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/zmir nutku 

Fethi Bey bize yeni bir şey öğret
ınedi, hatta müphemiyeti artırdı 

Gazi Hz.nin fırkalar karşısındaki vaziyeti 

t . d b Juıunadık. Fethi Beyin nutkunu dinlemedik. Yal 
:ımır e u • .. . 

1ll% d"kk ti te au··ıunJannda okuduk. Fakat bize oyle ıelır , ı a e gaze . 
la, nutuk, bu kadar gürültüden sonra, bunu dinliyenler üzennde 

dağın fare doğurmaaı tesiri yapmıt olacaktır. . 

Ankara, 8 (A.A.) - Tebliğdir: Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yeni 
Serbest Cümhuriyet Fırkasına karşı devlet reisi'olarak vaziyetleri kendi aleni mektupla
rında musarrahtır. Buna rağmen şurada burada sarahaten ve imaen Reisicümhur Hz.nin 
yeni fırka ile beraber olduğu halka ifade ve işaa edilmektedir. Bu gibi ifade ve işaalar 
hakikate tamamen ve kat'iyen muhaliftir. S. • b" tkun k .. ymeti 'fuznhile ölçülür. Bu noktaı nazar 

ıyaaı ır nu .,.. r • 

dan Sıvas nutku ile İzmir nutku arasında tam bir tezat var-
dır. lamel Patanın Sıva• nutkunu okurken, ne yaptığını, ne söy
lediğini bilir bir devlet adamının kartııında bulunduğumuzu hiı
ıederiz. Fethi Beyin nutku battan atağı biribirini nakzeden ifa 
delerle doludur. Şimendifer hakkındaki noktai nazarını anlamak 
icin beyhude uğratırsınız. Nutukta öyle parçalara tesadüf ederai
~iz ki aradığınız ip ucunu bulduğunuza zahip olursunuz. Şimen
diferlerin hayati olduğundan bahsediliyor. On satır sonra ip ucu 
nu yine kaybedersiniz. Çünkü bu defa hayati olan ıimendiferler
den daha hayati meseleler olduğundan bahsediliyor. Bilemeyiz 
hayat kelimesi yerinde mi kullanılmıyor? Yoksa bu mühim keli
nıenin ifade ettiği mana mı iyice anlaşılmıyor. 

• a Re• un u • ._o u a un ,.._.... R:bnunu-=--............ ..._..,_,--=a:ızs .. ı''•s•w• e a ..,,. •• u'''" -· .................. 
Fethi Bey dün Manisaya 

gitti ve lzmire döndü 
Manisada hadise çıkarmak istiyen

lerin teşebbüsleri akim kaldı 

Ecnebi sermayesinin memlekete gelmesine imkan olmadığını Fethi Beyi takip eden gazeteciler 
İtiraf diyor. Sonra neden gelmediğini izah edip te bir çare tav- • 
siye edeceğini ümit ettiğiniz bir zamanda, paranın hariçte yüzde yolda bir kaza geçirdiler 
üç faizle verilidiğini memlekette faiz nisbetinin yüzde on he! ol Manisa: 8 (Millfyet) - Mani 
duğunu aöyliyerek memleketimize gelmesine engel olan avam~ saya gelen Fethi B. güzergahta 
lin iktıaadı ve mali ıebeplerden batka olduğunu kabul ediyor. m_~_telif _kö~lere uğradı. Evvela 

Nutku baştan atağı okuduktan sonra timen.!iferler yapılsın Cıgli de ın~, ha11kın. arasında o-

? M 1 k b
. . . b·ı· . · turdu. Fethı B. :zmır halkının 

nıı yapılmasın mı em e ete ecne ı sermayeaı gıre ı ır mı, gı . t ttı" "" t k .. ' . . . ıra e gı nu u tan sonra gosteı 
renıez mi? Ağır oldu~~ musirre~ ~öyl~nen vergilenn 

7 
ha~~ı-~erın- diği intizam ve terbiyeden çok :"::!~~~ 

de ve ne miktar tenzılat yapılabılır mı, yapılamaz mı. Butun bu memnun kaldığını söyledi. Ve 
suallere sadra şifa verici cevap bulamazsınız. köylülere h itap ederek: "Köyü-

. · ı k ı · d"k nüzde fırkamızın teşkilatım ya-
l9in daha garıbı, nutuk bu karan ık no ta arı tenvır etme ı - b 1 di . "h b d be . . • . . b 1 1 . .. h pmız, e e ye ıntı a m a -

ten maada, tenevvür etmış zannettıgımız azı mese e en mup e- hemehal reyinizi kullanınız de-
nıiyet havasına bürümüştür. Biz Fethi Beyi esas itibarile her ne- dikten sonra Menemene ha~ket 

· inhisar uıulünün aleyhinde biliyorduk. İzmir nutkunda inhisa- etti. Menemende bir kısım halk 
ı·a iktisadi bir sistem olarak değil, bunu halkın zararına ceplerini tarafm~an i~tikbal _e'?ldi. 
doidurmağa alet edenlere hücum ediyor. Bu vaziyette 1mesele esa Feth!, B . .'rat . ettiği nutukta l"'JI.,...·~~· 

d f k 1 k · d · ·ı hk l"k b. . halka: Polıse, Jandarmaya kar 
•ın n de~•iyor Fakat bu ır a ı ıt egı , ma eme ı ır 19- 1 · k" 1 ded. tir .,-y . · . . .. .. . . . . • şı ge meyın, sa ın o un,, ı ve 

· Ne demek ııtenıyor yanı ... Tutun ınhıaar'mda müıkırat ın - oradan hareketi esnasında bir ho • 
"lıi••nnda 9 veya bu inhisarda ·ceplerni dolduran adamlar ım var C_\I. tarafından da dua okundu, ··-..:--~--
dır? Yoksa bu inhisarlar bir takım adamlara ceplerini doldurmak Emirilem istasiyonunda Fet- MANİSA, 8 (Milliyet) 
İçin vesile mi teşkil ediyor? Bunun manasını anhyamadık. hi B. gene bir nutuk irat ederek: Manisada vali belediye reisi fır-

Eğer ortada böyle bir fey varsa, Fethi Beyin müddeiumumiyi ".Y~pılan hatalann n;ıüsc~biple- ~a.kwnan~anl Fethi B. ~ ziyare:-
ke-"· . . d 1 k b rınıcezalandıracağız' dedı veMu tı ıade ettıler, sabahlcyın Fethı 

.>•ıyetten haberdar etmetıı bir vatan aş 1 orcudur. radiye istasiyonunda toplananla B · li · d belediyeye vaki 
Fh ku b

. "db .. td "d k .ıngeşıne 
et i Bey, nut nun ır yerın e ır aıyase enı e verme ra belediye intihabatma dikkat tthacüm alman taılabir sayesin-

·atiyor. lamel Patanın Sı'Vas nutkun.la liberalizm ve mutediJ hü- etmelerini tavsiye etti. Horoz de dağıtılmış ve bu auretle 
nıetçHik arasmdaki farkları izah eden ıözlerin" temas ederek köyünden geçtiği sırada Fethi yapılan tahrikat akim bırakılmış 

iyor ki· B. köylülere az faizle para teda tır. Mülhakattan heyetler gelip 
"Liber.:ım., ıiıtemi Pata hazretlerinin taıvir buyurdukları mahiyette rik etmeleri için muavenet vaa- iltihak ettiler. Te§kilat yapıldı. 
4ildir. Liberalizm mesleği devlete ait olan vazifeleri devlete, elrada ait detti. (Devaml 5 inci sahifede) 

l11ıı vazifeleri de f'lhıi tetehbüılere terkeden bir meınettlr." 

Doğru. Fakat hangi vazifeler devlete, hangi vazifeler efrada 
İttir? Liberalizm ile mutedil hükômetçilik arasındaki fark bu va 
İfelerin tayininde tebellür eder. Biz mutlaka bu itleri her ne pa
aya olursa olsun hükfunet yapsın, bunları mutlaka efrat yapsın 
enıiyoruz. Cihan iktısadiyatının vaziyetine, memleketin bugün
. haline ıröre bu itleri hükfunetin himaye etmesi milli menfaa~ 
oktai nazarından tayanı tercihtir diyoruz. 
Eğer Fethi Bey tütün inhisarı kalksın, müskirat ldare•İ lağve

ilain derse, bu, hürmet ettiğimiz, fakat hazine ve memleket için 
aydalı bulmadığımız bir fikirdir, çünkü, bu sistemin; -Fethi Be 

Son dakika 

Başvekilin Dahiliye ve 
Adliye Vekillerine çok 
mühim bir • • 

emırnamesı 

İn •özlerini ariyeten alalım-bazı hususi ıahıalann hazine zara Fikir masumiyeti, anarşi ve 
na ceplerini doldurmağa yardımdan batka bir şeye yaramıyaca-

ın~~:nsii=~tkunu tenkit edecei(im diye, Fethi Bey öyle sözler kanunsuzluğa boğulmıyacakhr 
Öylüyor ki , tahsına kartı hö~et hiaaile mütehassis olmasak, B 1ST~NBUL, 8 A. A. -ıkat yapanlar .~~kJaı;ıda k~
endiai muarızlarını itham ettiği gibi biz de ıui niyetle hareket: aşv~kil İsmet Paşa Haz- nunun emrettıgı takibat ht-
ttiğ . 1 k b. . • retlen tarafından dahiliye IA dd". · l l ıni aöyliyecektik. Batvekil mem e ete ecne ı aermayesın~ Adr kill . a tere ut ıcra o unma ı-
lbetmek için yaptığı tşebbüslerden bahsederken bu yolda ne de vki~ • ıye ve ~.rınde ~ti~e- dır. Fikir münakaşalarının 

,.,.A -1 • k . . B 1 "k ·ı rl 'b emırname gon erılmıs- b ......, ı erı gittiğini gösterme ıçın e çı a grupı e yap an r mu tir· ~ masuniyeti ancak za ıta ve 
•veleden bahsetmit ve bu mukavele grupa müaait olduiiu halde • "A • • h'l l adlı"y · mleketin ' · sayışı mu ı ve tür ü enın me nı-
ıne bir netice elde edilemediğini söylemitti. . . .. maksatla kanuna muhalif zam ve asayişini mahfuz 

. ~cnebi sermayesine aleyhtar olmadığını anlatmak. ıçın ~o~le- neşriyat, tahrikat ve hare- tutmasile mümkündür. 
1 iiı bu sözü Fethi Bey Başvekil aleyhine kullanmak ıatemııtır. 

- Ya tirket kabul etseydi? diyor. Şirkete bu kadar müsait 
artla verilir mi? O zaman hazine zarar edecekti. Hükiimet le Ağrıda taarruz harekatı
undan mes'ul olacaktı. 

mız inkişaf ediyor ~e>:efendi, dava orada değil siz Ba,vekile "ecnebi sermayesi 
etırmıyor,. diyorsunuz Batvekiı "getirmek için bak neler yap-
ı d • ' ' 
m a yıne gelmedi,, diyor. Siz dönüp te: Asiler mühim hezimetlere ugv ratıldılar, 
- Ya bu tartlarla ırelaeydi hazine zarar ederdi, derseniz buna 
ugalata derler. cenupta taarruz harekatına başlanıyor 

Bizce Fethi Beyin fzmirdeki nutkuna en güzel cevap, latan- Ankara, 8 (A.A)- Ağrı et- vetli k'ıtaatımız da usatın muka-
ul Ticaret borsası reisinin Batvekil lamel Pataya gönderdiği fU kiyaaına kartı taarruzumuz mu vemetini kırarak Hedarbulak · 
elgraf ır. Fethi Bey hükumetin timendifer siyasetini tenkit eder va~fakiyetle devam et.mektedir. tikametinde ilerilemektedir. B: 

İ Agrının en sarp ve etki yanın mü t ft ki ki d b d 
en, amet Paşaya §U telgraf yazılıyordu: dafaasıoa fevkalade elveri9li o- ara a El! ya a cenu a 0 it-
" ru firara batlıyor. 
Sıvas hattının ilk müjdecisi olarak Sıvaatan yüklenilen on bet tonluk lan aksamı kıtaatımız tarafın-

uğday vagonunun hurün lıtanbula muvasalat ve boraıımızda. merasimi dan işgal edilmittir. E,kıya da • 3 -Irak hudut mıntakaaın -
hsuıa ile • tılmaıının ticaret ve iktioat ilemimizde hüıule getirdiği ve ha evvel kıtaatımız tarafından da tenkil için tahtit edilen kıta-

b <elilelerine k~r~ı memleketin beslediği hürmet ve itimadı bir kat daha. tutulmuş olan cenubu rki İsti atın toplanması ·devam etmekte 
~Yide vesile oldugunu bütün Bora? aile•i namrna tazimatnna terdifen aruı kametinde per i şan bir surette çe dir. Pek yakm,la bu mıntakada 

saraat cvl rim.,, ılrilmektedir. da kat'i tedip hareketine b14ta-
M1LL1 YET 2 -Şimalılen ilerliven • kuv- nac ktır. 

Grev 
lzmirde bir kısım 
amele grev yaptı 

Ameleyi greve teşvik 
edenler tevkif edildi, 
amele işe başladı 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Bu aa

bab ıaat yedide Şerif Remzi B. in 
İncir deposundaki amele grev 
yaptı ve bu grev Anadolu gazeteıi 
kartııındalci İncir kooperatifi ve 
ayni zamanda ıokağın iki tarafın
daki diğer yerlere ıirayet etti. A
melenin müeııeaelere zarar ver
memesi için tedbirler a11ndı~ K.a-

• nunıuz olarak bu tahrilı&tı yapan
lar hakkında adliyece tahkikata 
b<lllandı. 

ZMIR, 8 (Milliyet) - Yemlt 
çarıısındaki magazalardan etya 
tafıyan bammal ve arabaları ça
lıtmııktan me..,'e cür'et eden 300 
kiplik bir grevci grubu dağıtılmıt 
ve mütevviklerden dördü tevkif 
edilmitlir. 

IZMIR, 8 (Huıuıi) - itlerini 

Bilgilk Rel.~lml:ı 1iJrlt orduları Başkumandanı 
Kemal H•zretlerl lzmlre glrerlf'rken 

lzmir zaferi 
--

Mu.91•/• 

terk eımit olan tahmil ve tahliye 
ameleıi ite batlamıtlır. Yarın A
merikaya gidecek vapurların ef
yaları yilkletilecektir. Liman tir
ketinin teraaneıindelô amele ite 
baılıunıtbr. incir ıuneleıinin bü
yük bir loum top"'-'tbr. Kadm 
JtciJ.,,. itlerine devam ediyorlar. 

Bugün İzmirin kurtuluşu-
nun y,ıldönümüdür 

lzmirde muazzam tezahürat yapılaca:k 
ve bu zaferi yaradanlar tebcil edilecektir 

Tahrikatı y-n bokoör Selimi 
Arap Ahmet, Hasan çavu" Girit
li Ha .. n, Giritli c-il, 1 zmir ele 
amele lbrahim ve Şe•ket, Me.,. 
menli Abidin, Hasan, Cemil, hanı
ma! Mehmet, Konyalı Mehmet, 
hammal lımail ve Halil müddeiu- Bugün eylft 
mumilik5e yakanlammtbr. lün dokuzu ... 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Vali Hiç bir Tür-
Kizım Pata itlerini !erkeden tah kün unuunağa 
mil ve tahliye ameleaile liman a-
melesini kabul edeHk taleplerini hakkı olm"ıyan 
dinlemlttir. bir gtinün yıl 

Kbnn Paıa ameleye hareket- dönümünde-
1..-inin kanuna muhalif oldulu· yiz.9 eylfü 922 
nu hatırlalmlf ve taleplerlnln tari- de İzmir düş
fe komiıyonunca tetkila edilece- man istilasm
ğini ilave etmittir. 

Tarife komiıyonu bu metalibi dan kurtanl
tetkike batlaınıt ve amele murah- dı. İzmir de
bulan bu talebi hüınü telakki mek bütün 
ederek aynlmıılardır. Til klük · 1 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Ozüm r ıç n bir timsal dc
depoları ameleleri grev yapmamıı 
ve incir depolan ameleleri çalıma ğilmiydi? Av
la baılamııtır. rupa istilası U·· 

Dağılan amele yavat, yavaı i mumi harbin 
tinin baıma gelmektedir. Y ann sonunda Os-
herkeı i ine baılaıru olacaktır. 

'-''""'"'"='"'""====ı...;;.===.....ı manlı impara-

Vergiler 
torluğunu bil
diği gibi tak
sim ettikten l:ımlrl ve Tilrlı vatanını kurtarmak için 

ıaçl•rını ılperde af1art•n ls111el Pş. Garp 
sonra gözleri- orduları knrargilhında lzmlr/11 tıtirdadı lsm~t Pş.nın işaret 

~ttllJI noktalar 
'/Jzerinde tetkikat 

Ankara, 8 Telefonla) - İ• -
met Paıa Hz. nin evvelce B. M. 
M. nde Irat ettiği nutukta 'verıi 
lerden kabil olanların tenzili hak 
kındaki vaitler dolay .. ile Maliye 
vekaletince bu hususta tetkikat 
yapılmaktadır. 

Maliye vekili B. ıeldikten son 
ra kat'i olarak tespit edilerek 
Meclisin bu devresine taktim e
dilecektir. 

Mektepliler 
m'/JsabHhası 

70 inci hafta haşladı 
70 inci hafta baflamıttır. 

ni öz Türk di- haberini •lırken 
Y~~a da çevirmekte gecikmc-ı 15 Mayıs 919 da İ:zmirc düı;-
mıştı. (Devamı beşinci sahifede) 

19 f'IJlülde ıehrlnılzde ilk maçını g•pacBk olan 
Vlner Spor Klilp 

Futbolda bir yenilik 
Oazetemlzde çılıan haberler. 
den en milblmmlal seçip cu
martesi alı:~mına kadar mü
sabaka memurlutuna ııönde
rlnlz. Netlcelor pazar ııunu 
ne.redilecektir. 

Viyananın kuvvetli ve pr?fe- d eıi ziyaret etmek üzre şehrimi· 
j syonel .. t~kımlarından V ıner ze geleceğini geçenlerde yaz-

----------.l. 1 Spor Klubun Galatasaraya ia- (Devarni sinci sahifede) 
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ll:ı::ıı1111.iii ..... ıım ......... ııiıııı ................... ~ taa'"ıca""' Avrupa Birliği bahsi tazelendi 

1 

namesi hazırlanıyor ~ No: 30 (TercUm• ve iktibas 

• hakk• m•hfuzdur.ı Cemiyeti Akvama dahil bulunan bütün Avrupa dev-
Sadrazam Ferıt Paşa çok letlerine mensup murahhaslar Cenevrede toplandı 

dedikoducu idi 
Osmanlı bankasının istediği tevhidi 

düyun için sarayda çok çalıştı 

Proje hazır 

Cemiyeti Akvamda 
tetkik edilecek 

' 
Ecnebi matbuab Dünya güzeli 

25-40 yaşındaki kızların hazine 
alakaları nasıl kesilecek ? i 

" 1 
Al h ,. Ankara, 8 ( Telefonla ) - hil olmak üzere alakalarııı#., 

manyanın aricı Brezilya dilberi Mal~ye vekaletince tekaüt kanu silmesini istemiyenleriıı Il'~t 
Sı"yasetı" k d nunun muvakkat maddelerinde- rillll1 verilmesine devam . 

azan 1 ki alık.im hakkında bir talimat- cektir. 1• 

Cemiyeti Akvam heyeti umu "Temps,, gazetesi Almanya- Cenubi Amerikada Brezilyanın name hazırlanmaktadır. Bu ta- Alakalanru kesmek is!İl'iı 
miyesine iştirak edecek devlet- nın harici siyasetine tahsis et- merkezinde yapılan 930 dünya gü.ıel- limatnameye göre 25 yaşından ler 1 haziran 930 tarihiJl.e • 
lerin murahhasları Cenevreye. ti.ği ~a~makal~si?de Alm~ ka- lik musabakasma Türki,yeden de Mü- 70 yaşına kadar maaş alanlar !!müracaat etmek şartile 1~ dı 
ıtoplandılar. ~er sene C~n~v~e- b'.nesının s~m ıçt~maını, mut~~- becce! Hanımın gittiği malumdur. kendi arzularile hükfunetle olan 

1 
lik maaş ve tahsisatları:j 

~e eylfilde .boyle .u~uııu hır ı.~- kıp neşredılen bır .resmı teblıg- Bu müsabakaya diğer memleketlerin alakalarını katedbilecekledir . de beş zammile defaten' . 
t~~a akrt~dılerek ırılı ~fa!<lı bu- den bahsetmektedır .. A~an n~- dilberleri de iştirak etmişti. Fakat Bunlardan 20 yaşını ikmal eden alakalar f kesilecektir. l'İ'tı. 
t':111 C~mıyı;_t azasının ıştırak et zırların?an bazı~arı ı~tıhaI_J mu- a~ağıdaki telgraftan anlaşıldığına !ere maaş ve tahsisatlaruıın dört Kanunun muvakkat d, 
tıkl~rı malum?~· Fakat bu se- cadelesı .. dolay~sıle şıddetlı nu- göre bu müsabakada birincilik Bre- seneliği, 21 yaşını ikmal edenle- cü maddesi mucibince ?"' ra 
n~kı Cenev;e ı.çtımanın b~şka. tuklaır .soylemışler, Fransızları, zil ya güzeline verilmiş ve Cenubi A- re dört seneliği, 22 yaşını ikmal : si gayesine kadar tahsıs Y 
bir ehemmıyet ve hususıyetı Lehlerr kuşkulandırmışlardı.Bu 'k d'lbe . d.. .. 1 .. 1• dil edenelere 3 sene'i <Yi 23 ve 25 ya miş olan tekaüt eytanı ve de 

d G . . .. merı a ı n unya guze ı ı an e .. b , ' ....ı1 

var ır. eçen sene Fransa harı suı tefehhume karşı Almanya- . . .. . . . ı şın1 ikma ı edenlere de gea~ 2 5 mil maaşlarında yüz 1<ııll" 
· M B · d t h · ... · · d l mıştır. 1929 guzellen ıçın de '"' ' ı ı·g~ le cıye nazırı, . rıan ın or aya nın arıcı sıyasetın en ya nız . . .. . .. senelik maaşları ikramiye olarak dar olanlarmın on sene 1 

attığı Avrupa Birliği fiikri o za- hükumet reisinin ve hariciye na Şımalt Am~rıka?a da boyl_e bır mu- verilecektir. de beş z.am ile def'aten 'Jet 
mand b k d b. 'ul 1 - . · d' - sa baka tertip edilmış, bu musabakaya . , k Jt rı an u zamana a ar ır zırının mes o acagı ıçın ıger .. . . . . . Bu suretle aJakasıru kesmek mek suretıle alılkaları rJll' 
tekamül geçirdi. Cemi~ Ak- nazırların bu vadide söz söyle- T.urlci;eden ~erih~. Hanım gıtmı~t'. . üzere müracaat etmemiş olan - (! tir. n 
vama dahil Avrupa devletleri mek salahiyeti ol..-nadıg- ını tav- Şıma!ı Amerıka musabakasmda bırın d ld b 1 k Ancak aile arasındal<i na 
b ·ı· - · A 'k 1 b" d'lbe 1 25 yaşını o urmuş u unan ız u hus _.. d"' ·· dükl' · · 'h ı·· ·· ··ı .. ·· cı ıgı merı a ı ır ı r a mıs ve ı . . ~"'a ne ~şuın ~nnı zı, e uzum goru m~ştur. .. .. . . _ . . . - · çocuklarının maaş almaları yeni lanı maaşlarını maaş ve 
bıldırdiler M Bnant aldıgı ce- 'Temps gazetesı buna tah- dunya guzelı ılan edılmıştır. k 'b' k b'l l k k '"dd t' -'i\·l<~ nı · · " anun mucı ınce -a ı o amıya- a mu e ı nazarı u ' 
vaplardan çıkardığ.ı neticeyi bir s~~ ettiğ.i baş_makalesinde ez- RİYO DE JANEYRO,_ 1 A.A. - cağından kanunun 41 inci mad- · narak kesilecektir. ci 
raporla arzedecektır. cumle dıyor kı ı İc ra olunan mü'sabakada mis Brezil- desi mucibince aldıkları maaşın ! Meseli: Erkek çocui: 1 tc 
. .A_vrupa ~irli~-inin tesisi pr~ , "Alman. Cümh~riyetinin .~ari ya birinciliği ihraz ederek güzellik tahsisatile beraber 2,5 seneliği' na kadar ve kız çocuk 25 d 
Jesını~ Ceı:nıyetı Akvam hey~t~ cı sıyasetıne gelınce, teblıgde kıraliçesi ilan olunmuştur . birden verilerek alakaları kate- kadar maaş alabileceğiııd le 

SadnAram Ferit Paşa Sadaret j fazai mevki için günden güne umumıyesı tar~fından .tetkıkı l:ıu siyasetin ancak şimdiye ka- dilecektir. ı<:ası kesilecek bir erk~k m. 
vakan ile hiç mütenasip olmıya tabasbusu çoğalttığı bir hakikat esnasınd~ hay_~ harar.eth ~els~- dar k~bu~. edilmiş olan esas Fransız tayyarecileri Alakalarını kesmek için ıbu tarihte 12 yaşında ise 19 nı 
~ak derecede dedikoducu idi. idi. l~r aktedılecegı tahmın edılebı- -yanı muteveffa Custav Stre- KURTİS FİLD, 7 A.A. - Vaşin- müracaat edenlere müracaat ta nı bitirinceye adar kaç se! aa 

Herkesin ahvali hususiyesile Ferit Paşa bir taraftan İzmir lır. . . _. . .. . semann tarafından tayin edilen gtona müteveccihen hareket edecek rihi nazarı dikkate alınarak 25 tarsa ona göre verilecekıil ~e 
nı'le ı'şlerile, servetı"le, sarlı'yatı"le l' . K' ·1 p . Avrupa Bırlıgı bahsı, uzerın- esas- u"zen"nde yurun·· •• se sag-- ı C . h k . d .. d ld 1 - 'ki B "ddet defi ıst ~ va ısı anıt aşa ıle hasbihal , . .. .. o an ostesın are etı esnasın a mut yaşını o ıırına an ve eger ı I u mu on sene iJ 
uğraşır, karıştırıcılıktan bir zev yollu muhaberelerde bulunarak d.~ 90.k lakırdı eddecek, ~u gotu lam olacağı söyleniyor, fakat hiş bir kalabalık hazır bulunmuştur. sene kaldı ise maaşları ona gi>- 1 tutarsa fazlası hesap edi. tc 
ki. mahsus duy--"ı d . b" kım rur hır mevzudur. Noktaı nazar her şey bu siyasetin inkişafı T . . b'l · - . 1. .1 k b k k dd d'l ı.tı! "' aıu • saraya aır ır ta imalarda 1 d ki f ki M B . . . . _ . ayyarecının uça ı mesı ıçın po ıs re ven ere unun anunun me re on sene a e ı ece .. 

Gümrük resmine yüzde üç bulunur, diğer taraftan Kamil ar arasın a .3..r_ ar · ~ı- ıçın kullanılacak vesaıte tabı- müşkülata ehaliyi iknaa muvaffak ol riyete girdiği tarihten itibaren) Yalnız kızlara mahsus te 
zam mukabilinde gümrüklerimi Paşanın ahval ve harekatı şüp- andd~-~avet e:tı~ı :evJ~t~eı::ı dir. Alm~.kabinesinin müttefi- muş ve uça bilmeğe imkan hasıl ol- 25 yaşını tecavüz etmiş olan kız üzere bunların 25 yaşı dol~ lır 
ze ecnebi kontrolu vaz'ı ve istik heyi dai olduğunu ve İzmirde ;erd.ıg~ ceva~ ~ ~- en ~~1 ~os k~n verdıgı karard~ M._ ~er- muştur . çocuklrı 45 yaş dalıil olmak üze sına 2,5 seneden az oldu~ nı 
lali devletin mühim bir darbeye bırakılması münasip olamıyaca der ı. r mumı -~ ~n ne ıcesı:- vıranus'un beyan~tı şım~ıkı u- FİLADELFİYA, 7 A.A. - (İs- re 1 Haziran 930 da maaşlarının 1 dirde maaşları 2,5 sene 'J. 

111
. 

uğraması onwı zemmanı Sadare ğııu ikide bir arzeder dururdu. ~tg~·~p ve ma: ~pl ar. aras~1?'li a s~l ve .~?e~ere hı_: tecavuz teş- tifham işareti) ismindeki Costesin tay verilmesi kabil olamıyağmdan ' den hesap edilerek veril ed 
tine müsadiftir. Rumeli müfetti Esasen Hünkar da bu fikirde a .. \.

1 enlmu~ e e eı:. f-1-·ı: kıl ettıgı ıntıbaı ~as_ıl 0~n:3-~ş yaresi Vaşingtona doğru uçarak sa- onların aldıkları maaş ve tahsi-j Ali tahsilde bulunan ktı lu 
ıi umumisi H .Üs""'in Hilmi paşa idi. Kamil Paşanın İngilizlere hnı ısdıyeln ~r,h kvrukpa hırki~gı?m olsaydı, Almaı:ı ~uk~etı?ı'.1 hır at 3,6 da Filadelfia şehirinin üstün- satlanffn iki seneliiğ ikramiye 1 kek çocuklarının bu sure~, 1:ı· 

-J • • • f .. .. . . er ev etın u u ve a mıye kere daha hancı sıyasetının e- d · · .1 l' .1 k 1 k ·ım· k 25 yaf' . .nm muvaffakıyetsizliği ıçın o- artı temayülu Sultan Hamıdın tine zerre kad r d k am 
1 

. .• en geçmıştır. olarak ven erek a akaları kesı e 
1 

a an esı ıyere . 
. ' ka h" - . 'l'b . . . . 1 a o anın ası sas arını teyıt etmek luzuınuna '• •11• •' ktı' caviiz etmemek üzere tal1~-' nun ış aratmı sten te ıre ug- ınsı a ı emnı~etını mucıp o - Cemiyeti Akvamın nüfuzunu ih k . imamı la - f ·- ce r. . . ı . . l'-

rattığı söylenmekte idi. muştu. Ferit Paşa bu ciheti de lal etmemesi giıbi dikkat edile- ~nıko k şbolk_cagı .. bne1,ı~esı Maliye müsteşarı bu 45 yaşına gımıış olan kız ço 1 maı edincıye kadar rnaa.Ş:..ıi 
b'ld·-· d K' 'l P ı nı çı ar.ma e ı mu a aga o- k d kla dan d l harumlard d e 'lmesine devam ediJeceY· Hüseyin Hilmi Paşa memur '. ıgıı; . en ~mı ~şa a ey- cek noktalardan bahsedilmiştir. ıur. a şam gi iyor cu rın u a a- v n 

meslekinden yetişmiş ve memu h~deki ıhhar~~!e Padı~~'.1.~f M. Briand bütün bu endişeleri Eğer hak\katte böyle i-se M. M r .. Al' R B 
riyet disiplini içinde büyümüş kar ve tem~Y_Ulat_mı busbutun izale etmek için çalışacaktır. Terviranus'un kabinede tutul- .. ~.~ye musteşarı .... ı . ız~ . Rus yada 931 bütçesi 
bir zat oldug-··ı halde Babıaliden okşamakta ıdı. Nıhayet Sultan Her halde Fransız devlet ada- b'lh R . . . dun ogleye kadar tutun ınhısar 

• H . K' .1 p İ . d ması, ı assa en erazısının ·d · d 1 im ·· -1 V k l b l 
gördüğü müşkülat üzerine bir k ~~ıt dar::ı a~ay~ zııur en mı için bu pek mühim bir faali- tahliyesinden sonra. filen mev- ~ aresın e:eJgu 0 k·tt vel 0fı.e Maliye e a eti ütçe e-
aralık her işi saraya yazar ol- a ırıp a a emın bır mahalde yet sahnesi olacaktır. d. t' k lmam b' t' en sonra a ye ve ı ı eye ır rı"nı" cro""ndermelerini 
muştu ikamete memur etmeğe karar CENEVRE 7 AA - M Briand cbau ıyde 1 kal ı.ş hır nde.z

1
are ın müddet görüşmüştür. o 

. . F . . ' . . . şm a a ması ıza e ı emez- Ali Rı B b k A devaı"re teblı" c'7 ettı· . .. .. verdı. akat bu kabı! ıcraatını saat Z0,35 te buraya vasıl olmuştur. di , za ey u a şam n - 0 

Üç kooperatif meıııd A 

idanı edildi te 

Fent Paşanın pek buyük gay resen yapmayıp resm'ı makam- İstasyonda birçok muteber uevat ta- · . , . karya avdet edecektir. Ank ra 8 ( Telefonla ) Moskova, 8 (A.A) - oıı 
retle iltizam ettiği mesailden bi- . . .. . , • . Almanyanın hancı sıyasette- a ' sahte bşe vesik•lan ile ı..ooP'r 
". d h"d' d" . . .d. !arın ıstızanı uzerıne yapmak, rafından selamlanmıştır. M. Zaleslci ki gayretlerine vasıl olmak için Maliye vekaleti mülhak den mu"hı'm mı'kt•rda erzak 
'

1 e tev 1 1 uyun proJeSı 1 ı. yan· m s' r f h' .. · ı ve Fon C t. d hi b Yanlış bir habe umumi bütçe ile idare edilmekte ~ 
Bu projeyi tasdike Hünkarı ima 1 ~ ~ ıy~ 1 (~ u~e;t~e. al - ı- d ~r ~·s a uraya muvasa- kullanacağı vasıtalar hakkında r 

1 
d . - b" . surctile halkm iaşe umuruııP 

~:;~,~- h~:~~:::k::nr:~~ :~.~;)sidi~~~öıb;l ~ş.kbe; ~= ~~~~bi.~ at ;/de;le:in murahhas~ar~ ~~~:1;~~iz;!ka;:le~:"~!.i~: 11:~:~r~::U~~~~:u:1~~~:::ı~ 1 ~ea~31 ı e~~~~:dre~~n1t{~~b~;~;~ı:ı~~- ~:r ~~;:~1:.~~; !~~!~:tle;~ 
\.. . 1. . . ettım ye ı ece puruzsuz ır CENEVRE, 8 A. A. - Cemıyetı da ancak l4 Eylfilde intihabatta 1

1
. b ld k .. 

1 
. . veka ete gon en m_sı ıçın emır 

c uyunu umumıye mec ısının · k'lm ı S 1 H . . . . , . . .. . . . . stan u a ta sı ış etmekınhısa , . . çıkanlmıstır. Bunlardan ür kh l "ki . b .. vazı yete çe ı eK u tan a- Akvam mcclısının ıçtima devresı sa- Brunıng kabınesının kalıp kal- . d' _ .. b 
1 

1 vennıştır. 
ço . arar~t e akr~. ettFı ~rıp uışı midin öteder•beri dikkatle takip at 11 de Q,ılmıştır. mıyacag- ı Alman yanın sag-a mı rınılıardıste ıgıKnı ~zc gazete elr' yh· ~z Bu sene ilk defa olarak inhi- ug>e· ,-kıeoroı· pmeruahtti: ı_ ı,.nfehna'o'.'r,· suci~:a.~:,,3 

hi 
be 
G 

tervıç ettırme ıçın ent aşa- ·-· b' . ld _ 7 .11 . . . .• . • • mış . ump"'1yanm sa a ı- I 'd 1 · b"t 1 · - - • 
~ f . _. . li .. d ettıgı ır sıyaset o ugundan 2 mı etın ıştırak ettıgı Avrupa sola mı döndüğü anlasıldıktan bi b h . sar ı are en u çe en umumı küm olmuslardır. 
~ın s:.r et~~ mesaı haahy' m~ Kamil Paşanın Redusta ikame- !sonra müfit bir surette.münaka ye~t~r r meı:ı~~'ld'u . ~ben bütçe i1e birlikte B. M. Meclisi ri 
et .a ~m d'k ış, zatı ş ane.d~ te memur edilmesini de Babıali f şa edilebilir te zıp etmemızı ı ırmıştır. ne tevdi edilecektir. Sovyet İcra komitesi j de 

pro~eyı tas ı. e yanaşmamış! ı. den bir tezkere ile istizan ettir-
1
. il .d,, b" . "h İstanbul malmüdürlükleri . .A ha 

Fent Paşa bır taraftan resmı ve d' F .t p b .. 1 b' ng tere e ır ıntı ap Cemal Hüsnü Bey Moskova, a (A.A) - So-":-,. ca 
:ıususl mazbata ve tezkerelerle ı.kd'erı. . .aşak 0 Y. e. · ır tezkere I İ .

1
. 1- dak" Ankara, 8 ( Telefonla ) kezi icra komitPsi ücüncü içfl"'·• yü 

b ık k d . eli- t f ta ımı ıçın endısıne verilen ngı ız par amentosun ı Yeni Bern sefiri Cemal Hüs- İstanbulun yeni kaza teşkilatı · · 
unus sı arze er, ger ara .. h 1 b' 1 k · . h' . .. B . l . . resini Moskovada 28 tcsrW· ba 

t b · ld"k 1 t emri derhal infaz etmişti İrade mun a ır aza ı ıçın a ıren ın nu eyın agremanı ge mıştır. na ait mal müdürlüklerinin kad , 9; de 
"an nıat ~ime ge hı çe zzke bpal- çıktı, Kamil Paşaya tebli

0

ğ olun ı tihap yapılmış ve muhafazakar Sefir bey, Ankaraya gidecek ve rotan Maliyece hazırlanmakta_ aktedecektir. Komite 1930-
1 

· 
.. a vası ası e veya uzura a u ı b" k "T" d .1 İ . . si mi!l1 iktıs,t proğrammı tc çı , ı d - 'falı du fakat Kamil Paşa Radosa ır namzet azanmıştır. ı- av et ettı <ten sonra svıçreye dır. O memurıyetlerde bilhassa . _ . d bı'l o un ugu zaman şı en maru- . ' - ,, b h · · - · k h k . . . . . . mtıhabat planını tanzım e 

t t · d d" gıtmemek için Izmirdeki İngi- mes una ta sıs ettıgı ma a- are et eylıyecektır, Maliye meslek mekteplerını ık- . . . . •. 11, ka' za ını eyıt e er ı. 1 . 1 · d .. 1 d' k" . . . mesaı komıs.rmın •1 emegı , .. 1' 
liz konsoloshanesin• kaçtı Pa- esın e ezcum e ıyor ı: mal edenler tercıh edılecektır. . . . . . Jl.°'· da 

Ferit Paşanın Sadareti hayli 1 şayı konsoloshanede-11 çık-r.mak "Mr. Cumpbell Brom ley in- M "f k-ı· . . Mug~lada heledı"ye u" ıtı"!ıabr k'. ızahatı~ı dı_nliyecel:ur. . 
devam etti F k t d 1 t · ı · " 'h b d h f k' 1 1 aaırı ve 1 ını zıyaret • nı zamana.• Turkmenıstanın de 

.. ·. a. a eve ış e~ için bir cok muhaberat cereyan tı a atın a mu a aza ar arı <a Maarif emini Muzaffer B. Muğla. 8 (A.A) - Belediye intiha · ·· · hiil<U rn 
ele kendısının rıvayet olunan dı- . , - . . . zandırdıg-ından dolayı ka1ben .. . 

1 
• m deır Turkmenıstan . 

t f al' . d b" ettı. Kamıl Pş.kuvetlı temınat . . _ 1_ .. .. dun Perapalasa gıderek veKıl batı encümeni seçilmiş ve cetvelleri raporunu da tetkik edecekt•'· de 
ra?'~ 1 ve. a ıb~~~- en 

1
1r es.er verilmedikçe konsoloshaneden ~ tebrık edılme~e ay:ktır; çunku Cemal Hüsnü Beyle görüserek mahaller~ asılmı~tır. İntihabat 16 sın ... da 

g_oru emıyor, a ıs orta ık gıt- çıkrnağa muvafakat etmiyordu. bil müc~delenın .. netıcesı hakkın' bazı izahat vermiştir. , 1 da yapılacaktır. Tütün satışı çol< 17. re 
tıkce fenalaşıyordu. N'h . d' _. . .

1 
'. da haylı tereddutler vardı Bu 1 ' ı ayet ıste ıgı temınat ven - . . · . ·· .. fi 

Arnavutlar hükumetin evamir di ve konsoloshanede •ktı vazıyette ahrar namzetlerıne 1 s c F k ne aA lemde ? Muğla, 8 (A.A) - TutU!1 ,. 
ve mukarreratını dinlememek . n Ç- • 'p ~ karşı ekseriyeti kazanması arka ır ası vilayetin her tarafında harar<' 
:arzında harekete başlamışlardı. Fent Paşa karışık ve karış- \~ ... J daşlarına cesaret verecek mahiı • • vam ediyor. Fethiyede ancı~~ 
Yeni bir gaile yeni bir vesilei mü tıncı .bir politika ile muhaf~zai yettedir". • beş bin kilo k•dıı.r tütün l<' hi 
dahaleye meydan vermemek i- mevkı yolunu tutnıuştu. Nıha- J'rJ. Brland Istanbul hev' eti dün de toplandı Bodrum, Nadya tütünlerinin so 
;in Arnavutlukta tedibatı askeri yet iş o raddeye gelmişti ki bir konferansı açılmıştır. Murahhaslar Milli reis serbest J kısmı satılmıtşır. Muğla mrnt' gr 
ve icrasına mecburiyet hasıl ol- Sadırazamda bulunması lazım öğleden sonra M. Briandın nutkunu ALLAHABAD. 8 A. A. - Dok- f k f k l k bir buçuk milyon kiloya yal<'~ 
du. Konyada büyük işlere başla gelen vakar ve ciddiyetten ken dinliyeceklerdir · torların tavsiyesi üzerine M. Moti!al a at lr aya yazı an yeni aza YO tur satıldı. Bir kaç yüz bin okk~ 
dıgr- ve icraat sahibi ı;ldug-u söy disinde hiç bir eser kalmamış- CENEVRE, 8 A.A. - Havas a- Nehru bu sabah serbest bırakılmış- S C F k .1, k 'd H be ·ıd· - . .. b' kalmıştır. Her tarafta fiatler 1 

t S ld' - · b"lh jansınm hususi muhabiri, M. Brian- . . ır .ası vı ayet oca ı a a r ven ıgıne gore ır res 
!enen Ferit paşa Sadarette hiç ı. araya ge ıgı ve ı assa tır. re heyeti dün akşam geç vakit mi küş" at olacakmış. Eyı"p teşki-

h k b 1 1 d - .. l dm bugün saat 15 da Avrupa konfe- A . d "b ·ı- l -lıir eseri faaliyet gösteremiyor uzura,, a u 0 un ugu gun .er rjantın e ı tı a müderris İsmail Hakkı Beyin Iatma memur edilen zat sabık h k B k lı S d ransının küşadından evvel alakadar 
lu. Müfettişi umumi Hüseyin er es a a m a rıazam yı - d . 1 .. ·ıı . 1 BÜENOS AYRES, 8 A.A - Rei- riyaseti al'tında toplarunıştır İç sarıklılardan, Eyip camisi müez · · 'f 1 .. k? evıet er mumcssı. erme evve ce ma- . 
Hılmı Paşanın Babıaliıye yazdı- ne ne marı et er gosterecc ·" 1- 1 'k d -Lk'k sicümhur M. İrigoyen, Laplataya il- timada teşkilat ve belediye nam zinlerinden ve Ka.ssam ketebe -
- d b' · - Diye soruştururdu F 't p um o o.n vesaı ten maa a, t"" ı at . . ·r 
~ı te a ırı ıslahiye akim kalmak · erı aşa- · · .. 11 ., b' ., · tica etmiş ve bır ıstı aname imzala- zetleri meselesi görüşülmüştür sinden Hoca Şaban Ef. namında ~ . . ,,. .... . netıcesıne mute:ı tK ır raporu hı.ti· .• • • . . • _ 
t3. ıdı. nm ıhbaratı sadakatkaranesı- d b' . 1 d' d •.. b"I mıştır. Hukl\ınet, kendısının serbest 1 Fakat bu hususta fırka mahallin biridir. . . va e en ır nsa e tev ı e eceg-ını ı . . 

Ferit Paşanın Hu··-•-~ra kar ne,, tavassut eden zat ıbrıkdar d' kt d' F la bırakılmastru emrctmıştır. Muvakkat de bir şey söylenmemektedir Mevsukan ög-rendig"iınize gö _ 
Jl.Kd ŞI b K"' . w • • • • ırme e ır. ransız raporu cevap · .. ... . . . . . Ö · 

mttuğu meslek, tabasbuskarane aşı amıl Aga ıdı. Bu nevı ma nn ve umurri mülôhazaların tahlilin hukilli'letın reıSt ıeneral Onburu, rfi Dün de fırka merkezinde tam re Hoca Şaban Ef. evvelce Hür-
b. · t 1 1 r·uzatı Hünk" ar' a yetı'ştı'rmekte idareyi ilan etmiştir b" "k' t d T k b' ki · r· t' "t'l'ft · · B h l"d • ır ıtaa ':'e ıer suret e marzii · . , . · oen sonra federasyona dahil Avrup3 . · .. · . ~ su une var ı. e . ır ~ı ıye ı ı ı a a ıııuş. u ava ı e 
.lıye tevfıkı hareket olduğu hal pek mahır ve bu kabil ışlere son devletlerinin Avrupa harici devletler İntıhap mucadelesı bıle kaydolmamrş, gayn faal bır S. C. Fırkasına giren ve gözden 
de saray haricinde şuna buna derece teşne olan bu Kamil A- ıe olan münasebatını, federasyon aza BERLİN, 8 A.A. - Fırka reisi vaziyette hususi işlerle meşgul kaçmağa muvaffak olan azanın 
hep sarayın ahvalinden, i lerin ğa sa.rayda Ferit Paşanın en sı olan devletlerin hukuku hükümra- M. Scholtz, merkez fırkalarının bir- olunmuştur. ekserisi böyle sanklarını çıkar-
fenalığından, jurrıalcılrğın ma- çok sevdiği adamdı. Kamil Ağa nisine ve müsavatma riayeti ve bu leşme<ıi siyasetini menetmiştir. Silivri kazası teşkilatınamemur mış eski softalardır. 
7.arratından sikayet eder durur- ümmi ve iptida! insanlardan devletlerin mümessilleri arasında te- M. Yon Sekt, istikbalin yeni ordu- edilen Ahmet Kemal B. dün fır Reşit Galip Beyin yeni fırka-
lu. Bu iki yÜzli.i politika onun idi. Osmanlı imparatorluğunun lakki ve temaslar temini hususlarını da olduğunu beyan etmiştir · kaya gelerek izahat vermiştir. dan istifa ettiğini yazmıştık. Re 
i~tikameti ciddiyeti hakkında ba en büyük memuru olan bir za- tetkik etmektedir. Feci bir kaza Çarşamba günü Nuri ve Tahsin sit Galip B.hasta olduğu cihetle 
>":ırı ötedeberide isidllen şayiala tın Kamil Ağa gibi bir insan ile Konferansın birlik projesini Ce-1 FİLADELFYA, 8 A.A. - Bin- Beylerin şehrimize geleceğine dün kendisile bu hususta görüş 
.-~sebep olmuştu: Bir aralık ~e- bu derece s:vişip .k~ynaşması n:ıyeti A_kvamm meclisi k~b'.rine tev-ı: başı Donaltson, havada bir " takım dair dün İzınirden telgraf alın- mek is?y~n gaz~tecile~i, ka~ul 
•ıt Paşanın saraya kafa tuttugu Paşanın efkar ve hıssıyatını is- dı edecegı ve mezkür meclısın bu pro cambazlıklar yapmakta oldugu sıra- mıştır. etmeınıştir. Reşıt Galip B. şun 
;,;ıe ~öylenmekte idi. Halbuki bata kafidir. jeyi hemen mü.ıakereye girişeceği da tayyaresi düşmüş ve kendisi telef Eyip teşkilatı yarın resmen diye kadar Nazlı handaki fırka 
"'afa tutmak şöyle dursun muha (Bitmedi! zaım '<lilmektedir 1 olmustur. işe b;ı.slıyacak'tır- , merkezine hiı; uframamı tır 
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müddetini bitirmiş olaıı 8 
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Ekonomi •• 
lzmirin yıldönümü M. Mübadelede Futbolda bir yenilik 

1 
1 (Başı 1 inci sayfada) Murahhaslarımız Garbi (Başı 1 inci sayfada) 

Haftalık mali İcma marun nasıl girdiğini her Türk Trakyadan gelen mıştık. Haber aldığımıza göre 
. . b. t db. lttlhu kılındığau bilir. İzmirin istilliya uğraması raporları tetkik etti Peştenin kuvvetli ve profesyo-

Muhabir mektuplar1ı. 1 

Niçin bir de karalığı var? 
Avrupaldar hili dünyanın geçir- bı musıp ır e ır . Türk vatanının diğer parçalan . .. . nel takımlarından (3 Ker) takı-a k .__.__ Idık Konııonıyomun mevcu- Muhtelit b d 1 k ""0 

1 e te olduğu buhranın esbabını ara- ,...,..r ~ · kribcn 600,000 iı- i.çin dü§manların ve kara emel- .. m~ a o e omı-, .. • mı da Fenerbahçenin davetile Bu serıe 1.,ekirdağı Ye Jıa vH

lisiııde karpuz olnıadı 
ınak!a meşguldürlar. En bilyilk alim· du hali hazır~ ta . d ler boıılediklerini gösteriyordu. nu Turk heyetı murahhasası dun ayni tarihte İstanbula gelecek-
!. · . · · r dir İzmır ve saır yerler •n mun İ t l k Ga.ı.• T k d ge <rın noktai nazarları çok defa bırıhı- ter ın · . 1 kt dır Onun için zmir, Türklüğün op anara •uı ra ya an tir. Bu vaııiyet karşısında, 17 ey 

( f d kambıyo arz o unma a · l 1 kik · ın en farklı veya taban tabana :nt- taza"'.1". 30 dan daha aşağı bir fi- kwıtarılması için bütün Türk en rapor arr tet etmış ve geç Hl! tarihinden itibaren, tertip e-
tır. A.lıiren Profesör Giistav Kascl İıter~ . 1.0 . henüz bir karar veril- kalplerini toplayan bir gaye oi- vakte kadar mfü:akeratta hulun ylediği bir programla, yıirmi 
nıınında latokholmlı hulisa ediyor: ate tesbıtı ıçın muştur. muştur. beşinci senei devriei teessüsü-

e "Havaici zaruriye fiatlerinin umu- meıniştir. E h tah ilit Fakat bu gayeye vasıl olmak Komisyonun üçüncü bürosu nü te!Iİ.t edecek olan Galatasa-
ınt anı sükutu, dünyanın geçirmekte A 

1 :a:ıdenv avdet eden dÇin bittabi Avrupanın vicdanın YW:ID toplanacak ve eta~li mes: ray klübü, yapılan hec ~ki teşeb-
olduğu buhranın başlıca alametidir. . vrupa .•~Y .1 c:: ·· k .. B E dan merhamet beklemekle kay- lesıle meşgul olarak vesıka tev~ı hüsün bu program için birleşti-
B iri 1 diye Maliye vekilı Saracog u ,..u ru · · İ . t d h .. r' l l 

u sukut, şüphe yoktur • .:'ııdit nin orada yapmış olduğu müzakereler hedilecek vakit yoktu. zmırin a . ~ a a su ate y~~ı rrıa~ı ı- rilmesini Fenerhahçeye teklif 
••••lalarının, huumsuz yer~ .1 Bu, hakkında Avrupa mali gazeteleri bu is~iliya uğramasından birkaç çını.azım gelen tedabırı goruşe- etmiş, Fenerbahçe de bu teklifi 
ve tenkisinden ileri gelmıştır. . . dı gün ı;onra, 19 mayıs 919 da Ga- cektır. memnuniyet ve samimiyetle tahd"d' da Nevyork hafta zarfında hıç bır gey yazma - . 

e4 ı ın başlangı.cı~~ . d m eden !ar Yalnız "İnformation" gazetesi zi de Anadoluya gitti. Türk mLI Komisyona gelen raporlara 1 kabul etmiştir. Bu suretle ayni 
orsansında alabıldıgıne eva . · 1 !eti aTadığı rehberi bulmuştu. göre, İstanbulda etabli vesikası zamanda şehrimize gelecek o-.. . . "h t vermek Türkiyenin ycnı ve eski borç arı ara-

. pekulasıyona bı~ nı kaye Bankasının sında bir fark gözetmesi .doğru olına Aradaki zaman . alan Rumlar (30,000) i müteca- lan Viyana ve Peş tenin bu kuv 
l<zre Amerika er ez aramalı- dığmı müdafaa eden bir bent neşretti. Fakat 919 mayısının 15 ınden viz olduğu halde Garbi Tarakya vetli takımları ayni günlerde ve 
Larf .. ettiği cehtü gayrette M. Ristin vereceği rapora Avrupa 922 senesi eylUlünün 9 uncu gü- da şimdiye kadar ancak(4000)e ayni sahada İstanbul şampiyo-
dır . d b' h · ti' nüne kadar Türk İzmir o zama- yakın Türke etablı· vesikası ve- nu Fenerbahçe ve İstanbul ikin . . Mehafili maliyesin e ır e emmıye · 

Açık türkçe ıle bu· . . mahsusa atfedilmektedir. na. kadar bilmediği, görmediği rilmiştir. Bu cihet ehemmiyetle. cisi Galatasaray la karşılaşacak 
Bankalar Borsacılara kredıyı kes- . . . ih duşman Kahrı ceberutu al tşnda nazarı dikkate alınarak oradakı l lardır. 

t. k d ondan koptu demektir. Kuponlar meselesının gayrı sar · 1 d" İ · · · ı · d k / · · · • .. ı , ıymet e • . . . . . ın e ı. zmırın ışga ın en urtu talı komısyonun daha fazla ış çı I 19 eylul cuma .; unü bu klup-
Kanaatimizce Banka ve borsacda- şekli Düyunu muvahhıde fıatıne ıcraı l k d k . .. k' l" l b' . . . 

. . . . . . uşuna a ar geçen zaman 7ar- armasına manı olan muş ı atın 

1 

erden ırı Fenerbahçe ıle, dıge ra lüzumundan pek fazla bir ehemmi- ıesır etmektedır Hıç kımse pozısyo- f d T'" k '11 · ·h· · . 
· ın a ur mı etı tarı ın seyrı- izalesi temin olunacaktır . r. de Galatasarayla maç yapa-Yet verilmiştir. Amerika ve Avrupa nuna kaf i bir istikamet verecek va- · d - · · h · k 1 ·· d 

Ç. . . ı·r Onun ,· 'ın fı· aıler nı . eg.ıştıren. arı .a ~r vucu ~ Yunanlıların tazm'ınat olarak 1 caklardır. 21 eylill pazar günü devletleri harpten sonra Rusya , ın, zıyette değ ıld Ç d G H t 
· . getır ı. azı z. nın ırsa ve rı- k · · d' • · 300 000 ise Fenerbalıçe iki vün evvel 

indistan, Türkiye ve Balkan dev- daimi surette temevvüç etmektedılr. yaseti altında İsmet Paşanın İ~t~ı~odn e~rtL'nfedverdıgı k Rum j Galatasarayın karşı7aş tığı ta-
k tlcri gibi mühim müşterilerini gaip Dün akşam Borsada son muame e h" k d t" l - · ~ r en ıs ı a e e eı.:e k G · 

ıç yo tan mey ana ge ırc ıg ı 1 .. 1 d 'ti ımla alatasaray da F enel'in 
tti ler ; onlara evvelkisi gibi malla- 112 1/ 2 kuruş üzerine vukubuldu. ordu İnönü zaferlerile düsmana bann mkubrac

1
aat a~ıh yan~ki~nayıa oynadığı takımla müsabaka ya-

r ıd !ar Her halde bu . . .. · b·· t·· h f ' fi k h d aren a u ve nı ayet ı ını satamaz o u · - İstikrazı Dahılı uzerıne u un a - ve zaı ere arşı mer amet u- k d . b 
1 

kt pacaklardır. Memleketimizde 
n d · b h anda bı" r rol oy k ·k· ı ı a·· k k k a ar tevzıata aş anaca ır. . . . un a umumı u r - t :. zarfında anca ı ı muame e yapı - ymayan unyaya ar şı pe _ _ _ ılk defa tatbık edılecek olan bu 
ı adığını zannediyoruz. dı: fiati 98 1; 2 kuruştur. ala ispat etti ki Garp cephes; 8 . .. d d" t k a yeniliğin bize temin edeceği 

1 k tı a k d ·d · d k. lr gun e or az Buhran çeken mem e e er mey - Reji hisseleri 8,25 liraya kadar uman anının ı aresın e ı as- faidelerin bazılarını sayalım: 
nında İngilterenin vaziyeti büsbütün fırladı. Son tasfiyenin önümüzdeki ker Osmanlı imparatorluğu yı- 1 - Motosikletli meçhul bir ı - Aynıi para ile iki kuvvet-
ciddidir, çünkü şimdiye kadar !ngil· mart zarfında yapılacağı . ve hisse kıldıktan sonra elde kalan bir adam; Kas mpaşa caddesinde li takımımızın iki ecnebi takı
tcreyi, kömürü ve sanayii yaşatıyor- başına 10 lira kadar isabet edeceği bakiye değildir. Bilakis Türk· Meryem isminde bir kıza çarp - mile maçlarını görmek. 
du. Halbuki harpten sonra diğer mem iddia olunmaktadır. lüğün, en ümitsiz anlarda bile mış, yaralamıştır. 2 - Ayn' zamanda Türk, A
l ketler uyandılar; yalnız ya.bancı İki hafta evvelisine kadar arslan ken.d'.nd~ bulduğ~ hayat ka1~ili 2 _ Beyoğlunda marangoz vusturya ve Macar futb_ol tar7.

emleketle~ değil, biz~at . İngılt.ere- Çimento hisseleri 25 Jira etmekte idi. yetını gosteren hır ordu ?.au. Defaksun çırağı motörde tahta \arını seyretmek ve mukayase 
in bazı mustemlık~le~ı bile yemde~ Şehrimizdeki Çimento şirketleri bir- İsmet Paşa o zaman Gazıden keserken parmaklarını makine - edebilmek. 

sanayi tesis ederek iht:yaçlarını .da~.il 1 !eşmek üzre olduğundan bu hisseler ald~;ı tebrik telgra~~d~ . pek ye kaptırmış, kestirmiştir. 3 - İki klübümüzün ayni ec-
den temin etmeğe baş .adılar. Komur ı· kad f ı belig bır surette dedıgı gıbıgarp rıeh: takımlara karşı alacakları . d elyevm 27 ,50 ıraya ar ır amış- " 
i•tihsalate da ber tarafta çogal '· Bu ı cephesinin kumandanı orada 3- .30 numaralı tramvay a~a netayici mukayase etmek. 
ıcrait tahtında İngiltere,.".in. işsizlik! tır.Hamiline ait tş Bankası hisse ae- "Yalr,~ düşmanı değil, milletin bası !'lışantaşında 8 yaşında hır 4 - Lik maçları arifesinde 
meselesini halledebılecegı hıç de muh netleri üzerine ıo,50 liraya kadar makus talihini de yenmiştir". çocuga çarpmış, yaralamıştır. İstanbul şampiyonu ile ikincisi 
temel görünmiyor. . .. muamele oldu. Roma muharrerler lnönünden sonra Sakarya 4 - 1405 numaralı otomobil, nin ne vaziyette bulunduklarını 

Geçen haftaki icmalimızde t~rk 9 50 ira kararlanndadır. var, sonra büyük taarruz ve za- Harbiye mektebinin önünde bir anlamak. 
lirası fıktanından dolayı, Konsorsıyo-1 ' . . . . fer var. Bı.ı zama .. n .k. ısa değildi.r .. motosikletle çarpışmış, Yaşar is 

1 

5 - Galatasarayı v. iyanada · d · r toplamakta Kota hancı Mısır Kredı Fonsıye _ 
nıun pıyasa an ıster ın . ı . . . 922 senesı eylu.~unun 9 uncu. gu- minde bir genç yaralnmışt • r. 6-1 maglup eden Vmer Spor 
nıüşkülat çekmekte olduğunu ıhsas 1 fıtlen şunlar?~~· nü İzmirden duşmanı denıze klübü burada görmek, 
•diyorduk. Türk lirası fiktanı zaıl 0

-, 
1886 tertı 1 169 

lira döken Türk ordusunun büyüklü · - .. 
1 3 

1 6 - Spor kombinezonlarını 
luncaya kadar badema mübayaatın 1903 .. 114 " ..... T " k milletin·n yüksek dalgalanıyor!. O gunden 3 yı ay . d b . b b ki 

1911 ııı ı ;z .. gunu, ur.. . . 'a be"! ve 25 gün evvel, TUrkü esir etmek lote en erı era er yaptı ar~ 
llükümet nam ve hesabına icrası gi- · " hayat kabılıyetını ya ve te ı hulyası ile Yunan ocdusunu tzmire halde yanlış idare zihniyetlerı-

Fethi Bey dün Manisaya 
ederken biz memleketi bu .zafer çıkaran İtilaf donaııınası. şim.di.'. ~.r- J le muvakkat bir zaman için biri 
lere isal edenlere karşı vıcdan tık Yunan ordu unun son dokuntu- birinden ayrılmış iki kardeş klü 

1 · · d k"k t 1 nasıl borcumuzu unutmuyoruz. erının ° a 1 a 3 vapur ~r~ bü tekrar bir safta bulmak. 

gı.ttl• ve lzm .. I· re .d. Önd. ü. . Askeri *m~h:rririmizin 
_ intibaları 

(Başı birinci sahifede) gun teşekkul eden İzmır vıla- Her insanın, hayatında geçirdiği 
. . yet ocag· ı Cümhuriyetin Büyük A d saadet ve felaket günleri vardır. Eğer 

za kaydına Be!edıye namze 1 Reis ve müncisine en har ve sa- bana "Hayatında geçirdiğin milll ve 
tespitıne başland'. mimi tazim ve.hürmetlerini arz ferdi günler arasında en mes'ut oldu 

İZMİR, 8 (Milliyet) - Fet- ve takdim eylemeyi ıilk vazife ğun gün hangisidir?" deseler, hiç 
hi B. meclis reisini ziyaret içi!1 addeyler." düşünmeden: "İzmire girdiğimiz gün 
beşte Manisadan hareket ettı. . . S. C. F. J zmir ocağı dür." derim ... Elbet Türk milletinin 
Gazeteciler bir otomobille takip Reisi Dr. Ekrem Hayri her ferdi de ayni gün ayni sevinci 

duymuştur; buna şüphe yok ... fakat 
ettiler. Yolda Manisa dağının Hizmet saçmalıyor 19 Mayu 1919 d~n 9 eylill 1922 ye 
~Ürek mevl-iinde 300 metre de- İZMİR, 8 (MiNiyet) - Hiz- kadar geçen, derin ıstıraplı , çok azap 
tınliğindeki yarın başında oto- met gazetesi bugünkü basmaka lı ve çok sıkıntdı yılları, · li müca-
llıobilimiz kırıldı tekerlekler ~a- lesinde "Halk Fırkası için ar- dele makinesının küçük f • fili bi-

. S t rer vidcsi vazifesini görenlerin, o gün ra uçtu, muharririmız aı • tık ifla's ettiniz. Artık siz ismen S b duydukları saadet, zannederim, dün-
Vakitten Halilk, İnkılapt.an .a var cismen yok sayılırsınız" yada bir faniye nasip olacak saadet-
ri hafiıc;e kollarından dışl~rın- diyor. !erin en derini idi. 
den, Cümlıuriyetten Fendun İzmir valisinin azli Türk Baş kumandanlığı, ve Garp 
ba ndan yarından Burhan ha- . I I d Cephesi karargahlarile, 8-9 eyl(ll ge-

~ 'Ak d n Cemalettin §ayıa arı ya an ır cesini Salihlide gecirmişti.. Bu gece 
c~.g~!1dan yşarr;ı a:irdan Şükrü İZMİR, 8 (Milliyet) - Vali verilen emirlere göre, birinci Kolor-
Ybuzundeny, elnı. . . tehlikeli Kazım paşanın azlile viliyet du, Turgutlu-Kemalpaşa yolu ile, 
ayıldı ara arımız k" l t ·· t h ikinci Kolordu, Turgutlu-Manisa-

d • . : K . 1• da " ın başına umurunun ve a e en mus a - M 1 .1 S . K 
1 

d 
egıldır. azay . g . 

0 
kem mevki kumandanı Hüse- enemen yo u ı e, uvarı o or usu 

Ç k ı F th Beym otom - 1 ve 2 ınci fırkalarile Manısa-Bor-ı mış O an e 
1 

· yin Hüsnü Emir paşanın tedvir nova 14 üncü fırbsı ve Kolordu ka-bil· ·· d .. y a· kişiyi almak ım 1 gor u. e 1 edileceği hakkında bura karşı rargiilıile de Manisa-Menemen _ 
kani yoktu. İlerideki .. karakol- fırka mahafilinde devran eden Karşıyaka yolları ile İımire yürüyor
dan imdat göndermek uzre ?.'ola şayialar külliyen asılsızdır. !ardı. 
devam ettiler. Dört .saa~ Yur~k Hu .. seyin Hüsnü Emir Pş. da bu Bugün 5"•t 8 de Başkumandanlık 
rn k .. d k Jd k Ş d İzmır İ ve Garp cephesi karargahları Salihli-e~ ıın e a 1 

· ım 1 
. - şayiaları tekzi.tJ. etmiştir. zmir den hareket ettiler .. Saat ıı de el'iin 

deyız. Yarın ku;tuluş bayram.n polis müdürü Omer B. ile jan- kesif dumanlar içinde yanan Turgut. 
dan sonra Fethı. B. Aydına ha- darına kumandanının şarka na- !uya v.rdık .. Ta Afyondanberı ge ·ti-
reket ed.ecekl.erdır. . kil ve tahvilleri rivayetleri de ğimiz yollar üstündeki köy ve kasa-

F ethı B. ın Gazı Hz. ne asıI~ızdır. balarımızı birer kül yığını halinde bı-
·~ rakan zalim düşmanın döküntüleri, 

telgrafı Fethi 8. dün Maniaaya burasını da yakarak kületmişlerdi. 
. İZM!R, 8 (Milliyet) - Fet- gitti Şimdi içimizde bir endişe vardı: "A-

hı B. dün .irat ettiğ~ . nut.uktan İZMİR, 8 (Milliyet)_ S.C. ;~;~ .. tzmiri yanmamış bulacak mı-
sonra Gazı Hz. ne atıdekı tel- F lideri Fethi B. bu sabah Ma- Gazi Hz., Cepe Ordu ve Kolordu 
grafı ~e~~iştir: • n-isaya hareket etti. Hareketi kumandanlarına, yeni direktifler ver 

canattıklarına yalnı• seyırcı !. Tam v· S kl'" 3 K 
40 ay, zalim düşmanın kabusu esare- ıner por up v~ . ~r 
ti altında inliyon V1! onu kurtarmak takımları hakkında bıldıklerı
için çok ıstıraplı yıllar ve günler geçi mizi sırası geldikçe yazacağız. 
renlerin yüreği · hasrctil hicranı ile S. G. 
yakan Güzel !zmirin kendisinin de, 
gurup zamanının hafif ve ince sisi/ anakkalede fare mücadelesi 
içinde, müstaklarına. k~rta~anl~rına Zirai vaziyet hakkında Tica 
k · ·· ı -.ıe derın bır mınnet arşı, aynı oz eyı, .: ,.. . ret Odasrna şu haberler gelmiş-le kollarını açmış, Gel. dıye hayla 
ran bir hali var! tir; 

Çanakkale: Sıcaklar devam e Akdenizin enginlerine batmakta . .. 
olan güneşin , Yunan ordusu ile be~a: ~ıyor. Bu yuzdeıı:. farerler ço
ber Yunan emelinin de, Tilrk elını galmıştır. Hele koylerde tarla 
taksim hayalinin de ebe~iyen battı- fareleri mahsullitı tahrip ediyor. 
ğını ve yarın doğa~•·~ guneş.le her~· Bundan başka Çanakkale va 
ber ebedi Türk ıstıklal ~e C~mhurı- , lisinin riyaseti altında fareler-
yetinin de doğacağını muıdelıyen bır .. . . 
süzillüşü var!. le . ~uc.adele .. komısyonu t~şkil 

T · . 1 d·g· im bu tabloyu edılmıştır. Mucadele komısyo-
asvırıne ye ten ı .. h d d 

derin bir he ecanla, huşu ve sükünla nu koy mu tarlannı avet e e-
seyrederken: coşkun bir s~•.: "A;h ı 1 rek köylünün farelerle ne su- -
İzmir yaktın, kavurdun bm!" dıye retle mücadele edeceğini öğrete 
haykırdı. cektir. 

Bu, Garp Cephesinin bahtiyar Edirne: Alpullu ve civarın-
kumandanl İsmet Paşanın t~nnan se da pancar idrak edilmiştir. 
· ·d· B - d !duran sevınç bu 

sı ı ı. agrını 0 
. ı Mahsul geçen seneye nisbet 

suretle dilinden taşarken keskın ze- . . . . 
kasının çifte şahidi olan parlak göz- le ıkı mıslı fazladır. 
!erinden de iki damla halinde fışkır- Çartamba: Mısır mahsulü 
ıyordu. '.l'aptığı Başkum~".danın.a toplanıyor. Fasulye geçen sene-
döndü . "Bu muazzam eserını tebnk f l d 
ederim· ... dedi ... Türk prdusunun fa- ye nazaran az a ır. 

Poliste zilet ve feragat timsah olan Fevzi 
Paşa ve ı ordu kumcındanı Nurettin 
Paşa , bütün maiyetlerile derhal o bü
yük deha günesinin eu.afını tazimle Kova ile kafasını yarmış 
cevrelediler, ve minn~tu şukranla O 
Tek Adamı tebrik ettiler. Eminönünde kanalizasyon 

inşaatında çalışan ameleden 
O ana kadar, d.ürbününün adese- Ahmetle İsmail arasında dün 

sini bir türlü lzmırden ayıramıyan b" 
vakur baş. Türk dehasının timsali o- ır 'kl avİga ç~~mbış vedAhmel t 'kko
lan Gazinlfl altın başı, o hürmetkar va ı e smaılı aşın an te ılt e
çevreye döndü: "Ben de sizi tebrik li surette yaralamıştır. 
ederim" dedi. Fakat, T.urk m~ll~tinin İki yangın çıktı 
en aziz fazilet ve mezıyetlerını, en .. _ 

Yeşil ı•e giizel Blg11nın umumi manzarası 

BİGA, (Milliyet) - Sabah er renkte ve boğa gibi giıçltı, kuv
ken Tekirdağı iskelesine yana- vetli bir zat olmasıdır! İskelede 
şırken vapurun gürültüsünden liman reisi Avni Bey ve polis 
uyandım ve acele giyinip dışarı Abdullah Efendi büyük bır ne
ç ıktım. Yeni Vali Rifat Bey lıe - zaketle odalarına alıp izaz eyle
nüz gelmemiş ve eski Vali Fuat ı diler. Burası bir nahiye merke
Beyin Manisaya gitmis olduğu-. 7idir, nüfusu az olduğundan b.!
nu işittim. Bu sene Tekirdağı !etliye teşkillitı lağvedilmiştir. 
ve Rumelide ekinler son derece Sahilde Perapalas gibi kırmızı 
!erde bereketli olmuştur. Kış renkte bir otel calibi nazarı dik 
zamanında buralara vaki seya· kattir. Arabalar devrinde bu o
hatimde ekinlerin çok bereket- tel pek güzel işlerken oromobil 
li olacağını o zaman gazetemi- lerin zuhurile muattal bir hal~ 
ze yazmıştım. Hlidisat beni tek gelmiş gibidir. 
zip etmemiştir. Burada huğda- Nahiye sıtmalıktır., doktor
yın okkası 10 kuruşa ve keten !arı olmadığından 100 lira ma
ile kuşyemi 18 kuruşa satıl- aşla iyi ve muktedir bir hekim 
maktadır. Arpaya fiat veren aramaktadırlar, talip olan hr
;-oktur. Buradaki Yahudiler kim beylern ora muhtarlığına 
köylerdeki alacaklarına muka- müracaat eylemelrini rica et
bil ellerindeki buğday ve arpa- mektedirler. Merkez nahiyede 
yı kamyonlara yükleterek mer- :ıoo hane bir hamam 3 cami, 15 
keze depo eylemektedirler ! Bu dükkan bir eczahane ve 1600 nu 
mürabahacı sarraflar zavallı fusu vardır. Hükumet konağı, 
köylüleri gömleklerine kadar köy odası ve 17 köyü havi olan 
soymaktadırlar!... bu nahiye çok mahsuldar ve 

Ziraat Bankası müdürü Emin çok şirin bir kasabadır. Bütün 
Bey namında c;ok hamiyetli ve Burada iskele rüsumu karşılık 
çok namuslu bir zatın köyleri, gösterilerek 15 bin lira kadar 
kazaları dolaşması sayesin::le sarfile bir elektrik tesisatı VÜ· 

Çorlu, Saray,Hayrabolu, Malka 1 cude getirilmek kararı verilmit 
ra ve Şarköyde ve bir de mer-

1 
tir. Bu sene havalar kurak git

kez vilayette zirai kredi koope- tiğinden buralarda ve bilhassa 
ratif şirketlerinin teşkiline mu- meşhur Tahir ovasında kavun 
vaffak olduğunu hab~r aldıU?. karpuz olmamıştır; Tekirdağ. 
Geçen seferki seyahatımde Zı- dahi bu kuraklıktan mütessir 
raat Bankasının binasını muva- olduğu cihetle şöhreti cihana 
fık bulmamıştım, müdürü umu- yayılmış olan Tekirdağı karpu2 
mi Şükrü Beyefendi verdihleri !arından bu sene eser kalma 
tahsisatla Banka mükemmelen mıştır. 
tamir ve icap eden yerleri tadil _ Bigada -
edilerek Banka denilecek bir Posta kamyonu hareket eylt 
hale konmuştur. mek üzere olduğundan Karabo-

- Şarköyde - ğada çok kalamıyarak Bigaya 
Vapurumuz işini bitirdikten hareket eyledim. Bu iki memle

sonra manzarasına doyulamaz keti yekdigerine rapteden 23 
sahilleri takiben Şarköye uğ- kilometrelik şose çok muntn
radı; burada iskeleye yanaşmak zam ve düz bir vaditie beyaı 
kabil olmadığından uzakta de- şerit gibi uzanmış bir yoldur. 
mirledi. Hava sertçe olduğun- Kamyonumuz bu yolun üzerin
dan yolcular pek büyük zahmet de yağ gibi kayıp gidiyordu. 
ve heyecanlarla girip çıktılar; Şosenin Bigaya yakın kısmı bo 
bilhassa kadınlar büyük korku- zulmuş olduğundan müteahhit 
!ar içinde tehlikeli vaziyetlel'C tarafından acilen yaptırılmak
düşüyorlardı. Harbi umumide i- tadır. Yollarda ahşap travers 
ki İngiliz tor_pidosu tarafından ler taşıyan bir çok arabalar ar
takip ve tahrıp edilmiş olan ka arkaya dizilmişler Karahoğa 
(Nilüfer) vapuru burada bat- ya gidiyorlardı. 3 çeyrek saatte 
mıştır, yalnız bir direği görül- vasıl olduğum Biga kasabası 
mektedir. Bu vapurumuz iki ha çok şirin bir kaza merkezidir. 
calı ve Gülnihal sisteminde gü- Burayı ilk görenlerin üzerihde 
zel bir gemi idi. umran ve intizam noktasından 

- Karaboğada - çok güzel bir t.-eıir huıule gel-
Cenup sahlinde Cenevizler- mektedir. 

den kalma kaleleri göze çarpan Villiyet dahilindekf kazalar 
~araboğada vapurumuz iskele- içinde en marufu olan Biga hak 
ye yanaştığından zahmetsizce kındaki tetkikatun neticesini di 
karaya çıktık. Buraya Karabo- ğer mektuplarımda arzedece
ğa denilmesinin sebebi burayı tim. 
zapteden kumandan çok esmer Ragıp Kemal 

Reısıcumhur Gazı Mua- esnasında hiç bir nümayiş yapıl dikten sonra saat 13,30 da oradan 
tafa Kemal Hz. ne mamıştır. Fethi B. 10 eylUlde da hareket ettiler Saat ıs tc Ke-

"B maJtıaşaya vardık .. Çok geçmedi Su-
.. ugün söyle !iğim nutuk Aydına gidecektir. vari Kolordusunun fzmire girdiği ve 

yüksek his ve temayüllerini bir "mık- 1-. -Üskudarda da~glar mahalle 
natıs" gibi tunç göğsüniln içine top- sınde oturan N urıye Hanımın mış, ellerinden yaralanmıştır. bir palto ve bataniyesi çalrnmış 
lıyan bu Adam, hiçbır müşkül önün- evinde devrilen bir mumla yan 1 ; hıraı:...lık ve yankesicilik tır. 

nıunasebatile toplanan on bin- M M R · • K' p,. run İzmir de tiddetli sokak muharebeleri !ere h lk eıaı azım ,... e a namı devletlerine ge ' ' , • cereyan etmekte olduğt. hakkında 
c;tı ım yerlerde şed't .. k zıyaretlerı haberler gelmeg"e ba•!adı. 
1. 1 ı ve sure - . . ) B M • 1 ~ kışlarla hissiyatini izhar et- İZMİR, 8 (Mıllıyet -.. · . · Güzel İzmirc Türk Milletinin ü .. 
nııştir. Halk zatı devletlerine. M. Reisi Kazım Pş. bugun ~~!~- yıllık iştiyakını götüren son Türk 
k b 1 d' • · k hafılını kahramanı, bu haber ve müjdeleri a-arşı es e ıgı sonsuz nıerbuti- yi ve Halk Fır ası ma. . lınca duramadı: bütii'l maiyeti ile ha 
Yet ve muhabbetlerinin zatı ziyaret etmiş, fırka ~'.k~.nıle ~- reket ettiler. Tam saat 17,45 te Ke
devletlerine iblağına bendenizi zun uzadıya görüşmuştu~ .. Ka- mulpaşa - İzmir yolunun ortasında 
memur etmiştir. Bu yüksek ve zım Pş. dün gece biıaderınm e- "Bel~ahve" ye gd?ık Bir d.c_ baktık, 
Şerefli vazifeyi ifa ederken ta- vinde misafir kalmıştır. kı Gu~el l~ntııbr, b~tu~. mı u~ıt.ı .ve.h-
zi 1 . . 0 • B manı ı.~ mu e assır gt1z erımızın onü 

m erımı arz eylerım. Azız ey . ne çıkıverdi. O andaki tablo hakika-
Fethi Sabık ' valilerden Aziz Beyınl ten tasvir edilemezdi. 

İzm~r S C. F. vilayet heyeti Serbest Cümhuriyet fırkasına ~ Dürbü~ler elde. Bütün yüzler İz-
de Gazı H z ne faaliyete başla- - · a· •. . t !er yazmışlardı. mıre donuk. Bakıyorıı': duşmanın 
'1las •· ' I ·ı • ·a k' gır ıgını gaze e d ı son vapurlar sor. döküntülerinden 
eraf: muna~e ?etı e atı e ı tel- Aziz B. Halk fır~asın an ay~~ -ı alabildiklerini kurtarmak içjıı fayrap 

., çekmıştır ; madığını ve yenı fırkaya g - ·etmiş; son dumanlarını savurarak ka 
le liüs~ü telakki ve tas,•ibi mek için kendisine y_ayıl~n. te.k çıyodar! Kadi_ft~a.ı üstü.':' .. kahra
\e "letı.~rıle v.üctıt bulan Ser- liflere ret cevabı verdıgını bıldır! m•ı:.•u~:ırılerımızı~ .. dık~ıgı. turk Ba-

St Cumhurıyet fırkasının bu- m tir. yra~. · aşına ve muıdel. bır gururla 

dcyılmıyan, hiçbir keder önünde sar gın çıkmış yetişen komşular ta-
sılmıyan; ve hi~bir rıluvaffalcıyet ila- rafından kurtanlmıştır. vak' ası 6- Pangaltıda Harbiye cad-
tunde de şaşırmıyan o buyuk deha, T ed Ç b k 1 1 _ Üsküdarda Ayazmada A desinde tUtüncü Dikran Efendi 
tam üç yıl üç ay ve 25 gün eüren ~e- 2 -. opan e u u çu ar çıktürbe sokag-mda oturan Şe. n.in 140 k.uruşunu çalan Salahat 
tİ:1 müc~d~lesini tebarüz ettiren bu caddesınde tornacı Şevket Efen F hi f l 
tablo önünde, dehasının derin ve en- dinin mutasarnf o(duğu dükkan fik Efendinin evinden 20 lira ça tın, et ve Musta a tutu muş 
gin pençerelerinden bi~er sevinç dam dan yangrn çıkmış bu dükklin kıl lınmıştır. !ardır. 
!asının sızmasına mlnı olamamıştı ... rnilen yandıktan sonra söndü _ 2- Sinan paşa mahallesinin 7 - Sebze halinde Sadık E-

0 gUnün şumul ve ehemmiyetini rülmüştür. Dükkan 3000 liraya birinci sokağında oturan Naime fendinin kantanııı çalarak ka -
o iki damla "umman" kadar ifade e. · 1 ld - d hkik Hannnm evinden çay takmu, iç çan Reşat tutulmuştur. 
d bil k b. · d , b"l . stgorta ı o ugun an ta at 
e ece ır vecıze var mı ır · 1 mı- 1 k d çamaşırları ve bazı eşyası çalın 8 - Kadıköyde Moda cadde yorum.... yapı ma ta ır. 

Şu kadar ki, orası ve o an, tUrk mıştır. sinde Ali Rıza B. apartımanm-
milletinin Askeri zaferinin hıtamı it- Cam kır"n kabadayı 3 - Sirkecide Akdeniz otelin da oturan Madam Lambirinin e· 
bu siyasi ve içtimai bunça muvaffa- kafa kıran ıopa de misafir Ali Rıza Beyin uyku vlnden bir seçcade çalınmıştır. 
kıyetlerinin do başlanğıcıdır. f Seyyar satıcı Bahtiyar; c- da iken 30 lirası alınmı tır. 9-Unkapanında oturan Malı 

Türk Millet~nin . son .8 yıla_ sığdır- !ine geçirdiği bir süpürge sopa 4 - İstikllil caddesinde Azar mut Efendinin Dolma bahçede 
dığı, .8 ası!"lık llyası ve •ç.bı;ıaı muaz- sile satıcı Ahmedi başından ya- ya apartımanında oturan doktor altınsaa't ve kordonu çalınmştır zam ınkdabının programını, o anda, . . 
orada şehit kanlarına kansan 0 iki ral~ıştır. . _ Nazarlk~an Efendnın bır yazı 10 - Galatada Ferah otelin-
damla ile yazdığına hiç şüphe etme- Kahvecı çıragı Mustafa maklnesı çalmmışbr. de katibe Feride Hanımın Yeni 
melidir. O gü.nü hiç unutmıyahm. Kalyoncukulluğunda kahveci İl 5- Galatada Hakkı B. hanın camiden geçerken 22 lirası aşı· 

Yeşılkoy: A. RIZA yan'll 8 camını yumrukla kır - da odabaşı Hüseyin Efendinin rıimıştır. 



Vergi usulleri 1 
O zaman bu usul bir dereceye 

kadar islah edildi; 1926 senesin 
de kabul olunan kazanç vergisi 
kanunile; bir vatandaşın ı;ervet 
ve kazancı ile alakası olan bu gi 

bi karineler yerine hakiki kazan 
cını bularak bunun üzerine ver
gi almak usulünün kısmen tat
bikine başlandı-

Muhaliflerimiz vergi ağırlı
~ından ve usullerinden bahset
tikleri zaman, İsmet Pş, hüku 

metinin vergiler için neler dü
şündüğünden ve yaptığından 
haberdar bile değildirler. Yeni 
konan vergiler tatbik olunur
',en, ne zaman noksan ve kusur 
görüıürse hükumet onu düzelt
mek için tedbir almaktan geri 
kalmamıştır_ Vatandaşların hakiki kazanç 

Maliye kanunlarının maddele larını kendi elleri~e ,bir bcyan
ri nas değildirler: Yanlışlar var nam.e ~ererek .ha~ı~ kaz~nçları 
da hükumet inat için 0 yanlış- n,ı bıld~rmele~ı b~ mılletl~
lar üzerinde ısrar ediyor, diye rıı_ı: yetışmek ı~t~dıkler bir ~ka
düşünmek en biiyiik yanlıştır. mul merhalesıdır. Fakat bızd.e 
İsmet Pş. Hük\lmeti geçen küçük esnafın, satıcıların b_u. gı

sene maliye kanunlarındaki bi beyannameyi vc-rnelerı ım
noksanların tamamlanması için kanı göz önüne alınarak onla
bir maliye müfettiıleri kongre- rın eski şekilde temettü verme
si toplamıştı. Bu kongrenin tek s; kabul edilmişti. 

lifleri önümüzdeki Mecliste ~ü 1 . Dö~ senelik .~a.~bi~at. devre-
z~kere ol~cak~ır. Fakat şım- ı.ınden sonra goruldu kı, mese
dıden yenı teklıfler hakkında la bir arabacının bir doktordan 
k_a~lemize fikir vermek için sa- fazla vergi verdiği vakidir; bu 
lahıyettarlard.an b1:1 hus_usta m.a münevverin dahi içtimai borcu
l\lma~. a.~a~ ıs~edık, Bızc ver~- nu muntazam vermeğe kendisi
len küçuk hır huliisayı neşredı- ni alıştırmadığı görülmüştür. 
yoruz. 

İşte hülisa: Bu senelerin tatbikat netice
- "Hük\lmet mali kanunla- si, maliye müfettişleri kongresi 

·ımızdaki noksanları ikmal için tarafından tetkik edilmiş ve şü 
1930 martında bir maliye müfet mullü bir tadilat projesi yazıl
tişleri kongresi toplamıştır. Bu mıştır. 
kongrede vergi kanunlarından B. M. Meclisinin o sıralarda 
kaz~ç,vergisi kanunu il~, .ir~t meşgul ve mahmul olması dola 
getınnıyen arsa, onnan g~bi ~ı- yısilo, bu içtima devresinde pro 
raata muhassas olmıyan gelır- je çıkarılamamıştır_ 
sis araziden evvelce olduğu gi
bi hafif bir vergi alınması ile 
ka2anç vergisi kanununun isl.l
hma alt esaslan tesbit olunmuş 

Yeni kanunun istinat etmesi 
iktiza eden umumi hatlar şöyle 
tesbi t edilmiştir: 

tur_ Tesbit olunan temenniyat hiç 
1926 senesinden evvel temet- bir sınıfı mükellefiyet haricinde 

tü vergisi, vergiyi verenin ser- bırakmıyacak surette bütün mü 
·.et ve kazancının hakiki kazan kelleflyet zümrelerini ilmi bir 
cı miktarı aranmryarak, bu ser- surette tesbit ve tasnif etmiş
vet veya kazancın harlct teza- tir. Gündelik nafakasını ancak 
~ürlerine göre tarholunurdu, ka tedarik edebilen seyyar satıcılar 
,andığı belli olmıyan bir bak- vergiden muaf tutulacak diğer 
".alın oturduğu dük_k?nın. klras~, mükelleflerin de kazançİarının, 
tıcaret ve kazancı ıçı~ bır, karı- maişetlerine medar olan kısmın 
n~ sayılarak bunun iizerınden dan vergi alınmıyacaktır. 
yuzde muayyen bir kısmı ver
gi olarak alınıyordu_ Bu usulün 
sakamet i aşikardı. H~r hangi 
bir vatandaş, zarar da etse gene 
kazancının zahirl karineleri Uze 
Tinden kazanç vergisi vermekle 
mükellefti 

Beyanname vererek kazanç
larını bildiren mükelleflerin be 
yannameleri daha mazbut bir 

şekilde tetkik olunacak, herkes 
ten yalnız isti taatı derecesinde 
vergi alacaktır.,, 

~-.MİLLİYET~· 
MATBAAS 

Avrııpadan yeni getirdiği Tahta Ilurııfatla BUytik duvar 
Afişleri yapar. Her mUessesey~ elverişlidlr. 

Veni senenin Kazanç Defterlerl nefl· surette basıı.nı~tır, 

Telefon lsı 3911 • 2-3 Kitap kısmı 

• 
EmniJet san~ı~ı ıno~nrlü~ün en: 

ı\luhammen lkraz mt:rhuna.un cıns ve nev'i 
ki\ metl ~o. 

12SJ 41 L'nl.apanında llo.:a Halil it! r mahalle-inde atlamataşı 

c•d·k•inde e-ki 22-) eni \!b-26· l ııumaralı ınaıdıikUn hir 
hancnın tamamı Fevm e 11. l lakkı u'ta 

4~\10 589 Yezncdlerde camcı Ali mahalle·•nde Kemer alıı •oka ında 

eski 1 mtiktrrtr }eni '1.7 numaralı bir hınc.:nın tamanıı 

llatiç< Zıhlde, l'aıma Z•hra \C hnnc Ad, iıc 11. lar 
1320 921 Boğaz içi p•1• ba~ ç <inde cskı ,ultınive 'eoi fılırika •oka· 

J;ında eski .i') \~J9.., mu~trrcr ycnı 4.4 .. 5 nuınıralı bir muh
tcrik hene ır .. asının tamamı :;,aban erendi 

14tı:JO 488. Kabıuşta hare Faımı hatun ınahılltsıııde lu eı pı~a sokı

ı-ıııdı e-ki 1-4 6 ı•nl 18 20·22 <lunıualı mn bahçe bir 
hanenin unıaım !'atma Sudct il. 

j• 180 4912 Fındıklıda Selıil bev m•hılle9inde Top-:•ılar caJde,inde eski 
47<1, 4l!l, 4jj,l, 49.l, 48~, 48.'\, 4'lS, 49~, 4-1\9 ve \fili 467, 
4t>9, 479, 47.l, 4:- t, b, 47.5 numarılı ııııa h:ıh\·c bir küna

ğın ıam•mı Fıtma ~•ide " Sıbihı \ c~;ine l 1. lar 
1 ıt~ıo .J9.l.J Tophancı~e ..,,,. 1 bev mıhıll,.,ındc To,,cular cadde ındc 

t:(ki .J.9~, 'enı 481 nlımıra!ı ınıa l>ahı.-c bi. haneıtin tantamı 

F•rnıa '\aıde S•hiha \ <Kİile 11. lar 
H~5 IQ<,J Fmdıklıdı Sclin.dı.ıtun nııh•Jlt,inde dt~rmrn rnk•~ında 

l"~i 11 ,~·1i ~l num:trılt n .. t.ın ıın b:r hınenir. t.trnana 

l lanifc 11. 
.!. :-11 41>·'') S:tmar~Ada l laı..ı 1 :->c,i-1 ıga ıııahall~(,indc < k• \nıpktı~usu 

\l'ni ~irncnJirer ~olu ~okıaıınJa ,,Jci 2 mi.ık ırer 'eni 20 
n ınarı'ı n1.:1a hl\hı;c hır ha1f'nin tımınu 

• ebi re 11. vrkili Raif ı:. 

hOO .'\013 l!aydarpa~adı Usman ~· mahıllt inde eski ve yeni Arayıcı 
< •k ğı1do e,ki 8 yeni 30 numaralı bir hanenin ta.naa. ı. 

HU~qln Sami U. 
:01 516-ı Bn~ııi~i Ruınelihis,ırı ve Kaltderıı• u mahallrş!nde eski 

Cami :eril ve Hnf Kale derunu !Ok•lındı eski 13 yeni 11 
numar•lı b;r hanenin ııınımı. .\lustıla d. 

8'l I • ı O <;en~ rlitajt ı \tik Ali pa<a mabıllrsinde tışdlrek çeşınrsi 
sokığındo c-ki 'e yeni 9 numaralı bir ahırın tamamı. 

Mihrinnlsa H. 
\'ıık, Ja ikral numaraları ıaııh emlAk vad<si hltıınındı tediye! deyin 

cdı'!ıH c i h· <dile ( Altıııı- bir, gıiıı müddetle satılığı çıkırıldı&ından 

1Jli > olanllr• 1 'c fat.!a tabı Hı ılnııi< i'tirenlerin sandık sarış ımlrliglnt mll
rac ~ı c\ 'cnıch.: i ltizumu ilAı olunur. 

Emniyet saııdığı ıııüdürlüğüııdeıı: 
Mu.,ımmca lkru Mcrha•ıtın cins w ne~ 'J Borçlv.aun 

fsrnl Jaymotl No • 

9200 23 Çengelköy dere sokaiı eski 44 yeni 1~ numaralı 
bir haneni tamamı. Ferdiye, Hadiye H. larla 

Murat B~ 
700 340 Beyoğlunda Karnerhatun mahallesinde Şerbetha -

ne sokağında eski 18 yeni 14 numaralı bir hanenin 
tamamı. Fatma Emine ve Fatma Rukiye H_ !ar 

1218 663 Fatih Kiitiphüsrev mahallesinde kaııap batı cad -
.desinde eski 1 l, 13 mükerrer ve yeni 11 numaralı 
bir hanenin tamamı. Şakir Efendi 

1100 1015 Kasnnpaşada Hacı Hüsrev mahallesinde iplikçi 
berhana sokağında eski 8 mükerre yeni 18 numaralı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Ayşe H. Ömer Ef. 

2150 3726 Kasımpaşada Hacı Şaban mahallesinde Akarca so
kağında eski 3 mükerrer yeni 5, 5-1 numaralı maa 
ahır bir hanenin tamamı. Abdi! Ağa Selam Ağa 

3290 4592 Kıztaşı Mustafa B. mahallesinde atik dolap cedit 
pazar meydanı sokağrnda eski 2 7 numaralı nata
mam bir hanenin tamamı, Samiye H. Emine Mesi

ha H. Aziz, Nccmcddin ve Nazım B.ler 
1500 2629 Hasköyde kiremitçi Ahmet Çelebi mahallesincl,. 

atik Hasköy cedit kalafatçı sokağında eski 203; 
mükerrer 203; mükerrer 203 yeni 9-13-11-15 numa 
ralı maadükkan bir hanenin tamamı. Bekir Ağa 

7000 4638 Sultanahmette sabık Feyruzağa elyevm Alemdar 
mahallesinde Toprak: sokağında eski 9 yeni 7 nu-
maralı bir konağ n tamamı. Saadet H. 

1250 4664 Kasnnpaşada Bedrettin mahallesinde ayni Alibaba 
sokağında eski ve yeni 23 numaralı bir hanenin "ta-
mıım. Hayriye H. 

5092 4848 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Kırık soka
kta eski ve yeni 1 numaralı bir hanenin tamamı. 

Vasiliki H. 
1150 4884 Kasımpaşada Peyale Paşayı Kebir mahallesinde 

Serden geçidi sokağında eski 6 yeni 13 numaralı bir 
hanenin tamamı. Cemal Ağa 

4752 4994 Galatada Bereket zade mahallesinde Zürafa soka
ğında eski ve yeni 3 numaralı bir hanenin tamamı_ 

Mm. Agavni 
2000 5030 Kasımpaşada Kurtçelebi mahallesinde Tabakhane 

sokağında eski 10, 10, mükerrer; yeni 22: 26: 28: 
numaralı üç hanenin tamamı. Arif çavuş 

1000 5038 Üsküdarda Arakıyeci Hacı Mehmet mahallesinde 
Toptaşı sokağında eski 408: 408 mükerrer yeni 406: 
406-1 numaralı maa arsa bir hanenin tamam'. 

Safiye, Reside Hanımlar 
12060 5040 Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde Tiyatro soka

ğında eski 38, 40 yeni 48, 50 numaralı maa dükkan 
bir hanenin tamamı. Sadullah Bey 

500 5074 Üsküdarda Aşçı başı mahallesinde mektep sokağın
da eski 9, ve yeni 13 numaralı bir hanenin tamamı. 

Fatma Hanın 
1500 5079 Üsküdarda Solak Sinan maha11esinde Tophaneli oğ

lu sokağında eski 21 yeni 19 numaralı bir bap hane
nin tamamı. Zehra Vasfiye Hatçe Muzaffer H.lar 

1100 5094 Üsküdar Hacı Hesnahatun mahallesinde Servilik 
sokağında eski "2" ve yeni 2 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı Nimet H. 

5325 5122 Gedikpaşa Divanı Alı mahallesinde a.tik hamam ce
dit yeni sokakta eski "15" mükerrer yeni "12" numa
ralı bir hanenin tamamr. Karabet veledi Serg!s Ef. 

2293 5203 Üsküdarda Selimiye mahallesinde esk· ve yeni Kış-
la caddesinde eski "12, 12" mükerrer ve yeni "32" 
numaralı bir hanenin tamamı. Servinaz H. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında te
diyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) giin müddetle satı
lığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafcilat almak istiyen 
lerin sandıksatış amirliğine müracaat eylemeleri lüzuml! ilan olu-

'alnız A~RI l.l .ACliL~RI ı\l(retir. 
FAKAT ... iyi öğretir 

1-fer lisanda hususi ve umumi dersler 

TECRÜBE DERSİ .\1ECCA. E Dİll 
Ankara: Taş Han sırası 

ISTANBUL: 3~!\ j,•iklAI caddesi ·-ADRES TEBDiL• 
Kono;~rvatuvar viyolon muaPıınl 

professor >\l.flERT RR \l , R<"\O· 
ğlunda T Onel pa>ajından ~ıkac· 
k'n ) Sofyıh oukoğında l lamson 
apar:ımanı nın 1 b :\o. lıı dıir .. ine 
nıkleılediginı taıilde bulunan ıalel>c

ıerine ırz eılcr. 

Tükstk mektepler ınuhayu ko· 
misyonundan: 

Gozl paşa w l iakimiyeıi mılliye 

~atı mektepleri t1lebesi için ~00 met 
re l~tivr rt kt:m1ş münakas.a :ıe alı· 
nac•ktır. 

ihale c ~lültin 27 nci cumartesi 
ıı,ünü sut I~ de ~·ındıklıdı <:üzrl 
un aıler akademisinde Yüksek mık· 

teplcr mubaıu komisyonunda vapı· 
lacaktır. Talipler temln ıtlınnı Yük· 
sek mektep leı nıesul muhuiplı&ine 

tevdi ile ala~akları makbu zları teklif 
ıarrian içinde vermek ınccburiyetln
dedirler. 

~artnımc her gun l"ındıklıda 

Yüksek mektepler me.ul muhı;ipll

~iude görülebilir. 

DarUl'aceze mUdUr
IUjUnden: 

\lüe.,eseye bir S<ne için ikılzı 

edtn 4000 kılo benzin ve 1000 
kıloya kadır vakım ve valvalln yığının 
5 te~rinl tvcl 930 puar gUnll saat 
on dörtte kapalı zarf usullle müna
lnsuı icra edilecek tir. l "aliplerin 
tem inat ı kı,;C" l eril e mürı cıatlıı rL 

( ihangir ,.-ulıe:-indt. n :a!ılıgıın as:. 
kerl tl rhi! v .. sikımı 7.8) i ı.:uim. 

Ytnı.ıni alacıgımdan «kisinin hOk· 
mü olmadı&ı ilin olunur. 

Diş t1hibi: \lehrr et Ali 
c; .. \ııtep 

Ra~it R za n arkadaşları ı;ar

~anıha akşamı Be~ikta~ıa Park 
sinemasında, per~mbc kş.ımı 

Ü~kııdar 1 lalc ti•_··ntrosuncl,·ı ·ı·a • ' ~ 
Parça>ı. 

l<tınbııl ikinci tioaret mıhkc
mt.sinden : 

Mtilliı Alber Alfandari'nin ılı 
caklarıııı delttri dıiytina )ıydcıtlren 
ılıcaklılırın .esııllri ile nkAleına
meleri henüz ibraz <dilmcmiı ol
duğundan 15 eylül 9JO puartısi 
gününe kadar ve$tiki ınezkQr vcsa
ıkin ikinci ticaret mahkemesindeki 
ifl&s ması~ını tevdi ıiı:si takdirde 
ılacaklılırın roddıdileceğl tlln olunur 

Rakırköyllnde lllmayel eıfal ce
miyeti tarafından pazarlık sureti llıt 

bır doıtum evi lnp ettiriltcelıtlr. 
lıışasını talip ola~lınn bu baptaki 
keşif ,.. ıırınımelerl görmek ve 
pızorlılc etmek ılze re şehrllıalin 

l 2 inci cuma günü kıblcneval 

flit 10 dan 12ye kadar Bakırköy 

1 lolk fırkuı aahilinde Hiınıyeieıfal 

ı·cıtlİ\ • tine mUracııtlan ilin olunnı·. 

-- SiNEMALAR Jstanbul belediyesi 
ilAnları ..._ ____________ ....................... . 

Adalar Belediyesinden: Kapalı Yann akşam 

zarf usulile ihalesi U&n olunması ELHAMR:\ SINK\IASI 
üzerine tekllfnamelcrinl tevdi 
eyleyen taliplerin ehliyet ve ti
caret odHl kayıt vesikalan klfi 
görülmediği cihetle pazarlık su
retile ihalesi tekarrtir eden Bü
yükadada Yat kulüpten hükCı
met konağına kadar caddenin 
yerli soğuk asfaltlı fOse olarak 
inşası ameliyatı 14 eyllıl 930 
pazar gün il saat t S de pazarlık 
surctile ihale kılınacaktır. Bedeli 
keşfi 8886 lir• 37 kuruştur. 

Talipltr ehliyet ve ticaret oda
sında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve teminatlarını müstas
hıben yevmi mczkCırda daire 
encümenine gelmekri ve 
keşifııameyi gôrmek isteyenle
rin de daire heyeti renniyesine 
miirac:ıatları. 

* * * lstanbul Belediyesinden: Çırçır 
yanıı;ın yerinde 5 ~ inci anada 
6~, 68, 6:1 harita numaralı ar

~alar arasında rı,o; ~ ml'tro mu

rabbaı yiizstiz ar,anın metro 
muralıbaına hq lira kıymet tak
dir olunarak satılmak için ala

kadarları arasında açık müzaye
deye konmu~tıır. Taliplerin ~art

nameyi görmek için her gün, 
müzayedeye )\irmek için ihale 
günü 29 cyllıl <ı30 pazartesi 
giınii le\ azım mlidiirhij!;ıin~ gd
mekri. 

* * * 
lstanhul llelcdiwsiııdcn: kra 

edilmekte olan kanalizm.yoıı ame
liyatı dola}ısile ıo eylul ıı:ıo 
tarihinden itibaren Atik Ali Pa~ı 
camii ile ~:sir pazarı 'c Tavuk 
pazarı cadcksiııin bilciimlc YC

saiti n:ıkliyqe kapalı hulunaca~ı 
il~n olunur. 

Güzel San' atlar Ata~e ~ 
nıisin~en: 

Talebe ka) ıı mu~meksiııe 

ba~lanmı~tır. Akaıkmi Teşrini

e'' elin ~ irn1i bl'~İnci t:umartt: i 

giinıi açılacak ye kayn muame

l;\tı te~rinic\ vd nihayetine ka· 
dar de\ anı edecektir. llimar! 

şubesine Lise derecesinde 'c 
resim, heykel H t<·zyini ,an":ıtlar 

~ulıekriıı~ orta dcrcccsiııde tah>ilı 
ikmal ctmi~ oloıılar kalıııl edilir. 

~lı nar! ~uhc,inde tahsil mııddcti 
he~, tcz) ini saıı"atlar ~ubLsinde 

Liç 'encdir. Dij!er şubdcrde otuz 
\ .ı,ına >.adar çalı~ılabi ir. Tezvini 

i,:ın· ıtlar şubc>inde ilancılık, l Ia
nı!TI i~lcri, nıo la, batik. çinicilik, 
dahili nıiıııaıl \ c nıolıilyccilik 

gmtcrilir. lliç bir ha) t \l' ~arta 

talıi olmamak 'e -\kademinin 
bütün tedris '•,ıwlıırından İs· 

tilade etmek uzcr~ n'inı, hey

kel 'e tezyini ,an":ıtlar ~ubc 

!erine ~) rıı:a serbest talehl' ka) t 

ve kabul edilir. 
Akademi ııihari \C nıcccanidir. 

Talipler her pazarec,i ve pcr
~eıııbc ıı;ıınleri saat dokuzdan 

on yediye kadar bervc,hi ati \C

saik ile fındıklıda eski meb"usan 
sarayında _\kademi idaresine mli
raca:ıc etnıelidır: 

r - istida 
'2 tahsil nsil..a,;ı 

3 Sıhhat ve a,ı raporları 
4 - lkametgih ilmühaberi 
~ ;-/ufuz tezkerı>si 

6 Be' adet fotograf 

28h sicil nııaırsıyl e haiz oldu
&um •m•tör şoför lı:amem i ııayl ettim 
Yenisin 1 çıkıracı&ımdan eılchinil' 

hük mü olmadığı nı ltıı ederi& 
Otııılıri !Cali-roplus 

ihtira nanı 
• Borulu lnfuıtı ve mU19uil 

sair demirli yapılarda ba&la ııı a ter
ıibıtı • hılılunda i ıtihsal olunan J l 
T. Evvel 19118 tarih ve 709 nume
rolu lhıira beratı bu lı:ero ınevkll 

file konmak ttzre ıhero devrü fero t 
veva icar edlleceı!nden talip olan
ların Galaıı 'da Çinili Rıhtım Hının 
da Robert Furlyc mQracutlan iltıı 

olunur. 

.- Herk••• Elzem 
:\lüdurls KömUrclyan B., bu 

defa, umuma ve orıo mektep ııle

beslne mıbsu<ı ~ iKTiSAT iLMi ) 
et<riııi. n esrotmiı tir. Fiatı liS kuruıı-

yeni mevslııı temsillerine 

BiR KADIN YALANI 

ID büyük Fransııcı ıözla 

başlıyor. 

illmi ile 

Heyeti temılllycsl başındı: 

LOU!S!: L . .\C;RA!'GE, PAUL 

CAPELLANI ve BOUCOT vardır. 
lltvcten: En mıihlm FOX JUR.."IAL 
halihazır dUnyı şuunıı sinemada bir 

yenlllk; ( :\-llCKEYMOSE ) cııılı ve s_sll reı.mlcr kahkahıı

•~MMI~··· Paramount lilmidir. 

\ eni mc,.sim temsillerine 
( DOLOIU.S l.>H, RJU ) tıralındın ttm>1l edilmiş 

v A N J E L l N 
Nam muhteşem sesli ve şarkılı film ile bışlıyor. Bu meşhur 

bu filmde lıilha<,a :iL . .JOLSO.v tanfından beste'cnnıı; 

bir ıırkı tıganni ediyor. 

...... llhetch: Sözlü dunya hBYrtıli>kri 

•• • • •• • • \luhrik ve ta ılı sesli ...... 

(Aşk Zambağı yıldızı) LUPE \'ELi' 
KU R T ŞARKrsı 

filminde ( G A R V C O O P E R ) e tn m:it" r ıangıı U 

tıgınnl edecektir 

. .. pek yakında M ELEK S INEMASINDA • 

············~ .. ••••••••• 
İTTiHADI MİLLİ 

rfiirJ( tııgorta .~irkcti 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyle İ 

Sigort ları ha!k için müsait şeraiti hav.dir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanınd 
Acentası bu lunma)an şehirlerde acenta aranmakıadı 

... ~~~~ Tc/cfoıı: Boyo.1tlu 2001 ~ 

E~irne evkal ınu~urlu~un~en: 
l•:dirncdc fırtınadan harap olan <:amilerln Kur~uıı ı, 

1 e~ hı! 'J,Jo tarıhindtn 22 «yltil <1,ıo tarihine k:ıdar knrnl 
usulile ın~vkii nııinaJ,a,aya Yaz ı·dılmi~tir 

Talipler ~artl'aıne\ i ;(örmek ıızcrc her ;(ıın Ol!; .de' 
lstanbul J<:, kaf mudıiriycu hey.eti fcıniy,,ine Ycyahut Edirne 

mlidLiriyctinc ve ihale gtıııii olan 22 evliıl 930 pazam:'i ,a,ıt 

enci teklif mektuplarını Edirne E\ kaf ıııudLirl .!! ındc nı ·e· 
ihale ıe muza)•'ılc konıi-yoııuııa cc,di ctıııclcri ·la• olı n 

·--·-----

Satılık nıs ıf arsa 
l~nıva li Hlf'1ruke ıniidiirliiğiind' 

lk' up;luntl~ Panı;alııda <;a) ır okaRmda .ı.ı nıınıarnlı 

Hazineye ait nı,ıf hi"; ı iıcdeli nakden ,.c pe~.ıKn mknm<h 

3:-Q lira lıcdeli muhammen ile '..!,l-<J-CJ.JO tarihin. nıu,adif "'lı 
,;aat ı.ı tc paza6ık surctile ,acılacal,cır. Taliplerin " 0 '.",.'>0 tc 

ınakbuzlarilc lstanbul \liiii ~:mlak müdüriyeti 'atı~ komi•' 

müracaat cylemderi. 

ffiif!ii!i! !!iiil!!lllHllfü~illlillUlmllllllllltiili.:ınflmirı''. 
~:v, ela SAY FfYENIZ 

için uzun 'c kısa me, celi 

FiLiPS 21~ı 
Radyo Makinesi 

Elektrik cereyanı veya r." ile hder. 10 ı I 
2400 metre mevcall atasyonlerı alır· 

Müstesna ve gayri kabili kıyas 
kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon PlaklarınızıP 
Sesini yük ~el tmck için bir tecrii be yapılnı·ıc 

H~LiOS 
Müessesat ı 
Galata He
zaran Han 

No. 14 
poııa kutusu 

Galata400 

·.-,ı . 
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e Ekmek narhı bu hafta yeniden ucuzlıyacak 
' 

Hayvan sergisi Beledi zabıta 

eşrinde mülga istab- Talimatnamenin tab'ı 
lıamirede açılacak ikmal olundu 

Tütünler 

Çekoslovakya ağır 
şartlar se1detti 

Ekmek narhı 

Önümüzdeki hafta 
daha düşecek 

Telefonlar 

Birbuçuk sene sonra 
otomatik olacak 

B 1 Ticaret odamız teşeb- ş hri · d k" b w d ş· k A 1 eş bin lira ikramiye Polis memur arına e mız e ı ug ay ır et vrupaya ma -
tevzi edilecek tevzi edildi büsatta bulundu stoku fazlalaşıyor zeme sipariş etti 

liayvan neslinin ıela}u için bu hbıtai belediye talimatna- Hükfunetimizle Çekoılo~akya Son günlerde Anadoludan Telefon 11irketile yapılall iti-
~e de Beşiktaşta mülga !s_tab me1i en son tadil~le tabedil- hUkfuneti _aras~d_a mer'i tıcaret şehrimize buğday muvaredatı Iafname mucibince İstanbulda

ı amire de bir hayvan sergııı a- miftir. Bunlardan bırer tane. bil- muahed~s~ m~cıbınce Çekosla - fazlalaşmıştır. Ecnebi memle- ki bütün telefonların Uç sene 
lacaktır. Serginin teşrinievvel tün polis memurlarına tevzı e- vak reıuıı. bız_?e~ her • sene ketlere ihracat yapılmakla be- zarfında otomatik hale getiril
e açılması için i&tihzar~~a b~I dilecektir. Bu s~retle memurlar 2,000,000 kilo tutün almaga mec raber şehirdeki stok da günden mesi icap etmektedir. Şimdiye 

Gayrimübadiller hey' eti 
Maliye Vekili ile görüştü 

Hey' et, Yunan emlakinin ve bono 
lann biran evvel tevziini rica etti 

62,000 !sterlinin bir haftaya kadar 
tevziine başlanması muhtemeldir 

tnıştır. Sergide birinc!JıkJ~n icabında ceplerındc. bulundura- burdur. . . güne fazlalaşmaktadır. kadar bu müddetin yarısı geç- Evvelki gece geç vakte kadar 
.ıMru.zanacak hayvan sahiplenne ~~ak oldukları bu t_alımatnamele- Ji'.aka.t Çekoslova~ ı:e~ısı.bu se İstanbula günde 3_4 vagonu miştir. Binaenaleyh bir buçuk Dolmabahçe sarayında kalan 

lltikafat olarak tevzi olunmak re müracaat edebıle~eklerdir. nekı mub~y~at _şe~aıtını Tıcaret Trakyanın sert mahsulünden sene sonra telefonların otoma- ~alled~.ekili bS~açd 0f lu Şük; 
-~ in beş bin lira ikramiye talı - Mütekait beledıye me· odasına bıldirmıştır. Buna naza- olmak iizre 30-35 vagon kadar tik ol~rak işle~esi kabil olacak ~~~te.Pe~~p~a: o~el~eru g:ı:, 

·s olunmuştur. murlarına maaş ran Çekoslovakyaya satıla~ak buğday gelmektedir. Şehrin tır .. Şırket bugun~ kadar ~bone~ ve akşama kadar otelden çıkma 
Mütekait belediye memurla- tü~ünler Çekoslovakyaya teslı~. yevmi ihtiyacatı 22 vagon ka- Jerınden 30 tanesıne makınelerı t 

1 Baylar heyeti b rının tekaüt maaşları bugünden e~lecek, orada Ç~kosl.ovak re~ı dar olduğuna nazaran her gün otomatik tesisat ile koymuştur. mı~~~- .. B d"" ... 
1 

d 

ecAevkruvpeatdeatkhaı"kyavt:: ~~l~;:~a~ itibaren tediye edilmeğe başla· sı tarafından teşkıl edılccek ~r ihracat yapıldığı halde stok bi- Avrupaya yeniden malzeme si- Şld k~ d .. un. odg e ken dslo.nra 
ı1acak ve badema tekaüt maaşla heyet tarafından m~ay~ne edile raz daha artmaktadır. pariş edilmiş olup bunların gel oGte ~ 1 .. b aıd~e11sın em' enti nasıne eyet azasından Karacabey ko - k t d mal · - "'"" mu a ı er ce ıye 

N rına ait yoklamalar merkezden ce ve muayene ne ıceEın e AHikadarlar bugünkü dahı~ı mesi beklenmektedir. Sipariş -J r t den ·yeti~ 
nnkaşruabeensist'ı?tus~tu~hmasu.~dısu.~rü ;.;;1~ yapılmayarak maaşların veril- matluba_ ~uvafık b~lunmazsa buğday vaziyetine ve ecnebı edilen malzeme yakında gele- m~ı~a İm ırabcaal e b' ccıruHU•A 1 

mal sahıbı bunu 1 S gun zarfın b ı · ı -. · · k" b 1 · d · reıın stan u me uıu ~Y n P h dig" i kazalarca yapılacaktır. · · . ~ ~rsa a~ ve pıyasa arın son ~a- cegı ıçın es ı a one erın e test· h ... _,__ da C ••ı 
· Beyler bugün eşteye are- . da Çekoslovak hudutları hancı- zıyetlerıne nazaran ekmek fıat- d d"l~ 

1 
ğ b ve eyetı lw•n: azasın n e ... 

t edeceklerdir. M lıkl harıtası satın a ta ı "t yapı ma a aş- B 1 1 . . le . h kkmd 
ezar . ar . ne çıkaracak ve buna hiç bir gü !erinin de önümüzdeki haftalar !anacaktır. Altı ay içinde abone ~Y..er ~- te.~zıat ış n a a 

Baytar umumi müdürü de çar Beledıye ıııyas~tı. tarafı~dan na hakkı itiraz olmıyacaktır. için biraz daha düşmesini mu- !erden yarısının tesisatının ta- goruşmuştur. 
mba günü Ankaradan şehrimi mezarlıkların yem bır ha~ıtası Bu şekilde mübayaatın tücca- hakkak addetmektedirler. dil edilmesi için tertibat alın- Bu heyet, İstanbuldaki Yu -

e gelecek ve heyete iltihak et - yapılmış.tır. Bu harıta yenı te- nnı Çekoslovakyaya mal satmak E f . . ... k mıştır. nan emlakinin iadesi ve Anado-
t ek üzere Peşteye hareket ede- şekkiil edecek olan me~arlıklar tan menetmek demek olduğun t ıatı ç_ok ~uşu .. !uda mevcut Yunan emlakine 

r ktir. müdiriyetine verilecektir. Me- dan hiç bir tüccar satış tekli - Bu sene et fıatlen çok du - Bir haftalık ihracatımız mukabil gayri mübadillere istlh 
..,- Bir tamim ı:arlıklar şubesinin kadrosu da finde bulunmamıstır. şük gitmektedir. Buna sebep ge k ki . . d ·ı k bo-

İzmir hadisesi ve Fethi Be - hazırlanmakta olup yakında fa- Ticaret odası bu husu&ta te çen sene kışının çok hafif geçme Bir hafta içinde hariç memle a arı. nıspctın e v~n ece 
. n serbestçe nutuk söylemesi ali yete başliyacaktır. febbiisatta bulunulmasr için diln si ve İstanbul pay mahalline ge kedere şu cins ve miktarda sev no tevzıatınm teehhiire uğrama 
akkmda Dahiliye vekAletinden çen ııenelere nısb ti d ha çok kıyat olmuştur. sı dolayısile alakadarların çok aen bir muharririmize kısaca & İktisat müdürlilğü ktısat vekaletine müracaat et- . . e e a. . Buğday 600, Fındık 2100, Fın milşktil vaziye'tte kaldıklarını ve ~ 
zmire yapılan tebli~ vilayetlere k d miştir. J kesımlik hayvan gelmesıdır,. 

7 
k"l be . h . . .. miştlr ki: 

mim olunmuştur. a ro~u . . Bugün et fiatleri bazı yerler- dık içi 500, Keten tohumu 60• 1 ye ıza etnuş ve gayn mu "- Vekil beyi ziyaret ettik. 
İstanbul beledıyesı ıktısat "Ege" vapuru sefere de 60 kuruşa kadar düşmüş - Kepek 1800 çuval. badillerin istihkaktan hakkmda Tevziata ne zaman başlanabile 

en't muhakeme karan verilcl mUdürlüğüne yeni vazifeler ve- baıhyor tür. Maamafih alelumum ko _ Bundan başka 340 sandık af- takdiri kıymet komsyonu tara - ceğini ancak vekil bey söyliye _ 
Vilayet baytar müdiirU Ra - rilmittir. .. .. .. • .. enı" Seyrisefain idaresinin yeni aJ yun eti fiatleri 80 kuruşadır. yon, 1200 balya tiftik, 542 balya fından ittihaz olunan kararlar bilir. Biz henüz bunu bilmiyo • 

"m Beyle diğer bir kaç baytar İ~tısat mu~u~lugu ?,u . Y dığı Ege vapurunun haricı tel _ Alakadarlar et fiatlerinin ar- yapağı hariç memleketlere gön nazarı itbara alınarak mevcut ruz.,, 
•'-kında gUmrükte muayene e- işlen yapmak_ ıçın bukgu" nkilyka: vinatı bitmiştir. tık kış yaklaştıg"ından daha faz- derilmiştir. emlakn kıymetine göre tayin c-
""' 1 B ) k ) k k · d"J k · t d hT d ı Vaktinde müracaat etmemiş 4ilen dam·-'ık hayvanattan do- drosunu genış ehtece Itır. kem Vapur, 12 eylill cuma gun·· ü la düşmesini ilınit etmemekte - a ı çı ı ongresı ı ece nıspe a ı ın e rapı - be . 

"" k d b ı k k b no te ıat na ve sırasını kay tmiş gayn mü-yı hazin-eyi ızrar maddesinden kadr_o ya. ın a akzı_r anaca ve İstanbul- İskenderiye hattında dirler. Ticaret odasmca biiyük a ı n:.a~ı mi ub a~rer o _vz ı . badillere birlncive ikinci tevzia 
hkikat yapılıyordu. tahsısatı ıstenece tır. ilk seferini yapacaktır. Bir telgraf kablosu kırıldı cılık kongresi bu sene içtimaa :~~at e aş anmasını nca etmış tan istihkaklarını vermekttı o -
Tahkikat evrakı vil~yete gel Vakit küresi Orta mektep muallimliği Kanalizasyon şô.rketi inşaat davet edilmiyecektir. Bu mülakatta Yunanlılar ta- lan tevziat komisyonu bu iti bi-
iş ve idare heyeti diln vali mu Vakit küresinin işletilmesi i- imtihanı esnasında telgraf idaresine ait Kongrenin gelecek sene bü - ' ti d"kt k Mali 

1 d ke · k b · . · tün memleket balıkçılığının işti rafmdan gayri mübadillere malı ~ ı . en sonra anca _ye_ v~ vini Fazlı Beyin riyaset n e çin Kandilli rasat mer zıne a Darülfünunda yapılmakta o- hır kabloyu tahrip etmıştır: İ 
1 

sus tazminatın ilk taksiti olarak kaletı tarafından para verılılı~ı 
. planmış ve evrakı tetkik e~iş lo ile elektrik tesisatı yapılması lan ortamektep muallimliği im- Kablo posta ve telgraf idaresı rakile stanbulda top anması hükumetimize tevdi olunan takdirde yeni tevziat yapabile 
r. Neticede Rasim Beyle dığer na karar verilmiş ve bu hususta tihanları dün de devam etmiş-, tarafından derhal tamir edilmiş muhtemeldir. 

62 000 
İngiliz lirasının sureti cektir. 

rinin men'i muhakemesine ka- şirkete müracaat olunmuştur . tir. İmtihanlar bu hafta sonun 1 tir. İdare kanalizasy<>n ,Şirketi~- Yerli mallar sergisi t ' ... d mevzu bahsolmuş ve Vekil B. gayri mübadiller hc 
r verilmiştir. Bir kaç güne kadar tesisata baş da bitecektir. 

1 
den zarar ve ziyan istivecektır. hakkında rapor b~v;~ra~ın tevziat komisyonu yetini ~üteakip Maliye müste 

IB Komiser ve komiser Janacak~ır: • .. .. Ticaret odası ikinci yerli mal vasıtasile yakında alakadarlara şan ~dliu~·ızSa, muRamelll.tı nakd 
• • • ed"ldi Kandıllıden Arnavut koyu - 1 lar sergisi komisyonunu çarşam- .. f k .. ··1m·· tü ye mu ru ırrı, uaumat umı 

• .. ırJ rnuavınlerı liecayış 1 
ne alınacak bir kablonun Galata • ba günü bir içtimaa davet etmiş tevzıı muva 1 goru uş r. mi müdürü İhsan Rifat, müski· 

., Polis müdürlüğü, son tevhit kulesine raptı sureti le kürenin tir. Bu davete sebep şudur: Oda Hazırlıklar ikmal edilebildi - rat müdürü Asım ve eski tütUn 
teşkilatı dolayıııile ve komis~r işletilmesi muvafık görülmüş - sergi komisyonunda ikinci yer ği t~kdirde bir haftaya kadar bu inhisar müdUrU Seyfi B. Jerle b; 

Uavinleri arasında umuıni bır tilr. On beş, yirmi güne kadar li mallar sergisinin heyeti umu- tevzıata başlanması muhtemel zı ecnebi banka direktörlerini k 
tebeddül yapmıştır. Her polis küre işlemeğe başlamış olacak - miyesi hakkındaki rapor istiye - dir. . . .. . bul etmiştir. 

erkczinin amirleri tamamen t.r. • cektir. Bu rapordaki noktalar ve _ve~ıl_ B. gayrı. mubadıller ce- Müsteşar B. vekil beyin nez 
başka yerlere naklolunmuşlar- 30 şoför cezalandırıldı komisyonun göstereceği noksan m~yetının teşeb?iisatını ehem : dinde bir içtima aktedilerek mi 
ır. . . Belediye zabıtası tarfından ya !ar gelecek sene göz önünde tu mıyetle nazarıdıkkate alarak bıl hi mve müstacel mali mesailin 
]\f l' B k k"" ke gı · · d tularak sergi ona göre tanzim -e- ha.ssa. b. u işle m~şgul olduğu .. nu görtiQiildüğü şayiasını tekzip e b. ese a a ır oy mer zı • pılan teftişat netıcesın e mu - C ~ B 

1 
Y 

1 İstanbulun bir ucunda ol~n ayyen olan sür'atten fazla gittik dilecektir. Huseyın ve elal ey ere soyle Vekil B. dün gazetecilere yo 
.e~kez amirleri, Sarıyer, Eyıp !eri için otuzdan fazla otomobil Kambiyo vaziyeti miştir. gunluğundan bahsederek anca 

&ıbı büsbütün uzak merkezlere şoförU tecziye olunmuştur. Dün borsada tngiliz lirası Vekil B. bu tev2iatın ne za - yarın beyanatta bulunabileceği 
akJoJunmuşlar, bu suretle h~.r , . • 1030 kuruşta açılmış ve bir ara man ve nasıl yapılacağı hal<km ni söylemiştir. 
hıta amiri bulunduğu mevkıı Asrı tıyatro mukaveleııı !ık 1030 kurus on paraya kadar da sorulan suallere cevaben ya - Şükrü B. in Avrupa seyaha 

değiştirmiştir. . .. İstanbul bele?iy~si hal, ti yat yükseldikten sonra gene 1030 kında tevzi atın yapılacağinı bil ne dair vereceği izahata malim 
Bunlardan maada polis mu- ro hamam ve saıre ınşaıına da - kuruşta kapanmıştır. Liret 9,03 dirmiştir. essesatla temaslarına ehemml -

tirlüğü müteferrika merkezi?-. ir bir Alman grupile bir mukave altın 914 kunıstan muamele gör Hüsceyin B. keııdisilc görii -
1 
vet verilmektedir 

den 45 fendi polis merkezlerını Je yapmıştır. Mukavele 5 mil - müştür 
kviye etmek üzere merkezlere yon liraya yakın bir istikraz ma Glikoz fabrikası 

Verı"lmı"şlerdir. hı"ye+:nde oldtıg"u ic_in D"hiliye J,•hmll ııe i•hllye ~l'mlyetl l11tlhab111da regll'r lasnif . . 
" .., Balta limanında ınşa edilecek 

Polis mektebi imtihanları ve_ka_leti henüz cevap vermt! - edilirken olan ilk glikoz fabrikasının bir 

•I · · b ki mıştır. c H F k kısım makineleri gelmiştir. Polis mektebının. u. sene Şehrimizde bulunan Alman azanıyor 
tedrisatı bitmiş ve ımı.hanlar grupu mümessilleri belediyeye • • • Kambiyo Borsası 
başlamıştır. .. . ... müracaat ederek bu işi takip et _ 

Polis üçüncü şube rı:uduru mektedirler.Belediye yeniden ve 
kerim Bey polis mekt~~ıne g_i- kalete üracaat etmiş, mukavele 
dere~ imtihanlarda mumeyyııı hakkında biran evvel karar ve -
sıfatıle ha~ır b~luı_ımuş.t\lr. . rilmesini istemJştir. . 
h Mektebın ımtıhanları bır K nalizasiyon talımat-
. afta sonra bitecektir. Mektep a 
ıdaresi, bu sene 41 inci devre nameııı 
tnezunJarını çıkarmaktadır. Kanalizasyonun biten kıs -

Tahmil ve 
intihabı 

tahliye cemiyeti 
da kazanıldı 

Bugiln şoför cemiyeti idare hey' eti intihap edile
cektir. Bu intihap ta C. H. F. lehine neticelenecek 

mının bu sene işletilmeğe başlan 
Uk kadın malrnüdürü IJlBSI mukarrer oldu~dan. bu Tahmil ve tahliye cemiyeti )1eri de bulunmakta idi. 
Beyazıt kaymakamlığının husustaki nizamnamenın bıran idare heyeti intihabı dün cemiycı Encümen, 24 kişilik bir nam 

~almüdürlüğüne bir Hanım ta- evvel tanzimi için hazırlık ya- tin Galatadaki merkederinde ya zet liııtesi tespit etmi~ ve Tica
Yın olunmuştur. Bu ilk Hanım pılmaktadır. Avrupadan ~elbc • pılmıştır. ret müdüriyetine bildirmişti. Ti 
llıalmüdiirrünün kim olduğu dilen muhtelif işletme nızamna İntihap çok kalabalık olmuıı caret müdüriyeti, intihap encü
M:aJiye Vekaletinden kAdro gel meleri tercüme edilmiştir. ön~- ve reylerin tasnifi neticesinde it mer.inin namut listeııini taııvip 
dıkten sonra anlaşılacaktır. milzdeki hafta içinde bir komıı tifıkla _C .. ~· F. namzetlerine etmiştir. 

- -·· yon teşekkül ederek. tercüme e- rey venldigı anlaşılmıştır. c et erkna ve menı;ubini 
Mme Pavlovanın beyanatı dilen nizamnamelen esas tu~a- . Ta~il ve ~3!1llye ~emiyeti - 1 C. H. fırkaeı namze'tlerinin ka-
Şehrimizde bulunan Fransız cak ve _Yeni bi.r nizamname vilcu run yem h~~etı ıdareuıı. ~u zevat - hir bir ekseriyetle kazanmaaı 

&azete muharriri Madam Pavlo- de getırecektır. _ tan te§Ckkul etmektedir. Meh - kendi menfaatleri icabından bu 
va dün .k.en?isile görüı;en bir - -- met Emin, Cema_ı, ~li Resul, Ha lunduğunu takdir etmi~ler ve bu 
muharrırımıze demi~tı'r kı" ,_ d kt san, Ahmet. Be.ır! ömer, Abdili maksatla intihap sandıklanna 

~ ' 25 Romen ° oru ı ' h t İ 1 M h - Yarın Yalovayı göreceğim an, l1MI 1rnaı 1 u arrem atideki lavhalarm talikine karar 
ve bu hafta sonunda tayyare ifa geliyor D ve Davut B. ve Efendiler. vermişlerdir. 
p . l k Maruf Romen profeso.·rü .r. Ş f•• 1 . . u· d arıse avc et etme üzre hare- d k o or er cemıye n e " Hukuk ve menfaatinizi iki 1 d · M . k nun riyasetın e ı 
et e eceğıın. annes u d murek- Bugün, sabah saat 10 da şo- sene için kendilerine emanet e-
Tıirkiye seyahatimden son 25 Romen doktor"f ı ~ Regel förler, Taksimdeki cemiyet bi - deceğiniz heyeti idareyi intihap 

e ec.e memnunum. Türkiye kep bir seyyah ka 1 esıb günü nalarmda heyeti idare intihabı- ediyorsunuz .. 
<ı ıtı~d bir eser yazmak arzu- Karo! vapunıle perşem 6 ı na başlıyacaklardır. Reylerinizi istimal ederken 
Unday şehrimize gelecektir.Heyet şe.1 k d b · · "h h h · • k k · 

L k t tkı Bir aç ay an en ınn ap a ncı tesirlerden sa ınara , sıze 
Gelecek sene lzmir ve Bur- rimizde beş gün kalara e - zırlıklarına devam olunmakta 1- ne faideli olacağına inandığınız 

l' ~ı z yaret edeceğim. Bu defa katta bulunacaktırH di. Bundn bir müddet evvel, her arkadaşlanmzı seçiniz.,, 
t· Urkiyeye gelmeden evvel Av- Meliha · A taksiden birer mürahhasm işti- Bugiin yalnız intihabın Bey -
tcıayı dolasmı t•m. Türkiyeyi İstanbul ikinci ceza zabıtka- rakile altı kişilik bir intiHap en- oglu kısmı ilana! olunacaktu. 

~A\~t1l.ar iyi buldum ve okadar tibi Meliha H. İzmir Ağırceza cümeni ayrılmıştır. İntihap enci.11 Çarşamba günü İstanbul, Üs-
-. l ıı k" A d k aza mu··ıa'zı"mlig" ine tayin olun- .

1 ,., n ı vrı.ıpa a 'l;O propa- meni arasında esk cemiyet rela- küdar, Kadık8yüne ıeçı ecektir. ancıa y - " tur anaca_g-ı,.n. mns • 

l!,ıerlln ıo.to- r.e\·ı 65 ,30 

Do lor 0.47 -.ıı.• 5111•~ s ~s .... 
Frank 12 Ot,Ou Vlark 

'-~~ .1rct "ı -,02 Ley 79 ,4 

Drıbml 36 ,41.1 Dlur 116 - ·,6 .. , .. ~ J 4.11,75 Koron 159-5 

12 muallimliie 600 
talip 

Ecnebi ve akalliyet mektep 
!erine muallimlik için şayanı 
hayret bir tahacüm vardır. Şiın 
diye kadar 600 istida kaydedil
miştir. 

Vasati günde 50 iıtida gel
mektedir. Maarif emaneti muz
tar kalarak artık bugünden iti
baren nafile yere müracaat edil 
memesini ilan etmiştir. Çiinkii 
ancak 12 yi geçmiyen münhale 
mukabil bu taleplerin isaf edile 
miyeceği tabiidir. Ecnebi mek
tepleri ile meşgul komisyon ga
yet müdekkikame ve bitarafane 
mesaisine devam etmektedir. 
Tasfiyenin neticesi bitmek iize 
redir. 

Kalenderde sünnet 
düğün il 

11 eyllll perşembe günii Hi
mayei Etfal cemiyetine merbut 
Kalender yurdunda 40 fakir, 
klmseıtlz çocuğun sünneti yapı
lacaktır. Bu münasebetle o ge
ce bir miiu.mece verilecektir. 

• 

intihap 
Müntehip cetvellerinin 

tanzimine başlandı 

On gün sonra talik 
olunacaktır 

İntihap etrafındaki faaliyet -
leı devam etmekte, intihap mec 
!isleri tarafından defterler tetkik 
olunmakla beraber bir taraftan 
da cedveller ha:t•rlaıunaktadır . 
Bazı kazalarda cedveller kafi gel 
medi4i için buralara yeniden ced 
vel gönderilmiştir. Nihayet on 

Eytam maaşı 
13 eylfilde tevziine 

başlanacak 
Eytam, eramil ve mütekaidl

nin üç aylıklarının yoklama mı 
ameleleri çarşamba günii niha 
yet bulacaktır. 

Şubelerden yoklamalarını ya. 
tırmıyanlann bilahare merkez 
den yoklamaları icra edilecektir 
Maaş tevziatına 15 eyluldc ba 
lanacaktır. 

güne kadar cedvellerin talikine 
başlanacaktır. Halk fırkası viUl •.d.,. 
yet idare heyeti dün de mutıc- Fatih ve Beyazıtta ev-
metlerin ittirakile fırka müfettl lenen çiftler 
şi Hakkı Şinasi Paşanın riyaee- Di.ln Fatih evlenme dairesi . 
tinde içtima ederek intihabat et de nikahları kıyılan çiftler şu'. 
rafında görüşmüşlerdir. lardır: 

Tercümanlar cemiyeti 

TercÜlTlanlar cemiyeti heyeti 
umumiyesi toplanarak şimdiki 
heyeti idarenin yerine yeniden 
intihabat icrasını kararlaştır-
mıştır. 

llk mektep kitapları 

. Hatun H. Etem Ef., Ferid< 
H. Şiikrii Ef., Hatçe H. Cem· 
Ef., Sırdıka H. Kemal Ef., N~ 
zime H. Cemaleddin Ef., Anaf 
tasya H. Aristidi Ef., Fatm 
H. Emin Ef., Fatın mukadde 
H. İsmail Ef., Zeliha H. Fu;> 
Ef., Güzel H. Zülfikar Ef., Em 
ne H. Galip Ef., Gülsüm H. İl 

Talim terbiye dairesi tarafın- rahim Ef. 
dan tetkik edilmekte olan ilk Beyazıt dairesinde de .şu çif 
mektep kitapları bu ayın sonun /erin nikahları kıyılmı.ştır: 
da maarif emanetlerine tamim Hatçe H. Abdülvahit Ef., E 
edilecektir. mine H. Tevfik Ef., Anna H 

İlk mekteplerin 1 teşriniev- Ahmet Ef., Hatçe H. Mehme• 
velde açılıcafına göre bu tarihe Ef., Fatma Şehper H Hasa 
kadar yetiştirilecektir. Sadı Ef.-
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Fikir, " 'ı ..M.lz;a.h, Eclebiyc.t, .......................... 
Jllilliy~~ 

Asnn umdeai "Mi!liyttt" tir 

9 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadcleai 

No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, ı .. 
tanbuL 

T elefoıı numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
5 aylıf;ı 
6 .. 

12 " 

TUrkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya alt lıler için 
mudüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz illnlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün hararet en çok 27 en az 

f.I derece ldL Bul(ün hava •çık 

olacak rüzglr şlmıl esecektir. 

Epiyce oluıyor: Okuyucu ha
nnnlanmızdan biri bütün gü -
nün keşmeketlerine karışmış li 
derler ve salahiyettar adamlar 
dururken tutmuş ( Felek )ten 
bir şey soruyor. diyor ki: 

"Ev kadmları ve çalışan ka -
ı:iaılar iki parti olsa bize sağ ta 
raf mı denir sol taraf mı? Bu in 
ce işe bir tlirlU akıl erdireme -
dim. LQtfen siz bunu kestiriniz 
de sayenizde biz de mevkiimzi 
bilelim.,, 

Muhterem kariime cevap ve
-•!cek vaziyette değilim, lakin 
cevapsız bıralap mahzun etmek 
te istemem. Onun için şunu tav 
siye ederim. 

- Evvela kendinizi sol telak 
ki edin. hoşunuza ve işinize ge 
lirse ne ala gelmezse sat olun 
efendim!. 

o:lçüsü ? 
Ben rakamlardan pek yılarnn. 

Çünkü bunlar kadar doğruyu 
"tak,, diye adamın kafasına vu
ran azdır ve her doğru gibi bu
nunda yüzde sekseni takızdır. 
l\1:esela hastasınz .. hararetininiz 
t'ar, termonetre koymadan ev -
vel pek endişeniz yok.Vaktaki, 
derece 39 gö.sterdi ıni haydi me
rak.. 

Borç, ceza, yaş her tatsız şey 
bunun delaletile bize gelir onun 
için sevmem ve korkarnn. 

Son g!inlerde kapanan yerli 
mallar sergisinin tatilinden son 
ra gazetelerde bir rakam gör -
düm: 

1 Sergiyi bu sefer :ıoo,ooo kişi 
· gezıniş. 
1 Mümkündür. Çünkü cidden 
kalabalık oluyordu. Lakin be -
nim meraknnı mucip olan ve bir 
türlü aklımdan çıkmıyan bir nok 
tn var. Sergiye giriş ve çıkış bir 
l::ıyda tabi değildi. Acaba bu 
300,000 kişi nasıl sayıldı. Hele 
lr!zı günler zairlerin adedini gös 
t"ren rakam. 12381 gibi ahat ha 
n.:sine kadar gösteriyordu .. 
Şu meraknnı izale etmeyi pek 

ic.tiyorum. FELEK 

1 Netrlyat hayatı 1 
F ransada neşredilen mühim eserler 

1 San'at hareketleri] 

Elif Naci 

Mektepliler müsab 

Sıvas nutku 
69 uncu haftanın 3 ün 

Franuda neıredilen yeni eserlerin Cenubi Amerika sıcak iklimi ılc Elif Nacinin, yalnız kendi eserle- nü Galatasray lisesinden 
en mühimlerinden bahoetmek iıtiyo- bir iddiaya göre aşkın ana vatanı - rinden mürekkep bir sergi teşkil et- fer Cevdet B. kazanmıştı 
ru•. Fakat evvelce de söylediğimi% dır. Bu muhteşem kıtanın toprakla- mesi, eskileri de yenileri de al3.kadar zısı şudur: 
gibi bilim bahaedeceğlmiz daha nicı rında gezenler aık ve zevkin insanın etti. Eskiler, bu balii mı bala memle- Haftanın en mühim ha 
eserler vardır ki bu sütunlarda onla- damarlarında kendini nasıl hissettir- kette bir san' at monopolu muhafaza B k,.. b" d k H 

t ni şE iz Başvekil a 
rın isimlerini olsun yazamadıtı~z- diğini anlatma~- bitiremiyorlar: Bir,. etmek istiyen berriye ve bahriye.mü- e ar lf 05 Uil aş J rının ,.•!darı teşkil e 
dan dolayı okuyucuJarımrzdan ozilrl Fransız muharrırı, M. Max Daıre -. tekaitlcri, onlara kadar inen asıl ve d" 

- Fransızçadan - ır. 
dilorla. akx "L Amovr en Amerigue du Sud., müstakil bir genci müsajjir ettikle- İsmet Pş. Hz. memleke 

Fakat imkan nisbetinde bugün balı isimli eserinde Cenubi Amerika aşkın/ rinden dolayı, her halde sevindiler. Yaşı git gide ilerliyor, fakat 1 birlikte yemek yemem karar- kiki can damarlarından 
sedebileceğimiz yeni eserlere gele- dan bahsediyor, canlı, ateşli levha- 1 Yeniler, bu yarının vaitleri, bir mek- hala evlenmiyordu. Onu her gö laştırılmıştı. Ah, ne kadar mes' lan Ankara _ Sıvas h 
!im: lar tasvir ediyor. tep ve atölye arkadaşı. bir mücadele rüşümde: uttum, bilsen!.... küşat merasiminde irat 

Fransanın neşriyat aleminde ken- Yeni bir roman dostunun bu gayretli teşebbüslinü 3J. - Ne vakit e\l\leneoeksin?.. Faıkat bu sevincim çok de- dukları çok canlı ve iman 
dinden çok bahsettiren bir Japonyalı kışladılar. diye sorardl'1ll.. vam etmedi .. Gittiğim zaman, nutuklarile efkarı umu 
hanımın neşrettiği "Japon derniere Frandsadb~ ~on neşredilen romanlar Naci, ta atölyenin ilk senelerinden Aldığım cevap daima şu olu- bir de ne göreyim. Soğuk, ihti- tam bir vuzuh içinde bir k 
heurc,. isımli kitaptır. Bu kitap yeni arasın a ırı var ki, kendinden çok yordıt · yar bir kadın t Beni ona ta·k 

b h · • kd h · beri, yeni Resim cemiyetinin tarihi · ··· - ha aydınlatmışlardır. 
Japonyayı tasvir ediyor. Japon edibe a settırmege, ta irle ba settırme· - Böyle bir şey düşünmüyo- dim etti. Meğer halası imiş ... 

dd F g-e muvaffak ld B e kuruluşundanberi, canla başla bizler 0 .. .. d b b _ k Ag-ır ve mes'uliyetli va 
si Kiku Jamata uzun mü et ran- o u. u romanın m v- . . b. . , . . . . b h . rum. uşun ostuın, en u sogu , . b' ff k t 

h··ı· 1 1 k ıçın, ızım san atımız ıçın, a rıye S b h. 1 1 " k h d nı tam ır muva a ıye sada kalmış, bundan evvel başka eser zuunu u aseten o sun an atma tan .. . . . . on•:-a, a ıs uzatı ırsa, ev en manasız ve artı ayata ve a b C H f k h""k" 
ke d. . . 1 mutekaıdı resımcılere harp açtı. . . . b b" . .. l l d" . . 1• k d aşaran ır ası u !er de yazmıştır. n ımızı a amıyoruz: . lik l"k . . d" h meyışının se e mı şoy e an a- e ıp gıtmesı azım gelen a ı- 1 • 

1
. :k · 

Gene gene ı , yem sanat ıye ay d nın po ıtı asına karşı S 
Kiku Jamata hanım bu eserinde Ja Bir köylü var. Güzel bir de karısı.. ' ' tır ı · na son derece iltifat etmeiTe 1 

. • . . kırdı. Yoruldu, didindi. Bundan do-, ·B . d - k d k mecburdum'···· Buna son dere"'ce manlarda yapı.lan. . ne§ ponyanın son derece asrileştıgını an- Köylü fena adam değildir; bir odun- . . . - enım ara ıgrrn a ın yo · 
.1 k A layı, ıstıhzalara bıle maruz kaldı. k" B"JI h 1 hı"ddetlencJ;_~. . Du··şu··ndu··m kı", m. uhterem .. Ba.şvekıli .. n mke latryor. Japonya asrı eşme te vrupa cudur. Fakat kadın? .. Güzel, lakin . ı... ı 1assa assas o masın ... 

d A .k 1_, F Adi yazıcıların, basma kalıp san at-
1

. . S d 1 şl sevdibaim ve almak ı"stedig-im ka tın. h_er k.oşesınde yukse an ziyade men aya ya "a~ıyor. a hiç sadık değil.. Kocasını hiç sevme- k' 
1 

d .. b" . d .... 1d.. . .. . . ısterım... , on erece an ayı ı _ b h 
k J 1 1 h.. . ti . . .. d. . . . ar arın ur ının en goru ugu ıçın t 1 y a aö- nı so··yliv--e- dm, ·böyle bir hala"dan hoşlan- m .. ımı . ır e .. yecan. uyav at apon arın ası uvıye erını gos- ığı gıbı seviştiği bir adam var ki. . . . . b "d 1. f kat o.ma ı... ap C ,.,ı , , ~~ l b 

kıymetı bılt:ımıyen u c ı a ın, a , . . . k el .. t . d b"lme • k d" .1 1 soz en en guzel ır ce teren an·ane ve seciyeleri de deği§ti onunla mütemadiyen aldatıyor. Gü- .. , N gını o a ar ıyı ayın e e ı mıyacagrrnı, - en ısı e ya nız 
. · I yuksek manası vardı. Aramızda a- 1. k" b . d b" k t kalmak 1· ·stı"yeceg-imı· bı"lm~ıı·, muştur. . mi? ... Hayır... Japon milletı yem zel kadınla aşıkı biribirlerini pek be- . . . . . ı ı, enım nazarır>< a ır a , . 
k ı cı, sankı bır bayraktar ıdı, ve hayra- d h .. k l . H .. 1• b .. 1 deg-ı·ı mı"ydı· ~. ... Sıvas nutku ıl.e dost v, hayatta ilerlemek için mazinin uvve nimsemişlerdir. . .. a a yu se sın... u asa oy e 

gımız daha dalgalansın, daha yuksel- b. k d b 1 k d bek O d 1 ld - b"l man muvacehesınde kat tinden de istifadeyi unutmuyor... B' rkt · d·kı · 1 ır a ın u uncıya a ar - ra an nası avrı ıgrmı ı -
ır ı e geçır ı erı zaman ar ne sin diye yoruldu ve didindi. . - . 

1 
· sabit olmuştur ki memle 

Kudüı'c dair ... az ne kısadır. Bunu zavallı oduncu lıyecegım ·· mı yorum. · k" f - d "h tS 
b.1' . , Bil" 1 k b .. ı Müstakil ressamların şimdiki var- DCJilek ki, dostum kendi sö- - Sen, dedim. olmıyacak şey ın ışa 1 ugrun a 111 aye 

ı mıyor mu... ıyor: a at umut ... .... . .... az"m ·ç·nde did' Baş 
Şimdi bir de Fransız edibesini, My h" h k"k . .. • d. •. .. 1 lıklarmda onun da dimag emegı, alın zü hilafına olarak evlenmegı terle •kendi saadetini ihlal etli- ı ı ı men 

. . • . . ış a ı atı ogren ıgı zaman oy e . . .. .. . _. . • . mizin ölmez eserleri katli 
ram Harry'nın son neşrettıgı bır e- .dd tı· . f" 11 k 1 Z ı terı vardır. Ve yarının mınnettar ne- duşunmem!Ş degıl btilakıs çok yorsun ... Düşün ki, s·evdiğin ka-

şı e ı ın ıa ere apı mıyor. ev - ... . . ' cu··mhun"yet ge çlı·g-1·nı·n k serden bahsedelim. Geçen sene Filis- .. b k S b silleri, kurbanı olacagnnız bu cıda\ düşünmüş bır adamdı. dm, ha•'asını da davet etmek n 
. . ccsını ıra ıyor. onra gene arışı- . . . . . . . . de ebediyen saklı kalacak 
tınde karışıklık çıktı. Son bır sene- 1 ff d. F k k d k. h 1 senelerını de feda edılenlerın ısımlerı- Njhayet bir gu·· n dostumun için kim bilir nasıl bir metj>un-

. . . . yor, a e ıyor. a at a ın es ı u-ı . . . . · . ... . . h. · · B d .. ·· B b'' .. d" · denberı bu memlekete daır bır haylı d . d • "ld" A 1 f nı yazarken, onun ısınını de unutmı- bana bir ka'Ciından bahsettıgını yet ıssetmıştır. unu uşun u, utun mevcu ıyetı 

1 

ylln an vazgeçmış egı ır. sı e- . '11 · • · • 
kitap da çıktı. 1• k t b k k" b b d yacaklardır. duydum Genr bir dul kadın sene!... tanı ve mı etı ıçın esırg 

. . . a c e a ınız ı, u arışma an son · .. "J' • • D d · ı· b. d 1 d · ı· 
Myrıan Harry Arabıstan ve Surıye d.. b" d k 1 . . ı 1 Elı"f Naci. san'atta da bil.kim olan varmış Guze l zekı bır kadın. ostum evam ettı: rea ıst ır ev et a amı ıÇ . ra un yaya ır c çocu ge mıştır ... ' ····. . ' 

de yaptığr seyahatlere daır pek kıy- Kad b • b" l"t kanunları tepmek istiyen fazla mara· Dostum ıntıhabında yanılma- - Evet, bunun sebebini sev- ulvi bir zevktir. 
. . . ın u çocugun meşru ır ev a . .., . - ·1· b · h · 

metli yazılar nctretmıştır. Son esen ld • t · d" v b z1 bir hassasiyet. Kırmızılarını, sarı- mıştr İntıhap degıl, daha dog- .gı ım ana ıza ettı: 
,. . . . o ugunu emın e ıyor . .n..ocası una ·· .... " G ·· 1 ekl · 

de Kudils ün taavırıdır: inanıyor. İçtinabı kabil olmıyan i- !arın, yeşillerin, morların imtizacı ile rusu aşkından demek laztm.. - ayet guae yem er pı-
"La Jerusalem retrouvee,, kinci bir vak'a: senfoni yapmak, his ifade etmek ar- Çünkü hu kadını çok seviyordu. sirttim. Benim halam çok obur-. 
Oradaki Müslümanlarla Yahudiler zusu. Mantığın ve disiplinin kapısını Evvela bir teısadlif... Bunlar dur. İyi.yemekleri anlar. Bunun 

Oduncu tekrar hiyanetini gördüğü · • k ,d" • · d - d 
arasındaki derin kin ve husumeti tas kapıyan bir idrak. dostumun aşkına vesile olan ıçın en ısını e çagır mı.,, 

güzel karısını evinden koğuyor. Fa- fırsatlardL. Her şey genç du1un Fakat bu beni hiç tatmin et-
kat çocuğu vermiyor, ona bakıyor. Geçen gün gördüğümüz resimlerin zarif, duygusu ince bir kadın ol medi. D~ün dostum; obur bir 
Lilkin yalnız kalan oduncu git gide arasında bir eokları, kifayetsiz bir • d K d ı"htı"yar kadın gelecek, ycımek-

vir ediyor. 

Cenubi Amerika 
1 ' dugunu gösteriyor u. a ın, 

Şimali Amerika ya dair son zaman, bu ~ocuğun kendi evladı olmadığım tekniğin zararlarını gizleyemiyorlar- beğenildiğini, sevildiğini anla- lerin nefasetini tasdik edecek! .. 
!arda Fcansada mühim bir kaç eser j düşünerek onu ihmal etmeğe başlı- dı. Bazıları hayal itibarile biç te yeni makta geçikmemişti.. Benim bir iki saatli~ saadetim, 
neşredildi. Amerika yepyeni bir alemi yor. Bir gün çocuk bir suda boğulu- değillerdi. Bazıları da, en ufakları, Artık her hareketile onun bu vüxden mahvolacak! .... 
dir. Avrupa ile derin farklarla ayrılı! yor. Adamcağız meyustur. Bu meyu- güzel ve hisli p6şatlarddar. muhabbetini bir kat daha ku"'- En <beğendiğim kaıdın, böyle 
yor. · siyetle büsbütün yalnız kalmış ve ar- Belki on sel\e var, Divanyolundalci vetlendiriyordu. Fakat bütün olursa, benim izdivacmı da büs-

Şimali Amerika ya dair Fransada I tık şuurnnu kaybetmeğe başlamıştır. köhne atölyede, işçiliğimizi öğren- bunları gayet tabii olarak yapı- bütün imkansı~ oluyor demek
yazılan eserleri b~rtaraf edel'.m. Fa-1 Çocuğu arıyor. Ona ait bulduğu u- mek için biz ~kademi çizmeğe çalı- yoPdu. Zaten kadrnın gitgide tir! .. ' . 
kat Cenubi Amerıka da ayrı hır illeml fak tefek şeyleri seviyor, adeta bun- şırken, Naci, '"b!B dö prus,, !erle, ka- onun ruhunda büsbütün hakim 
dır. . . . .. lara perestiş ediyor. Sokağa çıktığı narye sarıları ile daha az oynıya idi, olmasının sırrı da bu değil miy 

-
Onun ıçın yenı dunyanın bu kıs-1 zaman sanki çocuk yanında imiş gibi bugün sergisinde daha fazla kuvvet, di? ... 

mına dair son neşredilen bir eser 1 küçüğün hayalin elinden tutar gibi daha fazla metanete her halde şahit Artık kendini bahtiyar adde-
Fransada çok alaka ve merakla okun yapıyor, onu gezdiriyor. Bunu için olurduk. diyor, mes'ut cllduğunu söylü-
du. Şimali Amerikada bir Avrupa- kendisile eğleni:ırorlar, fakat zavallı- NURULLAH CEMAL yordu. Fakat kadına aşkını iti-
lı için nazarı dikkati. celbeden şey nın hali o kadar acıklı ki, git gide raf etmemişti. 
oradaki hayat ve cemıyet oluyor. Fa oduncuya karşı istihza değil. merha- l\levludu Nebevi Aradan bir müddet geçti. 
kat Cenubi Amerikada hayat ve c.e- met ve hürmet du~•luyor. Me.s'ut dostuımu gÖl'llleZ oldum. 

f d b k dk ,- Müskirat müdürü umumisi Asım 
miyctin evsa ın an aş a nazarı ı . K dı ld > O " kı il Acaba bu kadını aldı mı, a"-kı-

. . · b" ı · a n ne 0 u · ·· aşı e yaşa- beyi o irtihal eden haremi Rana ha· Y 
katıcelbeden tabıattır, ta ıat e ınaa- b. ..dd k .. d ki m itiraf etti mi? ... Ne ınıııkabe-
nın mücadelesidir. 

M. Roger Conrteville son neş -
rettiği "Li Premi~rc travcrsCc de 
IAmerigne du Sud,. otomobil ile Ce
nubi Amerikada on bir aylık bir ae
yahatı anlatıyor. Bu s~yahat tehlike 
siz olmamıştır. Vahıi hayvanlar, ba-

mış, ır mu et oy en uza aşmış- nımın ruhuna ithaf edilmek üzere 
tı. Fakat yeniden çocuk anası Q)muş- önümüzdeki cuma günü fl•tih camii le gördü?... Diye düşünürken, 
tur. Gayri meşru çocuğunu büyüt . şerifinde ıtıevl~du nebevi kıraat olu· bir gün ker disine tesadüf ede
mekle meşguldür. Kadının köye avde nacağındııı ihvanı dinin te~riflerl bildİını: 
tini gören oduncu bu sefer kendi ço- rica olunur. - N ere~fo.>i~, .~edim, seni bi-
cuğunun anasını görür görmez korka . raz neş,esız goruyorum. Ne ol-
rak kaetıg" ı, kaybolduğu fikrine sap-j k d" . . du? .. Aşkından bahset!.. Ne mu • en ısını atıyor.. ffak d -·l ., 
1 k k d. · · k" " vaı ıyet egı mır .. anara en ını ıç ıye vurmuştur. S'u Bu mevzuu tahlil ve tasvir etmenin . . . . 

kir ormanlar, nihayetsiz çöller, zehir uru bozulan adamcağız içki ile büs- Do. stum_ hakıkaten neşesızdı. 
li bataklıklar. Hüliisa en muhte~m kolay .bir iş olmadığını söylemeğe ha E k d l~k d d k h ·- bütün deli olmuştur. s ı en a rl' ı e er en ara-

cet var mı? retli, ne~eli sözler söyler, ken-manzaralardan tutunuz da hiç gör
mek istemediğiniz yerlere ve şeylere 
kadar hepsi Amerikanın bu kısmında 
var. Otomobil bir batağa saplanıp 

kalnıca ölümün yaklaştığı da hissedil 
miştir. Bin müşki!Stla yoluna de -
vam edebilen seyyah altı bin metre 
irtifaında dağlara tırmanmış, türlü 
türlü insanlarla ve korkunç hay -
vanlarla karşılaşmıştır. Bu seyahat
te M. Rogerin zevcesi de beraber -
dir. 

Fakat cinnet artıyor. Kaybolan ço Onun için bu sade mevzuu alarak dini lezzetle dinletirdi. Hele 
cuğun gelmesi için ıöyle düşünüyor 'ı muvaffakiyetle canlandıran, oinneti, güzel dul kadını sevdikten son

- Bu kadınla çocuğunu ortadan şüpheyi, aldatılan, baba olan bir ada· ra kendini pek mes'ut addeden 
kadırmalıl... mın en acı felaketlerini kuvvetle dostumun, şimdi böyle pek ne- 1 

Deli yangın çıkarıyor, kadınla gay 2nlatan romancı M. Ramuz için bu şesiz olmasına acıdım. Sebebi-! 
ri me,ru çocuğunu yakıyor!.. eser yeni bir şühret vesilesi olmuş - ni anlattı: 

Bunu görenler kendisini kovalı - tur. - Sevdiğim kadınla yalnız 
yorlar. O da bir uçurumun kenarına " Jean-Luc perscutc,, isimli bu ro- kalmak, birliikte yemek yeınek, 
gelerek evvela sanki bir şeyi tutup man Fransız tnünekkitlri tarafından beni bittabi mes'ut eden fırsat
atıyormuşgibi yaparak muhayyel yav takdirle bahsedilen bir eser olmuş - !ar, vesileller oluyordu. Geçen
rusunu uçuruma fırlatıyor, sonra da tur. lerde gene onun evine giderek, 

iRTİHAL 
Mülga harbiye nezareti hesap 

mülettlşiiıtlndcn mütekait Şükrü 

beyin hafldesl vilAyet hukuk müşa

viri Tahsin Yesari beyin malıdımu 

Tahir bey vefat etmiştir. Cenazesi 
bugür. öğle vakti Çamlıca mlllet 
bal!;çesinin yanındaki evinden kal· 
dırılacaktır. 

lstanbul ldarei hususlyesl davı 
vekillerinden Tahsin Yesari beyin 
mıhtuınu Fahir bev dün vefat etmiş
tir. Ntşl mağfiret nakşi bu gün öt;· 
leden evvel Çamlıcada Millet bahçesi 
karşısında bir numaralı köşklerinde 

kaldınlarık defnedllecektir. Cenabı 
hak peder ve valdelerinc sabrı cemil 
ihsan buyursun. 

Isıınbnı üçüncü icrasından: 
Bir borcun ıtminl istifası lçiıı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karr<r Pirelli marka J6 ıdeı Otci· 
mobll dış ldstiğ< ve -ıo adet iç lh· 
tlğl Sirkeci 1 loca paşa hamam soka
ğın do k!in Kir.çhane önünde açık 

arttırma il' !.l eylul 30 tarihinde 
saat 12 d<n bire kadar saıılac.ıktır. 

Taliplerin mezkur günde mıballindc 
btrlunacak memurine mü acaatlan 
il An olunur. 
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Bugünkü bilmecenı11 

Soldan sağa ve yukardan •! 

1 - Beygir (2) Aksilik (4l 
2 - Dilenci (4) Eski (4) 
4 - İyi (3) Valde (3) Du~•' 
6 - Türkiyenin vatanı (7) 
8 - Beygirin kundurası ( 31 

yük (3) Ördeğin ağababası ( J) 

9 - Beygir (2) ~l 
1 O - İplik ( 4) Kara adarn ( 
11 - Nida (2) Çok değil (Zl 

"Milliyle,, in edebi romanı: 67 hiç itidaliniı bozma, olduğu gi O, bildiği, istediği gibi idare et evvel terbi.yeli çocuktur. Fazi - Kollarını uzatmış, yumrukla - Havalar serinleşti. Ai 
bi söyle .. Ben, yarc\rm ederim. sin. Sonra, bize de iki kahve ... let Hannn ise, kabil olabildiği rını sıkıyordu: komşularımız birer birer gı 
Eğer eve geldiğin zaman vakit Odaya girince, eski yerine o- kadr küstahtır, - Acaba yüzü nasıldı? Göz- deceğiz!. 

i
ve imkan bulabilirsen ya Bel - turdu: j Nevres Vacit, dişlerini sık - lerim, bu, sönen, körleşen, mel' Sinirli sinirli güldü: ıl 
mayı, yahut Ferhlindeyi çağır. - Rasih'i sordum, daha gel- mıştı: un gözlerim!. Göreıniyordum,gö - Sakin, sessis sayfiye. ıı 
Babanın kanaatı daha kuvvetle meıniş.. - Ve kocası Kaınil Bey de reıniyordum. İhtimal o da, bu- doğrusu köy hayatına al!Ş:-a 

· ~ O, bucrl;nlerde havalandı, kabil olabildig-i kadar sinik ve nu biliyordu. Belki de kıvranışı için huzur, sükun gün!erı / 
nır.,, b ..... 

Kag-ıdı Eınineye uzattı: serserileşti.. buş!.. bana yüzünün ifadesini göstere şıyor, beyefendi. 
· · ' . • -' d" B"lıni ı 1111 

- Bunu Rasih Beye verirsin. - Gençlik, hakkıdır. Bu, Nevres Vacıdın vak a: • meyışın .. en ı , ı yorum . _Dostlarını gayıp acıs 
Hürrem Hakkı, k!içük bir te- - Ahlakı mı değişiyor, er- hakk:ndaki fikrini, hükmlinü Tren Haydarpaşa çayınru ge - nutuyor musunuz.? 

Ti 
Mailmul Yeıarı reddü't geçirdi: sin?. gösterdiği için Hürrem Hakkı- çerken, ceplerini kanştınnata _ Dostlar icin öyledir· . 

.. . .. . -· - Sen, ok~ak bilir ınisin, - Kim bilir?. nrn nazannd.a çok kıymetli, çok başladı, sonra gayet resmi bir Bu kı ;ne Şi Ji e 1111 

Hurrem Hakkı, Nevres Vacı- Hurrem.Ben,ıçmegı unutmuşum k , _İlk gençligı-·n tehlükeli dev ehemmiyetli idi. Y'umruğunu tavurla benden kibrit istedi . - ş, g ş y 
di Rası.h" dinl d b" H.. H kk d d ık 1 ıznn. · ı . · . ' · "rnacaksmız?. ..J n, ı eme en ır şey urrem a ı, o a an ç ar Emine, önüne bakıyordu: resini geçirdi. masaya vurdu: Kıbntı uzattnn, tavrundaki res- .. ISJ", 
söylemiyeceğini kuvvetle his - çı~az ~ınine ~~e karşılaşmıştı. - Kağıdı okumam efendim. - Bunun vakti, saati, zama- - Bravo, Nevres., Sinikliğin miyeti fark etmeıniı göründüm. - Daha ap~rtmı.an. bil gitıı 
sediyordu. Ayağa kalktı, Eınine Hızmet~ı .~ız, sür'atle fısıldadı.: _ O halde Belma Hanımı ı;;a nı kolayca ve kat'iyetle tespit bu derecesi ~sanı sinirlendiri - Kibrit kutusunu iade ederken dı.k. Kay.ın valıde tzıru::e ül< 
yi çağırmak, Rasih Nevresin ge - ~uçuk bey daha gelmedi, ğırabilirsin kızım!. olunamaz ki.. yor, hasta ediyor. ayni resmiyetle teşekkür etti. !çın, eskı apartıman buY 

!ip gelmediğini öğreıunek isti - efendim.. 
1 

Hürrem Hakkı, Eıninenin bir Nevres Vacit, fil dişinden ki- Nevres Vacit. yavaş yava§ co Hatta ~a~a mil~lil.ğalı bir tarz lecek.N. . k .. d kaltt1 1yoıi~ 
yordu. . .. .. - B~s yok.. ··den pembeleşivermiş yüzüne dik ğıt keseceği parmaldarmm ara- şuyor gibi idi: da, .. Mufaıl oldugunu anlatmak ıçın oy e 

Nevres Vacıt, tekrar duşunce H.. H kkı ğil k d k d"" .. il d B 1 . . d ı · · 1n be · nuz? .r0~ .. H kkın urrem a , parma e: ate er en uşun yor u. e - smda çevınyor u: _Dönüşte 'trende rast gel- ıstıyor, ya ız nım açmamı · K k .. d h yat r. 
ye dalmış~. Hu.rr~~ . ~ .. ın sus! der gibi işaret etti. Cebin- mayı, yahut Ferhlindeyi davet - Rasihin bu hadisedeki va- dim Bir -tuhaf soğuk soğuk se bekliyordu. Bende de merak baş - ışın, oy e a ·ıeıı •~ 
' ıpıya dogru gıttıgını gorunce: den küçük bir defter çıkardı, bir etmek, acaba ne dereceye kadar ziyetini biliyor musun? l1aınİadı. Bir ~yden haberim ol larnış'tı; ne var, ne yok? beyefen - Biribirile anlaşı!abde tı' 

- Nereye? dedi. y~prağmı yırttı, Rasih Nevrese ldoğru idi? Yakışık alır mıydı? _ Ben, hazır bulunmadrm, lmadığı için hayret ettim. Fa_ di, dedim. Ellerini oğuşturdu: sanlar arasında, her yer 

- Bir kahve istiyeceğiml. bı~,tezk;re yaz~ı: . Eıninenin cevap vf'rmeyişin - duydum. Fakat şunu tahmin edi 
1
kat buna rağmen Kaınil Bey gel Hiç, ne olsun? diye cevap verdi. yat vardIT. . . . . ıa;J{;! 

Nevres Vacit, gayri ihtiyari Rasıh, çocugum; den, bunun mahzurları olduğu- yorum ki, Rasih kabahatli değil di, karşıma oturdu. Yerini be - Fakat bunda; daha ne olsun? - Fakat bın~ıı:Ie an gô<'~ 
c ini masanın üzerinde duran so- "Baban Faizlet aHnım vak'a nu seziyordu. dir ve olamaz da. ğenmeıniş, rahatsız olmu§ gibi Daha ne olur~ Daha ne olacak? !enler arasında,_~stıskal 
11umuş kahve filcanna götürdü, smı, kimden ve neredense duy- Derhal vazgeçti: - Zaten ona toz kondurmaz- mütemadiyen kıpırdanıyordu . diyen açık bir taarruıı vardı. Bu ler arasında <\,egıl.. 
ı.üluü: muş! Tabii, ona mübalağalı ve - Hayır .. Hayır .. Sen, bu ısın. !Her halinde bir gayri taiilik, taarruzunnedenlcapettiğinian -Ne istiskali? •• 
' - Bir kahve de bana söyle yalan yanlış anlatıruı;lardır, Sen, k!ğıclı Rasih Beye ver, yetişir. - Hayiı", Rasih, her şı:yden. gizli bir telaş kıvraıunası vardı. lll!1'a~ııı. kJtrar vermlııtim: 
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d" 1 . 100 seae yaşatır, çtlrümelrten Tikaye eder. Diıleri İDcıi gibi beyazlatır. Dif etlerini kuvvetlendirir ve kanıımaktan meneder ve dişlerin a r asında kalan tefessühatı , e ufu eti 
DANTOS Diş macunu ış erı . • · ı Ağızda gayet latif bir aerinllk ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve ağızdan gelecek her türlü hutabkların sirayetine mani olur. Avrup

1
da d ım 

iz:ı' e eder. Diş ağcılaıına, nezlelerıne manı dod ukr.t En büynk mlılı:ifatı ihraz eder. Altın madalya ve nı"•anlar almı•tır. Hasan ecza deposu. Dantos di• macunu yerine baş', bı"r marka ·ı· l Ç ı 

uruştu 

1ı· · ·ı .. 1 b' · T .. diplomalarla musa a ır. Y Y ~ • verı ırse a mayı.ıız. ün ,ü ırın cı igı a ır ve ırıncı ıgı "'k mel diş mfistahzandır. 2{I kuruştur. 
Da ntos dllnyaoın en enfes ve mu em , 

e; 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON ... 

·f>UDRASI 

Porfllmllri L. T • P t V E R A. Ş. • lttaııbut Şııııe.lJ 

~llt" Ahmet Ber 90Jİa• N0> 511 ı,.. Tel. Be)'Oal11 S0-4i 

eınekler en mOatekreh yerlerde ırataıraıt 
n beelenen mlkıop nakili mOlevves h•Y· 
vanlardır. Bunlar yemeklerlnlz ü1.erlnde 
•ezlndlklerl uman kıllı ayaklarlle ekseri· 
r• 61Umll mucip olan hutalıkların mik
roplarını otada bl;akırlar. Ailenizi bunlar
dan el)'anet etmek ıatoraenız f'llt istimal 
ediniz. P'Ut elnek, e1vr1 alr ık, pire, güve, 
lcannca, hamam böcetı ve tahte kuruları· 
nı imha eder. Tehllk991z ve kat'iyen leke 
yapmaz. l'lltl dıırer ha,arat öldüren mayf. 
lerfe karıftınnayınız. Tenekesi sarı ve ku· 
,.;, alyahtor. 

paha _..--stibuk _6ldürür 
Umumi Depon:J. BERT ve Ş0f!EKASI iatanbul ·Galata Voyvoda Han 

~ı~~at Je ı~tinıai oınavenet Je~aletin~en 
Vekalet için seksen ton kok mal muavenet Umum Müdürlü

kömürü alınacaktır. Vermeğe ta ğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 

\ip olanların şartnamesini gör· t~timai muavenet Müdurlüğüne 
mek ilzre Ankarada Sıhhat ve 

"l · · t' müracaat etmeleri. lctimai muavenet Veka etı ıç 1• ------

. Istanbul ])arülfü-nun ınubayaat 
kon1sivoı1undaıı: 

.• . . JO - m•liı·e ınc ait lıir ~enelik ve IL,tc· 
Tıp Fakultcsının 9 seneı " • • . .. 

. 1 • . . tılılıl'·cııin ıo eylul cı.lO ~nr~amlıa 
sın de muharrer o an ecza) ı ' . 

. .. hal k 1 . k iizcrc kap:ılı za•[ nmlıle mu. n:ıka guııu ~uat 15 te 1 e ı ın m:ı . , l 
T r olanlur ~arcname Y< 11> . c s. ııe ı:orc ıu 

sbaya konulmuştur1. . ka ~.P . her ,,.iın öğledcı; sonra nı:ıl~ıı l.arb:yc 
apta mıılı'ııııat a m.ı ıızcrc h • 

1 
• k . . . ı· .. b . .. müracaat cune crı 'e a ın,ıctt 

bınasında vakı koınsıroıı dt.ı etıııel. b' J'kt, ıhafc: l~il' cııyııı uiifuı 
teminat makbuzlarının tcklı[namcler e ır 1 c . 

ve tevdi etmclcn ı.ln olunur. mud,J ne konısivonumuza mllracaat 

==~ Robert Kolec ~~· 
K ' ı. \' I mühendi< kısmı • .'ana\'i kıırl:ırı 

< ec ,;ı<ını • ı ı · k ı 
ll . 1 . . . t 9 dan l '2 re '<ltuır er perşc b \C cııma gun crı ı.ı . . 
nı· ıııcat kabul olunu r. Yerler mabı!ııt_c;;,ıuğ'.'._•:n.::ıcal 

-~----991111 t.,,·~iyı.: ol ' ntır. Cuw_!!l'~-~-
J~tanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
1 t:uılııJ .\dl.re dairc>ilc nıulhak:ır sıılh maha~imi içın mıın~

~ . l ı'tırct•le .ı~u ;·L'i i kc,ilmiş mbalık Runıdi ınc.c odunu :ı!ın.ı· 
•ı· I' ı ı k · h r ['üll btanlıul t ı. ı• :ı 111 o an arın ~annaıne, ı "Örme - uıcrc · • 

1 1 
,..

30 . . . "' 1 ''4 i• \' ll ,, ı\t 1
1\'C l c 1:ı . ı l daırl'sıne ı·c yevmi miinak:ı•a o an - ' . 

1 lı . .. 1 r 1 1 k iitc'ekil mub:ıı·aat ,ıc 1 ~ar"~tm a gunu c l' ter< tt'" ı ·ta m .. 
ı una m ı :ıı.::ıat c\'lcmcleri. 

GLISH lUGİl SCMOOL FOR GIRLS 
) • ı elmıın la11t ve kıbul muaınelesine 6. 8 ve 9 cfidl cumartesi, 

. ırıesi Salı ve P•<.ır; ı , Salı ve 11 cylulden iıibareıı cumırt!s~ plI. • 
d d -3 m olunacak:~r. ı·arşaıubJ ır•nlar."Je ut 10 · 12 ve U • Hl ır»ın • " 

Tedrisat 2.1 eylül salı günü başlıyor. • 

21 ~----- 2 _ 52!!!L 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

neha~e Feyziafi liseleri ~~~:~ 
An• sınıfı, ilk sınıfl•rı ve ayrı tetklltt dahlllnde kı;ı: vca erke1< ol"la ve lise 
kısnnl•rını muhtevidir. Asrın icap ettlrdlil en mUteldlmii ve a ve tet
kllltı haizdir. Kaylt mu•melesıne llaşıanmıttır.Kayh. için m· • . ,1>0 veya 
lst•nbuld• Basiret hanında lktısat tlrketlne mUracaat edllablllr. 
l.tanbul cihetinden ıelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kııdar ı :. ek' vesaiti 

işlettirilecektir. k~.ımi karara tevfikan mektebimizde d ahi • 

• ~derslere baılanacıktır. Tel: lst. 2887 • Bebe!<. 21G 

1 

SİMPLEKS 

ve muhtelif 
cins radiatllr 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 

keşif için: 

lktısat.lı, Asri 
ve sağlam 

(S t M P L ~~ X) 
KALORJFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek llzere diğerlerinden ·~ 40 
noksan kömür sarfeder, 
ve istimali son derece suhu· 
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zam11n lcıifi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Borsa han ittisalinde, Tilrbe 

KIRKOR müesaisesinde Kalorifer milhendiıi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKYAN amüracaat. 

-

• 

llilalia mer 
deposundan: 

ıı1adeıı 8UVU 
J 

satı~ ., 

Sirkecide Nur hanındaki Karahisar 
deposunu bu 

Yeni Posta karşısında eski 
zaptiye sokağında 20 numaraya 

maden 
kerre 

satış suyu ., 

nakletmiştir. 
Telefon: İstanbul 2653 

Bıır~a Ziraat n1ektcl>;-n1iidüı~liiğ·ündcn: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
Me''telıe Orta mektep mezunları bild müsabaka :ılınır. Talipler mtktclıe alınacak 

miktarı tecavıiz ettiği takdirde nıüsabııkaya tahi tutulur. 
2 \lckt p leyi! ve meccanidir. Birinci maddedeki ev>aftan haşk.ı mektebe girmek isti· 

yc<l efendiler apğıdaki şartları haiz olma<ı !Aıımdır· 
A Tıırkiyc; tebaasından olmak, 
il Sinni "1 dan yıık:ırı olmamak, 
C \ ııcudii ziraata nüıtahammil olmak, 

D Sari hastalıklardan salim cıldup;unu musıı<ldak tabip raporu ile tev ile etmek. 
E Aşı ;.!1.1\htıı:ınıesı Ye hlisnııhal mazbata>ını haiz olmak, 

,ı Bizzat ;. .ıaclcı i~ti~al eden çiftçi ve arazi sahibi olduğunu tevsik edenler tercih 
oiunur 

, -l Kayıt ve l,alıul zamanı Tc~ıinı c\\cl bidayetine kadardır. Taliplerin ya c!oğruca 
mektebe ı ey:ı Zıraat nılidiir ve mcmurlukl ırı ve mıılkiye memurları vıısıtasilc mektep mıidll 
riyctin iıç kıc'ıı flltoı;rnf ı·c \'ilsaikle lı:ı ı-t.cl:ı m(iracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Dalı:ı fazla rn.1Jumat nlmak istiycnkrln ınekıcp miidıiriyctine nıiıracan~ etnıtleri Jdzımdır. 

• 

~ ORTı\ DERECE1 >E • 

Kayseri 'l'alas .i\merikan ~lektehi 
1 BAKTERl\'OLOK -19!! 

1
11 

Dr. iHSAN SAMI 1 
Bakteriyoloji laboratuvarı8 

I..isan Ticaret San'at 
Leyli Ucretl 250 lira - Nehari Ucratl 40 Ura 

1'edri ·at 24 Eyliılde başlt)'acaktır. 

Yalnız oric:ek talebe kabul olunur. 

llmıım kın ıahli:tt • , Frengi 1ok
tal nl7.anndan \'••crman tc•mülU 
kan kflr•vvau '«rılma'ı, tifo \C ı u 
mı ho tJlıkl.ırı teşhlıl, idrar. hal• 
g.•m , ~eraluı ve su ı•hliltr~ 
Ültra mikroskobi ile fr<ngi aran• 
ma,.ı. ha~usr a~ılır istihztrı. 

l>Jvanyolunda Sulısn Vlahma 
ıiırhesi No. 189 Tici» Is. 981 

.... Taiehe k'ı. iına ba 11annıışcır. ı ______________ _ l)okt~>r 

HAFIZ CEMAL 
lznıir f ilaJeti Maarif Mu~urlu~unden: 

İzmir vilayeti ilk mekteplenn münaksa seraitini a laınak üze 
deki fakir talebe için lüzumu o- re İstanbul Maanfmı.ıdur ... gune 
lan kitaplar Maarif· vekiiletinin ve ya İzmir de Maa i f ınüdüriye 
neşredeceği fiat listesi esas ol - tine ihale tarihi olan 14 eylfıl930 
mak üzere 2~:8·9~0 tarihin~~n ı p~aza~ günü. saat ,,ıs te. İzmi~. vi· 
itibaren 20 gun muddetle muna layetı daıını encumenıne mura
kasava konulmu~tur. Taliplerin ı caatlan 

( 'unıı n maada ,UıılerJe cııle 

den annra uı { 1-i • Ilı ) da 1 ıan· 
bul iva ırolunda ( 118 ) nıımero· 
lıı hu,us! kabinesinde lıast•ların 
k c'. ul ed .. r. 
Telefon: lst•nhul '.!389 

Dr HORHORONI 
lleıo,ıu !\lekıep •okak No J> 

• muayene s.balııın ıkJama akıdu. 

llu sene hükumet hesabına ecnebi meml~ket erde tab ı1 için a,ağıvı 
yazılı zümrelerden ulebc gonJcrilecektlr. 

Maarif Vekaleıl hesabma 

Tarih ,.. cogrıfg Viıılr. Kimya Riyıalyaı mualllmliklcrl iı· ıı 
l .ise mezunlınndan 8. Tedris u ulil ıah•lll için de 2ıalcbe grmdert cekıır. 
Tedris usulu ıabsili içi~ gidecekler v•lnız Ankır• Gazi Muallim 
.\Jekıebi Terbiye şo!ı .; me•unları Ilı 

0

illc muallim mekteplerinden 
en pir dön sene evel ı·' •n' olup en aşarı iki sene Uk mckıep 
hocalığı eımlş olınbrd ııı . ıı Hbalra ile ayrılacaklardır. 
.'\/!Ilı VekAleıi hesabın•: 

Su, .vol ,.o kopra;:Jherhfü!ıt( için llu meıunlanndrn 6 talebe. 
lkıi aı Vekdleti ho.ahıno· 

Ziraat, Kimya. 11.ı~rl lnşaaı, ı\hJe" Wtlhendislip;ı, bavıarlık ve or
ın.ınr:ılık için ilse ıııezunlanndan 7 ıalcbc. 

Adlive \"ekMeıl hesobın: 

f J ,,kuk t• ı !' içirı \nkara ye l•ıınbnt hukuk Fakülteleri meıunl• 
rınd:ın 2 t11rh' 

1 lmıa &mum m idcrft.ıtu he;abına : -Topo~ralıa ı hsi1
t için li e mezunlanndan ( 2 ), l.ııo makin~ 

u,ra•ıgı iç n de orıa m e kıep, san"at mektepleri ve askeri li oler birinci 
dene mezunlw~d1n ( 'il ıılct.e. 

- Mu ıbakab r t 8·9 0 22 ı:vını tarlhlerinde :\lıarif Emt 1llklerl ile Lıse 
ve orı• mekıep mlld ~rlüklcrlndo yapılıcakıır 

T•lip olanların t1·elemlrdo namlzeı gimerilmek l\zre mezun olduk· 
farı nıckıcp idarelerine mürocaaılırı, müsabakaya l 0tirak iç;n icap eden 
mu1mcl~l.ri lılıirmiı olanlar da yukarıda yaıılı mü't~•h gunleriode 
saat sek17. buçukın :\1 ı ·" if Emınliklerine vem l.i;el.clc ort• mekıep!orı.fe 
ha7.ır hulırnmalıırı lüzuınu ilA.n olunur. • 

et 

w 

Ticareti bahriye mekte-
bi alisi müdürlüğünde 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerin• 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba. 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Ta~r 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci srnıfa kabul edf'lt, 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir . 

4 - iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onu 
cu ve on birinci smıflarmdan naklen ve yahut o derece tahsi. 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur, Ya· 
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah, 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri Iiizın 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri me 
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cı: 
danrnı, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet 
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dö 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin b" 
rinci gününe kadar Ortaköy<le Çırağan Saravı ittisalinde kain 
~ktep müdürlüğüne müracaatları. · ---------- --
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TllllBE Pff lNG ~~ 
''evnıiye ~5., kuru~ vererek zer.'· ı olmak İ<terscnıı. 

·r A YY ARE Pi Y ANGOS U 
BiLETiNi ALiNiZ. 

2fNCl KEŞlDE 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 

Ali ticaret mektebi müdü
riyetinden: 

ı\nadoluda bir vil4yct merkezinde ~Hl lira maaşlı bir lransızca 
muallimi~e .ih~y~ç \·ardır. !:itevcıı.lcrin ıııudtiriyete muracaatlırı 
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Otuz •ç sene evet 1'i•al ~utbuna bir balonla kitmek cesaretiade buluııan Andro ile iki arkada
flDdan bu seneye kadar biç bir haber alınammaıştı. Bu Uç lsvoçll kahramanın orada llldOklerl 
kat'lyyen tahmin ediliyordu. Falıat kendilerine dair •imdiye kadar biç bir ize tesadüf edlleme
mlftl. Alılren Or. Horu isminde Norveçli bir prolesllrlln riyaseti altında giden heyet Andrenin 
akıbeti ae oldutunu ııtrondi. lsveçll kahramanların kemikleri, oturdukları çadır, kızak bulunmuş, 
seyalııt clefter!eri de çıkarılmıştır. Vukarlki resimde tetkikat bey'etinin buzlar altında Andreye 
ait efyayı çıkarnıalarıııı (6sterlyor. Aşatıkller ortada Dr. Horn olmak Dzere tetkikat hey'etlnl, 

AJıdroye att eva•ın mubafnaaını ve tetkikat hey'etlnln raporunu ğllstermektedlr. 

Hlndlstuın Şimal bududuada Alerldl kabaİllnin ln&illzlere sık sık tecavttz ettiklerine dair her 
zamaa lııberler a.ımektedlr. Dağlık erazlde oturaa Aferldllere karfı mttcadele zor oluyor. lngi
llıler Bu lıarekltta en mllesalr slllh olarak tayyareyi kullanmaktadır. Geçenlerde Aferldi rüe
sası ile fnflllzler müzakereye cirffmlflordl. Bu resim mUukereye Gelen Alerldt kabilelerinin 

reiıterlnl - ki yerde oturuyorlar - göstermektedir. 

JSTANBUL ViLAYETi Anklra asliye birinci hukuk 

~ DEFTERDARLIK iLANA Ti 1 ma~·u:::iin~:n~azarında çukur han-

------------ ------------- -· da mukim muslum o~lu bokta~ •la 

Satılık yaprak tütün 

Aksarayda Redif paşa sokağında sırapastan 
mamul (13997) kilo Iımit yaprak tütünü satıl
mak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Müza
yede ! - J-930 tarihinden 15-9-930 tarihine kadar 
devan1 edecek ve 15-9-93() pazartesi günü ihalei 
katiyesi icra kılınacaktır. Talip olanlar şera
iti ınüzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzere 
Galata maliye şubesi tahsil memurluğuna 
müracaatları. 

tarafına ~:rzurum mebusu Mühürdar 
zade Asım bey aleyhine ikame ey
ledi~niz alacak davasının ıılıkikaı 
günU olan 17-7-930 perfembe_ günU 

saat 11 de llAnen tebliğaıa rağmen 
mahkemeye Relerek takibi davada 
bulunmadığınız cihetle hukuk us ld 
muhakemeleri kanununun madde! 
mab;usuı mucibince hakkınızda gı· 

yap kararı verilmiş ve muhakeme 
16-9-930 salı saat 11 e talik kılıa

mı~ olduğundan ye vml mezkOrda 
bcrayl müdafaa m•lı';emeye gelme· 
<ilginiz takdirde bir daha mahkemeye 
kabul olunmayaca~ınız UAnen tehlll 
olunur. 

"SALI 
9 EYLfTL 930 

Afrlkadıl lngtlla mastemlelı:elerladc (K.afalharl) de bir lnrtllz hey' eti anlru tetkikat yapmıf, 
Darada yafryan l11aaların pelı: mahrum bir lıayat ıeçlrdlklerlnl lnıillz .;azetelerl yazıyor. Hey'et 

flmclfye kadar rldllmemlf olan yerleri ıeımiftlr. Bu resimler yerli kadınların deve lı:UfU 
yumurtuıııı kot• clbl kullandıklarını rıısterlyor. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Muhtelif ölçü lletleri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Mlinakasa 29 eylül 930 pazartesi günü saat l 5,30da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münıkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva k

kat teminatlarını aynı günde saat l lle kadar münakasa komisyonu 

katipllğine vermeleri lbımdır. 
Tal!pler münakasa şarmamelt<tini blr lira mukabilinde Anka

• rada ve Ha ·dnrpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilir. 
• • * tı 

' 719 adet meşe tra versin kapalı zarfla miinaknsası 29 eylül 930 

pazartesi günü saat 15 tc Anknrada Devlet Demiryolları idaresinde 

yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde >aat 14,30 a kadar münakaı>a komis
yonu kAtipliğine vermeleri J~zıındır 

Talipler münakasa ~artnamelerİni üç lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Sivas istasyonunun açılma resmi mlinasebctile tevzi edilen 

madalyaların göğse taliki icap etmeyip bunların yalnız bir hatıra 

darak muhafazası düşüniilmüştür. 

AIAkadarlarca bilinmek iizerc iltln olunur. 

lstan~uı ~i~~at ve i~tiınai muavenet 
nıu~urlu~un~en: ~ ~ --
Çorum vilayet hastanesinin eczanesine 107 ve ronıkenlne 

alınacak 11 kalem malzemenin mıinakasa müddeti 28-8-930 tırl

hinden itibaren bir ay daha temdit edilmiş olmakla mualece lls
tcsinde yazılı eczaları vermeğe talip olanların şartnameyi ve bu 

bapta daha ziyade izahat almak arzu edenlerin lstanbul Çorum 

sıhhat ve içtimaı muavenet mlidiırlliklerine müracaat eylemeleri 

ve eczalar hakkında verilecek en son fiyat listelerini de 23-9-930 
tarihinden evvel Çorum sıhhat müdlirlüğline göndermeleri 

DiJarı~ekir BelediJesinden: 
Diynrıbekir Belediyesi için yeril malı Olarak mübayaası takar· 

rür eden ta,;yıklı bir Etü 28-8-930 dan itibaren yirmi gün müd

detle mıinakasaya konulmuş olduğundan talip olanl&rın Diyanbekir 

Belediyesine mliracaat etmeleri ilAn olunur. · 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

S vapnru amsun ıo Eyıuı 

Çarşamba 
akşamı Slrkeclr rıhtıınından 

hareketle ( Zonguldak ine

bolu, Samsun, Ordu Glr11on, 
Trabzon, Sürmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 

el hanında klln acentauea mü
racaat. Tel. htftnbul 1515 ........................ 
Dr. A. KUTIEL 

Muayenehane ve tedavll elekt
rlkfye Jabratuvan. Kar&köy 
Topçular cadde,ı 34 

lscanbul dördüncü icra memur
luP;undınt 

Mangel Civıni veledi lspirldon 
efendinin madam Ksandra Galostan 
istikraz eyledijti mebaliğe mukabil 
lpoıe'< olan Kadıköyilnde Rulmpaşa 

mahallesinde cedit tepe sokağında 

cedit 109 numaralı mukaddema men· 
•il biri maı mUştemil iki kıt'a arsa 
ile yekdigcrlne maklup kArglr sinema 
ve tiyatro oıuz gün miiddeıle ihaleyi 
evvellye müzayedesine konularak iki 
bin lira bedelle talibi übdealnde olup 
ihaleyi kat'lyesl icra kılınmak üzere 
ve ytizde bet zamla on beş gün 
müddetle müzayedeye konmuttur. 

Hudutları: ealt tarafı kereatıcl 

!sık efendi ve validesi Anutaslyı H. 
heneı;i ve bağçeai, sol taralı şemen

dlf er battı, arka clhıd Haoan pafa 
zevcesi Saniye hanımın k~k bıhçe
ılyle mahdunur. 

Antre: çlçekll çini tlserlnde bir 
büfe, bır gife, bir aralık, binanın 
dörtte bir doreceıindeki kısmın zemin 
kau iki kat olup tlat kıu balkondur. 
Aıd ılnema aalonu semini tahta döıeli 
.,. bina ktrgirdlr. Umum meaabasi 
8~ arfıı• binadır, içi bottur, kıymeti 
mnhammenesl tamamı dört bin yüz 
yetmiş altı liradır. 

Talip olanların kıymeti muham
menenin yüzde onu nisbetlnde pey 
ıkço>lle 29-9-80 tariblnde <.'27-980 
dosya numarasiyle saat on dörtten on 
altıya kadar bizzat veya bllveklle 
,;uucut eylemeleri ilan olunur. 

SEYRISEFAİ 
Morkez Accnta; Calaca k 

Başında; Beyoğlu 2.162 Ş 
acencesl; Sirkeci'de Mühfit 
zade hını ıltındo. Teltfon 
2740 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at 

Ei)e 
postası 
vapurıı 

12 aylO 
cuma l 3de Galata rıhumırı 

kalkarak cumartesi sabahı 1 
re ve ak<lını lzmirı len . . 
karak pazartesi lskenderiye 

varacak ve çar~amb.ı f ske . 
riye'den kalkarak !ıflll 
uğrayarak lstanbul:ı gelecekti 

Mersin sür'a 
oostası 

( İ ~E BOLU ) vapu 
10 Eylül çu~amba f 1 
Galata rıhtımından kalkar• 
Çanakkale lzmir Kdliiı, fe 
hiyc Finike .\malya ;\IAil 
l\lersin'e gidecek \'C döııtl> 
Taşucu Anamu· Alaiye _.\ntı 
ya Finike Fethiye l\iill 1 

lzmir'c ujtrayar~k gelecek! 
Çanakkalc\fo yalııı1. yol 
verilir, yolcu ahrır . 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Menin ) vapuru 
salı 17 de Sirkeci rıhtımı~ 
kalk ırak Gelibolu Çaıı~kk' 
Ktiçiikkuyu, Edremit, Burhsn 
ye, Ayvalı f ı l!'.ldecek "e 
ü~te mezkur iskcie'erl~ Jılr 
Altunoluğ'u ıığrayıırıık ıtf 
cektlr. 

Gelibolu için yalnı1. yol 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikinC1 

postası 
[Ankara ] vapuru t I t1 

Pertcmbe akşamı Galata rı 

mından kalkarak Zongu;o 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ca 
Fatsa, Ordu, Giresoıı 'frııb 

Rize Hopa'ya gidecek ve Jiin 
Pazar iskclesUe Rize, Of,· 

mene, Trabzon,Polathanc, G•' 
Giresun, Ordu, Fatsa, sıııı 
Sinop, lnebolu'ya u~raY8 

relrC'kti-. 

DOYÇE LEY A;'o.T LI. I 
Hamburıı, Brem, An~ 
Istanbul Tll llahr• SiY·1·

1 

nnda azimet ve avdet ıll 
am po&tası: Jlamlııır.ı.ll 
Stetie, AnTen Ytl Hote 
dan limammıı;ı mıl'I' 
lıeklenıın ,.aı,u" ı.· ; 
Ollısıpos vapu;u limınınuıGJ 
Heraklea ,. " J 
Sımos vapuru 13 eylüle 
Cmymı ,, 14 eylüle d 

~ 
Burgıs, Varns, Kö_.,tenı.:e. 

ve lbrıll \çln llmanıınııil'11 

hareket edecek vapurl1r·
1 

Samos vapuru 13-14 ef 

tahmil de /, 

Hımburg, Brem, Anver'- l!;;.i;: 
ve Dançlg için yakında !itli~ 

dan lıftreket edecek v•P,,,;f 
Oderland vapuru liıtı•ll~ 
Herakleı vapuru 1imall1 

Stetln vapuru 14-IÖ •Y 

tıhmllde 

Mexico vapuru 18-20 • 

tabmllde . .,/. 
Yakında Londra Jçın 

edecek vapurlar. -
Herekle• vapuru ııııı~P;~ 

Fazla ıafsil&t için ı,:ı · ~ 
Ovakimyan HanırıM ~ 

1. . !lli\f• mum! acente ı~ıne 1 • 
TrlPfon : fipvn~lıı 64 ;7 

Pô':tiô. 
"'"i " Cep lrıhalal• _,_ 

_ k ırfP• 
Sayesınde artı ıulJ 
ve llksUrllkten kUr dıi 

ecı• sınız. Başlıca 

satılır. 

Mes'ul Müdür: 


