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BlJGUı ı 
2 nci sahifede : 

1- Sultan Hamit tarih! tefrika 
2 - Haricf ve ıon haberler 

3 Uncll sahifede: 

3 - Reyllm bir hıua dah:l 
temdit edildi 
4 llncll sahlf~de: 

ı - l'elek 
2- M. Elnıteln ile mUIAkat 
3 - Sıhhi bahlıler 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
...,... ~ ............. ,. .. ._..._...,,....,... ... _,_,, n n ...,.., 

ı - Hliı•U, hamal Mahmudu 
naııl ve niçin Gldurdil 

2- KAı:ım Pa,ayı Museviler 
ziyaret euı 

5 inci sahifede 
lktJ~adl hafta 

Balkan konferan
.. :rıda Yunanistan 
lıı, mektubumda da iıaret etmiı 

olduğum veçhile Balkan konferansı, 
'ı'uııaniıtarun gerek resmi, gerek hu· 
~•i mahfillerinde büyÜk bir alaka 
• karıılanmııbr. Bu:.Oun baılıca ıe· 

lıtı>lerinden biri, Yunaniıtanın ilk 

iz mirde de Halk 
Reyiam 

Bir hafta daha 
temdit edildi 

Verilen reyler nisabı 
kanuniyi doldurmadı 

Fırkası kazandı! 
M. Flandin iM. V enizelos 30 teşrinde 
Fransız ticaret na
zırı bugün geliyor --·----
Y ann Ankaraya azimet 

edecektir 

Ankarayı ziyaret edecek 
Yunan Hariciye Nazırı M. Mihalakopu· 

losun Atina gazetelerine beyanab 

~ikan konferansının clavetcisi ve 
'""'ll'layıcıaı olmasıdır. Bali<an kon· 
1"'ansının ruznamesine dahil bulu· 
llo.ıı bütün meseleler aylarca Yunan 
tİc:aJ.i ve mütehaıııalan tarafından 
t.ıı.;ı, olunmuf, ve raporlar yazılmış· 
lır, Yunan matbuab bu meıelelerle 
<İddi surette me;gul olarak efkarı u· 
llııınıiyeyi tahrik ve tenvir etmiıtir. 
l(.,ııferansın Atinada toplll .ımall, Bal 
.,... ıneseleleri etrafında, Yunanistan 

Beşiktaşta yeni bir belediye te Fransız ticaret nazın M. 
sisi ve diğer belediye daireleri F landin bugün saat 3 te Kösten 
nin de keza teşkilatına göre ta ceden şehrimize gelecektir. 

Atina gazeteleri İstanbul rumlan hakkında boş 
yere fuzuli neşriyatta bulunuyorlar 

dili için dört gündenberi topla- M. Flandine rr 
nan reyler ekseriyet temin et- fikaları ile müs- 1 ~,_. .. 

Atina, 20 (Apo) - Mevsuk 
bir membadan vuku bulan istih 
barata göre, Macar Başvekili 
kont Betlen'in Ankarayı ziya
reti, ayni tarihe tesadüf etmesi 
münasebetile M. V enizelos ile 
Mihalakopulosun Ankara seya
hati 30 teşrini evvele tehir edi! 
miştir. 

llolttai nazarından mühim bir propa- H. ~.nın intihabatı ka%andıtJı l:ımtrln hllkümet korıağı 

·~:.7::z:~:u!:".:pler bunlar Serbest Fırka Gu·· zel iz 
ı teşan refakat et 

doiildir. Yunanistanın Balkan kon· -
1•...,sına büyük bir dikkat atfetmesi • d d "" ı A ld ! , ı 

• mektedir. 

Ticaret nazırı 
Fransız sefiri ilt l l> •ıük 

1 
sefarethane er
kanı tarafından ~ ~y~de ~nun. bu~ün~ Balka~ mır e e mag up o u 

11betinın bır neticesı gıbı telakki 
•luııabilir. Mr. Venizeloaun mütead· 

dit defaıar dediji gibi, Yunanistan H Ik F k ti • 5 024 Iİıııdiki vaziyetinde, diier hiç bir a ır ası namze erı ' rey 
~n devi.etine karıı ~ir -ı. bea- f azlasile kazanmışlardır 
~ektedir. O, daha :ııyade elınde
~· •ni ınubafazaya çalıımakta ve bu au " 
'etle Balkanlarda ibtilild deill, mu- Serbestçi gazetelerin propaganda için her gun 
~r bir siyaset takip etmekte· neşrettikleri muhayyel rakamlar suya düştü 1 
~. Bu siyaset bir Balkan uzlatınau 
•ey, birletnıeai gibi vasıtalarla diier naslt_!da karşı fırkanmmurahhas 
~kan devletlerinin temina_bna da ları ve matbuat milmessileri de 
oaılıımaJı Yunan menafünin bathca davet edilmiştir. 
••:relerinden sayılmaktadır. Bu hususta İzmlrden gelen 

ReyllJın •andığına rey 
ahlırken 

Baıkanlarda intikam hislerlle .,,..ya telg.rafları neşrediyoruz: 
~ İ . . mediği için müddet bugünden 

Ut -.,...,.alizm arzulan ile kuvvet . .zmır, 20 (A:A) - Bı;.ledıye itibaren bir hafta daha temdit 
•• tiddetini arttıran lhtililci cereyan- ıntıhabatı tasnıf muamelatı şım edilmiştir 
ı... ııa delildir. Bunların istikbalde di bitmiştir. C. H. F. namzede- --·------
t.lılikeli bir iımil olmasına meydan ri kahir bir ekseriyetle intihap M• EJb 
lnr.ı.nu..nai., Yunanistanın adalar ele edilmişlerdir. Yapılan tasnif IS erSOil 
llİzi tlmalindelıi budutlan noktai na· neticesinde umumi reye iştirak 
~ndan son derece eb-=ıiyeti ha- edenlerin adedi 23,124tilr. Bun- Fok kumpanyasının 
~ bir noktadır. Balkan lokarnosu ile !ardan 14,624ü C. H. F. na ve b 
·~lban tehlikenin önüne geçmek Ye Çı,600 Serbest Fırkaya aittİJ:. ir artisti 
~~yet bir Balkan ittihadı içinde, lzmlr Valisi Rllıım Paşa İzmir 20 (Mililyet) - İzmi- h • • d 
ihtilalci cereyanlan bealiyen ıikayet . h' l'f k l k şe rımtz e ... 

vzu anru yavaı yavar ortadan kal ul 33 d k d" k "1e 1 Karşı fırkanın belediye inti-ı rın mu te ı mınta a arına o-
.ı,__, · .. · . . . habatını muhakkak surette ka- n an san ı una şam saat 
--·--,inç şupbe11z Yunan11tan ıçın _ - 17 de kaldırılarak belediye salo 
candan arzu edilen bir ıeydlr zanacagı zannında bulundugu . 'ldi B;_~ 1 d. d 

B • t · hir · 'h b lk' nuna getırı . e e ıye e tas-
u noktai nazardan Balkan konfe- zmır şe ıntı a atı evve ı ' f f l ' . . akınd .. 

k b 'tt' l · d d nı aa ıyetını y an g_or-••ıı1ıncıa Yunanistamn rolü müsbet a şam ı ı ve rey ecın ta a ı . . h d blı 
~. ıızlaıbncı olmuıtur Tabii Yunan neticesinde C. H. Fırkasının bu mek ıç~ der gaedze~lme ~n. Trer 
· · d d 5 024 f ı ·1 k muharrır avet ı ıştır. as licaJ;, istihdaf edilen Balkan ittihadı- ra a a • rey az ası e a- ·f d S b 

11ın L• .. • • zandıg-ı tahakkuk etti Netice- nı ve tadat esnasın a er est 
utr hamlede vucude gelemıyeceii · F k d ·· ·· 'l hazırdı 

l>İ ve bunun safha aafba tahakkuk .,. nin bu suretle tecellisi tabii ve İ ır.ha an ~çddm~mes~3 124 
.. · 

debiJ . • . rı: untazardı . ntı ap mu etınce , mun 
tli ecelim pek ala derpıı etmekte· · S h·a· 1 -· befl tehibin reyini istimal ettiği tes 

•ler. Masa baımda bazırlanıruı olan İ ~n a ı~e eı; bmlunakse .. ı e bit edil-erek reis ve merkez en
'aı>cır!arda ·· .. 1 ·· ül cak zmırde vazıyetı u anı goster 'k' 
Ilı • . . n suzu e suz e an u- mek istiyenler intihabın bu ne- cümen azları tarafından her_ ı ı 
"ıni fikirler ve arzular kalmakta ve ' - f k .. t hl l ' d ti r za 

~tün ·· · ticesi karşısında inkisarı haya- ır a mun e P enn en çe • 
umıtler tekrar gelecek senele ! . t h d · dildi 

'• te---'-' • • le uğramış bulunyorlar İzmır- ın uzunın a ımza e · 
voıt edılmektedir. Konferan••n , .. · Muteakıben sandıklar birer 

~si ı p A · b · den gelen malurpata gore orada 
L• o an apa nastaaıu her a :. ı • . . birer açılarak reyler salonun or 
..,.. ınesele dolayısile konferansm bir ıntıhap pek bıtarafane olmuş . . 
""-- · · · t · · · ve reylerin tasnif ve tadadı Cil· Devamı $ ıncı sayfada •"'lfMlZa ıınnemetını emın ıç.ın umu-
:: ve herkesi tabnin edecek formul· 

ı..;;:~~:ıni::'i:::e~ Yalı· muavı·nı·, Zıya Molla •ın loplandıiı günkü zihniyet de· 
~~ daiıldılı esnadaki zihniyet ve ha- B • 
~~~~u::.-:::~~~:i.ta:":= eye cevap verıyor 
~ilden ayırmamıılar ve hem Bal
\' uzlaımasına, hem de dolayısile 

""8n menfaatine hayli yardım et-
ı.ıı.lerdır. 

ZEKi MESUT 

Beş hasta var! 
lem izzetin geni es•r 
Pek yakında Milliyet 
neşretmej'e bqlıyacakbr 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Etem Izzet'ın eıerı, 

fakat Bslklys'ln 
romanıdır. 

Bu romanda bir kadının 
btitUn maceralı hayab ile 
bera l: er eski, yeni ve ileri 
bayatın blltlln teııahllrlerini 
bir ıinema fılimi gibi iÖZ· 

leriniz!n llnünde canlı bir 
lılllde bulacllkııoız. 

;\flidcrris Dr. Kerim B. in Eiııs
~eJn ile yDptığı mli!Akatın 
tkinci kısmı dördlincıi sahife
lltiLılec:ı r 

Mi• Elen l!,lberson 
Dün Paristen şehrimize Ame 

rikalı bir sinema artisti gelmiş 
tir. Mis Elen Elberson ismini 
taşıyan bu artist dün kendisile 

(Devamı Be,inci sahifede) 

1 Büyükderede 
karşılanacaktır. 

1 Mumaileyh biı 
gün şehrimizde 

M. Venizelos, 30 teşrinievvel 
de sureti kat'iyede hareket ede 
cektir. O zamana kadar Ankara 
da cereyan eden müzakerelerin 
de biteceği limit edilmektedir. 

1 
kalacak ve yann 
akşam Ankaray-. 
hareket edecek-

Atina gazeteleri başta nim 
M. Flandin resmi Elefteron vima bulundu-

tir. --------- ğu halde bazı Türk gazetele :i 

H tarafından rum unsuru aleyhin 
aceri semavi de yapılan neşriyabn bitmeııini 

temenni ediyorlar. 
Evvelki akşam böyle Atina, 19 (Avyi) - Yunan 

b• •• .. Jd.. Hariciye nazırı Mihalakopuloa, 
ırşey goru u intihabat münasebetile bazı 

Evvelki akşam daha henüz Türkçe !!azetelerin rum unsuru 
ortalık yeni kararmağa başladı na vuku bulan hücumlarından 
ğı bir sıarda, saat tam altıyı on bahsederken, bu hücumlar, şa• 

geçe İstanbul semasından kuy (Devamı 5 inci sahifede) M. Venhelo•un en aorr r•smi 
ruklu yıldıza çok müşabih bir ---------------------

ci~r:: ~i:1:i~~~smda ziyadan Spordakı· ı·kı·ıı·gw e nı·hayeıı 
b.ir iz bırakrak süratle geçmiş- l! 

tırBidayettebirku~uk1uyı1dız vermek İcap eder 
oldugu zan ve tahmın olunan •• 
bu cismi semavinin sonradan ' 

bu mevsimde sık" sık göı;,ülmesi Şimali Yunanistan şampiyonu Aris 
mutat olan hacerı semavılerden 

biri olduğu anlaşı~ı~tır. takımı perşembeye geliyor 
Bu hususta Kandıllı rasatane 

si buna dair şu ma!Umatı ver
mektedir: 

- Bu cisim kuyruklu yıldııı: 
değildir. Polit denilen bir hace
ri semavidir. Garptan şarka 
doğru düşmüştür. 
Büyüklüğünü ve süratini ta- 1 

yin mümkün olmamıştır. 

Parjs Sefiri Münir 
Bey geldi 

Paris [daretine tayın edilen 
sabık Bem elçisi Münir Bey 
dün itimatnamesini hamilen 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Yeni sefir bir kaç gün · şehri
mizde kalacak, sonra Parise ha 
reket edecektir. • 

Takımla beraber 50 Yunan sporcusu da 
şehrimizi ziyaret edecekler 

vel aktedilen kongrede İstan
bul sporıJllu idare edenler bey
nindeki ihtilafat m•ste11ef halle 
dilemedi ~e İstanbul •poru iki
ye inkisam etti. 

Şimdi iki taraf doğru gördü
ğü yolda yürümekte, mtiatakil
len çalışmakta, heyetlec inti
hap, fikııtürler tansim etmekte 
<lirler. 

Hiç bir zaman yürümiyecek 
olan bu i9ler peşinde kopnlaıa 
şaşmamak elden gelmez. Bütün 
itirazlara rağmen İstanbul spo
runu idare eden heyetler ~kvil 
cut olarak bir varlık gösteriyor 
lardı. 

Bir ecnebi takımının şehrimi
(/) Aris takımının vt Yunan mi/11 zi ziyareti arifesinde bu aynlık 
takımının sağ açığı Bogdanos, (2) memleket sporu için de doğru 
Arisin ve Yu.n~n .milli. takımını~ bir hareket değildir. 
merktz muavını Vıktlıdıs, (3) Arı- y l l 1 tanb l ha 

sin sol muaı•ini Kaltekis unan 1 arın s u a s-
bellüzum müracaat edecekleri 

So1?: günlerde. spor hayatı!:1da çift spor teşekkülü olursa çok 
teessufle yadedılecek bır hadi- ayıp olacaktır. 
se oldu : . Dün bir refikimizin ihtilafi 

İstanbul ~mtak~s~le federas- halli için iki tarafın yekdiğeri 
yon_1ar beynınde .hadıs 01?n b~ı ne müracaat ettiğine dair bi 
vazıyet spor efkarı umumıyesı-
ni ikiye a_yırdı. Üç beş gün ev- Devamı 5 inci say/ad 

fırtınasından sorıra ilJrllf/ ı ııt ıırJlllS bir gem 
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_A_R ____ ._C_İ ~H __ A_E-=--R_LE-=-R---•• -=-- f-.©ın~ f 
Brezilyada devam eden ihtilal intihabat şikayetle-

Sulta amitl 
Hatıratı. . .... ~:~:~:= Tahsin Paşunın 

No: 71 (T•rcUm• v• lktıba• 
hakkı m•hfuzdur.) 

Sultan Hamit borç 
Brezilya Hükumeti Amerikadan bol bol silah alıyor rinin tetkiki 

.. d k . t• ' o eme ıs ıyor .... 
Netice? [ Ecnebi matbuah 1 Rusyada Şikayetler hangi noktalarda 

Karadenizde Rus t } kt d ? 
lhtililcilerin muvaf- donanması Fransız tayyarecisi- op anma a ır · 

f k • •• h }0 f nı"n tevkifi Ankara, ~O ( Telefonla ) -ı Bilftmum şikayetler hakl<ta 

k fl • d " • • b" a ıyeti Şllp e 1 • "Temps" gazetesinin şehri- Belediye intihabatı münasebeti da tahk!kata geçil~ş~ir. tJl Fa at masra a ırat uyma ıgı ıçın ır Cenubi Amerikadaki cümhu- mizdeki muhabiri gazetesine MOSKOVA, 19 A.A. - Mü le memleketin müteaddit yerle Tahkıkat kanımı muddet. ı 
.. 1.. l } " ·ı d" 1 riyetlerin sık çıkan ısyanlarla yazdığı bir mektupta Boğazlar- temınim malfunata nazaran By- rinden Dahiliye vekaletine vaki fı'.."da ikmal edile~e~ ~e ne~~ 

tUf U meffi Uf arifi ay Igl Veri em ez 1 •• sarsıldıkları yeni değildir. Şim- dan Karadenize geçmiş olan kof mmtakasma muvasalat eden .. . • . Şurayı Devlete bıldınlecektil' 

1 

diye kadar bu irili ufaklı cümhu Rus donanması meselesinden Fransız pilot Lejcran, Sovyet olan ~uracaat. ve ~ılı:~yealerı Bu yolda şikayetlerde bu10
1 

lr- - j riyetlerin vakit vakit çıkan bu bahsediyor. Bu mesele etrafında Rusya üzerinde uçmak için icap şu şekılde tasnıf kabıldır: nan başlıca vilayet ve kaza!• 
1 ihtilalleri bastınnak için uğraş- evvelce İngiliz matbuatının neş- eden müsaadeyi haiz olmadrğı Bir kısım memurların intiha- şunlardın 

malanndan bahsedilir. Uzak riyatı unutulmamı§ur. İngiliz cihetle tevkif edilmiştir. bata müdahale ettikleri, diğer Adana, İzmir, Bursa, Kon}: 
memleketlerde cereyan eden bu matbuau Karadenizdeki Rus kısım memurların vaJifei me- Edirne, Antalya, Samsun, 

ı vekayiin buraya sızan haberle- donanmasının git gide takviye Alman Millet Meclisinde muresine müteallik ıiklyetler. tanb~l, Çatalca, ~s~rAay, B~ 
rinden ekseriya anladığımız bir edildiği iddiasile Karadeniz sa- Diğer bir kısım da intihabat Mersın ve Kırşehir vılayetle 
şey oluyor ki 0 da bu memleket- hilinde bulunan diğer devletle- BERLİN, 19 A.A. - Reichs mesleleri hakkındadır. Tarsus ve Akşehir kazalarıdıt· 
lerde intihabatını siyaset işleri- rin endiş ettiklerinden bahset- tag hükumet beyannamesi hak- b k } 
nın nihayet müseııah kuvvetle- mişlerdi. kındaki noktai nazarım tasrih Zabitan hizmet ah müsa a a arı 
rin şu veya bu tarafa a;,;,mesile Fransız gazetesinin muhabi- eden müteaddit hatiplerin isti- b' icİ 
türlü türlü tertibatın faaliyette ri de bu endişelerin hii.lii zail ol- mamdan sonra borç itfası proje Ankara, 20 ( Telefonla ) - tirak etmek üııere süvari ~ 
olmasıdır. Her halde dünyanı 0 matlığından bahisle söze başlı- sini 237 reye karşı, 325 rey ile Zabıtan hizmet atı müsabakası lik mektebi müdiri kayma ııııJı 

1 
kısmında bu işler pek başka yarak ahiren bil' kruvazör, iki kabul etmiştir. Proje, 500 mil- hugün koşu yerinde yapılmağa Cevdet B. ve mektep 0)-uall 
türlü cereyan ediyor! muharrip ve iki tahtelbahirden yon marklık krediye aittir. başladı. Müsabakalarda Baş- ri Ankaraya gelmişlerdir. :Müs! 

mürekkep Rus filosunun İstan- Meclı·sı·n tati.lı· vekil ve Milll m~dafaa . vek~~i bakalara iştirak eden kıyıııetl 
Geçenlerde Arjantinde çıkan bolu ziyaretini bu meseleden hazır bulundu. Hızmet atı mu- İ b~ 

ihtilii.1 telgraf ajanslarını epeyce bahsetmeğe yeni bir vesile teş- BERLİN, 20 A.A. - Muha- sabakalarından maksat muhare zabitler arasında tal yada 
Jiat;ımpaşadı:.lıl edil B•hrlge nezareli binası işgal etti. Cenubi Amerikanın kil ettiğini söyliyerek diyor ki: lefet mevkiine geçmiş olan sağ be meydanında İ•e yarar hay- yük müsabakalar kazanmış 0 

Suitan Hamidin bidayeti cü- Hünkarın bu meseleye ne de- Arjantin gibi servet ve refahın- "Baltık donanmasına mensup cenah matbuatı Brüning kabine van seçmek\ir. MÜsabakalara iş lan yüzbaşı Vehbi B. de vardi! 
!Usunda devletin boroo üç yüz rece ehemmiyet atfettiğini bi- ' bir filonun Boğazlardan geçe- sine itimat reyi verdikten sonra A k ,. • d"}" 
milyon altın lira olu~. R~s ~r- 1~ bahriıye ~zırı ertesi sab~h rek Sıvastopola gitmesinden mü Birinci Kanunun üçüne kadar n ara vasi surette ımar e 1 ıyor 
bi netices;nde kesbı ıstıklal e- bır tezkere gondererek askenn tevellit heyecan hiilii zail olma- tatil yapmağı karadaştı:an Re- Ankara, 20 ( Telefonla ) -ı Bu sene İmar müdiriye~ 
den mahallere hisseleri ayni- ekmeği temin ve tevzi olunduğu mıştır. Boğazlar komisyonunda 

1 
ichstag meclisinin pek yakında Bir müddetten beri yeni şehirde I vasi inşaat müracaatları geÇ 

dıktan sonra bizim borcumuz nu arzetmişti. ki Romanya murahhasmın Ka- içtimaa davetini temin için mü- . . . 'f seneye nisbetle pek çoktur. . 
iki yüz on küsü.r milyon lira:ı-:a İst~n~~l ~alkmın ekme.~, e~ ve radenizde kuvvetli bir Rus do- cadeleye başlamıştır. Emanete aıt bır bınad~. ~~zı ~ Yenişehirde imar müdiriyetl 
tenezzül etmiştı. Sultan Hamıt su gıbı ıhtıyaçlan da Hunkarın nanmasının teşkil ettiği tehlike İ ·ı· 

1
. I w gören Ankara imar mudırıyetı nin terkettiği bina Serbest J'.ı!, 

borç ödemek itiyad~ın t~irile di':katle göz önün~e .bulundur- ye karşı temin~t talep ettiği u- ngı ız mperator ugu Işıklar caddesinde bir binaya kalideri Fethi B. tarafından ılc• 
bu husuııa mütemadıyen dıkkat dugu meselelerden ıdı. 

1 
nutulmamışttr. LONDRA, 19 A.A. - İmpa J nakledilmiştir. metgiih olarak kiralanmıştır· 

etmiş ve borcun dörtte üçünü Bilhassa falrir halkın bu ka- 1 luk k f · 'd • 
ödemeg" e muvaffak: . olm.u. ş~. bil havaici zaruriye yüzünden 1 Bu donanmaya Rusyanın ya rator on eransı ıptı aı me- J • C H F b 1• 

1 h f 'pmakta olduğu istihzarat ilave saisini ikmal etmiştir. zmır . . . nın eyannames . Vakıa varidatı dev etın mu ım sıkmUya düşmesi muhteli ta-

bir kısmı bu istikraz faiz v~ re- bakalar arasında dedikoduyu J e?ili~e ba~ı Şar~ı Kan? hisset- Marsilyada kaçak İzmir, 20 (Milliyet) - C. H. J Cümhuriyet Hı1;1k Fırka.s~d· 
Su .. lmallerini ödemeğe tahsıs. o-. mucip olacağını ve bundan gay- tıklen endışelenn gayrı devlet- F k b .. · 'h b f • b" "k ta 'h' hızmetlerıııı ' 

f !erinin, Türkiye de istisna edil- MARSİİL y A, 19 A. A. - ır ası ~gun ı~tı ~ at ne ıce- uy~- ve.. n ı . . d• lunduğu ve esasen masan ın ri muntazar neticeler çıkabilece si dolayısıle atıdekı beyanna- ha dun du~.man ışga!ı . ~Itırı .
1 tesbitinde varidatI!11!z n~zarı ğini düşünen Sultan Hamit bun miyerek, muhik olmadığı anla- Gümrük memurları Aksayı şark meyi neşretmiştir: bulunan guzel İzminmızın mı 

dikkate alınmadığı ıçın but~e- lara sıkı bir alaka gösterirdi. Ek şılır." postasını hamil olan "Sphinx" Resmi beyannemelerde bile liyetçi hal~ı çok iyi takdi_r ed3erı~ 
de azim arık bulunur ve buyuz- mek narhınm beş para inip rık- Muhabir bundan sonra bu en 1 vapurunda Yokohama'dan ge- Zafe e hızmetle dolu bır t 

~ ~ dişeleri izale için Rusyanın bu len bı'r takım kaçak eşya bul- yer tuttuğunu hayretle gördü- . .r .v kınd bile! den memurin ve asker maa~a- ması, yahut bir mahallede su- , .. .. hımızı gayet ya an 
tının büyük bir kısmı tedahül· yun azalıp kalmaması sarayı gemlleri tamire başlattığını ve muşlardır. Bu kaçak eşya ipekli ~um~bz. pbetr?l ve şeker udcuz

1 
lu
1

- muhterem İzmir halkını şeıce1 bunun için getirildiklerini anlat mensucat ile '-'aprak sigara ve gu gı ı asıt p_ro.pagan. a a __ r a ve petrol ucuzlug" u ı'le ıdlal e de kalırdı. meşgul edebilecek ehemmiyette , b 
• "' "' mesailden madut idi. Bir tarihte mak istediğinden bahisle diyor kürklerden mürekkep olup cüm rey. elde .. etmekd'ı~tıytn ır zum- mek hiç şüphesiz bir hayal id' 

Sultan Hamidin dahili si~~: kasaplar gemi azıya almışlar, et ki: lesi müsadere edilmiş ve 2 kişi rcz:ıı~ mute~a ı aa ıy~t ve t~- Milletimizin yüksek seciyesi " 
setinde aleddevam dikkat e_ttıgı fiatini alabildiğine yükseltmiş~ "Diğer taraftan İngiltere Ka- tevkif olunmuştur. hnkatma ragmen İzmır beledı- 1 selim aklı bu garip ve şayat1 

d ki ah lerdi. radenizdeki Rus donanmasının ye intihabatı, fı_rkamızın bariz· dı'kkat tahrika"ta alet olınaı_d bazı zaif noktalaı · var 1 
- Faşist teşkilah 

va! ve icraaundan hiç kimseye (Bitmedi) Brezilya Relslcilmhura takviyesini lakayt bir nazarla bir muvaffakiyeti ile neticelen- Belediye intihabatının netı' 
hesap vermek mecburiyetinde M. PreslBtJ takip etmedi. Sovyetler maksat- ROMA, 20 A. A. - Faşist di. Bizlerce yeniden büyük bir sini ilan eden reyler meınlelı:t 
olmıyan Padişahın bu no~talar lannı gizlemiyerek Şarkı Karip fırkası katibi M. Giuratti, fırka azm ve kuvvet veren ve karşı tin hakiki ruhundan mülhel'll c 
da gösterdiği alaka ve tel~ ko- Sabık vilayet muhase- dan çok bahsedilmiş bir yerinde te kuvvetli bir donanma vücude nın şube açmış olduğu yerlerde fırka azasına çok şayanı ibret lan bu kanaatimizi kuvvetle. t~ 
layhkla kabili idrak ve tevıl de- çıkan bir ihtilalin tevlit edeceği getirmenin bahri programlan 18 ile 20 yaş arasındaki gençler bir surette daha temkinli ve fik yit etti. Fırkamız, tzmiriaııZI 

d' becisi sarsıntıların az olmıyacağı söy- icabı olduğunu anlattılar." den mürekkep faşist teşkilatı r1 bir faaliyetin lüzwnunu ihtar şuurlu ve vatanperver halk111
1 ği!B~ cümleden olarak İstanbul Evvelce kıendilerine işten el leniyordu. Fakat son haftaların M h b' b el B yapılması hakkında bir tamim eden bu ulvi netice bizleri şük- en derin şükranlarını ifade e 

daki askerin erzak ve tayinatı çektirilen Vilayet muhasebe mü en belli başlı vekayiini teşkil e- \ • . 
1 

u aukır u
1
n .and sonrba h 0 - göndermiştir. Bu te~kilat, İkin- ran ve iftihara garketti. mekle bahtiyardır.. • 

meselesi sayılabilir. Ordularda dürü ile arkadaşlarına ait evrak den Brezilya ihtilali karşısında gazkatr m Balvtekedsıonnaenmn a sdet- ci Teşrinin dördüne kadar ik-
u noksan kal adliyeye verilmiştir. A · · k' k ı· · me e ve a 1 asın an mal edilecektir. erzak ve muayyena . qantın va ası pe. ge ıp geçı- ayrılarak Karadenize gethilen 

mış veya vaktü zam~e ye?.ş- Yeni İsveç Sefiri cı sayılmaktadır. gemilerin tamirleri ikmal edil- Kıral Karol nezdinde 
tirilememiş olanlar na~r degı~- Yeni İsveç sefri M H 'd Brezilya zengin bir memle- d'kten geçen nisand t k Ü 
di. Hele maaş meselesı umumı~ 1 

• eı es- 1 sonr~ . . a e - B KREŞ, 20 A.A. - Fran-
yetle fena bir t;ı~zda idi.Hal~ul? tan dün ekspresle şehrimize gel kettir. Bu memleketi teşkil eden rar ~~!tık '.ılosun~ ıltı~a~ .et-\ sa ticaret nazın M. Flandin kı
Sultan Hamit Istanbuldaki bı- miştir. Mumaileyh birkaç güne memleketlerde baş gösteren ay- ınek ~z~re ıad_e .edılecek.en soy- ral Karo! tarafından Sinaya köş 
rinci ve ikinci fırkalar ve donan kadar Ankaraya giderek itimat- rılık hareketi büyüdü ve her ta- lenmış ıken hala orada kaldıkla-j künde kabul edilmiştir. 

b k b'l k namesini takdim edecektir. rafı sa:·an bir ihtilal şekline gir rmı ilave ile diyor ki: 
ma efradı hakkında u a 

1 
no Ç f di. Brezilya vekayiine dair ge- "Rusyanın hir bir zaman vaz 1 Bükreşte ziraat sanlaıa asla müsamaha etmez, ok eci ölüm h k k . ar " 

bunları ne bahasına olursa ol- lAmen ~berlerbo unkur ~nk şım ı g~çmediği Romanya aley?i~de- konferansı 
Adanada Avni paşa çiftliğin- enkanın u ve ayı arşısm- kı tasavvurlar ne kadar gızlı ve 

liun ikmal ettirirdi. de feci ve tüyler ürpertici bir da aldığı vaziyeti şayanı dikkat j sessiz olursa olsun bu devlet i-
Bir akşam geç vakit b81:'riye kaza olmuştur. Vak'a hakkında bulmamak kabll değildir. çin az endişeyi mucip olmamış-

nazınndan bir tezkere geldı. Bu aldığımız tafsilatı yazıoruz: Brezilya da Amerikanın işlet tır ve Sovyet istihzaratı bu en-
tezkerenin meali şu idi: Maliye Avni Paşa çiftliğinde çalışan tiği büyük sermayeler vardır. dişeyi arturmışur." 
nezareti muayyenatı askeriye i- büyük buharlı makine suyu tü- Muvaffakıyetle neticeleneceği Muhabir bundan sonra Tür
çin mürettep olan .. haftal~ğ~ ver- ken:iği iç~s~op yapıyor. farzedildiği takdirde meşru bir kiyenin bu meseledeki vaziyetin 
mediğinden un muteahhıdı mat 

1
. uİtev fu diı:sı:ıasında Ka~- inkılap diye muteber olacağı den bahisle ezcümle diyor ki: 

lubunu alamadı, bilmukabele ser 1 zzet e en nıı: a~elesın- malfım bulunan bu hareketi bas 

BÜKREŞ, 19 A.A. - Merke 
zi ve cenubi Avrupa devletleri 
ziraat konferansı mesaisine baş 
laınıştır. 

Yunan istikrazı 
ATİNA, 19 A. A. - Ziraat 

Bankası, beynelmilel tamirat 
Bankası vasıtasile ve yiizcle 6 
faizle 200 bin İngiliz liralık bir 
istikraz akdetmişlerdir. 

Her tarafta kazanıyoruz 
Ankara, 20 (A.A) - Kemal- C. H. Fırkası naıruıetleri katı 

paşa, Menemen, Akhisar, Öde- mışlardır. el 
miş, Kasaba, Salihli, Niğde, A- Kırklarelinde ( 
masya, Aksaray,, artın, Çarşam 
ba .. Elb~s~an, And~rin, Göksun, kazandık 
Oltı, Kıgı, Kemalıye, Plemer, . • et 
Refahiye, Yalovaç, Eşme, Pa- KI~KLARELİ, 14 \Mıl~ıf.lı 
sinler, Karaman, Dörtyol, Os- - Tıtam bulan beledıye ıntıd 
maniye kazalarile Parsa, Adagi batına ait reyler tasnif oluıı 1 

de, Doğanhisar, Erzin, nahiye- İntihabatı tamamen C. H. fır1" 
!erinde belediye intihabatında sı namzetleri kazanmışlardıt· 

Ankara belediye meclisinin ilk içtima• 
Ankara, 20 (A.A) - Şehri- intihap olunan hanımlar da jş' 

miz belediye meclisi bul!'ün ilk rak etmişlerdir. İçtimaıda l<r 
içtimaını aktetmiştir. Vali ve nen intihap olunması icap e e 
Belediye Reisi vekili Nevzat belediye encümeni azalıkla;f 
B. bir nutuk irat ederek azalara Kütükçüzade Halim, Naşit ~ 
muvaffakıyet temenni etmi~.tir. kı, ve Ziya Beyler intihap edı 
Bu içtimaa belediye azalığıııa mişlerdir. 

un itasını kesti, fırınlarda un den Muharrem ma:.ınenın altın- tırmak için bugünkü federal de- "Çarlık ı:;iyasetinin asırlarca 
yoktur, yann askere ekmek t~v da uyuyor. . . J nilen hükumetin, Rio dö Janei- , verdiği tndişe Türk milletince 
zi olunaı:ııy~c~ktır. Mes~_le~n Mu~arr~ın m~~ı1:1e. altında ro'nun ne kadar oğraş~ığı anla- hiilii zail olmamıştır. Bu siyaset 
müstacelıyetını ve hele Hunkar uyudugu bıli~edigı ıçın hare - şılıyor. Washington hukumeti · bugün Sovyet siyaseti olarak 
tarafından buna atfolunacak e- kete geçen makıne zavallının ba de Amerikanın cenubunda o-e- R•~syanın cenuba doğru ilerile
hem_miye? ~l'.1111ak için u~~n ş~ı ikiye ayırmak suretile öldü çen bu vekayii dikkatle takipb e- mesi esasını asla değiştirmemiş 
düş~nmege ıhtıyaç yoktu. Boy~ ruyor. . derken Brezilya ya silah satıp tir. Hedef daima aynidir: Boğaz 
le bır tezkere ge~ yansı veya Ya~ılan ta~kı~att:ın ~aşı-. satmamak bahsile meşgul olu- lan zorlamak, serbestçe oradan 
sabaha ~~ı gelmış olsaydı 8':11 lan netıce~e, hadısenın bır es~rı j yor. Amerika hükumeti Brezi- işlemek, bu suretle Akdeniz işle 
tan. Hamıdı ~~andırm~ta hır k.aza oldugu tahakkuk etmış- · lya ile dostluktan bahsederek rine karışmak ve Şimal denizle-

Amerikada vergi 
hasılah Salahaddinin idamı talep ı Darülfünun :.ıeselesi 

VAŞİNGTON 20 A. A. _ edilecek A~ra, 20 (_ ~elefonl~ ) l; 
• · · -~ . Edebıyat ve İlahıyat fakulte Malı senenın ılk uç ayına aıt Ankara, 20 ( Telefonla ) - . . k .. b .. M rif vel< 

vergi hasılatında geçen senenin Şeyh Saidin oğlu Saliihaddinin r1 ın~n ta r1ır~ ~gun aa 
· d · h k . f h b' . . etıne ge mıştır. 

1 aynı evresıne nazaran 62,472, mu a emesı sa a atı ıtmıştır. D "lf" E t vekile 
dakika tereddut e~ezdım: Tez- tır. Rio de Janeiro hükumetinin A- rinde yapmak zor olan bir rolü 
kereyi hemen ta~dım ettım ve Bir Alman Profesörü merikadan silah satın alması burada oynamak." 

00 d 1 · b · · M "f aru unun mane , 
k 

O o aı nıs etınde hır tena- kazn~l uHpasapokr~ ".~f nukus nin gönderdiği takririn de_'!• 

derh~l ~uzura çagnldım. Sul~'.'11 Almanyanm Münster Darül- caiz olduğunu söylemekte Bre- Muhabir bundan sonra Tev-
~~mıdı pek canı sıkılmış gor- fünunun şark lisanları profesörü zil ya hükumeti 12 bombardman fik Rüştü B. in Rusya seyaha
dum. . . . M. Teşner şehrimize gelmiş ve tayyaresi almak için bir Ameri- tinden bahsetmekte ve tekrar 

us vardır. tez eresı e ınısta ı nu us ay (b .. ) 
1 

· intı:tf· 
dı resmisi arasında mübayenet rr

1
n ugun ge mesıne 

Rekoru kırdı o unuyor 

Bana aynen şu ıradeyı verdi: Türkiyat enstütüsünü ziyaret o- kalı imalathane ile müzakerede mevzua avdetle Karadenizde 
- Nizamiye ambar ve fınn- derek tetkikatta bulunmuştur. dir. İhtilalcilerin başında bulu- Rus donanmasının mevcudiye-

lannda kil.fi miktarda un vardır; Abdullahın cesedi nan ceneral Miget da Kosta mu tinden sahildeki devletlerin endi 
bahriyenin ihtiyacatı için he- vaffak olmak için çalışıyor. Fa- şelerini ve Atinada da endişe 
men simdi lüzumu kadar un ve- Evvelki gün Gülhane hasta- kat öyle görünüyor ki hükumet hissedildiğini kaydetmektedir. 

MELBURN~20A. ~
Tayyareci Kingsford Smitb, İn 
giltere ile Avusturalya arasında 
ki mesafeyi 10 gün 6 saat zarfın 
da katederek Port Darwin'de 
yere inmiştir. 

rilsin; fırınlar sabaha kadar ça- nesinde anzızın ölen ve doktor- kuv~tlerile ihtilalcilerin malik ------------
lışsm, sabahleyin behemehal ek 1~ tar~f~d~ y~pıl~ m~~~.ene oldukları vesait müsavi olmak- ihtilalcileri Camhuquir yakının- yete düçar etmişlerdir. Goyaz 
mek yetiştirilip vaktü zamanile sınde olumu şuphelı gorulen tan çıkıyor. Brezilya hükftmeti da mağlup etmişlerdir. Saopau- ihtilalcileri Poliyoza'yı işgal et 
tevzi olunsun. Bu emrim kat'i- hademe Abdüllahm cesedi dün Amerikadan bol bol silah ve mü !o-Parana cephesinde ihtiliilci- mişlerdir. Saopaulo cephesinde 
dir hic bir bahane ile teahhur morga kaldınlmıştır. Abdülla- himmat aldıkça ihtilalcilerin ler bir çok noktalardan ric'at et umumi taarruz başlamıştır. 
!:abu! "etmem. hm cesedi üzerinde henüz otop- mücadelesinin neticesi git gide mektedirler. Buenos-Aures, 19 A. A. -

İradeyi derhal serasker Paşa- si yapılmamışsa da, kendisinin şüpheli görülüyor. Buenos-Ayres, 19 A.A. - Porto Allegre'den istihbar edil 
ya teb1iğ ettim, un verildi, fırın yanlışlıkla zehirlenip öldügüne Rio de Janeiro, 18 A. A. - Porto Allegre'den bildirildiğine diğine göre, Rio de Janeiro ve 
lar çalı~tı, ertesi iabah ekmek i~tima~ ve~lme~tedir. Fethi me "Resmi" Federal kıtaat Myinas göre ihtilalciler Saopaulo'lulan Saopaulo da örfi idare illin edil-
tevzi o!undu. yıt netıcesınde ış anlaşılacaktır. geraes tepesinde ilerlemişler ve İterare nehri üzerinde mağlQbi mistir. 

görüldüğünden tıbbi adli vasıta C ·· · h · t Halk 
süe yaş,ı takdir edilmiş ve 25 ya um urıye .. 
şmda olduğu tahakkuk etmiş- Fırkasına teşekkur 
. htcl• tır. _ . Bizler Anadolunun mu 1 
Agı~ceza ~.ahk~mesı ~e~ec~lı: yerlerinckn mektebe kayıt 0 

celsesınde muddeıumlll?;1ının ıd mak üzere geldik, kadrolar Jcll 
diasmı ve maznunun mudafaası pandığından muvaffak olall13 

nı dinliyecektir. Anlaşı}dığın~ dık. Aç bir halde iken Beyaz~ 
göre ~d~ia m~kamı S~l.ahaddı- C. H. F. merkezinin muavenet 
nin gızlı cemıyet teşkılı d~layı le hayatmm: kurtu1muştur.lla1 

sile idamını talep edecektır. fırkasına ve muhterem azaları 
Cümhuriyet bayramı na teşekkür ve minnettarlığı~ 
ANKAAR, 20 (Telefonla)- zm ceridei ferideleri vasıtası 

Cümhuriyet bayramı hazırlıkla- iblağını rica ederiz. . •· 
n ilerliyoc. Mecliain önündeki Ayaıofya mektepl~ler ıuı~ı 
tribünlerin ll1fUI ikmal edilmig- firhanesinr•a GazıayntaP 
tir. M. Ali, HT: eyin, Rıııa 
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Yeni beled-iye şubeleri ne zaman faaliyete geçecekler ·? 
l __ B_tJle_dı_11e_d_~ _] Kaçakçılık 1 Ekonomi 

azını Pş.yı ziyaret Alakadarlar beyan- Şubeler Heyeti vekile karan Yumurta 
eden heyet name veriyorlar ıB·'t Ş h' 1. . tebliğ edildi 

Museviler Tazminat 1 Hüsnü, hamal Mahmudu 
niçin ve nasıl öldürdü ? 

h . . . u çe e ır mec ısı-
. tınıiz musevilerini tem Kıymet takdinnde vergı t d•k tt• ı'l eki Kaçakçılık taharriyatı 

ihracatta müşkilit 
mevcuttur sil s ı~ h" . . h . d" 1 k ne as ı e ır ec 1 1 k? a a ıyetını aız ır esas o aca . nası yapı aca . 

iıl~uı_evi cemaati namına 4 ki- Muhtelit mübadele komisyo~ Müteakıben yem şubeler Heyeti vekilenin kaçakçılık Alakadarların iddiasınca 
~ır heyetin B. M. M. Reisi nunda tazmi?at . talepnamcle~ faaliyete başlıyacakbr hakkındaki karan dün alakadar iki mani görülüyor 
, Paşayı ziyaret ederek ~r alınması faalıyetı hararetlımmıf d. b . t !ara bildirilmiştir. Gerek güm- y . . . h . 
~ldakat ı:ttikleri malfundur. tir. Beyannaqıe vermek ve bo! k"~edl~ ıye~e :~ ut ~:n~··t~!~ rük, gerekse tütün ve müskirat umurta tıcaretıııın arıç ve 

1 ardim musevi cemiyeti r ,_ beyanname almak için müraca- ı e ecle şu ere aı u • inhisar idaresi muhafaza müdür dahil piyasalarda son günlerde İ 
l k . ler hazır anmıştrr bazı manilerle kar .. ılaştığı öğ-!b..ı a Efendi yazdığı bir mek at edenlerin izdihamına manı ol G 

1 
k .1k· h ft d· !eri kaçak eşya bulunan mahal- ~ 

'il l b h · h · · k · · k · lt k t e ece ayın ı a asın -ı renilmiştir. Aldığımız malfima-
ı iler ·u. eyetıı\ şe 1~':.ız '!1uj maha . ıçındil o~ı~y<>.;ut a t 1 

meclis toplanacak ve bütçeler li_ tesbi~ ~~tikler~ mahallinde- ta nazaran yumurta ihracatına 
'1dı&inı._dtd:msı s_a ~ ı~etı.~ t. sıs c mışb~r. a epnam.~ e- tasdik edildikten sonra şubeler kı en buyuk mulkiye memurla- engel olarak başlıca iki mani i-
~~b nı ı ıa etmıştır. u ı - nn alınması ır ay sonra nı a- , r kf nna bildirecek ve jandarma po- !eri sürülmektedir. Bunlardan 
" zerine de bir ınuharririmiz yet bulacaktır. Bir ay sonra ko-. ;aaGıyete ge~ebcel dı~. k u lis ve saire gibi kuvvetlerd~ is-
ıet S . . . . .. 1 ene yem e e ıye anun . . . . . birincisi muamele vergisi ola-
" rneyanında bulunan a- mısyonun ıkıncı murosu ta epna , .b. İ b 1 · su tıfadelennı temın edeceklerdır. rak go"steı·ı"lı"yor. İddia edildig- i-<>cy G b ·ı ·· ·· · . . k 1 · · k ı•.ı.cı ınce stan u un ımarı, 
S unz erg ı e goruşmuş melen tetkik ve ıymet ennı ta 'h . . ·b· hususatıa Muhafaza memurları tarafın- ne "'Öre muamele vergisi ihraç · a · B G ·· b d · . . ı tıyacı ve saıre gı ı . .._ 

ki. 
1111 

• unz erg emış - dır edecektir. . . . meşgul olmak üzere ihtisas ko- dan haber getırilmesi taharri- piyasalarında rakip memleket-
' · . Kıymet takdınnde vergı . ıı:asy,onları teşkili icap etmekte yat için kafi gelmektedir. !erin mallarilc rekabete mani oi 

1 ııı;-,;stanbulda E~k~nazim v=: mıktarları ~as olacaktı~. Vergr dir. Fakat bu komisyonlara şe- Muhaf~za memurları ceple- maktadır. Yumurtalarımız bu 
ltııı·raırn isminde ıkı musevı ~akb':1zlarr ıle_ tapulaı:ı ıbra~ e- lıir meclisinden de bazı zevatın rinde fotograflr birer hüviyet yüzden pahalılaşmakta ve dola ! 
~1Yeti vardır. Heyet meya- dılemıyen emlakın ı?dı3: edılen dahil olması zaruri.bulundugnn varakası taşıyacaklardır. Me- yısile müşteri kaybolmaktadır. 

~_bulunan M. Rayzner Es- tasarrufları Tapu daıresınden ve dan meclisin toplanması beklen murlar bu vesikalarla her hangi İkinci mani olarak da şimendi 
b~z~rn cemiy«:tinin_ olduğ':1 gi Defterda_r1;1l<tan sorulacaktır. . mektedir. Maamafih bu husus- bir müşkül karşısında müracaat fer nakliyatı gösterilmektedir. \ 

İlt t1'.11 musevı cemıyetlerının Takdırı kıymet muamelesı ta iptidai hazırlıklara başlan- ettikleri yerden kendilerine za- Şimendifer idareleri tarafından j 
~ısı, yahut azasıdır. Bundan altı ay devam edecektır. Altı ay mr~tır. bita kuvveti temin edilecektir. seri surette yumurta nakli için 

ıı.;; a da bütün musevi hayrat sonra takdir edilecek krymetıe- K d k.. h r tertibat alınmadığından yum ur 

Kavga, evkaf memuru Kenan Beyi 
Hüsnünün tokatlamasından çıkmış ! 

Araya giren zavallı Mahmut ta 
kurşunile öldürülmüştür 

tabanca 

Katil HUanü Ağırcezada muhakeme edilirken 
~elerinin idare heyetlerine rin yekfuıualınarakİs~anbuldaki .. a 1 oy .a 1 .. Cümhuriyet bayramı res- talar bozulmak, kırılmak tehli 

lııl bulunmaktadır. tazmınat alacak etablılere tak- Kadıkoy sebze halı Kadıkoy · "d' f"l l k kesine maruzdur. Tüccar bilhas . Dün Ag- ırcezada Mahmutlu! - Var reı·s beyefendı' D · h· •1e · ·· · · · · · · · f · · h · ıı·ı · · mı geçı ı ı me a ınaca • • ·· a " ~ a Y:tte da~ıl buluna~ Surya sımı ıc~p eden _150 bın. ısterlın ıt aı7esıne ta Si~ ~ 1 ı:nı.ştır . . . . . . . sa istasyonlarda güneş altında oldürmekle maznun Hüsnünün dinlenilecek şahitlerim var .. 
~ teieı; ~usevı ~eneberıt locala b~ yekuı:ıe ta~sım_ edılecek ve . Bır _taraftan hal ıtfaı.l'.eye tal~ .~~k~. şırketının bır fılı~ ~pc yumurta. sand;klarını~ • günler m~hakemesine de_vam olund11; 1 . - _Bunları müstantiklikte ni 

slenndendır. yuzde nısben tayın olunarak sıs edıl~ekle beraber bır ~ar.af ratoru~~~ yakında şehrım~~e ce bekletılmesınden şıkayet et- Dun bazı şahıtlerın şehadetlerı, çın söylem~din? .. 
1 ~~a~ı gazetelerin son neşriya tevziata başlanacaktır. tan da bınanın etrafındakı bına gelecegını yazmıştık. Operato; mektedirler. dinlenildi. Şahitleı·den biri, ge- - Nasıl söyliyeyim a beyim? 

~:<~rine şehrimiz musevi ce- Tevziat bir ayda bitecektir. l~r yıkılaca~ ve meydan daha İstanbul ve Anka;a?1~ muhtelıf Hariç pisalarda İstanbul ela mici esvaplı, boynunda mendil Müstantik beyle bir türlü geçi 
1lıı atı eşrafı Benebe:1"i~ locala- .. Garb~ Tra~yada_ da ayni usu- zıyade tevsı ~lu;11acak.~ır. . semt ve sahnelennı fılme ala- yumurta stoku yapıldığına dair bağlı bir adam. nem.edik ki.. . . _. 
'lıt~~ toplanıp hiıkumete ve !un tatbık edılmesı muhtemel- Stadyom ıçın munasıp caktır. .. .. . . . aleyhte propaganda yapılmak- - Adın ne?. Nıhayet, maznunun ıstedıgı 
~ lıse arzı sadakat ihtiyacını dir. a anıyor ~~-rat~run makınesı bır oto tadır. Fakat alaka~arlar bu şa- Şeddeli konuşuyor: şahitlerin celbi için muhakeme 
.. ,"ctrn_i!Ier ve bu heyeti inti- ı J . yer ~ mobı_l uze_rıne konmuş~.u~. . . y~ayı şiddetle tekzıp etmekte- - Tayyip!.. 10 teşrinisani sabahına bırakıl-
'tttı cylıycrek Kazım Paşa Haz . Polisle Ş~hrın ~~res~de stady~m ~.a Şır~enn bu operatoru şı~dı dır. _ Ne iş yaparsın?.. dı. 

l11rın~ göndermişlerdir. p la. l_ecegı yenıd~n. tetkık edı- Yu~anıstandadır. Bu zat Cum- Balıkçılığın inkişaf çare- - Hamalların kesedarıyım ! 
~~elc!ım İzak Efendinin tek Haber yok ! lecektır. Bu haf~ ıçınde sporc.u hunyet ba~mda Ankarada . . . . Ve vakayı, gördüklerini ş.öyle İktısat Vekaletinin bir 1 tııeselesine. tzak Efendi ı .. r tarafından gonderılecek bır bulunmak uzere ayın 26 sında len tesbıt edıldı anlattı. 

•rdin ~emiy;tİ?in . reisidir •. 125 Jira ile kaybolan he>'.et!n ~e. iştira~il~ vali ve be: Stella Dita~ya v:ıııurile ş~~~ Ticaret odasında uzun müd- - .. Efendim._. O ge~e ben l;lüs tamimi 
~ Scfardım cemıyetı musevı l...ıl 'i '· re~sı M~hıddı~ ".'C: bel~dı ze gelece~W:· Fılm opcratoru detenberi içtimalar yapmakta nün un \.,\ahvesınde bır çay ıçe- İktısat vekaleti mıntaka ti
~atbanelerine ve museviler çocuk bulunamıyor ye heyetı fennıye mtdırı Zıya ~eml~ke~zde kalacaktır. Tür o~a~ ~~çılık komisyonu işini rek, yorgunluk alıyordum. Der- caret müdürlüklerine bir tamim 
~ '~daki cenaze, doğum ve sa Kadıköyde Fransız mektebi Beyl~r tarafından stanbulun kiyenın fılmlere alınacak bu bıtırmıştır. ken oradan evkaf memuru Ke- göndermi.f; memleketimizdeki 
c ıtıbi cismani iılerine bak- talebesinden Fethi Efendi bir i- neresınde stad::-'om yapılacağı manzaralarının hüsnü intihabı Komisyon balıkçılğımızm in- nan B. geçti. ~ıtihs8:1 emtial~1?1 ve bilh~ssa 
~ktadır. Bundan bir müddet ki gün evvel mektep taksitini lıak~ınd~ tetkıkat yapılacak, için büyük bir ehemmiyet veril- kişafı çarelerini ve balıkçıla-"T! Hüsnü hemen atıldı. Kavga- ~hraç ıs~elelQI'UllUde beklıyen 
lhc cı ~usevi~er Loz~ a~i~a- ~ötürmek üzere ailesinden 1~ te~lıf edılen yerler .. gezilC:ek- mektedir. t~menn~y~t ve şikayealerini tes ya başladı onunla.. Bir de ne ıhı aç ~dılecek stok mallarımr-
ı ~ı~ın ekallıyctler ıçın ıhtıva lira almış, o gündenberi ne mek t • · Stadyomuı:ı- te~ısı?e . h~ku- bıt etmışbr. göreyim, Hüsnü imansızca ev- zın_ ı:;ıktarlarını ve vasati fiat-
~ğ~ ahk~mın h8:,ic~nde .. k~_ı- u,be ve ne de evine gitmemiş- ıı et te .(40) bın lıra ıle ıştırak İstanbul dan ~~karaya Balık~ılar en ziyade balık f_~ kaf memurunun çenesini okşa- lerını ~ormuştur. 
t~ ~ ~stemı ler ve Bız Turkuz tir. Zabıtaca aranmaktadır. edecektır. gidecek ızcıler la oldug11 zamanlar halkın gun mıyor mu? Vekalet aldıfı malfunatr ec-
lt ~~IYtt değiliz,, diye hiik\ime Camları taşlıyan kadın Hürriyet abidesi Beledi- c··mh . d h lük i~tiyacından ve pek az ..:ıl- Reis sordu: ne.?i m~ml~k•_tlerde~i ticaret 

ır mazbata vermişlerdir. .. .. _ devredildi u u_nye~ ~ayramm a er ınak uzere tuzlananlardan ma- _ Okşamak ne demek? .. To- mumessıllerımue göndereıek 
O :tam h h h d k" Bakırkoyunde Sakızagacrn - yeye sene oldugu gıbı gene Ankara- dasının denize dökülmesinden k l d k ı'stı'yorsun? mallarımızı ve flatlerini cihan ~ . an a am ane e ı d b' · k d . . . 1 b 1 . .1 . "d k . at ıyor mu eme . . . 

'tlısi - • 1 ~ d"I . a oturan ır eımenı a mı o- Sıındıye kadar Evkaf ıdare- ya stan u ızcı en gı ece tır. müştekidir Balıkçıların en zi- H f d" tokat deg· il pıyasasına arzedecektlr. tııı cısmanı agve ı mış, d • . ml'"-· k . . . bed" İ b 1 M arif E . d · - ayır e en ım 
lııı bakt - b . 1 bak- tur ugu evın e ..,.ı _metru eye sinle blJ.lunan Hiırrıyetı e ı- stan u a manetın e yade müşteki oldukları bir şey- t İhraç iskelelerindeki stok 
~İrin dıgıb azıf_3.ere ._ ait olduiu haber v~rılmesinden ye tepesindeki (Abidei Hürri- ki liselerden Cümhuriyet bay- de kredi bulamamaktır Balıkçı muNş ad··. d h evet Hüsnü mallarımızdan bazıları şunlar-
'tti • e u 9e ....... ım c.aıı d 1 . da bır komş . f k' b h .. d "d k . ·ı . "k ' e ıyor um, a ' \il rıe nıusevi eşrafı tarafından o ay~. o cıvar . . ~sun yet ıle etra ında ı a ç.e ve ınu ramın a gı ece ızcı enn mı - lar kredi bulunduğu takdirde Kenan Beyi döverken birdenbi- dır: Buğday, arpa susam, pa-
t ~lıiYet verilmişti. lzak Efen- da1!" ~uphe etmıştır. Bu şuphe essr?a.1 ) mezarl~klar . kanunu tan şudur: . . baliklarımızın ır,~mlekete bü- re araya Mahmut atladı. Hüs- muk, afyon ve saire .. 
~itte bu cemiyetin reisidir. tesınle de bu komşusunun za- ~ucıbınce_ evkaf ıd~resı tara~ın İstanbul Erkek lisesı 100 yük menfaat1'fr temin edeceği- nünün kollarından yakaladı: Müderris M. Gabriyel 
~~damın "heyet museviled man zaman_ camlarını _taşlet- cıa:ı lı~le.dıyeye devır ve teslım Galatasar~y . ,, 100 ni vadetmektedirler.. . , "Memur dövülür mü be?,, dedi. A d 
1 .sıı edemez,, derneğe salahi- makta oldugu_ anlaş)ld;grndan edılmı~tır. Kabataş lıse~ı 75 Bu rapor oda meclıımde mü- O zaman Hüsnü evkaf memuru masya a 
~~yar mıdır, yok mu dur, tak hakkında takıbata baş anmış- Asri tiyatro nerede Erkek muallım . 50 zakere ?l~duk~ so~a İ~tı- nu bırakıp Mahmud~ tutundu: Divrik, Amasya ve ltavaliain-
""lıı.ııe bırakırım.. trr. . l k? Bursa erekek muallım 50 sat vekaletıne gondenlecektır. "Sana ne oluyor be! Hödük!,, de asariatika taharri ve tetkik 
~;a.lnız şu kadar söyliyoruın Ku~duracı b.ıçağı ıle yapı aca · Trabzon izcileri de şehrimize Borsadaki vaz.i et diye yakası açılmadık küfürlere ~decek_ olan. Darülfünunumuz 
:ıı., ~evzuu bahs heyet musevi Beyoglunda İstıklal cadde - Şehirimizde yapılacak olan gele~ekler ve b~radan Ankara- .. İ . ~ . başladı. Ne ırz ne avrat bıraktı asanatıka müderritl M. Gabrl-
~!ı tarafından musevi bene- s!~de Rus mültecilerinden Kos asri _tiyatro mahalli ha~kında ya gıdeceklerdır. • Dun Borsada ngı_lız . !ırası sövmedik.. 1 yel _yanında ~aarlf ve hars mli 
't l0calarında içtima edile- tı ıle Boşnak Mustafa ara~ında t~tkı~at d~vam em:ıektedır. Em . _Bu_ sene Amelı ~ay?tın kız 1030 kuruşta açılmış •e bır ara- Nihayet kavga çığrmdan çık fettış umumılerinden Tevhh 
ltı ~Usevil.~ri temsil etmek ü- kavga çıkmış, netic:de Must~f~ lak şı~ke~e .~ele?ıye. arasında ız_cılen Ankaraya gıtmıyecekler lr~ :03~ kuruş on paraya kadar u. Hüsnü tabancasını çekti .. Bey _bul~~uğu halde Amasya-
~' intihap ve Kazım Paşa kunduracı bıçağı ıle Kostıyı çıkan_ ıhtılaf uzerıne tıyatronun dır. yuk .. eldıkten sonra gene 1030 Hüsnünün arkadaşı Süleyman ya gıtmıştır. M. Gabrlyel bu ha-
S~retlerine izam edilmiştir. sağ mem~sinden yaral~mıştır. Taksımd~ Y?P~lma_s~ndan sarfı- Etabli vesikaları ku~şta kapanmıştır. da sustalısını çekip yürüdü. Be vali~_e bir aylık_ te~kikattan son 

~! Cf~rdirn cemiyeti reisi İzak Y etmış yaşında lranlı nazar edılmıştı. Bılahara Su!- Lıret, 9,0_~. al.~ın._913 kuruştan riki, bu vaziyet karşısında ta- rô donerek Darülfünıanda kon-
ı....~dınin bu heyet musevileri Ş f"" Ö . "d . d k' tan Ahmet meydanında yapıl- Tali mübadele komisyonun- muamele gormuştur. oanları yag- ladı .. Soluğu kara- ıeran_slarına başlryacaktrr. 
l'''lfJ o or merın ı aresın e ı d'" ·· .. 1 ·· · d b d da 3,000 Rumun vesika almak K bi B 
'lı..... 1 edemez demesinin hiç otomobil dün Sirkeciden geçer- m~sı ~şunu ~~ş_1se e w:a . a ı"çı'n mu""racaatlan tetkı"katı ya- am yo orsası kolda aldı. Hüsnü ve Süleyman T ul'.la harmanları 
"lltf B · ·· ·· muze ıdaresı ıtıraz etmıştır K k ld H .. ıs 'lıııt 1 yoktur. u sözu soyle- ken İranlı 70 yaşlarında Hasa · · · · - · rım kalmıştır. da arkasından.. ara 0 a us Tuğla harmanları sahipleri-

'ıf Salahiyeti İzak Efendiyi - - d Şımdı ıse tıyatronun Beyoglun- nü inkar etti: . . 

~atdi . . · . 'h na çarparak sag ayagın an ya- da Sürp Agop mezarlıg~ mm bu- Bundan maada vaziyetleri B . 
1
. d k" t b d ne harmanları aari bır tekle ıl-

ın cemıyetıne ıntı ap e- 1 " enım e ım e ı a anca e , 
1 

· b"ldi ilın" · 
ler · · ra amıştrr. Iundug" u yere yapılması düşü- meşkuk olduğundan. dosyaları- _. · . . d. d d' rag etme erı ı r ııtır . 

e aıttır. , . . . gıl, gazoz şışesıy ı .. ,, e ı.. H h" 1 . İktr t k• 
b !kısı de çarpıştı nülmektedir. Maamafih bu da nm tetkikine lüzum görülmüş 

0 
,.,.d. ld 0 arman sa ıp en 118 ve 11 

"ıtırı· · · h ·· h r d d" E olan 7000 Ruma daha vesika gece ,,a ıse yatıştırı ı. !etine müracaat ederk belediye-ıyetı umumıye mü- Şoför Avramın idaresindeki enuz tasavvur a ın e ır. sa gecenin ertesi günü sabahle- · k d'l · t hmil eyledi 
b fettişi Muhip Bey otombil ile şoför Habibin idare fsendbu bhaptal Almakn grulpu tara tevziine başlanacaktır. Komis- yin Hüsnünün kahvesinin önün ng-tkül~:t~e;~~~ s:rmayeye mÜ 
o:, • d k" b"l k.. ·· Uzeri ın an azır anma ta o an pro- yon evvelce bunlara yeşil kağrt d . d H.. .. b · . 

ti.. ':ırıiyeti umumiye müfettişle sın e 
1 0

1 tomko 
1 

opru 1 d n- jelerin ikmali daha bir kaç aya vermişti. Etabli olmalan çok e~ gdeçıyA~r um.iı· usnu k ~ı tevakkıf olduğunu ve halbuki 
ıı.~Cn M h" B hr' · 1 de karşı aşra _çarpışmış ar ır. ht Id - d ·· ·· f k · ·••f k Tayyare gı'dı'yor çagır ı: sana ır çeyre ·· a bu masrafı ihtiyardan aciz bu-'ql u ıp . şe ımıze ııe Avramm otomobilinde bulunan mu aç o ugun an o zamana guçttı, a at son ıtıld name en- na şuradaki kömürcüden ük ok- kl b"ld" . 1 d" 
~t~e polis erkinile temas et- m .. •teri Yusuf Ziya B. yüzün- kadar kat'i karar verilecektir. dilerini bu vaziyetten kurtar- G: 38 Yüngers tayyaresinin k k"'mür al! dedi. Aldım. Şura lund~ arını ı ırmış er_ ır . 
hj; ıt. Muhip B. · burada kısa u,, Göksu köprüsü mrştır. a 0 

. .. .. .. d d" p k Vekaletçe bu husuııta tetkikat 
~ tııU ' . den yaralanmıştır. tamirati bitmiş, tecrübesi ve mu sını da bır supuruver e ı. e a ılmaktadıc 
~:'tirı~det fk?Ia.c~k .~e polıs ş~ Bir kuyumcu dükkanında Bir mjid,(lettenberi inşaatına Bunlar da bittikten sonra di- ayenesi yapılmıştır. Tayyare bu ala dedim. Bu sırada Süleyman y P Ş k · fi ti . 
"ltaıt ın te tış ış en e meşgtı . devam edilmekte olan Göksu ğer Rumlara tevziat başlryacak gün Atinaya müteveccihen yo- peyda oldu .. Ne dersiniz, Malı- e er a en 
~a) tkır. sırkat k~p~sünün inşaatı kısmen bit- tır:. . . la çıkacaktır. mut ta çıka ~elmez m~? . Şeker piyasasındaki rekabet 1 pazarında posta Beyoğlu İstilı:li.I caddesinde mıştrr. İnşaata şimdiye kadar Bır senede Boğazıçıne Oğlan ecelıne gelmı! zahır .. devam ediyor. Bundan evvel 

şubesi 551 No. Azarik Efendinin ku· doksaı: _b~n lira sarfedi~iş~. ta ınan olcular Sahte gazeteciler Mahmu~la Süleyman aras~d~ Çekoslova~>:a t?z şekerlerinin 
lti.,lialıkpazarı ve civarındaki yumcu dükkanına arka pencc- İkmalı ıçın d:ı-ha on_ beş bın !ıra Ş Y Bazı kimselerin bir takım t.ekrar bır kavga başladı. Htisnu tonu ? İ~ıplı~ lırasına. satılıyor 0 ve esnaf bir posta ıubesi r•lerinden giren hırsızlar 4,000 katla · sarfedılecektır. Yakında Şirketihayriye tarafından ya mekteplere müracaat ederek oe kavgaya karıştı. Şurada otu- du. Bır ıki gundenben Sovyet-
~-~~trıi istiyorlar. Balıkçılar, l~a k~?'metinde. altın saat, yü- bitmek ü~eredir. pılan istatistiklere göre gzg se- mevhum mecmua ve risaleler r~.n ~.atı ~rif (maznun Hüsn~- !erde 7 İngiliz~ şeker ~atıyor-
~c ~kııııar cemiyetleri balıkha- ziik kupe ve saır eiya çalmış- Seynsefain müdürü nesi içinde B ğaziçine 10 mil- tavsiye ettikleri ve hatta bunlar yu gostenyor) ha habam ha bı- !ar. Bu rekabetın_~«; za'!1ana.~a 
ltt• e bir ço:C ticaret müessese- !ardır. S rlf f" .. d. . . . yon 835 bin 887 yolcu taşınmış dan bir kısmının da kendilerine çare Mahmutlu tokatlryordu.. dar devam edecegı oellı degıl-

ı ,, ey esa ın rnu ın umumısı B 1 1 d · ·· ·· d'kl · 1 ıl D be ı · d bir si d" ~orı~e bu şikayete iştirak etli- Bir kadını karmanyola Sadullah B. Yalovaya gitrnis- tır. u yo cu ar an ve eşya nak- gazetecı susu ver ı en an aş - • erken m;; yn erın e ır. 
t. . l . y 1 d 1 k · liyatından ı milyon 257 bin kü- mıştrr. Gazetecilikle hiç bir ala- !ah patladı.. San' at mektebi 

A h · etmış er tır, a ova. a ya!1ı ma ta olan sur lira hasilat olmuştur. kası olmiyan bu adamlar hakkın Reis izahat istedi: 
.\ra , razi ta nri Bakkal İsmail Efendinin ka- yeni inşaatı tetkik edecek~r. _Sa Bu seneki istatistikler tam da tahkikat ve takibata başlan- - Mabeynlerinde diyorsun... . İstanbul. aks~m san'at. me_~te 

\~ 1• • 
21 tahriri tecrübelerine bu ş f"k H H k"" E dullah B. bu akşam şehrımıze 1 k 'k 1 dilın . . B t K" b b ? bıntle sıhhı tesısat ~ubesı muda ç1 rısı e ı a anım as oy r- k . o ara ı ma e emıştır. un- mış ır. ım u ma eyın. .. . . . f d k 

'lııııt~ rıkıle başlanacaktır. Tahrir me . a 1 - c' a ı d "k" avdet edece tır. dan altı aylık yapılan bir istatis L bl b" ·1 h . Süleyman Hüsnü Malı- vımlerı vekalet tara ın an ço 
.. al 1 d nı me~. r ıgı ıv 1:. n a 

1 1 Baronun içtı'maı e e ıcı er eyetı - · ' · I az o-örülmüştür. Vekalet bu .\ an şun ar ır: hırsızın hucumuna ugramıştır. tikten yolcu miktarının 4 mil· mut.. . b _ • • • 

~l\b,?ıkara vilayetinin Ayaş, İs- Hırsızlardan biri Halıcı oğlun- Avukat Haydar Rifat Beyin Lehlebiciler cemiyetinin yeni - Silahı patlatan kimdi?.. mıktan dço~3:1~~hk ıç~n. lazımkl ·~ " un y k 1 yon küsura baliğ olduğu anlaşıl "d h , . . "h b d il h .. ·· ı .. ld" gelen te abırı ıttı az ıçın tet 
,_0tka 1 alova, Trabzonun da kahveci Basanın kahvesinde affı için bazı avu at ar tarafın- rnaktadır. _ ı are ey etı ıntı a ı ün yapıl- - Va a guru tuye ge ı, lm ktı!ıd 
"kk ' zmirin Sivrihisar Ça- yatıı:- kalkan Ahmet oğlu Os- dan bir _takrir verildiğini yaz- Hali irketi va ur alacak µııştrr. Görmedim.. . kat yap.' fa . . IT'.h l 
1~e ~nin Vize, Srvasın Daren man, diğeri de Kemer burgazda mıştrk. Baro inzıbat meclisi. v~ ~ Ş P_ . Bu intihapta fırkalar işe ka- Mahkemeye gelmıyen diğer Sey~ıse _aının avuz an 
~ıı' dananın Merkez, Kocae- oturan H!iseyindir. Bunlar kadı rilen bu takriri müzakere etmek ~a.lıç vapurları şırkett bu se rıpnadığmdan her aza istediği bazı şahitlerin ifadeleri okun- S~:ı:rısefaın_.havuzlan~~a bu 
~~ip Hendek, Diyanbekirin nın boynu11daki (15) altını ala- tedir. ne~ v~pur satın almıığa karar isimleri listeye yazarak rey at- du. ay ~çınde 6 tuccar _gcm~s~, ~ ec 
~· t~ Erzurumun Tortum ve rak kaçmışlarclı.r. Osman yaka- Haydar Rifat meııelesi için vermı,ttr. Bundan batfra elde ~~tir. Neti_ce~e srrf ~~aftan Neticede reis maznuna sor-ı nebı vapuru, Seyrıs_efaının~n 8 
~aı~~oni vilayetinin Tosya lanmış; altınların Hüseyinde ol Baronun içtimaı mev:ru• balw mevcut <»:an vap~Jardan ~ir tnurekk~p _bır ıdare hey etı teııek du: . . , . v3:puru. ve_ 1 _de beylık gcmı ta· 

dujtunu söylemiştir. deiildir. kaç danaı de tamır edileoektır. kül ctmıştir. - Bır dıyecegın var mı? mır edılmıllttr 
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)llillifd M. Einstein_,jle mülakat Sıhhi bahlsler 1 
199411.eM A x 1 

Müdürti: J. L E H M A N N 

Asrın umdeıl "Milliyet" tir • İhtiyarlamayanlar Pek yakında 4 ALMAN Kardeşler 
Muhavere umumi mevzular üzerin - Yaptıklarım kiiıda ııetiyor ,.. Büyük dünya eğlenceleri başlıyor. 21 TEŞR1N1EVEL 1930 

iDAREHANE - Ankara cadde.i 
No: 100 Telııraf adresiı Milliyet, ı .. 

de cereyan ederken aile meıelesine oradanda kifıt sepetine ııitmekten Dr. Rusçukta Hallltı N A T A D E E R R E R A : 
de temas edildi. Beıeriyete hizmetin batka bir tere yaramıyor. _ Saçlarım br,ıllaştı ; umu· korkunç karışıklıklar hasıl e- • 

tan bul. 
en mühimlerinden birinin çocuk ye- Madam Einstein, herkesin buna i- rumdı d•lil. KHıbaıun der. Evveli, umumi bir if'CVŞek- Meşhur Ispanyol dansözü 
tittirmek olduğunu, çocuk yetitme- nanmadığını derhal ilin etti. Ben ;,inde ı:oa,ıeria •a ı•aci· lik duyulur; hazım yavaşlar, Adi günlerde saat 5 il& 8 e kadar TE DANSAN 
diği takdirde beteriyetin ortada bile de her halde bqeriyetin kendisine Tim. Ve ibtiyarl•rın en baş ağrısı, uykusuzluk gelir. cuma ve pazar günleri saat 11 ilt 18 e kadar MATiNELER 
kalmıyacağını zikretti. Bundan son· hizmeti dolay11ile medyun olduğunu T•Jlısıyım. _ Bunların hepsi hoşa gitmiyen !"latler mutedildir. - Konsumasyon 118 kuruştur. 

Tel el on numaralan: 
lstanbul 3911, 3912, 391S 

ABONE ÜCRETLERi 
ra daha husuai mevzular üzerinde k d" · d d-L ok -' L.L l di Bu l k HER AKŞAM VARYETE NUMARALARI ve en mn en ana ç 19.,,er """ (Rıbindranat Taıor) 1ey er r. a ıp ~ ey-
konutulurken ben tekrar muhavere- lediğini söyledim. BlSylece bu büyük fiyeti yolunu bulma ile olmaz-

G Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

. ilin" d t tm · · t · da Cuma ve pazar günleri saat 5 ilt 8 e kadar varyete programı ile nın ı mevzua av e e eaını emı- aclmndan ve onun akit yuvasm n İhtiyarlık bir hastalıktır. Bir sa yenilen ııeylerin tortuları be-
nini düıünüyordum. ayrıldık. Ozerimizde, bu büyük a- çok şeylerin eksilmesile bqlar. dende toplanır kalır. Vücudün BÜYÜK MATiNE DANSANT·~ 3 aylığı 

6 " 7 so " 1400 " 
12 ., 1400 .. 2700 .. Kendisinin ıimdi ne ile metırul ol. dam, pek mütevazi ve samimi olma- Kuvvetler eksilir, zeka eksilir, hastalıklara kartı mukavemeti -"---=---=----- :::..-"'. 

duğunu ıordum. Ve Kemberiç darül 11na rağmen fevlralbeıer bir tesir ırade eksilir. Dinçlik, çeviklik kırılır. Bu yolsuzluk uzun müd 
fünununun kendiıine fahri doktor bıraknuıtı. Kendimizi sanki arzdan kalmaz. Etler, damarlar yumu- det devam edeoek olursa viicu
unvanı vermeıi münatebetile irat et- aynlmıı baıka seyyareye ııitmiı ve şaklığııu kaybeder. Böyle şey- dün asil ve ehemmiyetli örgü-

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüıbalar 10 ~ruı tiii nutukta yeni bir nazariye va- oradan mücerret tekilde kainatı tet- lerin bqma geldiğini kimse is- leri bozulur. Vazifelerini göre-
tur. Gazete ve matbaaya ait ııler zetmek üzere bulunduğunu söyledi. kik ediyor 1&111yorduk. temez. miyecek bir hale gelirler. Bu a-
için müdiriyete müracaat edilir. tini tahattur ettirdim. Elektriğin ma Otomobil Berline raklattıkça bü- Bir çok kimseler de vardır ki rızalar ı;ırasında _elli . yaş1!1'd~ 

Gazetemiz ilinların mea'uliyetini hiyetini teharri ile metııul olduğunu yük ıehrin bat döndürücü tazyiki ve ya;ılanırlar fakat ihtiyarlamaz· sonra bır ehemmıyetlı bela yuz 
kabul etmez. söyledi. Ve filhakika burada mesell kendisine eair ettiren mihanikiyetti lar. Ne kadar yaşlı insanlar var gösterir: Kanser. İnkıbaz kan

bir giin, bir çok netayice varır gibi bizi yine evvelce bulunduğumuz yere dır ki dinçtirler, zekala,rı açık seri davet eder. İnkıbaz diyin
olduğunu gördüğünü fakat erteıi sa· koyuyordu. Fakat daha büyük bir ve ışıklıdır. Dehrin hadiseleri- ce iki, üç günde bir değil, gün
bah muadelei teladuliyelerin halleri- atk ile, aldı beterin kudretine daha ne taliin sadmeleırine sakin bir de bir, iki defa vuku bulmıyan 
nin matluba kifayet etmediğini söy- büyük bir imanla bu mevkide bıra· te;ekkill ile göğüs gererler. Ce- def'i tabii anlaşılmalıdır. Giren 

Bugünkü hava 
Dan en çok hararet 21 en u 

1 S derece idi Bugün ruzgılr poyraz 
esecek havı bulutlu olacaktır. ' 

ff1:1 F~ 
Tarihe karıştı 

lecli. kryordu. saretlidirler; çünkü hayattan le çıkan daima mütevazin bu-
Arnttarn Weyl - Edclinııton MUderris nasiplerini almışlardır. Korka- lunmalıdır. Uyku, bedenıc verdi 

nazariye.ine kani değildir. Böyle bir Vr. Kerim cak bir şeyleri kalmamıştır ki ... ği istirahatle hergünkü vazifei 
vahdeti temin için mütemadiyen ta· Hatt çok defa piiriizsüz bir sıh- hayatiyeyi temin edeceği için 
harriyat ile metııuldür ki bu vadide [Evvelki riinkii yuıd• görü- hatın verdiği yaşamak zevkini her gece en az, sekiz saat uyu-
nk, sık netriyabna tesadüf edilir. len "Y ahucfilerin,, kelimesi yeri bile tadarlar. malıdır. 

Bir kere Eddington'un Weyl na- ne Bedevilerin olacaktır. Unauri Şöhretleri cihanı tutmuş o- Vücudün işlemesi ile bey-
Allah cümleyi geçinden ver zariye.ine ait ilavesini nazariyenin kanunlarda aarf olarak dizilmit- lan bir çok büyük adamlar bu nin işlemesi arasındaki .mü~aze 

~in!. Cemiyeti belediyede artık bir tekamülü değil, fakirl.,.meıi ıek- tir.] mes'ut mazhariyete ermiş :züın- net akıl ve mantık daıresınde 
tekmili enfas ederek ahrete göç Unde telalıki ediyor. Weyl - Eddin redendirler. Arşimet, yakıcı iğ- biribirine uygun ı>lmalıdır. tii. Bi~are zarasız ve sessizdi. ıı ============= 
t\g" zına vurup lokması alınabilir ton usulü ile tabiatteki kanunların M kt lil b k neleri keşfettiği zaman 70 ya- Ruhları ateşli olanları her is-

mahiyetlerinin tamamile ifade edil... e ep er müsa a ası : "ında idi. Epimenrt, Solon, Ze- tediklerini noktası noktasma ya adamlar kadar sessizdi. Etliye ., 
sütlüye karışmadı ve karışmaz miyeceğine kani olduğunu söylüyor. B 1 d" • ti"h b b noıı. Fisagures, Diyojen, Drd~- pan, akıllan kalplerine hfilcim 
dr. Ve karışmak niyetinde de Filvaki profetör Einstein, bu ikili- e e ıye ın a a mokrit 96 yaşını gıeçmişle ı, olan soğuk kanlılara nazaran a-
deg" ı'ldı· .. Fakat ne çarcı kı·, vu- ti kaldırmalı üzere ııeçen aene(Feld) ders verirlerdi. kıl ve mantık dairesinde zorluk-Mektepliler müsabakasının 
kuat onu nihayet tarihe karış- saha nazariyesi vazetmiıti. itte tim· 75 inci haftasında üçüncülüğü Büyük Bertlo kimyagerdi. la kapatır k~ı~lar. Bunl.~r mes'-
mağa icbar etti .. V• o da karış ::~~~:.., meselenin bu yolda te- kazananlstanbul kız kolejinden Her şeyi bilir bir alimdi. 80 y~- utklya~~~ ıçınl l~~bubas "lede-
tı, amma inanın, bıxıu istemiye şmda vefat etti. Ölümüne bır ce en ışın ka p ennı g ıya-

k d . • Müberra Hanımın yazısı §Udur: R d d · , akl · kil ked 'ni istemiye yaptı, istenıemz en ı Mübahase bu noktaya ııelclikten ay kalınıştı, evil ö Oınont a c arı şeyın zev e erı 
sine sorunuz!.. sonra, mülakatımız tarihinden biraz Belediye intihabının devamı ımlanm ıslahına dair bir maka- evvelce hesap etmelidirler. 

Şoförler, taksiler enet Köniıısberıı'de Alınan uliimu haftanın en mühim haberidiç. le neşretmişti. Çok yaşamak hususunda fikir 
. tabiiye alimleri 

0

konııresi vardı. Ona An d 1 k · 1 · L · ı:ı b · K h ·- 1• tl · bed ha k tl · Bir maceradır ki, siirilp gı a o unun e serı yer erın- amartın, liato rıyan, ant, ar=e en en re e en 
f l Srk iftiralı edip etmediğini sordum ve bu de intihap neti:celenmit ve pek Verdi, Volter,_ Milton, Haydin, ıyeriıne geçemez mi? Muharrir-

c!er ... Taksiler V'CI şo ör .er. kongrede Lojik ve Matematik esasa· tabii olarak H. F. sı namzetleri Vagner Partör, İpren, Hügo lerin iç.inde cpice ilerlemiş bir 
sık taksiye binmediğım ıçın bna dair Hilbert'in bir nutku oldu- k l d l tanbul · · anl bul 
pek şoförlerle münasebetim i azanmış ar ır. s ıntı- çok yaşamışlar ve hayatlarının ıyaşa kadar yaşıy ar un-
yoktur amma ol.dukça çetin şey iunu tahattur ettirdim. Henüz metn lıabı da 18 Teşrinievvel akşamı her safhasında çalışmışlardır. makta olıması, bunun mümkün. 

ni elde etmediiini fakat doıtlarından na kadar devam edecektir. Ne- 100 yaşmdan ziyade yaşamış olduğun'll gösteriyor. Gen;-'iğe 
ler olquğunu anlıyorum.. buna dair malıimat aldığını ve pek · d H F k • · h h ·~-•ki d k 

lstanbulda takıi meselesi e- tıce e · · sının azanacagı olan Sadi bütün hayatında zın- ma sus a>rU1J.r M' an ya ayı 
g. er hali halledilmedise bunu enteresan bulduğunu söyledi. Bun_: şüphesizdir. Çünkü, aziz vatan- de ve tüvana kalmıştır. Dünya- sıyırırlar, sofu-ada iti~ali elden 

...., dan sonra Hilbert'in pek keakin zeka daşların büyük bir tehalük ile nm en büyük mutasavvıf =iri biraıkmazlarsa seksem buluyor-serapa belediyeye a'<ıetmek ı · --• bl ..... ,.... 
lı ve derin nazar 1 unn·er... r ,,_.. reylerini H. F. sına verdikleri olan Türk dahisi (Mevlana) 69 lar. Ufak tefek arizalar ıbu maz öoğru mu ya?.. slyet olduannu ilave etti. Böylece ·· "'lü B'lh h nım1 · '--' 1 · ~ · ol · 

Senelerdir bir türlü içinden °- goru yor. ı assa a ar, yaşında irtihal etmış.th •m:ııyete erme c:rıne m~.nı mı-
! k 1 bahis daha ziyade Matematik'e çev- kendilerine intihap hakkını bah M . ..bd.. ..

1
.. .. d yor Volter bUtün ömrunde ba-çıkılmıyan .. Dik z aynası, ta s rilmi"ıti· . esnevı mu u o umun en • · .. bet · li 

· fö l şeden H. F. sına rey vennekte . 1 b" . . . gırsaklarmın munase sn; -
saatleri, tek taksı tipi, şo re- h " dd" .. . 1 hır kaç sene evve ıtırmıştı. ğinden mütevellit tıesemmü-
rin mua,,.,neıi, daha bilmem Bundan sonra muhaveremizin da· ıç tere ut gostermıyor ar. 

J-· S. F . taraftarlarının baş vurduk * * * mün ahlalCi aksilamelile müte-ne .. Allah bilir o kadar uzadı ki, ha umumi mevzulara geçmesini te-
insarun otomobile düşman ola- min için riyazi kabiliyete dair fikrini lan adi propagandalar, nezih Hayatın bütün safhalarında ellim olmuştu. 

Bilmecemiz 
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BugQnka /JllmBe11ml% 

Soldan sağa ve yukardan atağı: 

ı - Uzak nidası (2) Menfaat (5) 
Nota (2) . 

2 - Bl:ygir (2) kırmızı (2). 
3 - Birinci ( 3) Afrikanın timalin 

de bir memleket (3) . 
4 - Büyük bir hayvan (3) kalın 

kumaş (3). Ben 3) . 
s - Sonuna bir (R) getirince do

nar (2) Duman lekesi (2) . 
6 - Hayret nidası t2) Baldır (S) 

Su (2) . 
7 - Nota (2) Köpek (3) . 
8 - Valde (3) Şir adet .{3) Avru 

pada bir dağ ismi (3). 
9 - Sada (3) Kise (3) 
10 - Nota (2) Nota (2) 
11 - Kırmızı (2) Mütehassıs (5) 

Bağı9lama (2) 

M A J i K 
SiNEMASINDA 

HACI MURAT 
Beşıktaş park 

Siaemasında komik Dilmbüllü !sıı!I' 
il efendi temslllerl ( Sefiller oceU 
cinayeti ) komedi 4 p. varyete._... 

lstanbul Dördüncü icra meınuı
luğundın: 

Mıngel Clvıni veledi lıpirldon 
Efendinin Madam Kaandra Galoı'tlJI 
istikraz eylediği mebailğe mukabil 
ipotek olan Kadıköyünde Ruimplf' 
mahallesinde Cedit Tepe ıokığtndl 
eedit 109 numaralı mukaddema m•P' 
zil biri mai milştemll iki kıt'a arı• 
ile yekdigerint maklup klrglr sıneııı• 
ve tiyatro !bale! evveliye müzıyed•· 
sine konularak iki bin Ura bedeD• 
talibi uh tesinde iken ihaleyi kst"iY' 
icra kılıamak ilzre on beş giln ıniid· 
dede yapılın müzayedede aynı b•· 
delle birinci talibi uhtesinde kıltllll 
ve teklif edilen bedel hıddı layıland• 
görUlmemlı olduğundan m1lzaycd•· 
nin bir ay müddetle ıemdldl takarrur 
etmiştir. 

Hudutları: Sağ tarafı keresıec:I 
1tak Efendi ve validesi Anastasır• 
H. haneıi ve bahçesi, sol taraf ıl 
mendffer hım. arka ciheti Basili 
paşa zevcesi Saniye Hanımın köl~ 
bahçesiyle mahduttur. 

Antre: Çiçekli çini üzerinde bir 
büfe. bir gişe, bir aralık. Binanın 
dörtte bir derecesindeki kısmın ze
min katı iki kat olup U1t kıtı bıl· 
ko;ıdur. Asıl ılneına salonu zeıııiııl 
tahtı dötell vı bina klrglrdlr. Umotıl 
mesahıaı 820 arşıa binadır. IQI bOf' 
tur. Kıymeti muhammenesl taınalJll 
dört bin yllz yetmlt altı liradır. 

Talip olanların kıymeti muhalll' 
menenln yüzde onu niıbetinde p•1 
ıhçeslyle ve 927-980 doıyı nuııı•· 
rasiyle 24-11-930 tarihinde btzı•' 
veya bilveklle müracaat eylemeleri 
illa olunur. cağı geliyor.. tordum. Maliim olduğu üzere taınifi halkımızı reylerini H. F. ver- şad., lru~ve~li, .dinç yaş~~~· bir İlaçlarla vakit geçirir, kırar, 

ulllmda ilk kademeyi alan riyaziye, mekten alıkoyamamıştır. kelıme ıle ıhtıyarlı~ ?iıgıru çar feryat ederdi. İztrrapları devam F ı·~ I~ o . n ~ k k ~t 1 d • 
Spor nükteleri e~ranın en basit olan havasını müta- Serbestçilerin en güvendikle- çabuk aşmamak ıçın ne yap- ettiği hal& uzun müddet yaşa- 9 f su PUOC ll ll ına eınesınuen, 

Arasıra tuhaflık buhranı geçi lea eder. Diğer taraftan kaziyelerinın ri adalar intihabında bile H. F. malı? Evvela, yemek, içmek .. dı. U y 
ren buı adamlar vardır. Bun- iıbatındaki kat'iyyet ve vüzuh ve nı· galebe çalınıştır, ve İstanbulun Gıdalannkemmiyeti kadar, key- Hifzıssıhha kaideleri ancak Aşağıda isimleri ve mahaL'.. ve tarihi vefatları yazılı ölüle-
lardan birisi cuma günü topla- hayet itbu lıaziyeleri bedihiyete ir- diğer yerlerinde de kazanacak- fiyetini de gözetmeli. Sofrada . ff k · rin terekesi mahkemeınizçe tasfiye edilmekte olduğundan ata· 

ha t1I ti k 1 b. .. 1.. b b ıbır şartla muv.a. aı ıyet temın b' "dd' 11e-nıp rare m za ere er ya- ca etmesi dolay11ile zannolunabilir tır. S. F. taraftarları Antalyada ır turu et, se ze vıe meyva u-
00 

ıb' · tt d cak ve borçluların tarihi ilandan itibaren ır ay ve ı ıayı 
pan İstanb\tl mıntaka kongre- ki riyaziyede bir teyin iıbatı, herhan S vatandaşın yaralanmasına se- lunmalı. Arzu edilirse seıbze ye- l:ı berd; ızza!t 1uzvrdıye te, an_~ anet, raııet edenleı:ıin üç ay zarfında hizalarında yazılı dosya nuına,rıı.: 

.. 1 d "k . h . . · ş . a a an, ata a an evarus • f <1o sinde söylenen soz er en nu te g; ıokakta rast ııelinecek -tamüla- bep olurken, lzmirde masum po nı:ıe amur ışı yenır.k arap ıç- miş yaşamak !kabiliyeti olmalı. larile İstanlbul Adliye dairesi Eytam müdüriyetinde tas ı, 
toplamış ve "Ciimhuriyet,, ga- krl- birisine mezkUr iıbatın anla· lisimizi yaralarken, ve en niha- mıyenler her .. y_e~e te 80, 100 Ha atın iki hassası var ki vera- memuru ömer Faruk Beye müracaatları ilhı olunur. 
:ıetesine bunları yazmış.. Yal- tılması takdirinde bu hakikati teslim yet azalan içinde Çerkes Etem gram et, yanı ıki pırzola. · Şa- y . . . Do

8
ya ölünlln ismi tarih ve mahalli aon ikame ".gabı 

nu: bu işlerde acemi olm~lı ki, etıneaidir. haini ile alakadar olanlardan rap içenler eti yarıya indirme- set yolu ıle geçıyor' boy ve ç~ numeroau vefatı 
bir false:- Y"nrak ince yazile sü- R "b' k" ı b l k lidlrler. Balık ve iki yumurta Y~~am~k. Eoda~ın.ıboyla~, o-

1 -.- Buna evvela bir tetbih ile cevap ecep gı 1 ımse er u unur en ı.e hf da ın<tık.al edıyor 928-101 sulh Snleyman oğlu 29 aisan 928 Gu- Rize i tünlar doldurmuş .. Her halde nı halkımızın bu fırkaya rey ver- etin yerini tutar.Bunlar bir ara mur n a a . · 
verdi. Naııl ki bir muzik parça11 . . İ ·ı k Soyunuzda seksenlık var mı? Mehmet reba hastanesi nükte denllen şey o kadar bol . "d . miyeceg" i tabiidir. Hatta S. F. da yenmemelıdır. çı ece su-

0 
d - .. . ed b" b 

1 1 anlamak için musiki 11tı adı mev ünd b' b ka ar Y""'amagı u.mı t e ı- Ahmet 0ır..Ja Hasan ,, ı"ne o u u değildir. azasından bir çoklarının istifa yun mikdan g.. e ' ır uçuk . . . ..., " a 
.~ ba ilk" 1 . cut olması lazım geldiği gibi, riya· '·-h lin;uuz Osman ,, Alı" Haydar ,, Kastamoııi Buna raı:.men zı n te erı etmekte olmaları bunu teyit e- litredir. Çorba, çay ve ıw ve de . · . . . ., 

ziyede de buna mü.,.bih bir istida- d' İ d b h H kk t t b l de unutmn". Hatırlatmak İ9te- .- der. bu mikdarm içinde ır. Eskiden ntızam ıçın e geçe. n ı ıradda: Ali ,. a ı ,. 1.1 an ı 
'"T" dın bulunması lüzumundan bahset · ihh' b ~ " 

rim. • bir (Sa.lamo) J;ı,ckim mektebi yat, temız _ve. sı ı ır tag ı Hnseyia ., Sadık ,, ,, 
- B .. Bey- 17 kişinin el kal ti. ( kti İrtı"hal vardı. Bu mektep saliklerinin ecdattan ınbi~l~al .e~en ~u çdok " Mehmet,, Haaan ., Malatya 

dırmasile intihap edilmiş olan Riyaziyenin intai Konstru ·ve) meslek ve meşrebine göre her- yaşamak ka ıyeti~ı.tersın ~ er 928.1337 Seher hanım akaarayda Gureb:ı Hnaeylo 
mm takanın vaziyeti nizamsız- mahiyetine temas ederek diğer törle Mı"ll'ı Mu"dafaa veka~leti kesin ayda bir kere alabildig" ine Sade hıfzısıhhat kiifı gelmıyor. f 
d bir misal zikretti: . . . . Ne kadaır bedbaM varoır kı en ağa mahallesinde Mehmet e · ır. erkan divanı harbi reısı istediğini yiyip ıçmesıne müsa- .. . . . . • d ı ·ı0 

- B .. Bey- Galatasaraylı at Farzedelim ki tuğladan -malıim ferik Galip Pa"a Hazret . ade olunurdu. Gençlikte bu tür- tabu bır hayat geçirdıklerı, d-0g sokağında 22 hane e muaı 
1 1 • A · · 1 · ., "l l l.d a m· ..ı kları halde 930-129 •ulh Halim oğlu Mehmet Gureba hastanesi et enn tına ya gıtme erme olan usul üz..-- duvar inta ederek !erile. Jandarma Binbaşı - li1 ifratlara <tahammu o unabi- ru yo an Ş Ş a<Ul 

müsaade için benim bütün spor bir bina vücude getirmek iıtiyelim. lığından mütekait İzzet Beyin lir. Orta yaşlarda ifratlardan e~li i~e al~ış arasında göçlip ,, Sadullih ,. Yusuf ., 
teşkilatından istifamı teklif et- Bir duvardaki tuğlaların yekdiğeri· ve merhum süvari miralayı Ze- çekinmek lazımdır. Çok yiyip gıtmışlerdır. O .halde 8?.1'a.~_ızın, 928-177 Ahmet ., Yahya Cideli 
tiniz, ben bu fidyei necatı ver- ne doğru bağlanmasını bilmeği, bir keriya Beyin haremi Avniye içmeden böbrekler müteessir O· b.a~anızm hangı yaşta olıdukle- .. Osman .. Ali .. o·narlı 
ınedim. silsilei muhakemenin doğru olup ol- Hanımın valideleri Adeviye Ha labilir. rım araştrrınız. 928-154 Haaan ,, Ahmet ,. Kerede 

- M .. Bey- Bütün bu gürül madıfını bilmeğe tetbih edelim. Fa- nımefendi kısa bir hastalığı mü Yenilen, içilen şeylerin tor- Sigorta 1kwnpany.alaırı buna Yı:ıuf ., Halil ,. Çorlu 
tüler, bu şamatalar hep Galata- kat nasıl yalnız tuilaların tarzı ter· teakıp vefat etmiştir. Naşi tulannı böb!'ekler dışarıya atar. çok chemmiıyet verirler. Müşte " Ali " Hli•nll ,, Silivri 
>aray klübünün idaresi başına, tibinin doiruluğunu bihnek, bir bı- mağfiret nakşi bup,;ün saat 11 B 

1 
b . . .. d.. rinin anası, babası yaşıyor mu; " ı 

n ekteplerin klilpleı'le alakası • · · k k un an ve u ışı goren ıger h · l rd ··1m;; ... ıerdir a Arif .. Ali ,, Lıfeburga nanın miman11nı avrama ve tayı- de Galip Paşa Hazretlerinin uzuvları korumak icap eder. Et aıngı Y1aş a a o ~ ' - " LJ • 1 'ld"kt g bır" k al il ·ı · .,... 928-153 Ayıe hanım 21 te•r"ınev11el 928 tarihinde rıa cesı ı en sonra eçen aç ne kifayet etmezse, y nız s 11 eı mu Erenköyünde Kazaskerdeki 
1 

k 
1 1 

· kl b ra~ .ırır aır. Y 
1 . . . 'd' (B . . 1 ) er ve pe ezzet ı yeme er u . . . .. k" . h t . d f t dell ;ışının esen ır... azı ısım er hakemenin doğru cereyanrnı bilmek- köşkünden kaldırılarak Sahrayı hususta pek fena bir tesir gös- Sıkı_bır ~tlna ıle ~cude bakı se ı nıaa as aaesın e 11e a e 
1'.>aha var.. te riyazi olmağa kifayet etmez. ceditteki makberi mahsusuna teriyorlar. Bol salçalı yemek- lı~sa ag~~ır.~erase~ omlzl~ Ftaih karahaı mahallesinde pe· 

FELEK Bu ıuretle muhaveremiz devam e- defnedilecektir. Salihati nıs- ler av etlerı· tuzlamalar, du- yüklettıgı yuk hafıfl.etllebılır. rendebaz sokak 41 lllUlhllUIHllllHIUUllllllHMIHHlllllllUllUUeffllllHIHıllılUlflll , , fi 

ı diyor, ve saat yediye doğru yaldaı· vandan olan mumaileyhanın manlanmı" etler, pastırma su- Evlat ile ecdat arasındaki flzi- Fatma hanım 16 kanunevvel 341 Aksara1 s. B. Darülbedayi k d' ı b.. .. .. 
temsllleri 
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mıı bulunuyordu Misafirperverlikle- irtihalile erer ıde o an utun cuk gibi şeyleri yedikten sonra yolojik müşabehetin uzviyette Oruç gazi toprak sokak 8 ı;u• 
rini sui iıtimal etmemek üzere Ke- aile erkanına beyani taziyet ey- mazarrat görmemek için adali bıraktrğı buruşuklukları düzelt- merolu ban• 
maleddin Sami Pata Hazretleri mü· !eriz. bir hayat sürmeli, yani vücu- mek mümkündür. Bu yolda çalı- • • * 
saade talep etti. Böylece tatlı ııeçen dün etlerini işletmeli, çok yol şanlar muvaffak olurlar. Elve- Fatihte Klrmaatı mahallesinin malta çarşısında tekerci 
kıymettar saatin de sonu gelmit bu- Türkiye Matbaacılar cemiye· yüriimelidr. Yazıhanede otur- rir ik çalışmaları zarurt bir aka- hanının 8 numerolu odaaada mukim iken vefat eden dilen• 
hınuyordu. Cardöroptan şapkamı al- t'ınden·. makla vakit geçirenler oburluk ınete dUçar olmasın. Hilkatte f hk•" 

C•1ı·ıkle mtı ... eğil Mehmet Mnnlr e eadinin terekeaincı ma makta biraz teahhur etmittiın. Sefir tan sakınmalıdırlar. Vakitleri veraset kanunlarının tekzibi bu "' J 

f ·· A Mad T ki M b 1 · · meccı vazıyet olunarak taafiyesine iptidar edilmiı buluııou• Pata, pro esen rnıtayn, anı ür · ye at aacı ar cemıyetı varsa işlerinin başıına kadar yü çalışmalamıın mükafatı olacak ıı 
Arnştayn, refikam teraata konuıu· idare heyetinin yeniden intlhabı riiyerek gitmelidirler. tır. O kanunlar ki tesirlerinin ğundan alacaklı ve borclı olanların tarihi ilinden itibare 
yorlardı. Tahminime göre Patanın için umum matbaacıların bu ayın · bir ay ve iddiayı veraset edenlerin üç ay zarfında mahk~· 
kadir•inasane bir sözüne mukabı'I Böbreklerle beraber bağırsak kat'iyeti hakkında determinıst I d" . t"ııoe 

' 22 · b ,,.. nü a t 15 te h' 1 "· k meye ve yahut stanbul adliye dairesi eytam mü ırıye 1 olmak üzere profesör Einstein tu ıöz ncı çar~am a ,.,u s· 8 
' larm vazifelerini de nazarı dik- bir felsefenin ası ettıgı ana- ·ıao 

leri söylerken muhaverelerine yetiş- l lil~l :\latbaasına te~riflcri rica kate almalı. Bunların zafı be- at, bizzat kanunlardan daha mü terekesi taafiye memuru Ömer Faruk !::eye müracaatları ı 
tim: olunur. dende türlü türlü ve Pkseriva essir ve tehlikf'lidir. , o!unur. 

ı 
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I lktısadi hafla 
:ı 

Darülfünun intihabı dedi 1 Vali Spordaki ikilik Mis Elberson • • 
muavını cevap 

• 
Başı birinci sayfada 

Başı birinci sayfada k d devam edı.yor göriişen bir muharrimize şu be 
Başı birinci sayfada haber vardı. Tahkikatımıza na- Ü USU yanatta bulunmuştur: Haftalık mali icmal 
verıyor 

~ İktr~at meselelerinde katiye-1 ğ~tle~n: nominal fiatleri bervec-
la llyazıye ile hükmetmek ne hı atıdır: . 

. . zararı şimdiye kadar araya mı.- " Dört senedir Foks, Para-
len azanın ı:ıtıhap mazbataları tavassrtlar dahi girmemigtir. . . . f d 1 

1 
kah kt d' munt Doç Juner filim kumpan 

b' dar tehlikeli ve mucibi husran İstikrazı Dahili 119 1/ 2 hra 
11 Şeydir! Geçen haziran ayı Rumeli Şimendiferi 5,85 " 

~azı:r:~aga b~~lamı,tır. K'.ey- Vaziyet bütün gerginligile her- Başı bırıncı saya. a sur~~~ m':' ele etme e ır: yalar:ıı.da çalışıyorum. Valanti 
fiyetı tayın bugun yarın bırer devamdır. pa Darülfünunlarile müvazı su- Şımdiye kadar yapılan e- .1 b' k f.1. . d' 25 · lik · lh 1 d h · . . no ı e ır ço ı un çevır ım. 
tezkere ile azaya resmen tebliğ Şehir sporuna mühim bir dar rette vazifesini ifa etmesi mat- mı:_ ~~t ~pi ardın a ~nçt;Jşı yaşındayım. 10 gün İstanbulda 
edilecektir. Mülhakattan Kar- be vuran bu halin yüriimiyeceği ltlj>~ur." h ~ mu en:~ er.~ 0 ı~a. ar kalacağım.Tekrar Parise gidece 

~fınaa Amerika Cemahiri ı, Banlı:uı (hamilin•) 10,60 • 

& Uttehide kongresi "Hawley- " " (nama muhaKer) 9,40 " 

1 
lllcıot" tarifesi ismi ile yad o- Anadolu Aksiyonu 17,!IO " 

!;Unan gümrük kanununu müza- .. Tahvili 26 • 

tal ve Yalova intihabatı bitmiş- ni, zaman göstercek ; mü§- Hüsnü Hamit B. ücum a ~:t goster~.k~ ve ıı:ma ğim. İki ay Pariste kaldıktan 
tir. Diğerleri de bugün tamam külat baş göstercek, iki tarafın ediyor mastı a nazarı 1 ate a m- sonra Amerikaya avdet edece-

~ettiği sırada, hilkfunet na- A ... lan Çimont" 27,70 • 

iııd kanunu müdafaa eden ay- Telefon 25 •• 

olacaktır. Kartal ve Yalovada lig maçları tatsız tuzsuz olacak Fen fakültesi müderrislerin- mışB·~· 
1 

b' 
1 

. 'h .. ğim. Hali hazırda Foks kum-
da halk fırkası namzetleri kazan ve elhasıl bir keşmekeştir gide- den Hüsnü Hamit B. Edebiyat .. ~~ e ır mese. e ıntı ~p gu- panyasına qıensubum. Tekrar 
mış~ar~~r· .. ~_alovad_an Darülbe- tektir. Bu seb~ple. b~anevve~ ve İlahiyat fakültelerinin mü'- nu .~uzaker~ e~ılemezdı._ Bu memleketinlze gelerek film çe
dayı muduru Suphı, Kartaldan bu manasız vazıyetın düzelmesı tereken kabul ettikleri bu teze f~ku~te. m.eclıslerme ve dı.~an~ virmek isterim. İstanbulda çok 
da mütekait kaymakam Şera- ni ve her iki tarafın da biraz fe bazı fen müderrislerinin de ta- aıt b~r. ıştı~. Zat~n cu:n~ gu.nku şayanı dikkat yerler var. Türki 
feddin B. ler intihap olunmuş- d_a~arlığa k_atlan~ak birleşme raftar olduğunu söylemi' ve ek- meclism boyle hır. sala~~~~.~!- yeyi ve Türkleri çok sevdim . 

!( an Mr. Watson, yeni tarife Reji 8,ZO H 

b· Yesinde vaziyeti iktısadiyenin Bomonti 3s,7s " 
~r ay geçmeden ıslah edileceği- İt Bankasının nama muhar-
11 teınin etmişti. O vakıt bakır rer senetleri ile hamiline ait se-
97,so, pamuk 13,85, buğday da netleri arasında görüldüğü üze
~. Ç~t ediyordu, şimdiki fiat~ re 120 kuruş bir fark vardır. Bu 

10tın ıse sırası ile şunlardır: 10, fark. ikincilerin bir elden diğer 
b ve 79 çent. Görüldüğü üzere ele geçmesinin kolay olmasın
ı u kanun, teminat hilafına ola- dan ileri gelmektedir. Ancak İş 
~k,. ~~hi.li fiatleri hİin~ye e~e- Bankasının bu muvakkat ilmü
li e~~~ı gıbi, hem Amerıkada ış- haberlerinin elan kat'i' senetler
llıllı~ın çoğalmasına, hem de A- le değiştirilmemesi muamelatı 
l'iierıka piyasasının kapanması bir az iskal etmektedir. Fakat 

Ziinden Avrupa buhranının te bu muvakkat olduğundan bu 
ltddüdüne sebep olmuştur. mahzurun yakında izalesi bekle 
tııi l;Iafta zarfında Almanyada niyor. Heh halde muamelatın 
le llı - sosiyalist partisi reisi Hit selameti noktai nazarından mu
t' r Yine kendisinden çok bahset vakkat senetlerin bir an evvel 
_'rdi, Maliyeye ait vermiş oldu- değiştirilmesi şayanı arzudur. 

tardır. sın• tem~nnı ederız, . eeriyet tarafına şiddetle hücum s~. ısl~at me~lesı.de go.ruııu!ur Romanlarda okuduğum efsane-
İntihap dedikoduları hala .~r~s takımı gelıyor ederek demiştir ki: . .. .. du. E~er ~kayıy~tm ~ezı dogru vi şarkla inkılapçı şark arasın-

bitınedil... ..önu?1üzdekl cuma v~ .Pa~a~ - Yedi senedenben Darulfu- olsay~ı daımı m~dems .~lupt~ da· .ı çok fark var. Amerikada 

İ . . . . . gunlerı fevkalade muhim ıkı nunun ilmi ve idari işlerile pek Ede~ıyat ve İliihıyat fak~ltıelen Filadelfiya şehrinde doğdum. 
stanbul ıntıhabatı bıttıği maç ~yredeceğiz. 1 ld Hıi 1 ne nyaset eden Fuat Beym baş- Tahsilimi Viyanada yaptım . 

halde henüz dedikodusu bitme- Yunan milli futbol takımına ya~d~~. meşgu 0 u:;ı· . .;ı kabir inkişaf temin etmesi icap " 
miştir. Öğrendiğimize göre kar- beıı oyuncu veren Selıinik şar,1- ~e~.ıldıgım kanaa~·~:O ur :h _a- ederdi. M. Venizelos 
ııı fırka erkiiru yeniden bazı iti- piyonu Aris Yunan takımı di- rul~un~nda şarkın ko d~ zı nı- Halbuki bu fakültelerin me-
raz ve şikayet istidaları vermek ğer klüplere mensup üç milli o- yetı ı:nucadele etme .t\dr.ğ . sai itibarile diğerlerine hiç to- Başı birinci sayfada 
tedirler İtirazlardan birinde· ·ı k · d'ld'ğ. h ld Bır taraf her şeyı 0 u u gı- fevvuku yoktur. yanı memnuniyet bir hadise teş 
"R . k 1 tb ı" yunc.u ı. e ta vıye e ı. ı ı . a . ~ bı· muhafaza etmek, yani statik ey vara a arının ma u o - h ı kt d ş r Nizamnamede eminin daimi kil etmemekle beraber mesele-

. . d "idi H k . tedi şe rım~ze ge me .e ır. ıma ı bir Dariilfünun istiyor. Bunun . • . . . b 
~ası ıyı d~gkı dir: 

1
.e
1
r es ıs alı Yunanıstan şa~pıyonu gelen için de muarlzlarına =rkm köh müderris olmasına dair bir şart nh~~ um1umıleb~tırılmTemesk ı veb u 

gı namze ı en e ı e yazın haberlere, vesaıke nazaran çok • 
11 

1 
1 

be yoktur. Esasen her iki şekilde ucum arl!{l ütün lir mat u-
idl" denilmektedir. kuvvetlidri.Birİngiliz antrenörü nel ve ~aku;ı usu erı e ga e tecrübe edilmiştir. atına teşmil edllmeme•i lazım 

ıddl·a gu··ıu··nçl nün nezareti altında çalışan bu ça mD~?a ugraşfıyor. 'h . tı'le Her şeyden sarfı nazar Darül geldiğini ve İstanbul gazetele-
•·• k k 1 k F ıger tara garp zı nıye f.. "d · 1 · · k · rinden yalnız ikisinin bir müd-ta ım omşu meme ette e- . . ik b. D unun mu ems enrun e senyo-

Beyoğlu kaymakamı Sedat nerbahçe, Galatsaray dercesin- ç~lış.mak,. y~ dınam . ı~ a- ti olan 60 reyin bir noktada içti dcttenbed ekalliyetler meselesi 
B. bu hususta bir muharririmi-ıde sevilmiştir. Yunan futbolü- ru.I.ftin~ ıs~ı>:or.. Daı:1ilfunun maı bir hadisedir. le meşgul olduklarını söylemiş 

fu birçok takrirler meyanında Kota harici Mısır Kredi Fon 
dır .tanesinde, Almanya dahilin siyelerin fiati de şunlar dır: 
~iti bütiin Borsalarda vadeli 1886 tertibi 175 lira 
. Uaıtıelatrn ilgası ile yalıuz pe- 1903 ,, ll 5 ,, 

ze demiştir ki: nün Türk futbolile boy ölçüşme mudernslerının 1.ş ve ~ıyaset a- 98 müderris ile yapılan in ti- tir. . 
- Herkesin okuyarak, met- si ilk defa vaki olduğundan her damı ol~aktan zıyade ılme ~as- hap meclisinin nisabı kararı 50 M. Mıhalak~pulos beyana~~-

~ ınuamelata müsaade olun- 1911 ,,_ 112,50 ,, 
ltı:ı; diğer bir tanesinde Al- -

nini anlayarak imzaladığırey va iki klübümüz memleketin ıere- n .. mesaı eden, g~ usullenne olduğu halde, ekalliyetin çekil- na devamla Turk - Yunan mu
rakalannın yolsuz olması iddl- file mütenasip bir galibiyet el- gore çalışmasın~ bılen zevat al- mesin rağmen Hukuk namzetle nasebatının pe~ dost~ o~ak 
ası gülünçtür. Bu gazetelerde de etmek için antremanlarına masmı tB:lep .edıyorlar. .. . ri hukukan tesbit olunan nisap ta deva~ ettlğinl suretı ~t ıye 
imza ile çıkan bir yazmm imza kuvvet vermişlerdir. . Eksenyetın n~~et goste~dı miktarından fazla rey alm1'lar- de temın etml!i, M. Venızelo-

~Yada faiz haddinin yüzde s Serbes fırka 
lıq atak tahdit edilip her kim bu 
,. ddenfazla talep edecek olursa 

0\ddetıi ha pis cezası ile tecziye 
~asını; nihayet üçüncü bir 
t0ıcde bütün Almanların mem 
y kct haricinde sakladıkları ve 
y~u~ ahiren kaçırdık!~ serma 
~ le:ın mahiyet ve mıktarmı 
~ aliyeye bildirmekle beraber 
r talep vukuunda bunları tek
ltıar Aimanyaya celbe icbar edil
ıınlerini teklif etmiştir. Bu tek
e er, esasen mütezelzil olan 
n tııııl.yet ve itimadı iade edeceği 
c ı>ek benzemiyor. 
~-1\ırnanyadan külliyetli miktar 
""llolandaya altın, İsvicreye 
~e kambiyo gönderilmesine de
~ olunmaktadır. İsvicre Ban 
~e ~n bu paralara yüzde 2 faiz 
~arlar; fakat İsvicrede kul
ıı Cak yer bulunmadığı için bu 
d atalan ecnebi sermaye şeklin
~ e tekrar Alman yaya idhal ede
ye'ır. Yiizde yedi faizle ikraz edi-
orıar. 

lı. Raçrnlan sermaye o/ÜZÜ!lden 
l>li lınanya durup durduğu yerde 
.._ 2de beş faiz ziyan ediyor de
~•ektir 

bi İngfıterede işsizlerin adedi 
~r hafta zarfında 14,500 arta
ll k 2,176,000 e baliğ olmuttur. 
ltıi.llnl.ara verilen senevi tahsisat 
~! ktarı 100,000,000 isterline ba 
~ ~lınaktadır ki bizim pararnu 
~c hır milyar otuz milyon lira 

ltıcktir. 

ı 
''l?· lo tnancial Times" gazetesi 

lla Udra piyasasının bu kadar fe
k 0lınası görülmüş, • işidilmi!J 
~eğildi diyor, ve bazı kağrt-
•ine . gülünç bir raddeye düşme
'a 1Şaret ederek sermaye ve ce 
tıteti olanlara bu frrsatm kaçı-

llı.aınasını tavsiye ediyor. 
&'it ~talyada da işsizlerin adedi 
lıs~kçe çoğalmaktadır. 31 Ağ
~YI' Sta 375,000 e mukabil 30 

tlda 391,200 e çıkmıştır. 
fına 8Panya peçetası hafta zar
lli a Yeni bir sukut kııydetti. 
s0 t İngiJize mukabil 48,50 tan 

~c geriledi. 
.,. U hafta zarfında İzmir ve 
·~ıt ilı 
~aıtı.b· racat merkezlerinden 
~af ıyo müvaredatı bir evveıı.t 
İst~tara nisbetle cem'an 250,000 
itıı~~ın gelmiş; bunun 150,000 i 
~on$ at ~üccan, mütebakisi de 
Yaa or~ıyom tarafından müba-

edılmiş tir. 
:ı:ı· Esham ve Tahvilat 

Stıı~Yasamız atalet ve derman
l'tıiye 1~ '?alUldür. Fiatler umu
l'tıey t ıtıbariie gevşektir. Bu 
"-1:1;ı~da ya.lnız O:nifiye bi~ de 
tereff" lu Şımendıfer kağıtları 
ltnif u etmişlerdir. Geçen hafta 
dün 

1 
Ye 9 7 3"4 de kalmış iken 

fiatj ~~şaı_n son muamele 106 % 
le Uzerıue vukubuldu. 

"aat onsorsyomun isterlin muba 
nei t~~a ~eva~ etmesi, muvaze
lııiıct arıyenın şu sırada lehi
tlir. ~ o:dıığunu ispat etmekte
kın1:1a a.ns.te Türk fondoları hak 
''Yr c ~ıtler de bu sebepten do 

t ogalrnakt<.dı
st · .._ anbuı BorParnda b::ızı ka-

Başı birinci sayfada sahibine ait olmadığını iddia et Aris takımı hakkında karileri ğı şahı~ların ~u !ikirde oldugu- dır <1un Ankarayı muhakkak sucet-

d .. k:ü.ld" . . beşı· meğe benzer Matbaalar durur- mize daha iyı" bir fikir vermek nu kat'ıyyen ıddıa etmem. .Ekalliyetin teklifini kabule te .. ziya~t edeceğin! ve bazı 
tasma o u ve yırmı · 1 h 'flk . A . Turk gazetelecinlrı Yunan 
mütecaviz memur tasnife başla ken el yazısı ile yazmak taş dev için aldığımız malümatı kayde Bun arın §a .san pası zev~t ımkaru kanunt yoktur. Çünkü 

1 
ht . tınd üt 

dı ·rine riicu değil midir? delim. olmaları muanzlamnrzı kc;ndı- elliden az.rey alan namzet veld :eelyllt ~dı~etrıleryın· a de k~ndmlll"'m~-
. . · · !erine rey vermeğe meyl ettiri- •· -· şe v & Tasnıf 10 saat yanı g.ecenın Dig"er hır· ı"tı·razla temdı'tten (Aris) takımı l914 senesinde lete arzedilemez. d .1 1 ğ .16 .._: 

D • · yor D rül' f.. uh . ıı· kl en zaı o aca mı ı .. ve e ... uuŞ-dördüne kadar devam ettı. ört sonra davul çalınarak halka ha teşkil edilmıştir. 1927 senesin- E. k . . . d . . a unun m tasıye , t• 
1 1 ıld - . 1 - lıru f k senyet ıçın e ış ve sıyaset ün . 1 . . h f ır. kısma ayn an rey er say ı ve her verilmediği ilen' su"riilmekte de şampıyon ugu a ş,, a at alın . d . .. . ·n· t m t. e.sıp ennın .mu a azasına Atlna, ao (A-·-L) _ Baııı ma-

. ld H lk F b. 'h ·ıAf ü ·· d k d' 8 esın e ış gormeği ı ya e- k l 14 dır V ,.... şu netıceye v<l!ı ı: a Il'- dir. Halbuki bu da bütün halka ır ı tı a. y zun ~n. 1ıe. rar e ı- dlnmi ve ark zihniyetinde o- ço ıtına etme e.rı. ~zım . • hafll TUrk gallJCtelerl tarafın-
kası 14,~24 Serbest fırk~ 9,600, gazetelerle kaç kerre illn edildi len şampıyonada ıkıncı olmuş-

1 
kimi! 

1 
ş . d b 

1 
d _ ~e~ ekseriyet.':° ı~a~ ~~- dan rumlar aleyWn. vuku bu-

müstakıl namzetler 20, ımzasız · tur an se enn e u un ugu I" ıki namzet gondenlmetıinı ı 
dr . lan! d 1098 ğinden duyıruyan kalmamıştır. · muhakkaktır. Bundan başka cu- ,.. . . - lan neşriyat M. Venizelosun 

veİantı."hessabıaztmo H~~ ;ırk:as~ lehi Nezihe H. m iddiaeı nedir? Trakya v~ ~~~edonya şampi ma günkü ekseriyette sun'!dir. cap ettınr. Ankarayı zlyeretlnln tehiri mü-
• J d.ğ. 1 f 1 l' İntihabattan sonra karşı fil'- yonasında bırıbırı ardı sıra altı Hakiki ekseriyetin bizim ta- Ne kadar namzet iste~ı:se taleasında bulunuyorlar. 

oe ne1;ıce en ı ı te e on a va ı k d N .h • s ne şampiyonluğu muhafaza rey varakalarına o kadar ısım • • 
KAzım Paşaya bildirildi ve maz a an ezı e Muhiddin e · · .. rafımızda olduğunu ve geçense yazılması zaruridir. Her halde Milze müdürü İ-İalıi Bey 
b · d·1d· A · · tıe hanımın bu husustaki fikirlerini etmıştır, Bugun milll Yunan ta neki ıslahat meselelerinin sun'i' 
atası tanzım c ı 1

• sayıııı k d"" · b · d esaıı Darülfünunun muhtariyeti Bursada latlrahattıe bulwıan 
min etmek için aece sabaha ka- almağı faydalı bulduk. Nezihe ~ma ~e~ ıgı eş oyuncu acı, ekseriyetin teşekkülünde amil 
d . d "' 1. üf _ H. diyor ki: bılhassa ikı kardeı olan santr olduğunu zannediyorum dir. İki namzet intihap etmek Müze nıüdlrl Halil B. avdet et- , 

ar Jan arma ve po 
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m re~e ve sol hafla sol . müdafl çok d b . tahrik ·dil . en yakın şekildlr. mi~tlr. Halil B. Bunada arkeo 
l~ri mahalle aral~da ve h.e e- - Bu işte teessüriimüzü mu- methedilmektedir. San fanila, 4 ay an ~rı . . e . mış. Bizce muarızların maksatla- lofik tıetkikattıe. da bulunmuı-
di""' etrafında devnye gezdıler. cip olacak blr şey yoktur H ki- . ah 1 · . . t bulunan endişe ve ınfıal hislen n vakit kazanmaktır. tur. . 

J v • • • Ad· . a aıy panta on rengını aşıyan b' . . . fktl 
Maamafih şehırd~ hıç hır ha 1 kattc bizim kazandığımıza Aris o_yunculan narin yapılı ır an ıçın prensıp le ?1e re: Nisap olmadan ekalliyet nam Adliyede tebeddül!t hak 
ıe cere~a~.~Ç'Jlış ve Halk ~u kaniim.Manen de, maddeten de. atlet gençlerden mürekkeptir. r galebe çalm~t~. dst~~~; kat i!:~n Vek~et; gönderilmesi kında malılmat yok 
neticeyı s~.,.:et veBme~unıS- Bunu bir çok müşahadelerimle Oyunu çok nazik ve favulsLz yyKen .. me~z1~u da sFegıt 8ır. mumkUn değıldır. 
yede karş; ....... ıştır.. u.n-ı;tıc~ · söylüyorum .. İntihabat yerin- oynarlar. Kalecileri on altı on opru uza. e ua • İki üc senedenberl Dariilfü- Adliyede bazı tebeddUlit ola 
Fırk~ erkanım deı;ın hır ınkısa- den hiç ayrılmadım gibi bir şey. yedi yaşında bir gençtir. Kendi ne diyor? nunda bi'"r ekalliyet var ki tahak cağı şaylalan h~ aliika-
ra ugratmışl~r. S. Fırka tarafı- Yalnız, bugünkü intihap kanu- si ayni zamanda atlet komple- Ekalliyet partisinin başında küm edebilmek için mütemadi- dar makamlar ~demı maltlmat 
n.ı tutan Y e?ıasEr ve Halkın se- nu kat'iyyen müsait değildir. dir. bulunan Edebiyat fakültesi reisi yen Darülfünunu sarsıyor ve iti ~~ etme~tedırler. •• 
81 ~azı;telen propaganda ma~- Yapılan dakik blr hesaba göre Yalnız teessüf olunur ki, son Köpriilü zade Fuat B. de şurıla- baruu düşürüyor. · Hızde çımento sanayıı 
sadıle ~erl?es Fırk_a namzetlcn- 50 bin kişi kadar r vermi ve 1 · d n söylemiştir: Bunlar Darülfünun için hare Ticaret Odası çı·mento komiıı ne kahır hır eksenyetle rey ve- .. . .. ey § • zamanlarda göz c;rın en muzta- B' . ,_ . . ka 'li . 
. . . . h ün 'h 15 giln surmüştur. Demek ki rip olan bu genç gözlük kullan- - ızım neza ...... tııruze mu min bir an evvel teşmı nı temin yonu dün toplannllf ve çlmento 

rıldığıne daır er glkl ~u .ar- bir kişi lki dakikada işimi bitiri- mag" a mecburdur bil kaqı taraf asabiyet gösteri- etmek lazımdı. Eczacı ve dişçi aanayllnin vaziyeti ve fabrikalar 
yel rakamlar neşrett en ıçın . . · · k bi ··d · ·· S B ima 
bu neticeden §eqa halde mah- yor .. 50 bın.1?şıd.en gayri vaıa:ı Takım İskoç . oyunu oynar. yor. me te mu üru erver . mer- arasında bir tröst olup o dığı 
cup- oldular ve intihabata guya daşlar hak ıtıbanle mefltlç hır Bu çok fenni', serı, açıklarla da- Tahir B. in rey pusulasına humun ailesi hala maaş alama- tetkik edilmiştir .• 
fesat karıştığını göstermek için h_aldedi~ler. Halk fırkası liste- ha fazla oynanan güç ve o dere bir na~~~t ismi ~~masr ~ak- mrştır. Sigorta komisyonu 
Serbest Fırkanın kendi nam- smde hıç tanınmamış kimseler ce müessir bir oyundur. kındaki ıtı~~ları ıki namzet ıç~ Böyle müspet itler yerine de- s· rta t .f 1 ri . teııbit o-

. · · 000 vardır Halbuki bu zevatın 7 8 . aynen vanttır. Bu kadar baaıt dikodu ile, izzeti nefisleri renci.-- d kıgo . andüne etopml e zetlerıne verılen reylenn 16, . · • • Aynı zamanda basketbol ve . . en omısyon anmış v 
olduğuna dair hususi bir defter hın rey kazandıkları yazılıyor... vaterpol 11ampiyonluğunu uzun bir şeyın Tahır. B. tarafınd~ d; etmekle meşgul olmağı ter- nakliyat sigortalarına ait tarife 
tutmuş olduğunu beyan etmek Ş~şıyorum, bunlara rey verenler senelerdenberi muhafza eden anlaşılm~ası ı~a?sızdır. Bı- cıh ~°:~·~oğru ~du:iuc nin tesbitine devam olunmuş-
gibi gülünç bir iddiaya kalkııttı kım ve nasıl vermişler?... Aris takımı ecnebilerle temasın n_aenaleyh ıfadelenrun zabtrnd~ a unun tıp m eme- tur . 

s b F k - d b . . . hır yanlışlık olduğunu zannedi- yi temyiz gibi, Şurayı Devlet gi ~-· ~~~~....,"!!!!!~'!!!!"'""!!!~ 
lar. er est ır a ocagı a u Nakiye H ın cevabı da da ıyı netıceler almıştır. Me- yorum bi toz kondurmamak milli bir kikatı neticesinde müspet bi; 
sabah toplanmış ve intihabı pro · sela meıhur Çek (Viktorya Zis · 
testo etrneğ<e karar vermiş imiş. Diğer taraftan Halk fırkasm kof) takımını üç sıfır, Bulgar Tahir .B. ~pek ala bilmesi vazifedir. Bu yegane ilim mües neticeye vasıl olm~! Yuha 
Halbuki bütün bu iddialar esas dan N~iye H. bir muharririmi Leviski) yi de dört iki yenmiş- lazım gelır kı hız muayyen .bir sesemizin şerefi çok yüksektir". denmemiş ise bence mesele kal 
sızdır ve Serbest Fırkanın dÜ!J ze demıştir ki: tir. (Botskai) gibi Macar profe grup namına muayyen prensıp- Hukuk fakültesi k!tibi umu- mamıştır. 
tüğü feci vazi.,yeti kurtarmağa - Gördünüz ki bütün intihap syonel takımlarile de çarpış- lerle o~aya çıktık. misi Etem Akif B. diyor ki: Benim aleyhimde müracaatın 
matuf bir manevradan başka müddetince elimizdeki kanunu mış iyi neticeler elde etmiştir. D~~l~ün~nda. ~a~~lı ve - Edebiyatçilar asıl ileri sür manası yoktur. Çünkü müşteki 
bir şe~ değildir. h.~kkile tatbike çalıştık. Kim ne Ecnebilerle yaptığı maçlarda pr7n~~ ıtı~an.le bınbınnden ay- dükleri tezlerinin çürük olduğu- vaziyette ben olabilirdim." 

Çünkü sandı~lar Serbest .Fır soylerse söylesin biz vicdanen, da temayüz eden şampiyon o- n ıki. zıhniyetın m:v~~ttur. nu anlamış olacaklar ki şimdi Darlilfünun emin vekill Mwı-
ka mümessilerıle, gazetec.ıler d~, kanunen de istirahat içinde- yuncuların isimlerini takım ha- !3ır ~ı~ml'ı Darulf':'°unun ol- diğer bir mevzuu üzerinde mü- tafa Hakkı B.den bu meeele hak 
huzurunda açılmış ve verılen yız. Vazifemizi layıkı veçhile !inde kaydededilm: d~gu gıbı kalmasını ıs~yenler, nakaşa kapısı açmak istiyorlar. kında atideki tebliği aldık: 
reyler sayılmış!Jr. y~ptığımıza eminiz. Nezihe Mu Conmlis hı~ kısmı muhtaç. oldugu tekti- Bu iddialara karşı eminlik et- "Dariilftinun Eminliği Vek&· 

~ıddi~.h~ söy~edikleri va- Gicopulo~ Ecc.m.~an .. ımule ça~şanlardır. .. . miş olan hazık doktorlanmrz- let;~:ı;~~! ~:fu~~iha-
Defterdar Şefik .~ey n~.degı.ldir. Fakat oyle düşün- Costaounıs Vıkılıdes 1 Vıkı-: H~~ta._Hukuk muderrisl~~~~ dan Besim Ömer Pş. ve Neşet 
Defterdar Şefık B. dun Mer- muş, düşünebilir. Bizim namzet lides il · den Zuhtu B.tarafmdan da mu Ömer Beyin hariçte te sarfr me: hı için aktedilen hafi içtima es-

diven köyüne giderek emliiki terimiz hakkındaki söyledikleri- Bogdanos Koltekis Kitoosıd frit, m':'tedil!" d!ye itiraf e_dil:n sai ettiklerini ve hala ettiklerini nasında Fen Fakültesi müder-
milliyeye ait olup satılması mü- ne c~vabımı bizzat kendilerine Katsarapulos Arghiriadis 1 bu. haki katı Tahır B. neye ınkar söylemekle iktifa ederim. rislerinden Hüsnü Hamit Beyin 
karrer bulunan arsalan tetkik et verdim. Aris klübü reisinden Fener I edıyorlar. celseyi terkederken arkasından 

Edebiyatçilann ileri sürdük- " h " d. b ğırıldığ b miştir. .. H .. erk·e· s ne söylerse 80··yıesı·n, bahçeye son gelen telgrafta No, .B. iz doerudan. do. ğruya iki yu a ıye a ı azr ga-
T b f teri mesele bir iki günde müna- ı d ku tu ahlisiye ütçesi butün dunya biliyor ki intihaba votni veya iristol otellerinin akulte kararına ıstmaden hare kaşa edilemez. Bunu bizden Av- zete er e o nmuş r. 

Tahlisiye müdür umumisi tı C. Halle fırkası bihakkın ka- birinde yirmi kişilik yer ıhzarı ~~t et~ik .. Bunun in~~r ~dilmesi 1 1 d d İçtimaa Riyaset etmiş olmak 
zanmıştrr.. nı ve yüze yakın seyahle bera- ıçm hıç bir sebep gormıyorum. rupa ı a'. a üşünmüş ve en ma sıfatile beyan ederim ki hiç bir 

Necmeddin B. Ankaraya git- İh ·ıAf 1 . . kul şeklı bulmuşlardır. ı müderris ve muallim tarafından 
miştir. Bıı seyahat bütçe ile ala- S b F ber salı sabahı Selanikten hare tı a mevzuu o an 18 ıncı B. d d . d' k 
kadardır. İdarede bu seneden iti er est ırkadan ket ve Dedeağaç tarikile per- madde mesel.esinde biz kanunen dir."ız e e bu tatbık e ılme te kat'iyyen bu yolda bir söz sarfe 
haren baremin tatbikine çalışıla İstifa ediyor şembe sabahı İstanbula muvasa haklı, çıkacağımızdan eminiz!" Yuha hakkında bir tekzip dilıı:ıemEiştir. Hadise şundan iba 
Caktır. Necrneddin B. Ankarada Mukaddemce 1·nt· . lat edeceklerini bildirmektedir- Emin İntihabı mazbataaı • rettır. debiyat Fakültesi Mü-

ısap eyledı im Sabık fen fakültesi reisi Hüs- derrı'slen· d b' kı m cel · on beş gün kalacaktrr. ğim Serbest Cümhuri t F k - Takım hakkında mü tem- na cevap ge edi n en ır s ı seyı 

R h . l . smdan bu kerre ı·stı·fyae eyılredaı·-- mim malfimal tıb'ldka. rileri.mz.ie. Darülfünun emin vekili Mus- nü Hamit Beyin Darülfünun e- terkederken kendisinin de ayni 
ı tını ış erı t - f H kkı B h min intihabatı esnasında tehev- fikirde bulundııg"unu ve reye i"· ğim cihetle keyfiyetin muhte • maç an evve . ı ırecegımızı ta a a . enüz yeni emin ~ 

Rıhtım şirketi müdürü M. rem gazetenizle neşrü ilanını ri vadeder, kıymetlı futbolcuları: hakkında vekalete gönderilen vürle sarfettiği bazı sözler yü- tirak etmiyerek salondan çıka
Kanonj Ankaraya gitmiştir. Na ca ve bu vesile ile de Esbak D mıza. muvaffakıye.tler tetneıını mazbataya cevap gelmedig"ini zünden çıkan mesele dolayısile cağını tehevvür ve şiddetle söy-
fıa Vekiline bazı mesai! hakkın- a ed müderrislerin bir kısmı şikayet- liyen mumaileyh Hüsnü Hamit 
da izahat verecektir. M. Kanonj hiliye nazrrı Memduh Pasa mer erız. söylemiştir. Edebiyatçılar, Ve- te bulunmuşlardı. Beye bazıMüderrisler "Uğurlar 
bir hafta sonra şehrimize döne- huma karabetim olmak!.; bera- A. Esat. kaletçe, kendi noktaı nazarları Dün Darülfünun emin vekili olsun" demişler ve bazılarıda bu 
cektir. her kızı olmadığımın· da tashi M ""ı • 'k kabul edileceğini ümit ederek tavassutu üzerine bu meselenin tehevvüre gıı"lmekle mukabele 
Kaymakam ve nahiye hen ilanını rica ederim efen _ evsimin i k onseri yeni bir intihap için hazırlan- kapandığuu söylemiştir. etmişlerdir. Bunun üzer.ne Hü• 

d ı . . . . dim. Perşembe günü akşamı Tö- makta ve mütemadiyen propa- Hüsnü Hamit ise şunları sö .. v nü Hamit Bey geriye do"nerek mü ür erının ıçtımaı s d b k G. · d k dı a rı es a ırıtli Mus- tonya salonlarında mevsımın gan a yapma ta r. !emiştir: içtimada bulunanlara karşı yim 
Kaymakam ve nahiye müdür tafa Naili Paşa ahfadından ilk konseri verilecektir. Konseri Ekseriyet müderrislerinin B · 'h · d h ı 

!eri dün Vi!iiyette toplanarak h kah - en ın•ı ap yenn en ay- te evvür e bazı sözler sarfetmiş 
ve mer um Hüseyin Bey dinlemek için yalnız Tötonya mu elesi rılırken dehşetli gürültü vardı. tir 

bazı idari is.ler hakkında talimat kız A tk .. ·· d kl"b" ı k · Di . 1 rnavu oyun e mu- u u azası o ma ıcap etmeyip ğer taraftan "ekseriyet" Bana "yuha" diye bir ses geldi. Hakikati hal bundan ibaretiı almışlardır k' F h k · · 
ım atma er es P"idıp dinlivebilecektir. müderrisleri muarızlarına su Fakat celsevi irl:>re ..Af'" ~at tah ı Efendim ... 
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Emniyet Sandığı 
Mlldllrlüğunden: 

,\luhammen ikraz Borçlunun 
kıymeti No Merhunııtın cins ve nev'i ismi 

900 549 Beşiktaşta Yeni mahallede Bülbül sokağında es-
ki 36 yeni 38 nwnarah maabahçe bir hanenin ta
mamı LOtfiye H. 

\llLLtYET SAJ.J 21 ı93Ö 

•••••••••••••••••••••• KADIKÖY Elektrik Abonelerine 

iTTIHADJ MİLLİ t LAN 

1~ürk sigorta şirketi 
Harik Ye bayat Oıerine sigorta muamelesi icra ey!erb. 

Sigortalan halk için müaait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

1260 1296 Fatih Pirinççisinan mahallesinde yeni çeşme so- •••A<~IMa 
kağında eski ve yeni 12 numaralı bir hanenin ta
mamı Hatiçe ve Zatiye Hanımlar 

1751 4403 Ramide Cuma mahallesinde T-alimane sokağında 
eski 9, 10 yeni 9 numaralı maa bahçe bir hanenin 
tamamı. Hasan Fehmi Ef. Hatice H. 

Jslanbulda f fava~azı YO ~:lelı:trik 

ve Teıebbüsıtı Sınai ve Türk Anonim 
flrlı:eıi ( Satguel ) 21 Tttrinievvel 
11lı n 112 llfrinlnvel çarfamba 
gi!Jılerl Cafer Al•· Rıhnm cıddH~ 
M111rlı oglu ve civarı mahallerini 
tığdlye eden tevtıtliriln ( Safha ile 
bitaraf arası ) 11 O dan ııııo volıa 
tahvil edileceğini mohterem abone
lerine ihbu eyler. 

780 4644 Beşiktafta Sinan paşayı atik mahallesinde Iğrıp 
sokağında eski 2 yeni 8 numaralı bila hava bir qal 
bant dükkanının tamamı. Ali Rıza Paşa 

1311 5205 Boğaziçi Ortaköyde Yeni meyhane sokağında es-
ki 1 yeni 3 numaralı bir hanenin tamamı. Cev-

riye H. Fauna Zehra ve Zehra Fevzi Hanımlar 
1280 5150 Atpazarında Manisalı Mehmet paşa mahallesin-

6000 

de atik Yukan meydan cedit Atpazarı sokağında 
eski 22 mükerrer yeni 2 numaralı odayı müştemil 
bir ahırın tamamı. Ali Abbas Ağa 

5160 Fındıklı Perizat hatun mahallesinde Dolmabahçe 
caddesi sokağında eski 41 yeni 41 numaralı bir ha 
nenin tamamı. Selim B. 

1760 5174 Beşiktaşta Ekmekçi başı mahallesinde Dibek so-
kağında eski 3 yeni 9, 11 numaralı bir hanenin ta
mamı. Emine Lfıtfiye H. 

5131 5179. Şehzadebaş_ı Emin Nureddin mahallesinde Top-
rak sokağında eski 33 mükerrer 33 mükerrer yeni 
12 nwnaralı bir hanenin tamamı.Ayşe Makbule H. 

1775 5198 Eyipsultanda Cezrikasımpaşa mahallesinde Çık 
n:ıaz Sirkeci dede sokağında 2 mükerrer yeni 4 nu
maralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Zekiye H. 

1268 5213 Beşiktaşta Şenlik dede mahallesinde Mısırlı bah-
çesi sokağında eski 43 mükerrer yeni 39 numara
lı bir hanenin tamamı. Atiye H. 

8972 5297 Eyipte Camiikebir mahallesinde Kapıcı çeşmesi 
sokağında eski 61, 63 yeni 65, 67, 69 numaralı üç 
dükkanın tamamı. Etem Ef. 

71!1 6314 Eğrikapı Hacıilyas mahallesinde Bakkal sokağın-
da eski ve yeni 6 nwnaralı bir hanenin tama
mı. Faik Ef. 

:i456 5370 Kıztaşı Mustafa Bey mahallesinde Şakirağa soka 
ğında eski 10 mükerrer yeni 16 numaralı bir ha
nenin tamamı. Huriye H. 

133!1 5420 Zincirlikuyuda Atik Ali Paşa mahallesinde atik 
Yeniçeşme cedit Değirmen sokağında eski 90 mü
kerrer yeni 20 numaralı bir hanenin tamamı. 

Muııtafa Ef. Fatma Hilmiye H. 
23771 1524 Beyoğlu Feriköy ikinci kısım mahallesinde Fran-

aız mezarlığı sokağında eski 1 yeni 72, 72 - 1 No. 
lı dükkinı müştemil aparunarun tamamı. Yu

.. suf İzzeddin Bey Bedia Nesrin ve Ay
şe Bedriye Hanımlar 

4787 14912 Boiaziçi Ortaköyde DerebOJ!.U caddesinde eski 
119 yeni 125 numaralı bir hanenin tamamı. Sü-

leyman Efendi Fatma Zehra H. 
~552 20411 Atpazarı Manisalı Mehmet paşa mahallesindo 

Camiişerlf sokağında eski 4, 4 mükerrer yeni 29, 
29 - 1 numaralı maabahçe iki hanenin tamamı. 

Fahriye H. Reşat B. 
Yukarda iknz nwnaralan yazılı emlak vadesi hitamında tedi 

yei deyin edilmemeai hasebile (altmış bir) gün müddetle satılı: 
ta çıkanldığmdan talip olanların ve fazla tafsilat almak istiyen 
lt>rin Sandık ıstı§ amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan o
lunur. 

laınsuo ~~nıro~o ~a~ ınn~irlilin~en: 
Samsan gilır.rüğünde yapılacak sondurma ve memur odaları 

kapalı zarfla münakasaya kunulmuştur. :\Iunakasa 1 te~rinisani930 

cumartesi günü saat 15 te San•sun"da gümrük baş mLidUriyetinde 
yapılacaktır. 

'.\1unıkasaya iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve mm ak· 
kat teminatlarını ayni günde >aat 14-30 a kadar baş l'lıiduriyet 

muhasibi meı'ullUği!ne vermeleri IAzımdır. Talipler münakasa, ~art
namı:, pl&n ve ke,ifnamcyi lstanbul gümrük ha~ mudliriyetinden 
tedarik edebilirler. 

800 çeki o~un munatasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Mektıbtınize lüzumu alın sekiz yd:ı; çeki odıın aleni müna

ka>aya konulmu,tur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her 
gun., münakuaya i•tirık için de ye\ mi ihale olan 22 teşrinievvel 

ı 930 tarihine müııadif çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 

hın::. ı dahilinde mue~ııesau iktisadiye mubayııt \omi,yonuna gel· 
mcleri ilAn olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Nazım Beyin 20014 ikraz numaralı deyin sened; mucibince 

Emniyet sandığından istlkaaz eylediJıl meblağ mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Fatihte Dulgerzacle ıııahalle:-incle ~albant 
\C çamaşırcı soka~ndl eski 14, 12, 5 ve yeni 4, 4 1 numaralı 
dok an beş ar~ın ar,a üzerinde kAj!;ir bir buçuk kattan ibaret 
kotrayı ha~i bir dukkanın tamamı vadesi hitamında borcun öden
memesi hascbile. müzayedeye çıkarılarak üç bin lira bedel muka
lllinde muşıerisi Cemil hey namına kat'! kararı çekilmiş bede 
mumaileyh mezkt)r dukkıl.nı teferrup;dan imtina eylediğinden icra 
Kan.mu mudbince tekrar yirmi gtin mudderle muta} edeye çıka
rılarak ı '.1 teşrin-anı <JM carihınc müsadif çar~aınoa günü saat 
c altıda kat"i kararının çckilmesı mukarer bulunduğundan talip 
c lnların yevmi mczkıirda Sandık ldar<,ine mliracıat eylemderi 
luwmu ilJıı olunur 

Şirketi Hayriyeden: 
7,55 de \ cnı ırwhallcdcn, .\lcsarburrou, Buyııkdcre Joj!;ru Köprü 

\ c 19 da Köpru<len dop;ru Bu} likılcre, Mesarburnu ve Yeni ma
l llcye cuma ve pa/.ardan maada gllnler için i!Ave t>dilmi~ olan 
post;ıların teırinicvvclin 23 uncü perşembe akşamından itibaren 
haıf Pdilcceıti i!An olunur. 

Hiç beklenllmedfll bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllYlRE PlllNG~IO 
BILETINI ALINIZ. 

4 Ü1'CÜ KEŞiDE 11 'fEŞRlNI 
SANİ !930 ·DA DIR. 
üyOk ikramiye 

45.000 Liradır 

~P~ALTi 
M~~~~~~lTI 

Ş A R K 1 N En büyük mefru,aı llllıualın 
en milhlm mobUya fabrikası 

Tesisatı umumiye taahhüt olunur - inftata ılı """ nellıe itleri. 
Satış daireleri: lleyoğlu habristın sokllt, Belediye dairesi kueısındı 

( kendl ebniıcsinde ). 
Muhtelif flatlarda eski ve yeni ıarzda imal ectilrııif mobllyalamı 

mHntehap çeşiılerı bulunur. Aar! ve te~yintt eşyuL 

bir stok azcrlnc hususi 'eralt ve teshillt ••• ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,~00,000 a~et ~o~ si'e 
Kıpılı zarf usulile 8 teşrinlaaııi 930 tarlbinde bllmün1kua ılınıcalrnr. 

Ttllplerln şartnameyi almak Uıere ıicareı tubesinc mHracuıları. 

~alılık Kelepir 
7100 volt ve 500 lıilo\\ aı kudrttlnde ılternıtörlu, 600 beygir buharlı 

müteharrik mıkinayı merbut, tılı:rıben 75 ton sikleıinde, gay•t eyi bir halde 

w bir müddet Sof ya şehrinin ten virınnda istimal edllmif bulunan bir adet 

m11 teferruat elektrik ınuvellidi satılıktır. 

l\lnracut: N. Dlmitrof "Sredna gora, No. ao Solla 
~~~~~~~--~~~~~~~---~~~~~~~~~ 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Nazım Beyin 20013 lkraF. numaralı deyn ~eqedi mucibince 

Emniyet Sandıp;ından istikraz eylediği mehlı\ğ mukabilinde :andık 
namına merhun hulunan Fatihte dülger zade mahallesinde NHl
banı sokağında eski 1 h ve yeni 6 numaralı ve doksan arşın 

arsa uzerinc k:\rgir hlr kamın ibaret bir dukkanın tamamı 'adesi 
hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye ı;ıkarılarak 

hin he~yüz cllı lira bedel mukabilinde mu~ıerisi Cemil hey namı

na kafi kararı "Ckilnıi' i:cıle mumailevh ınezkı\r dükkanı tefer-• . . 
rugdan imtina e\'lcdip;indcn icra kanunu mucihince tekrar yir-
mi giın muddctle miızayeclcyc çıkarılarak 12 T. sani 930 tarihine 

müsadif çarşamba ı;ünü saat 16 da kaı"l kararının çekilmesı mu
karrer bulunduğundan talip olanların ycYmi mezkQrda sandık ida
resine miiracaat eylemeleri lüzumu il:\n olunur. 

ve muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

lktısatlı, Asri 
ve sağlam 

es -ı M p L .E X) 
KALORiFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mekOzere diğerlerinden %40 
noksan kömilr sarfeder , 
ve iatimali son derece ıuhu· 
letlidir. Fabrika 9ubeai olarak 
depomuzda her zamı&n kifi 

kuvvette kasanlar ve envayl • 

Proje ve kefif i ;int Borsa han ittisalinde, TOrbe 
caddeıinde 

Bu mü.nasebeılt, mezlı:ı'ır malııl
lelerdeki bilcümle ıesi11tın ampul ve 
mııhıelil elektrik cihazlar~ bir defaya 
mahsus olmak üzere, meccanen ttb· 
dll edıltcektir. 

''eni tevettürle cereyan itasından 
itibaren e~ki ampul, cihazlar ve saire 
istimal edilm.ya'°k ve badema kul· 
lınıiacak bilcilmle yeni elektrik mal· 
ıemesi i'20 volta mahsus olacıklır. 

Yukarda zikredilen hua~s!ara 
riayec ve bir cereyan inkıcııına mı· 

hal vermemek için memurlarımıza 
ifayı vazife esnasınd1 ıeshillı ibraz 
buyurmaları muhterem ahaliden ric.:ı 
olunur. 

LONDRA
BiRAHANEstNoE 

Her akşam sı•t f 7 den 

alaturk• 2 <az heyeti 

te ·e::nnüm etmektedir. 

Öğle TABLDOT akşam 

-- 4 yemek 70 kuruş --· 

Dr.HORHORONi 
Bcyoğ'lı•. .\!ekte? soük :-<o. 35 

muayene .sıbahtııı ıkşa ına kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrenci hastalılrlar teda
vlhanesl. l{araköy Topçular cad
desi 34. 

MAMA 
Dr. H. ŞINASI 

Yavrunuzun en sıhhi 
gıdasıdır. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve lbtilltlanna 
kartı pek teılrll ve taze atıdır. 
Dtnnyoıu Suıtu Mahmut tllrbul 

No. 1811 

Darülaceze müdürlüğünden: 

Numunesine göre 96 ve 108 
numaralı iki cins olmak lızere 

yerli mamul atında 100 kıye 

pamuk çorap iplijtinin f 6 Teş
rinisani 930 pazar giinü saat 
on dörtte kapalı zarf usulile 
miinakasası icra edilecekrir. Ta
liplerin teminat akçcleriyle mü-
racaatları. 

* * * 
'.\1uesseseye muktazı 24 .\'evi 

delaıır ye evrakın numuneleri 
veçhile tap ve imalile muesse
scye tesliminin 12 Teşrinisani 

930 çarşamba glJnü kapalı zarf 
usulilc münakasası icra edilecek· 
tir. Taliplerin ıt minat akçeleriyle 
muracaatları. 

KIRKOR mOeuiıuindo Kalorifer mühendiai JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a müracaat. 

KUMBARA 
Alanız ve talihinizi 

deneyiniz. 

TDrkiye it Bankası kum
bara alanlar arasınde sene
de iki defa kura çeker. Hor 
defasında alh kişiye bin lira 
mllkifat verir. Bu kuralar
dan biri bıı ayın batında 
Ankara merke:ı:imizde çekil
di ve altı kitiye 1000 lira 
Yerildi. Bundan sonraki kura 
931 sene5i nisanında çekile
cektir. Fak at o kurada ka
zanabilmek için 1 klnunu
evvel tarihine kadar kumba
ra almış bulunm ınız lizım
dır. Bu kur&d ın istifade et
mek ve taliiniıi de~emek iı· 
tiyorsanız kumbarao .z, şim
diden alınız. Kumb.ıralarım z 
bedavadır. Sadece bankamı
za müracaat ederek iki lira 
ile hesabın z açtırmak ki· 
fidir. 1 kinu ıuevvel gelme
den kumbara alınız. 
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Kumb•raaı ol•nıer 
••nede iki defa tıı• 
lllerlnt deneyebilir• 
ıer ve 500 Ur• 

k•••n•blllrl•r 

Türkiye İş Bankası 

EınniJet san~ı~ı nıo~orıo~on~en: 
Muhammen 

kıymeti 

1700 

Mücevherat satış ilanı 
ikraz 
No. 

Satılan merhunınn cinı ve nev'i llorçlunun 11111 

390 Bir pırlantalı iğne (bir yaprağı kırık üç roza iğ~. 
birisi hurda iki pırlanta bilezik bir çift roza g\1 
küpe bir pırlantalı gerdanlık bir roza menekşe il 
ne bir roza yaprak kıravat iğnesi 9,5 miskal iı:ıC 
bir altın saat bir altın ıatlen. Hasan Hayri 

100 5437 Bir roza menek§C iğne orta taşı pırlanta bir elm~ 
lı saat. Fatma Zehra P 

100 9825 Bir çüt roza küpe bir roza meıı.ekşe iğne bir roı 
tarak iğne bir rou. kıravat iğnesi bir altın kordoJI 
23,5 dirhem. Kadri ll· 

50 13339 Bir çift roza çember küpe. Servet Jl. 
50 16932 Bir pırlanta akar pantantif. Arif ll· 

400 17872 Bir pırlanta bilezik. Ziya İbrahirn ll· 
110 17934 Bir çift roza küpe bir roza iğne bir altın saat. d 

Asiye v· 
125 190411 Bir çift roza incili küpe. Kamile fi. 
334 19568 Bir roza dal iğne bir pırlantalı gül yüzük (bir ıs· 

şı noksan) bir elmaslı saat bir altın kordon. fJ 
Saniye · 

1200 19690 Bir roza iğne (püskülleri noksan) bir çift pırlaıı· 
ta küpe bir pırlantalı güneş iğne bir çiıft pırla'.lt8 

küpe bir pırlantalı yüzük bir altın kolye bir P;J' 
lantalı saat maa şatlen. Muhlise ' 

10 19996 Bir roza yüzük (iki taş noksan) bir gümüş ta~ 
ka. Mehpare · 

25 20057 Bir altın saat. Ali ll; 
400 20085 Bir çift pırlanta küpe bir pırlanta : pantantif i!ıl 

altın saat iki pırlanta iğne bir roza madalyon. d 

Mediha r>· 

25 20935 Bir altın yüzük bir altın bilezik bir altın kord~ 
bir altın saat. Hikmet 

10 21064 Yüz altmış beş dirhem gümüş. Nazile fff 
175 21301 İki pırlanta yüzük bir pırlanta ve bir roza . ağr~. 

bir altın çalar saat. Vehbıye . a 
20 21717 Bir çift roza hurda küpe (bir taş noksan bir roB· 

na 1 YÜ?!Ü k. Mehpare fJ 
40 21760 Bir çift roza el küpe iki roza iğne. Feride · 

350 21800 Bir çift roza gül küpe bir roza tektaş yüzük bir r.~ 
za resimlik bir altın mineli saat (minesi kırık) ~ 
altın kordon 13,5 dirhem. Cemile 

1
; 

120 21811 Bir roza iğne be11 miskal inci bir çift roza küp~ a:B 
tarı zümrüt. Halıt fi . 

60 219Ci0 Bir roza gerdanlık. Ay~ ıı' 
40 22017 Bir çift roza küpe. Halıt ~ 

650 22059 Bir pırlantalı pantantif on miskal inci iki roza ıll t 
şallah bir pırlantalı kıravat iğnesi iki altın . sıı~ıc 
bir altın kordon bir altın köstek beş al tın bıleZB 
( 68 dirhem). H;alit fi: 

20 22080 Bir roza menek§e iğne. Saı?1e fi. 
60 22240 Bir roza pantantif. Behıc.e 13. 50 22262 Yedi dirhem inci. Raşı_t :B 

100 22360 Bir altın mineli saat bir gümüş saat. M. Cernıl . 
Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabillnde ~~e 

niyet Sandığmdaı:ı istikra•. etmiş_ ol~ı.;klan mebl~ğı vadesıı~b
tediyc etmemelenne mebnı kendılenne alelfiı.ul ıhbarname t 

11 
lil edildili halde gene te5viyei deyin eylememiş oldukları_n:i" 
ecnası yukarıda yasılı merhunatın deyne kifayet ed~c~k ~ık 

93
0 

Sandık Satış amiri ve icra memuru huzurile 10 Teı;rınıs~nı ' U 
Pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedestenınd_e "? .• 

.. .. h il 11111 zayede ile satılacağından talip olanların satış gunu ma a. ı. ıı 
zayadeye ve tediyei deyin veya tecdidi muamele_ etme~ ıstı~·~ıı 
medyunlarm hitamı müzayededen evvel Sandık ıdaresıne ı'1~ 
caat eylemeleri ltizwnu illin olunur. . 

Müesaeııat ve mektep mildilrU Beylerin nazarı dikkatine 

KARY.öLALAR 
ucu~ liatle satılmaktadır. Karyola \"C madeni e~ya fabri1'ası 

Sirkeci ~:hussmıt .:adılesl. Telefon: l'rnııbul 42.~2 
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·------~·· SEVRISEF AIN 
-------~----·----\l.·rkeı .4. 11~,; (~:ılatı köprü 
Ba .. ında: Be\"O •lu 2.lU1 Şuh: ,, 
><ente;i; Sirkeci'd' ~fühürd" 
~·,le h•nı ılnndı. Telefon l<t 
27 41} 

iSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(E""E) vapuru 24 
\J teşrini eve! 

cuma IOda Galata rıhtımından 

kalkarak cumartesi sabahı lzml· 

r' varır ve lzmirden saat l l! 

<le kalkarak pazartesi saat 1 O 
da lskendertye'ye varacak ve 

Çar~amba lskenderlye'den kal

karak lzmir'e ujtrayarak lstan 

bul'a saat 12 de gelecektir•· 

ISKEDERIYEDEN aktarma 

PORTSAIT için de Eşya i:a· 

bu\ olunur. 

Mersin postası 
( ANAFARTA) vapurıı 22 

Te~rinievvel çarşamba l 1 de 

Galata rıhtımından kalkarak 

\'anakkale, lzmir, Külliik, Bod· 

rum, Rados, Fethiye, Finike, 

Antalya, Alatye'ye ujtrayarak 

Mersln'e gidecek \l'e dönüşte 

ayııı iskelelerle beraber Taşu· 

cu. Anamor, Kuşadası'na u~ra

yacaktır. 

Andlfll, Kalkan yulcu ve 

yükü gidiş ve 6e!işte Fethi· 

ye'de aktarma suretile alınıp 

verilir. 
Çanakkale için yük alınmaz. 

Ayvalık sür'at 
postası 

Mtrtln) vapııru 21 teşrinievvel 
~alı 17 de Slri:ecl rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

KUçUlı:kuyıı, Edremit, Burhan!· 

yı, Ayvalıjfa gidecek n dö· 
nüşte mezk:Or lslı:elelerlı birlikte 

AltunÔlu(a ujtrayarai: gele· 

cektlr. 
Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşevketpışa) npuru 

21 ttfrlnlevvel salı akşamı 

Galata rıhtıMından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, 

Samsun, Giresun, Trabzon, 

Rlze'ye gidecek ve dönütte, 

Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 

Giresun,Ordu, Ünyı, S•msun, 

Sinop, lnebolu, Zonııuldığa 
ufrayırık gelec:ektir, 

Trabzon ikinci 
postası 

(REŞITPAŞA) vapuru 23 

teşrinievvel perşembe ak~amı 

Galata rıhnmından kalkarak 

lnebolu, Sams;,ın, Ünye, Fatsa, 

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 

Hopa' ya gidecek ve dönüşte 

pazar lskelcsile Rize, Of, 

Trabzon. Polathane, Giresun, 

Ordu, Fatse, Samsun, lnebo

lu'ya uğrayarak gelecektir. 

Fabrika mahalli 
Kızak mahalli 

Scyrisefain idare ·inin uh· 

dei tasarrufunda olan Fenerde 

fabrika, Ayyansaray'da kızak 

mahalleri açık arttırmıı ile 

•klra\'a verilecektir. Kafi iha

lesi 25 ikind teşrin 930 ta

rihinde yapılacaktır. isteyen· 

!erin o gün levazım müdür· 

lüp;üne gelmeleri, 

50 tane çıralı çam kütüğü 

63 demet muhtelif eb'adda 

demir çubuk 

Yukarda cinsleri gösterilen 

ıki kalem malzeme iki şart· 

name ile münakasaya çıka

rılmı~tır. Vermek isteyenlerin 

22 birinci teşrin 930 tarihinde 

levazım mü<lürlüğune gelme

leri. 

Ferah Sinemada lıu akşam 

Sanatkar Fahri B. 
' ı1eınJ, ,.ı~·vct\! V. s. Perşembe .. 
SalıJr operrtL 

.......................... 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz po.:;ta:>ı 

SAMSUN vapuru 22 
teşrinievvel 

ÇARŞAMBA 
gUnU alcfamı 18 do Sirkeci ahtı· 

mından barekeılt ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun. 
Trabzon, Sıtrmene ve Rize iske· 
lelerin• ızlmeı vı avdet ede
celctk 

Tıfslllı için Slrkecldı Y elkınel 
hanında lelin ıcenteılnı miltı· 

cut Tel. lstınbul 1 S IS 

damla (inme) 
fartl semen 
romatizma 
atamı mafaaliye 

1 

HAMIZI BEvt.IN ( ASiT ·UlUK) KURBA.NLARJ 
Tıp akademisi relsf. s•bıkı profesör 

( Lıınsero )t.ra!mde.n tavsiye cdilmiotır 

Puis ba•tahaneleri mlltaanhitlerl 

Şatelen müessesatı 

ı' büyük mükafat 
/ 

DOÇE LEVANT LINIYE 
Hamburıı, Brem, AnHn, 
btanbul n Bahri Siyah ara 

Mnda aıimel '1'8 11Tdeı munta 
zam postaıı: Hamburıı, Brem, 

Stetin, AnTera n Roterriam 

1 
..... aıetl (.. .. • • • •, ' .... " • l t 

tahb telıdldinde bul~ olaalaı- aocala 

URODONAL 
dan limanımııa mu'l'tua\alı 
beklenen vapurl:ır ; 

( ., ft L ..... olalillrl-. Zira moeloBaia lwıım ~. .. 
kllecfeg ..... -ddedir. iıilO-m ecuhnnlude ... 

Delos npuru 5 ıoşrlnl11nlye dotru 
Androt ,. 7 • .. 
Volot .. 
Acbıta .. 

8 
9 

.. 
" --

.. .. 
Burg&1, Vıma. K" •tence, Kalu 

vı lbrall için llmanımızdaa 
harıkeı edecek vapurlar: 

Andros vapuru 7-9 ıeşrinisanide 

tahmil de 

Volos vapuru 8· 10 teşrinisanlde 

tıhmilde 

Achaia vapuru 9-12 t•şrinlsanide 

ıabmilde 

Hamburg, Brem, Anve11, Roıerdım 
ve Dançlg lçln yakındı llmırumız· 

dan hareket edecek: vapurlar: 
Tinos vapuru ;J0-31 ıeşrinev

velde ıahmllde 
lmbros vıpuru 3·4 teşrinlsanlde 

tahmilde 
Pommem vapuru 6-7 teşrlnlsanlde 
tabmllde 

Yılcındı Rodos, Anver;, No
ıerdam ve Hımburg Umanları 

için hareket edecek vapurlar. 
Pommern vapuru 8-10 teırinisanide 
tahmil de 

Fazla tafsil&.l için Galatada 
Ovakimyan Hanında kain 
muml acenteliğine müracaat 
Telefon: Beyoğlu 641 -674 

COMPAGNlA GENOVF.SE Dl 

NAVIGAZIONE A VAPORE 

lbrılle, ICalos ve Köstencedtn 
beklenmekte olan • CAPOFARO, 
vapuru 30 teşrlnlıvvel perşembe günü 
1Ut 16 dı (Kıtan, Nıpo\I, Marsilya 
ve Cenova)yı müteveccihen hareket 
edecekdr. 

Birinci ve üçUncU sınıf yolcu 
blledcrlnde tenzil&! icra tdllir. 

Maluma~ hamule va yolr.u bak· 
lı:ında Galata'da Çlnill rıhtım hanında 

• Agen~e lntercondnentıl, Anonim 
şirketine müracaat Tel. B. 1294-5 

lsıanbul 3 üncü icra dairesinden: 
Bir deyinden doloyı mahcuz ve 

furuhm mukarrer lstanbul'dn Bahçe
kapıda Agopyan hanında f masa ve 
2 kütüphane ve Kuruçeşmede altın 

çapada 50 ton miktarındaki kok 
kiimürü 23-1 O <>:ıo tarihine müsadi! 
perşembe günli saat 13 ten 16 ya 
kadar satılacağından taliplerin mahal
linde hazır bulunan memuruna mil· 
racaatları illn olunur. 

lstanhul ikinci ticaret mıhkeme
ıinden: Bir borçıan dola vı (R. Ştölcel 
ve şeriki) lsıanbul şubesi yedinde 
merhun bulunan f 243 parça muhte
lif cins balının ,l0-10·930 tarihine 
milsadif Perşembe günu saat 10 rad
delerinde Bahçelcıpıd1 ayniye hanın
da Şıökel deposunda bUmüzıyede 
sanlınısına karar verilmiş olduıtundan 
talip olanların mezkOr gün ve saatte 
sanş mahallinde hazır bulunmaları 

il&n olunur. 

Jstanbul belediyesi 
ilAnları 

Istanbul Beledi
yesinden: 

Beşiktaş kazası hu
dudile mahdut olmak 
üzere Beşiktaşta bir 
belediye şubesi ihdası 
ve diger belediye şube 
leri hudutlarının bele
diye hududu dahilinde 
isabet eden kısmının 
da kaza hudutlarına 
göre tadili için tayin 
ve ilan edilen müddet 
zarfında müntehiplerin 
ekseriyetinin reye işti
rak etmediği anlaşıldı
ğından rey verme müd 
deti 21 teşrinievvel 930 
salı gününden itibaren 
27 teşrinievve 930 pa
zartesine kadar bir haf 
ta temdit edilmiştir. 
intihap hakkını haiz 
olan ve belediye hu
dudu dahilinde müte
mekkin bulunupta şim 
diye kadar reylerini 
vermiyen zevatın bu 
müddet zarfında 9,30 
buçuktan 12 ye ve 13 
den 16 ya kadar men
sup bulundukları kaza 
merkezlerine giderek 
reylerini vermeleri ida 
re heyetleri kararile 
ilan olunur. 

* * * 
Eminönü şubei idaı iyesinden: 

Mahmutpaşada rasOkçı sokağı ba· 

~mda mevcut beledi ye külubesi 

enkazı kapalı zarf usuiile satı· 

lacaktır. Almak isteyenlerin yev· 

mi ihale olan 11-11 ·930 pa· 
zartcsl günli saat 14 de kadar 
teklif ve teminatı havi zarfları 
enclimcne tevdi eylemeleri iHln 
olun ur. 

Galata ithalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 
Nevi 

1 s 

s 
ı Fıçt 

1 s 
s 
s 

3 • 

3 • 

2 • 

Marka 

l':H 

.JRS 

KC 

CB 

F...5 
VB 

ZF/2283 

• 

• 
CH 

llnmara . 
19 

2 

4046 

8087 

1867! 

3170 

1 

2/4 

5 7 

5232/33 

Kilo 

52 
11 

?4 
115 

155 

42 

23 

l9 · 
44 

166 

Cinsi 

Yaldızlı maden çatal, kaşık 

n Kup:ı 

Dolu filim ve reklam 

Yeşil toprak boya 

Mektup kağıdı 

LA.stik sünger 

Mandarin esansı 

Ağaç kalernltk 

n Cetvel 

Cilalı ağaç kağıt koyacağı 

25 • " tampon 

339 Ap;aç resim tahtası 

79 Yünlü pam. ipekli pelliş 

Üç numaralı ambarda bulunan balada yazılı e~ya 2 l · I 0·930 

müddetle bil müzayede satılacap;ından tarihinden itibaren 20 ıı;ün 

taliplerin satış __ komsiyonuna müracaatları. -

Meşhur Kartal (Nie· 
so ) Tıraş bıçaklarını 
her yerde arayınız 

• Kuul, reamlne ve ( Nl
uo • mul<ı~ını dikkat ediniz. 
Zira • Nfeso • markası bıça· 

1t11 mQkemmellyetlne temi· 
D&tllr. 

Taklitlerinden Sakınınız 

Türkiye için umumi veld\L 
lsranbulda ~'incancılardı Ars
lan Vresko Han No 16 · 17 

Telefon lstınbul 3933 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 
5158 

15!50 

ikraz Merhunatın cin! ve nev'i 
No 

669 Befiktq Şenllkdede mahalletinde Mıstrlbahçesi okağında 

eslı:l 34 yeni 60, 2 numaralı bir hanenin tamımı. 
Hatice Hayriye Hanım 

700 KüçUkpızar eski Hoca Hayrettin yeni lloeıt Gıyısetıin 

mahallesinde saatçi yokuşu sokağında eski 6 yeııl 10 
numaralı bir hanenin ıamımL Bayram Sadak El 

%90 11116 Kıdıköyünde Oımanığı mıhaUesinde atik ve cedit Sal· 
kım sokagmda eski 12 yeni 7 numaralı bir hanenin 
tamımı. ~:mine H. 

ISOO 4417 Beşfktaf Muradiye mahallesinde Oergth sokağında eski 
32 yeni 34 numaralı bir hanenin tamamı. Yus~f Ziya B. 

Hatice Dürdane ve Ayşe Sıdıka Hanımlar 
6700 S307 Bahçekapı Şeyh Mehmet Geylıni mahallrslnde .\rpacılor 

caddesi sokağında eski 11 yeni 9 numaralı bir yazıhane· 
nin tamaıııı. lbrahlıu B. 

1358 S.18 ÜskUdar Pazarbaşı mahallesinde atik Karamanlı cedit 
' 'Turbe solı:alında eski 62 yeni 9 numaralı bir hanenin 

tamımL Hıykanoş fl 
10845 53~ Vezneciler'de Camcı Al! mahallesinde kemerala solca· 

8187 5395 

ıoso 

2357 5471 

5185 5489 

IOfıO 5560 

2606 5576 

ğında eılı:i 18 yeni 14, 20- 14, 20, 1 numaralı m11 
dükktn bir batenin tamımı. Fıtmı Merzub H. 
Ayvaıııarıy atik Muııafapaşa mahallesinde fınıı ve pazarcı 

sohğında eski 12· 10 mııkerrer 10, IO, ıo, 10 yeni 14, 
16, l 8, 20, 22, 24 numaralı yedi haaenin ıamımL 

Memduh H 
Fener'de Tıhtaminıre mıhalleslnde Tıbtıminare cıdd.-i 

sokagmda eslı:i 162 yenl l l 9, 134 numaralı maaoda dük 
kAnın tamamı. Mehmet Ef. 
Küçük Musıafa~a'da Mollahüsrev mıballesinde Yahya· 
paşa sokağında eski 14 yeni 12 numaralı bir hanenin 
tamımı. Mustafa ~;r. 't:mine H. 
Zeyrek'te Kasapdemirbın mahallesinde Zeyrek c&ddesi 
pir '\llustafapaşa sokağında «ki ve yeni 1 numoralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Emeti H. 
Zeyrek'te Kasapdemirharı mahallesinde atik çeşme cedit 
Demlrhan çeşmesi solı:ağındo eski ve yeni 4 numaralı 
bir hanenin tamamı. Mehmet ve ~·eıhuliah Ağalar 

Galata'da Karabaş mahallesinde birinci Set sakağında 

eıld ve yeni 8, 10 numaralı maaarsa bir hanenin tamamı. 

Sel~haıtin. B. 
4:;21 5577 Topane'de Karabaş mahallesinde Hacıbuan çıkmazı so-

kağındı eski 5 yeni 5 numaralı bir hanenin tamamı. 
SelAh•tdn B. 

4942 5585 Kadıköy Ruimpaşa mahallesinde ı•ik Karakol cedit piyasa 
sokağır.da eakl 3 mükerrer yeni 77 numaralı bir hanenin 
tamamı. Al! Reşat B. 

1000 5598 Ü~kOdarda Tabaklar mahallesinde Camiişeri! sokağında 
eski 24 mükerrer yeni ,JO numaralı bir hanenin tamımı. 

Ahmet lz•et Ef. Huibı H. 
Yckanda ikraz numaraları yu.ılı em\Ak vadesi hltamındı ıediyei deyin 

edilmemesi hosebile (ılımış bir) gUn mUddetle saıııııa ::çıkanldığından talip 
olanların ve fazla ıafsil!t almak isteyenlerin sandık saaş amirliğine müra· 
cut eylemeleri lüzumu illa olunur. 

(Lava marin) Maden 
kömürü mübayaası 
Deniz Ticaret Mektebi Müdürli.iğündcn: 
Altmış ton lava marin cinsinden maden kömürü 23-10-930 

tıırihi~e miisadH perşembe günü saat on beşte pazarlıkla mü!:-ayaa 

edilecektir. Taliplerin şeraitini anlamak üzere Orcaköyde kAin 

mektep müdiirlü~üne ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul 

iktisadi Müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı 

muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saatı me?.kOrda mektepte 
müteşekkil komslyonu mahsusuna mliracaatları. 

Tit:aret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mllrakabeti balckındalı:l unun hükümlerine 

göre nakliyat sigorta mnımelltile iştigal eylemek özre tescil edilmiş olan 
ecnebi <igort& şirkederinden ( Badişe Asekürans Gazelşaft Ak>iyon Ga· 
zelşafı in J\1anhaym ) Sigorta şirketinin Tilrkiye umumi vekili haiz olduğu 
sd&hlyete binaen bu kere müracaade kendisinia gaybubeti esnasında haiz 
olduğu selAhlyeıin ktffesinl istimal eylemek ve bu işlerd .. ı doğacık davı · 

!arda bütiln mahkemelerde dava eden, edilen ve iiçüncil şahıs sıfıılarile 

hazır bulunmak üzre oğlu llanri Rozolaıo efendiyi tayin eyledillni bildir· 
ınlş ve llzımgelen vesikayı vermiştir. Keyfiyet muvafık görülmüş olmakla 

-il.ln olunur. 

-
·Ecza deposu müstahzaratı 
Paıis. Londra, Roma ve Avrupanın büyük tehirlerlnde 
en blyük mllta!atı ve altın ınadalya ve nişanları 

diplomalarla musaddak birinciliği ihraz etmiştir • 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumt, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, ademi iktidar, tasallllbll teraylıı, bel
cevteldlği hastalıklarına nafidir, ,ı,esl 60 karu,. 

Hasan kolonyası 
Halis Umon çiçeğinden müstahzar bir harikal ııuı'at 
olup 90 derecedir. Ec:nebilerln ve memleketimizin en 
llOyük :ıevatı Hasan toloııyaaı !Jıtlmal etmektedir. 
35·60-110 ve 200 turuflUk flfdtrde. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara dğer haatabkl11nn· 
da istimal edilir. Dünyanın en neflı yağıdır. Okkalık 

şişelerde yaz kuruştur. BQyük tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. inci gibi parlatır. ÇUrll· 
mettea vikaye eder. Ve dl' ağnlannı,nezlelerlal kesor. 

Hasan •• • 
surmesı 

Gözlere mnkavemetsnı bir cazibe ve fllıun ita eder, 
Kadınların hayat arltadafıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
cdllmlş nefis ve bilhassa tazeliği h aseblle blyilk bir 
rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Has balık yağı 
Norveçyaaıa halis Morina balığının baş mahsulUılOr. 

içmesi hafif olnp mideyi bozmaz kiloluk gayet temiz 
ye maakkam şlfelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, gllvc ve sair 
başaratı yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

,,_ . . : 1 . - . ' • 

_, 
Devlet Demiryolları 

idaresi ilanatı 
150 adet vagon örtüsünün kapalızarfla mUnaka~ası 17 · 11-930 

pazartesi gi:nü saat 15,SO da An karada Devlet demiryalları ida
resinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaaklı:at teminatla

rını aynı günde saat 15 e kadar münakasa kAtipli~ine vermeleri 

lAzımdır. 
Talipler mlinakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara-

da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
100 ton slir~oför ya~ı kapalı zarfla münaka,aya konmu~tur. 

Münakasa to-1 l ·930 pa7.arte'i günü saat 15 de Ankarada dev· 

!et deıniryOlbrı idaresinde yapılacakur. 

'.\.Jilnakasaya i~tirak edec"kkri'. teklif mektuplarını ve mu\'ak 

kat teıninatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar munakasa katıp· 

liıtine vermeleri l:lzımdır. 
Talipler munakasa şartr.amelcrini on lira mukabilinde Ankaraıb 

ve Haydarpaşada idare vemelcrinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Memurin ve müstahdemın resmi clbi,;e palto ve saire<İ kapn'ı 

zarfla münakasaya konmu~tur. 
:'rfünakasa 3 TeşriııisJni Pazartesi günü saat 17 de Aııkarada 

Devlet Dcmiryolları idaresinde .rnpılacaktır. 

Mlinakasaya iştirll.k edeceklerin tekli[ mektuplarını ve mn ıık· 

kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 kadar miınak:ı>a kor.11' 
yonn kı\tipliğiııe vermeleri Jılzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mublıı nele .\nkJ-
rada ve Haydarpaşadaki veznclerd~n tedariİ;; edebilir!l'r. 

••• lstanbul Yeni postahane caddesinde ~· i Sişman Yanko ~, 
ANANiADl MAHTUMLARI ~~ 

MaAazaanda Fevkalade ~> 
~> 

Tenzilatlı Satış i 
Atideki eşya üzerine icra edilmektedir$ 

25 0/0 
Envaı türlü düz 

yünlü ve ipekli 

ve lantazi 

ropluk ve 

20 0/Q 
Muhtelil ve en iyi lngiliı. 

ve Fransız fabrikaların 

'f 
<> 
~· 
• • Hakiki Fırsattan istifade ediniz ~> 

mantoluk zenne kumll!il&rda 

ve kışltk fötr ve kadife Ha- ı 
big Rousselet ve sair marka 

erkek şapkalarda 

düz ·fantnzi ve sp<>r 

erkek kumaşlarda 

pardcsulük ve 
paltoluklarda 

lüksek Ba~ar Mekte~i Reltöıır1~ünneo: 
Haydarpaşada Yiiksck Baylar mektebi kllııil!;• .ıçılmı~w. 1 lcr 

gün dokuzdan 12 ye kadar her nevi hasta h;ıyHn kabul \C 

tedavi c,Jilir. 
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on arca 
. . 

, 7 
l 

L 
I 

Milyonlarca 

'Türk 

Lirası 

f ord muessesesanın lsfanbal'da 

Tophane"dekf fabrfkasının tesl· 
sine alt lplfdai fhzarata başlan· 
dığı 1929 senesi Mayıs ayından 

lllbaren Ford Motor KompanyaJ 

sının Türkiye dahfllnde masarif 
olarak tediye etmiş olduğu meb-

14ğ milyonlarca Türk Lirasını 

•tecavüz etmiatir. 

Külliyetli para muamelAtının vuku b~lduğu şu zamanlarda bile bir milyon-Türk Lirasının '1er . hangi bir memlekette ten~iye edilmek ~üzre işe yatınlabllmesl 
bayiik blİ' muvaffakiyyettir. işbu masraf yekünunu teşkil eden muhtelif erkama kira bedelleri, işçilik ücretlerlp vergiler ve mahallen satın alınan mfilfim 

miktarda emtfa bedelleri v. s. de dahil bulunmaktadır. 
f'ord otomobn ve kamyonları ile fordson traktörlerfnin Türk işçiliği ile yapılarak Türkiye dahilinde vesalr memleketlerde satılmak üzre tevzi ve sevki 

noktaı nazarından gerek jograff vazfyet ve gerek sair suretlerle yüksek menafi temin eden bu memlekette bu külliyetli meblağı yatırmayı muvafık bulduk. 

Türkfyede işe başJamağı nasıl muvafık bulmus isek, şimdi de aynı suretle buradaki alclka ve menafiiıriizin inkişafını temin ve her gün daha ziyade artan 
maddi fedakArhOımızın semerelerfnf lkfitar etmeğl ve fmkan bulunduğu müddetçe Türkiye'de kalmağı ondan daha ziyade muvafık görmekle buhususa çahşmaktayıı. 
lstanbul'da Tophanedeki fabrikamızda Türklyede derhal kullanılmağa amade ford otomobil ve kamyonları ile Fordson traktörlerinden müteşekkil büYiik bir 

~tokumuı vardır . Bütün bu araba ve traktôrler sağlam, idareli ve emniyetli olmakla beraber aynı zamanda ucuz fiatıa 

lahldıklarından gerek" iş ve gerek tenezzilh için bu arabalardan sahn almak S'izin menfaatiniz iktizasından 

oldugu gibi ziraatın terakkisi noktar nazarından da Fordson ıraktörünun Türkiyenin 

b6tün çiftçileri tarafından satın alınması o ~uretle 
mucibi mentuttrr. 

Lincoln 

'Fordson 

.E:~lcr~'>1/'4'?~.7ru-< 
FORO f'REEPOAT llTANBUL TURKtT• . --
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