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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Bir vazife 

Pvtüşir Fevzi Paşa 
~k~.ı\_SYA, 22. A.A. - Bü
Sır l"ev k~nı Harbıye Reisi Mü
ltatlerj ~ Paşa Hazretleri refa
tıı ve : le ordu müfettişi İzzet-
ilşaı 0 ordu kumandanı Sedat 
·~r bulunduğu halde d .. 
~ece b:leh~mize gelmişlerd~; 
~tirıe b' ed~ye tarafından şeref-

ır zıyafet verilmiştir. 

Devlet 

BUGUN 
2 acı sahifede : 

1-l•lfln Hamit tarihi telrlka 
2-Hanct 1'1 ıon haberler 

S Uncll sahifede: 
1- Mnoakl<alat tabrlrl hazır

lılt bitti 

a- Arap Kadri yanl'ID yerin d l 
Anini naoıı llldBrdl? 

4- 8eledlye azalıtına lallbap 
edile• zevatın mazbata
ları ikmal edllmlfllr 

4 Daca aahlf.:de: 

s u unu u u u u ..-..... u u u u o u u u • u u an , 
2- Slrl<ecld• Çolak Hayri 

kanlı bir vaka çıkardı 1- Felek, 2-HlkAye, 3-Roman 

bankasının 

Memur ve muallimler 
fırkalara giremiyecekler 

Anara 22' (Telefon) - İnti
habat bittiği için C. H. fırka~ 

Türk -Iran 
Hududun tahdidine 

başlanmışbr 
ANKARA, 22 (Telefonla)

Ajtrıdağınm şarkında Türk - İ
ran hudut komisyonlan mesai
sine devam ediyoc. Erkanı harp 
kaymakamı Nazif Beyin riyase
tindeki komisyonumuzla İran 
hudut komisyonu hududun ba
zı kısımlarını tahdit etmiştir. 

Yakında sıra tarafımızdan 
tashihi teklif edilen yerlere gele 
cektir. 

• 
sermayesı hazır 

İktisat vekili şerfine 
ziyafet verecek 

Şehrimizde bulunan Fransu: 
ticaret nazın M. Flanden dün 
müzelerimizi, çarşıyı, camileri 
ve §ehrin sair bazı §ayanı tema
fll yerlerini gezmiştir. Dün Fran 
sız sefarethanesinde bir resmi 
kabul yaptlımf ve Fransız teba
asının ~aretleri kabul edilmiş
tir. 

Edebiyat Fakültesi Reisi Fuat Bey, 
tecdidi intihabı tabii ve kanuni buluyor 
Emin Vekili M. Hakkı Bey, Vekaletin karan iki 

üç güne kadar tebliğ edileceği fikrindedir 
-

Nazır dün akşam ekspresle " 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Mumalleyhe refikası, keri-
mesi ile miiateşan M. Şanneyl 
ve Franııu: sefiri kont dö Şam
bron refakat etmişlerdir. 

M. Flanden Ankarada bir 
gün kalacak ve ertesi gün İıtan 
bula avdet edecektir. M. Flan
den buradan doğru Sofyaya gi
decektir. 

ANKARA, 21 - Fransu: 
Ticaret Nazın MUayü Flanden 

Daraııanun bmln Ye.11111 
M. Baklıı Bey 

f.d•b~,aı Ji akOltell Helal 
Fuat Beg 

· ı Bir çok dedikodu ve münaka '1. dünkü beyanatına ll!ve ede
flllan mucip olan Darülfünur, ! .:ek bir ıözü o.lmadı(mı beyan 
emin intihabı meıeleal dün son etmiş ve yeni intihap ihtimalin 
haberler kıBDUmızda yazdığı- den bahseden haberle~ müteal 
mı:ı gibi yeni ve çok dikkate va- lik suallere fU oevabı vennit-
yan bir safhaya girdi. tir ı 

Geçen cuma günkü intihapta "- Y enide11 emin intihabı 
' akalliyette kalan EdeQ.iyat ve yaJ!ılacağınd~n malilmattar_ de
' İl4hiyat müderrislerinin müşte ğilım. lJyl~ bıı;._ıeye hi9 ihtımal 
; rek tezi Maarif vekAletlnce tas vermedllım lçln dftıllnmeife bl-
1 vip edilerek intinhabın feshi te le I~zum. glJrmiyorum. 

. karrür ettiğine dair .AnRardan Bızim kanaatımız hukuki esa 
1 gelen haberler Darülfünunda ı;ata mil.11tenlttlr " r;oJr. kuvvet< 

Anluıra11a giden M. li'landln 
ve M. Şambron 

perşembe sabahı burada olacak-
tir. İstasyonda Hariciye ve İktı 
sat Vektletleri kalemi mahsua 
müdürleri tarafından istikbal e
dilecektir. Ayni gün öjtleden ev 
vel Hariciye Vekilini, fktıaat ve 
N afra vekillerini ziyaret ed.ocek 
ve şerefine İktisat vekili tarafm 
dan tertip edilen öğle ziyafetin
de bulunacaktır. Öğleden ııonra 
İsmet Paşayı ziyaret ederek ak
şam Ankaradan hareket edecek
tir. 

Cemal Hüsnü B. 
Bem sefiri Cemal Hüsnü B. 

dün Avrupa ekspresi ile mahal
li memuriyetine gitmiştir. 

büyük alaka ile karşılanmıttir. IidiP. . • . . 
1 Ekseriyet tarafı müderisleri Ekıeriyetın ıtımadıaı haız ol 

1 

bu hususta gazetelerin neorfya- mıyan bir namııet Darillflinunu 
t; vazıh olmadığını ileri sürerek temsll edemez.,, 
vekaletten sarih bir tebliğ _gel- Tahir B. ekseriyetin fikirleri 
meden yeni bir intihap vazlyetl ne muanıı olan tanıfnı namze
hakkında beyanı miltaleaya lil- dl ve Edebiyat fakfilteıl reiııl 
zum görmemektedir. Köprülü Zade Fuat Beyin de ve 

Hukuk fakültesi reisi Tahir (Devamı J inci sahifede) 

Bu ıabah ıehrlmlse gelecek olan Arlı takımı 

Sadullah Bey 
Seyrisefain müdiri umumisi 

Sadullah B. dün akşam Yalova
dan avdet etmişir. 

Aris futbol takımı bu 
sabah Istanbula geliyor 
Halkımız ve spor teşkilibmız misafir 
sporcuları hararetle karşılayacaklar 

Beş hasta var ! 
Etem Izzetın yeni es•r 

Yarın !tlilllget 
neşretmeğ• batlıyacaktır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Etem Izzet'ın eaerl, 

fakat B•lklgs'ln 
romanıdır. 

Bu romanda bir kadının 
blltiln maceralı hayatı ile 
beraber eski, yeni ve ileri 
hayabn blitlin tezahürlerini 
bir linema fılimi gibi göz
lerinizin önünde canlı bir 
halde bulacakıınıa. 

Y ann ilk maç şampiyon F enerbahçe ile yapılacak; 
Fener bu maça çok iyi hazırlanmışbr 

"Aris" Yunan takımı bu ı da oyuncularımıza Atina sokak
sabah şehrimize muvasalat ede lannda yapılan azim tezahuratı, 
cektir. Dün Fe- . l gerek komşu hükumet mahafi-
nerbahçe klübü· 
müze Selamkter 
gelen bir tel
grafla bu habeı 
teeyYiit ediyor. 
Konvansiyonelir 
9,52 de Sirkeci 
istasyonuna mu
vasalati mutad 

ıro.....ww 
olduğundan spor 
teşkilatına Ve Aris tabmıaın Jn

spor klüplerine ıilia utrenörü 

mensup arkadaşlann ve halkın 
"Aris" taknnı oyuncularını ve 
beraber gelecek seyyahları Türk 
lere has misalirperverlikle kar -
şrlayacaklanna eminiz. 

Balkan Olempiyadı C111Um-

linin ve gerek spor teşkilitırun 
sporcularımıza yaptığı emsalsiz 
hüsnü kabulü elan işitmekteyiz. 
Yunanistanda bu kadar dostça
sına muamele gören Türk spor
cusunun misafirlerinden geri 
kalıruyacağına eminiz. 

İlk maç cuma günü saat tam 
I üçte Fenerbahçe iledir. lstanhul 

·ampiyonu bu maçm ehemmiye
-iti takdir ederek fevkalade bir 
surette çalışmış, hazırlanmıştır. 
Hasmın kuvvetini takdir etmek 
le beraber iyi bir netice alacağı
mızı tahmin etmekteyiz. Çok te 
miz bir oyun tarzına sahip oldu 
ğu anlaşılan Yunan takımınm 

(Devamı Beıinci tabifedo) 
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Talısln Paşanın 

o: 73 (T•rcUm• we lktıb•• 
hakkı mahfuzdur.) 

Rumeli meselesinin 
• •• •• 
ıçyuzu ne ·d·? ı ı . 

Bu hadisenin tafsilatına giri§
ıneden evvel ma.1fun olmalidır ki 
Petreeburg ve Viyana hükfunet
lerinin Rumeli villyetlerino gön 
derdiği konsoloslar talimatı 
mahsusa ile geldiklerinden mea 

,. ele çıkarmak vt çıban başı ko
parmaktan halt kalmazlardı. 
Bunların hedofi meaaill. hükft
meti metbualarmm ikide bir 
Rumeli işlerine müdahalesini 
istilzam edecek meııeleler ihdas 
etmek Y't Makedonya {Uerinden 
Rus vt Avusturya nüfuzunun 
tesirini temadi ettirmekti. Ma
nastırdaki jandarmanın bir kur
şunla telef ettif;i konsolos bu 
nevi karıştırıcı, şamatacı insan
lardan idi, hadise şöyle olmuş
tu : Rus konsolosu bir gün te
nezzüh münasebetile sokağa çı
kar, yolu bir karakol önüne te
sadüf eder, kapıda nöbet bekH
yen jandarı',1a kavassız dolaşan 
bu zatın konsolos olduğunu bU
medi~i için seliim durmaz, kon
solos bundan tehevvüre gelerek 
jandarmaya yaklaşır, niçin se
lam durmadığını hqin bir lisan 
la sorar, jandarma neferi kendi
sinin konsolos olduğunu bilme
c'iğini söyler, bir Rua konsolo
sunun nasıl olupta hüviyeti bi
linmediğine büsbütün hiddet e
derek konsolos elindeki kamçı 
ile jandarmanın suratına vurur. 
Haysiyeti askeriyesine bu suret 
le tecavilıı edilen bu jandarma 
bir Arnavut delikanlıııı idi. Kon 
solosun bu ağır hakaret ve teca
vüzü karşısında itidalini kaybe
derek tüfengile nişan alır ve bir 
kurşunda konsolosu yere serer. 

Daha Metroviçe konsolosu
nun katli hidiseııi Petresburg 
kabinesini tatmin edecek dere
cede bistırtlmamı§ iken Manas 
tır konsolosunun bir jandarma 
neferi tarafından katli Rusya 
hükumetini büsbütün iğzap et
mişti. 

İstanbudaki Rus sefiri pek 
şiddeti teşebbüsata başladı. Rus 
ya hükfuneti konsoloslara karşı 
yapılacak merasimi ihtiramiye
ye müteallik talimatta yanlışlık 
bulunmaBI bu hadiseye sebep 
olduğunu ileri sürerek o tarihte 
Manastır vali ve kumandanlı
ğında bulunmuş ve ahiren sada
ret makamını da işgal etıniş o
lan Ali Riza Paşa için de hay
si yetşiken metallpte bulundu. 
Cenaze merasimine büyük oni
forma ile bütün erkAm askeriye 
ve mlilkiyenin iştiraki, katilin 
idamı, maktulün ailesine büyük 
bir tazminat itası Rus hük!ime
tinln cümlei metalibinden idi. 
Hakikatte jandarmanın hiç bir 
kabahati olmadığı gibi merasi
mi ihtiramlye talimatnamesin
de de bir yanlışlık yoktu. Vali
nin karakollara verdiği talimat
ta, maiyetlerinde kavas bulun
duğu halde karakol önünden ge 
çen konsoloslara resmi selam 
ifası merkezinde idi. Halbuki o 
gün Manastır konsolosu maiye
tinde kavas olmadığı halde tıek 
başına karakol önünden geçmiş 
ve jandarma neferi kendisini ta 
nrmadığmdan bittabi selam dur 
mamıştı. 

Metroviçe konsolosunun katli 
Rusya hükumetini o derece hid 
dete getinniş, İstanbuldaki Rus 
sefiri o kadar şiddetli teşebbü
stta bulunmuştu ki jandarma 
neferinin idamı gibi çok acı bir 
akibete bile nza gösterilmiş ve 
cenaze merasimi en yüksek bir 
tarziye manasına gelecek suret
te yapılmış, konsolosun ailesine 
büyük bir tazminat verilmiş idi. 
Vali Ali Riza Paııayı Rus hükU
metinin talebine kurban vermek 
ve yüksek bir rütbei askeriyeyi 
haiz bir zatın şeref ve haysiyeti 
ni kırdırmak tehlikesi mevcut 
idi. Rusya hükumeti bu nokta-

daki talebinde ısrar ediyordu. 
Petresburg kabinesinin maksadı 
vali ve kumandan aleyhine bir 
mücazat tertip ettirerek o hava 
lide Rus nüfuzunun kuvvet ve 
ehemıniyetini göstermekti. Bu
na mahal kalmamak için Ali 
Rıza Pap. Trablus garba gönde 
rlldi ve hemen hareketi için 
emir verildi. 

Bütün bunlar ldarci maslahat ı 
siyasetinin netayic!nden idi. An 
cak bu siyaset müstakil bir dev i 
!ete yakışacak şey olmadığı da ,. 
atlk!r ld.l. 

• • • 1 
Evvelce de yazdığım veçlıi-

le Hırkaiaaadet ve Bayram alily 
lan jurnalcıların marifetlerini 
göstenniye en çok yarıyan vesi 
leler idi. Bu alayların icrası gü
nü yaklaşınca jurnalcılar faali- 1 

yete geçerler, hayalhanelerinde 
uydurduklan çeşit çeşit yalan
larla hem Sultan Hamidin veh
mini tahrik, hem de menfaatle
rini temin ederlerdi. 

Bir sene, Hırkalsaadete bir 
kaç gün kala Konyadan "Mulı 
biri sadık" imzasile bir telg- ! 
raf gelmişti. Bu telgrafta " pek 
mühim maruzatı olduğundan ! 
İstanbula celbi ., istirham olunu 
yordu. Bu yolda maruzat ile 1 
vilayetlerden İstanbula adam 
celbolunduğu kesirülvuku idi. 
Konyadan telgraf çeken " muh 
biri sadık" ın maruzatı Hırkai
saadet alayile alakadar olduğu 
ve bu adamın behemehal bu işe 
ait bir haber vereceği anlaşıl
makta idi. Telgraf Padişaha ar
zolundu. Valiye bir irade gön
derilerek muhbiri sadık her kim 
ise harcırahı bittesviye İstanbu 
la izamı tebliğ olundu. İki gUn 
sonra telgraf sahibi geldi. Ma
ruzatı ne olduğu hakkındaki is
tifsara cevaben: ,,Hırkai saadet 
dairesine gidilirken bahçenın 
yol üzerindeki set duvar: iÇinde 
göze görünmiyecek bir mahalle 
bomba yerleştirilmiş olduğunu 
ve zatı şahane bunun önünden 
geçerken infilak ettirileceğini, 
kendisi kileri hümayunrla müs
tahdem iken bu tertibe ıttıla ha
sıl edip huzuru şahaneye arz 
için müracaat ettiği halde kiler
ci başı tarafından çıkarılarak 
Konyaya sevkolunduğunu. söy
ledi. 

(Bitmedi) 

Brezilya ihtilali 
Rio de Janeiro, 22 A. A . -

"Resmi" Federal kuvvetlerin 
Minasgeraes cephesinde ilerle
mekte oldukları ve asilerin elin 
de bulunan yerlerden bir çoğu
nu işgal ettikleri bildirilmekte
dir. Asiler, mukavemet göster
memişlerdir. Saopaulo- Parana 
hududu üzerindeki bir çok mev 
ziler asilerden geri alınmıştır. 
Asilere mensup hiç bir kuvvet 
Saopaulo hükumeti dahiline gir 
meğe muvaffak olamamıştır. 
Rio-Grande dö Sul'dan gelen 
son haberlere göre müttehit hü 
kumetlere mensup muhafız kuv 
vetlerden bir çoğu merkezi hü
kumete sadık kalmışlardır. 

Romanyada casuslar 
BÜKREŞ, 22 A.A. - Bu ya

kınlarda ortaya çıkarılan casus
luk meselesi hakkında mülki ve 
askeri makamlar tarafından ya
pılan tahkikat neticesinde bir 
çok mühim şahsiyetler tevkif e
dilmiştir. Bunların arasında . . ' 
emnıyetı umumiye şube müdür 
lerinden biri de vardır. 

Fransanın taziyeti 
PARİS, 21 A.A. - Alsdorff 

felaketi mlinasebetile Fransı~ 
nafıa nazırı, Alman nafıa nazı
rına bir taziyet telgrafı gönder
miştir. 

1930 

HARICf E ER .• 
y ahudi alemi heyecan içinde ... 
Filistin' de Yahudi yurd~ tesisine bu gidişle veda 

etmek mi lazım gelecek ? 

Tebliğ ! .. il Ecnebi matbuab il Hindistan 
Brezllyadakl 

Müstakil Yahudi lhtllAI Londrada konfe-
devleti yok 1 Brezilya ihtilali devam etli- rans toplanıyor 

Filistin meselesi nihayet az yor. Cenubi Amerikanın son ay LONDRA, 21 A.A. - Kıral 
çok vazıh bir safhaya giriyor gi- larda muhtelif yerle~de ihtilal yuvarlak masa unvanı verilen 
bı. Geçen Ağustos ayında Fi- !er ~ ve bunlar bırer sure7 Hint umumi konferansmVT 12 
listlnde kanlı vak'alar oldu. A- le nihqet bul~n:uıtur. Halbukı t'eşrinisanl.de açacaktır. 
raplarla Yahudiler arasında kan Bruilya ihtilatı böyle obrıadı. lşıi.zlerin miktan 
döküldü. Araplar umumf harp- Usun sürdü. Buna tahıla ettiği LONDRA, 21 A.A. -Bu a-
ten sonra aenelerdenbıeri dovam makalahıde "Timeı" eııcUmle ym 13 ünde işsizlerin miktarı 
eden Yahudi akınından Dik!yet dly~r ldı .. . 2,188,672kiş.iye baliğ bulunmak 
~dir. Arapların eruisi Yahudi- Bu mu91ılf mUoadelonın ta idi. Şu hale nazaran geçen 

ıeboplori. memlekttte birçok haftaya nisbeten 12,481 ve ge
bltyUk zayiata eebep olan bu çon senenin ayni devresine nie
müealllf mUeadolenin Mbepleri bet"en 973,623 kiııi fazladır. 
diğer komfu ctimhuriyetierde Ceografya cemiyeti 
çıkan lhtlllllorin ki gibidir. Bo- LONDRA, 21 A. A. - Ceo-
livyada, Peruda muhalifler u- grafya cemiyeti kıraliyesinin 
zun müddet iktidar mevldinde yüzüncü ytldönümünü tes'iden 
kalan roiaicwnhurlarınr yahut inşa edilmiş olan yeni binaların 
diktatörlerini atlattılar. Arjan- bütün dünyanın ceografya cemi 
tinde ihtiyar relaicUınhur İrigo yetleri murahhaslarının huzuri
yen iktidar mevki!nde uzun .za- le Dülı: d'Y ork tarafından küşat 
man kalmrt değil lae de şahsi i- resmi icra edildiği sırada muh
daretıi o kadar ho§nutsuzluk u- telif ecnebi teşkilatlarından 42 
yandırmıııtır ki halkın evvelce tebrik telgrafı gelmiştir. Bu mü 
kendini ııevmosine rağmen mer nasebetle bir nutuk söylemiş o
hametııizçe atılmııtır. Brezilya lan Dük d'York ahiren vefat et
dümhur reisi Wll§hlngton Luiz miş olan Nansein'in bu mera
yeni intihabatta yeniden intihap simde hazır bulunamamış olma 
edilmeği istemiyecek kadar a- sından teessüfle bahsetmiştir. 
kıllı davranmıı ise de muhalif- Franaada tahkikat 
lerl kendisinin gösterdiği Dr. PARİS, 21 A.A. _Borsa 

IVIisatirimiz M. V enize 
Haydarpaşadan trene binecek, C. 
bayramı merasiminde bulunacak 
Ankar~, 22 ( Telefonla ) - Cümhuriyet bayramında i'fı.' 

M. Venızelosun Haydarpaşa- car Başvekili M. Beden ile bır 
dan maada bir iskeleden trene likte Başvekilmizin misafiri "' 
binmek için müracaatta bulun- lan M. Venizelos, Cüm huriY' 
duğu haberi doğru değildir . bayramındaki merasim de Ft 
Tesbit edilen programa göre isicümhur Hazretlerine mahSll! 
Yunan Başvekili, Haydarpaşa- tribünün yanında yer alacald~ 
dan trene binecektir. dır. 

Darülfünun intihabının tecdidi 
ihtimali kuvvetlidir 

Ankara, 22 ( Telefonla ) - edecektir. Neticenin, dün de tıl 
Darülfünun intihabatı hakkın- dirdiğim gibi, Darülfünun dl 
daki takrirler üzerinde Maarif yeniden intihabat yapılması l<• 
vekaleti tetkikatıru yarın ikmal rarı olacağı anlaşılıyor. 

Yeni bütçenin tetkiki başladı -
Ankara, 22 ( Telefonla ) - vam etti. Bu içtimada 931 ı;eıır 

Heyeti Vekile saat 15 te top- ıl bütçesinin esasları etrafıııdG 
landı, 21 re kadar müzakere de- müzakerata başlanmıştır. 

Ağrıdan canını kurtaranların tevkifi 
Ankara, 22 ( Telefonla ) - tından canını kurtarıp Tebrl 

Tebrizden bildirildiğine göre kaçan bir kaç şahıs tevkil ed 
Ağrıda Türk kıtaatının tediba- ıniştir. 

iki idam karan 
Ankara, 22 ( Telefonla ) - tillerdcn Hasan ile Satılmış icll 

Ankarada Atköprü civarındaki ma ve şeriki dirüınlerden Hııt! 
evinde parasına t c.maan öldürü- za da yaşının küçük olma 
len Bulgaryalı Ahmed in bıtillc meb:ıi 24 ı:cne ağır hapse rnaJı 
rinin muhakemesi bitmiştir. Ka kum olmuşlardır. 

Rus ihracatı meselesi Prestes reis iktidar mevkiine manevraları hakkında istintak 
gelaede gene onun nüfuz ve ik- yapmağa memur hakim, birçok 
tidarı muhafaza etmiş .olacağını mali şahsiyetleri dinlemiştir. MOSKOVA, 22 A.A. - Tas elde etmeğe doğru yürüdüğü g 
iddia ediyorlar. Asiler Dr. Pres- Bunlar, işlerdeki buranın borsa ajansı bildiriyor: Sovyetlere kar rülünce kapitalistler yaygara 
tesin intihabını yolsuz olduğu- manevralarından ziyade pek şı tahdidi tedbirler alan memle- başladılar. Cihan piyasasında 
nu iddia ile neşrettikleri beyan- müşkül olan umumi vaziyetten ketler hakkında ittihaa olunan atlerin. düşmesini Sovyet bul· 
namede " kırk snednberi Brezil müetvellit olduğunu beyan et- karar hususunda matbuata beya daylarına atfeden kapitalistleıf 

lnglll• mnıteml11lrAt n•:un 
Lord P•sıefield 

yada hUküm süren zümreyi ilk mişlerdir. natta bulunan ticaret komlı;er en mukni cevabı her halde bOIŞC 
ve son olarak atmak" maksadın -------- muavini bugün cihan buhranı- viklikle itham edilmeyecek rr 
da olduklarını İlan etmişlerdir. F ansız arlementos nın sebeplerini Sovyet Rus yanın lan Amerika ticaret nazırı ver· 

ler tarafından satın alınmış, fa- "Times" bu sebebi kaydetmekle r RİS P A ~ fazla ihracatına atfetmek istiyen ınİ§tir. Hakiki Tumpingi Tun' 
kat bu toprakların eski sahiple- beraber diğer mühim olan bir P~. , ~2 A. · - Nazır ~r kapitalistlerin bundan daha bir hüktlınetleri yapmaktadll 
rinde bugün ne erazi, ne para amili de ilave etmek lazım oldu meclısı parlamentonun 4 Teşn- müddet evvel ayni Sovyet Rus- ve bu cihet resmi istatistikler. 
kalmıştır. ğunu söylemektedir. İngiliz ga- ni~~ide açılmasına karar ver- yayı cihan piyasasına kafi mik- sabittir. Sovyetler aleyhindeiı:I d 

Ağustos vekayiinden sonra zetesi diyor ki: mıştır. tarda mal çıkarmamakla it- mücadeleye ön ayak olanlar Sof d 
Filistine gönderilen tahkikat "Refah devirlerinde Waşhin PARİS, 22 A.A. - Gazete- ham ettiklerini kaydederek Sov yetlerle tabii iktısadi münase 
hey'eti yerlilerden bir çok kim- gton Luiz'in idaresinden daha ler, birçok meb'usların teşebbü- yetler aleyhindeki mücadelenin bata girişmeğe muvaffak olıtll' 
senin ifadesini dinlerken söyle- diktatör olan hükumetlere kar- sü üzerine yeni bir siyasi fırka- ne kadar manasız olduğunu söy yanlardır. Bunların gayesi sov· 
nen sözler pek calibi dikkat ol- şr ısyan etmek mUşkil olur. Sı- nın teşekkül etmek üzre olduğu lemiş ve ezcümle demiştir ki: yetlerle münasebette bulunaııl' 
muştur. kıntılı zamanlarda ise bu pek nu yazmaktadır. Milli sosyalist -"Çarlık Rusyası maattees - n ızrar etmektir. Bu mücade~, 

Filistin Araplarının umumi basit bir iş olur." cümhuriyetperver unvanı altın- süf Sovyet Rusyadan üç misli nin hakiki saiki iktısadi olduı;· 
harpte İngiliz tarafına nasıl geç "Times" ihtilalin asıl amili da teşekkül edecek olan bu yeni fazla ihracatta bulunuyordu. Ve kadar da siyasidir. Sovyetler B 
tikleri sonra memleketin Yahu- olarak Brezilya da kendini his- fırka~ın prog;amında de~let i- hiç kimse birşey söylemiyordu. leyhinde girişilen bütün mücB' 
di istilasına oğramasile ne derin settiren iktisadi buhranı görü- daresınde asrı esaslara gore ıs- Fakat Sovyet Rusya cihan piya deleler gibi bunun da akamete 
bir inkisarı hayale oğradıklarını yor. la.hat yapılması, vergi usulleri- sasındaki eski mevkiini tekrar uğrıyacağma kat'iyyen kaniİZ· 

İngiliz gazetesi mutaleasına nin ıslah edilmesi, milli selame -· 
uzun uzadrya anlatan Araplar d 1 'h ·1·1 ·1 · k tin teminine ve sulh!in muhafa- ali'. 
Filistin'in dertlerini anlatmak evam a ı tı a cı enn ma satla- lzmir piyasası Türk~ Japon ticaret 
için Londraya,Cemiyeti Akvam rından bahisle lıükfuneti elinde zasına matuf bir siyaset takip 
merkezi olan Cenevreye hey'et- bulunduran zlimreri atmak mak olunması gibi maddeler vardır. 
ler yollamaktan da geri kalma- sadı iyice tasrih edilmiş olmak- Almanyada bir facia 
d 1 la beraber bu maksat elde edil-

1 ar. BERLİN, 21 - Yerli dina-
t dikten sonra ne yapılmak iste-
ngiliz hey'etinden sonra mit deposunun infilakı neticesin diğinin müphem olduğunu ilave 

Cemiyeti Akvam tarafından da etmektedir. Maamafih ne olur- de Alsdrof yakınındaki Vi!helm 
Filistine bir hey'et gönderildi . sa olsun bu ihtilalin neticesi ocakları yıkılmıstır. 
Gözyaşı duvarı, denilen ve bu- İnfilakı müte~ip ölen amele Brezilya için ayni surette fena 
gün müslüman evkafına ait era- 95 kişidir. 570 amele enkaz al-'d b 1 tevlit edeceği mutaleasını ileri 
zı e u unan yerin ziyareti be- tında kalmıştır. Bundan 420 ki-
h . süriiyor. 
anesıle Yahudiler tarafından ___ ,,____ şisi kurtarılmıştır. 

yapılan nümayişler Arap ehali- Rekoru kırıldı İçlerinde 76 kişi mecruhtur. 
yi son derece asabileştirmiş, a- Enkaz altında dahal50 kişi var 
" ..... k .. b d Portsmouth, 21 A.A. - Bir d B gu_.,,os ve ayıı un an çıkmıştı. ır. unların kurtarılmasına ça-
İkı unsur arasndaki ihtilafın Amerika tahtelbahri L:.ıgün 101 !ışılıyor. Her taraftan tahlisiye 
kin ve husumeti sebeplerini ara; metre derinliğe inmiştir. Bu, hey' etleri gelmiştir. 
ken bı.ttab' y h d' · ·ı~ Amerika için bir rekor teşkil et B' k ı a u ı ıstı .... sı kar- ırço mahallerden tazi .-

d l k 1 mektedir. J-şısın a mem e et erinin kendi tel<!'rafaln alınmıştır. 
ellerinden gittiğine hükmeden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; ~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

idaresi yalnız İngı·ltereye aittı'r. istifa etmı'ştı'r 
Arapların hissiyatını göz önüne · 
getirmek lazımdı. Filistini bilen Şu veya bu teşkilatın araya gir- LONDRA, 22 A. A. - İn-
ler Gözyası duv<ırı h 'i disP.~İni-ı mesine müs<ıade edilmiyecektir. gilterenin Filistin hakkındaki 

. . Yahudilere Filistinde milli bir siyasetine dair neşredilen beyaz 
zaten ıçın için kaynayan nefret 
ve husumetin ka:ııı h ı" yurt tesis ettirilmesi vadi zaten kitap siyonist mahafilde büyük 

ah.. .. d şu götürür bir bahistir. İngilte- bir teessür ve heyecan uyandır-
tez urun en ibaret sayılması 
lazımgeldiği kanaatindedir. 'l alı re böyle bir yurt tesisi iddiasile mıştır. Yahudi Ajansı komite-

k 'ka Filistinde müstakil bir Yahudi sinin reisi Lort Melchett istifa 
ı t şunu gösterdi ki böyle kan 

l b. k' devleti kurmak gibi emeller bes sını venniştir. 
ı ır va a çıkarmak için Arap
ların hiç bir tertip ve tasavvur- leyenlere hiç yüz vermek niye- KUDÜS, 22 A.A. - Gazete-
ları yoktu. Vak'anın zuhuru ani tinde olmadığını anlatmak işti- ler, İngiltere hükfuneti tarafm
olmuştu. yor. Tebliğ hakkında dün neşre dan neşredilen resrhi beyaıına-

dilen ajans telgrafından anlaşı- menin Yahudileri yıldırımla vu-
Cemiyeti Akvam hey'eti ver- lan mana bu olsa gerek. 1 ·b· b. h 1 d · ru muş gı ı ır a e getirdiğini 

iğı raporda Filistindeki İngiliz Filistinde müslüman ve hıris- yazmaktadır. Manda idaresile 
idaresininin kabahatli olduğunu tiyan olmak üzere bir Arap ekse Balfour beyannamesinin hal~ 
söyledi. Lazım gelen tedbirlerin riyeti vardır. Bunun karşısında d k lkm 
1 

orta an a amasmm Arapla 
a ınmamış olduğunu yazmaktan dünanın ötesinden berisinden, d h al · k' 
k d. · al rı a ay ın ısanna uğrattığı 

en ını amadı. Bundan sonra bilhassa Yahudilerin can ve mal 1 k 
1 t zanno unma tadıt·. Her gün 

ne o acakti? ngiliz hüktlıneti lanndan emı·n olmadıkları yer- k y h di çı an a u gazetelerinden bi-
yeni bir tebliğ neşrediyor. Bu lerden getirilmiş bir Yahudi mu ri İngiltere hükfunetinin bu ye
tebliğ Filistinde mi111 bir yurt hacir kütlesi bulunuyor. Yahu- ni siyasetini Yahudi kavmine 
tesis edileceği vadedilen Yahu- dile.rin miktarını arttırmak için karşı bir sui kasıt olarak tavsif 
dilerin hiç hoşuna gitmemiştir. siyonist teşkilatı kaç senedir ça- etmekte, bu siyasetin Ylahudi ta 
Arapları tatmin edip etmemesi lısıyor. İngiliz müstemlekat na- rihin kaydedebileceği en büyük 
ayrı bahistir. Fakat teblig" şunu zırının bu teblig"ı' u"zerı'ne bu teş b. ld ·· d. • · · ır a anışa vucut ver ıgını yaz 
anlatmak istiyor ki, Filistin'in kilfitın reisi meşhur Weizmaıın m;ıktadır 

tzMtR, 22 A.A. Bugün 19,5 muahedesi 
kuruştan 45 kuruşa kadar 3588 Ankara 22 - Bir müddet~~ 
çuval üzüm ve 7 kuruştan 40 beri cereyan etmekte olan T~r ş 
kuruşa kadar 2798 çuval incir - Japon ticaret muahedesi rnW 
satılmıştır. keresi ikmal edilmiş ve mualıt' 
lntihabab biten yerler de imzalanmıştır. 

t . . e 
ANKARA, 22 A.A. - spar lzmir gazeteleri aleyhıfl 

ta, Yalovaç, Tirebolu, Aydın, d 1 
Söke, Elaziz ve bütün kazaları, ava ar 
Kula, Arapkir, Urfa ve bütün İzmir, 22 - İzmir gazetele!'\ 
kazaları, Günar, Anamur, Mut, aleyhine açılan dava yekUııu 1ıeı 
Gelibolu, Germencik, belediye gün kabarmaktadır. Beş ga:ıet< 
intihabatını C. Halk fırkası nam nin davaları şimdiki halde yirıfl· 
zetleri kazanmışlardır. yi aşmıştır. 

Mısır kanunu esasisi 
KAHİRE, 22 A.A. - Libe

raller tarafından yapılan içtima 
da kabul edilen bir karar suretin 
de, kabinenin kanunuesaside ta
dilat yapmağa salihiyeti olma
dığı beyanedilmekte, çünkü bö
yle bir tadil teşebbusünün par
lamentoya ait bazı mühim vazi
felerin görülmesine mani olaca 
ğı ve liberallerin hükumete mü
zaheret etmiyecekleri kaydedil
mektedir. 

İzmir belediye meclisi 
İzmir, 22 - Yeni belediye 

meclisi bu sabah içtima etti. 
Meclis reis, reis vekili, katip ve 
encümen azalarını intihap ede
cektir. Sezai beyin riyaset mev
kiinde kalacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

İzmir izcileri 
İzmir 22 - Muallim ve orta 

mektepleri ile lise izcileri Anka 
ra cümhuriyet bayramına işti
rak edeceklerdir. Hazırlık de
vam ediyor. Ayın 26 sında hare 
ket edeceklerdir. 

-------
İzmir jandarma mektebi 

İzmirdeki jandarma meltte~. 
nin Edirneye nakledilmesine I>• 
rar verilmiştir. 
Küçük sıhhiye memurlar 

Yeni hı~zıssıhha kanunu ırııt 
cibince müvazenei umurniYef 
dahil veya idarei hususiyeter ~ 
belediyelere mensup küçült s~ 
hiye memurlarının vekalet 
göstereceği yerlerde çalışaıı:~
rın veya seyyar bir halde bu r 
nanlann gezdikleri yerlerde sB 
hastalıklar hakkında tetlti~t 
yapmağa mezun oldukları Sıı•.', 
biye vekaletince tamim ediltfl

1 

tir. 
Kaçak tUtilnler . 

tıı' Tahtakalede r kahvede 
kiloya yakın kacak tütün bu\U

1 

. t3' 
muştur. Bundan başka Kab3d · 
ta bir kömürcü kayığında 26 ~ 
ter sigara kağıdı yakalanrnı.şt 

Yeni pul siparişlerı 
•• ~tl 

Posta ve telgraf idaresı r · 
den Londraya pul sipariş e~ 
tir. Yeni pullıır birkaç av soı> 
ge\ecel·· · · 



• 

ıı 

e 

r 
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Fatihte yakında,, mUsakkafatın tahriri baslıyor 
-

Yeni tahrir 
Musakkafat tahriri 
hazırlıkları bitti 

Tahrir, Fatih mıntaka
sından başlıyacak 

Yıoni musakkafat tahriri Wn 
bütün hazırlıklar bitmiıtir. '!&
kında ve birinci olarak Fatih 
mıntakasmdan bqlıyacaktır. 

Tahririn bu seneden mute
ber olması kabil olamıyacaktır. 
Fakat Fatih mmtakası bit:or ve 
Vila~t te muteber olmasıru ilAn 
ederse tatbik ediloodttir. 

Devlet bankası 
hisseleri 

Merkez Cümhuriyet Bankasr 
hiase senetlerini almak iqin me 
murlar da kaydolunmağa bafla
Il'lışlardu;. 

Metruk emlak 
İtila.fname mucibince Rum

lara iadesi l~zım gelen bazı met 
ruk emlakin dosyalarının tetki
kine başlanmıştır. 

Cümhuriyet bayramı 
programı 

Cümhuriyet Bayramı proğra 
ını henüz kat'i şeklini almamış
tır. Bugünlerde ikmal olunacak
tır. 

Dersiam maaşları 
Yeni tekaüt kanununun bir 

ınaddesinden dolayı dersiam ef. 
diler beş aydanberi maaş alama 
ınaktadırlar. Ekserisi ihtiyar ve 
tekaüt yaşını geçmio olan derai
aın Ef. ler Bqvekil Lımot Pqa 
ile Maliye Vekaletine telgrafla 
tnüracaat etmişlerdir. 

Bu zevat telgraflarında ma
aşlarının kaydi hayat şartile mu 
hassas olduğunu, tekaüde sev
klerinin mağduriyetlerini mucip 
olacağını ve tcmadii mağduri
yetlerine meydan verilmemesi.
~ rica etınişlerdir. Derııiarn efen 
düer ricalanrun isaf olunacağm 
dan emin bulunuyorlar. 

Kaza mal müdürleri 
~ r:r eni teşkilat dolayısile kaza 
~ ınal müdürlerinin tayinine 
Ilı" anı edilmektedir. Yeni mal 
ltı~d~rlerinden Fatih kazası mal 
~i dürü İbrahim Hakkı Bey ye
ç;azifesine başlamıştır. 

talcada da kazandık 
~~takada yapılan umumi 
~ lıs intihabında da C. Halle 

ası namzedi kazanmıştır. 

Roketler 1 Mallhemelerde 11 B•ledtgede fi( Ekorıomt 1 T. Odası ..... 1 __ P_o_ılll_te_---1( 
Vapur kazalarına 
karşı tedbirler 

Arap kadri Tebligat Servet Sirkeci garının Otuz el ! 
. 250 .1 hamaliye ücreti 

Yangın yerinde Ar- intihap edilen zeva- Türkiyede mı -
8 

, . . ~ Sirkecide dünkü 
Kazazede gemilere 250 • . .. d" on ton etrol var u mes ele ıçın Vekalete kanlı vaka 
metroya kadar ip atılacak tinı nasıl öldur u tın mazbataları y p müracaatı kararlaştırdı 

Tahlisiye umum! müdlldüfü Şahit Hüseyin cinayeti Bu at..·ama kadar tebli.ır. Bu serveti işletirsek ihra- Ticaret odası meclisi dün bir içti-
"' ~ ma yapmıştır Bu içtimada odanın Ni 

son ııiıstem tahlisiye vesaitinden nasıl anlatıyor edilmio olacak cat ta yapabileceğiz san mayıs, haziran hül~sai hesabiye· 

Çolak Hayri değnekçi
likten nasıl çıkarıldı? 

olmak lizere roket atan el taban o·· A " ahkemesin- I !erinin tetkikinden sonra top halinde Dün saat ~5 de Sirkecide pyanı 
calan mübayaa edecektir. Bu d L~I lldgırÇoeııakum mede saı·- İntihap encümenleri tarafın- Memleketimizde yaf.ılmakta 0 an memleketimize giren havlular hakkın dikkat bir zabıta vak'ası olmuı kartı 
tabancalar Şermobi markahdtt. e,. ".o e . u rçot dan hazırlanmakta olan şehir cetrol taharrlyatı yen' yeni netice- dairi komisyon raporu okundu. Güm lılclı üç elden 30 a yakın kııqun atıl 

K bl kan d la il me 1sminde bır kadının çantaaını meclisi azalanııa ait maıı:batalar er vermiJtlr. rilk tarifesinin 405 inci maddesi ah- mrıtır. Tahkikatımıza göre hldiae şu 
am yo unu o yıs e Art" • öldl1nnekle maz Meınlelı:etimizde muhtelif mıntaka klimından istifade edecek memleke- §•kilde cereyan etmi•tir: 

~--'-hür eden bu tabancalamı gasp ve ını "-al ile kısmı a·amma ın· tihap •--d ı- kal 250 milyon ton derhal ı'• • 
....,., . . nun Arap Kadrin.in muhakeme- lAllu b'ld" .:;1mi lr Bu h "'"' a aa timize top halinde havlu getirilmek- Sirke<:ide V esir lıkeleııinde çalıı· 
mtibayaası ıçın vek!lettıen lllMU • K til A Kadri an reaınen 1 lı'ı jt · U t!fade edilebilecek petrol bulunduğu te, sonra bunlar biribirinden ayrıl- mkata olan arabacıların detnekçial 
niyet gelmiştir. sıne bakıldı. a. rap ' sustaki tebligat bu alqama lı:a- teapit edilmiştir. Bunun kıymeti lôa- maktadır. Meclis 405 inci maddenin çolak namile marufHayrl isminde biri 

Bu tabancalar gayet fenni oi- 1 Ağustos geoesı ~~ide8ki. yan dar ikmal edilmiıt bulunacaktir. kal lO milyar liradır. tadili için vck8.lete ıııilracaata karar vardır ki eskiden bir kaç vak'a11 daha 
h. • gm yerinden geçer...,., a&me- F , Türkiyede petrol istihsalatı başla- verdi. mevcuttur. 

a&I havı olup 250 mo~o en- nin k kaçm - azla süratle gtd6ll dıtı takdirde memleketimizden sene- Odanın Sirkcoi garında hamaliye Arabacılar tarafından cemiyete mü 
daht edilebilmektedir. Atılan ro • çaııtasını aptnıf ve Aa . vf ., 5,000 ton petrol ihracı kabil ola- ücretini kaldırması talebine ılrket bu teaddlt şik~yetlerden aonn çolak 
k tt. rb t b! · ,____ <ra baa1amıa. Tam bu sırada r- aoförler bil~ekt11' Bu y"-den memleketı'mı'ze yr! d e n ucuna me u r ıp ....._ ... ~ ır ">' - · "" ücreti tarife mucibinoe aldı..._ı iddia Ha eğnekçilikten çıkartılıyor. Ve 
ed 1 · k d "d tln nrevdana çıkarak AI'&p Ka- ıerıevt 10 milyon lira raddesinde bir ederek imkan olmadı"' oev!t,';m ver- Arif Ef. lımlnde blrlai '1.iln sabahtan z e o an gemıye a ar gı e- d ....... ınl . A K dri -1 Son günlerde 20 kilometro- t 1 ktl M mi k t' · de a• 
k k im . odil k n yı o emış. rap a ı e serve ıı re<:e r. e e e ımız mittir. itibaren değnekçiliğe intihap edill-

re urtan a!ll temın ıne 1 d b! boğu lm dan fazla suratle giden fO~rler '~"'lyetJI miktarda petrol bulundug· u K b ara arın a r Qma o U"- ru awı . .. umpanya ceva mm sonunda yor. tıedir " ~ ,.,,ıc.almı••·r. h k'-k d t ,. ltı d • · K dri k d" in" k 1 lıı ,..... ,,... m~ 8, ,.. ıse e opra'\ın a n a go "mecbur olunmadı"ı halcıe bu kadar Oün saat ll, 15 de Sirkeolde koeta 
B. ı.~~ .. _, K kul--' tur. a en ıs ı ya a ama B" t.... h ülü b 1 b tı d . " 

ır ....,. gun evv.,. IZ """ • • A .. b ~nı..ı h ınaena ... y alllkadarlara m u. ~an u ~erve mey. ana çı- teshlllt göıterildiği takdir edilmedi- ne yiye yiye dolaımakta olan çolak 
önünde karaya oturmuş olan :tiren . r~ın~ 1.....-: d .cer düve tebliğat yapılarak bu işin yal- karmak. ıçın sondaı yap~~k lazııp gel ğini gördük, dııha fazla teehl!At g&- Hayrı bu sırada Arif Elfendlye raalı-
Yunan bandıralı vapurun atlat- at etmıştır. rap a n, n nr:ı belediye zabıta lllJllllUriacı- mektedır. Her sondaı ıçın 100-400 teremeyis,, demektedt; . yor •e : 
+,;;. hlik d 1 ·1 tı" tı" cereyan eden muhakemesinde, L- k 1 tü bin lira sarfetmek lbımdır. Fortonzade Murat B. bu hususta - Sen vene başıma bell mı ~ık--..ı te e o ayısı e care . . na u.ıra ı mıyarak bli ·n .zabıta S b' l' " 
bah . ""d" . . b" yangın yerınden geçmekte ıken 1 bu anayı' ır 1ği inhat vererek dedi ki: tın? diyerek hArnil olduğu panbe on 

nye mu unyetı ecne ı va- A · · · d k' ahıı büyük memur arının mesele ile al& - Evvelce bir hamaliye ilcretl veri tabancasını çekerek Arifin tl•erlno 
al bli rtın ısının e ı ş m kad 1 1 pur acent arına te gat yapa - b" k .1 .. .. ıktııc. ar o ma arı ve fazla sür'atle Sanayi birliği heyeti umumiyesi yorduk. Şimdi hamaliye, kürekçi, ma boşaltmağa başlryor 

rak liman hududu hario!nde da- kır d"~~ ı üedo~une c; b e~ı ~e gittiği görülen otomobil şoför- önümüzdeki pazar günü bir içtima nevra ve muşamba ücretleri verlyo- Bu ani tecavüz karı111nda Arif de 
hi olsa kılavuz almalarını ihtar denkıslınd ~ m ~- ala m_ect. urıyetın leri hakkında derhal zabıt vara yaparak muamele vergisi meselesini rwr, bunun teshi!Atı nerede kaldı?.. nefsini mildafaa etmek için tabanca-

. · e a ı6mı soy emış ır. k ta · d"'---· b!ld" ·ı . görüşecektir . Aıı:eda bu fikirde idi. Neticede ve- smr 9ıkarıyor ve o da ateı etınete bat etmıştır. . 1 1 Hti ası nzım e ıuı..,..ı ırı mış B l K d . kiilet nezdinde te•ebbüsatta bulunul- lıyor. Caddenin orta11nda atılan bu 
Limanı tanimiyan bu kabil ~ahi-~ ola~ak cop o unan - tir. a ya araay ın Şlr- masına karar veriİdi. kıırtunlar oradaki halkı ve dükkAncı 

kaptanların uğradıklan kazalar seyın şoyle ıfadede bulundu: Maili inhidam hanlar keti kadrosunu indirdi Muaıllele vergisinin zeytin yağı sa- !arı telAta düşürüyor ve herkes kaçı· 
müteadd!ttir. "-Ben apartırnamn arkasın- nayiinden alınmaması hakkmdald ko- şıyor. Birden sllAh sesleri çoğalıyor. 

Gemiciler kılavuzluk için a- da harç yapıyordum. Sonradan İstanbul belediyesi Yeşildi- Aldığımız maHlmata nazaran Bal- misyon kararına iştirak edilerek ve- Arifin arkadatlarından Hamza da bu 
iman 50-70 lira ücretten çekin Kadri oldug"unu ögvrendig"im bir rek ve Mahmutpa_şa cihetlerin- ya Kara Aydın maden tirket;;'memur kiilete ar:ıma karar verildi. vakaya karı§arak o da slllhmr 1ıo,aı-

deki eski kargir hanlardan mai- ve amelesi arasında tasfiye yapını§, Matlfibatı meşkiikeden kazanç ver tryor. Sahne gittikçe daha ko:kunç 
mektedirler. Filvaki liman hu- adam arkadan, Art!n önden yü- . h"d 1 kadrosunu haddı asgariye indirmiş- gisi alınmaması hakkında vekilet neE bir vaziyet alryor. 1i ın ı am o anlan yıktırmağa · dutları haricinde kılavuz almak rüyordu. Artin hızlı hrzlı yürür tll. dinde teşebbüsatta bulunulmasına ka Atılan 30 a yakın kurşunlar muııt~ 
Lozan muahedesi mucibince ih- ken sol elile kamını tutuyordu. başlamıştır. Son defa şirket 120 müh',ndis ve tar verilerek içtima niahyet buldu lif istikametlerd~ ıidlyor. Neticede 
tiyaridir. Bunlardan yıkılmıya lüzum memurla 2000 amelenin vazifesine ni YalruE Arif sol kolundan ve sağ baca 

Son zamanlarda limanımıza Arap Kadri'nin elinde kara- göıtermiyenlerin de tehlikeleri hayet vermiştir . Ih tından ağır surette yaralaruruştı1 . 
saplı büyük bir kama vardı. nini izalesi için tamir edilmele- Konsorsiyom heyeti racat Pollı memurları hAdiaeye vaziyet 

gelip giden vauurlarm adedi arı Tramvay yolundan aşağı in- ri sahiplerine tebliğ edilmiştir. ediyorlar. Fakat çolak Hayrı :ıatıra-
miıttir. Ticareti bahriye miidiirü diler. Başka bir şey görmedim." Tamir ettirilerek tehlikeleri dün toplandı rak kaçmak isterken karakola giriyor 
Zeki B. bu hususta bir muharri- B ve teykff edilerek tabanoası elinden a 

Neticede Saime hanımın şa- izale edilmiyen hanlar da hed- Konsorsiyom heyeti umumiyesi U sene u•'zg"'m ı y ı A 'f b' rimiıı:e deıniRtir ki ı ıruyor. . an anan rı ır otomobile ., hit olarak celbi için muhakeme medileoektir. dün akşam Nurullah Esat Beyin ri- k k h tah k ld 1 - Akchmizden gelen birçok . d • , onara H aneye a m ınıştır . 
3 KAnunuevvele talik olundu. yasetın e aylrk içtimaını yapmıştır.. Ve ıncır Silllı atanlardan HamEa kaçm: :tır ,. 

vapurlar Rusya ve Romanyada B .ır.f b • ti Viyanada toplanacak Bu içtimaa Osmanlı bankası Türkiye 
külliyetli buğday işi bulmuşlar - a5 ar aşı Clnaye merkezi müdilrü M. Guyarlk de işti-
dır. Bunun için limanımıza tran Bağlar bapnda bakkal Teo - kongre rak etmiştir. 
ai til 1 ·ı k fan'ı öldürmekle ınamun olarak Beyneltnilol Ro•"ry klüp teş İçtima başlayınca Nurullah Eaat 

İzmir Ticaret Odası 
t sure e ge en gemı er ço ..,.. Bey tarafından Osmanlr bankasının 

fazlalaşnuştrr. En çok gelen İn- muhakeme neticesinde 10 sene kilat1 tarafından -önümüzdeki da bankalar llonsorsiyomuna dahil ol İZMİR, 21 A. A. - Şehri
giliz ve Yunan bandıralı ş!lep- hapse mahkftm olunan Anılan haziranın 22 sinde Viyanada duğunu bildirdi. Tebliğ konsorsiyom ıniz ticaret odası üzüm ve incir 
lerdir. m temyizce nakzolunan davası- bir kongre yapılacaktır. ca büyük bir memnuniyetle karşılan- lerin ticari vaziyetine dair neş-

bir rapor neşretti 

na dün de devam olundu. Tem- dı. · - · d Hükumet aleyhindeki Bundan sonra konsorsiyom icra ko rettıgı rapor şu _ur:. . 
yiz mahkemesinin, hükmü boz- mitesi tarafından yapılan son bir ay Bu se.n~ mevsım ıptıdasından Bina tamir edildi 
arken vak'a mahallinde kegif ya dava hk mua~•"• ••tlcik .,ı;ı,ı; Rn h•· ay ?O Tesnnıevvel akşaınm• kadar 

İstanbul Zat iıleri muhasebe pılması ve mamunla müteveffa- Dün Muhtelit Türk _ İtalyan !ık hülisai hesabiyeler de tasdik edil İzmir borsasında 21,640,347 ki-
ciliği binası harap bir halde ol nm vaktile Ticaret mahkemesin mahlremesinde Galerini tarafın dikten sonra içtimaa nihayet verildi... lo üzüm satılmıştır. Geçen sene 
duğu cihetle geçen sene kısmen de cereyan eden dava dosya.sının dan Hükfunetimiz aleyhine açı- Kamhiyo fiatleri ayni tarihte 32,500,555 ve evvel 
tamir edilebilmiş, tamiratın di- tetkiki icap ettiği hakkında ser- lan davaya bakılmıştır. Davacı Dün borsada İngiliz lirası 1030 ku ki sene 25,030,356 kilo satıınuo 
ger kısmı bu seneye kalmıştı. dettiği mutaleası üzerine vak'a Topanede istimlak edilmiş olan ruşta açılmış ve bir aralık 1030 kuruş tır. Son hafta zarfındaki fiatler 
Vekaletçe yeni tahsisat verildi- mahallinde keşif yapılmıştır. iki gayri menkulün bedelini ta- on paraya yükseldikten sonra gene şunlardır: 
ği cihetle binanın dışı sıvanmış, Müddei vekili bu keşfin nok- lep etmektedir. Tarafımızdan 1030 kuruşta kapanmıttır Aliyülala 44 ila 48, fili 43, 
maaş tevzi mahalli de yeni bir san yapddı~ını, daha bazr M"it Liret 9 ,0l Altın 912 kuru~tan mu birinci 23 il& 37,5, ikinci 27 ili ı> 9""• bunun bir istimlak işi olduğu ve amele görmüştür 
şekle konmuştur. lerin istimaını istedi. evvelce bunUJ). hakkında T\irk 33, üçüncü 21 ila 26,75 ve Ka-

Kira ile bazı binalarda bulu- Maznun vekilleri keşfin la- mahkemesi tarafından verilmiş KB mbiyo Borsası raboca 16,5 ila 21,75 kuruıtur. 
nan Maliye tahsil şubeleri bura yıkı veçhile yapıldığını ileri sü- bir karar bulunduğu ileri sürüle Mevsim iptidasından 20 Teş 
ya nakledilecektir, Tamirat bir rerek yeniden şahit dinlenilme - rek mahkemenin bu davaya bak rinievvel tarihine kadar ihraca-

Okmeydanı vakası faili 
tutuldu 

Bundan dört gUn evv~I Ahmet Şük 
rU namında blriııl yanındaArlfe namın 
da rrlf bir kadın ile lüılı:llyde Ok
meydanmdan gcçmıkte iken bir §Bhsı 
meçhul tarafıııdatı bıgak1' yaralan-
'"'• v• tt.1 ... ı.. •• - .... .... M_ ._. .............. ~ 
tı. 

Bir ıazetenin 'yazdığı gibi Ahı • 
Şükrü vefat etmiL değildir. Carihı 1 

Ra!ıcıoğlu Uoeıl kahvecisi RU§en og 
lu Ömer olduğu ve knkanglık ealka
sile bu iti yaptıfı anlaoıJımttır. Carih 
derdeıt edilmlttlr. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Kamyonun marifeti 
Şoför Basanın idaroılndelr:I kam

yon dUn Bctiktqtan g99k -
ken Mehmet iııninde ıilr 90Cujia çar
parak yaralaıruıtır. 

Tramvay kar;uı 
k_aç güne kadar ikmal edilecek- sinin lüzumsuz olduğunu söyle mağa salahiyeti olmadığr iddia tımız Almanyaya ve şimali Av-

Sabık Irak sefiri tır. diler. Neticede, bu hususta bir edilıni§tir. Karar tefhim edil- rupaya 10,249,729 ve İngiltere-
~. İtak hükumetinin sabık An- Kadıköy hali karar verilmek üzere muhake - mek üzere muhakeme talik olun ye, 3,619,163 ve Fransa:ya 417, 

Fuat Efendi isminde biri dUn term 
vayla Har1'yeye giderken vatmanın 
birdenbire fren yapması iherjne mü
vazonesinl kaybederek yere dUtmü,, 
başından yırlanmıştır. ~8. K d k · f · me talik olundu. t B gti T"" k y 793 ve Amerikaya 403,974 ve ~- b sefiri olup mezunen Berlin a ı öy ıt aıyesine tahsis e- muş ur. u n ur - unan 

"' 1 ·1 · S 1 l" ! ahke · d dl d rli İtalyaya 3,183,138 ve Mısıra tıı·ı u unan Rauf Bey dün şehri dı ecektır. Halin bir kısmı itfa avu un ge ıyorum .. m mesın eye ava yet 
ıe · h · · d d' " edilecektir. 25,433 ve muhtelif memleketle- Kalp sektesinden ölenler gelmiştir. ıyeye ta sısın en sonra, ıger Resimliay da neşredilen "Sa 

d. ~a.uf Bey hü_kfun_ .eti tar_afın- kısmı kiraya verilecektir. vulun geliyorum!" yazısından re 117 ,382 cem'an 18,606,010 1 - Sultanselimde oturan es 
.:"11 'l' h Matbaacılar kongresi dün tophındı geçen sene bu miktar22,384,774 4ilttı· a. ran sefırlığıne tayın e- Bu kısma Kadıköyün muhte- dolayı Ağırcezaca ikişer ay hap kilo idi. bak Temyiz azasından Ahmet 
.. ıştır. Mumaileyh mahalli lif semtlerinde bulunan sulh se mahkfim olan mezkur mec- Şe k" B A f ca ·· d ''tııı Bu sene, mevsim iptidasın- v ı . yaso ya mıın e ap-~ b Uriyetine gitmek üzere Ira- mahkemesi polis karakolu, pos muanın müdiri mes'ulü Behçet dan 20 Teşrinievvel akşamına tes alırken kalp sektesinden öl-
ı ... areket etmeden evvel Anka ta şubeleri, noterlik gibi mües B. ile mecmua sahibi imtiyazı İ mu'"ştu··r 
'Ya kadar, zmir borsasında, 14,695, · tıı1·, 1 gidecek, hükumet ricali- seselerin yerletirilmesi düşünü- Sabiha Zekeriya H. hakkındaki 2 Samatyada oturan Jele 

•. '456 kilo incir satılmıştır. - -· e Vedalaşacaktır. lüyor. Bu maksatla bina içinde hüküm, temyiz tarafından nakz mak efend 'n"n · de bek · 75 
1 Geçen sene, aynı tarihlerde 1 1 evın çı sveç sefiri bazı tadilat yapılacaktır. olunmuştu. yaşlarında Nasibin üç gu··nden 

" 16. 038,620 kilo incir ve 1,548, • 
'-~ ıbeni İsveç sefiri M. Heides- Seyrisef ainin 931 Dün nakzen devam olunan 699 kilo hurda incir ve evvelki beri dışarı çıkmadığınr gören 

u akşam Ankaraya haro _ . b""t . muhakemede mezkur yazı, efki sene 19,351 ,166 kilo incir ve komşuları zabıtaya haber ver-
l •. ~decektir. .sen~sı U Ç.~sı . rı umumiyeyi tehyiç veya devle 188,838 kilo hurda incir satıl- mişlerdir. Zabıta Nasibi aptesa-
'Ylı.ıhürler tetkik ediliyor Seynsefaın 1931 butçesı t~- tin şahsiyeti maneviyes!ni tah- mıştı. nede ölü olarak bulmuş, doktor 
~>.tar " f . . • . zim edilerek Ankaraya gönden! kir mahiyetinde görülmediğin- Son hafta zarfındaki fiatler: tarafından yapılan muayene ı e 
tıı ~ı.ye mu ettışı ~umılerın miştir. Yeni bütçede hiç bir te- den beraet karar verilmiştir. süzme 28 ila 

45 
ve elleme 

18 
ticesinde kalp sektesinden öldü 

~la.r1 :~~a~~gı~/~·.•nd Zat ~a beddülatyoktur. Yeniden vapur 900 lira ne oldu? ila 30 ve pacal 7 ila 9 ve naturel ğü anlaşılmıştır. 
~ıı süiisti;a~~:~~~n~a :h~ ~~nması da mutasavver değil- Dün Ağırcezada, istikrazı 7 ila 10 kuruştur. Tahtabiti Cemal adam 
~~ t ve tetkikatta bulunduğu 1~· • • dahili tahvilatı Ankaraya gön - Mevsim iptidasından 20 Teş vurmuş 
t0,l>a7:ınıştık. Haber aldıg"ımıza Sıyamlı prens şehrımızde derilirken kullanılan sandıklar- rinievvel akşamına kadar ihraca Ü 
• eş da 900 lira kadar bir parayı ı'h- t Alm . al' sküdar'da Yeniçeşmede ~tti . 1ın.diy~ kad3:r mahalle he- Şehrimizde bulunan Siyam ınuz, anya ve şım ı Av- Kahveci Remzi Efendi "Tahta-
(qt •htıyarıyelerı tarafından prensi Aditya Abhakara ile refi tilas etmekle maznun İstanbul rupaya 3,744,114 ve İngiltereye biti,. namile maruf Cemali sine-
~tiııdııı.a_aşları muhasebeciliğine kası dün sehrin muhtelif yerle- Vilayeti veznedarı Eşref, Defter 4,622,693 ve Amerikaya 3,154, k ak . . 
"· erıl ·ı ··h b 1 d ' darlık muhasebe müdiri Hamdi, 192 F - 295 864 İ maya so m ıstememış, arala-
"! IJ'ı"· ~n ı mu a er er e mev rini ziyaret etmişlerdir. Prens ve ransaya , ve - rında kavga cıkmış, Cemal suota 
itte !Jhıirler heyeti ihtiyariye- daha bir kaç gün şehrimizde ka muhasebe müdiri Galip, mümey talyaya 1,531,374 ve Avustural-

1 
k .

1 
R - . Ef d" . 

1 ~ı~ ba~t.o. lup olmadığım tetkik i ıacaktir. yiz Raşit, mümeyyiz Nezat B. yaya 490,185 ve muhtelif mem- ı ça 11 e emzı en ıyı yara a 
•· ut b 1 · h k · b 1 Matbaacılar llongresinde bulunan zavattan bir grup , mış ve yakalanmıştır. 
~~.g0~~ri~:;.1:::~ç~~ ~~:~::~= Hahambaşı hasta t~;~n mu a emesıne aş anılmış ~e9k;~t:d~~'.7ci!~:~':ıe: ~!·~k Re'.11zi Ef. ifade .. ver~miyc-
~ttiı~hta_mi~ gönderilmiştir. He Hahambaşı Becerano efendi- Maznunlar, iddia olunan cü- Matbaacılar cemiyetinin u- Matbaacı Hamit, Kazım, Na- tar 14,864,506 kilo idi. Bugün cek_bır halde Tıp fakultesı hasta 
~ti.; tıyarıyeler mührü resmi- nin ahvali sıhhiyesinde mühim rümlerinin vaki olmadığım sö _ mumi kongresi dün ga:ı:etemiz zir, Alaeddin, Saim, ve Raşit B. 20,5 tan 38 kuruşa kadar 1559 nesıne kaldırılmıştır. 
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1 
e iınzalarını göndermeğe bir tebeddül yoktur. Mumaile- ylediler. Muhakeme bazı şahitle muhasebecisi Saip B. in riyase- ler hey' eti idareye ve Mehmet çuval üzüm ve 7 kuruştan 37 ku Tramvaydan atlıyanlar 

· arnışlardır. yh şeker hastahg"ından muzta- · elb" ı"çın· başka bı'r g·· b tinde toplanmıştır. İçtimada Ali, Abidin B. ler de yedek aza- k d 1 606 al . . 
rın c ı une ı- ruşa a ar , çuv ına.r ve Polis müdüriyeti altıncı şube 

lla 
Radyo temsilleri riptir Becerano efenıli ziyaretçi- rakıldı_. __ ..,.. ...... ___ matbaacılığın günden güne te- lığa intihap olundular. Yeni he- 5 kuruştan 560 çuval hurda in- memurları tramvaylardan, '.YÜ· 

" d lerı· kabul edememekt d" denni etmekteoldug"u,rekabet sa y'eti idare elde mevcut ru"zamna i 1 " Yo · k · e ır. c r satı mıştrr. rürken inip binenler hakkında 'hak şır etı radyo programını Q k b k f hasında çok müşkülata maruz meyi tetkik edecek, cemiyetin 
~İti. arar vermiştir. ca ta ir on erans Marsilya muvaredatı o l takibat yapmıya başlamışlar-. ~et n kalındrğı, bu vaziyetin izalesi i- menafiine uygun olduğu anlaşıl te ciler cemı'yetı' ~ .. arüttalim heyetinin pazar- İ.stanbul etibba odası re. isi Tevfik Akdemce vazedı"lm' 1 dır. Dün tramvaylar yürürken 
i ı.,un!eri radyoda konserler verme Salım Paşa tarafından etıbba odaları . . ' ~ş- o an çin Hükfunet nezdinde etşebbüs dığı takdirde tatbik edilecek, intihabab atlıyanlar hakkında 21 zabıt va 
Ôa,~111 et"}iştir. teşkilatı etrafında ayın sorf.Jncu cu- Muayeneı Tıbbıye ye ılaveten te bulunulması mevzuu bahsedil aksi takdirde kongre ıçtımaa k 

1 
B 

1 il~lbedafı d~ yakında radyoda ma günü Türk ocağında bir konfe- Marsilya muvaredatın..1 İtlafr dikten sonra yeni hey' eti idare davet edilerek icap eden tadilat Otelciler cemiyeti yeni idare heye- r~ ası .tutu mu~tur. un ardan 
ere lıaşlıyacaktır . rans verilecektir. far tedbiri dahi konuln ustur. intihabı vaoılmıştlr. yapılacaktır- ti intihabatı bugün Hocapaşadaki ce- bırer !ıra beledıye cezası alma

mivet merkezlerinde yapılacaktır . cgktır. 



Fi ki , 
Jliillliy~t 

Asrın u•de,,ı "Jlllllyet" tir. 
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iDAREHANE - Ankara cadde1i 
No: 100 Telgraf adreai: Milliyet, la
.tanbul. 

Telefon numaralan: 

Is tan bul 391 l, 3912, 3913 
---+-

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığı 
6 .. 

ı 2 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 

7 50 " 1400 .. 
1400 .. 2700 " 

lNTiZAR 
. Masasın~aki köpüğü kaçmış tı ... Saaat sekiz oldu, gelme<li, 

bıra bardagının karşısında boy- dokuz oldu, görünmedi, on ol
nu bükülmi,iş oturan bey çok du, meydana ~ıkmadı.. . Gece 
meyus görünüyordu. yarısı oldu, ben hala bekliyor

Alm kırışmıştı, bakışları ha- dum .. . Sabah oldu, gelmedi ... 
zindi. Dertli idi. Acaba gelir mi dersiniz? 

Gelen evrak geri verilmez Benim kalbim. raki.ktir. De.r- - Neden gelmesin? Kad .. t
Miiddd:i ıreçen nüshalar 10 kurut de deva bul.mak ı.st~rım .. Hazın lar acayip mahluklardır ... Bel

lur. Guete ve matbaaya ait itler tavurlu beyın halı ~ıkkatı~e do ki yolda bir ahbabına rast gel
.çin müdiriyete müracaat edilir. kundu._Ben de hazın hazın ona miş, onun evine gitmiş, lafa tut 

Ga•etemiz ilanlann meı'uliyetini bakmaga başladım. . . tulup kalmıştır. . . Sabahleyin, 
kabul etmez. Ar~da sırada cebınden h.ır gece geç yattığı için geç kalk-
,.-------------•I me.n?ıl ~ık~rıyor, yaşaraı:ı .goz- mıştır. 

Bugünkü hava lenruı:ı .kirpık uç~arını sılıy~~· Öğle yemeğini beraber yemiş 
~endı~ı gene cebıne koyup ıçt- !erdir. Sonra sinemaya gitmiş-

JlUn en ~ok hararet 21 en u 
14 d<rece idi. Bugün ruıglr lodos 
•••colr ban huluılu olıcalcnr. 

nı ç~kıyordu. . !erdir. Merak etmeyin, gelir ... 
Nıhayet sabredemedım; yak- Ah d r·· · l G 

lı:ştım, nezaketle sordum: b ~ d • .. ec ~~ını\o s~. · kene 
- Bir derdiniz mi var beye- eyku e umı e apı m~ ta~~ 

f d
., kor uyorum. . . Amma kımbı-

en ı.. 1. , 
Başını salladı, içini çekti: ır · · · 
- Evet. . . Hem de büyük - Gittiği zaman saat yedi 

derdim var! miydi? dediniz? 
- Vah vah! .. Size yardım e- - Evet. 

Bu bir tikayet değildir: Bir aebilir miyim? .. Elimden gele- - Dün mü idi? 

e ı.ya 

Gazel 
-Terbiyeci lsmail Hakkı Beye-

• 

Serlirazım kim büyüttü böyle biperva seni? 
Kim yetiştirdi bııgune serviden bala seni? 

intihap etmek için Darülfünun re'sine, • 
Görmüyorlar arslanım bilmem neden hala seni? 

Bir yanında Köprülü, bir yanda da Yusuf Ziya, 
Hangisin. seçsen Fuadı, ya Ziyayı, ya seni? 

Söyleyin kimdir müderrislerden en yüksek desem 
Gösterir engüşt ile meclisteki aza seni!. 

Yazdığm her cümlenin lehminden aciz kariin, 
Anlıyormuş pek güzel Arif Oruç amma seni? 

Hüsnü hattın bimisildir, hüsnü endamın gibi, 
Hak yaratmış doğrusu her şeyde müstesna seni? 

Kaddi mevzunun yücelsin arşı izzü devlete, 
Saklasın her kem nazardan Hazreti Mevla seni!. 

!imi et/alin bihakkın alimi yektasısın, 
Eylemiş et/ali mektep cümleten /§la seni! 

Akıbet sermest olup düştün siyaset aşkına 
Etti Mecnunu muhabbet özke bir Leyla seni! 

Azmedip bendeyle Serbes Fırkayı amaline, 
Sen reis ol, lider etsin Fethi Bey h<>tta seni! 

(Kalemden) FİSKE 
ahbap iki yetim kıza nüfus kağı ni sakınmam. . . _ Hayır efendim, ayın 25 h. 
dı almak için bun~an üç _sene ev Yüzüme baktı: de 18 sene olacak... !·ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
v~l m!iracaatNet~ş·; Ugrkaş1m1ş - Elinizden bir şey g~eceği l s. J. Yeni neşriyat 

içtihat 
Bilmecemiz 

ugrllfllll§. etıce~e ız arı ni zannetmiyorum ... 
Türk sicilli nüfusWla kaydetti- _Ya! 
reyim derken as kalsın Acem Kısa bir sessizlik oldu, bir Mektepliler müsabakası : 
:rapıyorlarmış .. Bereket verain müddet konuşmadık. Yüzüme, 
lstan.bluı:ı .yeni nüfus müd~- dayak yemiş köpek yavrusu gi
ne. Şımdı 1§ biraıı: yoluna gırer bi bakıyordu. 
ve kı~c:ı-ğız Acemlikten kurtu- - Şu hayat ne berbat şey!.. 
lur gıbı o~muı 1.... .. .. Diye söylendi. 
~u h&dıaeyi gordukçe nufus- Elimle, hiç bir mana ifade et

ta ışlm çıkacak diye !ldUm kopu miyen şöyle bir işaret yaptım: 
yor. - Evet. .. 

Balkan konferansı 
Mektepliler müsabakasının 

beşinciliğini 1 stanbul kız lise
sinden 357 numaralı Nimet E-
sat Hanım kazanmıştır. Yazısı 

şudur: 
"Eöe,, nın· yu"kil H 1 • - ayat dikenli bir yo ... 

t · f Bu haftanın en mühim haberi 
Yakınl•~mdan bı'r zat "Eg· e,, nsanın her adımda bır tara ı -~·· k t d b d hiç şüphe yok ki balkan devlet-

vapuru ile İekenderı"yeye gı'ttı', . an.ıyor. . . nsan _a ım aşın a k h 1 · B !eri arasında bir ittihat teşkili 
Vapur güzel, idare muntazam, ın ı~arı aya e ugruyor .... en- etrafında görüşmek için tertip 
hava da cennet glıbi olduğu için ae dunyada saadete, aşka ınanı edilen konferansın mühim ka-
eyahatin iyi geçtiğinden emin yordum. . . .. . rarlarıdır. 

iken bu zatterı aldrğımııı: mek- . - ~adım, sız bır gonül der 
tup bizi tekzip etti. Ben Seyrise dı çekıyorsun~z. . . Balkan konferansına iştirak 
fain idaresinin ıu yazacatım şe - ~vet, ~yı anl:dınız. Ma- e?en murahha.sları~ı.zdarı.. Re
,-=. hHen;; kahnl c:dcıceitinden ·- demkı. derdımle alakadar oldu- ıı~ s.affe~ B .. ~Y.?r kı. A~a~ 
mm olduğu!Jl içın yazı:ı-orum : nu~, """e acımı anlatayım. bliyuk bır husnu kabul gorduk 

"Ege" ye İsmirden hayvanat Kulak k•loo...++.m öı. .... .ıw, m<>lr~:>t .h".lkıı.n ilevl."!ı':"; •r~o•n 
yüklcmifler .. BütUn güverte a/ tı.ksırdı, sümkür?ü ve tannan da bır ıttıhat teşkılı~ır. venle~ 
hır halini almlf ,,8 tabii yolcu- bir sesle .,1atmaga başladı: k.arar.lar~n ;s~~ı.: Millı, ıktısadı 
lar bilttin ııeyahati gübre ahır - ~el, ıirin, cana yakın, sı~a~t, fıkrı butun sa~a.l~da sa 
kokulan için<Je yapmıılar . zeki bır kadınım vardı... İsmi ınımı bir anlaşma t~sı.sıd.ır .. Ga-
Lilks bir vapura öküz yüklemek Gillbahar'dı ... Güzel değil mi? ye balkan devletlerını bır~ırı~e 
olabilir amma hettın imıi lüka - Evet ... Pak şairane. tanıştırmak ve aradaki çırkın 
olmaz .. değil mi?. - Ben ona Gülüm derdim. ~·anel~ri maziye gö.mmek, ye~ 

T enia çift oyuncuları 
Ona aııktım, çılgınca aşıktım. vucut bır devlet halınde yekdı
Onu canü gönülden seviyor- gerinin her hususta menfaatleri 

Balkan çift erkek tenis tampi dum ... Tatlı hiilyalar kuruyor- ni gözetmektir. murahhasları-
yonlan Sodat ve Şirinle göıii- dum ... Onunla evlenecektim ... mız bazı komisyonlara riyaset 
şiirken arkada~ları Suat demiş- Heyhat!. .. Kaçtı!.. e~mek suretile şer~fli bi~ vazife 
ti ki: - Gene gelir yı de deruhte etmışlerdır. 

- Mon!iOı:,l Teniste dabl o- - İnşallah ... Amma çok ııa
yınıcular bir çift ayakkabı gibi- rip bir tarzda kaçtı. 
dir. Tek oldukça bir işe yara- - Yal.. 
mazlar.. - Akşam saat yedi idi ... 

Bu söz hoşuma gittifi. için "Kuzum Gülüm dedim, bana 
yazmadan duramadım. bir paket sigara alır mısın?,. 

FELEK "Alayım canım,. dedi ... Çık-

Zayi - lıunbul Belediyesinin 

~!< numerolu Seyrüsefer dairesinin 

ıecrlbe plaka-mı zayi etmiş oldu · 

~umu•dan '" yenisini alacağımızdan 
eski•inin hükm!i olmadığı ll~n olunur. 

Crnhım otomobili ıcenıalığı 

307 .nci sayısı intişar etti 
Hüseyin Rahmi Beyin güzel bir 
hikayesi ile diı;er faydalı ve gü
zel yazıları muhtevidir. Tavsiyo 
ederiz. 

"Uyanış,, mecmuası 

Bu nüshasıw.da Halit Fahri 
B. in Dantenin "İlahi Kome
dya" smdan bir parça, Mehmet 
Selim B. in "Sonede iki kadın" 
Reşat Feyzi B. in "Alis" man
zumeleri, Reşat Enis B. in "Sa
rı Zeybek" hikayesi vardır. 
ııınıııt .. ttN111ırııaAflll....,......,.. __ "_""" __ '" 

lkyoglu beşinci icra dalrc>lnden: 
Beyo!llunda Yenlşehirde 11olapdere 
caddesinde i numerola \1Uslı:lrat 

mağazasında mukim iken lkametgA· 
nı meçhul bulunan Leonidı Gramı· 

tlkopulos efendiye 

i\lethedl Hüseyin ve Mehmet 
Huaıı efendilerle Beyoflu ikinci kt
ılbi adlinin 9 temmuz :840 tarih n 
6440 numerolu sen~di ile medyun 
bulunduğunu J700 liranın ııhıili 

talep edilmesi üıerine mülga icra 
kınunu.11 tevfikan tebliği muktazi 
birinci ihbarname ikametglb.ınıl!n 

meçhuliyeıine binaen llAnen tebliğine 
kırar verilmiştir. Tarihi illndın iti
baren bir ay zarfında 9~8-1148 dos
ya numeroslle müracaaıla deynl [,;,. 
risa ıesvıye veya kanunen şıyıni 

kabul bir iıiru dermeyan etmedi
ğiniz ıakdirde hıklı:ınııda lhımgelen 

muımelei kanunlyenln ifa , lrılınacığı 
mıl~m ve birinci ihbarname ıebllğl 
makamın. kaim olmak tlzere llAn 
olunur. 

1 2 8 4 5 6 ' 8 9 10 11 

1 LA. BIAIL TIA FA 
ASA All FAK 
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B • l -E R • L i R Ç 
A.ARKADAŞ A 
LA. ANA •• AN 
T.ALDANMA T 
A•stA MAR A 
•FERŞ.AJRDA-

ı FAL UIA K•AINıl 
ııAK.ÇiAN•AWt Nı 

bllmecemlzln halledllmLş 
şekil 

1234-!\678 

Bugilnkü bilmecemiz 

Sol dan ıaia ve yukardan at•i• 

l. - Siyah (4) Mir'at (4). 
3 - Dört tarah ıu olan kara par 

çaaı (3). Lakin (3). 
4 - Hiıse (3) 
5 - Siyah! (4) Kilim (4). 
6 - Kamer (2) Nota (2). 
7 - İstihza (4). Nakit (4). 
8 - Yutulan ,ey (3) . 
9- Ooj!uran (3.). Bal ameleıi (3) 
11- Bir renk iımi ( 4) Elmanın 

arkadatı ( 4). 

, 
AL 

lilmlni ukdirle kartıladı 
Cuma ,.e p!izar: "can~lar ~ııt birde başlar. 
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MİLYONLAR YARIŞI 

1\tuazzam film meşhur ve ce~ur arti~t 

LUCIANO ALBERTİNİ 
nin en !)On çcvirdi~i şaht~erdir. 'femasakiran. görecekleri güzel 

~ şevlerden mütehay\'ır kalacaklardır. 

ı Perdo aralarınd.; _(Ti<!<~ t-:~PA.'_'l:or. BE'\;A\IOR) ıaralındın 
..... • • ) eııı \ AR) E: 1 f, prn,l(rami • • •••••• 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 1 
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San' atkar İsmet Fahri 
( :cm:ıl Sa hır hcı !erin i~ıira

ki,e lıiiylik ı;ala 'i .ma vanctc 

Kndıkiiı c·iircn ,, :>ıncması 

VEN.ÜS 
Knnsıans Taimaç 
Se>lı_ ~arkıiı Film 

L·T·PIVER 
PARIS 

'" J:.. :_:. 
•• ... ..... .., .~ .. ~ ..... 

KOLONYA 
SUYU 

İIJ !1 "' 1 ll : lt' : 1 :· 

l 
,.. . 

. t . 
ı 1 -:~·.- :ıı · 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 r ·: . .... . 
ı 11, · . , ,.. • 

• ' ~ '. i ' ı!· 1 ' 
·ı ·1 ' • .ı 

111
1 ·ı ,.,. '. ;, ''. · 'I, , 1 -· . - ·ı; 1 ı: .I' ,/. 

N° 11 

Porfüınllri l . T. P I V E R A. Ş; , laıanbul Şuııe.i 
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"Milliyle,, in edebi romanı: 100 cit, yorgun yorgun güldü: çuğu çalmıştı. - Seni, çok yormıyacağım, tini toplamİ§tı; ök-siirdÜ,- sesi- Fazlaca düşünmedi; dimal;l' 
- Öğle olmuş... Nevre& Vacit, alev alev ya- Hürrem .. Bana, bir kaç satır o- nin titremesine cabalaya caba- nın harçle alakasını temin edC~ 
Hürrem Hakkı, bir söz söy- nan yüzü, bir ölü cansızlığı ile kurınusun?. . laya okumağa başladı. bütün teller, bağlar, bir anda f< 

miş olmak için ağzını açmıştı: soluyordu: bütün viicudünü saran ate§ Nevres Vacit, başı, ellerinin puvermişti. 
- Bu saat, on dakika geridir. _İki buçuk! Acaba gelmiyc birden k.al.ın bir buz .. ta- arasında dinliyordu. Evvela, sa Hürrem Hakkıyı elile sııS 
- Evet. . . cek mi' b.a~ası gıbı kanını, ılıkle- kin, ve ııadece yorgundu. Lakin turdu: 
Yine sustular. Sesi~de saklaınağa lüzum ~ı dondurmuştur. Uzan~.n Hürrem Hakkı okumağa de- - Kafi!.. 
Hürrem Hakkı, ağır kuvvet- görmediğl iniltili bir titreme kı:abı alıp almama~ta tereddut vam ettikçe Nevres Vacidin yü ........ . 

li bir elin omuzlarından tutup vardı: edıyordu. Uzan.an ~~tabı. alamı- ıı:ü kırıııyor, parmakları takat- Hürrem Hakkı. vaktin ge' 
bastırdığını, gitti~çe ezmeğe _ Gelmiyecek... dı. Nevres Vacıt, gozlerınl kı~ lüs ediyordu. Birden kollanma olmasına rağmen hazırlanrn1f 

Mahmut Yeaarl başladığmı hissedıyordu. _ Gelir!... mıştı, hırçın hırçın homurdan- tanın üzerine düştü: gidiyordu Aşağıya kardeşinie 
Erninenin eline bir on liralık Rasih'in bulunmayışı İ§i bo- Saat yarımı çaldı. Nevres Nevres Vacit, başını geri- dr: _ A !.. odasına indi. 

sıkı§tırdı. Genç kııı:, almak is- zuyordu; onun yardımı ile bir Vacit, başını kaldırdı: ye itti: - Ne bekliyorsun? Hürrem Hakkı, susmuştu. Odanın tekmil pençereıc· 
temiyor•fo, Hürrem Hakkı zor- sebep bulabilirdi. Kısmen Emi- - Yemek yemiyecek misin? - Hayır, gclmiyecek... Fa- Hürrem :a.kkınm asıl kaç- Nevres Vacit: açıktı. Kağıt parçaları alaC' 
Jadr: • neye de güvoniyordu. Yalnız - Geç kalktım, hiç iştahım zilet Hanımın keşfi, doğru çık- mak istediti bu idi. Ne gün ol· - İki sahife çevirdi, dedi. pm karanlığında beyaz 1 

- Küçücük bir hediye ... Va- hizmetçi kızı şuraya buraya yok! tı. Göğsünü yumrukluyordu: sa, seyahate çıkabilirdi. Saatler Aiabeyıi, onun iıtedifi ye- bekler gibi uçuşuyorlardı. , 
kit müsait olsaydı daha fazla ve göndermenin şüphe uyandım- - Nasıl istersen! - Satıldım ... Yok pahasına ce ter dökerek oturmu, ve bu, ri okudu. Vakit vakitte göz Hürrem Hakkı, gayri ihtiYD 
rirdim. cağı muhakkaktı. Yine sustular. satıldım. büyük tehlikenin gelip çataca- ucu ile bakmakta idi. ri masanın üzerine baktı; sarıl: 

Emine, mahcup mahcup önü- Hiç bir ş.yi halledemeden, . s.aat birik~almış~.' Nevr~ .. ~.a Hürre~ Hak_kı, yavaş sesle : ğı a?I•.Yüreii titriye ti~ye bek Nevres Vacidin yüzü m06 kitap paketlerinden eser _ro; 
ne bakıyordu, ağlar gibi mınl- dimağı karma karışık, titiz bir c~~·.ın yana arını ır ateş uru- - Gelır, de~ı. . . l~mı'tı. A~t~k, hay~!··.Dıyemez mor olmuııtu. elini boğazına gö tu. İskemleler, kanapeler ust ~ 
dandı: halde Nevres Vacit'in odasına du. . . . Nevres Vacıt, yalnız dışlerı- dı, kardetının teklıfını çarem tiirdti boğuluyormuı ıibi nefe- ne konan kağıt parçalarınd~ 

_Küçük Bey gelmezse? indi. . -. - Belma: b~r buçuk, ı~~de !?'.~ 11i göstererek acı acı gülüyor- kabul edecekti. Fakat neticenin ai ke:ııerek yutkundu. HUrrem birini aldı; bakar bakmaz ta.rı;
1 

- Ben de onu düşünüyorum, Nevres Vacit, elile alnını sı- l!rım! Demıştı. Öyle degıl mı· du: dehıeti karıtısında ne yapacak· Hakkının okuduğu satırların bi tı. Nevres Vacit, son eserıfl' 
görmeden gidersem çok yana- karak, köşedeki koltukta oturu - Eve~·· . -Gelmiyecek! Gelmiyecok ! !ardı?. ri, bir teki Nevreıı Vacldin de- yırtmış, didik didik etmişti. 
rrm, öğleden sonra hareket ede- yordu. - Aşagı yukarı daha bır sa- Derin, yanık bir ümitsizliğin Kimseye görünmeden, haber ğllıdi. Hayır! bu gece tasviri o- Peki, keı:ı.disi nerede idi? ... 
ceğim. Hürrem Hakkı, ilerledi: at var. son derce bir hamlesile kolunu vermeden ıabahleyin erkenden nun kaleminden, kafasından Bahçe tarafından, kırılan b~ 

Hürrem Hakkı, odasında a- - Bonjur Nevres! - Evet... savurdu: çıkıp gitmediğine bi~ pi§~ çıkmamıttı.Hayırlbu canlı, dinç dal çatırtısı duydu, pençere} 
ğır ağır dolaşıyor; asağıya kar- Nevres Vacit, hiç kımıldan- Yine sustular. - Gelmesin .. ne yapalım? .. olmuıtu. Nevres Vacıdin elm- pırıl pırıl fikirler, tahliller ona koştu. .. 
drşinin yanma inmege bir türlü madı: Hürrem Hakkı, dudaklarına Eserim bana kalıyor. den kitabı aldı: ait defUdi... Nevres Vacit, kurt ile k

0
' 

cesaret edemiyordu. Uzun müd - Bonjur! aıkıştırdığı cıgarayı yakmağı Masanın üzerinde duran he- - Nerelerini okuyayım?.· Lialettayin okunan bir kaç kün arasındaki küçük meyd3~ 
ciet te bu kararsız vaziyetle - Uyumadın galiba? unutmµj, dişlerile ıslak ucunu nüz açılmamış kitap paketlerin - Başından, ortasından, bir aahifeai böyle olunca,öbilr taraf c.ığa kendi elile diktiği ve balt~ 
kalamazdı. Bu ani hareketini - Evet, uyumadım... çifniyordu. Nevres Vacit, bir den birini aldı,kağıdını yırttı,ip de nihayetinden .. Birer, iki sahi larırun da ayni olmaaı pek tabii da ilkgoncasını verecek olaıı"1 ı 
de tevil etmek, bir sebep bul- İkisi de susuyordu.. taş gibi duruyordu: terini şiddetle kopardı. Çıkardı fe, kılfi Selmaya ait tasvirleri idi!.. fidanını, di%ine vurarak kırı}'~ 
mak, göstemırk mecburiyetin- Sofadaki saat, sağır c;ınlayıt- Saat, mutat seyrini takip e- ğı bir cildi Hürrem Hakkıya kolayca bulabilirsin.. O halde? .• Bu e&er? Bu eser du!.. -BlTTl-
de idi. !arla on ikiyi çaldı. Nevres Va- derelt bir buçuğu, ikivi, iki bu- doğru unttı: 1 Hürrem Hakkı, bütün cesare- de onım değildi.. 1930 Kadıköy 



~ÜLLI Y ('; f PERSE \ 1 ıu: 23 1930 

arülfünuna intihap emri gelmedi Yunan Başvekili 1 uhablr mektupları.. 1 Devlet bankası 1 At Yarışları 
' ---·----- - .... IQI ' O>+• ... ~-·---

Haşı birinci sayfada !erden birini tasvip edecek, ve Ba11ı birinci sayfada 

1 _ • ya/,ııt diger tarafın tezini kabul burada parlak surette istikb .• l 
.e. en resmen_ teblıg ~elme~ı ederek rey varaka/arma tek i- edilecektir. 
ın ile olacagını henuz du- sim yazılmak suretile yeniden Yunan Başvekilinin ikameti 

ır·_-diğıni gazetecilere söyle- imihap yapılması için emir ve- için Ankarapalasta bir daire ay
•nı öğrenince gülümsiyerek: r .:ektir. rılmıstır. M. Venizelosun şere{i 
emek fikirlerimizde ayrılık Vekalet lüzum gösterirse bit- ne ziyafet verilecektir. 
c! • demiştir. tabi yeniden intihap icra edilir. Ankara, 22 - Yunanlılarla ce 

]) ger taraf ise yeni intihap Yeni intihap olduğ_u takdirde reyan eden ticaret müzakeratı
azırlıklarına başlamış ve pro- ekseriyet tarafının obstrüksi- nın müzakeresine devam edili
agand~ fa~liyetine gi.rişmiştir. yon yapmaswa ihtimal vermi- yor. Yunan ınuralıha.sları baz~ 
Akallıyetın namzedı Fuat B. ~·orum. Çünkü böyle bir hare- hususat hakkında Atmadan talı 

bır 11uharririmize şu beyanatta ket 1Jarüllünun mePıafii aliyesi- mat istemişlerdir. 
Ul~nmuştur: ne mugayir olur.,. İstenilen ınali'ımatın perşem
"- Vekaletin, tezimizi kabul Henüz ekseriyet tarafı mü- be günü geleceği ve müzaker:ı

eıllıesi bizim için gayet tabii bir derrislerinin yeni bir intihap ta cumartesi devam edileceği 
tıeı~cedir. Çünkü hakkımızdan karşısında nasıl bir ~attı hare- muhtemeldir. . 
erııırıiz. Başka türlü karar çık- ket ittihaz edeceklerı malfun ol Atina, 21 - M. Venızelosun 
l!ıasını tasavvur bile etmiyor- matlığı ve vekaletçe resmen teb Ankarayı ziyareti esnasında ba
'ıiıık. Bunu anlamak için hukuk- Jigat icrasından sonra vaziyetin zı müzakerelerde bulunulması 
~ıı olmağa lüzum yoktur. intiha tavazzuh edeceği söylenmekte- çok muhtemeldi~. Bu arad~ 
bırı feshi ve yeni intihflp yapıl- tir. Tilrk - Yunan denız kuvvetlerı 
llıası için vek8.letin emrini bek- arasında bir müvazene hastl e-
lı,.·oruz. Biz kanunun sarahati- Aris takımı dilmesi için bazı esasların bu-
ııe istinat ediyoruz. Karşı ki, ta lunmasına çalışacağı da söylc-
ta/ ise onu indi surette tevil ve nilmektedir. 
tefsir ederek hak kazanmak is- Başı bi.rinci sayfada ___ ...., ___ _ 
tiyor. Edebiyat ve ilahiyat la- maç esnasında dostça alkışlana-
iiite/erinin, müderrislerin dai- cağını tabii bulmaktayız. Maarif Cemiyetinin 

Samsunda bu sene tütün
cülerin yüzü gülüyor 
Tüccarlar bu senenin mahsulünü 
arıyorlar. ineboluda bir kaç saat. .. 

'·:
1 olmasını terviç etmeleri Da- A. Eıat eşya piyangosu 

~ll?nunun tekamülü itibarile Fenerbabçe Spor Klübünden: İlk tiili ve ali tahsillerini ikmale /nebo!u iskelesi 
ır ıctihattan ibarettir. kudretleri yetmiyen Türk gençlerinin Samsun, 23 - Reşit Paşanını çarşaf gibi düm düz, rüzgardan 
. Zaten biz bunun kanunda ye- 1 - Fenerbahçe ile dostane ~~hsilleri.~i ikmale _bit ya~dı~ olmak güğertesi İnebolu da bir sergi eser yok! Dışarı çıkıp ta a.vdet 
~.olduğunu söylemedik. Biz Da maç yapmak üzere şehrimize ge uzere .Turk Maarıf cemıyetı. tarafın halini aldı. Kıç tarafında tür- eylemek böyle sıcaklarda ınsa
U/lünun mu"derrisleri ekseriye- lecek olan Selanik Şampyonu ve dan bır eşya pıyango.su tertıp edıl- l" .. r· 1 b f d .... d" .. ' En iyisi so 

" · ,, mektedir. Piyango, •imdiye kadar ter u tur u meyva ar aş tara ta m uşun .. uı:u~or. -
'nin bı'zı'm/e beraber oldug"u ve Yunanistan ikincisi Arıs ta- ' d k b ti k 11 1 ı d k 1 k marada yan tip edilen eşya piyangolarile mukaye a oyun u arı ve e e er~ .. ; yunup, . o u .up . a .. 

prensiplerimiz etrafında bir kımı bu sabah saat 9 buçukta se edilemiyecek kadar zengin ve mU Sulu ve sapsarı armutlarla ala gelmektır, Nıtekım ben de oy-
~eceği kanaatindeyiz. Yeni in Sirkeciye muvasalat edeceğin- tenevvi eşya ile doludur. Piyangoy~ kavak incirleri 12,5 kuruşa ü- le yaptım. Ben uyurken vapur 
apta biz gene noktayı nazarı den bütün sporcuların istikbal konulanlar arasında Doç otomobili, züm 15 e cevizin kırk adedi beş kalkıms Çalti burnunu dolaş

ızı müdafaa edeceğiz. Geçen merasimide hazır bulunmaları yemek oda takd'?'ki~· salko~ 1ta~mları, kuruşa satılıyordu. O mübarek mış, se;in bir rüzgar güğerteyi 
'h . k I k k . h t · 1 halı, yazı ve ı ş ma ıne en, gra- . l _ b l V d 

.' apta bizim laa a ır reyı assa an nca o unur. mofon, bisiklet gibi bir çok kıymetli memlekette ne kadar. ~ebzu~ı- y~ aınag~. aş __ ~ış~~· apur a 
z vardı. Ve bu artacaktır. Ha 2 -·- Atinaya giden Türk ka- eşya da bulunmaktadır. yet varmış! Vapurdakı fıatlerın cıort İng~lız tutun tuccan var

ıkatı anlıyanların iltihakları filesine ve bu meyanda Fener- Beheri bir lira kıymetinde olan pi- dışardakinden fazla ola~ağma dı. Bizimle hiç konuşmuyorlar-
: bekliyoruz. bahçeli tenis Şampyonlarımtza yango biletleri, dü.nden itibaren _sa_tı- şüphe yoktur, kimbilir 0 mem- dı. Bunlardan üçü Samsuna çık 
Müderrisler Darülfünuna ne Yunanlı dostlarımızın gösterdik ~ çıkarılmıştır. Pıyangon_un buyuk leketin çarşısuıda ne kadar u- t:, birisi bizimle kalmıştı. Bu 

adar hasrı hayat ederlerse o !eri hüsnü kabul tasvir edilemi- bır rağbete mazhar olacagı muhak- cuzluk va;rdrr ! adamlar Samsunda tütün müba 
adar faideleri artar. Bu bir be- yecek derecede samimi ve can- ka';<tır. . Reşit Paşadan başka İnebo- yaa ediyorlarmış. Ve Samsun-
ahettir. Darülfünunun inkişafı dan olmuştur. Bu sebeple Fut- lzmırde nar bayramı ltı önünde bir kaç vapur daha lular da bunların gelmelerine 
~Prensiplerin tatbikile müm-1 bolda ilk temasımızı teşkil ede- İzmirde Pmarbaşında Nar yatıyordu, bunlar meyanında muntazır imişler. 

Başı birinci sayfada 

Bankaya iştirak arzusu gösterilmiş
tir. Bu itı..ıarla hükilmet her ay maaş 
!arından birer miktar ayırmak sureti-ı 
le maaşlarının muadili nislıetinde his
se senedi almalarını temin edecek te 
dabire tevessUI etmiştir. Bu tedbirler 
her tarafta mazharı rağbet olmakta
dır. 

Teııiıı heyetinin faaliyeti 
Kanun mucibince tesis heyeti f<Vlli 

yete ba~lamak üzeredir. Müteakıb:n 
Bankalar halkın taleplerini kaydetme 
ğe başlıyacak ve her hisse yüzer lira 
olduğuna göre bundan onar lirasını 
peşin istiyebilecektir. 
Meclisi idarenin teşekkülü 

Kayıt muamelesi bittikten sonra 
Banka meclisi idaresi te,kii olunacak 
ve bu da azami iki ayda Banka nizam 
namesini hey"eti vekilenin tasvibine 
arzedecektir. 

Müteakiben bir ay zarfında hisse
darlar tediyatını yüzde kırka iblağ e
decek ve banka hali faaliyete geçe
cektir. Mütebakı yüzde altmı~ın nıs
fı altı ay :lonra ve diğer nısfı da bir 
sene sonra tesriye olunacaktır. 

Bankanın merkezi Ankarda olacak. 
İzmir, İstanbul gilıi mühim merkez
lerde şubeleri ve diğer muhabirleri 
olacaktır . 
Banka idare azalarına ve 

saireye hisııe verilmez 
Banka idare azalarına, müdiri umu 

misine, h.itti muavin ve muhasi)>ine 
ve mürakiplerine hisse verilmez. Yal 
nız hissedarlara birinci hissei temet 
tU ayrıldıktan sonra tahminen birer 
maaş nisbetinde senelik ikramiye ve
rilebilir. 

llk senelerde temettü 
His~edarların ilk senelerde asgari 

yüzde altı temettüü hlikılmet zımanı 
altındadır. Başka karşılıkoız hiç kim
seye, hatta hükümete bile para ikraz 
edemez. Banka ayni zamanda paramı 
zın tesblt kıymetine med;lf olacak İf 
!erle istigalde faaliyeti sahasına alına 
caktır . 

Memleketimi• için çok hayırlı bir 
teşekklil olan bu bankanın umumi bir 
müzaheret ve itimatla kartılanacağı
na ve pek yakrnda bankanın teessüs 
edeceğine !lanaat edilmektedir. 
Faiz ve iskonto meseleliri 

ve Pehlivan güreşleri 
:·oP;Jı kası' ı~da 13 le liye \'e 

hima.\"'ei L.:tfal menfa .... e • ş ni ' c 
Un o~uzu lCU p r~ 'C' ı at 
nşları ve otuıbı·incl cuına ı; n . 
Cihan pe'ıli-.nı "ızılc•klı 1a~rı: ıt 

pehlivan ile Am•rikaya ı;d cek 
olan meşhur Dinarlı .\lchl"c p bil 
vanlar arasında son mU;ılak r.ııreş 

lor! icra olunacaktır 

ERGANİ BAKIRI 
T. A. 'irketi Jfo;,eılar:arına 

~irketimız ~ermıycslnc rnahsub:n 
hissedaran tarafındın te~; e dilmış 
olan mebaliğe zamimeıen re nizıw.· 
name! dahllimlzin alnncı maddesin• 
tevfikan, sermayenin yüzde beş nis
petinde bir mıkdarın daha talebi, 
bu kero meclisi idaremizin 18 eylOI 
1930 tarihindeki içtimaındı karargir 
olduğunda;ı, hamil oldukları hlase 
ıeoedıtının yüzde beşini teşkil eden 
meballği 1930 sene'! tebri tefrinl· 
saninln H üncil gününe kadar flrke· 
tin Gılatıdı Sigorta hanında lı:~ 

idare! merkczlyeıl veznulne tedlyo 
ve uıulen kayıt ve temhir odllme~ 

Uzre yetlerlnde bulunan ıenedaıı 

movılı:lı:ateyi ibraz eylemeleri hiue· 
darandan rica olunur. 

MıcUıl idare 

Zayi: Mımnın gözünde iken 
daim! surette kullanmadığımdan do· 
layı aylardınberi aramamış olduAum 
lbrahim yazılı kabartma imzam gaip 
olduğu ve bu imza !le kimseye 
borcum olrnadılt !ltn olunur. 

Beyoğlu hastanesi mübıyaa 
memunı: lbrıhim 

Zayi - Galatı ithaflı gttmrü 
ğünden 2 5609 numerolu beyanname 
ile çelı:dlıtimlz 297 kilo pamuk 
ipliğine mukabil ıldıRtmız 80221 
numerolu gümrük makpuzQnu :ıayl 
ettiğimizden ve yenisini alıca1tmız

dın eskisinin hilkmü yoktur. 
Mehmet Sabit Biraderler 

Huırcılar No 30 
undür. Diğer tarafın mevzuu cek olan yarınki müsabaka esna bayramı yapılmıştır. lzmirden Fransız Pake kumpanyasının Yolculuk aleminde insan yek 
hsettiği Neşet Omer B. Seri- sında muhterem ehalimizin kar otomobil, araba ve kamyonetler bir vapuru da yumurta yükleti- diğerile çarçabuk ahbap oluve

Yat hocasıdrr. Biz Seririyat şnmzdaki oyunculan dost bir le Pınarbaşına binlerce insan yor ve bir taraftan da dışarıya riyor. Yolcular arasında her sı
laboratuvar hocalarını iş a- milletin mümessilleri olarak te- ıitmiş ve lzmire mahsus olan yumurta talaşı çıkarıyordu! Ne ruftan ehali bulunuyor. Mual

nıı addetmiyoruz. Karşı tara- Jakki edeceğini ve Türk misafir Nar bayramı hararetle tesit edil yazıktır ki bu ornıan memleke- lim, müfettiş, doktor, tüccar, 

Banka memleketin faiz ve iskonto ------:---:-----:;----
miktarlannı da tesbit gibi yüksek bir ADEMi iKTiDAR 
ihtiyacı tatmin edecektir. 

böyle misal göstermesi ha- perliğinin yüksek derecesini ay- miştir. tinde talaş tedarikine imkan zabit, baytar, otomobilci, me; 29 teşrinievvel çarşamba gününe 
adu. ni samimiyetle izhar eyliyeceği- Herkesin elinde nar ve ayva yokmuş gibi Avrupadan celbe- mur, avukat daima tesadüf olu müsadif Cümhuriyet bayramında Hi-

Himayei Etfal rozeti 

. !Jizim Darülfünun müderris- ni pek tabii addediyonız. dizileri görülüyor, yakut gibi dilerek paralarımız beyhude ye nan kimselerdir. Onun için se- mayci etfal cemiyeti rozet tevzi ede 
ıgi/e gayri kabili telif bulduğu Beynelmilel Futbol maçlan nar tanelen· avuçlanarak yı'nı'lı·- re yadellere akıp gidiyor! İşitti yahatlerde yalnızlıktan insanın cektir. :Fakat 0 günü veremle müca-

u / · dele cemiyeti de rozet dağıtacaktır. 
z §ey er tıcaret, yahut her Hey'eti tertibiyeıinden: yordu. ğime göre Ri~ civarındaki Rıı canı sıkılmaz. Vapur yolculuğu Himayei etfal cemiyeti merkezi umu 

ang; bir 11irketin vekilligi ve 1 - Şimali Yunanistan şam- Pmarbaşmın deresi kenarın- şen fabrikası yumurtalar için her halde trene müreccahtır.·· miye~- müracaat ederek Heyeti Yeki 
y~ .nıünıessiliği, müdürlüğü gi- piyonu "Aris" takımı bugün sa- dan karşıya atlamak isteyipte talaş çıkardığı halde alan ol- Mösyö (Finc) in eseri icadı le kararile rozet tevzi hakkrnın yalruz 

eırıd/'!1; mahiyeti olmıyan vazife at 10,40 da Sirkeci İstasyonuna ayakları suda ıslanankadınların muyormuş ! Acaba bunun sebe- olan bu seyyar konak her türlü Himayei etfale ait olduğuna dair He 
ır b" 1 b'J' d' ı. · b b · · h t' " ld - yeti Vekile kararının vilayete bildiri! E, · . . muvasalat edecek, merasimle kahkahaları, çığlıkları arasında ı ne o a ı ır ıye meran,. ettım, es a ı ısıra a ı camı o ugu rans verilecektir. 
ger iddia edildiği gibi Avru karşılanacaktır. gramofon sesleri .. Gazeller, şar- fakat bu esrarı keşfeylemek ka halde iki küçük pervanenin ca- ------------

Pdanın bütün usulleri aynen biz 2 _ Stadyum gişelerinde ve bil olamadı! dı gibi sulara tırmanması saye- Birinci Ticaret o.ıresinden: " t kılar bir şevk ve sürur avazesi 
liin atbik C'dilmi11 olsaydı Darül Zeki Rıza milli Spor mağazasın gibi İzmirin bu gUzel mesiresini • Türkün karanlık günlerinde sinde denizleri yararak gidi- lstanbul Mahkemtl asliye birinci 
1 Unumuz Avrupa Darülfünun da satışa arzedilmiş olan Tenzi- d . d mil11 kuvvetlere silah ve cepha- yor! Mösyö Finc'in beşeriyete ticaret dairesinde Vurtum z3 dı Tah-
ilr d şenlen irıyor u. - b · h · d' ~ · 1 

crecesine vasıl olurdu.,. latlı Bilet satışının bugün son Halk sonbaharın bu ılık ve ne yetiştiren ve o zamanlar bıraktıgı u mıi ım ya ıgar yıi sin B. in J. V. Vtıal şirketinden iftira 

DaFu .. at .. n. son müna_kaş. ala.rla gu"nu"du··r. İstifade edilmesini tav · mahşeri bir hal alınış olan İne- zünden insanların yaptıkları is-
ıf - tatlı gününde iyi bir vakit geçır- · k eyledlp;i halde almaktan imtina ıtmeıl 

h ru ununun sarsıldıgı ıddıası sı'ye eden·z. boluda hava ilk bahar gibi çok tifadeye had ve payan yo tur. 
<ıkk d miş herkes neş'e içinde Pmarba . d üzerine lstınbul KiJmrü!!ünde mevcut '"'r· ın ada şunları söylemiş- Fiatler: güzel ve deniz de o derece asu- lstanbuldan Trabzona ka ar 

'' . Sivil Tribün 200 K. şmın hoş gölgeliklerinde tatlı de ve sakin idi ki umum vapur yelkenli kayıklarla gitmek ne- 35 balya boş çuvalın sııılmuı mah-
I ' - Münakaşalar ve neşri ya~- Klüp mensubini tribün 100 K. saatler yaşamıştır. ehalisi hayrette kaldılar ve İne- rede, böyle saraylar gibi kaşa- kemece karargir olduğundan talip 
it.~ Darülfünıııı saI!sılmaz, bila- Kız kaçırmak yüzünden bol uda böyle dalgası:t bir deni- nelerle gitmek nerede! olanların sıtıı günü olan 27- !0·930 
ıs kuvvetlenir. Ayrılan klüpleri davet cinayet ze ömürlerinde ilk defa tesadüf Seyrisefain idaıesinin Trab- tarihine mü~adil pazartesi günü saat 

1 .. Darülfünun hocalarının darül T. 1. C. 1. İstanbul Futbol eylediklerini söylediler. Milli zon ha,ttına işliyen vapurlarının 10,30 da mahalli mezkOrde hazır 
llnunwı sarsacak bir hareket Hey'etinden: Adanada Topraklı karyesin- zaferimizde amil olan bu kasa-ı· hepsinde birer güzellik vardır. lıulunmalm il~n olunur. 
~ilPmaları kabil midir?. Demok A dıe bir cinayet hadisesi tesbit e- ba, mazideki parlak hizmetle- Bu hatta işliyen vapuıların da- -------------
<iit 'k şağıda isimleri yazılı Klüp O A KUT"EL 1 idarede rtJI şey, bütün mü dilmiştir. rinden gög-süne nişan takılınrş ima kar eylemekte olmalarına r. . 1 ııak murahhaslarının 23/10/30 per- d Ahın J 

~ıııaa:şalar efk~rı umumiye ~~rşı şembe günü saat 18 de 930 ve Topraklı karyesin en et bir abide gibi şimdi insanın ha- nazaran dört beş seferden son-
/( a olur. Bınaenaleyh, muna- 931 lik ·ıt a la fk" t" 1 ağanın kardeşinin kızını Karslı yalinde tecessüm ediyor. İne-, ra vapurlara verilen p:;~aların 
ı:ış/armızın gazetelere intikali ( . . ve ~ı m ç ~~ 1 us ur.- Mehmet ve arkadaşı Hamza ka bolunun denizi dalgası pek meş ı çıkaca~ını ve bunların bcdava-

Cilt ve efrenci hastalıklar teda
vibanesl. Karaköy Topçular cad
desi 34. 

Va bal gavtakllllne 
karşı en mllesıılr deva Servoln 
haplarıdır. Deposn: lstanbul'da 
Sirkecide Ali Rlza Merkez 
eczanesldlr • 

Taşrayı 150 l.uruı posta ile 
gönderilir. İ'ımlrde lrgıtp,7.arıodıki 

Trabzon'da Yeni Ferah ecr.ınelern 
de bulunur. 

Fati'ı dördüncU sulh bulı:ulı: icr:ı 

dairesinden: 
lsmall Hakkı B. ile merhum h· 

mail ef. verese•ini tetlril eden Hav 
va, Ihsan, Makbule, U.tile, Nime•, 
l\.1-brure. Fatma Hafize H. larla 
Riza, Ahmet, Sıbıi B. !erin ıayı•n 
mutaıarrıf oldukları Beyızıtda Emin 
B. mıbıllesinde Bayazıt tramva v 
tevakkuf mahalli ilerhinde köşe b> 
tındı vak! 78 l\leıro 69 desim.tre 
meuhısındı (1) No. yemişe! duk• 
kanının iuleyi şuı-c• zımnında gay 
n menkulün paraya çevrilmeıi ~u· 

retile sanşı mukarrer olup birinci 
klnunun ikinci ulı günü saat 1 ~ • 
atıırması icra kı:ınacığındao tali;> 
olanların kıymeti muhımmenesl c 1 ı 

3541 Lt. run yüzde IO u nisb<t.n· 
de pey akçesini mUstashibea 930 
3444 dosya No. il• mü acaatla 
ilin olun ur. gaYet tabiidir. e.'.1~ ;~zım ~tme; uzere Emı- çırmak için tertibat alıyor ve hurdur, burada vapura girip, j ya kalacaklarını söy_lüyorlar . 

.... 1'ahir Beyin son beyanatına nonlmu 1 . t~ 1~11 
numaraya sabaha karşı teşebbüse geçiyor- çıkmak ecele bir hatve daha Ticareti bahriye milletlerin l!lll•••••~••lll!l~••••••••••llJ!ll!!ll•••ll!, 

··•ukab 1 ı- .. . ge e en nca o unur. 1 kl k d k . ı B" 1 1 uh ld - d S . f . D 1 t D • il e eye uzıım gormıyo- F b h B 'k ar. ya aşma eme tır. _oy e o r u o ugun an eynse aın mıryo arı 
<ıını. Çünkü bunların cevapları ener a çe:E ~şı t~f' Ana- Vaziyeti hisseden kızın am- duğu halde hala bir mendirek idaresi va-;ıurculuğa ne kadar ev e e 
eski söylediklerimde vardır. Za- dolu, Beykoz, yıp ve opkapı. cası Ahmet ağa mütecavizlerle yapmak nasip olamamıştır. E- ehemmiyet verirse milletin en 

ten efkarı umumiye meseleyi ç l 1 karşılaşıyor. Fakat hısları için nis Paşanm Kastamoni valili- büyük ihtiyaçlarını tatmin et- Lıdaresl ı·ıa- nalı 
i!ln/amıştır. iko ata ma!nu ab her şeyi göze alan bu haydutlar ğinde başlanmış olan bu mendi miş olur. 

intihap günü Tahir Beyin ri- İstanbuldaki çikolata fahri- çifte tüfengile Ahmet ağayı ka- reğin ikmali bakalım kime mü- R.K. 
~'.arına rağmen çekilmekliği- kalarının bir senede istihsal et- til ve firarde geçikrniyorlar. yesser olacaktır?!. 
"''Z d b ı - · 'kl · k 1 300 b' k'lod 1 lk - Ş k • 51'1 ton üstüpü kapalı zarfla münakasaya konmu,rur. r. ora a u unmaga ımkanı tı erı çı o ata ın ı ur. Hadisenin kaydedilen .,.kli neboludan ka tıgımız za- e er pıyasası 
«anu • J d ·ı · B 'k · · k 1 tıal r- ı d b' d -· 'kl'k ı Mu··nakasa 17-11-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada dev· llıi .nı o m.amasın an ı erı gel- u mı tarın ıçıne çı o a ı şe- ve hakikati budur. Faillerinin man ıava a ır egışı ı o - Şeker fiati biraz daha düş-
/ Ştır. Yoksa arkadaşların arzu kerler dahil değildir. 12 çikola- derdesti için zabit vekili İsmail mu_ştu. S~rt ~e serin ?ir !?ü.ı 

1 
müştür. . let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

bi!lrını is'at etmemek mevzuu ta imalathanesinde 500 den faz Hakkı ~fendi gönderilmiştir. dogu.~~- ruz.~a~ herkesı e~dış~-! Bir kaç gün evvel Tiryeste- l\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını Te muvak-
ilhso/maz. la amele çalış.ır. z· . y~ duşurmuştu. hemen suvarı- den limanımıza gelen Çekoslo- kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa lt·Jınl· ;;f ~zce şahsi bir ihtilaf ve ya Bizde ı;tlwlata imalatçılığı- ırai vazıyet nın odasındakı barometreye vakya toz şekerlerinin tonu 7 synnu kAtipliğinc Yermeleri IA.zımdır. 

Ilı tıka meselesi yoktur ve ola- nın inkişafına sebep olan şeyler Son haftanın zirai vziyeti şö- koşt~ kapdanlara sordum _ha- İngiliz lirasına kadar satılmış- Talipler münaka. 
8 

şartnamelerini beş ııra mukabilinde Ankara· 
a1z. den biri de gümrük himayesi- yledir: vatla. bır .yeha.me. t olmadıg. ını tır. Bu vaziyet karşısında Sov- d 'k d b'l· l 
s· ı · · · G · N'ğd da ve Haydarpa"-"da idare veznelerinden te arı e e ı ır er. ta ım erını saklıyarak beyanat dır. eçen senedenberi harıç- ı e - Ayva ve nar bol- temın ettı~erı cıhetle en zıy~- yetlerin fiıa.tleri daha ziyade in- r 

t bulunanlara cevabım1z yok- ten gelen çıkolataların beher ki dur. Her tarafa sevkiyat başla- de telaş gosteren hanımefendı- dirmesi bekleniyor. • • "' 
ur.,, losundan 3 lira resim alınıyor. mıştır. lere der?a.ı bu. ı:tüideyi yetişti- Bu çarpışmaların perakende Afyon deposuna bir sene zar vakkat teminatlarını ayni günde 

lı l)~ tecdidi intihap şayiası Bu suretle hariçten gelen çiko- Adana - Kıtlık zeri yata baş re.~e~ sınırle~nı ~atış.trrdıı:n ! piyasaya tesiri pek az oluyor. fmda vürut edecek kömiiriin talı saat 16 ya kadar münakasa ko
r~u~ne bir çok müderrisler da- latalar yerlilere rekabet ede- lanmıştrr. Butün ~oe guzel bır hava ıle Bakkallarda otz şekeri 50, kes- mil ve tahliyesi kapalı zarfla misyonu kA~pliğine vermeleri 
liak~n1uııB emin .~ekili Mudstafka miy~r. kl b il . Erzincan - Hayvan hastalı seyrettiğimizi h

8
iç rahataız ldo!- me şekeri 52 kuru§a satıyorlar. münakasaya konmuİştur. l.iznndtr. 

~a- . . eye muracaat e ere Yat il ün vero- en g-mm önüne g,.,.ilmiştir. yalnız madığımdan ve amsuna ge t- •• Münakasa 17 kinci teşrin 
~ıy ti ı dtr 6 -,,, 1 U Ü il bü Talipler münakasa şartname hue sormWj ar · Bu"yük' adadakı' Yat klu"bu" köylerde biraz Şarbon hntalığı ğimizi de kayıkçr arın gürültü- Ç ne ro 930 Pazartesi günU saat 16,30 
"l st f H k1-- B b !erini bir lira mukabilinde Anka 

ve ....... ı·ş_t~ ~ a .., · şu ceva 1 mütarekeye tesadüf eden 335 ve kalmıştır. . sünden anladım. . .. . Muhtelit mübadele komisyo ta Ankarada Devlet Demiryol-
.... ır · ç L_ B S d tüt tl ak ra ve Haydarpaşadaki İdare \ez ·· · · 336 senelerine ait maliye bele- arıamua - Mıaır zenyatt- ';1 sene amsun 8 . un :ıı- nunda dün üçüncü büro içtima lan İdaresinde yap ac trr. 

urQ l'.,ekil B: ile dün telefonla diye vergilerini şimdiye kadar na başlanmıştrr. raatı çok bereketli ve ~ınsen de otmiş komisyona ait bazı mes&- Münakasaya iştirak edecek- neleri ile Afyon istasyonundan 
;ıza:ıtnum .. lkı ta:afın noktayı ödeyememişti. Uzun muhaberat F l 'h tı çok enfes olmuştur. Tucc~ları- lelerle iıtigal etmiştir. !erin teklif mektuplarını ve mu- tedarik edebilirler. 
1 ve a aıt tah:ıratı aldıkl~r~ ve tetkikat neticesinde bu sen&- asu ye 

1 
raca mız geçen sene mahsulünden • • • 

~ .. bu baptaki ~a~arlarını ~k~ lerde Yat klübün İngiliz kuvvet Fasulya ihracat~da Ro~- ziyade bu .s~enin mah~ulünü Ne denaet 1 Haydarpaşa gan dahilinde Taliplerin müzayedeye işti-
. Kune kadar bıldıreceklennı . f . d' . • . ya bu sene gene bıze rakıptıı;. aramakta ımışler. Kemıyeten .. .. . , 

vd',,1ediler. Henüz bize tebligat len tara mdan ı~gal e ıldıgı an- Son zamanlarda Romanya fa- ve keyfiyeten çok güzel yetiş- Kireçburnunda oturan ( 42 ) b1;1Iunan b~~e ve m1;1ştemıla~ rak için 500 lira teminat akçesi 
~i tur. Ekalliyetin rey mesele- laşılmtş v~ v~r~ı alınmamasına sulyaları hariç ıpiyasalarda bi- miş olan bu tütünlerin zürraın yaşlarında boyacı İsmail, dUn bır sene muddetle ıcan açık mu veya bu miktarda Milli Banka
ı.::: müteallik tezinin vekaletçe pkarar verilınilştır. l zlm fasulyaLara nisbetle daha yüzünü güldüreceği ümit olun- akşam Hrristo isminde il yaşın zayed~ye konulmuıtıır. . . !ardan muta teminat mektupla
d uı edildiğinden mallimattar ostaya a ınan memur ar ucuz satılıyor. Samsun, Trab- maktadrr. da bir çocuğu aldatarak evine .. MUzay~de 1-l ~-9.~0 tanhine rile Ankarada malzeme dairesi 

'itilinı. Evvelce Posta ve telgraf ida- zon tacirleri Romanya fasulya- Vapurumuz Sal)lsun önünde götürmüş, çocuğun rrzmı ber- mwıadlf cümartesı gunll ~t .ıs 
ı-' k ·ı Ank d lzeme daıresın reisliğine müracaatları lüzumu r· e .a et ya Darülfünun ekse- resinde açıkta kalan sekiz me- larına rekabet etmek için fiat- çok zaman kaldı; güneş pek bat ettiği iddiasile yakalanmış- te ara ama -

'Yetinin intihap ettiği namzet- mur yeniden idareye alınmıştır. leri indirmiılerdir. kızgın, hava çok sıcak, deniz tır. de yapılacaktır. ilfuı olunur. 
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MiLLiYET l!.l 1930 

asan kolonyası: Limon çiçeklerinden müstahzar 
d Ce bl·r har·kaı· san'att• Btitlin mciremcddin mcmle• ere 1 1 r. )erin ıtriyat mütehassısları,e' 

ra ıri~ a'arı Hasan kolonyasının enfesve ruhnuvaz kokusu karşısında iM ve hayran kalmışlardır. Fransa Almanya ve Amerika bu nefh Şark milstahzarından killllyetli sip1riş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Ha:ıl 
ko orıyası istimal ermekte olup daim ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyacan, başağrııı çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Flatlarda mtithlş tenzi!At yapılmı~tır. 35, 60, ıt 
200 kuruşluk şi~elerde satılır. Hasan ecza deposudur. Oıküdarda ~ubemiz yoktur. İsmine ve markasına dikkat, taklitlerinden sakınınız. 

Hiç beklenllmedlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Dahili ve vekaletinden: ~K~~RENtERE: KATRAN HAKKI EKRE~I 

TllllBE PlflNG~ı~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 'fEŞRİNİ 
SANİ 1930 DADIR. 

BllyOk ikramiye 
45.000 Liradır 

ili ~eniz ttcaret ınekte~i ınü~ürliğin~en 
~S-IO-llSO curra teıl günü tedrisata başlanacağından mukayyet 

talebenin eşyayi .ı:atiyelerlle birlikte yevmi mezkOr sabahı saat 
ıeklc buçukta mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 

lstan~ul YilaJetin~en: 
Kapalı zarfla milnakasaya vaz edilip 29-10-930 tarihinde iha

lesi icra edilaceğt ilin edilmekte olan Dahiliye VekAletine ait 
111100 defterin tab'ı ihalesi Cumhuriyet bayramı mUnasebetile 

80-10-980 pertembe gilnü saat 15 be icra edileceği tekarrur et

miş olmakla talipler % 7 ,5 nlspııtinde muvakkat teminat akçası 
veya hUkfimetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile teklifna

mcierlnl münakasa ve lhallt kanununun 1 O cu maddesine tama

men munfık bir teldlde ihzar ederek zarfların açılma zemanı olan 
80-10-930 perşembe günü saat 15 de Dahiliye VekAletinde mü

teşekkil satın alma komisyonuna şartname ve nümunelcrini görmek 
i~teyenler her gün Ankarada Dahlllye VekAletinin VilAyetler ida

resi. üçilncU şube mUdürlilğüne ve lstan bulda Vi!Ayete milracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

Deniz levazım satınalına koınisJonun~an: 
14500 kilo Zeytin: Münaka- Perşembe gnii saat 14 te açık 

>al aleniye ile ihalesi 6 Teşrini münakasa ile ihale edileceğin-
3ani 930 Peı:ıembe günü saat den ~artnamesini görmek iste-
14 te Deniz levazım ambarı ih- yenlerin her gün ve itasına talip 
. bulunanlarında yevmi ihale gün 
,ııyacrlçln lllzumu olan yukarıda ve saatında Kasrmpaşada Deniz 
yıı.ı:ılı 14500 kilo zeytin 6 T. Sa- Levazrm satınalma komisyonu-
n 1130 tarihine müsadif olan na müracaatları. 

~alıkesir Jilayeö ~aiınl enc~ınenin~en: 
Ilıca • BUrhanil• yolunda birinci kısım itibar edilen 00 X 90 

ile 94 X 100 üncü lı:ilometreleri arasında n bedeli keşfi 15222 

llra 98 kurUf ve yine aynı yolda ikinci kıım itibar edilen 95 X 
910 ile 99X375 inci lı:ilomeıreler! arasında bedell keşfi 22116 
lira 90 kuruş olan yolun tamiratı esasiyelerl 30- 10-930 tarihine 

müaadil perşembe gün il saat 1 fi te ihale edilmek üzre kapalı 
zarf usulile yirmi gün müddetle münakasaya vazadllmiştlr. Talip 

olanların münakasa şeraiti umumiyea!nde muharrer evsafı ve eh

liyeti haiz olmaları !Azım geldiğinden yevmi mezkt'lrda buna 
dair vesikaları ve dipozito makpuz veya mektupları ile Encüme
ni VilAyete ve bu hususta daha ziyade maltimat almak isteyen
lerin daha evvel Encümeni V!IAyece ve Nafia dalrasine milraca

latarı illln olunur. 

Dahiliye vekaletinden: 
15-I0-980 da pazarlıkla ihalesi tekarrUr eden Ankara şehrine 

m laalesi hakkındak.i münakasa 27- 10-980 taıjhlne tehir edilmiştir. 
Tarihi mezkfirda taliplerin saat on beşte Dahiliye Müsteşarlık 

makamına müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden 

Kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulan An
karaşehrine isale edile

• • cek su ışıne muayyen 
zamanda talip zuhur et
mediğinden bir ay zar
fında pazarlıkla ihalesi 
takarrür eylediği ilan 
olunur. 

.. 'A''tiyvE tozu gayet tatlı tabii mü-
1\'l 1- leyyin, sekersi% ve tuzsuz madenı 
mıitibitdfr: l;:no·a "Fruit Salt" tabii hazmı 
teınm ve barsaklan serbest tutar. Bas 
ağrtsı,. ~jılantı Vf keyıfsizliğe · karsi 
rnüessirdır. 

Sabah ve akfam bir oa ltDde/11 
der"'Qnıınde bir kah" ltofi/I cıh•r. 

BILÔMUM ECZANRLltltDlt Sı\TILIR 

Emvali Metruke Müdürlüğünden: 

Satılık Enkaz 
• 

Üsklidarda Murat Reis mahallesinde Miroğlu sokağında 80 ve 

82 numaralı dtikkAnların enkazı 28-10-930 tarihine mUsadif salı 

günil saat 11 de mahallen bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin yevm 

ve saatı mezkfirda mahalll satış komisyonuna müracaat eylemeler!. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

1000 (bin) bidon 
Kapalı zarfla mübayaa edilecektir. İhale kAnunuevvelin 13 tincil 

cumartesi günlt saat 15 redir. Taliplerin münakasa şartnamesini 

almak üzre Ticaret şubesine müracaatlan 

ls~irto ve is~inolu i~kiler in~isarı 
i~aresin~en : 

80,QOO kilo sandık ınkazı Omurca, Be,iktaş, Paşabahçe anbarında 

200 tane müstamel boş bidon Kabataş anbarında 

100 ç~ki bna taşı Kabataş anbarında 

Müstamel büyük buhar kazanı 

Ba!A.daki eşya ayın 25 inci cumartesi gilnilne kadar pazarlık 

suretile satılacaktır. Taliplerin Galata rıhtımında Kefeli hanındaki 

SEYRISEF AIN 
Merkn A.::·,nU.; Galata köprü 

Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acenteal; S!rkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında. Teldon lst 
2740 

Mudanya postaları 1 
idare Rıhtımından saat 9,80 

da kalkarak Cuma, Çarşamba 

Mudanya'ya , pazar günleri 

Mudanyaya u~rayarak Gem· 
lige gider ve gelirler. 

Trabzon İkinci 
postası 

(REŞITl'AŞA) vapuru 23 

teşrinievvel perşembe ak~amı 
Galata nhtımından kalkarak 
ine bolu, Samsun, Ün ye, Fat,;a, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

. pazar iskclesile Rize, Of, 
Trabzon. Polathane, Giresun, 

Ordu, Fatse, Samsun, lnebo
lu'ya uğrayartik gelecektir. 

İSKENDERİYE 
sür' at postası 

(ECE) vapuru 24 
teşrini eve! 

cuma 1 Oda Galata rıhtımından 

kalkarak cumartesi sabahı 1zml
re vanr ve lzmirden saat 12 
de kalkarak pazartesi saat 1 O 

da lskenderlye'ye v!ıracak ve 

çarşamba lskenderlye'den kal
karak lzmir'e uğrayarak lstan 
bul'a saat il! de gelecektira-

lSKEDERIYEDEN aktarma 

PORTSAIT l ;in de Eşya ka

bul olunur. 

CU:\1PAGNİA GE, 'OV~SF. Dl 
NAVIGAZION~ A VAPORE 

lbraile, Kalas ve Kösıenced•.ı 

beklenmekte olan • CAPOfARO. 
yapuru 30 teşrinievvel perşembe günü 
uıt 16 dı (Katın, Napoli, MarsUyı 
ve Cenova)yı müteveccihen hareket 
edecektir. 

Birinci vt üçüncü 11nıf yolcu 
biletlerinde tenzUAt lcrı edlllr. 

Ma!Omıt, hamule va yolr.u bık

kındı Gılatı"dı Çinili rıhum hanında 
• Agen~e lnıercondnental. Anonim 
şirketine milracııt Tel B. 1294-S 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Millet vapu•ıı 26 
teşrinievvel 

PAZAR 
güni\ aksa·nı ıaat 18 de 
Sirkeci rıhtımır.dan hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabıon 
Rlze,Mapavri ve Hope)ye azimet 

ve Vakfıkebir, Görele ve Ünye-
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat mahalllı İ!l'ln ı u 
Meymenet hanı alnndakl yazı

hane. Telefon lstanbul 11 S ı 

• 
lı. Mahkemei Aıliye betinci 

Hukuk Daireaindenı 
Sia;orta ıirkttlerlnin tefti~ ve mU-j sine karar verdiğini ve yalnız yangın 

ıkabeıi hakkındaki 25 Hazırın 927 sigortasile iştigal edeceğini bildirmiş 
ırihl! kanun hükümlerine göre yan- . . komisyona müracaatları. 
ın, ve ha.yat sigorta iılerile çalışmak olmakla mezkilr tırketı.n hayat kı~ıru ----'-------------------------

Ahmet Bey vekili avukat Mu
ammer Salih Beyin müvekkili
ne izafeten Beşlktaıta Akaretler 
de 6 No. lı hanede oturan Me
lek, Mebrure, Cahlde, Hatice 
Kevser, Makbul'e, Koşevlı Har 
nrmlar ile Eşref, Hüseyin, Nuı
ret Beyler aleyhine ikame eyle
diği davanın il!nen tebligat ic
rasına rağmen 15-11-930 tarihli 
celse! muhakemede lıbatı vücut 
etmediklerinden nafi haklarm-

zre teacıı edilıniı olan yeru sigorta ile alakadar 0ıan1arm tırkete ve ıca- Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
rketlerinden "Günct sigorta Türk hında İstanbul mıntakaıı Ticaret mü
nonim Şirketi" bu kere müracaatla düdüğüne müracaat eylemeleri ilan 
ıyat ıie:orta muamelatının tasfiye- olunur. 

·satılık Kelepir 
7100 volt ve ~()() kllowat kudretlnıle alternatörlu, 600 beygir buharlı 

111!teharrllı: mıltlnıyı merbu~ takriben 75 ton sıkletinde, gıy.ı eyi bir halde 

•a bir mllddct Sof ya şehrinin ten viratında lıtlmal edllmlf bulunan bir adet 
nu teforruat elektrik muvellldl .atılıktır. 

l\10racut: N. Dlmiırof "Srednı gorı. No. 30 Solla 

PertevniJal tisesi Mü~irli~in~en: 
l'ertevniyal Lisesı Doktorluğuna tayin olunan Turgut Beyin 

ıemen mektcP muduriyctine müracaatL 

80 ikincl Teşrin 330 ıarihl! kanun hükümlerlnc göro Türldyı'do 1f 
yıpmığa izinli bulunan müseccel ecnebi firketlerlndcn ( Pugllya - puglia ) 
yapur tirketi bu kere müracaatla şirket hissedarlar heyed umumly11lııce 

şirket sermayc•lnln on sekiz milyon ltalyın ltretlne çılcanldığını ve müdde
tinin de 3 l kAnunuevvel 1950 tarihine kadar temdit edildiğini lhbu ve 
llzımgelen vesikayı ibraz eylemiştir. Keyfiyet muvıfılı görQlmllf olmakla 
ilan olunur. 

SADIR ( ) da gıyap karan verllmit ve em-
ZIYKI Tık nefe1, asın ve her neyi n~f~s . hak enin 28_11_1130 tarl-

darlığı ıurctl kat'lyede tedavi edilir. n. mu U emadlf .,_,_ ..ıınn 
hıne m 11 .,.... a-· aaat on 

Dr. Zenop Beyoğlu Parmak kapı Yeni yol 19 dörde tayin kdmm~ oldufun-
' dan yevm ve vakti mezkt\rda 

~azi~a~a ,e~ir Jatı ınekte~l ınO~OriJetin~en 
24 te~rinlevvel 930 cuma günü Edlrneye hareket edileceğinden 

bütün talebenin yevmi mezk(lrda öğleden evvel mektepte hazır 

bulunmalar~ 

mahkemede bulunmalan beyan 
ve akııl takdmk hukuk uaultl 
muhakemeleri kanununun 400 
ve 401 ncl maddelerine tevfikan 
haklannda gıyaben muam•le 
icıa olunacalı teblif makamma 
kaim_olmak U... illll obmus. 

Jstanbul belediyesi 
ilAnları 

Fatih şubei idariyesinden: HU
seyinağa mahallesinin koltuk 
sokağında 3 numara ile mu

rakkam tehi kısmen kılrgir ve 

kısmen ahşap olan hanenin ma

ili inhidam bulunmasına binaen 
20/21-10-930 tarihinde kısmen 
münhedim olmuş kısmı digeri 
de tehlikeli bir vaziyettedir. 
MezkOr hanenin emvali metru· 

ke müdüriyetine ait olduğu an
la~ılmasına binaen key!iyet mü
düriyeti mczkfireye iş'ar ~dilmiş
tir. Binaenaleyh sahibi olup ol

madığı kati yerle anlaşılanu dığın· 

dan sahibi mcv<.11t ise tarihi 
ilAndan itibaren nihayet üç gün 
zarfında tasarruf senedile bera
ber Beyoğlu dairesi heyeti fen
niyesine mtiracatı a~si takdirde 

ankazın ziyandan muhafa~ası 

için satılarak esmanı baligasın

dan masarıfı hedmiye bittenzil 

mütebakisinin daire veznesine 

teslim edileceği teblig makamı
na kaim olmak üzre i!An olunur. 

• • • 
FJtih belediyesi müdUrltigUn

den: C'nkapanında Hoca Halil 
attar mahallesinin Kuruçeşme 

caddesinde 8 ve IO numaralı 

hane müşahere suretile açık mü
zayede ile kiraya verilecektir. 
Talip olanların ı 9· 11-930 pazar 
gUnu saat 14 de encümene mü

racaatları ilan olunur. 

* * * 
Eminönü şubei idarlye!lnden: 

Boğaziçi vapur iskelesinde bir 
mıktar para bulunarak idaremi

ze teslim ed!lmi~tir. Zayi ede
nin mi.ıracaatı ilıln olunur. 

lscanbul Belediyesinden: Ha
seki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve 
emrazı zührevlye hastaneler! 
için 8 ay zarfında lüzumu olan 

et pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin 27 teşrinievvel 930 pazar
tesi gilnü saat on beşe kadar 

levazım mildürlüğüne gelmelerL 

* • • 
Kadıköy Belediye şubesinden: 

Bedeli keşfi yetmiş dört lira 
olan Kadıköyünde Bağdat cad
desinde Tuğlacı başı mahallesin

de 147 nun•aralı hane önUnde 
mevcut tuprakların hafir Te 

nakli ameliyatı 25 teşrinievvel 

cumartesi günü saat on beşte 

pazarlıkla talibine ihale kılına

cağından taliplerin vakti mu

ayyende daire encümenine mil· 
racaatları il!n olunur. 

Sultanıbomt 4 Uncu Sulh Hukuk 
Hlkimliğinden: 

Jıtanbul Mercan yokufundt terııl 
Kutamonill Hilmi Efendi ılıyhlne 

Feltks Levi ve saire tırıfınclan Uta· 
olunan lkiyU.r; (200) llrı ılıcak da· 
vmnın cari mıhkemealnde müddei 
aleyh' berayı teblii tutir kılınan 
davetiye varakasında mumılleyhln 
mahalli mezkOrdan cıltıp bir ıemtl 
meçhule gittiğini mubqlr ve mabıl· 
le1i bey'cti !htlyarlyeılnln mefruhı· 
undan ıniıtılmalı.lı bill m11ddıt Ul
nen tebligat lcruına karar verllmlf 
oldugundan ynml muhakeıııe i2 
ıôtrlnlaani 1980 tarihin• mUudlf 
oumıneal gönU Hat 18/80 ı tılli: 

lı:ılınmtf olmalıla ynml muyyende 
7ablssat nyalıoı bir vıldl! mu11ddalt 
göodonııeıl ıbl takdirde gı7abında 
muhakemeye denm odllıceği11dın 
ıeblli makamını kaim olmak üıre 
ııan olunur. 

MAMA 
-Dr. H. ŞINASI 

Yavrunuzun 
gıduıclw. 

en sıhhi 

1 Emniyet Sandı~ 
müdürlüğünden: 

Rukiye llanımın 19,583 ikrJl 

numerolu deyn senedi mucibin · 
Emniyet Sandığından i;cikr.ıl 
eylediği mebaliğ mukııbilinJ' 
sandık namına mcrhun buJun•0 

Beyoğlunda Feri köyünde 1'•· 
tavla caddesinde 23 numerol~ 
maa dükkftn ve aralık bir apat 

tımıının camamı vadesi hitarnındl 
borcun ödenmemesi hasebaı 
milzayedeye çıkarılarak on aiO 

bin sekiz yüx kırk lira bedel 
mukabilinde müşterisi narnınl 
kat'i kararı çekilmiş ve esn~ 
istlkraxında tayin eylediği ik•· 
metgahına tebligat ifası içl0 

gönderilen üç günlük son ihtıal' 
name zahmıa mahallesi heyeti 
ihtiyariyesince yazılan meşro· 

hattan mumai!eyhn Rukiye b•· 
nımm vefııt eylediği ve Seniye 

Meliha hanımlarla Bedii Beyde0 

başka mirascısı olup olmadı~ 
meçhul bulunduğu anlaşıltJI~ 
ve mezkfir vereseye tebligatl JA· 
zime icrası derdest bulunıııııl 
oldugundan ilAn tarihinden itl' 
baren Uç gün zarfında borç W 
mamen ödenmediği takdirde 
mezlı:t)r apartımanın müşterisi 
namına kat'! ferağ muamelesinin 
icra kılınacağı i!An olunur. __.. 

Müzayede ile satıt 
Teşrlnievnlln 24 üncü cuııı• 

günü sabah saat onda Beyoğlund• 
Taksimde Sırı servide Hilmi bef 
apartımanının 4 numaralı dalree!nd• 
bulunan ve möıyö bak dı Botlon• 
alt gayet nadlde ve kıymettar eşyıltl 
tebdili mekAn mUMsebetlle müz!" 
yede suretiyle tatılacaknr. 

Vlyanının methur Ponua 
F!kl fabrlkaaı mamulAttndan pel•' 
scnk gayet güzel yemek oda takııtl~ 
defa ayni fabrikanın mamOllO 6 

parçadan mürekkep milkemmol ya· 
tık oda takımı, hakiki Pırll işi ıs 
parçadan ibaret gayet urlf Luyl X'' 
salon takımı ipekli perdelerlle ber•· 
ber emsablr vernl • mırıen bit 
vitrin, ıvrupa mımu!Au nadide Jak• 
yatak oda tıkımı, hakiki lngillz ın•· 
roken!nden mımOl 8 parça kan•!" 
ve koltuk takımı. bakara krlstılı ı0 

tıkımı, krlstofl çatıl bıçak takımlar~ 
Zonaro ve 11ir meşhur ressamları• 
imzalı yağlı boya ve sulu boya ıab· 
!oları, Sevir, Gale, Drezdtn ve sıll 
vazolar. bayii biblolar, kadife '' 
Goblen taklidi perdeler, aynalı ' 1 

ıyna11z dolaplar, hayli muta mbal•' 
porı manto, mutfak takımları v<s•11 

etyayl beytiye ( BeU ) markalı ıııU' 
ı 

,. 
kemmel Alman pl!nosu, Anado u 
Acem halı ve seccadeler!. Pey ıJ' 
renlerden 100 de 115 teminat alı~ 

DEVREDlLECEK iHTiRA BERA')1 
• Boronatrokal!ıi kal!bl inbil•1 

etmek usull. hakkındaki icat içi' 
Sina! Müdilrlyıtl Umumiycsınde• 
lstlbaal edilmiş olan 1 Nisan J 9ii 
tarih ve 8805 numaralı ihtira berıU 
hakkında bu kere bıtkuına ferlf 
veyahut icarı verllecefindın meıkG1 

lhılrıyl aaun almak veyahnt isdc•' 
eımek arzusunda bnlunın ze\lao0 

Iatınbul Yeni postıhını ırlresınd• 
Atlr Efıodl kiltliphanesl caddesınd• 
Türkiye hın No. 18·22 do mukiıtl 
HANRl VALTER !STOK EfendlY' 
müracaat eylemeleri ll~o olunur. 

oe.,redllecek ihtira beratı 

"Su çimentosu istihsaline alt ıs!i· 
hıt,, hıklrındakl icat için Sina! ınd· 
dürlyetl umumly•slnden istihsal 
dllmif olan 18 Eylül 19ll8 tarih 
ll6496 numero\ u ihtira beratı bak· 
lı:ındı bu kere başkasını fırağ .,ey•· 
hut icarı nrileceğinden mezkOt ibd' 
rayı 11un olmak veyahut isticar et· 
111ek arzusunda bulunan zevatın J;• 
tanbul yeni postahane arkasında A' 
fır Elendi kütilphıneai cıddesındl 
Törkly• hanının 18·tt numerııarın· 
da lıllıı veldll Hanrl Vılıer Jııo~ 
efendiye mUrıcut etmeleri ilin oı~· 
nur. 

Dr.HORHORO~I 
~' BeyoğlP. Mektep soi<ık No. 

muayene ubahtan aqımı ıcadat~ -..,,, 
M-'ul M\;dür: Bürhan"rıl• 


