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Halk ve e~naf 

.~;;;;:~'.1Yu n n , gü 
hıo~e çarpıyor. Bu haleti ruhiye~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

• o 
... •ukutu hayale uğnyanlarda görü M v e ı • • 
le,, hedbinligin, sakat bir mantıkın • enıze os, un an arı cıye 
~erden ve infiallerden doğmuı kı- K.Bethlen 

Yarın fstanbula :.:.~:;e ve hükümlerin ifade- nazırı·ıe beraber b .. gelı·yor 
. Caıiba Serbeıt fırka, Belediye iıı- u gu n 
lilıaı.. neticeıinde ·kaybedeceğini hiç y B k·ı· d" k' "T·· k" h kk d k. h" . m~vasalat ediyor 
~~~ıunemit olacak iri Cümhuriyet Uilail aşve 1 1 Iyür l: Ur ıye a ln a l lSSiya-
''."lr. fırka11run pek tabii ol81'ak faik d d b ... l l ki d Misafir başvekil parlak 
~ •kseriyetle kazandığını görünce hını sta yom a ayragınızı se am ama a göster im. surette karşılanacak 
İıı ~!~~~~tün kuvvet ve belagatini, Türklere söyliyeceklerimi Ankarada söyliyeceğim,, 

tihaba fesat karııtırddıfıru, taraf-
'-rı..,na bakıu: muame1.ıer yapddıgı "Elli,, kruvazörü bugün dörtte 
~ İddia etmekte gösteriyor. Halbuki 

~tiha~'." ~man bu neticeıinden da- limanımıza gelecektir. M. Ve-
ı.ı... bır fCY olama. 

"'~terem Fethi Beyi~ t~ ~t: nizelos ile Yunan Hariciye na-
,. lıeyannamede de aoyledıii gıbı 

~t fırka, Belediye intihabatının zın Haydarpaşa istasyo 
~tıınde teıekkül etmittir. Kanaa· 

~·yeni fırka, eğer intihap neti nunda Vali ve Kolordu ku
<tıinde buııün elde ettiği neticeden 
~fazla bir fey kn•nmıt obaydı, mandanı tarafından istikbal 
"11 o vakit meıeleyi daha ziyade 
~~k ve teemüle tayan bulmalı idi. edilecekler Ve Saat 5 5 te hu• 
.~ •tibarla muhterem lider, iddia et- ' 
~~ ı.anun•uzıuı.ıara rağmen rey- susi trenle Ankaraya gide-
tt.., vermek hususunda ıebat ve le- k] d" M" fi I A k 

telliit gösteren teşkili.tına tebrik ve ce er ır. ısa r er, n ar~ -

Macar başvekili Kont Beth
len'in yarın sabah saat 10,40da, 
şehrimize muvasalıl.ti beklen
mektedir. Mumaileyhi Edirne
den istikbal etmek için TeFifat 
müdiri umumi nnıavini Sabri 
Beyle Hariciye vekaleti kalemi 
mahsus müdür muavini Kadri 
Beyler dün akşam Edimeye git 
mişlerdir. 

M. Bethlen yann sabah Sir
kecide Vali, Polis müdürü, mer
kez kumandanı, Vlllyet ve be· 
lediye erkam ile Macar sefiri 

1 M. Tahi, sefarethane ve konso
loı;;hane erkanı, şehrimiz Macar 
kolonisi, polis ve jandarma mü
frezeleri tarafından istikbal edi
lecektir. 

Muammer ·Raşit Bey 
Darülfünun Emini oldu 
Buna dair olan milli irade sureti 

dün gece Darülfünuna 
ve kendisine tebliğ edilmiştir 

var mıdır? İkincisi talimatnamo 
maddeıinin ıarahaten zikrettiii 
en çok rey al.n iki namzet bu ta 
limatnameye tevfikan mı inti.. 
hap cdilmiıtir7 
Nisabı ekseriyeti ictima &o 

den müderriı beylerle reye itti.. 
rak eden müderriı beylerin adet 
leri üzerinde aradım.Niıabı e~ 
ıeriyet olduiunu ve reye ittirak 
edenlerin de ekıeriyet meyanm 
da bulunduğunu anladım. Bu ne 
tice kartıaında talimatnamenin 

Darlllfünuı• eminll(Jlne bana verdiği salahiyeti kuilan-
intthabı tercih edilen dım. Şimdi tebelluğ ettiğim ira· 

Muammer Raşlt IJ. dei milliyeyi Darülfünuna telı· 
1'ttkı.iirlerini sunarken, onlara politi d d •• t •• k l ki d 
~ lı.yabnda biraz da teenni .. bır a or gun a aca ar ır . , 
~· •üt.un tavıiye etmeei çok yerir.de 
' tey olurdu, 
'kllaıka bir veıile ile de söylemit

: lntihabattan mağlüp olarak çı· 
"1 her fırka, daima ııayri kanuni 
~elelere ujradıfından fikiyet 

... ııönül, Serbeıt fırkanın bu me-

M. Venlzelosun kendi imzasile Al/na 
u uh•birimize verdiği e11 .•on r•sml 

rafla bildirdim,buna nazaran hu 
ANKARA, 25 (Telefonla)- kuku huıuıiyei düvel müderrisi 

Macar başvekili akşam üzeri Gece saat 23. Maarif Vekili E- Muammer Raıit Bey, Darülfü· 
saat 19,30 ta hususi bir trenle aat Bey Darülfünun eminliii nun emini tayin buyrulmuttur. 
Ankaraya hareket edecek, gider intihabı hakkında bana fU izaha Kendisine ayrıca tebliğ ettim 
ken de ayni suretle teşyi edile - tı verdi: ve Darülfünunumuzun tekamü-

~•de bir iıtiına tetkil etmesini çok 
" 1ercli. Esaıen Serbeıt fırkamn aldı
.'•Yler ve kazandıiı mahallen ba
ll'aa, elde ettiii neticeyi küçük gör 

'1eı. IAzımdır. Filhakika; Samıun· 
4-, iç elinde, Keıanda, Bucada, Slf
~da, Bigada, Armutluda, Kınık 
~ V.. daha bilmediğimiz bir kaç yer· 

belediye intibabını kazarunağa mu 
;:fııı. olan bir fırkamn hükumet ta
'~. muşkülata uğradılını iddia 

ıı bıraz aarip oluyor. 
l>i Serbeıt Cümburiyet fırka11 lideri

n lanıiminde: 
"o 

l cektir. Mumaileyh Ankaradan D "lfün' d b. · lü hususunda kendisine muvaf. 
b .. .. yn1 ak ı - aru un an ıze emın 

perııem e gunu a ac ve cu- kil. f d .. d .1 fakıyetler temenni ettim. / .. il l k · d ve ı tara ın an gon erı en ra-
1 ma gun meme etıne av ete- d" t b .. ı r 
decektir. gpoeçrt"ı. oBrunuettetgunkı·k eevtvtım'e • e ımlkei Milliyet: Muammer Raşit 

M. Flanden 
. 

Dün Sofyaya hare-
ket etti 
_._,._ 

Memleketimizi ziyaret eden 
ı Fransız ticaret nazın M. Flan
den dünkü Semplon ekspresile 
Sofyaya hareket etmiştir. 

Bey, kıymetli bir hukukçumuz 
noktai nazardan tetkik ettim. dur. Darülfünun emanetine inti 
Darülfünun talimatnamesinin habı münasebetile kendisini teb 
18 inci maddesi hükümlerine rik eder, deruhte ettiği bu yeni 
tevafuk edip ?tm~iğini ara~tır-1 ve m?~irn vazifede de muvaffa 
dımBurada bır nıaabı ekserıyet kıyetını temenni ederiz . 

~ <aklarının yüksek tahaiyetleri 
'ıı ll>dan halkın tenvir ve irtadı bu Fransız sefiri Kont dö Şam-
d'J~~ııda göıterilen ıebat,, tan babıe· bron ile şehrimizdeki Fransız 
' 'Yor. kolonisi tarafından teşyi edilen 
llıır.da ballun h•na· eıel ler .. M. Flanden bir muharririmize 

·i - .. ı m e uze A.nkaraga davet edilen bi- Yunan başvekilile beraber A.1tlı•rag11 gtd•n Atlna sefl-
' ilde tenvir ve irıat ecllldiiini hatırlı t f ,._ d M. H'-' I d demiştir ki: 

'
'""8.ı. .. llDJZJ itirafa mecburuı. "Ya ara _,. an • cnş a 1 bug/Jn gelecelt olan Yunan rl bniı, Tevfik RAmll bey- T ki d ... 

.... .. A d M. Ri k 1 F k - ür ye en gayet ıyı ınti· ııazet~inin ıütunlannda muhte- m. n erıon, · vaa H. Nazırı M.Mihala opu oı terle M. o aı 
l'tı., balarla ayrılıyorum. 
İt._ liderin ber veaile ile krymetli Atina 26 (Hususi muhabiri- Yunan Hariciye nazırı M,1 ğa müstait olan Türk ve Yunan Türk_ Fransız ticari müna· 
lil tlarını okuduk. Fakat tunu da miz~en) - Yunan Başvekili M. Mihalakopulos da hiasi .1 miIJetlerini mukareneti fikri- sebatı inkişaf etmektedir 
1 tı....,•ie mecburuz iri, bilhaaaa vill Vemzelos, Ankaraya hareketi yat ve intibaatı hakkmda bana\ ne M. Venizelos ile birlikte a- .. . 
.._"lltırde yeni fırka tetkilltı tarafm- münasebetile bana atideki beya atideki beyanatta bulundu: mil olmuş bulunmakla mUftelıl .. F.akat bu m.unase~~ı daha 
ı. 11 lıaıka yapdan telki-t, tenvir ve natta bulundu: "- Türk ve Yunan mUnase· rim. Her iki Cümhuriyetimizin ıyı hır hale getınnek ıçın eşya 
~t nıahlyetinde olmadı. Belki fi- batınln bu me.s'ut dönümünden hudutları haricinde hiçbir emeli mübadelesi hakkında kanunlar 
~ eri biiıhüttin teşviı ve if .. t etti. "-Türk devleti hakkın- duyduğum neş'eyi güzide bir istila beslemedikleri hakkında- yapmak lazımdır. 

Bugün Galatas•r•yla ilıinci maçını gapacan olon Ari.• 

Galatasaraydan bugün 
galibiyet b~kliyoruz 

Ilı ~"v~e zannediyoruz iri, yeni fırka da bealediğim hissiyatı atad Türk muharririne ifade edebil- ki resmi ve kat'i beyanatları Türkiyede de bütün dünyada 
>;~ 1~tkilatı tarafı~dan halkı kendile yomda bayrağınıza karşı mek fırsatına nail olduğumdan sulh hususundaki musir arzu/3- olduğu gibi iktısadi buhran var
.,~~· mak.1&clile yapdan propa· gösterdiğim hürmetle izhar dolayı bilhassa mes'udum. Haiz rının parlak bir delildir. dır. Bu krizin ne kadar devam 
ı..._ · n aldıgı cereyan, baıta muh 1 d. T·· k "il t" ·· oldukları evsaf ve müşterek Bu sağlam siyaset, iktısadi edeceg"i kestirilemez." -·"'° r d ~ k f kanın • ey e ım. ur mı e ıne soy 
,L_ • 1 er O ara ır umurru r ki • • • .. menfaatleri ile medeni dünya· Ve fikri inkişaflarının en emin 
ı, 1~ni .. ehemiyetli •~ette _te~k ıy~e erımı ıse mu~ade nın Şarkı Karip denilen bu köşe teminatıdır; ve yalnız lçendileri 
ili. ~~.le ~e.vkedecektır. Eger .'d: edinız de .An~~r~da • bızzat sinin refah ve terakki milcade· nin men/atinde de hadim değil 
~ . dıgı gıbı bazı mahallerde ıntı ben kendim soylıyeyım.,, lelerinde milhim bir rol oynama (Devamı 6 ıocı sahifede) 

Yalan .. Yunanlılar, F enerbahçenin revarş 
maçı teklifini kabul etmediler ~ •ılerinde kanunıuzluk yapdmıt -===========-==========~;,,,============~~= 

, lııınun taıhihi için kanuni yollar ou·· n lzmı.rde şı.ddetlı· K ? 
Sonposta gazetesi, Falih Rıf. 

kı Beyin Milliyetten ayda 250 
lira maaş aldığını iddia etmiş-~ .ııitrnek lllımdır. Çünkü, memle- iŞ mı . 

'il •ılerinde yalnız kanunların abkn· ti. Arkadşımız kendisine tevcih F enerbahçe, Aris takımını niçin yenemedi ve 
' •• hakimlerin kararı hakimdir. yag"" murlar yag"" dı ~~kati görmekte yeni fırkanın. 
"1 •diyetlerdeki tetkilitı unutsa 
~~ llıubterem Fethi B.in bunu göz 
~i en ayırmama11 icap eder. Onun 
~~ "intihaptaki faaliyetlerinden do 
~İ'oııe "':"-daılarına teıekkür ve tebrik 
~ vicdan ve vatan borcu hilen,, 
'hı; t Cümhuriyet fırkaurun lideri 
't~ >amanda hükfunetin intihabat 
~~ . •nda kanunların temin ettiği 
'İt, ">İYet ve müıavata azami derecede 
ı.:;:,. ettiğini ve bu memlekette her 
~~~ı-. :ti~ade B. M. Mecliıinin ka· 
dı 1 hakim olduğunu aöylemesini 
~, •Yn; derecede mühim bir vicdan 
, •ata., borcu saymalıdır. Filhaki
~.,. ~e ahara kartı böyle harekt 
"ıt lazımdır. Çünkü fırkaların 
~·~":::-t ve muvaffakiyetlerinin ya
~.. Vatanın teref ve menfaati var· 

1 edilen diğer asılsız isnatları red hangi oyuncular fena oynadılar? 
Dün stanbulda şid- dettiği sırada .bunun külliyen .. . . . . 

esassız olduğunu gene Milliyet Bugun 1s~n,?u~. ıkincısı Ga· 
detli yağmur yağdı sütunlarında yazmıştı. Buna latasaray klubumuzle "Aris' 

Sürt meb'usu 
MAHMUT --..... ---

Lehistan sefiri 
~ılli ~~is~ Türkiye büyük el
~ı d~syu K. Olşovski ile refi
'ııisı u? Ankaraya azimet et-

erdır 

Birçok mahalleler sel altında kaldı; 
iki yaralı enkaz altından çıkarıldı 

J karşı, Sonpostanın dünkü nüs- ~unan takımı ar~sm~~. mühiır 
Havanın bozulması odun- hasında guya Falih Rıfkı Beyin bır maç -:ardır. Ana ta~ 

culann hoşuna gitti MiIJiyetten "hem de pek çok oyunculanle t.maıım~da ılk 
Dünkü yağmurlar lstanbula para,, aldığını " bir müsahabe maçtan aldık.lan netıceden 

adeta bir kış manzarası verdi. esnasına bizzat Milliyetin ida· me.mnun olduklannı müşahede 
Odun~lar kömürcliler de bunu re memurlarından biri,, söyle- ettık. Yunanh futbolcular Gala
kışın başl;ngıcı gibi karıılıya- m_i§ ~~du~':1n':1 idd~a .fif~yo~. Y~- tasaraym oyununu görmüş ka
rak derhal fiatleri yükselmiş- nı bırıncı ıftırayı ıkıncı bır lltı· dar bildiklerini ve her ne baha
lerdir. ra ile örtmek istiyor. aslı astarı sına olursa olsun hiç olmazsa 

Daha bir kaç gün evveline ka olmıyan bir ş~.yi hiç ~ir .. ida.z:e bu oyunu kazanacaklarını açık
dar çekisi 350, e!J. iyisi 400 kuru memurunuı: soylemesı .. murr;ku11 ça söylemekten çekinmiyorlar. 
şa satılan odunların çekisi şim- olmadıl_ı cıhetle, bu sozlerı.1! ya Galatasaray ve Fener Türki· 
di 450,475 kuruş6 yilkselmi«tir. la.ndan.ıb~ret old':1lunu soyle- yemizin en kuvvetli iki teşekkli ""--"-
Havalar böyle gittiği takdirde mekle ıktıla ederız. lüdür. Ga/atasarayın iki kıymelli oyunc•sı 
odun fiatlerinin her gün biraz Dün biri berabere kaldı ise Nlh•t BOarhan 
daha yükselmesini beklemek Falih Rıfkı Beyin dig'eri bugün galip gelecektir. ı ziyettedir. Canü gönülden mu-
laznndır. Maamafih şehirde bü- R k I Esasen takunnnızm kazanma- vaffakıyet dileriz. 

' yük bir odun stoku bulunduğun usyame tup an maıma da bir sebep yoktur. Ar· • k 
dan bir ,buhran muhtemel değı·1 · fk kada<>larnnız sahaya şu "ekilde Arıı revanş m. açını abul 

Falıh Rı 1 Bey, hazırlamak- " • Et 
D .. ı d L ı ~ B h lb b L dir. ta olduğu Rusya intibalarını re çıkacaklardır: mıyor 

un sel ıı tın a Hll •n ı:unlrln a r 11 • parııı Kömür fiatleri .,imdilik fazla . 1 1 b b 1 . Avni Fenerbahçe takurumizin bil· 
ı . . .. .. , .. . .. ,. sım ere era er gazetem zın . . · 1 lZM R, 26 - Dün gece nıs- b~r metro ~erlnlığinde huyu~ yukııelmış d~gıldir. Kııuı yak· .sütunlarında neşredecektir. Ar- Burhan Mithat tıin nca ve ısrar arma rağmen 

fülleyilden sonra başlıyan yağ- hır.çay ~alıne kol'.?u. Cadde ü- laşıııış gelmış ?iması h~tıra der kadaşımız~n kendine mahsus Niyazi Nihat Muammer "Aris" takunı, oyunculannın 
mur, bütün şiddetile devam et- ze,nndeki evler, dukkanlar ka- hal soba~ı ge~rmektedır. gilzel üsluble yazacağı bu yazı Celal, z. Kemal ,Necat, Litif memur olması dolayısile mezu-
miştir. Yukarı mahallelerden .mılen su altında kalmıştır. Yu- Soba fıatlen bu sene geçen /arı karilerimizin alaka ve Rebii. niyet meselesini ileri slirerelr 
gelen seller tramvay caddesini (Devamı altıncı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahifede) zevkle okuyacaklarına eminiz. Takım iyi çalışllllf güzel va- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Ne: 76 
(TarcUme va lktlb•• 
hakkı mahfuzdur.) 

Padişahın iki türlü 
. d . d ' ıra esı . var ı .... 

11 H " "R A k ı .. su~ı,, ve esmı,, tez ere er 
yüzünden çıkan mes' ele ne idi? 

1 
' 

Filistin ... 
lngilterede Yahudi 

taraftar lan 
Londra, 25 (A.A) - Müstem 

lekat nazırının Filistin hakkın

Pı\ZıUt • l!o 1916 

daki beyanatı üzerine M. Bald- 1 k 
win tarafından vaki olan protes r a 
toya M. Lloyd George ile M. 
Chorchill de iştirak etmişlerdir. 
Bunlar, müstemlekat nazırının 
ı::ıevzuu bahsolan bcyanatınınİn 
giltere hükumeti tarafından res 
men girişilmiş olan bazı teah

ve lsveç sefirleri Çankayada Tasarruf 
Naci Şevket Bey ve M. Heidenstan itimatnamelerinİ 

Reisicümhur Hazretlerine takdim ettiler 
Vekaletler, yeni 

bütçelerini 
hazırladılar 

hütlerin kısmen inkarına mua- Irak sefiri nutkunu türkçe olarak irad etmiş, Gazi Hz. 
dil olduğıınu söylemektedirler. h k fi 

Londra, 2s (A.A) - Harici- er i İ se · rin nutkuna mukabelede bulunmuşlardır Ankara, 
25 < Telefonla > .... Vekaletler, yenl bütçelerini •· 

ye nazırı M. Henrjerson, Newca ANKARA, 25 A.A. - İrak 1 bu zatı devletlerine takdim sayesinde koiaylaşacağına em!- zami tasarruf icrasını nazııf'I 
stle'de söylediği bir nutukta; sefiri Naci Şevket Beyle İsveç eylemekle şeref kesbeylerim . nim . ., dikkate alrak hazırlamışlardll'· 
A:k.va~ Ceıı:i>:eti misakının İn- ~ sefiri M. de Heidenstan bugün Türk milletinin refah ve saatle- Reisicicümhur Hazretleri İs- Dahiliye ve Maliye vekillerile 
gılız sıyasetırun temel taşı oldo Çankayada Reisicümhur Haz- ti için mufahham matbuum haş veç sefirinin nutkuna atideki muvazenei umumiye müdiri fJ 
~unu beyan etmiştir. i retleri tarafından kabul edilerek metlil kıra! hazretlerinin izhar mukabelede bulunmuşlardır: ik Beyden mürekkep bir korııi• 
" LONDRA, 24_ ~.A. - Par- itimatnamelerini takdim etmiş- ettikleri samimi' temennilere " Elçi Hazretleri; Haşmetlu yon bugün Maliye vekaletinde 

lamento, 28 Teşnnıevvelde top lerdir. Irak sefiri bu münasebet tercüman olmak üzere intihap İsveç kıralı hazretleri tarafın- geç vakte kadar bütçe işlerile 
lB?aca~tır. Muhafa,.'akiir_ fırka le Türkçe olarak atideki nutku o!ıınduğumdan dolayı büyük dan fevkalade murahhas ve or- meşgul oldu. Heyeti vekileniD 
reıslerınder:ı M. Baldwın ~- irad etmişir: bir şeref duymaktayım. Haş- ta elçi sıfatile nezdime tayin bu yarmkı içtimamda bütçe kat1 
Chamberlaın ve M. Anevy Tı- ı Reisicümhur Hazretleri· Mu- metlU kıral Hazretleri iki mem· yurulduğunuzu gösteren mektu vaziyetini alacaktır. 
mes gazetesine bir mek~~p" gön~: fahham metbuun Haşmetİu kı- leket arasında teyemmünen te- bu memnuniyetle aldım. K A p A k da 
d~rcr.ek a~ele fırkaııı hukume_tı 1 ral birinci Faysal Hazretlerinin essüs etmiş bulunan dostluk Kıral Hazretlerinin Türk mil azım Ş. Il ara 
nın Yahudıle!' hakkında tak, beni nezdi devletlerine fevkala- münasebetleri;ıin inkişafını se- Jeti hakkındaki samimi temenni ANKARA, 25 A.A. - Mec· 

- 1 ae murahhas ve orta elçi sıfati- lefim gibi ayni zihniyetle taki- lerini tebliğe zatı alilerini me- !is Reisi Kazım Paşa Hazretleri 
le tayin buyurduklarını iş'ar e- be beni memur etti. İsveç ile mur buyurmalarını görme~le bugün saat 16,18 de şehrimize 
den itimatnameyi zatı riyaset- Türkiye arasındaki iyi anlaşma ayı:ıca memnun oluyoı:um. _Mı.1- avdet etmiş ve istasyonda BaŞ' 
penahilerine takdim ile şeref rabıtaları yeni bir şey değildir. ı:tım hakkında besledıklerı hıs vekil İsmet Paşa Hazretleri\e 
kes~ylerim. Gerek zatı devlet- Uhdeme tevcih edilmiş olan bu sıyattan dolayı zatı haşmet- Vekiller meb'uslar ve umıı[II 
irinden ve gerekse Türkiye yüksek vazifenin şahsi telakki- anelerine teşekkür. ede~ -:re bil- jantların~ kumandanı tarafıll
Cümhuriyeti Hükumetinden se- ı:rime de uygun olmasından mukabele İsveç mılletının re- dan istikbal edilmiştir. 
leflerimin nail oldukları hususi bır kat daha bahtiyarım. Zatı falı ve saadetini temenni eyle- . 
inayet ve muzaherctin bana te- d~vletle? hükUınetinin faal rim. Türkiye ilo İsveç arasında F evz1 Pş. y ozgatta 
rettüp edecek mes'uliyetlerin i- hımmetıle Türk milletinin ba- eskiden beri mevcut iyi anlaş- YOZGAT 25 A A _ F .,. 

Yıldı;ı s11ragınd11 merasını saloııu.. fasında zatı riyasetpenahileri- şardığı büyük teceddüt ve ısla- ma revabıtı iki memleket ara- zi Paşa Ha ; ti . b · .. ;ot· 
Sadırazam Cevat Paşanın za Şeyhislam Cemaleddin Efen- hat eseri vatandaşlarım tarafın sında teessüs etmiş olan dost z e en ugun nin itimadını ihraz şerefine maz _ 

1 
k .. b 1 . . . k' f - gadı teşrif etmişlerdir. Ak3a0' 

manı sadaretinde ve benim baş- di bir tarihte Viyanadan gayet i har olacag" ıma kuvvetli bir delil cıan hayranlıkla ve muhabbet- u munase et erınııı ın ışa ve bcled" d fi · . _r t 

k
- b . . d k" b' l"k ·ı k' l k d" . bir ·ı ıye e şcre erm;: zıy.,,.e ıta ete tayınım en mukad- zarif bir avize sipariş ve celbet- teşkil ettig"i kanaatindeyim. Mu ar ır a. a ı e ta ıp_ o unma ta tema ısıne zaman teşkı et- t rt' d'l 1 t" 

d b
. "h · · · · · k · d B h 1 d illhe la kt di T" ı..: d b ı e ıp e 

1 
ece' ı r. em ır tarı te cereyan etmış mıştı, avızenın onşımentosu fahham metbuumun Türk mil-. ır. u ıs er. en ~ m . o · me e r. ur ..... ye, e a_şarı an . • 

bir hadiseye bittesadüf muttali Reşat Efendi isminde bir ko- I lefnın" ref h ·-ikbalin iiteal rakbana tevdı edilen vazıfeyl teceddüt ve ıslahat eserlerinin Aydın demıryolu şırke• 
olmuştum. Bu hadise yukarda misyoncunun namına tanzim ve lik \eme~ya'ı:: kalbiye eilr;; mem iffahyha ve bütün gayretler~mi ~u İsveç milteti tarafından dosta- tine ait yanlış bir haber 
beyan ettiğim keyfiyeti izaha avize bu nama irsal olunmuş-! l" h" . t h tan 1 .. k a am metbuumıın emırlerıne ne bir alaka ile takip edildiği u ıssıya ı aşme e erını e- · f''--- . . ANKARA 25 AA Lo dra 
medar olacak mahiyette olduğu tu. al' ihl"' 1 v bü .. tev 111.••.u memleketlenmız ara- hakkmdaki sözlerinizden ve • · · n . . . . . H m ı .. s a arzetıne,,... tün d · . .. b 1 da mun" teş' f' · ı T -•• ıçın yazmak ıstenm. tinkarın Veliaht Reşat Efendiye mü- kud ti . . f d .,,::. z sın a mevcut ıyı munase et e - memleketlerimiz arasında mev ır ınansıya ayrı .... 
iradeleri biri resmi ve digeri nasebeti olmak şöyle dursun .re erımı sa; e. ecegım.. a· rin inkişafına sarfa çalışaca- cut iyi münasebetlerin inkişa- gazetesinin 1 teşrinievvel 93.0 
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1 
d tı nyasetpenahilerı nezdinde ğ R · · ümh" H l · f . . f . d v· • tarihli' nu"shasında A dm d -" ususı ta ır o unan tez ere er- onım a atı olmak dahi caiz ol- t .1 tm ide .. f ld ~m eısıc ur azret en . ı ıçın sar ı mesaı e ecegınıze Y en,... 

le tebliğ edilirdi. Mahiyet iti- madığmdan Rept adlıların Ne _ernsı e e • muşerre ~ U· Bu husustaki samimi arzuları- dair olan temenniyatmızdan yolu şirketinin vaziyeti maliye-
barile bu iki tarzı tebliğ arasın- şet diye çağrılıp hatt! 

0 
suret- ~ m.!n;Iek~~k za~ ~!eri- mı zatı devletlerine arzetınekli- pek mütehassis oldum. Vazife- si hakkında intişar eden rapor· 

da bir fark olmamak 10.zım ge- le imza attıkları ve kezalik Su! ne ve n~~ıp 1:~r mılletıne kar- ğime müsaadelerini rica ede- nizin ifası esnasında şahsi müza d.a mezkUr şirketin kambiyo jJı 
lirse de isimlerinin delaletin- tan Muradı hatırlatmamak için Llogd George şı en h . 18 ~~veddet ve muha- rim. Bu vazifenin zatı devletle- heretime ve Cümhuriyet hükft- tıyacatınm Türkiyede bu baptl 
den de anlaşılacağı ili!ere birin- Murat adlılara Mirat denildiği etmekte olduğu siyaseti tenkit ~enet hıslen~ _beslemekte oldu rince v:: hiikftınetiniz tarafın- metinin nail olacağınızdan e- mer'i olan ahkamı kanuniycdefl 
ci kısmı tebligat blisbütün res- o devri idrak etmiş olanların etmişlerdir. gumu __ arz ~e .•ki devl_et arasınd:ı dan bana gösterileceğini ümit rnin olabilirsiniz Elçi Hazret- istisna edilmiş olduğu yazılıdır· 
mi addolunurdu. Cevat Paşanın malfimudur. Şeyhislam Efendi- tezayut.ettıjl-• kem~lı memnun~- ettiğim itimat ve hayırhahlık !eri.,. Kabul ve neşrolunan kanunlar' 
.zamaru sadaretinde Bağdat ve ye ait olan avizenin Reşat is- yetle miişahede edilen miıhali- yerli ve ecnebi her türlü tesel<· 
Suriye defterdarlarının becayiş- minde bir kopıisyoncu namına Tayyare faciası sat~ i'>'.i ko~ş-~luk bağlaı:mm M. Venı·zelosun Ankara küller tabi olduğu ve böyl~ bi' 
!eri hakkında bir_iradei seniyesa ~t .. ettiğinl gören işgü~ Le Burje, 24 A.A. _Lane ~kvıyesıne b~ttin mevcudıye- istisna Türkiye Cümhuriyetini~ 
dır olmuı ve bu ırade makamı f;UIDruk memurlarından bırı ve Nocolas namında bir tayya- tı.mle ç~lış~agı en v· m~kaddea takip ettiği prensiplerle kabil• 
sadarete bir tezkerei hus.usiye derhal bir jurnal yazare.k Veli- reci Adisababa'ya gitmek üze- bır v~zıfe .~dded~ce~ımı tekrar seyahatı•ne aı•t program telif bulunmadığı cihetle bu ıı~ 
il~ tebliğ "edilmiş idi. Bu ~ooe- aht R~at. Efen~.inin Viyana- re ~üteaddit defalar yerdenkalk etmegc musaadeı nyasetpcna- riyatm aslısrz bulunduğunu be" 
nın sususı tez1!:ere ile teblığ o- dan bır avıze mubayaa ve c,el- ma • a u" ra tıktan sonra nih _ hilerini rica ederim. Vazifemin yana mezunuz. 
lunması o iki defterdarın beca- bederek Şevhislam Efendiye he yetg"vl g tti - ~ ifsasmı teshil için bana pek el- y B k l b h E h ··d·· ı··" .. e yişleri matlfibu fili olduğuna bir diye ettiğiıri arzetınişti. İşin ga fak ogı e vıa udçmaga mlu2v3ao- zem olan zatı devletlerinin ve Unan aşve İ İ, yarın Sa a eza ane mu ur ugu " 
. b d ıl b . b km k" 1 . o muş arsa a saat ' C"mh rl t h"k" tı' . 11· l"k ısaret ve un an sonra yap a- ra etme a ız ı, edettahkık d L B . .. ? d k u u ye u ume nın muza k d b } k mua ım ı 
• k ı ın ı bir k u .. ı d .. ..k k a e urıe uzerın e uçma ta heret ve muavenetine mazhar An ara a u unaca tır 

cka f~ey .a e suk tez dere e ol gub~ er ~ ~ruM t~h çkı arı- iken •""'yare birden bire evlerin Ankara, 25 ( Telefonla ) ..... 
ey ıyetın m am a t an ır a n eş at -J olacağımı ümit ederim. İşbu ·· .nh __ a,, ~basa _reCçe ..• ':"ızel ınlm ı B ~hpbısı üzerine düşmüş ve çıkan büyük' mu h et' 'kı" memleket ANKARA, 25 A. A. - Yu- yin edilecek ve orada bir bölük Eczahane sahJp ve mes'ul ı:rııı· 

arz ve ı asu.wan ı rettı. e- na gıttıgı an aşı ıştı. u ı a- b' 1 b' k 1 . za er ın ı ara- d" l · "" ıra ev ır ço ev en ateşe ver nan Başvekili M. Venizelos ve asker resmi selimı ifa edecek ve ır erınin lise ve orta ınekte.-
vat Paşa böyle hareket etsey- n takip eden Cuma günü zatı . t' T .

1 
k" .. 1 - sında teyemmünen mevcut mu- refikaları, Hariciye vekilı' M. "k y 'll" !erde muallimlik almalarıııda 

di, yani iradei seniyeyi Malı·- şahane camide bermutat Şey- mı· ış ır.l ~yyarl ecı er omur ıa- habbet ve muhalasat rabıtaları muzı a unan mı ı marşını ça- 1 
k al d Mih ı k 1 f'k 1 ı cak B k'l p H bir mahzur omadığı alakadar a· 

ye nazırına bildirerek o tarik ile hislam Efendi ile görştüğü sı- ınek ge mı~ ~ up'. en az tın a nın takvi ye~i hususunda be.>le- a a opu os ve re ı a arının a tır. aşve 1
· aşa azı:et- ra bild irildi. 

bir istizan tezkeresi tanzim ve rada alelıtlak avizelerden bahs ba~ a maktullerın de bulunma- diğim kuvvetli emelle memleke Ankarayı ziyaretleri münasebe- lerile Hariciye Vekili Beyefendi _, 
arzetseydi yolu ile hareket et- açar, Cemaleddin Efendi hiç sından korkulmaktadır. timin şedit arzusunun tahakku- tile tesbit edilen program: hariciye müsteşarı Matbuat 1- ' H azretleriie refikaları H anu11e· 
miş olurdu. Halbuki Cevat Pa- bir lüzum ve münasebet yok Bulgar kralı kuna medar olacağında kat'iy- 26/ l0 / 930 pazar günü; Yu- k'.~~~ daire Pro~ok?l u~1~. mü- ı' fendi tarafından verilen ziyafet 
sa böyle yaıpmamış, h~susi _tıez- ik~ Hünkarın avizeden ~ah~~t ROMA, 25 A.A. - Bulgar yen şüphem yoktur, Reisicüm- na~ Başveki~. M. Venizelos v_e duru beyler mısafırlerı ıstıkbal te ve suvarede hazır bulunac::lc· 
kere ıle tebliğ olıınan ıradeı se- mesıne hayrette kalır ve uç gun kıralı Boris ile Prenses Jeanne' hur Hazretleri." refikası Harıcıye nazın M. Mı- edeceklerdir. Misafirler Ankara !ardır. 
niyeyi kat'! ve nihai mahiyette evvel Viyanadan celbetmiş ol- ın nikah merasimi bugün Assi- Reisicümuhr Hazretleri ceva halakopulos ve refikası ve yan- palasta ihzar ettirilen daireleri- 29/ 10/ 930 çarşamba misa· 
telakki ederek Bağdat ve Sur!- duğu <tVizeden Sultan Hamide se'de yapılmı<tır. ben atideki nutku irat buyur- lannda bulunan zevat 26 teşri- ne gidip bir müddet istirahat et- firler öğle yemeklerini mihı:rıııtl 
ye defterdarlarının becayişleri- haber verildiğine intikal ederek f ~. . .. h muşlardır: ~iev;-:~ı pazar.~~~~ saat 16 da tikten sonra Yunan sefirinin re- darlarile otelde yiyeceklerdir· 
ni mevkii icraya vaz ile illin et- Cuma selamlığını müteakip ha ransa reısıcum uru " Elçi Hazretleri; haşmetlu Ellı kruv_azoru ıle .~stan~ula fak~~nde saat ~ 1. de hariciye Cümhuriyet bayramı geçit res· 
mişti. nesine avdetinde mezkur avize PARİS, 24 A.A. - M. Dou- İrak kıralı Hazretlerinin zatı geleceklerdır. Kruvazor mıına- vekılı Beyefendıyı ve saat 12 de minde hazır bulunarak akşarrııd 

Sadaret müsteşarı muameli- yi kahyasına bittcvdi zatı şaha- mergue, Fas seyahatinden av- alinizi nezdime fevkalade mu- sip mesafeden iki Türk torpito- Başvekil Paşa Hazretlerini ziya bankeye iştirak edeceklerdir. 
tı resmiyenin tabi olduğu usulü neye takdim eder. det etmiştir. rahhas ve orta elçi tayin ettik- su. tarafından karştlan~cakt~r. ret edece~lerdir. .~aşveki~ ~aşa 30/ 10/ 930 perşembe: Misafir 
bildiği için tezkerenin resmi ol- (Bitmedi) !erini bildiren mektuplarını bü Mıhmandarlıklarına tayın edı- Hazretlerıle Harıc:ye vekilı Be- ler Macar sefareti tarafındall 
mayıp hususi olduğunu ve hı·,.. .. , _ . . . yük bir memnuniyetle alryo- len Harici~e .~·ekaleti, _kale~i yefendinin refikalan Hanıme- Kont Bethlen şerefine veritece1' 
susi tezkerelerle gelen iradeler Mekfepliler Fen fakuıtesı reıslıği rum. Kıra! Hazretlerinin ve mahsus mudur ve II - ın daıre fend!l~r k,art_ .bırakacakl_ardır. olan ziyafete iŞtirak edece!t~er· 
iizerine yapılacak muamele bu Ankara, 25 ( Telefonla ) - İrak milletinin Türk milleti birinci şube müdürü beyler bir Harıcıye Vekilı Beyefendı saat dir. Akşamı Yunan sefaretın' 
olmadığını Sadırazama ifade e- müsabakaSl Darüfünµn fen fakültesi riyase-,hakkındaki hissiyat ve temenni istimpotla kruvazörü karşılaya- 12,45 te Başvekil Paşa Hazret- tahsis edilmiştir. . 
dince Cevat Paşa: "Padişah ira tine kimya müderrisi Mustafa ' yatına teşekkür ederim. Irak caklar ve gemiye cıkarak Cüm- !eri 1,15 te Yunan Başvekili ile 31/ 10/ 930 cuma: sabahlcY'

11 

<lesidir tezkerenin hususi veya 'l 8 n el hafta Hakkı B.in tayini vekaletçe ka- 1 milletinin refah ve ikbalini te- huriyet hükfımeti ve Hariciye Hariciye nazırına otelde iadei saat 11 de Hariciye vekaletiıı?e 
res~i olması i~~dei . s~niy~in birincilikleri bul ed!lmiştir. , rrıenni ederim. Mümtaz selefle- v~kal~ti namına. bcya~ı h~~ame ziyaret edeceklerdir.Büyük Mil- iştima, marmara köskünde 1<a' 
mahıyet ve kat ıyyetını degış- . f ethı Beyin açlığı davaı rinizin başlamış oldukları vazi- dı eylıyeceklerdır. Kruvazor sa- !et Meclisi Reisi Paşa Hazretle- tibi umumi Beyefendi tarafın' 
tirmez." demiş ve ertesi gün sa Mektep~ı~er _mu~a~akası. 76 ın . . . feye kemxli muvaffakiyetle de at 1,15 ila 16 arasında Haydar- ri ve diğer vekil Beyefendiler dan bir dejöne verilecektir. j\l< 
raya geldiğinde "radei seniyeyi cı hafta bırıncılerını sırasıle ya B~sa, ~5 (~ıllıyet) -. Fethi4'am edeceğinize emniyetim var paşaya geldiğinde mutat bahri kart taati edeceklerdir.Saat 1,45" şamı misafirler hususi treııleJ\11 
alınca icra ve ilan ettim ve müs zıyoruz . B:yın valı Fat~ !3· aley~e. a~- dır. İki millet ve hükumet ara- m~rasimin ifasından sonra mi- te ~i~afirler _ö_ğle yemekle.ri?'i karayı terkedecekler ve hareıce11~ teşarm ihtarına rağmen bu yol~ 1.- Nışantaşı Kız orta mek- tı?.ı ~ava v:saıtı nak~ıyesının sında mevcut bulunan ve pek safirler istimpotla ve mihman- Hancıye vekıli Beyefendının• güneş battıktan sonra vuku~ 
da hareketi vazifei sadaret ve tebınden 65 Mefharet Hanım musaıt oldu~ n~zan dıkk~te. a isabetle beyan buyurduğunuz darlarile birlikte saat 17 ,15 te köşklerinde yiyecekler ve ye- duğu için merasimi askeriye ıf3 
sadakat bildim,, yolunda marn 2 - Galatasaray lisesinden lmarak Eskışehıre nakledıldi. gibi inkişaf ve tezayüdü mem- rıhtıma çıkacaklardır. Rıhtımda mekten sonra da Reisicümhur edilmiyecektir. İstikbalde haı.~ 
z:ı.tta bulunmuştu. Cevat Paşa 960 Reşat Bey . . Mardin intihabatı nuniyete şayan olan dostluk ra- İstanbul valisi ve belediye reisi Hazretleri tarafından kabul edi bulunan ?.e-.rat Yunan Başve1'1 
lıöyle yap~~yıp husu~i tezke- M 3 ff Gabata~ar~ lısesınden Mardin 

24 
(AA) _ M di bıtalarının sarfedeceğiniz mesa Beyefendi tarafından istikbal leceklerdir. Saat 20,30 d<!- Basve ile Hariciye nazırını ve refika.IS 

relerle teblıg olunan ıradei se- uza e
1
r ev et ey . . .

1 7 
k ' d · 

1 
b·Iadir. n i neticesinde gittikçe kuvvetle- olunacaklardır. Merkez kuman- kil Paşa Hazretleri ve refikala- rını teşyi edecekleri ve mihı:tlaJI 

. l" . k" b"k 4 - stanbul erkek lısesın- ı e azasın a yapı an ' e ye • . .. . d' V . . . d li .. d .... Be 1 1 f ·ae ~ııye .~rın mev. ıı tat ı a vaz'ı d n 
219 

H r V f B intihabatını C. Halk Fırkası ka ?'ecegı şu?hesız ır. ~zıfenızın _anı ve po s mu uru y er &- rı Hanımc endi Ankarapalasta darlarrı İstanbula beraber gı 
ıçın otedenberı mevcut olan u- es A a 1~t h ası ey . anmıştı ıfasında sıze muvaffakıyetler di tıkbalde hazır bulunacaklardır. misafirlerin şerefine bir ziyafet ceklerdir. si 
sule .riayet etseydi H~kar bu- d A m:ıı ayat mektebın- z N ~ t k ffi lerim. Bu hususta gerek b~niın İstasyon Türk ve Yunan bayrak. verecekler, ziyafeti bir suvare 1/ 11/930 cumartesi hustı13 
na hıç bir şey demezdı; ancak ~-· yşe anım. eşrıya oopera ~ gerek Cümhuriyet hükUınetinin larile tezyin edilecektir. Misafir takip edecektir. trenin Haydarpaşaya mu"as

3
• 

Cevat Paşanın tarzı hareketi ~~a~kayı kazananlar,. m~v- Ankara, 24 (A.A) - İlırn ve müzaheret ve muavenetinden ler hususi trenle Haydarpaşa- tinde misafirler merasimi a~1>e9_ 
Sadrazamın sadakat ve itaati- ~thmuk~fatlarmı gaz~~emız ıda fenni halk arasında yaymak emin olabilirsiniz, Elçi Hazret dan saat 17,30 ta hareket ede-

28
/l0/

93
o salı: .saat 

13
•
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te riye ile istikbal edilecek ve ıs.tde 
ııi göstermek itibarile Hünka- e anesınden '!1dırabılirler • maksadile bir neşriyat k()Opera leri. ceklerdir. Te«yide istikbalde M. ve Madam. Venızelos ve "!· d ı· B f d' ·ı teşvı 77 haft " ., M d Mihalako ul H syon ava ı ey en ı ı e "di· 
rın hoşuna gideceği tabii idi. ncı a tifi teşkil etmek üzere bugün 21 İ f" . . . tn . . hazır bulunan zevat hazır bulu- v~ a ~ r . os .. an- olan zevat bulunacaklardır . .rıt• . . .. . .. . tim d k sveç se ın ıtıma amesını cıye vekili Beyefendinin koşklıc 1<e -
Nıtekım eyle oldu ve Cevat Pa 77 • ncı hafta başladı. Bir haf mune':"'er ~enç _ıç. a e en; verirken şu nutku söylemiştir: nacaklardır. Hareket Orupu rinde Kont Bethlen şerefine saflrlerin İstanbuldan hare ı·ef 
'anın bu hareketine mükafaten ta zarfında gazetemizde çıka- Malıye. ıstatıstık şubesı "Reisicümhur Hazretleri . şemdten evvel vuku bulursa as- ril' 1 af tt h b 1 !erinde Vali Beyfendi ve d gl<' 
kendisine_ yaveri ekremlik un- cak haberlerin en miihimini se- Ankara 25 _ İstatı"stı'k. ka- mufahham metbuum Haşmetl; keri merasim yapılacaktır. veklendz YS etel 6 a3zır0 ta Mu una- f d · edilece a t h h . . h d . .. .. .. d ki . , u ca ar ır. aa , arma zevat tara m an teşyı . dııı1 
v .. m e:-rcı ve azıneı ~ssa an çıp onumuz e cumartesı ak- nunu muciıbince maliye istatis kıral hazretleri tarafından fev- 27 /10/930 pazartesi: Husu- k"' kü d t '20 30 d lerdir. Kı;uvazörün Lırna!l .Q• 

yuz :Ilı :ıtı~"~.aaş .~ahsıs olun- ~a~ına ka;!: ~azetem~z m~~a- tik şubesinin 931 haziranında kala.de murahhas ve orta elçi sı si tren saat 9,30 ta Ankaraya :. v~M:d~~;~~:ıos 've,; müfareka~ esnasnıda ın~'lll;,. 
~~~-ş u. u a ıse ı rete şayan a :ı. _m

1
em ugu adresıne gon- istat~stik W?umi ~ü?ürlüğüne fatile nez~i devl~tl~rine tayin m~vasalit edecektir. İstasyon Madam Mihalakopulos, kont !atinde icra edilen merasııtl 

derınız ·· naklı takarrur e.tmıştır. buyruldugumu bıldıren mektu- Turk ve Yunan bayrakl:ırile tP.z B,.thl .. n c,.r in pılacaktır. 
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Satışların en karlısı 

Kırılacak oşya satışı, satışların şüphe yok ki en karlısıdır. 
Sırçadan yapılmış eşya arasında gündelik ihtiyacımıza yarı

ftn bardak, sürahi, tabak gibi şeylerin ömrü pek azdır. Ne kadar 
itina edtlirse edilsin, nihayet bir kaç ay zarfında mutlaka bir ka-
"Ya ııellr. ' 

H:ele bardak, fıncan gibi şeyler daha ani tehlikelere maruz-

MiLLiYET PAZAR 2ö TEŞRINEVV!i.. 1930 

SNAF 
Bizde ıtrıyatçılık ne halde ? Bir taşla iki kuş .. 

jlıır, llkııeriy«, bu kabtl eşya, hizmetçiler ellnd~ kırılır. Hemen Memleketimizde ıtriyatçılık, Yeni gümrük kanununun yer ki yata tevfikan istihsal edtldl-
lılc,ı btr aile babası yoktur ki üç dört ayda bir, evine yeni bir düzU aı;ağı yukarı otuz senelik bir ma li ıtnyat .. imiİlerini himaye et- ğ~e şüphe edilmemelidir. Piyango ba~ilerinden bazıları, nazarı dikkatlerini üzerlerim 
J1t bardak şlmaia meııbur olmasın. !ıte işin bu inceliğini bilen al.ye maliktir. Belli başlı ilk ıt- mesi bizı bir kat deha yolumuz Evvelce, Türkiyede ecnebi ıt celbederek akıllan srra bilet satışını arttırmak için hayale gel 
~ı kimseler, ötedenberi çanak çömlek ticaretinin yolunu tıı.t- rlyat Amili "Faruki,,. Beydir. da teşvik etmiştir. nyatı namı altında giren ve is- medik çuclere ve vasıtalara ba§ vuruyorlar. Kimi, kapısı üstün 
lllu'lardlf. Faruldden sonra, bu ıtte mer- Avrupa mamulAtı pek yük- tlhlak edilen mikdar, umuml de elektrikli ziya oyunları tertip ederek, kimi "kazandım!,. diyı 

1
_ Bu lof yapanların ekserisi Yahudidir. Son giinlerde, işporta- h~~ Etem .:Pe~tev Bey uzun sek semnayt ile ve ~vvetli te~ ~rfiyatın yüzde doksanını teş- bağıran ağzı iki karış açık insan resimleri ile camekanlarını süs 
"'tda ııırça eoya satanlar çoğalmıştır. mu.ddet rakıp~ız kalmıg v~ imal ki.ltlt ile v!il:ıude g•ldiit'inde(l kıl et~kte ~dl. .. .. liyerelı: rağbeti arttırmak istiyorlar. 

ettığl muhtelıf esans, . lusyon, şiıphe yok ld bir kaç büylık fab Bugun, şükranla ıoruyoru:ı Resimde gördüğünüz bayi de, dükkanı içine otomatik bir ku 
Mağaza camekanlannda.. kolonya, k~~~ler v~ aaıre .. ply~- rika mamul&tı den:cesi.nde ıtn ki bu mikdar, yüzd~ onu bile mar maklneıi koyarak, gelip geçenlere taliini t.ecrübe etmek fır 

aada çok buytik ragbet gormuş yat istihsali şimdil1k mümll(ln ıecavüz etmemektedir. Son za- eatıru veriyor. Blr taşla iki kuş vurmak diye buna derler. 
ttir. Etem Pertev Berden .son- değildiı:. Ancak Avrupanm bu manlarda, en yüksek alleler bi-

~ Bu·mangen de, Yenicami civarında bir mağazanın cameka
ıı'ncia aylardanberi. durur. Bu kabil mangenlerin canlı bir insan
ıj~n her halde daha çok alil.ka celbettiği görülüyor. Mesela, şu 
Ukkiin bu mangen sayesinde her gün camekanı önüne yüzlerce 

~6Yİrci toplamağa muvaffak olmaktadır. Amma, bu seyirciler
" tn yüzde doksanının S<'>ı'ece onu seyretmekle iktifa ettiklerine 
~bir şey almak için içeri girenleri'l sayılacak kadar az olduğu-

da ~phe yoktur. 

Balıklara ne oldıı ? 

ca, ıtnyet~ılığırnıza hızmetı do- bc;lli başlı fabrikalarından ma- le Avrupa maıpuliltını terkede
kunan v-: en modem tarz.da ça- ada her hangi bir ıtrıyat fabri- pek yerli malı.tercih etmeğe baıt 
llııan Eyhy• z~de Nureddın bey kası mamulatına faikiyet iddla lamışlardır. 
oimu,ttır. Evlıya zade .N~red- edebiliriz. Burada ıtrıyat amillerinin bir 
!iln Boy, bbo memleketımızde- F' 1 ricasından bahsedeceğhtı ı 
ki ıtnyatçılık hakkında şu ına- ırma arın ıtrıyatçılıkta e- B' . .. . . . 
ı"- rl hemmiyeti büyüktür ızım en muhım derdımız, 
... ııatı ve yor: · · · d Bil' bi · 

P fu i · · k' B' d f' ıspırto ur. ıyorsunuz r ıs-
ar mer ışı, se ıı: on sene- ız e mevcut ırmaların mev · · h' B . h' 

d b 1 1 B Ik ki tutıı.bilmesi biraz da zamanla pırto ın ısan var. u ın ısarın 
h~nk"':_ 1°~ ~ıdştrrh. 1

. ha an bize verdiği ispirto, parfümeri- . 
u wııet en ıçın c • a ı .. azı~- kabil olacaktır. Itrıyatçılar, de kullanılabilecek evsafı haiz 

da parfümeri mamulatı ıtıban- Türkiyede en çok satışı kolon- d - 'ld' B' .. .. d h' 1 lo h;;·ir.ci mevk'. l:~ bulunduğu- ya üzerinden yaparlar. Kolonya egı ır ... ız,tuzu~ t~nhvel ıçd?I 
'f 'h 1 ö ı· b'J' . d .1 d mazsa pınnç en ıs ı sa e ı -muzu ı tı ar a s y ıye ı ınz. an sonra, sırası e esans, pu - m· ·s · t · t. V k ~ . 

1
• k . . ış ı pır o ıs Lyoruz. a ıa, ın-

Parffimeri fabrikalarının her ra, avanta, rem ve sa.ıre gelir. h' 'd · · d'ğ' · · s 1 f d b' . ısar ı aresının ver ı ı ıspırt.9 
sene, <;.ehrlmizi ziuaret eden mü on sene er zar ın a, ızzat ı- d f h l' · A k d d' 

• > ı tt' d' - · b la h Ik a sa ve a ıstır. nca , e ı-
mesırille!İ gördilM:lePi terakki- ma e ır ıgım sa un r a ta ı· 'b' d - f d raf d b" "k b' ğb ö ım gı ı ara ıgımız evsa ta e-
yata ırn",•J, hayret ve takdirleri m an uyu ır ra et g r- 'ld' 

~.,, k d' o·- f 1 ır. 
ni gizlemiyorlar. Bizde yapılan me te ır. ıger tara tan yerli E - · h · · d · · dlfı' 

tırnak cilaları da çok aranmak- . ~er. ın ;,<;ar ı .aresı ıste :-
parfil.mori işleri esanı;;, kolonya, t d mız ıspırtoyu verırse mamu .. -
liifiyon, krem ve diğer tuvalet a ır. tımızın nefaseti bir kat daha ar 
levazımındao. ibarcttic. Yerli ı;- Memleketimizde Türk san' - tacaktır. İnhisar idaresinin yer
rıyat,. halluınız tarafın_dan r~?- a~~arlan taraf~an ~_ücu~ ge- li sanayii teşvik nokta,Jmdap 
bet görmekte ve bı.ı ragbet, gun tırılen muhtelıf padumen ma- bu ricamızı kabul edeceğini ti-
den ee artr.mıktadır. mulatının en ~sistem terak- mit ediyoruz.,, 

Dört gözlü öküz başı 

Bir kaç gündenberi, açık göz j 
bir Yahudi peyda oldu. Elinde I 
küçük bir s~ndık, kalabalık gör 
düğü kö~e başlarında avaz a
vaz bağır< 

remiyormuş. Bu açık gözün eli 
I ne bir öküz başı geçirerek, sura 
tında açtr<Tı deliklerin kimine 

1 göz, kimi~~ ağız ismi verdiği 
ve bu -5Uretle halkın safiyetin
den istifade edip durduğu anla
§ılmaktadır. 

Ayva pek çoğaldı 

Kıt meyveleri arasında ayva, uzun müddet dayanması, reç& 
li, luaıbl, mannalatı yapılması itibarile çok rağbet gön:n bir meı 
vedir. 

Ayva, bütün bu faydalarına rağmen daima ucu • satılır. Ok 
lı:ası 10 kuruşa kadar düştü;,.ü zamanlar olur ve hiç bir zamaı, 
2~25 kuruştan fazlaya çıkmaz. 

Son günlerde ayva pek çoğalmıştır. Seyyar satıcılar da e. 
mek ayvasının 10 - 12,S kuruşa kadar satıldığı görülmektedir. 

Beyoğlunda bir sabahçı kahvesi 

- Haydi efendim, dört gözlü 
iki ağızlı öküz burada. . . Yüz 
parayı verip seyredeli'.'!'_! Der
ken etrafını bi ,. c ok merakl.ılar 
sarmağa başlı'::'or. Yüz parasına 
kıymak gafletinde bulunanlar, 
bari bu meşhur öküzü göreıbili-J 
yorlar mı? Ne gezer? Bize anlat 
tıklarına göre sandıkta açılan 

Ticaret, serbesttir. Buna bir 
·diyeceğimiz yok. Fakat, bıı dört 
gözlü hayali öküz başını gör
mek için parasına kıyan za~allı ı 
lara acımamak elden gelmıyor. Siz bu kahvehanenin tenhalığına bakıp ta müşterisiz biı:: yeı 

l:ıalık .. 1 d k - . . bir deliğe gözlerini uydurarak 
•ijı son gun ·er e pe az çıkıyor. Agız tadıle yeııebılecek . . . . .. . 

tr, mercan, barbunya, kılıç gibi balıklar çok pahalıdır. ıçerdekını seyretmelerı soylenı' 
lır l:ıuna mukabil resimde görülen neviden iri balıklar, çoğalmış- yormuş. Meraklı adam, bütün: 
\I~ ~esmimiz, caddeden hamal sırtında iri bir balık geçirilirken dikkatini gözlerinde topladığı : 

tnıstır. halde öküze benzer bir şey gö-

Ucuz petrol 
Bundan bir müddet evvel iku 

sat vekaletinin çifçiye ucuz pet 

ı 
rol vermediğinden şikayet edil
mişti. Bir kaç gündenberi vekil
i !et uqız petrol tevziauna başla 
, mıştır. 

zannetmeyiniz. Burası, adile sanile meşhur sabahçı kahvelerin
denbiridir. Gündüzün pek az iş yapmasına mukabil, geceleri sa
baha kadar açıktır. Bu kabil kahvelerin müşterilerini ekseriya 
şoförler teşkil ediyor. Şehrimizde bir çok sabahçı kahvesi •;ar
dır. Bu kahvelerde çalışan garsonlar, nöbetle çalışırlar, ve bir va 
zifeleri de uyuya kalan müşterileri, ara sıra ikaz etmektir. Res
mimiz Beyoğunda, Taksimde bir sabahçı kahvesinin gün orta
sındaki uyuşuk halini eösteriy_or 



- M. Venizelos lzmirde yağmur 
Başı birinci sayfada Başı birinci sayfada 

...,,. dir, yalnız Şarkı Karip millet- karr mahallatta yıkılan evler 
Ieri birliğinin menfaatlerine de vardır. 
hadimdir.,, Şimdiye kadar duvar altından 

Atina, 25 (Apo) - Dün gece iki yaralı çıkarıldı. Polis, jan
geç vakit Anka;-ı Yunan sefiri darına, asker kuvvetle~i yardı

. t Hariciye nezaretine çektiği ma koşmuşlardır. Denız çamur 
ı: nıüstacel birtelgrafnamedeTürk rengi almıştır. 

hükumetinin Yunan tekliflerini Otomobil, tramvay, araba gi-
N< kabul ettiğini, ve ticaret muaha bi vesait itliyememiştir. Tüccar 

.lesi müzakeratında tam bir iti lar dükkanlarına, talebeler mek 
laf hasıl olduğunu bildirmiştir. teplerine gidemiyorlar. 
Bu telgrafnameye göre Türki- Tramvay caddesinde sandık, 
ye, Yunanistandan ithal edilen bohça ve gaz tenekeleri gibi e.
Yunan sabunlarının ıümrilk ta- yaların sürüklendiği görülmüş
rifesinde yüzde yirmi iki buçuk tür. 

: nisbetinde bir teıuilat icrasım, lzmirde dün 105 milimetre 
t hariçten Türkiyeye ithal edilen yağmur yağmıştır. 

14 konyakların yüzde kırkının Yu- lzmirle muhabere edilemiyor 
n~n ~oynağı olması~ kabul ~t- hmirle İstanbul arasındaki 
mıştır. B.un~ mukabıl Yu?anıs- telgraf telleri fırtınadan boznl 
!anda T~rkıyeden Yunanıstana duğundan gece geç vakte kadar 

Esir edildi 
Reisicümhur ihtilal

ciler elinde !. 

• 

Kış mı? Galibiyet isteriz! 
Başı birinci sayfada Başı birinci sayfada 

seneye nazaran daha çok, ucuz revanş maçını kabul etmemit
dur. Fakat fiatler biraz son gün lerdir. 
!erde _yükselmiştir. Bu akşam hey'eti tertibi ye 

En büyük antresit kömürü tarafından Tokatlıyan otelinde 
yakan şöminler 100-110 lira- misafirlerimiz şerefine bir ıye
dır. Hem odun hem kömür ya- mek ziyafeti verilecektir . 
kan sobala,r 33 liradır. Diğer . . .. 
cins sobalar 25 liradan 15 iirua Evvelki günkü maçın 
cins sobalar 25 liradan 15 lria tenkidi 

kadar_dır. Fener - Aris maçının cereya-
Yagmurun devamlı olması, rundan bahsetmiş tenkit kısmı

en sağl.am çatıların bile akması nı bu gün yazacağı:muıı vadet
m muc~p olmuşt~r. miştik. Kendi fikrimizle Türle 

Şehrın .~~~ı munhat mıntaka futbolUnde mevki sahibi şahsı-
larmda buyuk seller husule gel 1 · f'k' 1 · · k ·ı · · . . yet enn ı ır erıru an enrruze 
mış ve bazı evlerın bodrumları b'ld' . 
nı sular istili etmiştir. 1 ıreyım. 

Kandilli rasathanesi, mııvsi- Dün takım itibarile Fener-
min hükmünü icra ettiğini ve bahçe mutat oyunlarından fena 
bu fasla yağmurlarda hiç bir bir oyun oynadı. Müdafaa, mu
gayri tab\ilik olmadığını söyle avin, muhacım hatları arasında 
mektedir. Dün sabah saat 10 ki rabıta zayıftı. Muavinler va
dan dörde kadar yağan yağmu- zifelerini tamamile yapamam.ış

=SiNEMALAR 
XXXXXXXX• \ 'ar1n c&k~am 

Melek sineması 
BJNRY BEHNSTEIN' in 

Methur rnübdl.,ı 

GABY MORLA Y'yı 
sabırnzlılı:la beklenen 

MUTIEHEM 
KALKINIZ! 

filminde takdim edecektir. 

-. -

Bu film, tlmdiye kadar vllcude (etirllın ve el;em Parls'te (MA
RIVAUX) alnemasında hvkıllde muvaffakıyetler temin eden en 
btiyllk Fran11zca ıö.ılü dramdır. 

Prosperi Fllms Consortium 

h ıhraç edılen her hay:van ~aşı~: muhabere tesisine imkan bulu
ç yalnı~ dokuz drahmı gumru namamıştır. İzmirde yağmurlar 

resmı alacaktır. dan mühim hasarat vuku buldu 
ı run mikdarının 12 milimetre ol !ar. 

Müntehap Bir Program 
Yarın akşam ELHAMRA Sineması 

ANNY ONDRAyi 
JAZZ KIZI 

M. V~niseloıla Hariciye ı_ıazı ğu tahmin edilmektedir. lhllllllcll~rln eline düşen 
Washington Lulz rı M. Mıhalakopulos ve maıyet S l 

ı · b .. Etli ıuu ö .. on ya.v.an ya.v.mur ar erı ugun vaz rune ra- ıs ıs B ·1 'ht·ı·1· iht'l'l ·ı · 
kiben htanbula harekot ediyor- Ankara, 25 ( Telefonla ) - reffzıkya ı .

1
1 a 1 t~ a1cı die?11

1 
S - - 1 1 . muva a ıyetı e ne ıce en .. 

Iar. on yagan yagmur arın zmır D" 1 1 afi b' b h 
Kruvazör (yarın) bugün Hay de bazı hasarat yaptığı anlaşıl- beu~ ge .en teDgr _ ar ıze .~ 

1 
a 

ky ri k • n verıyor. ogrusunu soy e-
darpaşaya yanaşara unan ca ma tadır. k r r h f 1 d 

1 

!ini ı:araya çıkarcak ve emirleri mb e. azımb.ge ırAse .ak t~ ar abn-
d bulundurulacak olan Zabıtada tebeddül en cenu 1 men anın u ne ama e .. h . . d h'l' d d 

hususi trene rakiben Ankara- sözleri cum. uı:ı~etı a ı ı? . e evam e-
ya azimet edeceklerdir. Ankara den ıh~ilal harc~.et.ırun bu .suret-

; 

, 

İstasiyonunda M. Venizelosla Dünkü.~ gazeteleriz~- le netıcelenece?ı~ı ta~~ et-
M Mihal&kopulos İsmet Paşa bıtada vası mık.yasta tebeddu- mek kolay değıldı. İhtılalın sa
il~ Hariciye vekil{ Tevfik Rüş- !at yapılacağından bahsetmek- fahatmı,daha iyi takipeden garp 
tü Bey tarafından istikbal edi- te ise~erde ;'iliiyette bu h~susta matbuatı da i~t~lalcil~rin silih
leceklerdlr. M. v enizelos ile M. ademı malumat beyan edılmek- la halletmek ıçın ugraştıkları 
Mihalakopuloı;, Ankaradan av- tedir: . . bu da~ayı. mu aff~kiyetle .. neti-
detinde Rum patrikini ziyaret Mımarlar ıçın Kanun celend~~~?ı~~ceklerınden şup?~ 
etmeleri muhtemeldir. Nafıa Vekaletince mimar ve eder gorunuyordu. Onun ıçın 

Yunan Hariciye nazırı H. M~ mühendisler için yeni bir kanun bu haber her tarafta az. çok hBy 
halakopuloe, Ankarya hareketı ı hazırlanmaktadır. Bu layihanın ret uyankd.ırmaktan gen kalma 
münasebetile, ıazetecilere be- esasatı hakkında mimar ve mü- sa gere tır. • 
yanatta bulunmuş ve beş asır h d' 1 . fiki' 1 · 1 ., Geçen aylarda cenubı Ame-

. . en ıs erın r erı soru mu.- 'k p 'b' A · · 'bl 
siırmüş olan Tü~k.ıy~l~fel Yuna~ tur. Mühendisler Sah günü Gü- r~. anhın. erul !!ı dı, 'hrJ'.111lfiltıln gı l 
nistan arasmdakı ıhtı a arın nı 1 S , ti B' J'"' d t 1 cum urıyet enn e ı tı er o -
hayet bulduğunu ve iki komşu zek ban a e~. ıkr ıgın ed opkanl a du ve ihtilalciler muvaffak ola-

. . ra unu muza ere e ece er-
cümhurıyet araıındakı dostane dir rak cümhur reislerini istifaya 
teşriki mesaisinin ŞarkıKaripte · mecbur etmek, hükumeti değiş-
iki milletin refah ve saadetini Sanatoryom açılacak tirmekle işi bitirdiler. 
temin eden bir vaziyet oldufu-/ Sıhhiye Vekiiletince elli bin Fakat Brezilya ihtilalinin 
nu beyan eylemiştir. lira sarfile Heybeliadada bir sa- bilhassa ıtaYani dikkat olan bir 

TUrkiye aefiri Emle Bey, dün natoryom açılmasına karar ve- ciheti vardı: Brezilya hUkilme
Atlnadan Ankaraya hareket et- rilmiştir. Sanatoryom kırk ya- ti, yani Rio'daki federal hUk\1-
miştir. takh olacaktır. Tahsisatın otuz met ihtilali bastırmak için Ame 
M. Venizeloa naıd iıtik- bin lirası bu sene, mütebakisi rikadan silah, mühimmat ve 

bal edilecek? gelecek sene bütçesine konmuş- bombardman tayyareleri alıyor 
. . . tur. Bu baptaki projeler hazır- du. Amerika fabrikalarından en 

Yunan Bajvekilı M. Ve~ı.ze- !anmaktadır. Pek yakında inşa- yeni vesait celbederek ihtilali 
los cenaplan Yunan Harıcıye at içinbir münakasa açılacaktır. bastırmak için uğraşan hükilme 
nazırile beraber bugün saat 4,30 y J f J · tin bu mağ!Ubiyeti gösteriyor 
da limanımıza muvasalat ede- a ova 1 mı ki ihtilal hareketinin muvaffa-
cek ve Haydanpaşada karaya çı S-eyrisefain idaresi Yalova kıyetle neticelenmesinde kuv-
karak ihzar edilen hususi trene kaplıcalarına ait bir filim hazır- vetli sebepler vardır. Hükumet 
binecektir. Şehrimizde bulunan lamıştır. Tamamen Seyrisefain kuvvetleri de git gide öbür ta
hariciye kalemi mahsus mildü- vesaitile vücude getirilen bu fi- rafa geçmiştir. Bunlar ister kuv 
rü Kemal Aıımi Beyle hariciye lim bin metreden fazladır. Ya- vei maneviyelerinin kırılması, 
vekAleti ikinci şube müdürlerin !ovanın en güzel manzaralarını ister ihtilal davasının ehemmi
den Nizamettin Beyler bir muş ihtiva etmektedir. Yalova filmi yetini takdir etmek suretile ol
la kruvazörü Adalar açıkların- daha ziyade Mısır'da gösteril- sun öbür tarafa geçerken Rio 
da istikbal edeceklerdir. mek üzere yapılmıştır. hükumetinin, yani merkezin 

Kruvazör Moda açıklarında Seyrisefain müdürü kuvveti azalıyordu. Amerika'-
şehri topla aelimlıyacak ve Se- Seyrisefain umumi müdürü dan getirilen harp vesaiti, bü-
limiyeden de bilmukabele se- Sadullah B. dün Ankara'ya git- tün memleketi istila eden bir 
lamlanacaktır. miştir. Sadullah B. Ankara'da ısyan karşısında aciz kaldı. 

M. Venizelos cenapları Hay- idarenin yeni sene bütçesile 
darpaşa rıhtımına ih:ar edile~ meşgul olacaktır. lhtilalin muvaffak olmasın-
muşla çıkacak ve dogru hususı G" l l B' l' . daki amilleri ararken ilk göze 
bir salonu da ihtiva eden treni uze sanat er ır ığı çarpan şey bittabi bu davanın 
mahsusa binecektir. Yunan Baş Güzel San'atler Birliği kış- esasen haiz olduğu kuvveti göz 
vekili Haydarpaşada vali, polis lık mesai programına perşembe önüne getirmek lazım olduğu 
müdürü, kolorlu ve merkez ku- gt!nü bir müsamere vermek su- söyleniyor. Her yer gibi Brezil
mandanları ile vilayet ve beledi retile başlayacaktır. Bu müsa- ya da servetine rağmen iktisadi 
ye erkanı, erkanı askeriye, po- mereler her on beş günde bir ve- bir buhran içindedir. Bunu bir
lls, jandarma ve asker müfreze- rilecektir. tarafa bıraktıktan sonra ihtilA
leri tarafından istikbal edilecek Güzel San'atler Birliği salı !in çıkmasına sebep olarak zik
tir. Treni mahsus tam saat 5,30 akşamı ressam Halil Pş. şerefi- redilen ve ihtililcilerin beyanna 
da hareket edecektir. ne b' ~ çay ziyafeti verecektir. mesinde söylenen mühim nokta 

Yunan Başvekili Ankarada Ziyafete birçok zevat davet edi şudur: 
dört gün kalacak ve aflebi ihti lecektir. Yazın yapılan intihabatta 
mal perşembe ~ünü İstanbula ·Balya Karaaydın maden Reisicümhur Washington Luiz 
harek.r.t edecektir. tekrar intihap edilmek istenme-

M. Mübadele erkinı şirketi di. Fakat yerine Julius Prestese 
davet edildi Aldığımız malfunata nazaran isminde bir namzet göstertıniı 

Hariciye vekaleti muhtelit Balya Karaaydın maden şirke- oldu. Öyle ki Prestese Reisicüm 
mübadele komisyonu bitaraf a- ti maden piyasasındaki buhran hur olmakla Washington Luiz 
zası ile Türk ve Yunan heyeti dan ziyan ettiğinden tahdidi fa hiç bir şey kaybetmiş olmuyor
murahhaslannc müşavirleri ile aliyete karar vermiştir. du. Çünkü yeni Reisicümhur es 
beraber Ankarada M. Venizelo- Şirket bu ay başında kadro- kisinin nüfuz ve tesiri altında 
sun istikbalinde hazır bulumıya. sun~a bir miktar .te?sikat yap- bulunuyordu. İhtilalciler kırk 
davet etmişlerdir. ı maga karar vermıştır. senedenberi memleketin bir 

Türk heyeti murahhasası rei Bugün hazırladığı kadrosun- zümrenin nüfuzu altında kaldı-
si Tev~ik Kamil Beyle Yunan ~ da memur ve amele adedi 450- ğım ve artık buna bir nihayet 
heyeti murahhasası reisi M. Foi 500 ola~aktır. Bu mevcutla yal vermek için silaha sarıldıkları
kas dün akşam Ankaraya hare-\ nız ~agaraların mu~a!azası ve nı söylüyorlardı. Reisicümhur 
ket etmişlerdir. Bitaraf rüesa- j az mıktarda maden ıstıhsal ede intihabında türlü türlü yolsuz
dan M.Holştat, M. Anderson ve , rek masrafım k~s~en ka~amak lar yapıldığından şik~et eden 
katibi umumi Vülkbeyu ile tır. Aynca tedbırı ıktısadı ola- ihtilalciler şimdi artık Reisi-

r k · .. hd · Turk ve Yunan heyeti murahha e memurın, musta emın ma cümhur'un çekilmesile yeniden 
salan ve müşavirleri de yarın asat .ve !'evmi.yelerinden de yüz intihap yaptıracaklardır. Acaba 
<kşam hareket edeceklerdir. M. de vırmı tenzılat yapmıştır. bundan sonra ne olacakl 

Hivas sah günü Ankaraya gicle gün saat 9,30 da vapurla şehri- Buenos-Ayres, 24 A. A. -
<.ektir. Mumaileyhim resmi ge- mize gelecektir. Porto Allegreden bildirildiğine 
\İtte de hazır bulunacaklardır. Enis Bey Yunan başvekili M. göre, ihtilalciler Rio de Jane\ro 
Enis B. bugün geliyor V enizelosla beraber Ankaraya ile Saupaulo arasındaki şimen
A tina sefiı·imiz Enis Rey bu- gidecel<t;r -iifer münakalatım inkıtaa u~-

duğu tesbit edilmiştir. Müdafilerin hataları 
Telefon bozuldu 

Yağmur, Ankara - İstanbul 
telefon hattında da bazı bozuk 
luklara sebebiyet vermiştir. 

Eylfılde ihracat 
ithalattan fazla 

OIE \'ON RUMMELPLATZ) 

ilk Almanc• sözlü ve ~arkılı büyillı: filminde tıkdim edecektir. Bu 
film timdiye kadar sinemada gösıerilın varyete numaralarının en 
fevkal~deltrint muhtevi bir lüks ve ihtişam harikuıdır, 

llAl·cten FOX JURNAL, balihuır 'esli dünya h&\adislerl 
ile SAl'iT GRANIER :oTOMOBIL SA TiCiSi) 

Gümrük istatistik müdiriyeti 
temmuz 930 un harici ticaret 
istatistiğini neıretmiştir. 

Müdafiler ekseriya çok ileri 
gitmeye mecbur oluyorlar. Mu
hacım hattı kombinezonu ayni 
hat üzerinde tesisten kendini 
kurtaramıyor, ileri pas yapamı
yor, çok güvenilen bu hat dahi 
aksayordu. Takımı teşkil eden 
oyuncular çok asabi idiler. Bu 
hal tabiatile Fenerin yerden 

kombine oyun sistemini tesis e- ········~ 
dememesine sebep oldu. Maa-

Fransızca sözlu filmi .......... . 

EylUl ayı :ıarfmdaki ihracatı 
mız 14,469,199 lira kıymetinde 
89,653 baş 2,1173 adet 13,240 ton 
ve 72,634,605 kilodur. 

İthalatımız ise 11,863,924 lira 
kıymetinde 427 baş 23,555 adet 
9,587 ton 7,085M.3 ve 34,492,237 
kilodan ibarettir. 

Bu rakamlara nazaran ihraca 
tımız ithalatımızdan 2,605,275 
lira kıymetinde bir fazlalık gös 
temektedir. 

Ayni ay zarfında geçen sene 
ihraç edilen eşya 13,896,490 lira 
lık olduğuna göre bu senenin ey 
lUI ihracatı geçen sene ey!Ulüne 
nazaran ta~riben yarım milyon 
lira raddesinde fazladır. 

mfih sari lacivertlerin bu kadar 
bozuk oyununa rağmen hasım 

da kendi tarzını kabul ettireme
di. Fener müdafileri bilhassa 
sağdaki çok uğraştı. Muavinle
rin bozuk oyunu onları cidden 
müşkil vaziyete soktu. Bunun
la beraber Kadrinin ve Ziyanın 
iki hatası iki gole mal oldu. 

Muavin hattı da bozuktu 

Cevat ve Sadi pek bozuktu. 
Bilhassa Cevat maçın ehemmi
yetini takdirden aciz gibi Jakayt 
oynuyordu. Her iki muavin de 
kurtardıkları, aldıkları topu hiç 
düşüruneden tevzi ediyorlardı. 
Reşat hattın bugün en iyi mua
vini olmakla beraber o da eski Geçen senenin eylUlü zarfında 

111,248,141 lira kıymetinde itha- oyunlarına nisbetle zayıftı. 
lat vaki olmuştur ki, bu miktar Muhacimler nasıl oynadılar 
bu senenin ayni ayının ithalatı Fikret, Muzaffer, Alaya da 
na nazaran takriben 7 milyon li ayni şeyleri söyleyebiliriz. Yal
ra niBbetinde noksandır. nız Fikret f Fenerbahcenin Fe-

Bu s~ne en çok ~th~l~t, kilğıt nerbahçeyi sevenlerin, çok se
mamulatı, P:~uk ıplığı, P~"!_uk vip kıymet verdiği Fikret ne 
men~ucat, la.stık ve. mamulatı, dense oyundaki vazifesini elin
d~mır ve çelık, mak!11~ ve ma- de olduğu halde, istediği takdir 
yı mahruklardan vikı olmuı- de ziyadesile yapabileceği hal-

turC. n1 Un b "da de, yapmamaktadır. 
anlı hayva ar, y ug y, 

çavdar, arpa, yulaf, susam, fa- Takımdaki vazifesini alelek
sulya, kuru mercümek, nuhut, ser şurada burada oynanan oyu 
kuru incir, zeytin, şam fıstıfı, na çevirmektedir. Fenerbahçc 
tütün, fındık, kereste, pamuk, gibi bir takımın sol açığının a
nebati boya, palamut, mazı ve sabi hali bırakıp çok iyi düşüne 
afyon en çok ihraç edilen mad- rek her suretle temiz oynama-
clelerdir. sı lazımdır. Kendisine verilen 

f paslan alması için koşması icap 
Paris se iri eder. Ona ufak bir ağabey nasi-

Yeni Pariı sefirimiz Münür hati. Sağ açık Lütfü çok acemi-
B. eltin Pariae hareket edecekti. likler yaptı. Oyunda adeta yok
Münür B. hareketini pazartesi tu. 
gününe tehir etmiştir. 

ratrruşlardır. 
Rio de Janeiro, 24 A.A. Hü

kümet devrilmiş, Reisicümhur 
istifa etmiştir. 

Rio de Janeiro, 25 A.A. Rei
sicümhur, M. Luls Copabanca 
tabyasına götürülmüştür. İskat 
edilen hükfunete dahil nazırlar 
Juanabara ıarayında alı.konmuş 
lardır. Saopaulo, hükfuneti hal
kı da ihtilll hareketine iştirak 
etmiştir. 

Asi kuvvetlere kumanda e
den 2 jeneral, iyan meclisi reis 
vekili ile harbiye nazırına bir 

Zeki takımın en düşünceli, 
teknik, asabına hakim oyuncu
su idi. 

Fenerbahçe takımının en a
ğır bastığı, en kuvvetli ve ha
srm için en korkulu yeri muhak 
kak ki muhacım hattıdır. Bu 
hattın bugün sağ açığı sakattır, 
yoktur. Bu sebeple oyunu ev
velki günkü maçta olduğu gibi 
açamaz ve orta muhacımları da 
(bin bir harici telkinle) marke
den kurtulamazlarsa evvelki 
günkil ademi muaffakiyetın sır 
!arından biri d~ha meydana çı
kar. 

ultimatom göndermitlerdir. Si- "Aria" takımı naul? 
yasi cürümlerden dolayı mev- "Aris" takımına gelince, da-
kuf bulunanlar ehali tarafından ha bir oyununu görmekle ten
kurtarılnıı§ ve tevkifhanelerden kit doğru olmasa gerek. Bunun 
çıkarılmışlardır. Müteaddit - la beraber kaleci, sol müdafi, 
gruplara ayrılan ehali sokaklar orta muavin, sağ iç temayüz et
da dolaşmakta ve muvakkat hü- ti. "Aris" in oyun sistemi Fe
kumete tabi askerleri alkışla- nerdın dundur. Seri oynayan 
maktadır. Bu askeri hareket, e- Y\ınanlılar teknik itibarile za
hali tarafından büyük bir şevk yıftırlar. Dört beş senelik bir 
ve hararetle karşılanmıştır. varlıkla bu hali bulmaları kcn-

İhtillll cemiyeti tarafından dileri için kafi bir kazançtır. 
kaleme alman program, kongre Senelenicnberi ilk defa icra 
nin feshi müttehit hük\lmetler edilen bir Aris - Fener maçında 
parlamentolarının dağıtılması oyuncularımızm yüklendiği me
ve bir müessisan meclisi top- s'uliyet çok ağırdı. Bu sebople 
!anması gibi maddeleri ihtiva et oyunda tabif bir hava esmedi. 
mektedir. Müttehit hükUmetler Asabiyet oyunu nede olsa boz
den her birinde ayni kanunların du. 
tatbik ve ayni vergilerin ciba- Beynelmilel Futbot Maçlan 
yet edilmesine karar verilmiı- Hey'eti tertibiyeaindenı 
tir. Şimali Yunaniıtan Şamoiyo-

••• Majik sinemasında••• 
50,000 kişi ıarafıadan ılkıılanan 

HACI MURAT 
ikinci halta dahi devam edlyor. 

•••• HACI MURAT ••• 
><><><><><><><><><><><XD)()ı::'.>Cıc:'.>ôıc:'.>ôıc:'.>ôıc:X>: 

Elyevm ASRI SİNEMADA 
irae •dllmekte olan 

LUCIANO ALBERTİNİ'nin 
Son MlLYONLARablrYAtRiŞftiği 

filmi busünl~rdı bUtün lsıınburda her kuin •ltzıniadır. BuRün sut 
16 1/2 matineılle 9Uatesinde TRiO ~:SPANYOL BEN.\:\!OR ıarıfın
dan yeni varyete programı. 

~')ttX)ô()ô()ô<:)ıôa{.'X')ı:X)<X)<X)<:><)ı:X>( 

Güzel yıldızın güzel eseri 
BEKARET KONCASI 
BILLIE DOVE - ROD LAROK 

Adliye tayinleri 
Keçiborlu sulh hakimliğine 

Eleşkert sulh hakimi Osman 
Nail, Eskipazar sulh hakimliği
ne hukuk mezunlarından Bahri, 
Reşadiye hakimliğine Mustafa 
Enver, Altın taşa Faik, Kırşeh 
re Amasya hakimi Reşit, Pmar 
hisar sulh hlkimliğine hukuk
tan mezun Fazıl, ,Çivril ceza 
hakimliğine Giresun hakimi 
Hilmi, Giresun hakimliğine E
min Beyler tayin edilmiılerdir. 

Tiyatro mektebi 
Tiyatro mektebine girmek 

üzere talip olanlar arasındaki 
müsabaka imtihanı gelecek Pa
zar günü yapılacaktır. Şimdiye 
kadar talip olanların adedi kır
kı bulmuştur. Bunlardan onu 
mektebi ali mezunu ve erkek, 
sekizi de kadındır. Fakat kadın 
!ardan ancak ikisinin ehliyeti 
görülmüştür. Bugün talipler 
mektebe davet edilerek kendile
rine inşilt nümuneleri verile
cektir. Bu intat nümunelerini 
ezberleyecek, imtil;::na hazırla
nacaklardır. 

Veremle mücadele 
Veremle mücadele cemiyeti 

faaliyetine devam etmektedir. 
Cemiyetin aıası Uç binden fazla 
dır. Eyipte açılan dispanserde 
tedavi olunanların miktarı çok
tur. 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

Bu akşam ISTAHBUl IEUDIUSI 

"~;j ~ ~ ~~ 
4 perd~ 

Yazın: 1. 
Sarm•nt 

Nakleden: 
Bedretıin 

il il 

.11111111 
Darülbedıyl l\llüdiriyetinden: 
Tiyatro mektebine kaydolun•" 

namzetlerin bu ~ün saat 11 den 
13 e kadar meıkı\r mildiriyet• 
mUra caıtları l~zımdır. 

Vakıf sular varidatı 

Uzun tetkikat neticesinde :ıı;\I 
kaf müdüriyeti Belediyeye s~ 
varidatının senevi ancak 500 Jı• 
ra olduğunu bildirmiştir. 

Halbuki harpten evvel evk:ııl 
İstanbul suları için senede 3~ 
bin altın sarfedi.yordu. Sular 1; 
çin böyle bir fedakarlığa nas• 
girişildiği evkaftan sorulınıl! 
tur. Evkafın verdiği cevaba ~ i· 
re İstanbul sularının idaresı 

'dat· çin verilen para başka varı 
tan ayrılıyormuş. 

Bu vaziyet karşısında beledr 
ye halkın susuz kalmaması 
çin Halkalı ve KıTçeşme su!~~ 
na ayrı varidat ayırmak me~ 1 
riyetinde kalmıştır. Tahsıs•, 
bu seneki yeni büt.ı;eye behefll 
hal konacaktır. 

Yeni neşriyat 

Solfej 
ıı· Lise ve orta mekteplerle fil 

n.u "Aris" ve Galatasar~y birin- allim mekteplerine mahsus ola~ 
cı futbol takınılan bugun Stad- • . . . usik:• 

omda karşılaşacaklardır. bu kıtap Kabataş lısesı ın . . • 
y al!' . S d' B . erıdı! 

1 - Müııabakaya tam saat 15 mu ımı a 1 eyın es. ıaı:J 
on beşte başlanacaktır. Hakem Muallim Halit kitaphanesı . . 
İstanbu futbol heyeti reisi fından neşredilen bu kitap şıfll 
Hamdi Emin Beydir. diye kadar hiçbir mektep k:ita· 

2 - Kapılar saat yarımda a- brnın yapılamadığı bir nefaset· 
çılacaktır. tcdir. 
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i~let hazırlıkları, olun u 
inhilal! M. Mektebi 1 vııAyette ( Liman işi l Mahkemelerde _, ihracat Kambiyo s - 1 

· C. F. fzmirde Muallimler tayin 
edildi inhilal ediyor 

'r . -7:- T 

C. Bayramı 
Vilayette büyük bir 

balo verilecek 

Şirket, ünvanını 
tebdil edecek 

işkence! Devlet lsboratuvar
ları kadrosu hazır 

Ağır cezada gö-
Sermaye de bir milyon •• 

1 
h k Laboratuvarlar ne gibi 

Kon~orsiyom bir 
haftada 46.000 

isterlin aldı Cnıasır Haşmuharriri edrisata 1 teşrinisa-
.' 1-I. F. na geçmek nide başlanıyor 
ıçin for~ül arıyor Şehrimiz ilk mektep müfet- Aynca bir resmi kabul 

tertip edilecek 

liraya iblağ edilecek ru en mu a eme işler görecek? 
Liman şirketi hey'eti umumi Ali Ekber ve arkadaşına Yeni tesis edilen Devlet labo Buna mukabil 473,823 

ratuvarının kadrosu tamamlan- r alık kı kd y~si. b~gün saat 15 te fevka.ıa~e işkence yaptığı iddia m.ştır. Laboratuvar yakında fa ır evra na iye 
bır ıctırna yapacaktır. Bu ıctı- d'l ı· 1 k ld 

&ir kıs İ . 
1 

. tiıleri dün Maarif miidürü Hay 
h ım zmır gazete en- dar Beyin riyaseti altında top

b;ı rka ltlerindeki vaziyeti hi- lanmrşlardır. Bu içtimada 1 teş
lt dedikoduları mucip ol- rinisanide açılacak olan millet 

~~~dikodu mevzuu olan mektepleri tedrisatı görüşül
"ıi A müştür. Her müfettiş mintaka
. Se sır" başmuharriri v~ ~z- sı dahilindeki millet mektepleri 

Cümhuriyet bayramı için ha mada şirketin dahili nizamna- e ı en po ıs memur an aliyete başlıyacaktır. çı an ı 
zırlıklar ikmal edilmiştir. Vili- mesinin ikinci ve beşinci mad- Ali Ekber ve Ahmet isminde Li.borat.uvarın _mesaiıi_~u~y- 16 teşrini evvelden 23 teşri-
yette yapılacak kabul resmi için deleri tadil edilecektir. iki şahsa i§kence yapmakla mıız yen ve musbet hır saha uzerın- nievvel perşembe günü akşamr-

r~st fırka ocağı reısı. ni geceleri teftiş edeceklerdir. 
<sıf~daki neşriyata daır Millet mektebi muallimleri ilk 

eski umumi meclis salonunda Bu tadilatla şirketin unvanı nun Eminönü polis merkezi me de devam edecektir. Memleketi na kadar İstanbulda Bankalar 
hazırlık yapılmaktadır. Vali ko ''İstanbul Liman işleri inhisarı murlanndan serkomiser Fahri, mizin ~~ çok kıymetli .ihracat konsorsiyomu tarafından Os
nağında verilecek resmi balo i- Türk anonim şirketi,, n den taharri memuru Osman ve polis mahsulu mevcuttur. Bınaena- manlı bankasına 46 000 kırk al
çin davetiyeler hazırlanmıştır. "İstanbul liman tahmil ve tahli Osman Efendilerin dün Ağırce- leyh. bunların_ ~ep~inin_ bi.~d_en tı bin isterlin çek ~larak teslim 

Bir ziyaret ye Türk anonim şirketi,, ne tah- zada muhakemelerine devam e- tetkı~ v.e tahlılı ?1unasıp gorul-1 olunduğu ve bunun mukabilin-· tarafından vah · mektep muallimleri arasından 
tefrik ve tayin edilmiştir. Kadın Birliği reisi ve Şehir vil olunacaktır. dilmiş ve bazı şahitlere tebligat m~mıştır. Evveladdmluaydyenbve de ihtiyat evrakı nakdiyeden 

1. . d L , ' f B k' B d d . k . . . h k b k b' .. muphem bazı ma e er en aş A73 823 ı· k" t d "l mec ısı azasın a atı e e ır un an maa a şır etın ser- u;ın mu a eme aş a ır gune .. . .,. , ıranın mcv ıı e avu e Maarif emininin teftişi 
Bir aydanberi mezun bulunan 

Maarif Emini muavini Fakir B. 
vazifesiı:e başlamıştır. 

Hanım du .. n "alı' Mııhı'ddı'n Be- · ·ı l' d b k l !anarak yavaş yavaş dıgerlerıne va .. edı'ld' .. b tl b'd v mayesı yarım mı yon ıra an ıra ı mrştır. . . .. . . ' ıgı ve ıı sure e ı a-
yi ziyaret etmiştir. beheri 25 Türk lirası kıyme- Müddeiler geçen celsede da- teşlmılı takarrur ~tmış.tır. . yeti muameleden 23 Tesriniev-

ç 1 d 
. d k k b' h' 1 1 d . l d' M lk olarak zeytınyagı, peynır vel 19"0 k k d . k ay 1 ans tın e ır ın ısseye ayrı mış va arın an vazgeçmış er ı. u- .. . d 1 " a şamına a ar on-r · ve buna mumasıl gıda mad e e . 

Kadın Birliği tarafından ya- bir milyon ıraya ıblağ edilecek hakemeye hukuku umumiye na- ri tetkik ve tahlil edilecektir. sorsıyomca çek ola:ak ~sm~r Emin Muzaffer B. yakında 
mülhakattaki mektepleri tefti
şe çıkacak, Fakir B. kendisine 
vekalet edecektir. 

kında bir çaylı dans tertı'p olu- tir. mma devam edilmektedir. B . . . - t Bankasına yapılan ı sterlın teslı-
L

. f l' M unun ıçın zeytınyagı mm a- . . • 
nacaktır. Birlik azası ve gazete- ıman aa ıyeti etresini öldüren Ali kalanmızdan laboratuvarlar i- matııun 77b3,968 ıst1 erlın ve hı.~ 
ciler davet edileceklerdir. Bir haftaı;lanbe~i ii· .tanımızın Yeşil direk civarında bir ev- çin muhtelif cins ve nevi zeytin penaya ve una mu rnbıl mevkiı 
Matbuat cemiyetinde tr;uı~ıt fa..ı l iyeti artnuştır. Ge- de beraber yaşadığı metresini yağ nümuneleri istenmiştir. Ay ted~vüle çıkarılan e~rakı nakdi 

C h Çcn ',,,· .miarın ek;~ris: Yunan öldüren Ali bin Hüseynin dün rıca peynir istihsal eden mınta- Y .. enın de 7,97_3,208 hra altmış 
Dünkü gazetelerden biri Ka- üm uriyet bayramında ,.. k b ı - ld -

diköy Sen Jozef mektebinde Matbuat Cemiyeti tarafından hancl;ralıdlf. Bunh: SovyN li- muhakemesine devam edilecek- kalardan da peynir nümu- uç. ~ruşa a ıg o ugu anlaşıl-
Sen Jozef mektebinde 

. k b m;ınlarrnd; n buğ 1h} .vukl•ve ti. neleri getirtilecektir . Bu mıştır. 
Türkçe muallimlerinin tahkire- resmı a ul ve tebrikat yapıla- , K b .ek g•· ı;, ' yodar. Maznunun yaşı hakkın<la so- nümuneler gelince Hiboratuvıır am iyo borsasında 
dildiğini ve Maarif idaresine caktır. ~ı: tdiJen beyanat üzerine karşı tecavüzkar sözler sarfedil Merasimde mektepler Fethi Bey rulan suale Tıbbı adliden henüz derhal faaliyete başlıyacaktır. Dün borsada İngiliz lirası 

'«ll .. " b . . l dı'g- ı'n' d M 'f E . . 29 t . . 1 C" h . cevap gelmediğinden muhake- T K A ·ı B 1030 kuruşta arılmış ve br ara iııı. v• aşmuharnn Zeyne ı yazıyor u. aan mını eşnnıevve um urıyct ~ 
. 1 :a. bir muharririmin ati Muzaffer B. bu hususta bir mu- bayramına mekteplerin sureti F k K u . ·ı me başka ~üne kaldr. amı Irk_ 1030 kuruş on paraya kadar 

..... ~u vermittir: harririmize demiştir ki: iştiraki için Maarif emaneti ta- Jr a . mum ısı e Polıse hakaret • • yükseldik ten sonra 1030 kuruş· 
. Y'ıeni Asır" başmuharriri .. _Böyle bir şey varit değil- rafından bir program .. haz~.1~?- Ankaraya gitti Maznun mevkiinde bulunan Bir hafta sonra G. ta kapanmıştır. 

. l Iiakkı ve Serbest fırka dir. Maamafih tahkikat yap- mıstrr. Bu program dun butun iri yarı bir gence reis sordu: Altın 915 kuruştan muamele 
~ r ltıerkez ocağı reisi Ekrem maktayız. Bu mesele ehemmi- lise ve orta mekteplere tebliğ . Serbest ,fı~k.a lideri .A.li Fet- - Nasıl oldu, söyle bakalım. T rakyaya gidiyor görmüştür. 
t~!eyler hakkında telgraf- yetli bir şey dei:ildir." 1 edilmiştir. Resmi geçitte umum hı beyle katıbı umumııı Nuri - Efendim, olduğu olacaiı ... - - Peynirciler toplandı 

1 
~yazdığım makale ·- mekteplerin kumandanlığına B~y düı:t akşam Ankaraya git- yok ki .. İşin hülasasr serhoşluk. Orada etabli vesikalarının Ticaret odasında dün peynir 

/' Yanlıı aksetmiştir. Filistin musevileri harfle- Davutpaşa orta mektep müdü- mış~er::\ F k k , . . . Ortaköyden otomobile binmiş- tarzı tevziini tetkik edecek tacirleri toplanmışlar ve peynir 
lnlıtlı~n dün Vasıf B. ta- rü Ferit Zühtü Bey memur edil er s rr a atıbı umumı- tik. Amavutköyüne doğru geli- ihracatımızın inkişafı etrafında 
dan te · d'ld' - · · .. rimizi kabul ediyorlar miştir. lik bürosu da bir kaç güne ka- yorduk. Yan yolda polisler önü Muhtelit mübadele komisyo konuşulmuştur. 

zıp e 1 ıgını gor- R d ~ 1 k d Ankaraya nakl dil k · nunda dün üçüncü ve dördüncü 
"' Filistindeki museviler arasın ozet agıh aca ar e ece ttr. müze çıkıp otomobili durdurdu Afy k f L ~ıı C" h · Fı kanın Nazlı hand k' ·ıo bürolar irtima etmiş, muamela- on on eransı on-

iı Vaki Vasıf B. h"diseyı· de- d · Tü k h fl · · k b 1" um urıyet bayramında her r a 1 vı ayet lar. Karakola gittik. Orada bizi 
3 

.., .. a yenı r ar erının a u u - b .. d · 'b . tı ruzmerre ile meşgul olmuş- d d l tı\alftmatm bana kendisi ta- hakkında yeni bir cereyan var- sene olduğu gibi bu sene de Hi ocagı ugun en ıtı aren Kalmış sabaha kadar alıkoydular. , . ra a top anıyor 
dan 'Jdiı.; · k · d mayei etfal cemiyeti tarafınd .1 apartımanına nakledilecektir p ı· 1 h k !ardır. Hey etı murahhasalar bu ı.. ven 6.nı te zıp et- rr. ,,_ · - o ıs memur arına a a- .. · Afyon mürekkebatı istihsaliıtı 

'ted' k' haklıd B f k 'f' · · · .. rozet tevzı' edı'lecektı'r H - · · ? gun ve yarın Ankaraya gıdecek , 1ı ır ı ır. en Vası ooperatı ın nızamnamesını mu · · · tf 1 · · ret etmışsın . · · · . nın tahdidi konferansının ihza-
"' ınü!Akat Y..aptrm, bana ,..., k t i t' Veremle mücadele cemiyeti ımayeı e a reısı N' . h k d . oldukları ıçın komısyonun meı-n .,- naBauıtateeş mkk~'lır. . t h de o gu"n rozet tevzi etmek isti On beş gündenberi dairei in -E ıçkın k a daretBe edyım. kez muamelatı bir kaç gün için ri celsesi yarın Londrad;ı yapı-

l?la.tı verdi: demedim. Sa- e u ne§rıya - ayatı - t'h b' · d b 1 K ki vra o ·un u. un a me- k d ak lacaktır. İhzari içtimalar bir haf 
t hadi d b h . d k f d 1 b' l yordu Fakat bu hakkın yalnız ı a ıyesın e u unan rr ar 1 'f 'f h r d ısmen urac tır. 
larn.a.i\se}l en a ııettım. mız :;o • ay a ı ır ro oynı- Hima~ei etfale ait olduğu vila- eli meb'usu ve Himayei etfal ce m~~_arın ı ayık vazı ~ ~ ın ~ Türk hey'eti murahha~ası ta devam edecek ve ondan son 
~hid akkı B. Vasrf, Hacı yacaAsr. B t f" t yete bildirilmiştir Himayei et mi yeti reisi Fuat Bey dün şeh- takkır ive evlr~ ıdr~lsdı:ı_ı.ybe?lıd~ ':111.u reisi Tevfik Kamil Bey Ankara ra asri konferans mayısta Ce-

din ..,. b' f ım ey e ıış e · - · · 1 · · B .. A k re ep e te vıs e ı ıgı ı ırı ı- . .. . nevrede toplanacaktır. 
ll!i!fttti~ ~onya me uıu ır- fal rozet kutularını şuabata tev- rımıze. ge mış_tır. ugun n a- yordu. dan hır. hafta sonra donec .. ckt·ı·r. 

Zühtü Ek 
a M" k' t · h' , .. d k d d d k Bu celselere iştirak edecek 

· '(;' . tı , rem na- us ıra ın ısarı umumı mu zi etmeğe ba§lamıştır. raya gı ece tır. B k .. kk h kk Mumaıleyh Ankara an on ıı ·~ aik Muhiddin B. !erle da- dürü Asım Bey, dün trenle Ga . . • .. .. Ank d A k - - a , mure ep o asını .. .. .. d k' h f · murahhaslarımız dün şehrimize " b Seyrıaefaırun tenezzuhu ara a na ucagı d"k .. .. .. ten sonra onumuz e ı a ta ı- 1 . . H 
· L~ eı kişinin huzurunda ge- zi Ayıntaba ~ar~ket _etmiş~ir. Cümhuriyet bayramında Sey ~aber aldığımıza göre Hima- o~uHşsunuz.f. d' K d'I . çinde hey'eti müşavireden Mu- ge mışlerdır. eyeti murahha-

"lt Çark yaparak Halk fırka- Asım Bey muskırat ıdaresıne yeı tf 1 . t' K ... ayır e en ım. en ı en ff k B l b b G b, T sımız Aydın meb'usu Mazhar 
Qvd . . ' . risefain idaresi kendi memurla- e a cemıyc 1 eçıoren dökmüşse o başka va a ey e era er ar ı ra Beyin riyasetinde İktısat veka-

~ı.... et edecelini Vasıf B. ye aıt tetkıkat ve teftışatta bulu- b' .. · · de Ana kucağı müessesesinde . . , ... kyaya gidecektir. ""il BÖ 
1 

. h ,. "b ktır rına ır musamere tertıp etmış 
75 

Müddeıumumı zabıtayı talı- !etinden Süreyya B. ve Sıhhiye 
~ y erruı, att4 u za- naca . tir ç.ocuk alacak yeni bir pavyon k' f"l' . b't 1 d _ Tevfik Kamil Bey Garbi Tra k , l · d b' .. k 

llıeaıelesidir!h bile demiştir. Asım Bey avdette Adana ı' · yaptırmaktadır. Paviyonun res- ~.r ı ~nın sa 1 0 ama rgını kyada etabli Türklerin vaziyeti- ve a etın en ır zatten mure -
8<iıJ ri M · K d ~ . T" k• A 'k · .. · . . soyledı. Mahkeme mznunun be- . . keptir 

L_ C arzettiğim zevattan ersın ve onyaya a ugrıya- Uf ıye . merı a mı kuşadr tkı aya kadar ıcra e- . . nı yakından tetkık edecek ve ' 

~~. 1-.
1
·r palasın garsonlan caktır d'l kt' raetıne karar verdı. h , . h b Murahhaslardan Süreyya B. .... • 1 ece ır. s· . ey etı mura hasamıza azr ta-

l•• .... , Edl ı· "d" Ü ~ v·1 1 k 1 ır ta -hıh dün Ticaret odasını ziyaretle 
.... 'l'uuış olacaklardır. rne po ıs mu ur tk· ı k t• ı ayet erin tapu ayt arı ~ limat verecektir. t... <.ltr ı mem e e ın ~---- bu mesele üzerinde odaca haz:ı 

.:ttbb"tın Hayri Beyin istifası Edime polis müdürü Feyzi Tapu merkez · müdir muavin- ~vvelki ~ü~k.~ nü_shamız~a Vekaletler bütçeleri !anan raporu almıştır. Rapor ta 
~ t:ö~ü de kat'idlr, doğrudur. bey dün akşam Edirneye g itmiş mÜnasebatı liğme merbut bulunan vilayet hapısane m~duru Halis ~eyın Vekaletler bütçelerini hazır- mamen tahdidin aleyhindedir. 
ı~ta. rınez, ispata hazırım. tir. ı·nkı·şaf edı·yor kayıt kaleminde 111evcut dosya· n:ıuh":kemesı e~~a~ınd~ahı~sıf~ lamakla meşguldürler. Vekil- Heyet bugü_nkü ekspresie ha 

'ıı!ı,, r ederim ki vakıadan bah- Tayin ve defterlerden V"n Erzı'ncan tıle dınlenen Ruştu Beyın ısmı k d k 1orurn "' ' ier heyeti pazar günü bir •• tima re et e ece tır. 
ı.. &Ql\a V.asıf B. veya bı'r başka . İ_st.anbul za.t maaşl_an muha- Mezunen şehrimizde bulunan Adana vilayetlerine ait kuyuda yanlı~lı~la ts":dece 'd'R~ştü" diye aktedeceklerdir. Bu içtimada 
.~t.,, b k M - N evyork sefareti müsteşarı Be- tın ikinci kısmı da Ankaraya geçrruştır. tızar e erız. ~· .,,,lllm t d' d . sı ı ı en alıye vekaleti mun- E d bütçede tasarruf esasları görü- Sanayi birliği ınuamele 

vergisi alınmaması için .. ) 'ltltiın Va ~e~ ıd e;•Y:.:u;· tazam borçlar müdiriyeti muha di B. dünkü Semplon e~s~resile sevkedilmiştir. mniyet san ığını şülecektir. 
~<ıı•tınd .,~1 • .. ~ u~. u e- sebeciliğine tayin edilen Ham- AvBrudp'.'1-yBa hb~rekethetn:ıı~tı~-. Bu defterlerle birlikte mc- dolandıranlar Londra sefaret 
. ha.lır ha 

1 
en soby ekme ım,ora di Bey lstanbuldaki devir ve te e ı . ır mu arrırımıze a- murlar da Ankaraya gitmişler- l Sanayi Birliği hey'eti umu· 

ıı u unan aş a zevat llü 
1 

· . 'k tideki beyanatta bulnumuştur: dir. Emniyet sandığını dolandır- müsteşar ığı mıye&i bügün Birlikte fevkala-
'nıi. 1 k ,, d ' se m muame es.mı ı mal et- ki A 11 h F d b' · · 

l. 8trb~ o aca tır ıyo_r. . . miş, Ankaraya gitmiştir. "- Amerika ile münasebatı- Haber aldığımıza göre istila- ma a maznun yetıı a , uat, Hariciye müsteşar muavini e ır ıçtıma yapacaktır. 
;ıaai ~st fırkanın İzmır reısı _ - - mız gayet dostane ve vedatkira ya uğramış memleketlere ait İsmail, İzzet Ziya ve arkadaşla Liltfullah Beyin Londra sefaret Bu içtimada mı.amele vergi-
''.ııı duşmam olan bir muhte- nm bazı icraatına muhalefet var nedir. Amerikada Türlüğe kar- emlakin kuyudatı Ankaraya rının muhakemeleri.ne ?ü~ ağır müsteşarhğına tayin edileceği si hakkında toplanan komisyon 
ha:atıa beraber istifa formü- drr. Ş' iyi bir alaka vardır. nakledilmiyecektir. o-da devam edılmış ıse de söylenmektedir. tarafından hazırlanan rapor mü 
~kırlıyor. Cümhuriyet Halk fırkası Eskiden bazı zümreler tara- Tapu müdürii Osman Bey Ftıadın sinnini~ ~ayiı:ti için m~ Bozdağan gençleri zakere edilecektir. 

~,., reın Hayri B. Serbest fır- halkın istemedig-i şeyleri orta- fından aleyhimizde yapılmış o- şehrimize gelmiştir. Osman B. ha,_keme .23 teşrınısanı pazar gu s b F k d Raporda muamele vergisi-ıı. '• l k 1 er est ır a an ayrılarak . .. .. .. . . 
<:tiı/.• imanla merbuttur, ya dan kaldırdığı gün Garbi Ana- lan propagandaların tesiri ze- yeni te§kilita ait kazalara nune ta 1 0 unmuştur. tekrar Halk Fırkasına girmek i ı:ın ~u~~ ~anay.ıı uzerındekı a~ 

l ır. doluda ikinci bir fırka meselesi val.e yüz tutmuştur. tapu memurlarının tayini ile iş- Küçük çocuklar e~lence çin müracat eden Bozdağan ~ır yuk~ zıkredılmekte ve ~~hı-
~~a~ıa merbut ise siyasi bir kalmamış demektir. Matbuatın -~-ı~_hass": Y.üksek mahafil Türk tigal edecektir. . . . gençlerinin samimi nedametle- lı sanayıden muamele vergısı a
)Qt> il.nıle nasıl formül hazırlı- vazifesi bu hakikatı anlatmak l~gu çok ıyı karşılamaktadır. İ- Rıhtım şirketi hakkındaki yerlenne gıremıyecekler rine binaen tekrar Halk Fırka- lınmamasını temenni etmekte-

k• devlet d k' " ba d' l olmalıdır. Fırkacılık başka, bu .- . . ara~ın a 1 m~nase - 'k ~ ti Badema 6 yaşına kadar olan &rna kabul edilecekleri anlaşılı- ır. 
~ı:'1ilııla merbut değilııe halkı muhalefet başkad1r. tı! ınkışaf ettık~e .Amerıka san_a . şı aye .6.r . çocuklar sinema, tiyatro gibi yor. . Bu~~ü içtimada rapor tet-

lı al.datıyor? Çarşamba günü Ankaraya gi- yı. _ve s~rma~csının m~.mleketı- hYenı ~~fr~ ~et~• ;ek~ı :· kapalı eğlence yerlerine giremi y alova bataklıkları kık edıldıkten sonra tabettirile· 
'A~nıın istedig' im şudur: deceg-im. Bu seyahat hususi ma mıze gınnesı memuhlur. rı tım şır etı a ın a §tm '" yeceklerdir. M'll 'f . . . cek ve fabrikatörlerden mürek· 

L. '"l Ame 'k d k · · l e kadar a 1 ra .. ~ etle · t t • Yalovada ı et çı tlığı cıva- . "ıı.. adolu,, gazetesi C. H. {ır- hiyettedir. İstanbulda fazla kal- rı a a e serısı ame e ol Y Y pı an ~ay n • J 2 va,ına kadar olanlar ancak d k' ha kl kl d N kep bır hey'et tarafından Anka· .,,,.. mak u"zere 5000 k d T" k kı'k ed~ek•'- Bu huıuıta Tlca- ü d-.. i . . rnı a ı ta ı ar ge•.,~n e a .. .. .. . '" tnü · 'di kl ğ t d · · a ar ur ~~ ..... ı n uz ı nema ve tıy~troya gı , · ,.- raya goturulecektır 
··li· revvıcı r. ma .ı ~ e ~v~ı.~ uzamasın- mevcut oldµğunu tahmin ediyo ret odaımdan da 111aliimat iateıa debileceklerdl.r. Saat 2f) den son fıa vekaletı tjll'afından k~tul- . 
,_ lıtnet" gazetesi Halk fır- dan ılerı gelmıştır. um Maa f'h d ğ k ld mı'Qt'r . . nı~tur. Fakat yapılan tetkıkat B' d · 'l'k · k 

ih· ~·dan 1 d fı k r -, . m~ 1 a mı o uk- .. 1 • . . • ra bunların ııncma ve tıyatroya · . ır eğırmencı ı şır e-
"llııak· ayrıldığı gündenberi zmir e r a mücadelesi lan ıçın kat'ı miktarının tesbiti O.dada rıhtım şırketınden ıı- dtvamları şiddetle menedilecek n~tıces~de b~taklıklarm ta~- t' . h' l . 

il ''\> ı~dir. İzmir, 25 - Zeynel Besim müşküldür. kiyetl«e dair bir kütüphane do ti zım edılen plana muvafı,k şekıl ının ısse erı 
"'lıçi c~ Asır" gazetesinin Ser- Beyin makalesi münaıebetile ~me?ka~a Gazi Hz. ne karşı ldura~ak kadar. doıyal:81' v~- r Buna riayet etmiyen mü esse de kurutul~a~ığr ve bu civar~.a Şehrirı:izin ~~ru~ ~icaret mü
•lqı II_ti, lialkçı mı, yoksa müs gazeteler arasında çok şiddet- derın bır alaka mevcuttur. Ame dır. Bır heyet bır kaç (Ülldonbe ıehır kanunt takibata tibi tutu ki ba~ı arazının de bundan mu- e~_:ıes~lerı~den Spırıdon,, ve şe 
~l'\ııı~' olduğunun halkın hu- li bir münakaşa başlamıştır. rikanın bir ucundan diğer ucu- ri dosyaları tetkik etmekle moı laralltır. tee~ı.ır olduiu anlaşılmıştır. Bu rıklerıne a~t B~monti, Nektar, 
~'kk B tesbiti lazımdır. İsmail Serbest Frrka taraftarlarının na kadar hemen herkes Gaziyi auldür. Bu emrin halk tarafından ko vazıyet. kar§ısın~a ~taklıklar tram~a.y şırketı, ittihat değir-
:~ta. k . bir taraftan İzmir pa- Zeynel Besim Beye karşı his- tanıyor ve _azim bir hürmet ve Kasaplar cemiyeti layca ~ıı"aşılmsı i.;ır. ! •• sine- da yemden fennı tedbır alına- ~encı~ık müesse~elerinin mü-
~~itıı ~k fırkasına avdet ede- settikleri infial payansızdır. takdir ıbeslıyorlar.,, intihabı ma ve tiyatro kap,,;, ' 1 okunaklı caktır. . .. 1 hım hır kısım hısse senetleri 

1 
tlıc~tdıyor, diğer taraftan da Serbest Fırkadan b' r li:vhalaı konması mecburi ola- Kaçak tütun er Doyç Oryant Bankası. tarafrn-

Qt. e fırka lehine halkı aidatı • • ı Gelen seyyahlar Kasaplar cemiyeti yeni hoy'- c ktır. Tütün muhafza motörleri İz- ~an mahkeme vasıtasıle satılı-
~.lileeıuh·m İzmirli bir gazeteci ıstıfa daha "Arandastar" vapuru ile dün eti idaresi dün Sütlücede yapıl- İzmı'r hastanesı'nde bı'r mit önlerinde şüpheli bir san- ga çıkarılmıştı_r. Bunlar banka 

b alk h d b ak h · · 258 b mıştır. Bu cemiyetin intihabına b t f d h 1 ı it ett' ın uzunın a unu Son zamanda intisap etmiş şam şe nmıze ecne i sey . 'h dal görerek takibine aşlanm1ş ara ın an re ın a tına a mmı' 
!~. •rrnek hakkımdır. olduğunu S. C. F. Eyip azalığın yalı gelıniştir. da fırkalar kanşmadığı için her ıntı ar trr. Sandal yakalandığı zaman tı. 

'<liııd •tde Serbest fırka inhilal dan istifa ettim. Kendilerine Seyyahlar yarın akşam tehri aza istediği namzetlere rey at- Sar'a illetinden İzmir memle içinde 100 kilo kaçak kıyılmış Kambiyo Bor&Bltl 
S tdir. ah · b'Jd' di-· f' mizı' terkedeceklerdir. mıştır. ket hastanesinde yatan Rilıtli tütun" bulunmuştur. -

' · Cth t rıren ı ır gun key ıyetin İ tih ı{"tı h est fırka ocağı reısının gazetenizle de neşrini rica ede- Anadoluda soğuk n ap neticesinde Kara Bey isminde bir genç kendisini • Sandalcılar zabıtaya teslim e 
Yıt 'd~~tnına müracaatı bunu rım· efendim. Mustafa zade Ahmet,Nuri, Ha- hastanenin ikinci katından aıa- dilmiştir. Yapılan tahkikat neti 
,., ıy Karata hararet derecesi na- ıuın F '--' R'd Aı· G ı· "arb· or. Eyipte Poliıı Merkezi . . .. . e...,..,., 1 van, ı a ıp, ğıya atmıştır. Hasta genç, su- cesinde bunlıırın Tahtakalede 

ı;,, ~ 
11 

'. _Anadoluda bir Serbest karşısında 
4 
numaralı kıs ıkıye kada~ diltmu~tür. Er- İrfan, Şerif, Mehmet, Sabri ve kJ,tt neticesinde demir parmak- bir kahve ile al~kalan olduğu 

""~vi~1Yeti olmadığ1 kanaa- hanede sakin n~r:ım, Merz~fon, Dıyarıbel:lr Ahmet Beylerin yeni idare hey' lıkların üzerine düımüş, delik, anlaıılmıştır. Bu kahve de aran 
. Y alrıız Halk (ı,r~a··- Recen glbt yerlerde ııe 1-3 derece ara- etini teşkil ettikleri anlaşılmış- deşik olmuı ve acıklı bir suret- mıı, içinde 8 kilo kaçak tütün 

•ınlfa değiımektcdlr. trr. te ölmüııtür. yakalllnmı~tJr. 

J, terUn 10.Kl- 00 Le,·a 65 - .ıc 

Do lor 0,47 -.2~ }ltıng ~ ~8.2< 

Frank. it 00.0J Mark 1 9,j,Ot' 

Liret 
? 00.02f'cv 

~q -,4, 
Dr.ıbmi Jt. - ,4-'J Dinar ~· -,65 

Franl 2 ·i.'1,00 Koron 15 ·-,<M -



.... 

A 

ı: 

Ne 
.t• 

( 

ı; 

h 

k 

VVEL 193 

Fikir, ..M.f2:;13h, Edebiyat, Sıt.:ı:ı'~t 
-~~ 9 9 • • •• ·-----·---. ==·---------3MiUiJd 1 

1 Na,rlyat hayalı 1 
Asrın ".,." "Mlllt11.t" 11r. F ransada neşredilen mühim eserler 

26 TEŞRİNİEVEL 1930 l "kb 
1 

. lar . . I d d 76 ınçı hafta birinciliğini Ni-
l 

ııı a e aı t mevzu ıntı- 4tı e "" laaılacajı tlsop, :yir-

N 
. DıooAAlltAN& ;.-J•';.filli•.t1141deolı bap ederek romanda bir nevi ke mi birtııcl"'1sm1a ne olaoaf'"' pntaşı Kız orta mektebinden 

o. 00 telrr.l • ı ;-. .. .___ k .__ · ba gü . d .. .,. 6•M fh _. H ı..-.~~~··t Y ta bul. _..et y.apma ...,vesı gı zı- etli,~ on ten• .IOIU"aki ~ e ar.... .-......mU<J ır. a 
n Telefon numarelanı de muharrirler de nadiren teııa- ha[de9 bahsediyor: ımıı ııudur: 

lıtanbul 391) 8811 3"3 düf edilen hallerden değildir. "Dlx lil(I~ "1!. es,, Kadın fendi Bu haftanm en mühim habe-
, ' Hele dün~aıun kimı.ilir kaç se- Bu eserin bir iyı~i vv~ bu- . rini Yunan hükftmetinin başve-

ABON/I ÜCRET~&~ ne sonrakı siyaei vaziyetini ket güni.Eü Franıız sf~•s6t Altffttnin H!ibor Peelloron madam Sent Rozmond Pelleren'e derin ve kili M. Ventzelosun Ankaraya 
G TMrkiyc itin liarlt ipn feder fibi görünerek ona göre en maruf çehrelorinden hepsi- Simon'~n salonuna girince, niha m\itebcıesim gözlerle bakııyor, soyahatı teııkil etmekt<ıdir. 

3 a,.t.jp 400 lrurut 800 lluruı eııor y S111ak merakı karı16ında nı. 940 senctsinde de ~hnade yette bir koltulcteı otunın Ros- masada hiç kimse ile mctgul ol Bundan sekiz sene evvel Lo-
6 " 7 ~P " 14og " okuyucular ne düşün!ir a9t1ba? .. kalma~ndtr. Muhattlr butllar- mond'u tııntdı:. 'fitreedl. muyor, yalnız onunla konuıu-

ız " l400 " if o " Geçenl,rde vefat eden lngiliı dan hi9 birini feda etmeğe kıya Rozmond ömrünün bir safha yordu. ::;aS:!U:ah:e=ep~:ı:~ 
Oelen 11vr11lc geri verilmez Lordu Bir}Jenhead galiba 92G mamıttır. 'J idi. ~ozmonğ inkisarı hayal Pel.leren mesuttu. Atkının ilk 1 
Mtiddeti ,.,... nüıı..lar 1-0 ı...ruı da Çtkan bir eserinde 2000 sene- Galiba romı1nm tatlı tatlı 0 • l&rle ölti\'n• malıktm edilen mu- güı*ri hayalinde ~"'~"mordu. mandam smet Paııa ile ifÖI'Ü§-

..L ...._ .. ı. ...,..,....".r mek fikrini Yunan başwkillne 
'ur. _..~~- .. tı...,.. 41fı: itler ıııırıde ne olacağmı taavir etmiı- kurunasındaki Amillerden l;)iri- Al~ ..,.. "'l"'qf ~rlhi idi. Rosınond, silrmeH gözleri ile ilham eden şey şüphe yok ki 
ltfn ........,,._ ....,_ .~. tıl.. do bııı ohacak ... Fransız mutıar- .q.aye,t nf tu}\aftı. i!JoB.retler e::llyordu ... birbirleri ile Türkü yakından tanimak onun-

a- ut d llhl- m••'ulfretinl Fakat biz bugön. İngilterede ririnin hayaline ııöre on &ene Bu tarihin tlıttl\nden tamam g><11•- ı..-ıa .__u.,uyorlardı. .._._.. d"'- ı ·ı d v .., --w &vıı ~ la son pürüzleri halletmek hu-
- etmes. neıp-e ı..,n •.ser erden değı, sonra,_raprlacajc intlhap na$s- ört sene ge~mia-ıl. Pelleren'in kalbinde ""'ni u-

Bugil nk 
Fı;anııa~ dedıkodu mevzuu teş ıılndo l' rıınıı Meclisi Mebueanı Rozmond'tan ayrrlmoa Fas'a ' - euaunda vakdHan olduğu gibi 

ava fuklar açddı ... Rozmond'la eski kabul eden Yunan mı"lletlru· ar 
kil eden mtthim ba.ııı kitapların tamami lt sosyalist ol~aktır. gf tmittl. n · · ı · · ·k k · : T ,.ı_ gün~ri ihya etmek imkftm onu zusüdur. 

DOn on çok hararıt 19 on az \&ım ennı zı re~e ıstıyoruz. abli hWtftmeti de bunlar teş- Ora.dş, hemen h~r gün metre 
14 dtMCe idL Bugün ru«*1" lodoı f'ranıız muharnri M. J ean de kil edeoelcler. Ld)dn bu iş zan- şini dü.illl11'\ü,ttt. :Sin bir hotıra &evindlrdi... Türkler kanlı mazinin bir 
esecek hava yığmutlu olacaktır. Pierrefeu tarafından ahiren net ncdilıd!ği gibi kolay olm'\ıyor. l'!.ın sisleri arasıtıda hep ~'.lZ- Aşklanna bıralrtıklan nokta- daha tekerrür etmemesini arzu 

redilen romanın m<:vıuu, iıımin Gi.in~erce. u~yor. Y enj. kabine mond'~ ~rüyordu. (ian ba,tıyabllirlerdi... Aklından ederler ve bu arzularında sami-
lara nazaran sahaya Yunan bay tefkıl edı~nceyo ~adar i' başrn- Pansten kaçtı:ğma pişman yl istikbale ait binbir hayal geçmi midirler, bilmukabele Yunan 
rağı çekmemek için Türk bayra da hep, ~mdiki Başvekiller M. duj!;u anlard.a, dalma RozmO!lıd- ye başladı. milleti de ayni arzuıyu izhar ey-
ğınm çekilmoeinden de sarfına T~rtlleu kalıp dunıyod.. un hayali i1• teselli bulmuıttu ... Ylemek bitti. liyor demektir. Şu halde Türk 

1 Mektepliler müsabakası : 

M. Venizelos 

Bllmecemiı 
1 

zar edilmiş! .. Bu yanlıt bir dü- İtin ~elilketi fU kl SQ!ty"list- İşte, Pari~ avdetinin ertesi Kadehlere şampanya doldu- ve Yunan milletleri arasında en 
vüncedir. Sahayı yalnız iki mil- ler kabıne teokili için kon<\( a~a· ~nü tesadüf Rozmond'u kart~ nırlarken Rozmond vazodan bir ufak ihtl!Afi mucip bir nokta BugUnkil bllmecsml:Z 

BU hayli .ıı:ıımandır bir tiirlü letl temsil eMn MUH takımla- larmda bir t!1rlü anlaşamıyOfıo ım~ çıkannı§tr. çiçek kopardı, Pelleren'e verdi. kalmamıştır. Balkan Y .!nm ada Soldan sajfa ve yukardan aı•fı 
Maça dair 

yenaamata o.,aret edemediği- rın mUsabakalaqnda bayrak çe- lar!. · Hayat ne garipti!.. Pelleren çiçeAi yakasına takar lfl üzerinde komşuluk eden bu ı - Nota (2). İstek (5). ı,ı 
IJ!iz bic s11or htdiseei ouma gü- ldlir. Futbolda Beynelmilel u- . ~akat ~!ejletl idaro 01'DO~ Madam Sent-Slmon topukla- ken, sofranın lSbilr ucunda otu- lki milletin yakm şarkta daima edatı {Z). 
nli Takıim etadyomımda oldu. sul budur ve onun için dir ki, ıç~n de bır ~ilkOnı.ot l~zım c:\~I n Uettlnde ltavisler çizerek gel- ran, vegöslerini Rosmond'tan sulh amili olarak kalmalarını 2 

- Bir mıyvc (4). Bir 09 
Bilmem !)eden Yunanlılarla bir iki klüp arasında cereyan eden mı? .• İster ı~, ym~ efki a• dlı ayırmıyan bir •;erkek kaşlanıu istemiyen bir ~k TUrk tasavvur •eı;eıor ~4). (5) Yakın d il 
.fPOF tc:mıtaı yapmayı bir kısım bu mııçta sahaya yalnız İltan rlamlardıı.n ı_nü~elddl bit kıeb!- - Safa geldiniz! .. Çok mem- edilemez. Yunan başvekiline 4 = G~t d~ğil (3) . ;:or 
tdarecilerlmb: i&temiyor, bunda bul mmtakatı bayrağı çekilmi§ ne teıkil.edıyorlar ki bwıa ~- nun oldum. Gelin sisi misafirle- ça:fradan kalktılar. hoş geldin deriz. balra11 (S). 

1 
malı.urlar gö~~rlardı. Blıı bu ti. diki Haııçiye Na:ım M. Drfıtnd rime takdim edeyim. 5 -Topun ideye ginııoei (I)• 
Pıtaatte ~etil lk. Bir T!irk- Maç e1n&emda ehemmiyetli yine dahil oiııYOC'I. • ~omıond'ım karşıııme. gelin- Pelleren Roıımond'u tenha lstanbul ikinci Ticaret mahkeme- •ın;n (I). 
Yunan müsaba mm en saf bir müıahede yaptım. Romanı leszedo ok11~t81J bu oe kadın l:ıayk:ırdıı bi.r köşede buldu: llııdenı 6 - Nota cır Kırmızı (S). <' 
~or ha~ içinde yapılabilece Eğer Polis müdürü B. Tak- cihetlerden earfı ~r mut.ar- - Mösyö Pellerenl .. Biıl çok - Rozmond, e1kt günleri ır O.lıta'da Foskolo blubaniıl ~ = g~:~ !~~~y.~1~ 
gıno kail ldlk. Cuma gımkü ~ sim stadına polis kuvveti gön- rlr ~ransada sosyalııtler hUkÜ- eıki !şlnalanz! llutalım. sıhlbl müft.it Hristo ~·oıkolo ır.t.ndl nlki (3). 
bu kanaatlmlsdıt yaıulma~ı- derdi-"'! zaman her türlü inzıbad metı teşklle uğraıırrken hayat Madam Sent-Sı"monı - Tabii, zaton ben o gun·· leri 9 - Bir erkek 1ami (4). Bir a pah l l ;,. d tarafındın teklif edilen koakordato- Öl il ( 4) 
mıp göaterd{. .. tedbirin tamam olduğunq .ıı:an- ha a 1 ıgınm on sene sonra a- - Daha iyi, dedi, sofrada ho hatırlamıyorum ki... ç · 

Iııtanbullulann cuma gunü nediyorsa çok aldaruyor. ÇUn- a artacağnu ~~anlatıyor. men hemen yanyanasmu. - O devrin İyi gUnlerini ih: nu" 8·11-930 cumo.rteal gllnl Hat !~ = ~~:d~)İıc~ht:~ bir 
Yunaı;ı.lı mieaf!rlerimize kartı kil sahanın etrafına dizilen po- ~serde bugun~!i F'raneanın Rozmond'la Pellereen'i yal- ya edemez miyiz?. Gözlerinizde 

0
"beft• mahkeme Hlonunda icra rinde çıkan bir çıkıntı (2).00.el 

gösterdikleri .h!isni1 .. ka.bul ve Us kordonu aradaki en sinirli se sr a~, edebiyat, ık~sadiyat ve I)ız bir denı.et çiçek ayınyordu. bana karşı gene bir muhabbet •• 01.u:nı~c~·ı .. ••1~1 ·--n_0_10'."'n_u_•. _____ ..:;m;,:e~yv,;,;e~(;:,;5):.;,·~I;::.th:,::lm:.,:<;.:2~)·;_ __ ...., 
cendlmenllk ıııe hor turl\i tah- yirciden daha ziyade maça dalı 8 yas!yatmın en ~arız noktaları Demetin üstünden konuifIDaya gördüm. 
minin fovkiııde idi. Bu çetin yor ve sa!ııııda illeti vücudünü ~.on sene sonra~ı k~anetle~e başladılar. Rozmond bir kahkaha attıı Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~-
maç şimdi;re kadar atadyomda U'llutuyor. Cuma günü yüzlerce go~e t.atlı bir istilua ıle .tasvır - Fasta çok kaldınız mı? - Sahi miP Olur llCIY değil 1.. c.Jatada Onyon hanında ktın ÜNYON SiGORTASINA 

3b~rül~tımlt bi.r &iılr"kftin ~e adeta polisten mürekkep bir kordo- edılmış Noluyo/r. • ·, . - Btr sene. Filvaki siııe biraz yüz verdim, Yaptırınız. 
ır tonı11 maqı Mil:' c leı:ın?~ ?i nun arkasında bir sürü seyirci- apo eon a da1C - Parisi özlemediniz mi? Amma bunun başka bir sebebi Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

le beklenmiy~ bır sessızlık iÇ"?' nln sahaya Ü.olması bunun neti ~ransada ehemmiyet ve al!- - Çok özledim. vardı ... Size doğruyu söyliye- o.· N y o N 
de ceceyaA ettı. Bu nokta takdır ceııidir. Zaten bizim polisin ka ka ıle karşılanan yeni eserler- _ Sah" ·) · 
le işaret edilecek bir ıcydlr. lııbalıkta halk nasıl tutulur, na den biri de Vie de Napoleon ol- _ Elbeıttmeı.. yım, masanın öbür ucunda otu-ran aşıkımı kızdırmak istedim. 

Oyuncularımızın iyi oynadı- sıl dağıtılır bunu bilmediği mu- muştu.r. ~u eser öbürü gibi istik - Emin olun Parls te sizi ıız _ Aşıkmız mı? kumpanyasını bir. kere uğramadan ılgortı yapttrmayınıa. 
ğını söylersek kendileri de da- hakkaktrr. Cuma günil sahaya ~~le aıt ?ır kehanetfuruşluk de- ledi. ~~~~~-~~-~~~1~e~le~fo~n~:~B~e~0~,x~l~u~-~200~~'2~~~~~~~ 
hil olduğu halde buna kim11e i- giren halkın, polisler arkasında gıl, mazıye ve Fransanın ilk im - Tabii. • • Dört sene yalnız _ s 
nanmıyacakbr. 2-2 sayı ile bora değil ;;ini.inde idiler. Görülüyor peratonmun hayatına ait pek fer. Bir taraftan merasim ha11ır: kalamazdım ya. · · Çok sevimli 
bere kalan bu maç Feneriı;ı. iyi ki, biz de polisin talim ettiril- ciddt bir eserdir. lanır parlak geçit resimleri ya- bir adamdır Amma, çok kıskanç 
bir oyunu ile takınwnu: lehine mesi 18.zım gelen cihetlerden Bu eser imparator tarafından prlırken diğer ta.raftan da Ceza tır. · : Hay<ti gelin sizi takdim 

Aıgart Azami Nev'i 

4-2 gibi bir §cldl alabilirdi. Fa- biri de budw. • bırakılmış yazılardan, vesikalar irin nasıl ele geçirildiğini Fran edeyım. 
kat dünkü fena oywıa nazaran Fenni bir tenkit olmaktan dan ibarettir. Her hangi bir ka- sız okuyucularına bir kere daha Reymon Janti 

5330 8100 Sadeyağı 
lzııılr ıııette~leri ınu~ayaa koıııisyonun~an: aleyhimize 4-2 bitmediğini çok uzak bu satırları bitirlrke{.l lem kanpnış değildir.Onun için anlatmak için sayısız eserler ya 111111111111111111111111111 

memnun olmalıyı:ı. Kim iyi oy bugün oymyacak olan Galatasa Fransız münekkitleri uzun bir zıldı, neşredildi. 
nadı, kim fena oynadı, bunu ta raylrlara muvaffakıyet dilerim. sabır ve sebat mahBUl!i olan bu Biz blll'8da ne bu eserlerden 
kım kaptanı ve klüp müdirleri Bet hasta var! kitaptan takdirle bahsetmekte ne de Cezairin zaptı için Fran-

fstanbulda beynelmilel 
lzmir leyU mekteplerinin 1 Haıı:Jran 931 tarihine kadar thdf•v 

lan olan yukarıda isim ve mikdarı yazılı erzak 26-10-930 tBtl· 
hinden l 8· l l ·9SO tarihine kadar kapalı zar! usullle münawa11 

konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin erkek lisesinde müceşe~· 
kil mübayaa komisyonuna müracaatları ve münakasa gilnUne ki' 
dar yüzde (7,li) teminat akça.sının mektepler muhasebeciliğin' 
yatırılması Uzımdır. ihale 18-11-930 salı günll slıat 15 tc erke~ 
lisesi ndc icra kılınacakur. 

sergı 

elbette ihtar ve izah etmiştir. Bizim Et.em İzzet B. "Milli- ittifak ediyorlar ... Otuz bet ya sızlarm o zaman nasıl hiç yok-
Ben yalınız fU kadar söylemek yet"te bir roman neşrediyor. A- şında imperator olan Napoleon' tan bahaneler icat ederek fırsa- Ticaret odası İstanbulda bey
isterlm ki, iıimleri malQm ve tinadan avdetimdenberi bu ço- un bizzat kaleminden çıkmış <>- tı ganimet bildiklerinden bahse nelmilel bir sergi açılması için 
halkça ötedenberi sevilen bazı cuk gazeteye g&lmiyordu. Sebe- lan bu yazılar okununca genç doc>&lc değili:ı. Ahiren (Le. Viı tetkikat yapmaktadır. 
iyi oyuncular, g(lya bir hüner bini arkQdaşlardan sordum.. imperatorun ne yaman bir ça- du General Yusuf) isminde bir Diğer taraftan baıu iktısatçı
yapı~or gibi mahut murdar ça- Tahafça bir cevap verdiler: lışma lııabil!yetine malik oldu- kitap çıktı. Bu Yusuf kimdk? ... lar İstanbulda beynelmiJ,_l bir 
lımlarile hem oyunu bozdular, - Hasta beş iken altı oldu da ğu ve btiyük iılor becennekteki Napoieon'µn kısa bir müddet sergi y~rino, gelecek sene Bal-
hem, takıml!lrmm muvaffakıye ond8Il. muvaffakıyetinİ.n esran lfÔrUlü- nltanat s!irdtiğü Elbe adasında kan kongreeinin İstanbulda tog 
tine mani oldular, heıu de sinir- - Ne gibi?. yor. doğnnı§, bilahare korsanlar ta- landığı esnada burada bir Bal- Ece a~at mal nıO~irli~in~en: leri gergin halkın muhabbetini - Eteminromanında beş has Cemıra/ Yusuf klml,. rafından çalınarak Ce:ıaire gö- kan ticaret ve sanayi sergisi a-
yüııdc elli kaybettiler. Bunlar ta var. Belediye azası intih:ıp Roman değil, hakiki bir ma- türülmiiş, orada Müslüman ola- çılmasım daha muvafık görmek 
ıreni ve tecrübesiz adamlar olsa edildikten sonra kendi de hasta ceradan bahsetmek lAzım gelir- rak biiy!imüş bir adamdır. Son- tedirler. Bu zevat bu veeile ile 
mazur adtledebilirdik . Lakin l.;;ndı, etti altı... Maamafih bu se bir asır evet cereyan eden ra Cezair Fransızların eline ge- Balkan erbabı ~anayi ve ticarcı
maalesef bunların ekseriei hat- kadarla kalacağa benzemiyor .. bir vak'anm kahramanını hatır- çince o da Fransayıa geliyor ve ti arasında daha sıkı bir rabıta 
t§. boynel!_llileldi(. Eğer daha bir kaç gün gelmez lamak lazım geliyor. Oezair gönül verdiği bir katolik dilberi temin edileceği kanaatinde-

Kaza ot mahsulü 5· !0·930 tarihinden itibaren pazarlıkla satıl· 
mak İçin bir ay mliddeıle müzayedeye konmuştur. 

Maç esnasında tarafeynin se yerine çalışanlarda hastala- Fransızlar tarafından zaptedile ni almak için tekrar Hiristlyan dirler. 
milll bayrakları çekilmemiş ol- nacak ve ~asta adedi yedi, seki li beri bir asır oldu. oluyor. Yusufun hayatı macera Serginin esasları tesbit edilin VEFA BOZASI 
ması bir lçısım atakadarlarm na zi bulacak!! . Bu yaz Fransızlar bunun yü- larla doludur. Onun için bu ki- ec hükfunetten yardım istene-
.ıı:arı dikkatini celbetmiş.. Bun. FELEK züncü yrl dönümünü tesit etti- tap alaka ile okunuyor. cektir. ÇIKTI 
~~~~~!'!'!!!!!!~!!!!!il!!!§ ~!!!B!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!'!!!!!~~!'!I!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!""~~~!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!~~~~ 

( Mtlll11et)ln edebt romanı:l ı şiz. Hem nişanlılığın izdivaç ı söyledim. Fakat, Paşanın bütün ı koluna girdi, ben bir koluna Bo j lebesine de çocuk muamelesi ı c - - d · · h 1 - ı b 
1 

d ah. f · _ · ı ıgımızt. cıcıgımızı sor u. .. 1 
ıçın azır ıyacagı esas ara o u sorgu an at a ıma gıtme yuna çocukcagızın kolunu çim- yapacak deg"iller ya?.. Onun B" d b k · "'-'' go 
k d ld · · · k" b d" d -·1 Sank. · · ak h~k· · d"kf · ·· ·· · ız en aş a ınsan yuzu a 

Etem izzet 
- Cahitle bir sandalda işiniz ı - Nişanlıyız ... 

neydi?. Dedi. Çocuk başka ne desin? 
Diyecekler?. Evde hiç kimse Bana da sorsa ben ne diyecek

b.e~~ ~ah~tle ik'. sened.'.r'..seviş tim?. Sahiden de öyle değil mi? 
tığımı bıl~or kı · · : Butun ma Şimdi nişanlıyız, iki sene sonra 
hallede bır Şadan, bır Ekrem, da nikahlı ve evli olacağu:. Ni~ 
bir de benim küçük tontonum şanlarunak ne demek?. Bir çif
biliyorlar. Bilmem amma, küçü- tin gönül, his, fikir, vicdan, vazi 
ğün aklı da pek böyle şeylere fe beraberliğini temin imkinı
tırer mi?. Onun için bütün sırla m bulabilecekleri zaman değil
ınn meydana dökülecek, mi? .. İşte, biz şimdi bu zamanda 

- Oh .•. Cahitle beraberler yız. Parmağımızda yüzük yok 
miş . , • muş, şu bu, konu komiu, uzak 

Diye dile düşeceğimizden kor yakın, eş dost bir araya topla
kuyordum. Paşa da sofrada sor nıp ta: 
du: - Nişanlandılar .•• 
-Hanımefendi rcfikaruz mı? 
Cahit: 

Dememişler. Ne çıkar?. Biz, 
asıl hedefe daha kestirme gitmi-

~ aCr ehv.ve
1 

ben gıtmışız dı, u
1
- ~b. ehgı . . .~'- ıstınt k . a. ımı ı ıyo~: evı duşunmesı, cevap hazırlama düğü yok galiba ki hiç ayrılıtl 

gun a ıt e en yany~a ~ ~ - gı ı e~ ş~l'.ı ogrcnmcı ıstıyor, .. -Şımdi evlere ne diyeceğiıı .• sı bile yine hep beni düşündü- mızı istemiyordu! .. 
s~.~· .. uz.~k.~a ~a ols~-~ır. ~uşu.n annelerımızı sordu, babalarımı- Soyle bakalım?.. ğünden, benim üzülmememi is- C . . . . sab''' 
dugumuzu, bır sevdıgımızı, bır zı sordu, nerede oturduğumuzu Diyordu1'. O da: temesinden. 1 ahıkt, ne ıyı kalJ?.1ı;. neb siW 
d d ğ h d d l · · · p· · · ş d . . ı çocu . Şadamn butun u J" uy u umuzu, er şey e tam ıor u, ev enmızı ayn ayn an- - ınncın taşı pek ayıkla- a an da eve gelıncıye ka- 1 • ver<>ı. 
bir birlik ve beraberlik hisset !attırdı, öğrenmedik bir şey bı- nır gibi değil.. Siz düşünün... dar, hep paşadan bahsetti, dur- ~:n:inJnd ayn cevap tarafı111 

tiğimizi seziyoruz. Bize kalpleri rakmadı. Yalnız sıkmıyan bir ta Diyor, ikide bir· du: P e e paşanın 
mizdeki kuvveti, sevgimizdeki rafı var. O da konuşuşu ve çir- - Ben size y~mıyalım. de - Ne çirkin adam!. tuttu~ d -ız l{e~ 
şuuru hiç bir nişanlılık temin kinliğinin başlı başına onda bir dim. Kabahat sizin. Evlere vere Yalı değil, manastır. • d.- t~. ;:~p~ınka amca~b~P o! 
ed d. K d" k d" · · b 1 se ıı· t z _. . B k~ 'b • ı mo oru hır azaya s bl' eınez ı. en ı en ımızı u - mpa yara ışı. aten tamdı- ccgıru.s cevabıda kendiniz hazır, e ıır mı aca ar.. d İ · ·· ı·· ·· ·· ıınalı:. 
d k k di k d. . . dik, "ım b""tün M lılar d b la u. yıce gon umuzu a ır· 

u ' en en ımızı eev g . . u ısır a u sem ~ · · O servet, o adama hiç yakış- zi kendisinden memnun ıı.Y 
kendi kendimiıi yokladık, ken- patıyı.buluyo~m. Dıye beni iğneliyordu. Fakat mıyor?.. mak için üzülüyordu .. 
di kendimizi benimsedik. Bu- . EmırgAndakı Harun Bey Re- çocukcağız, evlere ne söyletile- Her ak!iam sofra)'Wl yahus ını H . . . k.. İlli çı· 
gün bir kalbimiz, bir vücudü- şı.t,. Prenscıı; Ulviye Hanımefen ceğini düşilnmekt'Cn ziyade ka- oturuyor?.. - epımızın unye~ıı.ıtı'' 
müz, bir emelimiz, bir varlığı- dinın damattan, Nadide Sulta- za:ı-ı bu kadar hafif atlattıfmu- · Bu akşam dalkavuksıu kal- ~~rtm~~ı da memnun ° 
mız var. Bu varlık, bu emel, bu nm kocası, Ayşe Hanımefendi- za o kadar seviniıyordu ki ... Dur mı~ olacak... ıçın mıE · ·0 k d 0 .. 5 1ıer· 
b. lik "ki b" · · -ı h · ·d 1 . da "' - . . a ar tecess 
ır ı sene sonra ızı, nın og u ep ayru sen en, ç rkin ma n: Hele o siyahlar k t d 

N"kfilı · kin daml Fak • kinlikl y . ' • · es e var ır. . . . 
- ı . . . ç~r a ar. at,çır e - '' sana bır şey olsaydı. Sabah alqaın onlarla beraber • . asalJı• 
Denilen kapının önüne de gö n hiq göze batmryor. Hele konu Ben de kendimi öldürürdüm.. bulunmaya da mide ister r -~atta, _Cahıt Şadanın 

türecek, kanun karı kocalığırru- şuşları. P~ bile sofrada: Diyordu. Onun bütiin aklı Belki, hanımefendiler Mxsır- ıgıne ~ag~en, 1 zh'' 
za imza koyacak. Bunun daha - Bclkıys Hanımefendi . • • fikri bende. Evi, filin dUti.lndii- dadırlar. • - B.ır ~ aync~ paşa~eş~I« 
ne/ıerisi, ne ilerisi yok! . Derken bu türkçe ve onu ge- ğü yok. öyle ya, erkek.. Yoksa yalıda ayrıca bir ha- r~~e gıtmelı, kendısıM 

aşa, Şadaru da sordu. ~.ıren kalın, do.nuk ses kulağıma - NeredeydinP.. rem mi varP.. kur~e bulunmalıyız.·· ap· 
- Kardeşim . . oyle tahaf gelıyordu ki.... Deseler bile. . Sanki, nüfus kağıdı verecek- Dıyordu. ~adan da ne in~etlı 
Dedim. Ahbaplığımızın kar- . ~tomobile girer girmez Ca- - Akadaşlar bırakmadılar .•. miş gibi yaşımızdan annemizin sın? O da evınden, ann~s 

deşlikten daha ileri olduiunu hıdi ortamıza :>Idık. Şadan bir Der, geçer. Koca mülkiye ta- karnına giroiğimiz ırüne kadar (Bitmedı) 
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tmniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Merbunatın cins ve ncv'lfe mevki Borçlun"n 

ve müıtcmlfAtı !sın! 

180 820 1558 Eğrlliapıda Hacı İlyas mahallesinde İb-

'21 

rahimağa mahallesinde eski 12 ve yeni 16 
numaralı altmış arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta biri sandık odaısı olmak üzere 

'· dört oda, bir ufak sofa, bir antre, bir mut-
fak ve kırk arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Fatma ve Nimet H. larla 

Mehmet Refik, Mehmet Emin, 
N.U.ret Muzaffer ve A~t Ne<vzat B. ler. 

840 J070 Eyipte Cezrikasım mahallesinde Arpacı 
Hayrettin sakağında eski 12 ve yeni 14 
mımaralı doksan arşın arsa üzerinde ah

flliP iki katta dört oda, iki sofa, bir mutfak, 
·~ ibir çimento taşlık, odunluk gilbi müstamel 
1: • bodrumu ve altmış arşın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı. Ali B. 
'5>80 17930 M80 Beyoğlunda Hacımimi mahallesinde Kum 

baracı sOl<ağında eski 78, 80, 82 ve yeni 
104, 106, 108 numaralı üç yüz otuz arşın 

anıa üzerinde kargir dört katta ve ayrıca bod 
ruınu havi olup, ıbodrumda odun ve kö
mürlüğü, birinci katta üç oda, bir sofa, bir 
mutfaklı bir daire ve iki kapıcı odası ve 
iki düldkanr ve antreyi, ikinci katta biri 
dört diğeri üç oda, b irer antre, birer mut
fak!;, iki daire, üçüncü katta gene biri üç, 
c;liğeri dört odalı birer antre, birer mut
leklı, keza iki daire, dördüncü katta beş 

oda, bir antre, bir mutfaklı, bir daire üstün 
de daraça, çamaşırlığı, ikinci ıkatta bir şar
nıç, bir ufak balkon, üçüncü katta keza u
fak bir balkonu ve yüz kırk üç arşın bah
çeyi havi bir apartırnamn tamamı . 

. Samiye H. 
UIO 788 3857 Kasnnpaşada Piyale Paşayısağır mahal-

lesinde Tahtaköprü sokağında eski 17 ve 
r,eııi 27, 29 numaralı doksan arşın arsa üzerin 

de ahşaıp üç buçuk katta, bir bölüğü dört 
oda, iki 90fa, bir mutfak, bir çatı altı, mer
mer taşlrk, diğer bölüğü iki oda, bir mut-

fak olarak kullar.ı1an mahal bir ev altı (üs
tü diğer haneye aittir), bahçede bir kuyu 

ve iki yüz yirmi iki ac.ı;ın ba. çeyi havi harap 
iki. bölüklü bir hanenin tamamı. Mehmet Ef. 

300 7IO 4080 Tophanede Kaııab~ mahallesinde Birin-
ci Dere çıkmazı sokağında eski 34,36 ve 
yeni 28 numaralı kargir kısım elli yçdi 
arşın arsa üzerinde iki katta i:ki oda, bir 
sofa, bir merdiven altı, bir toprak avlu, o
dalar itmam edilmiş, sair mahallerin sıva 
ve tavanları noksan, harici srvasızdır. Di
ğer kısım ise, ahşap, otuz iki arşın arsa 
üzerinde, birinci !katta bir topraık avlu, bir 
kaç merdivenle bir odaya çıkılır, üstünde 
de bir çatı altını ve yüz on bir arşın bah
çeyi havi, ıkrsmen natamam bir hanenin• 
tamamı. Srdıka ve Lfitfiye Hanımlarla 

Hasan Ef. 
B'ro 2000 407<' Çengelköyünde eski Bekarderesi ve y eni 

Çakauiağı sokağında eski 9 ve yeni 2 nu
maralı y!iz kırk arşın arsa üzerinde ahşap 
!ki katta, biri sandrk odası olmak ü zere 

beş oda, bir sofa, bir taşhk, bir mutfak, bir 
r, bahçede tulumbalı bir kuyu ve bin dört yüz 
altmış arşın bahçeyi havi yeni bir hane-
nin tamamı. Devri§ Avni B. 

838 3354 4364 Sarryerde Ortaçeşme caddesinde eski 29 
29 mükerrer ve yeni 55, 57 numaralı yüz 
otuz beş arşın arsa lizerinde ıkargir j!ki 
!katta dört oda, ~ki sofa, bir şahniş, bir 
antre, bir mutfak ve altında tavan kepenk
leri nokMn bir dükkanı ve yüz seksen iki 
arşın bahçeyi havi, arka kısmının sıvası 
nokıSan bir hanenin tamamı. Ali Ef. 

!40 600 4541 Kartalda Maltepe kariyesinde Bağdat 
caddesinde yeni 654-1, 2 numaralı yüz se
ıkiz arşın anıa üzerinde ahşap ~ki katta 
iki oda, bir sofa, <bir büyük ahır ve dokuz 
arşın aralığı havi (ittisalindeki hane il~ 
bir çatı altında görülmektedir), bir hane-
nin tamamı. İzzet Ağa 

'74 1202 41119 Has.köyde Hacışaban mahallesinde eski 
Kalaycılbahçe, yeni Karakol sokağında 
eski 41 mükerrer ve yeni 3 numaralı yüz 
kırk arşın arsa üzerinde ah~ap üç buçuk 
katta, zemin katında ayrı kapılı bir ufa~< 
mutfak, tki oda, bir çimento koridor, bir 
sofa, dolap şeklinde bir mutfak, ikinci 
katta yük ve dolaplı birer oda, birer mut
fak, üçüncü katta üç oda, bir mutfak, bir 
koridor, ve en üstte çatı altı, daraça ve 
çatı dolaplarını havi bir hanenin tamamı. 

İsrail Nahimyas Ef. 
.i40 795 6749 Beyleı:ıbeyinde Şemşibey, elyevm Camii-

şerif sokağında eski 8 mükerrer ve yeni 
2, 4 numaralı, biri yetmiş iki arşın arsa ü
zerinde ahşap iki katta bir oda ve küçük 
sofa üzerinde iki oda, bir toprak avllı, bir 
kömürlük, bit- mutfaık, diğeri yüz on beş 

arşın arsa üzerine ahsap bir katta kü
çük sofa i.izerinde iki oda ve sofanın kö
şesinde ocak mahalli ittisalinde küçük bir 
ahır ve bin dört yüz on üç arşın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı. Fatma 

Kaniye ve Enzele ve Nazire 
Hanımlarla Mehmet Sabri B. 

,, Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı em
ak, altmış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neti
~~sinde hizalarında gösterilen bedellerle taHpleri üzerinde ta
"<lrrür ederek birim:i ihalesi icra ve otuz bir gün mi.iddetle mii
tayedey~ vazedilmiş ve 26 teşrinisani tarihine m üsadif çarsam-

ba günü caat ikiden itibaren müzayedeye mübaşeret oulııanlk, 
saat dörtte muhammen kı:ymetlerini geçtiği takdirde lııat'i ıka
rarlarmın çe*:ilmesi mUkarrer bulunmuş olduğundan talip olan
ların mezkllr günde saat dörde kadar Sandık idaresine müra
caat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku 'bulacak müracaat.
ların kabul edilemiyeceği ve mezkur emlake evvele~ talip olan 
ların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip 
zuhur eylediği takdirde müzay«leden çelkilmit addolunacak
ları lüzumu i!An olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

1726 Numerolu 27 Eylül 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
23 1 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
16-1 el tefrln 1930 tarihinde mevcut evcik! bal<ıye L 7i7.968.0.1 
Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil edilecek olan 
Dönzler 16/İO 23 ' 10 Tar. kıdor L 46.000.0.0 
Hafta zarlındı çıkan Dövizler 
Fark . 

23-1 ci Teşrin 1930 tarihinde Oamınlı bınk11ı yedindeki 
Dövizler yekönu L 77S.9b8/j 1 

'l' - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
Çtlcan Evrakı Nıktiyenln 16-i el Tetrln 1930 tırlhlndıkl 
bık! JC•I T. ı . 7.499.385.63 
Hafiı zarfında çıkan Evrakı Nakliye 
16/10 23/10 Tar. kadar T. l. 
Hafia zarfında giren ~:vrıiı Nıktly• 
Fark 

473.823.-

Çıkan ihtiyat Evrakı Naktiyenin 2.1 1 ol Teşrin 1930 
tarihindeki yekunu T. L. 7 .973. 208.63 

Osmanlı Bankası 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

.................................. lmiı ...... 

Fevzipasa • Malatya kattı güzergAhında Ozan istasyonundan 

itiharen Hamzalar, Tahtaköprü, Kadılı ve Viranşehir istasyonları 
1 te;;rinsanl 930 tarihinden itibaren yolr;u ve eşya münakalatına· 
açılacaktır. 

Fevzipaş1dan \'ıranşehire haftada 3 defa pazar, salı, cuma gün· 
!eri ve Viran~ehirden Fevzipaşaya cumartesi, pazartesi ve çarşam· 
ba gıinleri birer muhtelit katır seyrüsefer edecektir. 

Viranşchirden çar~amba günü hareket eden katar Haydarpaşa· 
da Toros sür':ıt katarile, pazartesi gilnü hareket eden katar Ada· 
na - Nu:;eybin ham yolcu katarile ve cumartesi gUnü hareket eden 
katar da keza Fevzipaşada hattı mezkilrun yevmt muhtelit kata
rile buluşacaklardır. 

Fevzipaşadan rlran~ehire cuma günil hareket eden katar Fev

zipaşada Toros sür'at katarilc,pazar günü harek;et eden katar 

Adana · Nuseylıln hattı yolcu katAri!e ve salı günü hareket eden 

katar da keza Fcvzipa~ada hattı mezkiirun yevmt muhtelit kata· 
rile buluşacaklardır. :: 

~·evzipaşa ve Viranşehirden hareket ve muvasalat saatlan ber
veçhi atidİr: 

Fel"zipaşa 

Viranşehir 

Viranşehir 

Fevzi paşa 

Hareket 6 

Muvasalat: 16, 27 

Hareket IO, 46 
Muvasalat: 21, -· 

Daha fazla malumat almak için istasyonlarımıza müracaa t edU· 
mes\ il;\n olunur. 

* * * 
40 ton karpit kapalı zarf münakasaya konmuştur. 

Münaka'a 26- r ı . qJo tarihinde çar,aınba günü saat 15 de An
karad~ dev let dcmiryolları idaresinde yapılaı.:akttr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu,·akkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
k~tipliğine nrmdcri rn.ztmdır. 

Talipler nıünak:ısa Şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Hayd:;rpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Emni1ret saı1dığı miidürlüğüııden: 
Muhammen ikraz 

kıymeti No 
4260 201 

1605 12.i9 

4580 4(181 

Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi 

Haydırpaşa'da Hısınpaşa mıhılle~lnde atik Kurbılıdere 

yedinci cedit Kurbalıdere beşinci sokaktı eski 4 yeni 
14 numaralı bir hanenin tamamı. Nlzımettln B. 
Eğrlkapı Avcıbey mahallesinde Şlıehane solCJğında esil 
58-.i8 mükerrer yeni 70 num>rılı bir bmenln tamımı. 

Sahure il. Necati Ef. 
Eyüp'te Cımiikeblr mahallesinde Camllkcblr ıokağındı 
eski 16, 18, 20, 22, 24, 2(1 yeni 18, 20, 2!!, 24, 26, 

1!8 numaralı bekar oJısını müşrcmll beş dükkanın 

tamamı. Raşit B. ve llehlyc ve Naciye Hanımlar 
3685 4904 Bilyükada'da Yalı moballeslnde llerlıeroğlu ve Balıkpa· 

zan sokağında 9·66 numaralı maaodı bir dükkAnın 
tıınıını. • Sadullah B. 

1884 5185 Huköy'de Kiremitçi Ahınetçelebi mıballesinde Parmak· 
kapı sokağında es:Ci 4 mükerrer yeni 10 numaralı maa· 
bahçe bir hanenin t•mamı. S•lih F.f. Adviye H 

1409 5320 Kasımpaşa'da Caınilkebir mahallesiııdo Tabakanekapısı 
cadrie<i sokağında eski ve yeni 6 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. 1 l•yrettin Ef. Reşide H. 

870 5596 K•sımpaşa'dı Kulaksız Ahmetkaptan mahallesinde Teicke 
sokağında eski 3 yeni 7 numaralı maabıhçe bir hane-
nin tamamı. LO.tflye H 

981 5635 Rami'de Cuma mahallesinde atik Eyüp cedit Eyüp ve 
Şeylı sokağında eski 15 yenl 23, 23·1 nu:ııaralı mu· 
bahçe bir hanenın tamamı. Ahmet Af,a 

1562 9224 Eyüp'te Topçular mahallesinde Uluyol caddesinde eski 
91 mükerrer yeni 17 n um arılı maabaJt köşk ile zom!· 
"linin tamamL 

Ayşe, Fatma Servet, Esma Macide Hınımlırlı 

lsmail \'ehbl ve Mustafa Asım Efendiler 
1063 15429 Kasımpışı'da Tahtakadı mahallesinde Çıkmazyığhane •olca 

ğındı eski 6 yeni 8 numaralı bir hanenin tamımı. 
Muharrem ı::ıendı Asiye Hamın 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı cmllk vadesi hitamında tediye! deyin 
edllmcmeoi hasebile (altmış bir) gün meddetle satılıga çıkarıldığından talip 
olanların ve ftı.z\:1 t::ı.f~ill<\t :ıl • nj,k i t .·y.:-nl.:rln S ınJ:~i. Sl~ı~ amirli~ine m~racıat 
cvlcnıt:lcrı lutum : ı il:l .1 olu:ıur 

ıtlO 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kullirctll mik carda iyot, 

tanen ve fo3fıt mevcut olup ensicei 
uzvlvcye sür'ati temessülü sayesinde, 
kınsızlıgı, vereme lstiddı olanlı•a ve 
bilhusı emrazı «abiye ve zafiyeti umu· 
miyeye tcsirat1 şifai v esi vardlr. 

Genç kıılırl ı, çocuklardı teıirıtt 
nıflısı pek seri olup renksiz, hasta· 
lıklı, zayıf, sıracı veya kemik hastalık · 
lanna mUptell çocuklar a. zaman zar· 
fında diş çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tnm 
bul tombul olurlar. 

Su! itiyatla sabıvctlni vı gençliğini 

sııl istimal eyllycnlcre, ademi iktidara 
fek mtksslrdlr. Kanı tezyit ve tasfiye, 
ha:ııııı teshil, renge tazelik ve veçhe 
terıvıt bahşeder. Bez, c vram, cedir, 
çocuklınn yB• ve başlarındaki çıban· 
lır, erg · nlik ve ekzemadı pek mües· 
sırdır. 

Hısın kuvvet şurubu Avrupada bi· 
rlnoiflli ihra7 cyled i~i gibi lıütiin Alemi 
tıbıbotte takdir tevlit e\ l cnıiı, ecnebi 
ve memleketimizin et . bb!stn ın raporJa· 
rını kazanmı~ur. ~işesi f..ı0, büyük 100 
kuruştur. Deposu: 1 la<ar. rcza <lepo• 
sudur. Eczacılara ,.e toptancıl ara büyük 
tenzil4t. 

SE y R lS E FA I~ ~ / ljf ~ ~+;:·h~.;:;~;::C~~;;ı, !iii•A•L•EM·v~··~·~·R~·~·~E·ı Lmiii< ii:i:i 
Merkc• A- n• ı; Gılat1 ko,x.ı I 1 1 

b ki Mı" ilet Y:I' u: ı 26 ~ 
Başında; Beyollu 2.J52 Şuh! , manı'llıza muvass atı e . enen tc~rinkvvcl d 

acentesi; S!rkeci\ 1' • Mtthürdu (V~SJ'A) v:;;t~~: 26 te~rini 
zade hanı altında. 1 ele!on ht. 
2740 evvel pazar ( ltaly-ı ve Yuna-

:'~=========-== nistan) dan 
lzmir sür'at nostası (STELLA DIT\LYA) vapu· 

ru 26 taşrinievvel pazar ( ltalya 
ve Yunanistan) dan 

(Gülcemal) vapuru 27 te~rini 

evvel pazartesi 14,JOda Gala 

ta nhtımından kalkarak Salı 
sabahı lzmlr"ı varır ve çar · 
şamba 14,30 da lzmir'den kal. 

karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazh11nt ıHevcu<· 

tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURiYET ) npuru 

28 teşrinievvel salı akşamı 

Galata nhtı!lllından kalkarak 

Zonguldak, lnebohı, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rlzı'ye gidecek ve dönü,te, 

Sürmene , Trabzon , Görele, 

Giresun.Ordu, Ünye, Stms •ın, 
Sinop, lnebolu, Zonıı:uldağa 
ut;rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 28 teşrinievvel 

salı 17 de Sirkeci nhtımınJan 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

KüçUlı:kuyu. Edremit, Burhani· 
ye, Ayvalığ"a ız;ldece 1{ ve dö· 

nüşte aynı lıkelelerl: birlikte 

Altunolug'a uğrayac!ktır. 
Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 29 

Teşrinievvel çarşamba 11 de 
Galatı rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod· 
ruın, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, A!Atye'ye uğrayarak 

Menin'e gidecek ve dönüşte 
ayııı iskelelerle beraber Taşu· 
cu. Anamor'a uğrayacaktır. 

Dalyan Marmaris yolcu ve 

yükü gidi~ ve 8ellşte Fethi
ye'de aktKrma suretile alınıp 

verilir. 
Çanakkale için yük alınmaz. 

LÔ KOK tırıt bıçaklan eıı 
mükemmelin levkındedlr. 

Her yerde sahlır. 
Acente ve depozltcrlcri: 

llıı Avramotlu ve biraderi: 
btanbul Kuru Kıhved han No. l 4 

M•"h" d• . Yalnız S ay u ım ır. için m-.hor 
LÖ KOK ura~ bıçaklarından 10 
adetlik bir paket sann alınlara 

MECCA:"'<EN 2 BIÇAK HEDiYE 
edilecektir. 

ı Boyiiniıdcn musirren isteyiniz. 

Yalandı limanımızdan hureket 
edecek vapurlar 

( VESTA ) vapuru 27 teşrini 
evvel ~azartesi (Burgaz, \' arna, 
Köstence ve Odesa ) ya 

(STELLA DITALYA) vapu;·u 
30 teşrinievvel perşembe (Lloyd 
Eksperes) olarak (Pire, Brendizi, 
Venedik ve Trieste) ye 

( KA:vtPIDOGLIO) vapuru ı 
teşrinisani cumartesi ( Sellnlk, 

Volos, Pire\ Patras, Brendizi, 

An kona, Fiumı-, \'en edik ve 
Trieste) ye 

[COSüLICJ 1 Llne] kumpan· 
yasının lilks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame· 
ika limanlarına gitmek için ten 
zililı doğru bilet verilir. 

Her nevi tıfsll!t için Gslatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ııer acarıtesıne. Telefon Reyoğlu 

2127 •ıaya Galata sarayında 

sabık Sellnlk bonmarşası bina· 
sındıkı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edilmesi. Telefon 
lstanbul: 2 35. 

1 SADIKZADE BiRADERLER: 
V.\PURLARI 

KARA11ENİZ l\IUNTAZA.M 
VF. LÜKS PO TASI 

İnönü 
vapuru p günü 

26tcşrin i cvvel azar akşamı 
Sirke~! rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve Rizeye azimet vı 

avdet edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide M•y· 
menet hanı altında acentahtına 
mUrııcaat. Telelon:l!tanbul 21341 

COi\lPA(;;-.il \ l;ı·: . 'O\" l·:sı·: ili 
NAVIGAZIO:"\~: A VAPORI~ 
Ccnovc, Savona, Llvurn, Nıpoli, 

l\fcslna, Katana ve Pireden beklen· 
mekte olan "Capo Pıno vapuru 29 
teşrinievvel çarşamba günü ıaat 16 
da ( Köstenoe, Kalas ve lbrallc ) ye 
müteveccihen hareket edecektir. 

Birinci ve üçüncü sınıl yolcu 
biletlerinde tınzillt icra edilir. 

Mılômıı, hamule ve yoku hak· 
kında Galatı'dı Çinili rıbttm hanında 
• Agence lntercontlnentıl. Anonim 
şirketine milrıcaa~ Tel B. 1294-5 

DEVREDiLECEK IHTlRA BERATI 
• Boronatrokalltl kallbl lnhllal 

etmek usuıı. hskkındaki icat için 
Sina! Müdürlvıtl Umumiyesinden 
l5tlb11l edilmiş olan 1 :>lisan 192~ 
tarih ve 3305 numaralı ihtira beratı 

hakkında bu kere b .. kasına fcrag 
veyahut icara verileceğinden mcıkOr 
ibtirıyl sıun almak vcyahnt isticar 
etmek arzusunda bnlunın zevatın 

lstınbul Yeni postahane ar~asındı 

Aşir Efendi kUtliphanesi caddesinde 
Türkiye hın No. 18·22 de mukim 
!L\NRI VALTF:R l~TOK F.f,ndiy: 
mUracut cylemelcd illn olunur. 

PAZAR 
giinil .ık;1 ıı :ıı 1'\ el~ 

Sirkeci nhttmır.,f,, hareketi~ 

(Zonıı;u l tl:ık, lnebolu, \yancık 
~am;un, Urdu, Glres~n. Trabzon 

Riz!,\lapavri ve 1 hıpc)yc ;ızimct 
ve Yakhkebir, G<i r~l e ve Ünye· 
ye uğrararak a,·,kt edecektir. 

.'ıhıraca1 • nınl İst ın ·u 
1 Meymenet hanı altındaki yazı· 
Lhane. Tı• .efı • ı :slı ı ı ıl 11~ 1 

TAV!LZADE VAPURLAR! 

Ayvalık - lzmir postası 

,_. ,;z;~,~r~~ ·:; 
17 de Sirkeciden hareketle Geli· 
bolu, Çanakkale , Ayvalık ve 

lzrnire azimet ve Çanakkakye 
uğrayarak avdet edecektir 

Yolcu bileti vapunla da veril r, 

Adres : Yemişte Tavilzade 

biraderler telefon htanbul t 11 il 

1 LAN 
•;, 5 f.,zı~ 1918/ i;J.34 tan~li Ltiı..r 7.1 

Dahili tah!IAtt hımi rtne 

Tcşrini5ani 1930 \"l!delı 'c ıı. 

numaralı kupon bcd linin, 1 Teşr nı 
sani 1930 tarihinden itılıuen Ü<man ,ı 

Bınka11nın G1latada ve ı\nkar• 1..! 
releri gişelerinde ye \ 'Hayat mera~' 

zinde bulunaıı bilumum şuhoıerind" 
tediyes ı ne mubaşeret edileceği mez· 
kôr tahvilAt hamillerine ilAn olunur. 

20 Türk lir .. ı itibar! kıymetli 

beher tabvi! kuponuna mukabil e\ • 
ra • . nakdiye olarak 50 kuruı te» 'e 
olunacaktır. 

Kuponltnn, numır> bor<lurolan 
ile birlikte ibraz \"e teslimi iız -nne 

Osm•nlı S..nkası tarafındın hamil· 
!erine, berayi terliye be~ ı:lin soorı 
getirilmesi ınuktaıl lıir mıkhuz , .• 
rilccektlr. 

Türk Anonim Elektrik ~irkctin· 
den: 

Gelecek donanma münasebet · 
Türk Anonim Elektrik Şirketi, ya 
gın veya cereyan kesllme;i tehlike 
!erine meydar. v er nı 'D k üzere, bil· 
cümle yeni tevsiat \ C tcstsatın mtı· 

ayene ve kontrol edilmesi lüznmunu 
muhterem ab.:>n elerine :ırzeyler 

Şirk<t, her halde 24 s:ı:ıt nvcl 
haberdar olmak Ş1rtlle bu mu>\e
neyi meccanen yıpınığı deruhd, cc. • 

Umumun ve tenvirat icra cd cek 
olan miless · ~at ı n m ~nfaatiı! e t.ı:ıl lt\,. 

eden bu mes'elcde kat'iyvcn l~zı 

olan bu fenni ihtiyatın ihmal eJıl 

memesi temenni olunur. 

Z AYI 
Kadiköy l!kcrll~ rn!J"sind'n • 

dığıın askerlik vesı'1·nı, nufus le<· 

keremi zayi ettim. Y cnisial \.hra• 
cağımdan hU~mli ycktu 

Mehın.t ' • Tev! '< 

ZIYKI SAl)IR 
(Tık nele>, asın~ ,., iıcr eri n:fe• 
darlı~ının kat'ı te·hıvisi. 

Dr. z e N o P 
B. O. P.lrmsk Kapı \'l· i Yol :9 
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BlN SÖZ 
BİR RES1M 

=-._ _____ ,,.,... ~ 

lngilız irnperaıorluğuııu lı·;;kıl uJ,_ıı ııı ıı ""'' ıl1.rirı lıa~vekıll6ri ay başındanberi Londrad8: topl&narak imperatorluğun bilhassa 
iktı~aıli dertlerine çarı· l•ulıııak i~ııı ırııiıakerııtıa hulunuyorLır. Bu resim oı tada In~iliz b;:ı~vr kili olmak ÜZ6re 

~~ğında ve solumla İngiliz l·a~vekillerini göstermektedir 

Ankarada 

HALK DOSTU 

Evkaf umum müdür
lüQünden: 

Kilo Cinsi 
i-000 Gaz 

100 Benzin 
30 Çay 

1600 Soda 

Guraba Hastanesine hizumu olan balAda muharrer dôrt kalem 
erıalı: ayrı ayrı aleni münakasaya konmuştur. ( 9 ı 1-930 ) pazar 
gllnü mat onbeşte ihalesi icra edilecektir. Tallplerin şeraiti anla
mak Uzero her gün levszım idareaine ve ihale günü de idare en
cümenine muracaatlan 

EYkal levazım ınü~ürln~on~en: 
Edlmede fırtınadan harap olan camilerin kur~un ve saire ta· 

mlrannın kapalı zarf usuille icra kılınan münakasasında teklif 
olunan flat muvafık görülmemiş olduğundan ihalesi 4-1 ı -930 salı 
günü ı:aat on beşte icra k.ılınacııktır talip olanların yevmi mezkur
da Edirne evkaf müdürlüğüne müracaatları lüwmu ilAn olunur. 

Hiç beklenllmed1AI bh 
zamencla birdenbire 
zengin olmak anc.fl 
Tayyare Plyonuo bllet1 
alrhlrkla kablldlr. Onun 
için: 

T!JJllE PIJlN~~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'f EŞRİNI 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyQk ikramiye 
45.000 Liradır 

lstan~ul Ziraat Bantasın~an 
Karyesi Sokağı No Clnıl 

Pendik Postane 585 Köşk 
., Yeldeğlrmeni fö!9 ,, 

Gayrı mübadillere ait yukarda ya7ılı Pm!Ak kiraya verilmek üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi 
ihale olan 3 tc~rinsani <ı30 pazartesi saat ikiye kadar bankamıza 
müracaatları. 

YilaJel ~ainıi eocüınenio~eo: 
Fatih ni~ancada altı odadan ibaret küçük medrese 
Karagümrükte kilisa sokağında kllmiırcil dükkanı 

,, ,, 8-6 No. ciyercl dükkanı 
Zeyrekte zenbilli Ali efendi mektebi 
Tarakcılarda beş odalı rabikl zade medreseel 
LAieiide taşhan dahilinde 7, 23, 25, 30, 41 No odalar 
Balatta hızır çavuş mahallesinde 143 No dilkk!n 
Bal~da muharrer emlaki hususiye lcare verilmek lizere 12 teş

rinisani 930 ~arşanba giinü saat on bire kadır müzayedeye ko
ı;ulmuşrur. Taliplerin eıici.i.meni vi!Ayete müracaatlarL 

PAZAR 
26 T . .EVVEL 930 

Artık sıcaklara veda ediyoruz. Islak ve y~urlu günler geldi. Dün geredenheri val!an ya~nıııf 
lı:ışın müidecisi ofarek kabul etmek lazımdır 

t 

' 
oı~ 

Alıııanyada "Çel ık Miğfer,, askeri teşkilatı geçenlerde pek. muazzam bir tezal Qr ıt yaptı. AvruP"ı-'1 
her tarafında, bıı teşkilAtın yaptıjtı nttmayifler mevzubahsoldu. Almanyanın yakın, uzak konışUP 

bundan heyecana düşmüştür. Gayri resmi olan ve kendi kendine çalışan bu teşkil!ta ınen>ıJ 
kıtaatın intizamı bu resimde görülmektedir __.--/ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

lesi icra edileceği ilan edilmekte olan Dahiliye Vekftletinc ait 
11500 defterin tab'ı ihalesi Cumhuriyet bayramı münasebetile 
30-10-930 perşembe günli saat 15 be icra edileceği tekarrur et
miş olmakla talipler % 1 ,5 nispetinde muvakkat teminat akçası 
veya hük.Cımetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile teklifna
melerlni mür.ııkasa ve lha!At kanununun 1 O cu maddesine tama
men muvafık bir •ekilde ihzar ederek zarfların açılma zemanı olan 
80-10-tSO per,embe günü saat 15 de Dahiliye VekAletinde mii· 
teşelı:ltil satın alma komiıyonuna şartname ve nümunelerini görmek 
isteyenler her gün Ankarada Dahiliye Vektıletinin Vilı\yetler ida
resi üçüncü şube miidıirlüP;line ve lstanbulda VilAyete müracaat 
etmeleri i!An olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
_!!eyotlu Tünel mevdan,nda 523 

Piyango mi!dUrlüğünden: 
f .. r-

~limuneleri veçhile 193 ·ı!fll 
nesi için l 60,000 adet el P\ııı; 
ile 10,000 adet duvar pı ııd 
tabtttlrlleceğinden keza ·ntO 
tertip için ke,ıde Ustelerıd 

.0 eı· 

miinakasaları icra edllecel(l r 
dıJ 

taba talip olacakların el ve 90 ı-
var pllanları için 211- 10 • 9 ti •ı 

. 11 ,ccle y 
cumartesı ve keşide · gtı· 

1 
içinde 3\J-10·9SO peqeınbcll1''' ~ 
nil pey akçaları ile bir ~~I 

piyango müdlirliiğünde nıütc;:cı· ~ 
mübııyaat komisyonuna nıu 
ati arı. ___.,, 

Mes'ul Mi\dür: B-iirballe~ 


