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BUGUN 
2 net sahifede : 

1-Sultaa Hamit tarihi tefrika 
2-Harlct Y• ıon haberler 

8 Uncn sahifede: 
1- Cumhuriyet bayramında 

Ylltyette bUyUk bir reaml 
kabul yapılacak 

2 - Tapııda yeni nfJ:amname 

tatbik ediliyor 
S- Memurları tahkir eden 

kadın ctlrmllnii lr:Ulllyen 
lnk&r ediyor 

4- Amelf bayat mektepleri 
etraflnda yapıla..n neşrlyaı 
4 llncll sablt.:de: 

1- Felek 2- HlkAye 3- Roman 

Macar Başvekili dün 
sabah geldi 

Yavuz lzmir çok elim bir felaket geçirdi !. 

Sirkeci gcırında yapılan istikbal pek 
samimi ve hararetli oldu 

Dün halk, zırhlıyı 
gezd.i .. 

Zırhlı her türlü asri 
techizatı haizdir 

1500 e ya~ın ev yıkıldı; şimdiye kadar enkaz altından 
çıkarılan, seller önünden kapılan cesetlerin mikdarı 68 ! 
Şehir ve mülhakötı zifiri bir karanlık kaplamış, kara bulutlar 
evlerin damlarına inmiştir. Binlerce vatandaş aç ve açıkta .. 

Hakkı Şinasi Paşa 
müfettişlikten 

ayrıldı .. 
Fırka müfettioliklerinin ilga-

yordu. ı sı üzerine Hakkı Şinaai Pata 
Tren durur durmaz, vagon- .:!in Ankaraya 

dan derhal inerek İsmet Paşa- gitmiştir . Bu 

Bir iki gündenberi İstanbul
da gah fırtına, gah seylap man
za:·a ve sahneleri arztden şid
detli yağmurlar İzmirde büyük 
ve çok elim bir felAkete sebebi 

Çok tlfm ve mOtssi/ bir felttktlt maruz kalan gOul lzmirdtn bir manzara 

yet verdi. Dün bu felaket ve fe- beşeri her vasıtadurmuştur. O 
yezana ait haberleri vermiş, te- kadar korkunç ve haileengiz 
esslirlerimi2;i kaydetmiştik. Tel sahneler husule gelmiştir ki, sa 
graf hatlarının açılmasile alı- atlerce zindan karanlığı halini 
nan yeni m;ılfimat teessürümü- alan şehir ve mülhakatta kara 
zü kat kat artıracak mertebede bulutlar yüksek binaların dam
dir. Felaket çok yürek sızlatıcı Iarıua kadar inmiş veı;ö.ğün kub 
ve acil tedbirler ittihazını icap besi delinmiş gibi boşanan su
ettirecek şekilde olmuştur. Gü- !ar en kısa zaman zarfında ilk 
zel İzmir müthiş yağmur sağna evvel mukavemeti az olan evle
ğı altında saatlerce elektriksiz, ri önüne katarak sürüklemeğe 
ışıksız, zulmet i~inde kalmış ve başlamış ve çığlık, vaveyla içjn 
her nevi muhabere ve nakliye de kendilerini kaybeden felaket 
vasıtaları inkıtaa uğramıştır. zedeler canlarını kurtarmak ı
y ağmur o kadar dehşetli olmuş çin öteye beriye koşuşmaya br'? 
ve seller birdenbire o kadar ço lamışlardır. Bittabi bir çok ka
ğalmıştır ki, bir an insan kudre dm, erkek ve yavrucuklar da 
ti aczini göstermiş ve tabiatın ya sellere katılmışlar, yahu1 
zulüm ve tahakkümü karşısında Devam ı ç inci s ~ •·I •-. 

nın elini sıktı. münasebetle fır-
Ve Paşaya~ ka vilayet teşki- Sa/da enkaz altında kalanları kurtarma/a ıı/!raşanlar, solda kurtarılan ve bıri başından yaralı allı efradı 

- Sizi bucada tekrar görmek !atı tarafından 
ten cidden bahtiyarım, dedi. 

Başvekilimiz, kendisine beya dün vilayet mer 
ru hoşamedi etti. Yunan Başve- '{ezinde Hakkı 
kili, vagonun merdiveninde du Şinasi Paşa şere 
ran refikasını elinden tutarak :ine bir çay ziya 
indirdi. İsmet Paşaya ve Tevfik ıeti verilmiş ve 
Rüştü Beyle hanımına takdim .eda edilmiştir. 
etti. ~ok samimi hıı.s 

Galatada da dün iki ev yıkıldı; 34 
kişi enkaz altında kaldı ! 

Dün geç vakte kadar 14 yaralı ve 2 ölü çıkarıldı. Ölülerden 
biri muavin Hasan Tahsin Efendidir Yunan Hariciye nazırı ve refi -ıühall~rle ge -

kası da sırasile Başvekile tak- çen bu aile ziya- Dün, sabah saat dokuzda. Ga-
dim edildiler. Misafir Madamla Hakkı Şinasi P!j. fetinde vali lata'da Mumhane caddesınde 
ra Hariciye namına bir buket Muhiddin, muavini Fazlı, Polis çok müthiş bir inhidam hadise-
taktim edildi. müdürü Ali Rıza Beyler de ha si olmuştur. 
~u esnada bir bölük asker, po zır bulunmuştur. Yeni vaziyet, Yıkılan yerler Galata Mum-

lis Jandarma müfrezeleri resmi Ankarada toplanacak olan umu hane caddesinde madam Mari
seliimı ifa etmiş ve muzika mi fırka içtimaında tavazzuh e- ye ait 143 numaralı hane ile it
Türk ve Yunan marşlarını çal- decektir. O zamana kadar mü- tisalindeki Bodos ve Yani efen-
mıştır. 1 fettişliğe ait vezaif fırka vila- dilerin ( 141) numaralı evidir. 
Büy~ bir sabırsızlıkla bekli- ;yet idare heyeti tarafından ida- Oda, oda, amele ailelerine 

A11karada hararetle istikbal edllen yen ve ıstasyonu adeta doldu- re olunacaktır. kiraya verilen bu iki harap ev-
M. VENIZELOS ran Türk ve ecnebi sinema vel ~· de kazadan evvel 34 kişi ikamet 

Ankara, 27 ( Telefonla ) -! f~tograf~ıl~ra resim almak im- M Rivas buO'Ün ettiği tesbit olunmuştur. 
Dost Yunanistanın misafirleri- kanı venldı. . • , :' İki ev nasıl çöktü? 
ni getiren tre? saat ona çeyrek İsmet.Paşa, M. Venızelosa ııo Ankaraya gıdıyor Dün sabah saat dokuza doğ-
kala Ankara ıstasyonuna gel- ruyordu. . rubu iki ve ani surette çökmüş 
di. İstasyonda Başv:ekil, Harici - Yoic_uI_ıık nası.~ geçtı?. . Muhtelit mübadele koınisyo- ve içeride bulunanlar enkaz a!-
ye vekili ve refikalarile Harici- .-. ~ok .ıyı, ~ok guzel, sevımlı nu bitaraf reislerinden M. Ri- tında kalmışlardır. 
ye vekaleti erkanı Yunan sefiri Turkıyeyı yeşıl ve ılık buldum. vas bugün Ankaraya gidecek- Yıkılan iki evde mevcut on 
ve refikası, sefare~ erkanı, halk Kesif kalablık yarılarak istas tir. oda halkınden bir kısmı sabah-
tan meraklı bir kalabalık küt!e yondan dışarı çıkıldı. İsmet Pa- ı· l f leyin erken işe gitmeleri dola-
vardı. şa o!omobiline sağına Madam ta y~ se iri. .. yısile bu felaketten kurtulmur Enkaz altından çıkarılan iki yaralı: arabadaki kadının ayakları kırılmıştıı 

İstasyon ı Türk- Yum•n bay Venızelos_u aldı. İtalya sefın M Tahı de dun lardır. bar olunırnıt ve enkaz altından nin' ve civardan toplanan halkıf 
raklarile süslenmişti. M. Veni·ı M. Venızelos, Madam Tevfik akşam Ankaraya hareket etmiş Hadiseyi müteakip derhal boğuk bo~uk inilti~ri gelen bi- yardımile aür'~tıe. faaliıyete gJ 
zelos heyecanlı ve sen e;örünü- Devamı 5 in · · · · · · 
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Sulta amitl 
Halıta'1!· • 

Galatada dün 
iki ev yıkıldı 

Döndüler 
Bahrimuhiti geçen 

Tahsin Paşanın çilmiştir. 
Ba!p birinci sayfada tayyareciler . 

f<o: 78 (T•rcUme ve lktlb•• 
hakkı mahfuzdur.) 

'ultan Hami din Arabis-
tan siyaseti ne idi ? 

Uzak yerlerin halkını kendilerine 
göre idare etmek lazım geliyordu 

HadiEe şehirde çabucak sayi PARİS, 26 A.A. -Tayyare 
olmuş ve senelerdenberi görül- ci Costes ile Bellonte dün Paris 
miyen bu korkunç hadiseyi işi- halkı tarafından fevkalide şevk 
den bir çok meraklılar da ~edit ve heyecanla istikbal edilmiştir. 
yağmura rağmen inhidam ma- Tayyareciler Le Burje'dc av t.ay 
halline gitmişlerdir. yareleri tarafından ihata edil
Enku yerinde taharriyat miş olduğu halde karaya iıımiş-

lerdir. Bu esnada hava işleri na 
Belediye tarafından taharri- zın ile bir takım yüksek şahsi-

yat için (62) amele gönderildi- yetler hazır bulunmakta idi. 
ği gibi G~lata polis merkezi de Tayyareciler bilahare meçhul 
esaslı tertıbat almıştır. Ser ko- a k · mezarına giderek selam . B" . 1 senn 
mıser eyın nezaretı a - 1 şl d r 

d ·ık h f . . amı ar ı . 
tın. a yapılan ı .. a nyat neti- PARİS, 26 A.A. _ Tayya-
cesmde enkazın ust tabakası al- •eci Costes ile Bellonte öğlede!) 
tından (10) yaralı meydana ç1-
karılmtştır. . 

Bunlardan yaralan ağır olan 
ve vücutlannm ekııcri tarafları 
ezilmiş bulun.an Makbule ve 
Hayriye hanımlar baygın bir 
halde hastaneye kaldırılmış ve 
tedavi ne.ticeslnde konuşacak 
hale gelmişlerdir. 

M. V enizelosun beyanatı 
Gazi Mustafa Kemal ile mülakat

tan mes'ut ve bahtiyarım 

Lozan, Türk- Yunan dostluğunun resane
tine bir meb'de teşkil etmiştir 

lVIisafirierimiz 
Ankara, 27 (Telefonla) - Y~r 

(bugün) Hakimiyeti Milliye ref 
miz Yunanlı misafirlerimiz münas 
batile (Misafirlerimiz) serlavhalı 
lih R:rfkı Beyin şu başmakıNesini n 
rediyor : 

Ankara şehri dündenberi dost .~ 
komşu Yunan devletinin Başvekilı 
ve Hariciye Nazırını misafir etmek 
mewttur. Bir zamanlar öyle zan~ 
lunuyordu ki, Türk ve Yunan mil 
!etleri bir tlııha barişmamak ii"" 
blıibidcrine dargın ve düşmandı 

T ı f ı ) 1 l h ti ha 1 Sulhü xvc.n insanlar irin iki mil~ Ankara,, 27 ( e e on a - esaı ann .&Jt~ a ac:ı zır an- y 

efkarı umumiyelcrinin bu mantara M. Venizelos, Türk matbuat m1ş bulunuyor. cidden hazin idi. 
mümessillerini bu akşam kabul İmza gününe kadar teferrüat ıMüsyü Venfaelos ve Türk dev 
etti. Ankarapalas ta kendisine ü21erinde anlaşacağımıza emi- Jetinin Başvekili, bu ~reflerle ça. 
tahsis edilen dairenin Yeı,il aa- nim . Böyle anlaşmadan mak- ııaıı iki harlet deniz ve karada bit• 
lonooda Yun.anBaşvekili bizi,ba sat. iki devletin denizleri üze- ~i k ve Akdenizin büyük bir parça 
Şında siyah ipekli takkesile kar rindeki kuvvetlerini takviye i- smı iıgal eden iki devleti, yal~ 
- coğrafya dejtil, biltün za.ruretlerı 
şıladı. Çin giriştikleri yarışı durdur- billikis yckdlgerlne dostolmağa sev 
Dudaklarından hiç eksilmi- mak ve bu suretle iki millet ef- ettiğini gllrilyorlardr. 

yen tebessümü ile nafiz ve zeki karı umumiyesinde. zaman .. za- Her iki hUkilınetin reisleri i 
bakılarile her birimize ayrı ay- man hasıl olan endışe ve :;; ~phe dahi, bu hakikatı efka rı umumiy• 
rı iltifat etti. yi filen .bertaraf etmektir. rine anı.atmak, onlara en yakın 111 

, B Ik k f ziyi unuttııran yepyeni bir istikba Acıklı bir feryat Ve sonra adet itibarile fazla ol Atma a an on eransı !in temellerini :ıtma k güç. yorucu 
dılğumuzu görünce husuııi katj M Venizelos, Atinada topla- uzun olmuştur. Fakat •ulh aşkr . Enkaz altından hafif yaralı rb 

' bine dönerek: nan Balkan konf&ansına temas n;illetlerin dostluk ici~de •e eı~ ı 
olarak çtkanlan Raşel isminde _ Aşağı salona insek, da.ba ederek alakadar hükfunetlerin kısaflanru ınaka• t •d•nm•k _E~zıl• 
bir kadm, yakında ikamet eden . . lm d d" . . b" h" t" hai 

0 
bütün zor.ıukları yenmeğe kafı ı:• 

. ıyı o az mı, e ı. gayn resmı ır ma ıye ı_ z mlştir. Biribirle.rinin zararrn . hemşiresınin yetim kızı 12 yaş- Koltuk ve iskemle getirmek lan bu kenferansın faalıyet ve menfaat araınıyan intikam ve kt 
larmda Sultanayt çtlgınca fer- suretile yeşil aalonunda bizleri mesaisini büyük bir al!lka ve politikası gütmlyen iki kom~u rnil 
yatlarla arayarak etraftan istim istiap edebileceğine karar veril- sempani ile takip ettiğini işaret !etin edebiyat ve hatırat uğruna h 

Devri Hamid/de Brkı!nı Bahriye dat ediyor,''Sutana bulunmazsa di. ederek dedi ki: ki kati feda etmel.eri . acınac_ak b 
O va.lcitler g .. rek siparif üze- Irak cihetinde (Hfill) nam ölürüm .. ı ' kızcağız m_ek.te.be git- 1 Baqvekilin etrafmda yer al- B konferans hepimizin ar hal olurdu. Ne Müsyü Venızelos.tl 

.. h bahki b h • - U İsmet Paşa ve ne de bu sahsiye rine Avrupadan celbolunan ve mevkide nüfuz ve kudreti ttl- mek ıçın er sa gı ı az~r- d1k. Bu sırada Ywıan Hariciye zu ettiği Balkan anlaşmasının rin arkadas ve fırkaları bu~a razı o 
serek Zeytinburnu fabriaksm- barile ~ek ~üyük şöhreti ola~ lanmıştı: Tam oda~an 5ı~ac:gı nazırı da salona dahil olmuş ve vücude gelmesi hususunda kuv- madılar v•; milletlerinin kendileri 
da imal edilen mühimmatı na- bir !bnırrcşıt vardı. İbnirreşı- sırada bırdenbire bır çokuntu ol M. Venizeloı1111> yanındaki kol- vetli ve esash lbir adımdır. Kon olan itima dından. milletı.eri~ i " 
tiye Tophane depolarına konu- din kuvveti ve taraftarlar~ çok du. Tavan başımız_a y1kıl~. ?n- tuğa oturmuştu. feransı gelecek seneki içtimabu in · ı wrına1: ıc;"· ;·tif:.do c:tiler. 

l d 1 d k b. t ld " d S itan Hamt b dan sonra ne oldugunu bılmiyo- Sa ka d "'belı" · · d d ··r İki dev' et atlaml• rının sulh se" Jur 'l'C ra e oma ı ça ır ara- o ugun an u ı u- !onun ş.r sın a tecru mesRısıne evam e er go ece- ı·ğ· .. bet eme.reler vermiştir. 
fa çıkanlrnazdı. Mevzuu bahset nu ke?di tarafma celp için _1b- ~m. Aman.kızı bulun, çıkarın!" I'ayyareci Costes diplomatın söz}erini dinleme- ğiz. Ve ge!c.ı:lf>ıeneki i~ti~a b:U ~~ '.:'YusAt!n:ya giden dostlarrrnı 
tlı>im bayram için cephane çıka nirreşıt hakkında pek cemıle- dıye tahamyat yapan memurla sonra Eliza sarayında hükfunet ye koşmuş bazı Atina gazeteci- çığırda lbir adım daha ılerı gı- dost Yunan milletinin göstermiş~ 
nlmasma milııaade edilmesi karane muamele ederdi. İbnir- ra yalvanyor, göz yaşlarile dö- erkanı ile muhat olan Reisicüm leri de görünüyordu. decektir. Oıığu sıcak hüsnü kabul, buna deh 
hakkpıdekl istizan tezkeresinin reşit ile daimi temas ve müna- vüvüyor, çırpmıyordu . hur tarafından kabul edilmittir. Venizelos bizlere hitap ede- Balkan anlaşması dir. Evvelki gün ve dün 1at:~b • 

r.ı.. " d h b b l k . . İ tanb dan Ankaraya kadar her yeruc . oevabı geç ....-tıam an cep a- se ette u unma ıçın s u Nihayet cesedi çıkarıldı M. Douınergue, her iki tayyare ederek ı Bana belki sorma.it istersiniz. Ankar9'da muhterem mfaafirlerinı! 
ne valş;tinde yetiştirilememiş ve la bir mutemet göndermesi ten- Nihayet öğleden sonra kaldt ciye Lejyon donör nişanını ver - Suallerinizi sorunuz, cesa- Netice, maksat ne zaman hasıl zin görmüş olduktan samimiyeti 
tam ikindi ezanile beraber atıl- sip tensip olunmuştu. !bnirreşit rılan bir kısım enkaz altında miştir. retle sorunuıı, neler öğrenmek olacaktır?.. kendiler! üzerinde ayni tesiri bıralı: 
mas1 l&mn gelen bayram topla- bu vazifeye (Reşit) isminde bi- b" k di b 1 Amerikah tayyareci Lind- istiyorsunuz.. M. Venizelos bu eırad« iki e- mış olduğunu zannediyoruz. Bir 
n ak•ama doğru atılmı~tı. Had- rini memur etmişti. Hünkar bu parça pabrça ır ız c~l nku un Hu··•-"-et reisinin bu sözü .. ne barışmadılar. dost oldular. B 

" " muş ve unun teyzesı e e aza berg'e de ayni nişanın tevcih c- n.wıı . lini havaya kaldırarak illve et- yalnız iki milletin talii için değU 
di zatında hi5 bir ehemmiyeti zata paşahk unvanmı tevcih et- .. ül S ita . t old ğ; dildiği haber veriliyor. üzerine kendisine muhtelı~ sual ti: Balkanlar ve Akdeniz s~rki sulh 
ve ın!nasr o1mıyan bu hadise ti; kendisi Maçkada kain misa- gam. en. u. naya aı . u .o; Bundan sonra tayyareciler, ler tevcih edildi. M. Venızelos _Fakat nihayet bir kllhin de nün talli için de büyük ehemınlY. 
bazı jumalcılara veııllei fesat firhanei hümayunda \kamet et- ~~bıt edilmış ve yanında hır de şehremanetine gitmişlerdir. O- müphem gördü~lerini. ~aha taf ğili:ı. inkıtr <!dllemiyecek bir Mdisedır 
olmuıı ve bunlar Sultan Hamide tirildi; saray mutfağından şa- k~P'.:k .. ~~lunm.~ş~.ur. Sahanın rada şereflerine parlii.lı: bir ka- sil ediyor, kendı kendısıne sual Yunan Baovekili ayni mevzuu Hldlsenin diğer mühim bir mS~ 
takdim ettikıeri J

0

urnallarda hah akşam yemekleri giderdi. kuçuklugu_ ve buyu.k ev enkazt; hl"ll b"hl ise menfaatleri ve hisleri hiç telıf 
ki tah tın bul resmi yapılmtştır. ler soruyor, ta ı er, teş ı er üzerinde devam ederek dedi ki: dı"lemez gör!ineon milletlerin sulh• bö·y•- vakitsiz ton atılması halk Reşı"t Paşadan sonra başka bir nm ço • ugu arnya uzama 1 keniş bir çer ı da iki ku ti' -~ • 

.., " b 1 Tıp üstadının ölümü yapıyor, mevzu an - Balkan ar ~ 1 zll<'lu ile ve realist politika l~inue 
arasmda tıebeddülü saltanat ve zat mutemetliğe geldi, o da ay- sına se ep 

0 muştur. çeve dahilinde işliyordu. Beya - devletin bugün geniıı bir tarzda !aşmaları mümkün olduğu hakkın 
yeni oW.Oı diyo tola}<:ki oluna- ni muameleyi gördü. 3 Yaralı daha PARİS, 26 A.A. - Tıp aka- na tının bazı yerlerinde M. Miha anlagrmo olmalanBalkan bloku verilmiş olan de.rst~r. Her kesin ~~ 
rak hayroti mucip olduğunu !bnirreşit ledclhace doı; ru- Saat on alt1ya kadar yap1lan demisi azasından M. Marcel likopulos da fikirlerini ilave e- na doğru yiiründüğüne kat'i bır !asması mümkündur ve sulh "' 
yazmışlardt. dan doğruya muhabere edebil- taharriyat yaralılara daha (3) Gley vefat etmiştir. diyor ve sözlerini Başvekiline delildir. kün~ür. rnıJ 

Bu meselenin tahkikatından mek için kendisine saraydaki kişinin ilavesini temin etti. • tasdik ettiriyordu. Düşünülebilir ki, sizin bazıBal Edırnede fırtına, yağ .. 
çıkan netice şu idi :Bayram top- hususi şifre dairesinden bir şif- Bunlann çıkarılması .:snasın yanlışlık olmuş.. Lozanı, Türk- Yunan dostlu- kan devletlerile olduğu gibi bi d ~":1~ 21 <!.f;,~ şid!~~ ~~~o• 
lan mevakil muhtıellfede atı- re miftahı gönderilmişti. Bir za da evvela başlanır ve vucutlan ğunun mebdei olarak ifa~e ed~~ zim de ayııj ıekilde akdedilmlo tı':..s~: s~;::;i yağmurlar tak(p c 
hyOl", her mevldtleki toplann manlar Küveyt sahilindeki (Mü nın bir kısmının göriin - LONDRA, 26 A.A. - Rio M. Venizelos, bu dostlugun lu- muahedelcrimiz var bütün bun- miştir. Bugün uftlkları kara bulut. 
cephanesi Tophane deposun- barcküssabah) ı oradan kaçır- mesi çok heyecan uyandırıncş de Janeir~'yu terkeden Baden zum ve ehemmiyetinden ı~arla lar, mevzu bahs gayenin vusu- kaplamış ve fındık c<sameti?,de b~ 
dan gönderiliyordu. mak ve Bağdat hattının münte- ve bazı kadınlar bayılmışlard1r. nammdakı Al~an ~apurunu_n bahsederken bir aralık sesini itine yardım edecek amillerdir. yük dolu düşmüştür. Dolu butüıı 

İkinci fırka kumandanhğına ha noktası olan (Küveyt) i !n- Enkaz altında 20 kişi daha yanlışlıkla . ugra~ıgı ~~c,:ıvuz yavaşlatarak dedi ki: · Cihan sulbü detile devam ediyor. d" 
merbut olan bir mevkide topla- giliz nüfuzundan kurtarmak i- mu.r• asebetıle Brezilya hukume- _ Siz, bu münasebetle bana, Bundan sonra Y=an Başve- Bulgar kralı, evlen 1• 
ra ait cephanenin vilrudil tcah- çin İbnirreşit, Sultan Hamidin Ak .. t .. va~ b k" ka ti Almanyaya t arziye vermiştir. bir suval tevcih edebilirsiniz kilı", cı"han sulhü hakkmda ne Brindizi, 21 (A.A) - Bulgar l< 

1 
h · ed' b" · k f" b" · d ·ı b"' ·· k l şam us u mute a 1 en z · ve kıraliçesi Çar Ferdinad vapuru· lır ınce topçu za ıtı ey ı- ır ıra esı e ve utun uvvet e- alt d d h (20) ki · · _ . . 27 A A ve dersiniz kı: düşündüğüne dair bir usalime · 
yeti kumandan Paşaya arzet- rile harekete gelmiş idi. tınlda _a a .. l . şınıbn me~ Rıo de Janke~ro, . h . .' -- 1 " Dün niçin böyle yapıyordu cevaben gu··ıerek: dün harek<t etm) l r ve 60 bın 
miş, kumandan Paşa ne vakit (Bitmedı") cu o ug~ soy enıyor, .u şayıa Muvakkat hii .um~tın . ancıye nuz? Bu ün, nirin böyle yapı- tarafından teşyi edilmişlerdir . 

h 11 se 0 vakit atarsı- lar ne teyıt, ne de tekzıp olun- nazırı Baden ısmındekı yoku g' ., - Bu, çok güzel bir şeydir. Balkan komitesi . 
cep ane ge r yo du · tulm im yorsunuz · " İnsaniyet böyle bir sulhün ta- }.IJ nız demi§. E iki k• r . • • • vapurunu topa tu uş o a- 1 Bu sualin cevabını verebile- d , ürü r bu- Ankara, 27 ( Telefonla) - . "' B h "k" d" ak vve gece ı Zavallı komııer muavını srndan dolayı Almanya İspanya . . hakkukuna ognı y yo konferansına iştirak eden hcyctı ~· 

u mu avere ı ın ıye Y m . . . · cek vazıyetteyım. iri çah•ıyoruz Buna iman b t baş"" 
cereyan etmiı. İkindi ezanı vak fırtına nasıl geçti·?. Bu nvayetler dolaşmakta i- ve Leh orta elçılenne teessür 1 y Ba.,vekili beyanatma n~ y n ~. · rahhasamız ve kazı k ga~et c. te•t<il 

k b. dalı b l d B · .cı · · b · · unan ~ edıyoruz dedı. harriler.i b.ir Bal. an o.mı esı . · l<O ti hulOl edince cephanelerini en ır ceset a u un u. u- ve teesst" ennı eyan etmıştı. 1 ti devam etmiştir. ' , ı • mişlerdır. Gayrı resmı olan bır 
vaktil zamanile almış olan Yeşilköy rasat merkezinin nun polis birinci şube komiser Nazır, bu vak'a neticesinde ölen şu..sur~ e ahatimin gayesi sarih Gazı Haz~et erı . te Balkan işlerile yakından nı•~ 
bazı mevkilerden ikindi topu a- vukuundan evvel haber verdiği muavini Hasan Tahsin Efendi 27 kişinin cenaze masraflannm !~dur Lozan Türk_ Yu M. Veniz~l~s, Gazı Hazretlerı~e. v~ olacaktır. 

fırtın h b · lk" ld - ""k 1 · l d kk h'"--"' et t f d ve ma · ' ku bulan mulakatlan hakkındaki ıhtı , • '"' ... -tılmııt ikinci fırkanın cephane- a a en evve ı gece yarı- o ugu ve ço en ev enn atın a muva at =m ara ın an d !etlerinin milli vahdetle .. 
1 1 1 

lf d tti· l "b t 
' d tahakk k · ki kah ·· ·· d "f · · · · · kl"f tmi · nan ev sasatmı şu cum e ere a e • · R da aiz İ tertı a si ~ gelmİ§ ve gelir gelmez sın an sonra . :u . etmış ve ve. onun en vazı eıııne gıt_ tesvıyesını te ı e ştır. rini tesbit ve tasrih etmiştir. _ Gazi Muıtafa Kemal ile. ilk de usy a 

0 
· 

13 topçu sabiti kumandan paşadan Mannarada şıddetlı bır lodos ~e~tıe ıken, .. b~ çok fecı İn il tere _İran Katiyetle iddia olunabilir ki, fa görüştüm. Kendileri ha_kkınd~ ifa MO~KOV A_'. 27 A:A. -e · 
aldığt emre binaen topu attır- fırtınası ç1kmıştır. ınhidam uzerıne enkaz g L Türk _ Yunan dostluğu- de edilecek sitayış ve takdırler butü? lıca erkanını muhendısle'. t ş · 
mi"' bunu i·lten mevakii saire- Bu fırtna iki saat kadar bü- altında kalarak öldüğü anlaşıl- TAHRAN, 27 A.A. - Pos- ozal:run gün aösterdig-i inkiqaf ve dünya tarafından , def'atle tekrar edil eden bir mukabil ihtilalcı ı:;_Ş < 

"' il" •· "dd · · ! "it Alm nun "' ~ · tarihe mal olmuıtur. Ben bu- A k 
1 

t ~ e, deki topçu zabitleri ikinci fırka- tun şı etıle devam etmış ve bu mıştır. ta nazın, ngı ere ve anya esanetine bir mebde teşkil ey- 'm.§ ve. . . . k d tli b" sker ola- lat meydana çı an mı~ ır. ...., \ 
""dd rf d k"" ··k · B 11 "f k b ·ı d - d d - t l · r yuk reısınızı, u re ır a · A · hr" kA ası•~ dan top atıldtğına göre kendile- ~u et za . ~ a uçu _ meraki- u zava 1 vazı e ur anı me- ı e ?gru an ıogruya e sız va- . !emiştir. rak tamrdım. Bugünkü görü~memde kıla~~ gayesıta ı~ ar ~ • i1'tl 

rlnin de buna ittibaan tekrar hın ııeferlen ınkıtaa ugramıştır. mur arkadaşlan tarafmdan Ga- sıtasıle muha_berat~ başlanması- Çizilmiş olan milli hudutları ayni zamanda yüksek bir siyaıi oldu ra muracaat ı suretıle mıllı 
11

Jl 
top atmaları icap edeceğine . _Liman.~~aresi, rasa.~ m:rke- lata merkezine nakledilmiştir. ~a ait merasıme nyaset etmiş- dahilinde mütekabil menfaatle- ğunu g~rdüm. Ve mülakattan mes'ut sat piyasalannda buhran ~~d 
hükmetmişler bunlar da too at zınm verdıgı malfunat uzenne a Müddeiumumi Hayrettin B. tır. rini temin maksadına matuf ve bahtıyar çık~. etmek ve bu buhran zama f11

3 tırmıqlar hüHlsa Topane depola lakadarlar vaktinda tebligat ile tabibi adli vak'a tahkikatına nldıı..· tan soılra n·' oldug"umuzu muslihane bir siyaset takip ey- Üzerinde H
1 

arı1clf(l nazıdrıın1!1 be~.~; ecnebi müdahalesine yol aç 
':I ' '"' ' • • • • 1 d' ı: '"' • • • • her memnun yete ısrar c ccoa m uı • nnın bir teahhüril sebebileİstan yaptıg1 ıçın hır kaza vuku bul- vazıyet etmış er ır. anlayabildik." !iyen iki milletin bırıbırlerıle an nokta vardır ki, 

0 
da hükQrnetlnizle tır. . . . ~ti 

bul afakı ikindi ile akşam ezanı m~dığı lim~ idaresince temin Ölen komiser muavini ile ye- !aşmasından daha tabit ne olabi cereyan eımı9 olan mUzakeratta hA- Teş~ılat_Parıste~ı bey;~rıı~ 
arası bir hayli sarstlmıştı.Gerek edilmektedır. tim kızın cenazeleri muayene Zabıta raporları lirdi?. kim olan kanaat ve dO§üncelerln mU- muhacırlen merkezıne • tııl• 
bu vakitsiz toplar, gerek jurnal Bu fırtınayı şiddetli ve sağ- ve ne tarzda ezilerek öl- İnhidam hakkındaki zabıta Çünkü Türk_ Yunan milleti şarlleyh tarafından da mazharı taavlp bulunuyor ve ora~an aldı~eŞıd 
crlann tezviratı Zeki Paşay1 fe- nak halinde bir yağmur takip et dükleri tesbit edilmiş definleri- raporu da aynen şudur: uzun senelerl'tı. verdiği iyi anlı- oldujtuTdu[" ari .. b t matla hareket edıyordu. çoğ 
na halde korkutmuş o gün bi- miş ve yağmur pek kısa fastla- ne müsaade olunmuştur. Bu zabah saat 9 da Gala tada yabilmek ve anlaşılabilmek has c ' munase a !atı idare edenlerden bl; fıı.• 

· ·' · la d"" k k d B ·· J · kald ı M mh dd · d M M . · 1 d B M Venl.zelee Türk Yunan mUnase k"IA R Parıste çare adam hır haylı azap ve 1s- lar un geç va ta a ar de- ugun cenaze en ırı a- u ane ca eo:an e m. a- letlennı kazanmış ar ır. unu b ti. rl in 'dal olan ıon binıuale tcş ı atın usya ve . . f 
kmi · Z ki P · h · li h kt nn· u t n"f oldug" 143 · ı ·ı 1 d ı1ı·ı· · at ca yee 0 r l" ett bulundug"unu ıtıra dı' tırap çe ştı. e atanın te- vam etmış ve e emrnıyet asa ca ır. on n mu asar u , bir mısa ı e can an ı:ra ı ınm: cevaben de tu mütaleatı ıerdettl: ıl'. e . te11 

liiş ve istıraba dtişmekte hakkı- ratı mucip olmuştur. Dün gece, enkaz altında ka- ve Yanindaki Bodos ve Yani Yüz Türkün yanma yüz Yunan _ Buı:üne kadar Türkiyenin Yuna mışlerdır. !ş mahkemeye i<JJ1 
nı teslim etmelidir; Çünkü bu Lodos fırtınasından sonra !anlardan kurtulanların ifadele- Ef. !erin 141 numarah evleri h koymak suretile vücude gele- ntatana ihracatı, blılm Türklyeye lh- edilmiştir. Muhakeme ya 
hadise Zeki Pıı,şayı bir kuman- Karadenizde de büyük bir poy- ri nazan dikkate alınarak bütün yıkılmıştır. Oda, oda kiraya ve- cek kuvvet, ayni miktar Türke rııcatımın nlabetle on ınlalld.lr. Dost- başhyacakttr. 
danl1kla voya ikamete memur raz fırtınası zuhur etmiştir. enkazı kaldırabilmek için hadi- rilen bu evlerin her birinde 17 başka milletten ilave edilecek lu~ın1uz ve 1akdde0tt1ıtlmt ldı.I tlca~ekılmYuua İran şahı seyahatte f "l ak b" "IA ·· · E bo uld k k d k .. - .. f · k · heaos aavee n e m1 yoruL , ._ ./ sı atı e _uz . ır vı ~~et~ gon- stren de z u se mahalli elektrikle tenvir olun şer işi oturma ta ır. en az al beşyug ~ute e':vı. tır. • nanlstan 'da ihracatını l\yni seviyeye TAHRAN, 

2
7 A. ,.,.. d 

dertmegıe kllfı gelebılırdı. Son yağmurlardan İzmir ve muş ve sabaha kadar taharriya- tında kalanlardan 12 yaşındaki Bahrı tahdıdi tealıhat yülnıeltmek imkanını bulacaktır . ~ h Rı H Pehlevi :Maı~i . 
• * * Anadolunun bazt yerleri ile tel ta devam edilmiştir. Enkaz al- Sultana ölmüştür. Enkazdan çr- Bütün bunları iki millet ara- Hem niçin etmeıln? Harlcten müba- a .:r_a an eyaletleriııde 

Sultan Hamidin Irak, Yemen graf muhaberatmın kesildiğinİ tında can verenler meyanında karılanlardan Sotiri, Murat, Di- sındaki sağlam dostluğun ta- yaa edil
1
e cedk her han

1
g lkblrtt e9ytaydı t~kr rdacnvı.vreseyo~~~~ yapmağa çı1'fll' 

· · l k 1 ··1ı:e b" 1 l dak" kah "t • H · H 1 h f"f d ed ·ıı clhen b r oat mem e e en e arı gıbı uzak mem e et er hakkın- yazmıştık. ço n ına arın a tın ı ve mı n ve aynye . ar a ı , hakkukuna yar ım enamı er tın •• d ha do"ru bulmu mısınıs? tır ;_. 
da tatbik ettiği hususi bir siya- Dün İzmir ile akşama doğru nin çtrağ1 ile bir sütçünün ve i- Olga, namı diğer Makbule H. dir. Bundan dolayrd1r ki, bire ~ t ·İ r( 'f • ıeı•••••••••••••ı•••••ır-uı 
set vardı ki bunun adına mlia.- bir telle irtibat temin edilebil- ki amelenin de mevcut olduğu ağır yaralı olup hastaneye yatı- müddettenberi iki hükumet ara M b et ecuı e .0

11 
varı zMı evıı_,_ __ tırB. d M V 

1 
elos t•~s•1 

· · d ·ı bil" di "alar dadır Taharri im 1 d 1 h"d h kk d d "kAl t at ua m me11ı e , . e • ....., u sıra a . en z temleke sıyasetı eme ır • mittir. Fakat dün Estern kablo- §ıryı meyanm · n ış ar ır. n 1 am a m a smda cereyan e en mu a ema ı aa kendll~rlne kar•ı öaterdiklerl ederek i!Sve etti: ri.-ı l k • di · · f kard t ·· l hkik tt 141 · · de d" 0 • ' ' • . 1 ıı•t • rı Buraların halkı mem e etın . : su bozulmuştur. yat ıçın ev a e gayre goıı- yapı an ta a a numara- netıce~~.n ır. . teveccüh ve allkaya teşekkü~ ederek _Bazı gazet~cıle~, yan 19 yoJI.',, 
ger aksamında oturanlar gıbı p . fi , , , , terilmiştir. lı evin dami bir hafta evvel ak- Şu gunlerde Ankarda ımzah- ayrılırken Yutı4n Ba9vekllı gerek ile efkarı umumıyeyı yan~~ıer ",, 
ve ayni kanun ve şekillerle ida- ans se nmız gıtti Yaralılar ne diyor? tarılmak üzere Rıza isminde bi- yacağunız muahede ve mukavc: Türk gazetecilerinin ve gerek Yunan s~vkederler. Fakat bunu ciJerd 
re olunamıyacağını takdir et- Yeni Parls sefirimiz Milnlr Yaraltlar ifadelerinde: "hA- rile göriişülmüş ve fakat Rıza lenameler vücut bulmuştur . h r~flklerlnln şimdiye kadar o~dui?u söylem'.yorum. Bazı gazete ııı' 

· ' B · • • d -'· k d M b h h d glbı bundan aonr<\da büyUk vazıfelcrl bahsedıyorum. J.! mış olan Sultan Hamıt ora a- ey, dün ekspresle şehrimizden dlse bırden bire oldu. Kaçmata amı açtus.tan sonra apatma 1- evzuu a s mua e e ve mı:ı- ld " h t latmıs iki memleket Bu sırada arkaaıııda duran. er'• h 1. · · k b"l" · t h P ' h k 1 bir k · "- a1d " · · ··nı d " "d k !At b" p tokol ve ya hır 0 uo;unu a " · k a dli" ıl' a ısının a ı ıyetıne, a am- anse are et etm ş ve ço değil, admı atma6 .. bile v t 6ı ıçın son gu er e yagan şı - ave a a ı~ ro . menafii namına vücude l!'elmis olan gazetecilerinden bir. açın di~~· 
mülünc ve mizacına göre bir!- zevat tarafından teıyl olunmut bulamadan tahta ve taş yıfmla dettl yağmurların buna sebep ol mektup ~alınd_e .lef e?ılecek ~- dostlıılt11n takviye ve inkisafı için ça _Bu aö:der_imı. sızlerde 
<'fare sistemi kabul etmişti. tur, narasında kaldık. Ancak kurta duğu anlaşılmıstır. l.:ı.n hahrı tahdıdı teslıhata aıt Jıcmalar h\rnrı "'•' • l iı' ini h ı • ı rlatmrn- cliııleyini,! derlı · 
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M. Venizelos Ankarada • 
samımı surette karşılandı ) lktısadi hafta I 

Başı birinci sayfada ğer memlekete yaklaşmasının 
il.üştü Bey ile diğer bir otomo- sade faydalı değil ve fakat lü
ıııe bindiler. zumlu olduğunu görmüştür. Zi
d liariciye vekilimiz otomibil- ra, bunun için mücbir bir sebep 
e Madam Mihalakopulosa re- vardı. Komşu memleketin iyi 

«lkat etti. anlaşılmış menfaatleri hemen 
lv!:isafirler, istasyon dahil ve her noktada uygun geliyordu. 

·aricinde halk tarafından alkış Bunun içindir ki, her şeyi salim 
'<lndılar. Meclisin altındaki bir tarzda anlıyan ve durendişa 
llıeydanında mavi beyaz renk- ne bir dirayetle hareket eden 
-erte süslenmiş bir tak kurumuş zatı alileri Yunanistanda bir ya 
tu. kınlaşma ve anlaşma siyasetine 
. Ü zerinde Rumca: "Hoş geldi çahşmağa koyuldunuz. Bu işte 

lıız,, yazılı idi. Misafirler Anka bilhassa seçkin iş ortağınız şim 
•apalasa misafir oldular. diki hariciye nazırı M. Mihala
. Başvekil . İsmet Paşa ile Hari kopulos ve daha başka yüksek 
cı?e vekili Tevfik Rüştü Bdy devlet adamları tarafından yar
:ııısafirlere Ankarapalasa kadar dım ve cesaret gördüğünüzü 
•cfakat etmişlerdir. memnuniyetle kaydettim.Diğer 

Ziyaretler taraftan, aziz Başvekil Hazret-
'{ Ankara,, 27 ( Telefonla ) - lerL bu siyasetin bizde de 

unan misafirlerimiz Ankara fevkalade bir zemin bulmuş ol
'.'alas otelinde bir müddet isti- duğunu bilirsiniz. Yakınlaşma 
;b.attan sonra refakatlerinde eserinin dcfaatla çarpıştığı güç-
11unan sefi~i. olduğu ?~ide sa~t lüklerin en ~e.tin .. aı• ında b~~ı 
~ .. d~. Harıcıye vekılı Tevfık maddi mesaılın guzelce hallı ıh 
kiuru Bey ve saa~ 12 de Ba~ve timalleri son derece azaldığı za
l smet Paşayı zıyaret etmış- maniarda bile ulaşmak ti
tr, .~aşvekil Paşa ile Hariciye midi kavisini ve şuurlu ar
~~kılınin refikaları hanımefen- zu ve iradesini bir lahza kaybet 
ılere kart bırakmışlardır. medim. Bu ümit ve arzuyu her 
liuiciye Vekilinin ziyafeti fırsat buldukca da ifade ettim. 
Ankara, 2 (A.A) - Hariciye Bizi pek büyÜk mali menfaatle 

~:kili _Tevfik Rü~tti Bey~fendi rin karışt~ğI meseleleri k~t'_i su
! refıkaları Hanı'.11-~fendı tıı::a- rette tesvıye ederek her ıkı ta
dtıı.dan bugün Harıcıye köşkun- rafca güdülen gayeye pek az uy 
li:e M. V enlzelos cenapları ve gun olan bir vaziyete nihayet 
l ariciye nazırı M. Mihalakop.u vermeğe muvaffak eden geçen 

1~~ Ve re~ikal~rı .. _ Haı;rmefe.ndı- 10 Haziran tarihli mükavele 
. Şerefıne hır ogle zıyafetı ve- Tu"rkiye ve Yunanistanın ger

l'tlıni . z §tır. çek menfaatlerinin temamile an 
V iyafetto, Başvekil İsmet Pa !aşılmasından münbais olan bu 

11~ lt:azre~lerl ve r~flkal.~ı Ha- uysallık temayülünün ilk mey-

l'~efendı, muhtelıt mubadele ldu o andan beri vazife-
Urk h . . . T f'k Kd vası o . ' 

illi! A ~yetı ı:~ıs_ı E e.v 1R. - !eri milletlerinin menfaatlerine 
ticu·,,.,:_~ ~lçiıb~uz nı~,. ıTyase hizmet etmek olan kimselerin 

.. uıur ktıt ı umumısı ev- .. · · 1 ı 
lik Be 1 H · · k-l t' en yuksek ıdealı o an ve oması 
er~yher veb trıcıyel veda e 1 !azım gelen sulhün azami nef'i
D aEJr u unmuş ar ır. ne olarak iki komşu milletin dü-

1'\eİSİ CÜmh ur Hz. rüst ve semereli teşriki mesaisi 
için zemin atılmış bulunuıyordu. 
Sağlam ve devamlı bir dostluk nin kabulleri 

. hissı tezahürler üzerine bina e-
Ankara, 27 (A.A) - M. Vem d'l T raftarlarının belli Ze\ 1 H . . ı emez. a 
os cenap arı ve arıcı ye na- b 1 f tler· nin ve karşılık 

Z!rı M M'h 1 k 1 b .. aşı men aa ı 
S••t 

16
' 

5 
ı Ra 8• ?~~ ohs Hugun h itimatlarının tıpkılığı milletle 

.... , ta eısıcum ur az- . d 
tetı l f d k b ı b 1 rı bağlıyan dostlukların evamı er tara ın an a u uyuru • - d 
tııu•t Kab ı · · d H na ve dayanıklıgma yegane e-. v ur. u merasımın e a . . .. 1 T" k 
fıciy k'l' T fik R" tu" B lıldır Bu boyle o unca ur -e ve ı ı ev uş ey- · h 
efendi d h b 1 t ler ile Yunanlıların her ususta 

e azır u unmuş ur. d · b" "k 

ı 
Balkanlar a ve aynı uyu men 

srnet Pş. nın ziyareti faat_lere malik bulunduklar~ Ak
denız havzasında anlaşmaga ve 

ak ANKARA, 27 A. A. - Bu birlik çalışmağa mecbur olduk 
Ve~:U,U saat 20~30 da Yunan Baş ları teslim edilmelidir. Zatı ali
lı ili M. Venızelos cenapları, 1 ·ı ıyüksek arkadaşınızın Tür 
<ı.ari · M M'hal k ene lo cıye ~azırı · ı a ~pu kiyeyi ziyaretlerini bu düşünce 

s ve refıkaları hanımefendıler . l'kk' ediyoruz le tefin . 1 ııe te a ı · 
zj e Ankara ~alasta ven en Aziz Başvekil Hazretleri; bu-
1/afette Başvekil İsmet Paşa d "rmüş oldug"unuz heye-
'1.~ tl · - 'd k' k · t b ra a go l>ıı re en atı e ı nut u ıra u canlı hüsnü kabul Türk milleti 

llnuşlardır:. • nin bu duyguya ne derecede or-
" Baııv~kilın nut~u .. tak olduğunu size belli edecek 

lı . Başvekil Hazretlen; Cum: ve ayni zamanda burada asalet-
Urıyet hükfuneti namına ve bız le temsil ettiğiniz millete kar
~t kendi namıma zat.ı alil.erine şı hissettiği dostane temayülün 
du~ben arzetmek!e.mubahı 0~- delili olacaktır. Kanaatim odur 
,. gum safa geldınız temennı- ki: gerek sizde ..ıe gerek bizim 
h111dekl samimiyet manasını ve memleketimizde olsun gelecek 

1!künıet mer~e.zi~iz~ vuku b_u- nesiller Türk-Yıunan dostluğu-
! ziyaretlennızın bızce baıs nun sağlam binasım kurmağa 
~~uğ_u. de~ sevinci hissetmek çalışmış ve çalışacak olanlara 

ı~ ıçın güç olmıyacaktır. Ba- müteşekkir olacaktır. Sizlere 
:ı kimseler vardır ki, siyasette Ankaraya kadar ziyaret etmek
gesadUfün en büyük amil oldu- le bize bahşettikleri mahzuziyet 
h~nu_za_nnederle·~·?.nlar için he~ ten dolayı Mm. Venizelos ve 
l> ngı bır teşeb~usun muvaffaki Mihalakopulos'a bütün kalbim
\ı~t veya adem~ n:ıuvaffakly~te le beyanı şükran etmeden sözle 
d a~ınası eksenya ınsanların ıra rimi kesmeği isteıniyorum.Ken 
h~sı.ne t~bi olmıyan bi.r takım dilerini misafir etmek bizim i -
tı a~ıselerin bir araya gelmesi çin hassaten bir sevinçtir, ve bu 
tı et~cesidir. Bu iddianın değeri rada derin saygılarımızı kendi
tıedı~ ve ne dereceye kadar isba- !erine sunmakla bahtiyarım. 
Ço~~~k~n?~r bilmem. Ancak: Kadehimi Yunanistan Rei~i 
ctıq ıyı bıldığım ve burada teyıt cümhuru Hazretlerinin, ianf 
~ ek istediğim bir şey varsa misafirlerimizin şahsi saadetle-
<ttı d l . . . b h l' 

ıı ev etınızın u gece a ısa rine sizin ve M. Mihalakopulos' 
e tes'it · - · · · ti · b' zi ettıgımız zıyare en ı- un sihhatinize refeder. Yunan 

b ttı Yabancı kalmış olduğumuz milletinin taalisine ve Türk -
azı h' d' · · d "'idi lıit- . a ısatın netıcesı egı r. Yunan dostluğu şerefine içe-

'" akis, bu ziyarete karşılıklı ve · 
NUr! b rım. 
111 u ir gayretin ve gerçi dai- M. V enizelosun nutku 
hea güçlüksüz gitmiyen Jakin 
iııır iki tarafca kuvvet, cesaret, 
biran~ ikdam ile takip olunan 
~e/~Qsalemet ve anlaşma siya
et~tı.irı gayeye iriştiğini işaret 
la ektedir. Türk-Yunan yakın
taşınası hakikatte Lozan konfe
la;sının toplandığı zaman baş
~t · .Orada sizinle benim idare 
l tnı~ Old " ' " 
iik.ı ·~ ugumuz çetın ve guç -
taı u 111üzake.reler bu suretle a
~i~~zda aylarca muhafaza etti
tııa~z temas biribirirnizi tanı
la§ ' anlamak ve binnetice uz
biri~k fırrntını venniştir. Her 

..... ıı kendi memleketinin di-

Yunan Başvekili M. Venize
los cenapları İsmet Paşa Haz
retlerinin nutuklarına cevaben 
şu nutku irat buyurmuşlardır: 

"Başvekil Hazretleri; Yunan 
milletinin hükfunet reisi sıfati
le, ilk tanıştığımız seneyi de ha 
tırlatan şahsi bir not ilavesile 
hakkımda söylediğiniz güzd 
sözlerden dolayı derin mirınet
tarlığımı arzederim. Bu hadise
denberi dostluk rabıtaları müte 
madiyen resanet bulmuştur. 
Bundan 2 sene evvel ~eni ziya
retinize davet ettiğin.iz zaman 

bidayette ciddi seoopler daveti- karenoti hakkında hüktimetimin prog tan telefonla) - M. Venizelos cenap 
ramında bahsederken bunun Yunanis !arı ve refiakları şerefine bu akşam nize icabet edebilmek imkanm-

Haftalık mali icmal 
tanda biltün siyasi fırkalar reielerinin AnkaraPalasta verilen ziyafet çok 'ıa 

dan beni şüphe ettirdi. Maama- de programı ol)iuğunu ve bütün Yu- raretli ve parlak oldu. Ziyafeti takip Cemahiri müttehide ile bera- 1 da o da sıkılmağa başlamıştır 
fih, kabil olur olmaz böyle bir nan milletinin anusuna tevafuk etti- eden balo samimi bir hava içinde de- ber Avrupa devletleri,ııin dikkat Gaze_telerin, milll kağıtları ko 
hareketin senbolik mdnasmı ğini ilave etme1(e ltizum görmiyüo- vam ediyor. Yunan Başvekili ve refl nazarları şu sırada Almanyaya rumak için, nümunei imtisal ( 
müdrik olarak davetinize icabet rum. Yunan milleti, bulduğu ilk fırsa- kaları baloda yarım saat kaldı ve bili müreveccih bulunmaktadır. Hit lacak bir tarzda yaptıkları va 

tı haheşle yakaladı ve atletlerinizin hara istirahat için dairesine çekildi-
te küsur etmedim. bir muvaffakiyetini ilan için stadyu- ler. · !er partisi tehtitkar lisanı ve tanperverane neşriyata rağmeı 

Bu hareketle Yunanistanın, ma çekilen asil Türk milletinin hayra Baloda bulunan Fethi Boy, mütead mubalagalı metalibi ile ortalığı orada da ademi itimat alfüır 
Lozan muahedesini araıo:i ıstato ğını görünce 10 binlerce halk tek bir dit defelar İsmet Paşa ile konuştu. bir aralık karıştırdı; fakat diğer beliriyor: Hususi bir Banka i> 
kosunun iki devlet arasında ka- insan gibi ayağ:' kalkarak hara;etle Yunan gazetecileri partiler birleşerek Brüning ka- harı aciz etti; bir kısım hal 
t'f tesviyesi olarak tellakki et - bayrağınızı selamladılar. Bayragın~zı A k r 21 (A.A) - M. Venize- binesine itimat beyan edince Bankalardan paralarını çekti 

şerefine olan bu alkışların tanan akıs n a a, . · · ı l · · mek hususunda azimkar kararı 1 . B Ik k ! d ki il t los cenaplarının rcfakatınde şehrımı- ga eyan bır az zaıl oldu. Bunun ler; menkul kıymetlerde büyu· 
erı, a an on eransın a m m az . li 

m göstermek istedim. murahhaslarınızın her tarafta gördü- ze g~lmı~ ola~ Yunan matbuat . m - la beraber mesele kapanmamış- büyük tenezzüller görüldü; 
Filhakika bir taraftan Türki ğü samimi dostluk asarına inıimam e- n_:ıes~ıilerı bugün ~a~t .17 de Hakı~'{" tır. Almanyanın geçirdiği müş- derece ki, Maliye Nazırı, bu g' 
. l k h 1· d k den diğer bir tezahilrdon başka bir tdı. millMıyef\:alzetesınıf.zıyaretbetmd ış er kı'la't şu veya bu partı' meselesı· b' ah aı· b' d ye ımparator u a ın en çı a- d ğ'ld' ır. ısa ır er şere ıne mat aa a sa- ı v ın ır propagan a eseı 

rak münhasıran milli bir devlet şeyA ek ı 'kı~. .11 • h' b' mimi bir çay ziyafeti verilmiş ve şeh değildir. Bu milletin hali hazır- olup olmadığını anlamak ve m 
rtı , ı ı mı etın ıç ır şey ayır . . d b .. k ·ı · d d 'ki "h' d' · d bb' olmuş ve dig" er taraftan Yuna- B·r çok a ·ıı b' . b' 1 t' ·' rımız e ulunan Tur gazetecı en e a ı mu ım en ışesı var ır: se ıpleri hakkında şiddetle h~ mayor. ı mı er ızı ır eş ırı, . h b d T · 

nistan milli vahdetini itmam et- yor: Komşuluk, memleketlerimizi a-' zıyafette azır ulun~uşlar _ır.. eatı biri harice borç ödemek mecbu- reket etmek üzere müddei umu 
. b l d B d d l k · d d . , . ' olunan nutuklarda ikı mılletı bıblrlne · • d' - . d k ·ı ·ı· -· hk'k mış u unu yor u. un an o a- yırma tan zıya e aımı bır temas va' ki 1 h ' d h .k. t 1 nyetı, ıgen e yaşama gaı e- mı ıgı ta ı ata memur etti.B 
'k' d l d b' . ·ı-f sıtası olan Adalar denizi, asırlarca, ya baştırma,..d· .. ususun.fa .er ıhı ar~ sı'dı'r Borç pek aiYırdır· buma- tahkikata fı'lha'l esaslı bı"r sı yı ı ı ev et ara~ın a ır ıtı a k b' 'b' . . 

1 
mat uatına uşen vazı enın e emmı- · . " , 

zaruret kesbetmişti. ya':?'anatyakşdı:rarat v~ . . 1:
1 mnı an .a

1
- , yetinden bahsedilmiştir Hlm. Yaşamak meselesine gelin rette devam olunmaktadır. 

magı ve a ır e m~gı ogrenen mı • b . . .. · Al 
Bu suretle iki memleket ara ı~tle~i~izin uzu~ alışkanhğı hep bi~lı • • • c~, ~ da g~ttıkce guc~eşıyor; manyadan kaçırılan ser 

sında yeni bir nevir açrlmıştı. hırını ıtmaın edıyorlar. Nıhayet, miı- T oros ekspresi çunku zengm ma'len len bulu- maye takriben 40 milyon ister-
Bu sebeı~ler'! binaendir ki bu- him vakıa her ikisinin de saltanattan . .. nan "Sarre" havzası elinden git line baliğ olmuştur. İsvicre me· 

raya gelerek size samimiyetle el sarfı nazar ederek Cümhuriycti kabuıl Bır muddet evvel toplana~ ti<Ti gibi hububat cihe•'nden en duata artık faiz vermiyor. 
d 'd .. d etmiş olmalarıdır. Karaya ayak bastı· Kopenhağ yataklı vagonlar ş ır ':'. b't hs ld · ı İngı'ltere, Amen'ka, ve İta uzatryoruz ve a~.ır ı e muca e- d .. b .. . ı . . . I mun ı ve ma u ar arazı o an 

ğım an an ıtı aren hakkımda gosterı ketı ıçtımaında bazı k,ararlar ve " . .- ,, · · l d 
lemiz kat'\ olarak nihayet bul- len ve Yunan milleti"e akseden sa mi .

1 
. . B 

1 
d .. 1 . 1 Sıleı ıe de Lehıstana geçmış- ya aki işsizler miktarı geçeı 

. . rı mıstı. un ar an en mu 1ım- · K 1 · k d' · · b l' h f f mustur diyoruz. Bunu her ikı- mı ve muhteşem l•üsııü kabillden do l . T, k . . . T h : tır. a an arazı en ısını es ı- a ta zarında yine artmıştır. 
miz de bircok mefahir ve bir~ok layı derin minnettarlığımı arzederken mı oros e .s~ıesının . ~ rana yemediği şöyle dursun, dünya- İşsizlik yüzünden bir çok ecne 
asil mücadelelerle dolu olan ma *'_ğl~'." e~_sla~ ü~erinde kurulan yeni kadşa_r tde'mLdıd~me.s~le~~ı~.. .. '~ın geçirmekte olduğu buhran binin alelacele Amerikayı teri 
zimlzden mağrur kalarak veba- .ur .ıyeT .. umk u~1'1yeti rlevletinin tar.si ım 1 on ra ıçın us utun I yüzünden harice mal satamı- etmekte olduğunu Nevyork He 

n~. ıçın ur ~ etı tarafından bil- yeni bir yol açılmaktadır. Bu .. . . 
şımızı yüksek tutarak yapıyo- yuk muvaffakıyetlerle sarfolunan ha l İ b 

1 
T h k . yor. MustemlıkatI da elınden a- rald gazetesi yazıyor. 

ruz. Bizi başka bir yol aramağa rikuliide mesai hakkında takdirlerimi ~? ' stan u - a ran e spresı- lındığı için bu cihetten de ümi- Memleketimiz fakir dir, tic; 
hadisatın tekamülü sevketmiş - zi arzetmekle ınes\ıdum .. Yanınızda ır. . . . di kalmamıştır. Bu şerait tah- reti geridedir, sanayii yoktur 
tir. Ve aradığımızı ancak sıkı, ga~retli v~ a~mk§~, uzun mesai sene Gıttıkçe ehemı:ııy~t lkesbe- tında nasıl yaş3.sın nasıl borç ö bunlar hepsi de doğru; faka< 
samimi ve kalbi dostl,,g"a ve bu"_ lerı zarfın a er gun önüne ç.ıkan den Toros ekspresı yo cu arı ar- d . ~ ' Avrupan . t' b k k 

~ müşkildtı bertaraf ederek mukareneti tacak ve bu hat Suriye-Bağdat- esın. ın vazıye ıne a ara 
tün zeminlerde gayet geniş bir n.izin pro\:raınını ~~yük bir ustalıkla tan maada ayrıca Tahran için Fransa bu vaziyeti görmüyor halimize, hele sanayiimiz olmı 
teşriki mesaiye müncer olan bir çızen hanciye vı:_lfılı Tevfik Rüştü değil; fakat gördüğünü söyle- masına şükredeceğimiz geliyor 
yolda bulduk. Beyefendiyi burada seUimlamakla bil de en kısa yol olacaktır. Yolcu- mek işine elvermiyor; ve, dava- Zaren dünyanın geçirdiği şu 

Milletlerimizin ve hatta bil- nassa bahtiyarım. Reisicümhur Haz- !ar, tren olmıyan yerlerde oto- sının doğruluğundan pek emin misli gör!llmemiş buhrandan 
retlerlnin sa.adetlerine refikanız Hf. mobille gideceklerdir. bl 'b 

tün yakın şark milletlerinin bir ile Tevfik Rüştil Bf. refikaları Hf. olmiyan bir adam tavrı ile, iki- r ı ret dersi almamız lazım gı 
gün bize müteşekkir kalacakla- nin ve gerek zatı ~linlzin gerek se Almanyada infilak de bir, Alınanyanm taahhüdatı lir ki o da kanaatimizce şu dur. 
rına kat'iyyen kaniim. Birleşe- Tevfik Rüştü Beyin sıhbatına barda- m icra etmesi lüzumunda israr Türkiye ehalisine kifayet ede· 
rek Balkan sulhünün ve hatta ğımı kaldırıyorum. Tür1t milletinin BERLİN, 26 A.A. - May- ile aksi takdirde Fransanın da cek miktardan fazla mamu!At 
Avrupa sulhünün sag"lam bir is refahına ve Türk- Yunan dostluğuna bach'ta bir madende infilak vu- Amerlkaya karşı harp borcunu ve yetl•tlrecek fabrika vı içiyorum. ~ 
tinatgahını teşkll edebiliriz. Bal kua gelmiştir. Birçok kimseler veremiyeceğini ihsas ediyor. imalathaneler tesisine müsaad< 
kan ittihadından ümitvarız. Fa- Geceki balo ölmüş, yaralanmı§ ve kaybol- Bu vaziyet ister istemez müt etmemek; meğer ki o mamuldt 
kat bu ittihat vücut bulmadığı teflkin harp borçlarının tesviye- başka memleketlerde yapılma Ankara, 27 saat 24 (Ankara Pala• muştur. 
müddetçe, husul buluncaya ka- si meselesini tekrar meydana sın, ve yahut pahalıya mal ol 
dar da hiç bir takdirde muarız I • • k ı f ı k koyacaktır. Zaten başta "Finan sun. 
mevkide bulunamıyacaklarını Zffi}f}Il ço e }•ffi e a" etı• cial Times" olduğu halde bir · Esham ve tahvilat 
Türkiye ve Yunanistanın bilme çok İngiliz gazeteleri bu mese- Fransa Ticaret Nazın Mr . 
si esaslı bir ehemmiyeti haizdir. leyi kurcalaınağa başlamışlar- F!anden'in, Ankaraya seyahatı 

Böyle bir anlaşrnağa varmak için Başı birinci sayfada dı, fırıncılar pek nazlı, şimdi de dır. Anlaşıldığına göre Ameri- münasebetile, kuponlar mesele 
uzun bir yol Ç<'tin ve devamlı tne6af tô çöken evlerin enkazı altında ekmek buhranı var. ka Mehafill Maliyesince de ıılne de temas edec'eğinl bazı ec-
icap etmiştir. Bunun içindir ki, kı-
ymettar mesai arkadasım Hariciye kalrak terkihayat_ etmişlerdir. Vali beyanname neşrederek harp düyunu için bir morator- bi gazeteler yazdılarsa da, pl-
Nazm ile birlikte Hayda"paşaya Bu ana kadar alınabilen malfı afeti etraiile anlatıyor, ceset yom ihtimali derpiş edilmiş ve yasamız bu havadisi ehemmiyet 
Yunan Başvekili sıfatile ı;eldiğim mata göre İzmir ve mülhakatın miktarlarını bildiriyor, halka hatta Amerika senayiinin inki- le karşılamadı. Hamiller vekil
dakikayı tarihi olarak tavsif edece- da sellerin ÖI\iiı;ıe katıp götürdü sük~ne~ tavsiye ediyor. İzmir şafı ve dünya buhranının tahaf- lerl ile yakında Ankarada vuku 
ğim. ğü biçare insanların adedi 68 i derın hır matem ve her saniye filfil noktai nazarından bu mo- bulacak mükAlemeye daha çok 

Orada bulduğum ve beni fevkala geçmektedir ki bu da henüz ölüm korkusu içindedir. ratoriyom şayanı tavsiye de gö- aldka gl:lsterilmektedir. Düyu-
de mütehassis eden hareretli ve muh ' 

ki - tam ve sahih bir rakkam sayıla Amerikan konsolosu beledi .. ıi.llmü.,tu"r, nu Umumiye meclisinin Teşn·-teşem kabul, sularınıza ya aştıgı- ., 
rnız zaman Türk harp gemilerinin maz. Yıkılan ve sellere karıŞan ye reisi Sezai Beye müracaatle Fransa umumi buhrandan nisani 930 taksitini hükfımeti-
bize refakat etmek üzere gelmesi evlerin adedinin de şimdiye ka yardıma ihtiyaç olup olmadığı en az müteessir olan memleket mizden talep etmeği karar ver
yalnız bir hükfimet reisine karşı mü dar 1500 e yakın olduğu anlaşıl nı sordu. Sezai Bey cevaben hü olmakla beraber son zamanlar- diğini "Temps" gazetesinden" 
safirperverlik gösteren bir meınle- mıştır. Binlerce çoluk rocuk ve kftmet ve Hi!aliahmerin çalıştı- M•••••HHllHHIHHlllll naklen dünkü nüshamızda yaz-
ketin rasimesini değil fakat, ayni ze " • ·ı 'd 'h · h' d'l' fk' ilk Ç kk Al manda ziyaretimizi, onu ilham eden insan da açıktadır ve Hilaliah- gını ı erı e ı tıyaç ısse ı ırse ı çeşme ' ora apı, san mıştık. Hükumetin ne cevap ve 
düşünceye iştirak ve iltihak ederek merle diğer ır\iessisat tarafın- Salibiahmerin muavenet etmesi cak, Kemer mıntakalarında, ya reoeğini bilmiyoruz; fakat her 
kabul ettiğinizin parlak bir delilini dan kurulan çadırlarda barındı ni bildirdi. ni nefsi İzmir kasbasında enkaz halde evvelce vermiş olduğu ka
teşkil eder. rılabilmektedirler. Dün bu hu- Hizmet matbaasını su bastı- altında kalmak ve sellere kapıl rardan nükfıl edeceğini pek zan 

Filhakika Başvekil Hazretleri, bu susta gerek İzmir muhabirimiz ğmdan çıkamamıştır. mak suretile 29 kişi ölmüş ve 14 netmiyoruz. 
ziyaret büyük bir belagatla izhar bu 1 • k' · k b l 
yurduğumuz gibi tesadüf eseri de- den, gerek diğer men.abiden al- nsan ve ev zıyayı ışı ay 0 m~şt~r. Bu cereyanlar saikasile Dü· 
ğildir. Her halde iki memleketin mil <lığımız telgraf haberlerini sıra İzmir, 27 - Sellerin şehirde 217 hane kamılen ve 80 harıe yunu muvahhade tahvi!atı mü-
nasebatında yeni bir devir açacak o- sile dercediyoruz. yaptığı tahribat zannedildiğin- kısmen yıkılmıştır. Karşıyaka- tereddit bir hal irae etmektedir 
lan yeni bir tezahilrdür. Şuna işaret Felaket nasıl oldu? den çok bliyüktür. .. . da 10devlk3ıskiı;rı~~-ıyık_ılmıştlır5.0Bor ıer. Dün sabah piyasa 108 de a-
etmek isterim ki, iki memleket ara~ 
sında mevcut iktısadi mahiyetteki ih • İzmir, 26 - Tufanı andıran Suların altından mutemadı- n?v<ı: a şı 0 muş ve ev çılınış iken akşama doğru 105 
ti laflara bir nihayet veren 10 Hazi- ve saatlerce süren yağmurlar- ~en ceset çıkar~lmaktadır: Bo- kamTılen ydıkıl4mıştkır,: B.u

1 
cadakl

1
6 ~ da kapandı. 

ran itilafnamesi ancak bütün zemin dan sonra bugün hava astı, şe- gulanlar~~ adedı bu dakıkaya, ev, uraı:ı a . ev ~ı _en yı ı - Zamanı hulfıl ettiği halde, 
!ere şamil olan ve iki memleket ara hirde ve civarda sellerin yaptı- kadar 44u bulmuştur. mıştır. Boylelıkle lzmırde he- rti . . B İ 'k 
srnda sıkı bir teşriki mesai esasları 1 · d d' " h b t · d'l · amo sman ıçın orsaya sti -

ğı hasrat ve tahribat pek büyük Yıkılan ev erın a e ı de 924 nuz mS u da'k~~e h e'.11-ınl e kı ~-mı- razr Dahili mubayaası emri he-
ihdas eden itilafn"melerle sağlam tu"r tür Belediye fe!aketzedelere yen ey ı oy arıç o ma uze- .. 'im . . p• 
bir bina kuMrıak itmam e<ieceğimiz · · b f , k' · .. 1 nuz ven emıstır. ıyasa 9g 
lüzumlu başlangıç olmuştur. İzmir harabeden bir nümune yardım etmektedi~: ?teller hın re .. u a et;e.n cem an 42 ışı 0.,. 1/ 2 dır, 100 ol~ak ihtimali var 

Lozandaki tesriki mesaimizi ha- halindedir. Yıkılan evlerin ade cahmç doludur. Hukumet hasa- muş'.- 1~ kişı kaybolmuş ve 38 ' dır Bu şerait tahtında mübay
tırlattınız. Bu sözleri memleketim d! şimdiye kadar 655 olarak tes rın t_~bitine devam etmekt~dir. ev kamılen ve 90 ev.de kısmen att~ sarfı nazarla ke 'ide sure~ 
menafiinin himayesi mevzuu bahs ıbit edildi yıkık duvar altından Dun gece yarısı matbuata ve yıkılmıştır. Elektrık tramvey t'l rt' lmş u1ı 
olmadığı her dakikasında, şahsımda h t" ku t ;c. l d ı e amo ısınan yapı ası m · b' nı's sular ı'çın' den kadın erkek ço rilen resmi teblig" e göre: a .,. m ve aş Y1sın arın an ld{ size en~el şöyle dursun genış ıran c. . h .. ıl h' d'l d'"' d teme r. 
Jayışia mesainizde muavenet eden cuk cesetleri çıkarılıyor. Şimdi İzmı~de ~? . ~nuz t tk ırd' e ı eme ıgın en Gecen haftadanberi Arslaıt 
bir mün1essil bulduğuınuz hakkında ye kadar bulunan cesetlerin ye- Seydıköyunde 18 ış ememe te ır. ç· h . 
Büyük Millet Meclisinde söylediği- kunu 68 i buldu. Burnovada 13 kişi boğulmuş- Şimendiferlerde bozulan yol- :mento es am~ l lira kadaı 
niz sözlerle birleştiriyorum. Size bir tur. lar ve yıkılan köprüler dolayısi duşerek 2~,80 ı.ı~ada. kald~·-
oevap vermem lAzımdı. Bu cevabı Belediyede bugün teşkil edi- Yıkılan evlerin adedine gelin le bir lkl gün işlemiyecektir. • Umumıyet ıtıba~e dıger 
memleketimde verdim. Fakat bunun len imdat komisyonu faaliyete ce ·• Zarar ne kadar? kagıtlar da gevşektır. Bazı fla-
biz,,at sizinle memlekebtinizdek

1
.vcr- geçti. Deniz de 11}0tör, karada İ . f l~'- . d . d' k tler: 

mem lazımdı ve şimdi u z<!V ı va- 1 1 İzmirde 1400 ev tamamen, İz zmır e .... etın e şım ıye a . kamyon ar a ceset aranıyor . ı, BankaS< (hamiline) 10,50 lira zifeyi ifa etmekle bahtiyarım. Bız- mirde 137 ev kısmen, Burnova dar tahmin olunan zararın mlk-
zat sizin takip ettiğiniz ve ç<>k be- Muavenete muhtaç olanlar otel d 150 s dik" b" b k il r h (nama) 9,40 H 

!iğ ketimele~le hattırlattığınız ana lere cami ve mesçitlere nakle- a ev tamamen, ey o- tan ır uçu m yon ıra ta - Anadolu aksiyonu ıs,3o 
hattan hiç bir an ayrılmadığımı be- dilo~r. Şimdiye kadar bu kabil yünde 100 ev tamamen su altın min edilmek~edir. Telefon 24 

y>an ederim. 1500 kişi otellere hanlara çırıl da kalrak yıkılmışlardır. Seydı köyünde Reji 8,30 • 
Bu hattı taki,p ederken, tanıdığım B " l 1 d 1 

ve memleketi menafiinin yorulmaz çıplak yatırılth. ogu an ar arasın a maa e- İzmir, 27 A. A. - Seydiköyün- Kota harici Mısır Kredi Fon· 
bir müdafii oldug"u kadar maniaları Hilaliahmer de yatak yorgan sef iki tane de askerimiz vardır. den sellerin tahribatı hakkında şu res · le de bervech' -tı'd· . 

H ık K b "d d b k' · b " 1 ' ın t alı t sıye r ı a ır -da a~masını bilen bir devlet adamı tedarik eyliyor. a apınarda ara ag a a eş ışı ogu - mı ma ma . nmış ır. . 1886 tertibi l 72 1; 2 r ol•arak çok takdir ettiğim zatı lllini- on beş yaşındaki kızı ve biri iki muştur. Bu mıntakada 300 va- Cumavasıle. B.ulgurcu arasındaki ıra 
zin şahsına istinat ettiğimi açıkça sö . . . d k' 1 .1 ' d · kta e · rm · Sarıçayda deınırkoprti harap olmuş- l 903 ,, 113 ,, 

bırı bır yaşın __ a ı v._apur.arı e tan aş geceyı açı ~ çı ıy.e tur. Cumaovası kenarından geçen de 1911 111 ylemeliyim. Pek aşğıdan bakılırsa - d l b k 1 t F l~k " 
bu manialar rüyeti kapar. Fakat, göz sarılarak yatagın a o en bır :ın mec ur a mış ır. e a et netı- re üzerinde üç hane tamamen ve 6 ha - --·- • " 
!erin önünde serbestçe yayılan ufku ne bulunmuştur. cesinde mekt~pler muvakkaten ne kısmen yıkılmıştır. İzmir şosesi il Hürriyet abidesi 
yük<ıekten temaşa eden için bu ma- Zavallı kadın ani bir su bas- tatil edilmiştır. zerinde bir çok tahribat vuku bul : . . . . . _ . 
nialar tcmamcn silinir ayni müşkili.- kınına uğramış, olduğu gibi ya İzmir, 27 - Rasat merkezi muıtur. Seydlköyiln~e bet han kimi ~limyetı ebedıye .. te?~sı <ı:bt 
ta tesadüf edeceğimizi muannit bir t • d t tl kusu arası d kuvvetli pir fırtınanın gelmekte len yıkılmıştır. On. bıri ~d~n ve altı desı mezarlıklar mudünyetıne 
muhalefete maruz kalacağımızı ma- .. ag~ ~- a ı uy n a ld - b'ld' d' Ş h' sı erkek olmak üsere 17 ki~ı seylipta devir ve teslim edilmiştir. Mulı 
ziyi n.ınutmuş_ o.lmakla hücuma uğrı- olmuştur. O ugunu ı ır l. e ır yeis boiulrnuşlardır. Aynca teşhi• edilemi t tam! l b k 
yacağnnızı bıtiyotlduk. Bir çok aileler memleket has içindedir. yen dört ceaet bulunmuştur. Valinin acı r .0 an azı a. samr ya. 

Fakat ayni zamanda yalnız çahı- tanesine gelerek tanıdıkları ce- İzmir, 27 - Evleri yıkılan va riyaseti altında bir beye_t açıkta ka- kında tamır edllecektır. 
madığıma zatı fünizin d• _hududun setleri alıyor ve defnediyor. tandaşlardan 8400 kişi Hilaliah lan ~at."'ndaşları ycrl,tırmek ~~ bü- Anneler Birliği 
öbür tarafında uyanık oldugunuza ve Mülhakattan hiç bir haber a- mer tarafından verilen çadırlar tün ihtıyaçlarmı tatmin etmek ıçın ge . . . . ". 
ben sıkıntı çeker, şiddetle mücadele • celi gündüzlü mesai ıarfetmektedir- Hımayeıetfal anneler bırlıgı 
ederken burada cesur bir şeriki mesa- lınmıyor. Bogulan hayvanla- da yatmaktadırlu. ler. Yıkılma~mdan. ~orkulan bir çok idare heyeti gelecek pazartes 
im bulundu~una kat"! ~~n~a~ getir- rın haddı hesabı yoktur. İzmir, 26 (A.A) _ Dünkü h'?'eler tahlıye ettın!~e~edir. Ele~- günü toplanacaktır. 
dim. OUn geçtl~çe bırıbınm~ze X~k- Yağmur oıı saat durduktan yağmurların yaptığı nufusça zal t~ık t~amvayian henuz ışleyememış-ı Himayeietfal cemiyeti Kadı 
!aştığımızı mamaların geriledigme • 'dd l . b' h b' tır. Şımendiferler di<n Afyon ve Ban .. 
ve adım adım kartı karşıya bulunaca sonra anı olarak şı :t ~ gene yı~t ve ~naca asaratın tes ıt dırma hattı Karşıyakadan itibaren Ga köy. Sure~ya tlya~~o.~unda 31 
ğımız günün geleceğini hissettim. İş başladı .. su b?~ulatı kamı len pat e~iılen ~ı~ta~ı şunl~rdır: T~pe- zieair istasyonundan itibaren Denizli! teşrınlsanı cuma gunu akşam, 
te bu an gelmiştir. Türk-Yunan mu lııdı şehırde ıçılecek su kalma- cık ve Hılal cıhetlerı, Keçecıler,, postasını yapacaktır. 1 bir terl;ıns.:ınt verecektir . 
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Başı birinci sayfada BalJı birinci sayfada 

K ont B,.,t: len cenapları trenden Polis müdürü Ali Rıza B. 
in nl:e endilerini hükfunetimiz uün gemi kumandanı kayma
n na ımeden .stikbai eden kam Fahri Beyi ziyaret etmif 
t , ı ·. t mudiri umumi muavini ve merasimle karşıla.ıunqtır. 
S bri Bey Vali Beyle sair zeva- Resmi ziyaretler 

ME 
Dön! ak am l I 

"LEK g . ' ~:~IA . '\lH 
Beru11el n 'nln eıerl.rinin mUbdia91 

GABY MORLAY 
en btiyUk Frıns11oa ıöz!U 

ÜTTF.HEM KALKINI 
tı takdim etmiş, Macar sefiri M. Kolordu kumandanı Şükrü ftlmlade emsalsll muvıffıluyotlır 

lı:uodı. Tahi de Macarları tanıtmıştır. Naili Paşa da bugün Yavuzu zi
Vali Bey Başvekil cenaplarına: yaret edecektir. "Yavuz" per-

lllveıea; s .. ıu YC aoıll FOX 

JURNAL MÖSYÖ V&'<IZELOS 
- Hüklımetim namına beya- şembe günü on bir buçuğa ka· 

nı hoş amedi ederim ekselans dar halka açık bulundurulacak 
demiş, Kont Bethlen cenapları ve cuma günü ağlebi ihtimal 1z 
vali beyin samimiyetle elini sı- mire hareket edecektir. Gemide 
karak: Cümhuriyet bayramı için hazır-

- Çok te[iekkür ederim mu- lıklara başlanınıt ve yeniden tel 
kabelcsinde bulunmuştur. vinatı icra olunmuştur. 

Macar kolonisi namına da Gemi donatılacak 
Macar mektebi müdürü beyanı Cümhurİyet bayramı geceai 
hoş amedi etmiştir. gemi elektrik tertibatile donatı-

Kont Bethlen cenapları va- Iacaktır. 
gondan İstasyon kapısına doğ- Gemide bu mü• 'lsebetle balo 
ru yurürken asker ve polis mü- tertibi de muhtemeldir. 
freıeleri resmi selami ifa etmiş- Dün gemiyi ziyaret edenler 
!erdir. çok iyi intibalarla ayrılmışlar-
Macar kolonisinin tazimatı dır. 

İstasyon kapısında Macar Devrilen sandal 
oı:olonisi ı.amma Macar milli el- Saat on dördü beş ~çe "Ya-
bisesini l · bis iki küçük kız tara- vuz" un civarında bir sandalın 
fmdan başvekile büket takdim alabora olduğu gemi zabitanı 
edilmişe a}'rıca beyanı hoş ame tarafından görülerek derhal 
di olunmu~tur. "can kurtaran" atılmak suretile 

Başvekilin mukabelesi imdada yetişilmi§ ve sandaldan 
Koloni namına irad edilen kı- düşen iki gemici muhakkak blr 

sa nutka Kont Bethlen cenaır ölümden kurtarılmışlardır. Bun 
lan: lar Kadir oğlu Kemal ve Rifat 

- Sizinle burada bulusmak isminde iki sandalcı oldukları: 
ve gôriışmekle mübahiyim cüm anlaşılmıştır. 

leleri ile mukabele etmiştir. Yeni tertibat 
Başvekil cenapları koloninin "Yavuz" da gayet mühim bir 

Macarca yaşa nidaları arasında çok yeni tertibat vardır. 
açılan hususi holdav harice çık Gemide (10) tane (28) Iik, 
mışlar ve ihzar edilen otomobile (10) tane (15)lik ve aynca (8) 
binerek Perapalasta kendileri 1- tayyare topu mevcut bulunmak 
çin ihaar edilen daireye teşrif tadır. 
etmişlerdir. Bundan ba§ka (3) de torpi-

y oldı alkıfhr do dııiretıi vardır. Topçu kontrol 
Başvekil otomobille hareket tıert:lbatıda çok munta:ıamdır. 

ederlerlcen istasyon haricinde 'raretlerin isimleri 
kendisini istikbal eden halk küt 
le5İ tarafından alkışlanmlfl~ 
dır. 

Oileden 80llra 

Kont Betlılen cen:ıplan biı 
müddet Perapalaata tıdnıhat et 
mişler, 80llrada vali beye ve ko
lordu kumandanına iade! :ılya
ret ederek Perapalaaa döıunilf
lerdir. Perapalaata Macu kolo
nisi namına g-elen hey'etl~ de 
ıdyaretleri kabul edilmiştir. 

Misafir ,erefine ziyafet 

Saat ikide Vali Bey tarafın
dan Kont Bethlen şerefine Pe
r~palallta bir ziyafet verilmigtir. 
Zıyafette Kont Bethlen ile Kont 
Şakiden başka kontun klitibi hu 
suııisi, Macar s<efiri ve musteşa
rı, Vali, kolordu kumandanı, 
~ali muavini, polis mild!lrii, T90 
ı ifat müdiri umumi muavini 
Sabri, kalemi mahsus m!ldilr 
m avini Kadri Beyler de burun 
muşlarıhr. 

Ziyafet sat 3,30 a kadar de
vam etmiştir. 

T opkapı sarayını ziyaret 
Zıyafetten sonra Kont Beth

len cenaptan ile Kont Şaki ve 
ıdltibi hususileri mihmandarları 
Sabri ve Kadri Bey !erle birlikte 
şehri dolaşmış, Topkapı sanryı
'll ziyaret etmiştir. 

Ankaraya hareket 

Kont cenapları saat 18 de tek 
rar Perapalasa avdet etmiııler, 
ve saat 18,30da haraket ederek 
köprüden hususi bir muşla Hay 
darpaşaya geçmişlerdir. 

Vapur iskelesinden ga
rın i~ine kadar iki sıra 
polis memurları selama duru
yorlardı. Başvekil hazırlanan 
hususi trene binmiş ve trenin 
haraketine kadar Vali Muhid
din Beyle görüşmüştür. 

Gemideki bel taret "Barba
ros", «İzmir», «lmroa», "Smn
ıun" ve ffTurgut» iııinıleriai ta
fUltaktadır. 

Halka bu taretlerin içerisin· 
deki tertibat da göeterllmiştir. 

Taretler yedi kattan mürek
keptir. Üat kan toplann sevkü 
ldareııine mahauıtur. 

Burada mermiler doldurulu
yor~ harici tarassuda lüsum kal 
macıan aletlerle nişan almıyor. 
Altmdaki dairede topu çeviren, 
irtifa veren elektrik tertibatı ve 
mütebaki katlarda top için li
ınm gelen diğer asri tertibat ve 
hcc tarette ( 64) bahriyeli var
dır. 

( 420) ton sikletinde olan her 
taret gayet seri olarak iı~~n 
latikamete tevcih edilebilmekte 
dir. 

Tartlerin hey'eti umumiyeai 
nin idarelll bir merkeze tevdi o
lunmuş ve geminin icap eden 
noktasından muhabere edilerek 
derhal faaliyete geçmek imkaru 
temin olunmuştur. 

Muhabere vesaiti 
Muhaberenin hiç konuşmağa 

llizum bıralcmıyan cihazlarla ya 
pılınası temin olunmuştur. 

Gemide, en yalpalı havalarda 
bile ufki vaziyette kendi kendi
ne toplan areşleme tertibatı da 
vardır. 

Sisli havalarda 
Direkte, düşmanı.: aşağıdan 

gönnek mümkün olmadığı sisli 
ve dumanlr havalarda iş gönne
ği temin edecek yüksek kısım 
tertibatı mevcuttur. 

Peminin köprüsü üzerindeki 
yeni tevcih aletlerile geceleri 
düşmanı siir'atle görmek müm
kün olabilecektir. 

NUTUlt SöYLERKKN 

Proıperl film lı:onıortium 

Kıdılı:öy SUrcyyı Sin•mdı 

NUHUN 
GEMiSi 

SeıU, Sti~IU Film 

Buıkıım CskOdor Hale Stnemasında 

Dumbullu İsmail ef. 
iıpuıyı C.Uıdı p. Varyete Danı 

Devredilecek ihtira bentı 
" Mcsamatlı yılıuı bücrevi beton 

veya buna mllmull mevıdın iıılhsali 
hakkında veyahut bunları mttteallit 
islAhıı .. hıktıadaki icat için sınai 
müdüriyeti umumiyeslnden istihsal 
edıımı, olan 22 teşrlnevvel 1928 
tarih ve 717 numerolu ihtira berıu 

bu kere bışkuına !erat veyahut 
icarı vır!lıcetınden mezlı:Or lhılrıyı 

11nn ılmıt veyahut ilılcar eımet 

arzusunda bulunan znabn htıl\bul' 

dı Yeni poaııhane arkuındı ~r 
efendi ttttbpbıneıl cıddulnde Ttır· 
kiye hın No • 18-it de klin vekili 
HANRI WALTS:R ISTOK ıtfeadlye 
müracaat eylemeleri Uln olunur. 

DOÇE LEV ANT LlNIYE 
Hııaburr. Br•ıa, Annn, 
btanbul ft Bahri Siyıll ıra 
ıında aıiınet n aYc\tt auntı 
ıam postası: Hlmbwı,Breııt, 
Stetill, Aııwrı "• Roterdıın 
daıı limanıaıza muyasa'.alı 
beklenen Yaparlar ; 
Deloı vaparu ll t .. rl•lıanı,.ı dııtru 
Andıoı " 7 • " 
Voloa ,. 8 " ., 
Aobalı ~ o " ,, 
Bıır111. VUM, IC&.ıttoo, Kalu 

'H llınu "9 IJıııtııımıHH 
lıuel<« cdffOk nparlır: 

Aıı~ vapuru 7·0 ıcşrinlsınlde 
ıahmlldı 

Voloı vıpunı 8-10 ı .. rlnlsııılde 
ıahıntlde 

Achaiı vıpuu 0-1 B ıe~rinlaanlde 
ıaı.ıııtıdt 

Haıııburr, 811m, An.., Roıerdam 
n Duçlc için yllııada llıııa11ıouı· 

daıı l11ttk« edectlı: upurlır: 

Tlaoı vıpıını 30-il ıeşnoov· 

velde ııhınllde 

lıabroı vıpafU 8 ·4 ltftlnlaanllle 
ıabmtlde 

Pommern vapuru 6· 7 ıetrlnlsııılde 
tahmil de 

Yakında RQdoı, Anveıs, No· 
ıerdam ve Rambıırı llmınlırı 
için hareket edecek vapurltr. 
Pommern vapuru 8-10 leffinlsınidt 
ııbmilde 

Fazla tafsi &t için Galatada 
O vaki Pil yan H&lllnd~ k&io 
munıt aceıoteli~IM m a~ıat 
Telefon: f!eyoğl ıı 641 - 674 

COl\IPAGNIA (;[.·ov SE Dl 
, ' A \'IUAZIONlı: A \ APORE 

Cetto' c, Savonı, Livurn, Napoli, 
Meslna, Katanı ve Pireden beklen· 
mokıe olan "Capo Pıno vapuru 29 
ıeşrlnlenel çarıaıaba gilniı uıı 16 
da ( Kö,cence, Kalas ve lbrailt) ye 
mtitevtcclhen hareket edecektir 

Birinci ve llçüncü sınıf yolcu 
biletlerinde ıenıil&t lcra <dllir. 

l\laliımıı, hamule va yolr,u hılr.
kındı Galııa'dı Çlnilı rıhtım hanında 

• J\gen.:e lnterconıinentıi. Anonim 
şirketi ne müracaat. T d. 1 J 2H 5 

hale gelmiştir. 
Diier tertibat 

"Yavuz" da istirahat salonla
rı, radyo ve sinema tertibatı da 
mevcut bulunmaktadır. 

SEYR SEFAIN 
:\lerkeı A~. nıa; Gaiııı1 köprü 

8afında; Beyotlu 2362 Şube 

ıcenıesl; Sirkeci'de M:ilhürdar 
21de hanı alundL 'folefon ise. 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURiYET ) npur11 
i8 t•trinievvel ııalı akşamı 

Galata nhtt!!tında11 kalkarak 
Zonguldak, lnebohı, Sinop, 
s .. sun, Giresun, Trabroıı, 
Rııı:e ·ye gidecek ve dönil,te, 
Siirmene , Trabzon , Gö r~le, 

Gires~,Ordıı, Ünye, Sımsun, 
Sinop, lnebolu, Zonıuldağa 
ufuyarak gelecektir. 

lSKENDERiYE .. ' . sur at postası 

(ı • ) vapuru Si 
zmır teşrini eve! 

cuma 1 Oda Galata rıhtımından 
kllkırak cumartesi sabahı lzmi
re vanr ve bmirden ~aat 12 
de kalkarak pazartesi saat 1 O 
da lskenderiye·ye varacak ve 
çar~amba lskenderlye'deıı kal
karak Izmir"e uğrayarak lstan 
bul' a saat l 'i de gelecektlra· 

!SKEDERIYEDEN aktarma 
PORTSAtt için de !şya ka
bul olunur. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 29 

Teşrinlenel çartaıaba 11 de 
GalaCI rıhtımından lı:allı:aralı: 
Çanalkale, lllD!r, KilllUk, Bod
null, Radoıı, Fechlye, Finike, 
Aı\taly' AWya'ye uğrayarak 
Mersln'e gidecek 'l'e dönllşte 

ay-ııı iskelelerle beraber Tqu
cu. Anııaor'a uırayacalıtır. 

Dalyan Marmerie yolcu n 
yülı:ii gidiş n 6elişte Fethi· 
ya'de ~ktarnıe suretile alınıp 
verilir. 

Ç&ftakkale için yUk alınmaz. 

Ayvalık sür' at 
postaSl 

rai11) npıaru 28 t~rinieyyeJ 
salı 17 de Slrlıecl rıhtımından 
kılkarıık Geilbolıı Çanakkale 
Kttçilkkııyıı. !:drem1ı, B•u11i· 
ye, Arnlı(a ıtdeoc'i n dö· 
llÜ$te aynı lıılleleleıh blrlltte 
AJtunolufa ııfrayacak tır. 

Aaimeıte G~bolu için yük 
alınmaz. 

Trabzon İkinci 
postası 

(KARADENlZ) vapllru 80 
te,rlnievvel perşembe ak,amı 
Galata rılıtımındsn kalkarak 
lnebolıı, Samsun, Ünye, Fatııa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'va gidecdı: ve dönüşte 

pa:ıar is!Nteı;ilc Rlıe, Ot, 
Trabzon, Polathaııe, Giresun, 
Ordu, Fatsa, SRınslln, lnebo
lu\a uğrayarak ırelecektir. 

Karadeniz postası 

T ·· k · vapuru 28 
llf ıye Teşrinievvel 

Sa 11 gllmi sıt~t 20 de Sirkeci 
' rıhtı•ından hareketle 
( 7.onıı;uldak, lnebolu, Gıırze, 

Samsun, Ordu, Giresun, Görele, 
8üyiikliman, Pulathane, TrAhıon, 
Sürmenoı, Rlı:c, Mnpavri, Pazar, 
Ünye ve Hopa) yo azlmot ve 

ayni llkelelerle Fatsayı ugrayarak 
avdet edecektir. 

YUk ve yolcu için rnalıalll 
müracaaı: Sirkeci salonu ku'iı 
sında Mizan Oflu 1 lan No: 2 
Telefon Istınbul 3!14 Tren saat tam 19,16 da kalk 

mış ve istasyonda Vali Polis 
müdürü ve sair birçok zavatla 
kalabalık bir halk tarafından 
teşyi edilmiştir. K. Bethlen ile 
bı~likte, dünkü ekspresle şehti
mıze gelen, Peşte sefirimiz Beh 
cet Bey de hareket etmiştir. 

Her hangi bir nişan noktası
nı derhal tesbit etmek, tahtelba 
birlerin hangi istikametten gel
diklerini anlamak ve seslerini 
almak için tertibat olduğu gibi 
mayina çarpmamak için para
vanlar da mevcuttur. 

Hastanesi, kamaraları ve di- Dr. 1 H 6 AN 8AM1 

...... . 

Gemide (24) kazan bulun
maktadır. 

Gemi son yapılan tadilat w 
asri tertibat çok mükemmel bir 

ğer bütün vesait ve aksamı da Gonokok aşısı 
asri bir haldedir. Geminin her 
tarafını ancak bir haftada liıyıki Belıoiı;uklutu ve lbtilltlarııa 
k gönnek mümkün olabileceği / kartı pek tesirli ve taze -.ıdır. 

Dlvanyotu Stlltan Mahmut tUrbeıl 
anlaşılmı~tır. '====> No. 189 J 

1 Y2 Tonluk Ford Kamyonu 
bu memleket için en muvafık bir nakil vasıtasıdH 

ÇGııkD : Saka ılma flalı ucuıtlur. 
1 •ı, Tonluk 

çu•ı : Ferkallde sajluı olll"llı İlllıl " ıııente edilmiştir. 
Çoıılıl : BlllZiıı wfiyatı gayet Udır. FORD 

Kamyonu 
latanouı fabrlk•· ı 
aın<lı ır(ımrOk· 
ıenmıt olarak 
ıeallm flıtı 

Çllııkt : T uıiratı ııcu " ifletme ınurafı pek azdır 

ÇllMii : ford yedek parçalan Tllrkiyenin lıeııı• lıeM9ll llOtllıl 

f91ı1r ve lıOyler119* lllıtanlr. 

QOtı1ı1 : Tllrki,ad• pya1tt •-Yet Mr ıurette hinıet Ilı••• 
noklai rıazarındaıı eyi lıir 111111 ııuanmıftlr. 

1700 

~-~l,,.I R-"-·-J ÇUtıkl ; Tilrkiyede Tıırtı ıffiieri tlt'llllMl111 yapılııııftJI'. 

T0RKtvENIN HER T ARAFINOA AC!NT ALAR 

Fordson 

l='ôRD MOTOR COMPANY E.ı<PORC['S INC. 

elkenci vapurları 
Karadeniz posta!ıı 
VATAN vıpııru ~t 

ıe~rilı!evvıl 

Çarşamba 
gün~ akşamı 18 de Slrkocl 
rıhtımından lıutk«le (Zoncul 
dü İnebolu, Seıutuıı, Ordu , 
GireJun, Trabzon, 8'ırmcne 
ve Rize ) lıılrelclcı'tne azimet 
n avdet edecektir. 

TafBllAt için Sirkecide yelken 
et hanında kün acentuına mil 
ra t. TeL lstanbul ısı s 

iL AN 
Buı efhuııı. hiçbir ulthlyetler! 

olmıksı11n allouleri ztyıret vı koP
doıı ve dlgcr ıtlefotı teferruatını 

ıobdll b ahanotlyle Ttlelon şirketi 
namına urullttıa bulundukları muh
terem ıhıllye auohıntlf. 

Blnaenılıy9, lmlııngl bir ıediyı 
keyfiyetinin dOjlru olmtsı i9in, Ml
dUrlerimi?.d ' n btrisinin lmz .. ını hol 
şirketin re""' makbuzu mukabilinde 
ifa ed!lmlt olmaları ltbumu aıuhıe· 
rem ahalinin. nazarı itdtılını arlolunur. 
Aynı zımaa<lı herhuotı bir nsile 
ile aboneleri ziyaret içia tavzif edl· 
len, memurlann, Müdlfriytt tarafın· 
daıı musıddalc ve yalnız ıınziııı 

edlld!klerl ay eınuındı muteber 
olan foıogreflı bir hüvlyyet varokı· 

ıını hı mil bulunmaları luımdır . 
Nezdlerinde mUeueı ttle!on malclne
lerl ile teferruıanda htdis olup 
munıazam hüvlyyet vıraka11nı hA1111l 
bulunmayan lıerhınci bir şahı< ııra-

fından ıkı e<lllmit bilumum ha.ar ııtaa 
aboneler mes'ul addedilecektir. 

Çocukları bıkmak ve ıırbiye ıımolı: 

husuSYnda ihıısı~ı olan 
BiR AL~AN li~MŞIRli 

iyi ıllelor nudtnde hizacı ıHyor. 

Teklifatın " ES . ., rumuzu ile lı
ıınbul Yeni postıhanede 176 No ya 
l{Önderilme ~i. 

VEFA BOZASI 
ÇI Ti 

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

lrrattsıı "Cılulrnett mtnbllarınlın ,,_,..c edilmıı t.uı&atı ,..,. 

8 vıcHv -ETAT .. ~be 
follıllorı#u ıd1111111 • tıc,,. ETIT ..,.,,,,, •fllf'ffA ""'"" 

VICHY-ETAT TUZU ::,~~~·=:=~~:-..:::::.:.~~; 
ıı• llO ..,. lıOG .,...-11• ,...,_.. Ntll"'-

V ICH Y • E TAT PASTİ LLERI ·~:li'1E•·~ ... 
VICHY· ETAT KOMPRİMELERi" =!~·~:=:::~~:~ 

• ..,. ..... ...-.uow ....... 

F'RANSIZ HOKUMETİNIN me ntıılan 

VICHY CELESJI NS Damı~.~~;~:'!:~lıkları.f' 
VICHY GRANDE •GR iLLE Karacı~:.ıaı.~ıar• · 
VICHY~HOPITAL Mide ve Baran -aııııtarı. 

-·--- ·--------" 

~ınnat ve içtimaı muavenet vetalettn~en: 
Diyarlbekir numune haatanc:;ine muktezi 60 kalem ilAq ,e 

tebb! malzemt kapalı zır! usul! ile mu hayaa edilecektir. :vtdnakl' 
sa mıiddeti 2 J. 1 O. 9.10 tarihinden itibaren 'lO gündür. Talip oııd 
!arın ~artnamesln i görmek LliCere AnkaraJa sıhhAt ve i9(1~ ınll' 
avenet umum müdilrliljtöne ve lstanbul"da sıhhat ve tı;ıimal l]IU'' 

vınet nHidüriüğüne müracaat etmeleri. _, 

ls~ana tltaJeti encuınen taleınin~en 
Isparta Dinar yolu üzerinde yapılacak sekiz bin lnş yüıı eUl 

dokuz lira otu/. beş kur~ bedeli ke,illl tamiratı esuiye ile ild 
bin seksen dokuz Ura otuz iki kuruş bedeli keşifli iiç tane 111cJI· 

fez köprll imal4tı sınııiyeei 9 te!lrinlaani 930 pazar ıünü sııat 0" 

altıda \;apalı zarf usulile ruiinıkasaya konulmUltur. 'talip olanları" 
miinakasa şartlarını v~ keşifleri Isparta hı ; mlihendisllğlnden ,ılı' 
bilecekleri ve taliplerin mühendisliklerce musaddak fen menıurl•~ 
rilc birlikte ve ' münakasa ve ihale kanunun kapalı zarf hakkııı,l• 
ahkama riayet etmeleri ve muktazi ticaret odası vesikaları vr ce· 
minat ak~leri ve evrak ve vesaiklerile Isparta daimi encumen 10' 

müracaatları il&n olunur. 

• ''MiNORA,, ''ROLLFIX,, 
1 adedi Automatique 

Rotbart Luxuosa Rothart superfine Mond - Extra Gold " Mond _ Extra ,, 1~ k~;~ Bileme mkkinesi Fiatı 
1 adedi 15 kurut 1 adedi 12,5 kurut mutedildir. 

1 adedi 20 kuru~ 10 ,, 150 ,, 10 ,, 125 ,, 10 adedi 711 kurut 50 kuruş 
Fe ve ihtira aleminin hJrikaları olan ve inceliğile mukavemetleri tezal !eşHI eden meşhur " ROT - BUHNER ,, fabrikıaı mamulihodao " ROTBART LUXUOSA ,, " ROTBART SUPERFINR ., " MOND 

E~TRA GOLD .. " MOND EXTRA ., " MINORA ,, traş bıçakları ve " ROLLFIX AUTOMATlQUE ., bileme makinesi her ytırde Ntılır. lıbu bıçakların meıheri: Bahçekapı No. 11, Fenni göz.ükçli 
KIRKOR UZUNY AN Efendin'n mağazas·dır. Mallarımız için A NKARA, IZMlR, KONYA, ve TRABZON' da birer satıı deposu ihd11 etmek iltemekteyim. Bu ıatııı deruhte edeoek zevatın bana bizzat veya 
bilvt~a'e mıl acul arı ve şifahen muta ık kıılmamır lazımdır. Tahriren mlirııcaat edilmemesini 'e tahriri m!irıcaatlara cevap vermiyecejimi l>erıın eylerim. 

_.._.Ö..centası: Galata'da, Kürkçübaşı Hanında. 4 numarada PIYER PIRtfttYAN~ : <; . • • ..~ •• • • • • ,,; · ~ - • •• ;,.,;: ,."-: •• .:: ~.ı. :·- ... 



· BayrGını 
Vilayette resmi 
kabuı programı 

• • • • 
ıs erı ıçın 

Dün bitli \1..__M._a_hk_e_m_eı_el'<_d_e 
Son rey dün akşam Haşa ... 

verildi .. 

m 
1 Tapu işleri 1 Ekonomi 

Yeni ~lıamname Çimento 
tatbik ediliyor T Od 'h •kA 

a y 1 1 
1 Fay dası yok değil .. bila~is 

pek çok var! 
Memurlan tahkir -~ . asJ ı tı ar 

snıi kabule saat onda Reyiam varakaları bugün\ Nizamname 160 maddeyi tahkikatile meşgul 
başlanacaktır sayılacak eden kadın ihtiva etmektedir 

Yılıı11ayı değil, yapmayı 
istemek lazınıdır Yarın Cümhuriyet bayramı J Beşiktaşta yeni bir belediye Cürmünü külliyen inkar Tapu yani sicilli emlak ni- Senede 65.000 ton 

~ Clıctile vilayet dairesinde tesisi ve diğer belediye hudut- d" zamnamesi bir müddet evvel he istihsalai var ,.. . l 
kılınacak resmi kabul pro- !arının da kaza teşkilatına göre e ıyor yeti vekileye tevdi olunmuştu. Ticaret odası çimento fiatleri Amelı Hayat mekteplen etrafında yapı a 
t tcsbit edilmiştir. Resmi taı..lili için toplanmakta olan rey Evinde bulunan müskirat le- Haber aldı~ımı~a g?re bu ni- ve çimento tröstü yapılıp yapıl- neşrı·yat yerinde ve yolunda deg" ildir 
&abalı saat 10-11 arasında ler dün nihayet bulmuştur. Rey vazımmı müsadereye giden me zamname heyetı vekıled~n çık- madığını tetkike başlamıştır. 
a dairesinde icra kılınacak ler buglin tasnif edilecektir. Ma murlara hakaret eden Emine nuştır ve yakınlarda tatbıkatına , Fabr.ı alarm aralarında tröst 

. amafih neticenin müs~et oldu- Hanım dün ceza mahkemesin- başlan~caktır. yaptıkları tesbit edilirse ticaret 
' İstanbulda bulunan Bü- ğuna muhakkak nazarıle bakıl - de muhakeme olundu. Bu nızamnaıne 160 maddeden odası hükumete müracaat ede-
l.!illet Meclisi azası 2-Ü- maktadır. Maznun kahve rengi çarşaflı, ibaret olup tasarruf muamelatı- rek bu ihtikara mani olunması-

t l<olordu kumanda:U, her- r J siyah peçeli. zaif _bir kadın. ~n ne gibi ".esaike istinat edece nı istiyecektir. 
t bahri erkanı askeriye, balı- L Vilayetle Şah.ıt.ler dınlenı~or. .. ~unl~r- gı "!ene şekılde defterler tutula Aldığımız malUmata nazaran 

l(U: ümerayı askeriye ve - · d~ ~ırı, hanımın ışledığı ctir- c~~ı ?akkında baz.ı muamelele- 1929 senesinde Türkiyenin çi-
l'ttıa Ku: y • t h • m~ şoyle anla~tı; . rı ıhtıva etmektedır. mento istihsaliitı 65,000 tondur. 

'Darülfünun emini maa- enı a f}f - Ne vakıttenberı bu hanı- , p /" t 1 Ayni senede harirte de 58 bin 
..... · ' · d · ı· k ıd - o ıs e ~ 
·"~'.11· 4 - Vekaletlere men- mın_ e.vın e gız ~ ra ~.yapı 1ı1: · ton kadar çimento getirtilmiş-
l!ıufcttişler, 5 - Hükkam ve Ankaradan üç m bılı~ord~k. Bır gun haneyı A • tir . 
. ~ adliye, 6 - Darülfünun taharrı ettık. Bu esn~da ~u. ha- Helada esrarengız Bu senenin çimento istihsalA 
etı, 7 - Maliye vekaletine komisyon geliyor n~ fena halde .~s~b~~eş~. Açtı b. h tmın geçen senenin iki misli ka 
.uP rüesayı maliye ve mai- agz~ı, yum~~.gozunu. Bıze kar ır cer dar olacağı kuvvetle tahmine-

ti, rüsumat, tapu, emli\~, Bunlar gelince yeni li1 so~lemedıgı kalmadı .. Nelec _Evvelki gece.1:aksimdC:ki ~e d~lmektedir. ~ünkü yeniden iki 
~ane, kadastro müdürlen, t h · b 1 k neler_.... ledıye helasının ıçınde ganp hır çımento fabrıkası açılmıştır . 
. cınurini dahiliye, Vali mu a .r.ıre .. aş an~c~ . Reısı; . . .. , cerh vak'ası olmuştur. Maamafih bütün bu fabrikala 

. • ltıektupçu,polis, şehir da- T~hrırı musa~kafat ıçın yem -. Ne. g~bı s~zler: ·· . Beyazıtta şoförlük eden Ke- nn aralarında bir anlaşma mev-
k'Ynıakamlar, muhasebei 1 tahrı~ yapıhcag~~ yazı:nıştık. Dıye ~~ahat ıstedı. Şahit de- nan efendi gece saat yirmi bir cut olduğundan fiatler çok yük 1ııtanbul vilayeti tarafından zarfında ve bilgili geneler yetış 
1Ye, iskfuı, umuru Jıukuki- Tahr~ri yap~ak ıçıı:ı Malı ye ve- va~ ettı · .. f · · • buçukta Taksimde belediye he- sektir. . tesis edileıı ve umumi meclis ta tirmektir. 

evkaf ınu"du··rıen' encu"men ve kaletınden uç komısyon gele- - .Ttirlu el azı .g~liza ıs~ı- l~sma girer. Ecnebı vapurlarına 
1 d d K d d d " rafından müntehap bir heyet ta Mektepteki spor faaliyeti d~ 

e lıcy'etl eri. 9 - Maarif mü- cek ve tahrire başlanacaktır. ~a e ıyor u .. eı:ı ısm.e. ~ ım Kenan efendi içeride meşgul k l l k raf d "d ed'l k -
v A · t f ki ·hanımefendı bıraz dılini tut o ay ı ın anı are ı en ız ve er 

1 c ınekatip müdtirleri, 10 - zaını asarru B: 'f .. ' B k ken helanın kapısından taban- . .. kek ameli hayat mekteplerinin 
.i.serınühendisi ve maiyeti, Liman şirketinin sermayesi kız vazı :~ızı yapı;o~~· t'C~a calı bir el uzanır. Meçhul el te- . T~car~t odası~da bugun de- faidesi:ı;liği etrafında neşriyat 
le ~fa.at, orman, baytar mil- bir buçuk milyon liraya tezyit vüoc~a~~tır~~ ~:kkın~:"zabıt tiği iki kere çeke~, çıkan kurşun ruz tşlerı.n~e ~utahassıs zevat yapılmaktadır. Bu neşriyat iki 

t tık, 12 - Ticaret vekaleti olunmuştu. Bu tezyit kararı ve(' tutzu m lar Kenan efendınin muhtelif topı~c~ ar Sır. . f . kıymetli irfan müessesimize ya 
a a "d" ı · · od T k M r .- ·ı d arı ·· 1 · · b ted Bu ıçtımaa eyrıse aın namı . . . he , .ınu ur en, tıcaret a- n ır en a ıyeyı temsı e en 

1 

Bu sözlerim ona hiç tesir et- yer enne ısa e er. . 1 .. d" .. B h d pıla.n bu nahak tarızler iizerıne 
Z etı, esham, zahire, hay- 1 Defterdar Şefik Bey, azami ta- dikte başka kameti uttır- Ağ:ır surette yaralanan Knan nd~ ışL~tme ~uku~u ur ane .. - dün bir muharririmiz tahkikat 
uors 1 h ' 1 . 13 Sıh f ·1 . me n f dik l .. de kıl ın ıman şır etı namına mu- . . Hun 
ltıü~·~r~ ey et ~rı, . - ~~u şartıf ı e s~~m~yenınö t~z- dı Ne yaparsam% yapın, ben ~en h 

1 
a~~ 'Jın fi yer~ yı ır. dürU umumi Hamdi Beyler işti ta bulunmuş ve atıdekı ma . 

tij ın urul' ~e maı~~tı,·ı· 14 - yı_ ıne tbara tarı o ugunu ~ Ye- söyliyeceğimi söylerim.. eçFu c h et hırar e. er.k 1 rak edecektir. tı almı~tır: k 1 . 1340 
, • ec ısı umumu vı ayet rruş ve u şart a sermayenın tez Baktım olmıyacak arkada~- ransız as a anesıne a - B . . d b" 1 Amelı hayat me tep en 
•l en .. · d · •· . 1~ ·d· k bul d'J · t" • ,. d 1 h li d"ğ' . u ıçtıma a ecne ı vapur a- . t bul .1• . . tı.' cumenı aımıı '!I ayet yı ı a e ı mıj ır. larla haşhaşa verip bir mazbata ın an mecru po se ver ı ı ı- r d k 'h senesınde stan vı ayetının 
Cd'. Belediye muavinleri ve Yunan kumandanının yaptık fadede: • ;;11 ım1ıınıı;ız ant ge~;ı:. t en .. 1 ta himayesi altında tesis edilmiş-
,,_'.Ye erkanı~ cemiyeti u- zı"yaretı" Rei~.,:naznun kadına hitap et -Beni yaralıyarun kim oldu _ılye a. mtra afrınad esöı .~ .. il os ke- tir. Yedi senedenberi memleke 
"ll'·e· bel d" , . • " ed" Fak n mesı e a ın a g ruşu ece - f d 1 b" k"ld . k" ı' ı e ıye hey tı, slyasf . . . ti. ğunu gurm ım. at Vedat . te çok ay a ı ır ie ı e ın ı-
lf·ar' Hilfiliahmer, Türkoca- Ellı harp gemısı. kumand~ı, ·_ Şahit Hüsamettin Efendi- isminde bir düşmanım vardır. tır. 1 şaf etı'I\ektedir. Her iki mektep 
. ıınayei Etfal tayyare cemi bu sabah 10 da valı ve beledıye . d d'ğ" . d d h Ben hel5.ya girerken o da kaldı Mnesucatçııar toplanıyor te ilk mezwılarııu 1926 da ver-' .. M h'dd' B . . nın e ı ını uy un mu a- f . .. 1 . 
e' ~uallimler birliği, matbu- reısı u ı _ın :yı ~ı;:aret e- mm? Ne diyeceksin bwıa?.. mndan geçi}'Qrdu. Şüphem on- . Me~sucat abrıka.~o~. en. ve ta mişler ve bv mezunlar her sene 
tkanı. Konsolosların teb-ı decek ve valı de ıadeı zıyaret- M . k lk p . dadır .. " demiştir. cırlerı perşembe gunu tıcaret muntazam bir surette artmıştır. 
tı ~ \t 14 ten 15 e müesse- te bulunacaktır. . kalzdnudn aByaga .ak. tı. feçe.sdı Bu esrarengiz cerh hakkında odasında toplanacaklar. Bu içti Şimdiye kadar erkek mektebin 

1 "'- • • . nı a ır ı. ~ım ı ı tara a şı d 1 k · · d h · · 
:'.""lıye ve bılfunum şırket . Boyalı bozuk bayat gıöa- d ti sall arak reddetti. tahkikat derinleştiriJiyor. ~ a ge ece ay ıçın e .. şe . rı- den 150 ve kız mektebınden 100 
Urlerinin tebrikatı saat ısı '.. ' e e H ıy 1 K b 1 · M d l d . . l nuzde toplanacak olan Turkıye talebe neş'et etmiştir. Bu me-
ıs buçuğa kadar kabul olu- \ar musadere olunacak -. aşaaa ... a u etmem e- azot epo arın a ıştıa mensucatçıl~r kongresi ruzna- zunlarm hepsi hariçte rağbet 

:ttır. Elbise: frak mecbu-i Bir kısnn muhtekirlerin bazı fendı;~·k ala.. ..B~ 5:il~ Kfilı~e~e ~.ünnet mesinin tesbitine başlanacak- görerek resmi ~us~si ~ çok 
tır. lşbu proğram davetnal gıdaları boyadıkları ve tağşi§ İkin . h"d' "f d · d koprilsu cıvarındakı hır tuccara tır. müe96eselere gırmışlerdır. Her 

tııakarnına kaimdir ettikleri görülmektedir k cdı şa ıtaın ı a esı 1 e ~az ait mazot deposunda bir iştial Kambiyo Borsasında sene son sınıf talebeoııi daha im M b · · nun a ının rnanıen a ey ın- k b ,_ t İ ' . d · d'I 
at uat cemiyetinde Belediye Sıhhiyesinden inti- d idi. Fakat maznun buna da vu u u ...... uş ur. Dün borsada ngiliz lirası tihanlan bıtme en angaJe e ı -

~ Bayramlaıma hap edilen bir hey'e.t piyasada ş~detle itiraz etti: Bu yang~ gece de~ civarın 1030 kuruşta açılmış ve bir ara mektedir . 
. atbuat cemiyeti reisliğin- dolaşacak ve sıkı hır teftiş ne- _ Haşaaa ! Kabul etmem e- d~ y~kılan bır ateşten ılerl gel- !ık 1030 kuruş 10 paraya kadar Mektepten çıkanlar içinde ile~idedir. Talebe arasında ~uh 
~ l.tatbuat meslekdaşları 29 ticeslnde boyalı ve mağşuş gıda fendim.. mıştır. .. .. yükseldikten sonra gene ayni fi muhtelif mali müesseselerde telıf spor sahalarında şampıyon 
8' nlevvel 930 Çarşamba gil- !arı müsadere edecektir._ Bun: Şaban, Esat, Şükrü isminde Yangı_n dun oğleye kadar de- atte. kapanmıştır. 150_200 .lira maaş ala~ müdür olanlar vard~. • 

at liçterı beşe kadar Cemi- dan başka bu sene şehrimiz pı- üç şahit daha dinlendi. Hepsi vam etmı§ ~~ d~.po kısmen yan- Lıret 9,02 Altın 910 kuru - muavinleri muhasebecıler var- Daktilo derslen 
d llıtrkezinde bayramlaşacak- yasasında geçen seneden fazla 

1 
de hakaret filinin vaki olduğu- dığı halde sondurülmtiştür. tur. dır. Mektep bundan başka iki se 

ı:r, Cemiyete mensup olan- yumurta stoku yapılm1ş,ihracat 1 nu söylediler. Maznun hepsine Denizde bir kavga Bir günlük ihracat • Erke_k Ameli hayatta'26 gü~i ne zarfında hariçten 700 hanı-
..:0arz_u eden vatandaşların 1 azaldığı içın yumurtalar sevke-. de ayni cevabı veriyordu; Saraybumu Asken' sevkı"yat de muallim vardır, Ve bir çok, ma daktilo kursu açmış ve bwı 
·ı Bir gün içinde şehrimizden 1 · ff 1 k 

erı rica olunur. bdı."Jmkiyerekbkalnutl ş ve bku ybüzden 1 _ Haşaaa ! .. K~·bul etmem e- iskelesine yanaşan sevkiyatın . Darülfünun profesörleri vardır. arın h.epsı mu va ak o ara işe 
- ır ısını aya ayara o ul - hariç memleketlere şu cıns ve Mektebe ı"lk mektep mezıınla 1 fTirmişlerdir. ilk d • z - fendim!.. 12 numaralı mavnası Rüsumat miktarda ihracat yapılmıştır. " ~-..-----
te rısat mu~~;~k ve bayat yumurt~lar . Nih~yedt reiste skinirlenkdi.. 1 sakndallarından ~irisine çarpa- 107 çuval fındık, 210 çuval iç- Sakıt hanedana ait emlak 

Uf d h . d 1 k h d" Netıce e, muha eme arara ra kırmış, bu yuzden mavnada fınd ık, 300 çuval buğday 170 
~ttişı· olmak 1• ti·yen a azıya e o anta ve a çı uk · . R. . 1 An. ara, 27 - Şimdiye ka-l S - k' 1 d k il 1 B d kaldı. kılerle usumat memur an ara- ruval fasulye ... 

l!t • "h ki an arın a u anı ıyor. u a ı d k R" ~ B f dar sakit hanedana ait emliıkin 
1 lntti an olaca ar halkın sihhatile alakadar oldu- H. Fahri Beyin davası ısın a avga çıkmış. usu~at ira iati icar ve isticar mukavele ve mu-

L 
1~ .,.. k • d b .. "k al sandalları Posta başısı İbrahım Bomonti sirketile Lokantacı- l ı · 3 M 340 'hl" k ~ t ... e tep muallimlerinden gun an u çuru yumurt arın Darülbedayi mecmuasında d 1 M h t F · • ame- e en art tan ı a-

t•ı'drisat müfettişi olmak isti satışı menedilecektir. 1 h' d 1 b' d 1 san a cı e me :'e eyzı mav- lar cemiyeti arasında cereyan e- nun m•ıcibince hükilmet tarafın "c in . . a ey ın e yazı an ır yazı an nada bulunan Emın ve kaptan b" f 1 · · T .; 
. Zr _imtihanları teşrinislni Zabıtaı Beledıye dolayı Halit Fahri B. tarafm-1 Hakkı Efendiyı' dövmüşlerdir. den ve ıra ıat ennın tenzı ıne oan idare ediliyordu. Maliye 
ti O sınde yapılacaktır. Mü- l d k' l h' 1 T dair olan müzakere neticelen- Vekaleti defterdarlıklara bir ta-

§ memur an an mez ur mecmu.a. a e.y ıne; ahkikat yarılıyor •r . 
5 °lınak istiyen muallimle- . di k el b . 1 açılan dava 13 teşrınısanıye ta Otomobi müsademesi mek üzeredir. Şirket kat netı- mim göndermiş; bundan böyle 

11 
sene muallimlik yap!llış ol . Şım ye a ar za ıtaı bele- j lik olunmuştur. ceyi idare meclisine bildireceği- Maliye memurlarının dava ve 

tııı Şarttır. Pedago.ii, Ruhiyat diye memurları ücretle çalış- - -· Maarif emaneti önünde 2120 ni, alacağı cevabı Lokantacılar saire dolayıslle satılamamakta 
'ktep hıfzıssıhası derslerin makta idiler. kör numaralı şoför Koçonun idare cemiyetine tebliğ edeceğini bil- olan hanedan emlakinin muka-

. ~a.~rin imtihan yapılacak- Yeni teşkilatla zabıtai bele- Muhçimin gözü oldu ettiği otomobil freninin bozul- dirmiştir. Maamafih kış geldi- vele ve icar, isticar işlerini bun-

. ıger dersler şifahi olacak- diye de polise devredildiğinden Kilisten gelen mali'ımata gö- maın ytizünden bir ağaca çarp- ğinden bira sar!iyatı azalmıştır. lamı vekillerine bırakmalarını 
~· bunların diğer zabıta memurla- re geçenlerde Urfa cephesinden mış, &ı kısmı ve bir kısnn ça- O }f d 

1 
bildirmiştir. 

İpıtııdiye kadar müfettişliğe rından farklı muamele görmele hududumuza tecavüz eden ve murluklan harap olmuııtur. arü ün un a Pire ve Marsilya seferleri 

rvı
0lanlar 10 kişidir. ri doğru görülmüyor. Bunlar.ın püskürtülen Aneze aliireti yara- Alacak yu·· zünden cerh 

all bel d M ıar d e • Seyrisefain idaresi Pire hat-U im muavinleri da maaş almaları ve e ıye Iıları arasında aşiret reisi meıı- • uarız a y nı 
İata11b . . memurin kanununa göre tayin hur eşkıya Muhçimin aldığı kur Arapcamiinde oturan seyyar Emini tebrik ettiler j u tarifesini hazırlamağa başla-

. as ut Maarıf Emanetı mın ve tebdil edilmeleri düşünülü- şun yarasile bir gözü kör olmuş satıcı Ahmet, ayni evde oturan f 'mıştır. 
~nda_ki ilk mektep mual- yor. a4nun için bunların sicil- tur. Sadık ile bir alacak meselesin- Darül Unun meselesi sükfuıetl 1 İdare lskenderiye seferinden 

~l~~Vtnleri perşembe günü! !eri dahiliye vekaletine gönde- F ekici irtibat den kavga etmişler, Ahmet bı- li bir safhaya dahil olmuştur· sonra tesisine çalıştığı Pire se-
~ ?n?n konferans salonun- rilmistir. çakla Sadığı ağır surtte yarala- Kaç gündenberi ekseriyet taraf .t.rinden alınacak: netice demem 
ltı:nı hır imtihana tabi tutula Balikesir vilayetinin Bandır- yıp kaçmıştır. Sadık Sen Jorj tarları müderrislerle konuşmı- Erkek Amr/1 fi ayal mektebinin 1 nuniyet bahş olduğu takdirde, 

. tilıtdır. Yapılacak bu Devlet Talebe kahvelerde vakit ma kazasına merbut Göbel na- hastahanesine kaldırılmıştır. Y~? .~~~biyat fakültes~. reis~ şimdiki işl(al ellili bina memleketimizle ticari münase-
1 dah·nına 150 muallim muavi . . biyesinin bu kazadan iraihatıfek . • . . . Koprulu zade Fuat B. dwı yem batı fazla olan limanlara da se-
tıtc 11 olacaktır. Sualler veka- geçıremıyecek edilerek mezkur vilayete ttlbi Camılerın tamın emin Muamm~r Ra_şit ~~yi zt:ı;a rı kabu! edilmekte ve müddeti ferler ihdas edilecektir . 
. ~in ~a-~alı zarfla gelmiştir. Bazı mektep talebesinin kah- S.Jsığırhk kazasına ilhak e.!il- 1stanbuldaki camilerden bir ret ~d~re1 y~ı vazıfesını te~ı-:c~ tahsil dört sene devam etmekte l Bu limanlardan bilhassa Mar 
1lece~~lrue?ler meslekten affe- velerde oyun oynadığı görül- miştir. kısmı tamire muhtaç oldug"u et~ıştır. kı tarakf h~rasın ha 1 ı dir. j silya şimdiden tetkik edilmekte 

1 " erdır k di M "f · munakaşalar artı ıtam u - M "' t . . d' k· . · me te r. aarı eınanetı mek Gene Balikesir vilayetinin halde tahsisat kalmadığından ektepte ransızca, ngıhz- ır. 
ıncı İzci kafilesi de teplere yaptığı bir tamimde ta- Çatalçam nahiyesi teşki'ii 111 n evkaf idaresi müdiriyeti umumi' muEştu.r. M R "t B ce ve Almanca tedris edilmekte Alakadar zevat, Pire seferle-

A l b . kah l d ak" . . . • mm uammer aşı ey . . . k b" .. k b" • b 1 k i"'\nkaraya gitti e enın . ve er ev _ıt geçır: nahiye ~.dı Kovacık tesm;. e e- yeden tahsisat istemiştir. Aya-ldün bir muharririmize demiştir dır. rının co uyu ır rag ete .ar 
<9 te. • . C" . memelerı ve mektep ıdarelen- dilmek uzere Kovacık köyüne sofya ve Fatih gibi bazı büyük k'. , Talebe artıyok ılanacağını söylemektedirler. 
h .nnıevvel umhurıyet nin bu işi dah ak d t k" . k Sa . . . .. ı. n· k t >'. d 
~ ~lnında Ankarada a ıla- . . . a_ Y ın a_n a ıp ve aynı. ~zannı. mı~ n~hıyesı camılerc~e yuzler~e kırı.k . c~m · --Artık mesele yoktur. İşte Bu sene erkek kısmının tale- ır ız ya aısın a 
c huYük resmi e ide ~ Erak etmelen bı!dırılmektedır. ın~: k~zının?e kır.eç koyun.! na- bulu~dugu tesbıt edılmıştır . görüyorsunuz ki, Fuat B. ya- be mevcudu 200, kız talebe mev öldürüldü 

.._ t~k olan ş h _g ~ . ilş . Fakır talebeye killen tensıp ve ıcra kılınmış-! Tahsısat alınınca bunlar tamir nrmda görü~üyoruz. Darülfü- , d · 12odir Her talebeden 1 . • • . • .. •• 
·•ı ık· . e rımız ızc erm- . • . . d"I k · · ~ cu u ıse · Karaısalıya tabı Perılı kovun 
trıı ıncı kafile dün akşamki Hilalıahmer cemıyeti bu sene tır. e ı ece tır. nun sükunetle çalışmasına de- senevi 50 lira tahsil ücreti alın- d f • b' k t"l h'd" · 1-
~·e A11karaya hareket etmı"ş ilk mekteplerde 2000 fakir tale- Köprü dubaları vam etmektedir.,, maktadır Mekteplerin masrafı e eM.cı ırf a ~ - a ıksesıRo rı:uş 
·•ır 11.1: - • • d · O Behç t Sabit B · · . tur. usta a agıının ·ızı azıye 

. i~Clle .aa~i~ emini Muzaffer beyı ıaşe e ece~tır. . Belediye tarafından Balatta r. e · Siyam prensleri gittiler na v~layet her sene 25 hın lira- yatakta yatmakta iken heynine 
1Y<ııı rıınızı Haydarpaşa ista Çay zıyafetı tesis edilen atelyeye tamir edil Tıp fakültesi Uroloji maalliml B" k .. d b · hr' · lık bır yardı'ô'da bulunmakta- kurşun sıkılarak öldürülmfö;-U11da teff . . D ır aç gun en erı şe ımı:ı:- d - , 
reket d ış etmıştır. Ün Bu akşam saat 16,5 ta mek üzere yeniden iki duba çe- Dr Bcçeı S,hıt Bey Auupadan de bulunan Siyan prensi Aditya ır. • tür. Cinayetin sebebi henüz an-

,t talebe ~~izciler hususi lise Güzel San'atler Birliğinde kilmiştfr. Bunların da yakında avdet ctmiıtir .. ,lııayene ve kabul Alıhakora ile zevcesi dün eks- Mektebın gayesi Ja~ılamamış, fakat elde edilen 
ır, esıdır. Bunlar 270 kişi- ressam Halil Paşa şerefi- tamiratı ikmal edilerek yerleri- saatleri Uğleden ıonra 3 den 6 ya presle Parise müteveccihen şeh Nıc;_ktebin gayesi, l~tısadi ve 

1 
delail üzerine k~til o!m~sı _mul' 

"~bir çay ziyafeti '"erilf'celctir ne konacaktır. hdardır. rimizden hareket etmişlerdir n"lı haya•:ı. l<ısa bır zaman +,.m .. ı sahrs tııkıp eciılmıştır. 

Erkek Ameli Hayat mektebinde daW!o dershanesi 

Spor leşkıldtı 
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--ilf iy~t 1 Ecnebi edebiyatı 1 1 j k~ ~ 
Asrın umdeıt "Mtlltyet" tir. Prens von 'Bülow'un Hatıratı 
28 T.EŞRİ~İEVEL 1930 

iDAREHANE - Ankara cadde•i 
No: 100 Telgrat adresi: Milliyet, 11-
l nbul. 

Sabık Almanya imperatoru Birinci cilde bakılırsa diger- çin ancak bir iktısad1 menafi 
Wilhelm'in uzun müddet Hari- !erinin de sabırsızlıkla beklene temin vasıtası idi,, sözlerile Al
ciye Nazırlığını ve Başvekilliği cek kadar meraklı olacaklarına man siyasetini veciz bir sıırette 

1 Mektepliler müsabakas 

M. Venizelosun 
Ankara seyahati 

76 ıncı hafta üçüncülüğünü k• 
nan Galatasaray li&esi talebesirı 
Muzaffer Cevdet Beyin yazısı şud 

Telefon numaraları: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ni eden prens von Bülow'un me hükmedilebilir. Filhakıka bu tarif etmiş olması, her halde iJ l 
rakla beklenilen Hatıratı he- ilk kısım emsalsiz bir nefaset saltanat devrinde memleketin DiT yo ffiaCeraSl Haftanın en mühim haberı 
men aynı zamanda Almanca ve arzediyor. Bunu, şüphesiz, mü- ne gibi tehlikeler içinde bulun k B im d"d 1 M. Venizelos'un Ankarayı ıi) 
F 1 k d ·1 " ll"f" f"k • h' · 1 · ld - 1• b" d 1.1 Ja e on, saat ye ı en ev yapmış o urum .. ransızca o ara neşre ı meı;1e e ı ın ı n ve ru ı mezıyet en- muş o uguna e ım ır e ı , ay 1 h b"J k . . Ş F k be 's b reti teşkil etmektedir. 
b 1 d F · b" · d s· • h k" · d b" d" ve şe re vara ı me ıçın e- - a at n, a urga saat eş a r. ransızca metnın ırın neme yunuz. ıyaşı atırat ı- nı zaman a acı ır şey ır. b 1 d b d .. t d"d . 

1
.· . 

1 0
.. d Yunan Başvekilinin bu scY 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

· ·1d· h f p · k l k · kin h' 1 1 B"J b' .. b 1 w·ı urg yo un a ara asını or na- ye ı e yetışıne ıyım. te e 
cı cı ı geçen a ta arıste çı - tap arı e serıya ve ze ır e u ow, ır munase et e ı - 1 k b .d d k 

1 
· k ' hati Türkiyede pek ziya 

mrştır (1). Bu birinci cilt Bü- doludur. Muvaffakıyetsizlikle- helm'in 1918 de Holanda'ya fi- a O oştu~uyor.k h' b" .. 
1 
en e uraca 0 ursam geç a- memnuniyetle karşılanmıştır· 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 .. 

12 " 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilme• 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 

low'un Hariciye Nazırlığı ve rinin mes'uliyetini başkalarına rarından bahsederken imperato 11 .~~·b ul uza ve 1. ıç ır dg:ı- ınmG. k d J k b" d h Atinada Balkan konferansı 
b k·ıı· -· · · · f - 1 1 · · A V'k · , ze ıgı u unmryan ımana og- enç, a ın a a ıraz a a 
aşve ı ıgının bır kısmına,yaru at etmege meyya o an ınsan- ııçe ugusta - ı tona nın . "kl' k t b' . \ kl ' i~tirak eden murahhaslarıroı 

için müdiriyete müracaat edilir . 

1897-1902 senelerine ait ha- lar, bilhassa siyasi işlerde mu- fevkalade güzel bir resmini çizi ru ~ur~. ıye~ uvvel ~~. ;r tı·i ya a:;yo~: M.. .. . 
1 

. . ve sporcularımıza samimi t 
tıratı ihtiva etmektedir. vaffakıyetsizlik amillerini ken- yor. İmperatoriça son zamana ne 

1 
e ır zııv ·7:ese desı ı. .a 1 b k :- ~ ~r. :sy.o, ~ş .. er~'.11 1 veccüh ve muhabbeti göstere 

Br B d o Bülow di şahsiyetlerinin yahut temsil kadar Wilhelm'i vikaye ve hi ay arını ngı ere e geçıren ça u • ıtırırım, enı yo ustun- kıymetli misafirimı'z burada ıı Gazetemiz il&nlar111 meı'ullyetini 

kabul etmez. 
ens ernar, v n h . 'kl . f'k· 1 . fl - d . k d' . l k k - metresinden bir telgraf almıs- de bırakmayın t 

Almanyanın mumtaz sa sıyet- ettı erı ı ır erın zayı ıgın a maye etmış, en ısıne ıa ı a- t T d'd · T 
1 

b' ··· 
1 

d b ni sıcak samimiyeti hisscdeC 
· · H · · N, 1 d "J k ı · · h"l d · · .. 1 · • h 

1 

ı.. am saat ye ı e muvasa- at ı ır macera o ur u u .. ...--------------. Jerındendır. arıcıye azın o - egı , ra ıp erının ı e ve esı- tın soy enmesıne -manevı e- 1 d k . p . 1 d M" .. 
8

. beki' b tir. 
Bugünkü hava mazdan evvel diplomasi mesle- selerinde ararlar. Halbuki Bü- zimetinin neticelerinden korka- at e. 1~ce tı ~le b'arkıs yo u~ al - OSY0.:· ızı . ıyen, en- Bilhassa bu ziyaretin Ciiı. 

.. ff 1- ı · · d b 1 d - · " · 1 k d" · sevgı ı amanı e ır aç saat Ka den daha guzel mı' t gınde uzun ve muva akıyet ı ow, ıçın e u un ugu şeraıt ve rak- manı o muş, ve en ısıne - . . d .. · k huriyetimiziıı yıldönümüne Dan en çok hararet ~l en azlS 
.. Lrece idi. Bugfin ruzgdr milteb•v 
vit taecck havı ya~murlu ol•caktır. 

seneler geçirmiş, memleketine kendi seciyesi itibarile bu gibi firarından sonra Holanda'da il-1 m~gı ıs.~~y.?r ku. '. .• 
1 

d 
1 

Kadının guzel ~uda !arı, du- sadüf etmesi mes'ut bir falı Jı 
ı hayli hizmet etmişti. İmperator düşüncelerden azadedir. Filha- ti hak ettiği gün hudutsuz bir p ~~gı ı a~ı ' tog ~.enb. evve. da~1.?r.~na hne.;a~a\ yakın.. b yır telakki olunabilir. 

1 
V'ilhelm tarafından hariciye iş- kıka Bülow basit bir politikacı 1 aşkla dolu şu sözleri söylemiş-! .~rıs edn çıhı;ıışb_ı. · ıçd .. ırü şeyı . utuı_ı ızı e ı er eve~. ara a- Komşu ve do~t devletin Ba 
1 · · b · ·ıd·" k" h h · · ı k\ · "N ı ı h gorme en, ıç ır şey uş nme bırdenbıre yavasladı Guzel ka- . erının aşına getırı ıgı va ıt ya ut arıcıye memuru oma tır: e yapmış o ursan o, er d .1 r d A b d J' . , .. .. . ·· vekili Ankarada hüki'ımetiınız 
Roma sefirliğinde bulunuyor- tan ziya<;le Almaııyanın en gü-ı zaman aşkımdan ve müsama- en 1

• er ı~or du., :ıa a 
1 
~ıcesıl dının, guzel vucudu Jıtkın kol- dostluk ve hakem misaıu balı 

du. Bülow ondan sonra Baş ve- zel devrinde, Alman idealizmi- hamdan emin olabilirsin,.. Zev-1 ne mhı sev'.~~~lt~ · .. ayır· _ u ya_ !arı arasında: . _. 1 kuvvetler arasında bir mÜvaı 
· b 'f · · -ı .. ı b' ı · · ı · b d d · b' b . nız, er guru uyu yapmaga, ag - Bu akşam beraberız degıl . . . . . 

kıl ?lmuş ve _u vazı ~yı. 190? se nı11:_ a e~şum~ ır ~a 1ıyetı ,o - c~e u .. erece erıı_ı ır ıner u-. lamağa. bağırmağa müstait gü- mi' ' 1 ne te•ısı gı!ıı aramı::dakı d 
nesıne kadar ıfa etmıştır. Sıya- dugu bır devırde, Bısmarck m, tıyet gosteren bu bıçare kadın' 1 b" k d . 1 . k" ü · Jug· u ebedilestirecek müzaker 
• ·ı · W - ,. d · d · · 1 .. . ... k k .. d · ·. ze ır a mm emır erme or _Olur!. . Bir vak'a: Çarşaflı bir kadın sı hayattan cekı dıkten sonra agner ın evrın e yetışmış, omrunu or u ıçın e geçırmı'i- k.. .. . 1 1 k Jerde bulu.unası çok ınuhteıtl 

Tramvayda 
. . . . İ d' - k 1 k k . w· h 1 ,. k l ki , orune ıtaate a ışmış oma tan R ·n 'stedig·i kadar bekle- , bar bar bağırıyor. zevcesımn memleketı olan tal- ımagı pe esası, pe uvvet- tır: ıl em ın taş mı arın-,' b k b" d .7"Jd' . ozı • ı · dir. Bu itibarla Yunan diploın 

- A dostlar! Namusum git- yada yerleşmişti. Romanın en li bir Avrupai kültürle meşbn dan, müthiş nutuklarınd'a.n ha- aşya ırkş~yd e.,ı ~- . kjsın. tının memleketimizi ziyare 
ti! Şu biletçi olacak herif elimi güzel saraylarından biri olan bir şahsiyettir. Bariz Avrupalı-' sıl olması daima muhtemel o- 1 a vfal'tkın e Eyetı~e~:yebce Aralıa bir marşandiz tireni Balkanlarda sulh ve itiliif cet 

· · · l - ·ı ki "k k"J ·· ·· ·ı B .. 1 ı b h J k k H t · 0 ursıı e a et.· rtesı gun aşı 'b· k 1 · d b ki' kö ·· · · ·c sıktı... Vılla Maltada son senelennı ıgı ı e, ası u turu ı e u- an u ran arın or usu... a 1 1. d" V k gı ı artı ~e nr e e ıyor, Y yanları uzeı<fnde cok umıt verı 
. . .. .. .. 1 . . h'd ı _ b h h' 1 .. B"'l , na ne erge ır ı. erece nece- d .. ,_ 1 ld "k b • , . 

Bu feryat önce tesir yapma- geçırmış ve olmuştur (1929). dow, ı.ıandcerm~fnb~mın en ka.
1 

tda u. u
1
susta. ısdeı:ını udo_w - vap bulurdu?. 

1 
e yıh. a ıyor, yo a yu ıra- tesırler ya.pacagından memn~ 

dı .. Kadın devam ediyor: Neşredilmeğe başlıyan hatı-. evı:esın1 e kzarı ır tezat teş ı _a~ .gıh;ı; emem.ış,_ aıma en ışc- Koşuyordu, fakat bu da ne? nyor... J .. 
1 

yet ve ehemmiyetle teliikkisı 
- Seni utanmaz, arlanmaz al rat 1921 ve 1926 arasında yazıl- etmış o aca Ur. sını ız ar etmıştı. y 1 t d b' k dı k Ne çıkar, akşama ak, guze zım gelen bir hadisedir. 

· l h" B··ı h d · t M .. lllf · · b" · d o un or asın a ır a n en-
çak herif seni! Senı val a ı pas mıştır. Bu~~~da?- ~ç cilt daha w·ı~ ~w 'd atırat~ ab ı~p4;a or d ~;h İ e.~erını~h ır ykerı~ e disine bir şeyler i~aret ediyor ... kadınla beraber olduktan son- H••H•HH•••M••••••U,.. 
gibi ayırırım . çıkacaktır. ~ıncı cılt 1903 - W~lhelm enh ço ık ~ sde ıybor: beh ıd. e m .~nN su aş ı? dan Dur, diyor, ne münasebetsizlik .. ra ... 

Biletçi cevap verdi: 1909 senelerıne üçüncüsü bü- ı em, ta taç tıgm an en a se ıyor. amusu ve vıc a- G "k k . d" S Kuvile geldiler, bu prog-ra-
' h f ı · · • · · .. · · · - · h · ı ecı ece şım ı. . ert sert sor - Hanım ben senin elini sık yük harbe, dördüncüsü Bülow' er ırsat a ırat ettıgı ateşın nu nı uzerıne,, temın ettıgı veç ı e d . ma sonradan iliive edilmişti ... 

madım, bilet verdim! un gençliğine ait hatıratı ihti- ~':klarla yal~ız . A:vrup~?~ d.e-

1 

Wilhel~, Bü.low'un iş _baş~da u_. Ne var? Güzel bir çiftliğin önünde genç 
-Daha söylüyor! Utanmaz va edecektir. gıl, Alman rıcalının de yureK- bulundugu muddetçe, hıç bır za Tanımadığı kadın yaklaştı .. kadın indi. Jak arabada be!kli-

alçak .. Yüksek ortakat !.. ilaahır !erini ağzına,, getiriyordu. Bü- man tecavüzl bir harbi düşün-( 1) Memoire.s du Chancelier de Güzel kadındı bu; hem pek çok yor .. 
hi bağırtı.. Bülow, I inci cilt. Naşiri: Plon, Pa· lowun en büyük işi bunutuklara memiştir. Bülow, imperatoru güzel bir kadındı bu.Jakın hidde Bu saatte Rozin kim bilir ne 

Ben biletçinin yecinde olsay- . mani olmak, tesirlerini tahfif şu cümle ile tavsif ediyor: "O- t. .1 1 .. 1 b. k d d k d k u 
rıs. k . F ka W"lh 1 1 d ed d ka ı zaı o uvor; guze ır a ın yapıyor ur, ne· a ar ızmış r .. 

dım, derdim: etme tı. a t ı em e e a- nun arzusu tavur a, a a - · t B" ··ic k 1 h k Rozin de güzel.. Yarın Jak ona 
- Eh hanım bag· ırıp dıırma, Y ı h d l vuca sığar adam deg· ildi· hele b da lıktı fakat hakiki tehli ış e. uyu enar ı asır şap a .. . r aruz er şey en evve şu- kal b 1 k .. d . ' k a yı. 'k d ğ'J H" b' al- nın altında buğday renginde bir ne yalan söyliyecek .. 

ya daha nezaket gostenp e ı- nu söyliyeyim ki, sizinle ciddi h a ~ ı f ıçın e, m~ra~~·~·· :ıı:~- eye gı~e e. ılı· ~~ : - yüz .. İnsanın gözlerinden gön- Bu gece, böyle geçsin, şimdi 
ni öpseydim ne yapacakUn? !.. münakaşa etmemek hususunda- kut ;.ıy; et esn~sın da u~-~1tun 1 man st P.~~verı,lh ıç ır. {;.r lüne işli yen bir çift göz, bembe beklediği Rozinden güzel ya ... 

İlahi neler iş!diyorum !. ki kararım kat'i olduğundan ce- . e~ ın en ge.~ıyor u. h u ow sızı yak ~gı ız s17 perv~rı. ~- - yaz dişler .. Yarı ~ehirli, yarı Beş dakika geçti, on dakika 

Bilmecemiz 

Türkçe bu mudur? vaplarım hep alaylı olacaktır. ışf aşmWa _glheçltıg.~ seknl~ er ta- helhm ak a!l sa~~mıhve . erdın __ ırl -köyl!l .. Bir parça ürkek, bir par . t ti 
Eğer şu son defa olduğu gibi ra tan ı em ın a ı muva- su aş ı ı e mute assıs egı - h'l kar Ih 

1 
. geçtı, yarım saa geç · 

Hiç bir fikir ilave etmeden si kızıp ta şahsiyattan her birimi zenesi hakkında garip suallere di. Talihsizlik şurada idi ki bu ça ı~·· -~~ a.s~ cazıp. İri vücutlu bir köylü arabaya ı 
ze gazetelerde ilanen tebliğ e- zin ahlaki kusurlar~ızdan hat- muhatap olmuştur. Fakat ken- hissiyatla onun meydan okuma lır- osy~ em e yanınıza a- doğru geliyor. ıı 
dilmiş bir maddei kanuniye nak d' . b h k k ,, 1 d :.c mısınız. · :...L~:..;.;:.:.;..;..;;=:...;=.;..;;.;.:..;-..-. ta yansını yuttugun· uz "na .. ,, ke ısı u us.usta pe atı ve sa- arı arasın a .ezat mevcu.ttu. _ Ol b ki - Müsyü, size rnınnettarız .. 
!edeceğim (Kadastro kanunu) ur ça u limesi gibi hırpalanmaması la- rih olarak ımperatorun mecnun Ancak bu tavıır, bu tehdıtler T 'kk.. d. '. f k Kızımı arabayla buraya kadar 
şu madde de kaç türkçe kelime lm d - b"l'k" d' - k d' d' 1 . . ·d k - eşe ur e erım a at yo . . G . d be b 

zım gelen emanetlerden bahse- o e ıgını, ı a ış ımagen ve en ı en ışe erını gı erme 1 k d 1 B' getirdınız.. eceyı e ra er 
varP.. d k . .. . b d t 'l 1 ld .. dl un enarın a sepet er var. ır . . . •1• y •. 

"Amı'l ve mu"stahsı'llen'n ka- ece senız bana soyleyın dece- e enen amamı e norma o u ıçın .,, d ğ'l 'k' d ğ'l .. d"rt tam geçırecekmişız, ne a a. emegı-
. . ğ f k t b t k 1 ki Alm h . i e ı ' ı ı e ı ' uç, o ' l d . S . nunen bila resim ithal edebile- vatı vıırmweyım !.. unl_u, a a u 'da§ ın ı . arın ~v . ~ser, an yanın a~ıc po- beş tane ... Genç kadın onları mizi Va on a Y~ı:1z._. . onra sız 

Us tat! Asıl cevap gelinciye ve a nevrastenı en, sanı yen ır- lıtıkasının en parlak devırlerlne .. t i bizi buraya getınrsınız; kızım 
cekleri mevaddi iptidaiye hinı· , . d .1 · ld'kl · gos erıvor 

kadar size bir iki sual sormama sı bır gıırıır an ı en ge ı en- ait hatırata taalluk etmek it'- s"' t.l . 1 b kıl geliyor ithalde alelO.sul oktruva idaresi • .. f d d" E W'l . - epe erım nası ıra ır... .. 
ne müracaatle hesabı carileriııe müsaade buyurun!.. ~\ı a he lie ıyo_r. Isase~. ı - barıle on dokuzun:.as[m so~ Alamaz mıyız?. Köylü ile kızı arabadalar .. 
kaydettirmeleri lazımdır. Bu su _ş~ güzel söz~ne çok ~u içere! em da m, soz a~.ar, d ın ~e senelerinde be~ne . ı!~ vazı- Güzel kadının güzel gözleri Köylü, kızı, Jak lokantadalar 
retle kaydeatirmeksizin imrar dınız? .. Vallahı bunu bılsey~im gayız ~ m~ar:a. ır a am o a- yet hakkrqda ?v~ala e kıy- yalvarıyor. ]ak saatine bakı- yemek yiyorlar .. Herif mütema 
eyledikleri bilahare tahkikat ve yazmazdım:. Bu münasebetle rak tarıf edılmıştır. . me~li malfimatı ıh~va etme_k- yor; eyvah gecikecek. diyen içiyor. Kızı, gündüzkü 

t tk.k t .1 b"t ld - t kd" bana yazdıgınız: Prens von Bulow, ımperatora tedır. Ezcümle amıral von Tır- _Ne lur · 1 k' genç kadın deg'il artık .. Bündüz 
e ı a ı e sa ı o ugu a ır " G""b .. k d d'l , h 1 . d f k . Alın d o , a sa ... 

de bu gibi mevaddı iptidaiye- - o e~ıı:ıe a ar ı uzattı resn:ıı seya at erın e re a at ~ıtze ve '.'"~ onanm~sının Sepetler arabaya yükleni- güzeldi, cazipti; şimdi bir mek-
d . al . t'h 1 ed'l gınız o gülünç fıkranızı oku- etmış ve bu meyanda İstanbulal ınşasına, İngılızlere ve bılhas- yor Ne koku bu Berbat bı' teplı' kız kadar manasız oldu. 

en ım ve ıs ı sa ı en eş- . . k h . . 1 · · W'lh 1 " T'" k" 1 v· · • d · .. · · · · r 
ya için resim verilmez ve tarife d~,, niiktesı pe oşuma gıttı. ge mışt~r. .ı em ın ur ıye sa kra ıça. ıctorıa ya aır mus peynir kokusu .. Jak gecikecek. Jak hiddetten boğulacak, ne ı 
mucibince tahakkuk ettirilen Hıç _orta oyunu oynadınız mı? s~yaha:ıne aı_t ola~ fasıl -~ayan~ 1 tesn~. sahıf~ler_r. var.dır. B!Hl. te- Güzel kadın, Jakm yanında. dedi de bu saçma kızın sözüne ıı 

l 
. t . 'f B1 r son sual: Yazınızda: dıkkattır. Bulow un Turklen reddut denılebılır kı prens von J k . k d ...._ ...... _ _. __ __ 

maınu resmı amamen ıstı a o- " K. k k"' 1 d • . ... 1.. F k Ab I B"l , h . . . a soruyor. an ı .. · Bugu"nkı'ı" blloıecnm/"' 
l urt ocayınca opeklere an ama ıgı goru uyor. a at u ow un atıratr, yırmıncı as- N ·d e!k · · ? ç k .. k.. d'" . ., 1 b • ., 
unur. k 1 d' d'"lh 'd· d • , ·ık .. 1 .... d d'l b - ereye gı ec sınız o şu ur onuyor ar, ara a mas ara o ıır,, ıyorsunuz.. Bu u amı ın zemanşn a, resmı ı rın ı su usun e neşre ı en u K t · , "fli-· .... d d d K .. 1 .. A · · D Bf d b ı· ·k· · · · b' · f' -1-- · 1• · · d 'l h kı tl"J · - aran ana, sız. çı gın onun e ur u.. oyu zızun aver . ar ımese ın ı ımıze tatbıkınde ır mısa ırı ıgın te aşı ıçın e kabı atıratın en yme ı erın ş b " 1 h G" b 1• . d" . 1 Dıırudrıraz makalenizi, mala- siz maskara olan kurt ben de memleketi tanımak imkanı yok dendir. Bunların kıymeti yal- - Na ~ır~".a ·b · K t d sarhoş. huç ~ a

1
. ın ırıyor ar 

· l d k' b ı k.. k l d - ·1 · B H l 'll 1 · "h . "kl · k · · - e a ", en aran an a sar oş sar oş soy ıyor. 
1 yarnışey er en va ıt u up ta o- ope o uyorum egı mı? e- tu. e e yaancı mı et enn ru- nız ı tıva etttı en va ayım e- b' et b k - d 
kuyamamıştım, dlin okuyabil- nim halimde tereddüdü mucip huna nüfuz etmek hususunda hemmiyetinde değil, o vakayi- ~r ı5~-p t"" İıra. a;rm, ~a :n .. - Bir a:ıı: s~n~a kı~ı.mın_ dü~.ü 
dim. cihet pek yok, lakin sizinİcin de fevkalade istidatsız olan bir Al- in hikayesinde hakim olan ha- 0 us u . snı,_ a on, an e- nu var, gelirsınız degıl mı Mas 

Gü. ı ı · 1 · · . . b b" b.. .. . k' 1 . h" d d' F"k • k hurda da ışlerım var, onları da yö' 
1 ze yazı armıza ış enmın var: man ıçın u us utun ım an-

1 
etı ru ıye e ır. ı rı ozmo- · .. . . . . 

kesretinden ve yeni bir seyahat. Kıırttan maksat, fındık kur- sızdır. Bülow Türkiyede bulun politizmin faidelerinden biri de heserdir. Medeni bir dimağ ta- Jak kufretmemek ıçın dişlerı
projesi hazırlamakla meşgul ol du mu? duğ umüddet esnasında Alman geniş görmek hassasını ikti- rafından ibda edilmiş olan bu e- ni sı~ıy?~· köylüyü zorla araba
duğum için hemen cevap vermi Üstat bütün bu yazılarımda yaya bir çok iktısadi menafi te- saptır. Bülow'da bu hassa pek ser, on dokuzuncu asrın üzerine dan ındırıyorlar. 
yeceğim. eğer bir nebze tahafhk varsa bu minine çalışmıştır. Fakat İngil kuvvetlidir. Her şeye tam bir yeni bir ışık tevcih ediyor, uful Kızı hiddetli, hiddetli Jaka ba 

Bir kaç gün geçerse hem nu daima size medyun olduğu- tereyi de gücendirmemeğe ay- Avrupalı gözü ile bakmış ve bu etmek üzere olan bir medeniye- ğırıyor. 
sizin hiddetiniz mübeddeli sü- mu itiraf etmeyi nimetşinaslık rıca gayret etmiştir. Bu nokta- sayede tam olarak görmüş, an- tin heybetli bir cephesini aydın - Kaba herif, biraz dikkat et 
kun olur, hem de ben sizi mem vazifesi bilirim. ya temas eden müellifin "Tür- lamıştır. Bu Hatırat, nihayetsiz laUyor. sene babamın bir yerini acıtacak 
nun edecek nükteler bulurum. FELEK kiye ile dostluğumuz benim i- bir lezzetle okunan bir nevi şa- R. N. sın. * * * 

Soldan sağa ve yukardan qağı 

1 - İyi (3) İlmin kardeşi (3) 
2 - İmlathane (7). 1 
3 - Bağışlama (2) Ona racı, (l, 

Kamer (2) 
1 

S - Sonuna bir ( e) konunca tıa11 
nır (Z) Bacak (3) Köpek (2) 

6 - İstirham (4) Kat'iyen (4) 
7 - Köpek (2) Dem (3) l{ic~P 

(2) . 

9 - Nota (2) Yükselmek (3) ço~ 
değil (2) 

1 O - Bir şeyi ondan ona nal<let• 

mek (7). 
11 - Düdük (3) Altın (3). 

( Mtlll11et)in edebi romanı:6 ·ı Hem annem bütün bütün fenala\ raz-rahatsızsa erkendende yatıp\ çırpınmış!.. Gelip söylerse, \ miş olmama rağmen hep onun J - Anne ... · · 
Ş:!Cak, hem benim akşamdan- uyumuştur. Zavallı annem de - Cehennemin dibine kadar, geçimsizliğinden, onun kıskanç Diyorum, duymuyordu. J30 
beri korktuklarım başıma gele çok tecrübe ett~ği için: neredeyse orada kalsın. Onun- lığından, onun kurt yeniği di- buhran.belki on beş yirmi daltl' 
cek, hem de komşular ayakla- - Bey, kızıq;.!.z gelmedi... la mı uğraşacağım!.. !inden. ka sürdü. Sonra, kaldırdırn· O· 
nacak. Bir defa ağzını açtı m!? Filan dı:memiştir. Adama kız Diyecek, kadıncağıza hem çı Kadıncağızı on sene ev.den dasına çıkarrrkın avaklarııt' 
Çak olur, bir daha da susmak dan bahsedildi mi küplere bini- kışacak, hem de sabaha kadar dışarı çıkartmamış. Üstelik: zor sürüyordu! Yine, ~ halinde 
bilmez. İyisi mi, susmalı, ben yor. Kimbilir: rahat vermiyecek. Çenesini bir - Vay pencereden baktın ..• babamın gürültüsünü işitince, 
de sustum. Allah elbette beni - Karım, benden çok başka- açmasın! Zaten, annemi bu ha- - Ay seni gördüler... elile: 

Etem lzz et kurtaracak. Hiç olmazsa annem sından getirdiği kızını mı sevi- le o getirdi! Kadıncağız daha Diye de zavallının beynini - Sus .• Sus. . dil 
de benim yüzümden ikide bir yor?.. kaç yaşında. On altı yaşında ev eritmiş. Şimdi artık onun kıs- Diye işaret ediyor, k-ansıt 

kalmasaydı da felç ölüm olsayı ğımla görünce ağzını açu· kocasından liif işitmekten, hor- Diye düşlinüy!)r, ne oluyor?. lendirmişler, on yedisinde ben kanılacak, söylenilecek tarafım dakları mırıldanıyordu: _ 
dı ben ne olacaktn~' Bu gu" na z b k d :.1d.. !anmaktan kıırtulur. Anlaşılmıyor ki!. . İstiyor ki, olmuşum. İki sene sonra, ba- bulamayınca _diline beni dola- - Komşudan geliyor, k01fı:, 

.. - aten, sen u a mı o u- ö A b d h' h i b hi lın d K k l d d'-· "b' d B' k B na ı hı nası! ödevecektim? zaten k · vey kalan çocuğu ile koca- nnem en en ıç ona usus am şe t o uş, ı. oca arı arın e ıgı gı ı: şu an. . ır şey yo . ana 
bütün aksilikler bir araya top- rece sın... . . . .. .. ya varmanın ne zor olduğ1U1u bir alaka ile bahsetmesin. Hat- - Katip adam, - Yana yattı liif.. Çamura bir fenalık geldi!.. . 
!anır. Ben, annemi iyileştirip Nered~. de ~ç~ız~ duştum!; zavallı annemden anlıyorum. ta, biraz da yal:ıtu:\cı kalsın! Bu, - Akıllı adam... battı laf!... Böyle bir kadın sevılmeı;,;. 

t - ··t" ·· k b bam Allah gozlenmı kor edeydı Kadmcag·,., hiç evlenmeseymiş huyu da bir iki senedir peydah - İyi adam.. Hem de ne laf, n• çene? •. Ona tapınılır! Fakat ah o F te ya agına go urur en a d b k d .. . d" ...., ~ ' .. "nce 
uyandı: e u a mı goArmıyey ım. yahut ~ beni bir yere bır~kıp oldu .. l_htimal ihtiyarlanmanın - Baba adam... Haydi, ben aldırmıyorum ... tü Efend.~ ! .... Yü_z~nü goruuıı1 f 

H d · , Sen de başıma bela olmazdın! kocaya öyle varsaymış belkı ba da tesın var.. Diye tutup buna vennişler. Gencim, havaiyim. E, anneci- şeytan gormuş gıbı oluyor • 
-. anım nere esın... Nereden geliyorsun bu saat- şı daha dırdırsız olıırmuşl .. Be Kadıncağız bunun içindir ki Şimdi ben de on sekiz yaşında- ğim de öyle değil ya ... Beni ye Öyle soğudum ki.·· Zaten a~ 

, Dıye seslen'.11eye başladı. te?. nim sebebime her gün Rüştü E benim biraz yaramazlrğım, ho- y,ım. Demek ki, otuz beş yaııın- tiştirsin, okutsun, söz getirme- nemi yatağına yatırır yatırrrıaıı: 
Sonra, ayak. sesıne ~d~s1;1!d~~ Sokakları sürttiin sürttün fcndiden bir sürü lftf İjitiyor ! şa gitmez hallerim oldu mu, da. F:akat, kim görür de ona: sin ... Diye ke~di kendisini e- o hoyrat, densiz adamın yanı • 
~ıkt~: Merdıvende hızı gordu. de evin kapmrnı şimdi mi bula- Anlaşılan, Ekrem, hiç haber ge - Aman yine baban söyl~ne- - Otuz beş yaşında... ritti, yedi, bitirdi. Hala da öy- da bir saniye bile kaırnadııti• 
ilk once: bildin?. tirmcmiı, bunlar da öğreneme- cek... Der. Kadıncağız da ne sinir, le. Ayakta, canlı bir mumya gi- Doğru, odama çıktımı.· 

- Ne var?.. Böyle ıbir sürü kUfür karışık mişler ki .. Baba efendi bu saa- Diye kendi kendini yiyor, üzü ne et, ne kalp, ne böbrek kal- bi dolaşıyor. Gece öyle acıdım * * * 
- Ne oluyor... laf! Hiç birisine cevap verme- t~ kadar benim eve gelip gelme lüyor, eriyor. Bu akşam da gel- 1 mamış! ki.. Eengi sapsarı idi .• Kalbi Annem, sahiden yürek ~171~~ 
Filan dedi! Fakat, sonra an- dim. Söylesem kıyametler ko- diğimi farkctmemiş, yahut ta: mediği ona farkettirmemiş, o-ı - Baba... göğsünü parçalayıp dışarıya fır olacak bir halde. Sabahle~~dnl· 

nemi öyle bitkin ve adımlarını pacak, daha çok bağıracak, da- - Teyzesinde... nu uyutmuş, kendisi de pencere Derneğe de bir türlü dilim lıyacak gibi hızla çarpıyordu. yanır uyanmaz, yanına ~1 

~or atar, beni de dıııarlık kılı- ha çok şirretli~ini arttıraca!c.. Filan denmiştir. İhtimal bi- nin önünde saatlerce beklemiş, 1 varmıyor .. Eline ç.ok küçük gel Tek kelime söyliyemiyor, (Bitmedı) 



Şeker hastalarına mOJde TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI 
Yerll mamulatı halla ve 

25 Kuruş 
HASAN ECZ.\ 

deposunda 
Avrupa'nın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet neltıı ve bilhassa her gun taze olarak istihzar edilen ve ta:ııeliğin i on gün muhafaza eden Hasan Glutcn ekmekleri büyük rağbet görmekted ir. 

Bir kaç sene bozulmadan dayanacak ve cevherini ınuhafa:ıa edecek Glutın ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içerisinde !50 kuruştur. Toptancılara tenzilAt. 

1 LAN 
S lıızll, 1918/ 1384 tarihli lıtlltıu:ı 

Dılıil! 11hvllln hımlllorlne 

T cşrlalıanl 1930 vadıll ve 16 
nurııaralı kupon bedelini•, 1 Toırini
ıa , 
B nı 191() tarlbtnden itibaren Osmanlı 
•nkaıının O.Iaıada n Ankara lda· 

relerı glfelırinde yı Villyat morakl· 

Zinde hııhıııuı bllOmum ıubalerlnde 
tcd,yoıinı mubqeret edllacolt mez
i:Cr tahvlllı Iıımll!erln• lltn olunur. 

20 Türk llraıı ldbarl kıymetli 
beber tahvil kuponuna mukabil ev• 
PU:ı nıkd!Je olun 50 kurut teıvtye 
01unaoakı: r. 

Kuponların, numara bordurolan 
Ut bJrUtı. ibraz ve teslimi üzerine 
Osıııınb Bankuı ıarahndan hımll· 
lerın., berıyl tediye bet gtln ıoara 
C•tlrll111t11 muktazl bir makbuz n
rUtcokıtt. 

........ -~~~·~~~~~~--~ 
Devredilecek ihtira beran 

r SENEBJ;I . HEDiYESi 
PiYANO 
Sencbqı miınasebetile sev

diklerinize kıymetrar bir hedly 

vermek tasavvurunda iseniz 
bir eve hem nefe, hem ziynet 

ve lı.em dı kıymet verecek 
olan güzide bir P t Y A N O 

alın~. Almanya'nın meşhur 

P HILIP PS markasını h!mll 

olan i~bu P t Y AN O taksitle 

ve kefil lraesi suretile satılık

tır. Her gün Galata'da Kürkçü· 
başı Hanında, 4 numarada 

saat 17 den 1 B e kadar gö

rülür. Şimdiden ilk taksitleri 

vermek şarti!e P l Y A N O yu 1 
kendinize mal edersiniz sene 

başında hiç telılşa maruz kal
mazsınız. 

Çocuk! an sıven, Fransızca ve 
lngilizce ders verebilen 

GEN~ Bf R ALMAN llZI 
yer srayor. Teklif mektupları için 
" H. K. 24 " rumuzile lsıanbul yeni 
postahanede 176 No lu kutuya 
yızılmuı. 

Teslsab Elektri iye Türk 
ANONiM Şl~KETI 

DAVETNAME 

na muktaıü levuımı t•blt, alacaklan mek Jlbi buıuaatı ifa mecliol idar.. re bir ihtiyat akçeıinin teıkiline tah 
tabıll, borçlarmı teoviye, senedatı ti nin cümlei ıalibiyetindendir. siı olunan yüzde 5 
cariye tanzl,111 ve bunlara kefalet et- 1 tahd·d· im 2 - Teaioatı iptidaiye heıabının ıbu oalihiyetler ı ı o ayıp 
mek ve tirketin maksadı teıiıi ile mü tadadldir. Ve kanunun ve ya eaa1 mu İmtiyautm inkıza11ndan beş oene mu 
naıe~ttar bll~um ~kavele~ele kavelename ile heyeti umumiyeye a- kaddom külliyen tediye edilebilmesi 
ri akit ve ta~ mübeyaatı ıcra ve it olarak tahıis edllmemiı olan her ci ıuretile hesap olunup bir reıülmal 
bunların netapclnden ol~n .muamell het mecliıi idarenin aalihiyeti dahilin akçesi teıkiline kafi bir meblağ. 
tı ifa, muamelltı ılrkette ıatimal olun dedir Meclioi idarenin teklifi Üzerine, he 

T..-iıatı Elektrikiye Türk Anonim •e oenedab ıermayeyi imza edenlw mıyan fada nukudun Ye ihtiyat akçe • yeti umumiye, münasip gördüğü za-
tirketi hhoedaram 29 T8fr\nbanl beyninde taksim edlbnek üzen kendi alnln ıureti iıtimalini tayin etmek ve !>fecliıi idarenin reİIİ gerelı: müd· man, baladaki ikinci fıkrada bahıedi 
1930 Cumartesi gilnü saat 16 da Be- !erine ita olunmuıtur. İfbu mÜ•siı itibar üzerine ve ya fİrketin menkul det " J~k ml!ddeaaleyh sıfatlle _!ıu len resiilmel akçesinin tekınllen ve ya 
yoğlunda Tünel Meydanında Metro hl ... ıenederinin adedi ılrlı.etin deva emvallni karfıhk göstermek suretile ~ru hlkimde b~t veya bllvekile kısmen iıtimalile, hi11e senetleri isti-
hanmda ıirketin Merkeııi lılaretlnde mı müddetince tezyit ve ya tenkiı o- istikruat ta bulunmak ve heyeti umu ıirket namına mürafaada bulunur. faıına karar verebilecektir. 
fevkalade olaralı. içtimıuı davet olu- lunamu.Mezk<lr oenetler ilk bet oene miyeden istihsal edil-'< kararı ınah 3 _ Balldaki metinlerin esas mu 3 - imha ~ilmemiı olan hiıse ıe 
nurlar. zarfında nama muha.,.er ve gayri ka· ıusa tevfikan ıirtı:etia <mvali gayri kavelename taıdik muamelelerini tı1 netleri hamillerine sermayei mevzua 

Ticaret Kanununun 385 inoi -"- bili flinıht ola~ ve bu müddetin İn menkulesinl terbia ve ya talıvilit ih kip etmek için meclise salahiyeti tam üzerinden senevi yüzde bet niıbetin-
deaine tevfikan, batta yalnız bir hlsoe kızaımda h,amilina muharrer olarak r•j eylemek •uretila istikraz akdet- me vermek. da bir hlnei temettü tediyesine kafi 
senedine malik olan her binedarın I füruht edilebilec~. Gerek iptidadl .==:;;..:.:::.;__:_:;.__________ bir meblağ. 

bu içtimaa iıtirak etmeie hakkı var- ..,......ye gerek hiWıare uıulü daire- ı t b ı T Fadai ... ridattan berveçhi ati ifraz 
dır. Bu içtimada hazır bulunmayı sinde yapdacak tezyitlere .Ut olarak s an u ramvay olunur· 
anu eden binedaran Ticaret lıanu· tirketln mevkü tedavülde bulunan A .:.._ Mukavelitı huıusiyelerine 
nunun 371 inci maddesine tevfikan, hlnelerl, bedelleri tesviye edllmit ol- ş k • tevf'ıkan ve bul;uku mükteoebelerine 
içtimadan Jiakal bir balta evvel -el madıkça biç bir veçbile ıermayenin •• r e tı kartı müe11ielere ita edilmit olan se 
!erini müddeti bulut etmemiı olan tezyidin~ taaaddi edilemez.. 11 .at hP.nullerine tevzi edilmek için 
kuponlarla beraber, lıtanbulda tiri<.. Madde 11 - 11 inci maddenin bi yüzde alb 
tin merkezi idaresine veya Selinik rinci fıkraııı fU veçbile tadil edilınit· Istanbul traımıa:r: tirketinln 29 tet-1 Madde 6 - Altıncı maddenin ilk B- Mecllİi idare ıwuınm mutaaar 
Bankasına tevdi etmelidirler. tir: riniaani 1930 cumarleıi günü sat 15 iki fılıra•ı, lıazfedilerek 1erlne ıu m• rif olduklan hlnelere nisbeten beyin 

lıbu hiıae senetlerinin teılimine Şirketin ıımur ve meaalihi heyeti te fevkalade surette in'ikat edecek tin konulmuıtur: !erinde takıim edilmek üzere yÜ7de 
müteallik damga ve rüsum bunlan umumiye tarafından manıup üç ila ıe olan binedaraıı heyeti umumiyeaine "Şirketin sermayei bazıra11 'J:1 mil dört. 
tevdi edenlere aittir. kiz azadan mürekkep bir meclisi Ula davet ilamdır. yon İsviçre frangıdır. lıbu sarmeye, lıbu ifrazatı muhtelifeden •onra ka 

Hinedaran, fU huıusat için davet reye ihale olunur. lıtaııbul tramvay tirketi hİHedara bedeli kimilen teıviye ed~it her · lan tomettüat, imha olunmut veya 0 
edilmiılerdir: Madde 13 - 13 üncü maddenin nı, 29 teırinisani 1930 cumartesi gÜ· biri 315, 67, 1-2 lıviçre frangı kıyme lunmamıı bilcümle hİ••e senetleri" 

l) _ 5 Mart 1930 da fevkali.de ikinci fıkra11 fU veçbile tadil olun· nü Beyoğlunda Tünel meydanında ti itibariyede 85, 531 hlıoe senedine beyninde taksim olunacaktır. imha 
olarak içtima eden Hey'eti umumiye muı~r: . Metro Hanında lıiin tirketin merkezi münakaıendir. olunan hine oenetlerine ait temettü· 
tarafından kabul edilmit olan serma- Müzakeralın muteber olması, laa· idareıinde, saat 15 te fevkaliıde ıu· Mecliıi idarenin kararı ile, itbu ser atın niıbeti, hisoe senedatı mukab"lin 
ye tezyidi tahakkuk ettirilmiı ve bu kal azanın n11fından bir fazlasının hu rette in'ikat edecek olan heyeti umu- maye, Meclisin tayin rdeceği tarz ve de ita edilmit olan esham hamillerine 
buıuıtaki kanuni muamelatın ifa kı· zuruna menuttur. mi yeye davet olunurlar• §ekillere göre, her biri 150 lıviçre te~ oluna~.aktır. 
lınmıı olduğuna ittda baıd etmek. Meclisi idarenin kararları hazır bu Ticeret kanunun 3SS. İnci maddesi frangı kıymetinde 180,000 biue sene Madde 47 - 47 inci madde şu su· 

2) _ Esas mukavelenamenin, 1, lunan azanın ekseriyeti araıile mu- ahkimına tevfikan her bir hiuedar dine inkısam edebilecektir. retle tadil edilmittir: , 
6, 11, 13 ve 19 uncu maddelerinin teber olur. Teaavü ara vukuunda key hatta tek bir hisseye malik olsa bile, Heyeti nmumiye, bir ve yahut mÜ· "ihtiyat akçesi, vaz'edilen sermaye 
fU veçhile tadilini taıdik eyelemek. fiyet içtimaı atiye talik edilir ve onda heyeti umumiyeye iıtirak edebilir. teaddit defalarda tirketin oerrnayei nin yirmi de birine baliğ oldukta 44 

Madde 1 _ Birinci madde 'her ne- dahi tesaVü ara vuku bulursa mevzuu lıbu heyeti umumiycde hazır bu- bazıra11nı, kanun ahkimına tevfikan üncii maddede tayin olunan yüzde 

" Betonlu bıkkındı w ki icat 
l~in Sinai mlldüriyetl umumiy11ln
len lstltı...I odilmlf olan 1 teşrin· 
•anı 102!1 tarih ve SOll numerolu 
htira beratı baltlcında bu kere buf· 
itasına foraıt veyıbut icarı verilece· 

&inden mezlı:Or lhtlrayı uıın almık 
VeyaJıut isticar etmek arzusunda 
bulunu zevatın htanbul Yeni pos
tıbıne arkuında Aşir efendi lı:Utüp· 
hanesi cıddeılnde Türkiye Hu 
18-22 Numerolardı klla vıkili 
liANRI WALTER !STOK Efendi
)• ıııttracut eylemeleri llln olunur. 

vi elektrik levazımı,. kelimelerinden babı olan teklif reddolunur. lunmak istiy.;; hinedaranın, ticaret hareket etmek tartile, 54 milyon lı- bet ifrazı mecburi olmıyacak ve iht 
lzmlr dördüncü ıcra ve iflas Madde 19 - 19 uncu madde fU kanununun 371 inci maddesi alıkanıı viçre frangın, iblağ edebilecektir. yat akçeıi, miktarı mezkUrdan &f&W 

memurluğundan: sonra "Havagazı,, kelimesinin ve Yeçhile ~adil olunmuıtur: na tevfikan içtima tarihinden liakal Madde 13 - On üçüncil maddenin tedenni ettiii takdirde maddei meıo 
"k~'!'.';,ei muharri:~:k~~lerinde~ ~v Mecliıi idare ıirketin umur ve em bir hafta evvel, vadeli hulul etmemİf beıındaki: kure ahkamı gene cari olacaktır. 

lzmirde Ecza ve Baharat Türk Y~k •~gazı,. ke:;::ı•m.n. ve ce e • valinin idaresi ve ıirketin maksadı ile kuponları ile beraber hiase ıenetleri- " Altıncı maddenin B harlı ile mez 2 - Esas mukaYelenamenin bala· 
Devredilecek ihtira beratı · k ~b ve e evak~im .. enmn ara

1 
k11~ka alakadar her nevi nukut ve muaınela ni: kı1r olu,, cüınleıi hazfedilmittir. deki metinlerinin taıdikine ait mua. Anonim şır etinin 23 ey!Ol 930 avagazı e11nın ve «e e trı t >. • k · -'- · ·d 

• . k" ı· el . . tın icrası için iktıdan tamını ve •İr. ıtanoiılda tır etın meno.ezı ı areıi Madde 33 - 33 üncü maddenin melibn tatbiki için mecliıi idareye 11 Tsbtelbıhlr torpillerde ve•ı "h' d ı "b T' te11satı ennı b ' 
' tarı ın en ti &ren ıcaret " . e ım . . n ara~na « a~ıı- ketin imza11nı iıtimal hakkını haizdir ne • ilk cüınleıi yerine ıu metin yazdmıt lüıiyetl tamme ita eylemek. torplllere mütoalUk lsllhat • haklcın· g•n . kelimelennın llivett uretile O mani n __ ,__ 

d hk · 'fi• k -.-.. 1 ve batti sulh olmak ve b- 1--- tayı'n • ı DlllUUllln& tır·. akı icat l"'ıı Sinıl mUdUrı' •etl umu· ma emesınce ı .. sına arar tadil olunmuıtur ek __ ,.L• • ......,. Seli ·k Ba-L-
"" , · etm ........ ıyetine dahi maliktir . Ce nı llAllllna " Şirketin esaı mukanlenameoinde 

ııııy .. Jnden lıtlhul ıdllmlf olın 28 Yerilmiş ve Osmaniye caddesin- Ma~de 5 - S inci madde fU veçhi relı kanunla ve gerek iıbu esas muka Brükselde Societe Finan ciere de ve yahut kanunda muarız ahkam bu meslnden: 
teırlnlunl 1928 tarih ve 715 nu- deki mağazalarında mevcut mal le tadil olunmuıtur: yelename ile sarahaten menedilmi· Transport. et d'Entrepri1e1 lnduıtri lunan mevzular miiııteına olmak üze- Müfllı Hacı Hüseyin zade Nadir 

lstanbul ikinci ticaret mıhke · 

ıııerolu ihtira beratı hakkında ha tespit edilmiştir. Daha başka Şirketin se!fn&yesl l00,000 Türk yen tasarrufu erııl.ake müteallik mua- ellea. nam tirket! tevdi etmeleri icap re heyeti umumiyeler, ıirl<et oennaye beye ait olup mahkemece utılmı· 
ker• b .. L-ıına feraı veyahut icı- lirasından ibaret olup beheri 10 Türk melitı dahi ifaya ve ıirketin iıtimal eder. ıinin liakal dörtte birini t..nsil eden L h 

1 ' ...,..,. •• 1 d ali ı · ı· kı etin. ~- 10 000 b' ·· · ı ki ıına ~arar verilen ta ta lmı lt san· nere e~ e em v var se tespıt ıra11 YDl ..., • ıneye mun ebniyeceği em i. • icara venııeğe me- lıbu hisrı? senetlerinin teslimine hinedaran hazır oldufu takdirde 
Yerlleaetıadın mozldlr lhtirıyı lltın edilmek ve matlubatlarını bil- kasemdir. zundur. müteallik damga Ye sair rüsum, bun- muntazam ıurette in'ikat etmİf olur . ., dığı, çırgana iskemle, baskül, sepot 
•lmıt veyıhuı lıtlcar etmek arzu - dirmek üzere alacakWarın da Heyeti umumiyenin, kanuni mua- Şirke~n dahili talimatnamelerini !arı tevdi edeıılere aittir. Madde 44 - 44 ilneü madde ıu ıu ve em111l efyı 30 teşrinieYYel 9.10 
sunda bulıının uvaıın lstsnbul Yeni melita riayet. ederek iıbu sermayeyi tanzim, tirketin memur ve acentalan RUZNAMEf MOZAKERAT retle tadil eclilmiıtir: tarihine müsıdlf perşembe gttnti saar 
Postıhane arkuında Türkiye Huı tarihi ilAndan itibaren bir mah bir ve ya bir kaç miıli tezyit etmeğe nı tayin ve azli ve bunların maaı, yev Hinederana fU busuaat için davet "Ballda mukarrer muariffn tesvi- 11 Ahırkıpıda akbıyıkta kllm Tür 
No 18.~1 de multlm HANRI WAL- zarfında dördüncü icra masasına ıalahiyeti olacaktır. Bundan batka, miye, ücret ve ikramiyelerini takdir eclilmiılerdif: yeıinden sonra baki kalan ha11littan lı:lye iş bsnkuı deposundı s1tılaca · 
T tirketin teaiıinde, bin adet kıymeti ve leabit ve buıilarm kabul ve teka· 1 - Şirket eau mukavelenameıi- berveçbi ati ifraz olunur: 

ER !STOK Efendiye mllrıcaat vesaik ile beraber müracaatları gayri muayyen müesıis bi11e senede ütleri ıerıütini tayin, ıirketin idaresi nin 6, 13, 33, 44 ve 47 inci maddeleri 1 - Tekmil masarifi fevbli.de n ğından taliplerin mürıcutı ilin 
eylemeleri ilin olunur. · llAn olunur. tı ihdas edilmiıtir. lıbu müeuiı his- masarifi umumiyeıine ve muamelatı· ni ıu suretle tadiline karar vermek • gayri melhıızeye karıdık olmak üze olunur 

~~!!!!!!!!!!!!!!!l!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!~~~!!!!!!!!';'~!!!!!!!~~~~~~ 
Galata'da Kara-
köy' de Börekçi 
fırını ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

• 

•• tlüy.ük 

ELBiSE 

FABRIKASI 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuzt Erkeklere mahsus gayet müntahap PARDESULER, PALTO
biçimde gayet şık elbiseler her yerden 1 LAR, KOSTUMLER, ve MUŞAMBALARIN müntahap 

ucuz satan yegane müessesedir.. çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar . 

• 

Erkekler • • 
ıçın 

Muşambalar lngiliz 

Muşambalar 

l\1uşambalar 

Çevlrilehllir 

Astarlı 

Pardesüler 

Pardesüler 

Pardesüler 

Pardesüler 

Gabardin 
müflon ile 

Meşhur Mandelberg 
marka empermea· 

bi.!Jze gabardin 

Meşhur mandelberg 
marka müflon ile 

laglliz biçimi 
kumaştan 

Trençkotlar 

Paltolar Yünlü 

Kostümler tngiliz btçimt 

Kostüıııler Lacivert YC siyah 

25 1
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221/2 

131/2 

Liradan 
icibaren 
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Hanımlar için 

M uşar11 balar 

M uşan1balar 

Trençkotlar 

Muşambalar 

Muşambalar 

Deri taklidi muh· 
telif renklerdt 

Çevrilebilir 

Muhtelif 
renklerde 

Po dö peş 

ipekli 

• 

-

Çocuklar için 

Muşan1balar 

l\ıluşambalar 

Trençkotlar 

Paltolar 

Kauçuktan 

Biverd.ıı 

YüıılCi 

Tediyatta BilyOk Teshllat==Toptan Fiatına Perakende Sa ş 

Liradan 
itibaren 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



Jlill~yd 
• ..,. ___ .... _..,..,.,,, .. "ıl'IJ-

Aabrada yoal hı .. odilom ncaret aıolr.tebl blauı 

: • 1:1 ,;,..ırr !-! rı !\!bllı!e Ffgan iotikllllinin en lkiıtci senei devriyesi mUnasebetile nutuk .. ylerkea 

Zf"l 1"""'..._--~, 

lzmlr iş Bankası momuriarının 1rup halinde çektirdikleri bir resim 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Hacer llanımın 17236 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

Emniyet Sandıp;ından hrikraz eylediği meb!Ağ mukabilinde sandık 
namına merhun bulunan Yenibahçede De!terdar Ahmctçelebi ma
halicıinde KazaskercamU solcağınd& e~ki 5 ve yeni 7,9 numaralı 
maabahçe natamam bir hanenin tamımı vade5i hitamında borcun 
ödenmemesi ha<eblle ıntlaayedeyc çıkarılarak beş yüz elli lira bedel 
mukabUlnde muşrerill namına kat't kararı çekilmiş ve istikraz 
esnasında borçl11nun tayin eyledip;i ikametgAhına tebligat icrası 
!çi~ gönderilen tlç günlük son ihbarname :ı:ahrına mahallesi hey'eti 
ıhoyariye1lnce yazılan me~ruhattan Hacer Hanımın vefat eylediği 
ve oıvlları LOtli, Şahap, Hayrettin Beylerden başka mirasçısı ol
madı(ı ye bunlardan saglr Hayrettin Beyin bulunduğu mektebin 

ve vamı olup olı.adığmın meçhul bulunduğu anla~ılmış ve dlger 
veresııyı tebli~atı !Azime icra kılınmış olduğundan ilan tarihinden 
ldbaten üç gün zarhndıı borç tamamın ödenmediği takdirde mez
kOr haneııln müşterisi namına kat'! ferağ muamdesinin icra kılı
ııacagı ilin olunur. 

Jandarma imalathane müdürlüğünden: 
1~888 !il 11760 takım mu serpuf ve dolak yazlık elblıe biçti ve 

lmıllyt1! kapılı zarflı milnakauyı lronuldu Münakua 8· 11-930 cumutul 
gUnU ıut on dörtte lstanbuldı gdllr paşıda Jandarma imalAthanesinde 
yapılacaknr. Şartname lmalttlıınıdon tevzi olunur teklifnamenin tırsı 
lmihı fartnamedı yuılıdır. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Halil Nuri Eftndi ve Ayşe Münevver Hanımın 16770 ikraz 

numaralı deyn senedi mucibince Emniyet SBndığından istikraz 
eyledikleri mcblag mukabilinde sandık namına mcrhun bulunan 
Galatada Hacı ama mahallesindı- Çeşm~ meydanı caddesinde eski 
ve yeni \l2 nunıarnlı munhedim hane ar,asının tamamı vadesi 
hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak 
beuüz elli lira bedel mukabilinde mli~terisi namına kat'! karan 
çekilmiş ve borçluların istikraz esnıı!ında tayin eyledikleri ikamet
gthlarına teblil\'at ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname 
zahrına mahallesi heyeti ihtiyariyesince yazılan rnf>şruhattan hali
hazır lkametgAhlarının mechul olduğu anla~ılmı~ olduğundan i!An 
tsrih~nden itibaren üç g(in zarfında borç t.1mamen /\denmediği 
~akdırde mezkur arsanın müşterisi namına kat'! ferağ muamelesinin 
ıcra kılınacağı ilan olnnur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

ı,~00,000 a~ef ~o~ si'e 
Kapalı zari usulile 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa alınacaktır. 

l'ailplerln flrtname,ı almak üzere ticaret tubesine mliracutları. 

1 
lstanbul belediyesi 

iJAn1arı • .... -:-4'._~ ..... ~~~ .... ~ .......... 
lştanbııl Belediyesinden: Bey

oğlu Tephlrhanesi yanındaki ar
sada bulunan s~yyar h&mam 30 
teşrinievvel 930 tarihinde ma
hallinde müzayede ile s.ıtılaca
ğından taliplerin mezkOr mahal
de bulunacak memura müraca-
atları 

• • • 
lstanbul belediyesinden: Eezayı 

tıbbıye namı altında fıçı, dama· 
cana şişe gUğü, kafee, sandık 

ve çelik borular içinde rusumat 
idaresi ve liman şirketi tarafın
dan Çubuklu gaz depolarına 
gönderilmekte olan mevadı muh
rika ve eczayı kimyeviyenin 
kilosundan birinci ay için 115 
ikinci ay için I :5 ve milteaklp 
aylar için 1 O kuruş ardiye resmi 
alınması Cemiyeti umumiye! 
Belediyece tekarnır etmiştir. 
Alakadaranın malQmu olmak tt
:ı:ere ilin olunur. 

* * • 
ı~tanbul Belediyesinden: Mü-

bayaasına hizum görlilen 28 X 2, 
5 X :1, 30 eb'adında 330 adet 
çidene ile 40 kilo yaP;lı boya 
açık nıtinakasaya konnıu~tur. Ta
liplerin ~artııameyi görmek için 
her p;tin müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 19 teşrini
sani 930 çarşan.ba günii Leva
zım ILÜdürhip;üne gelmderl. 

Ticarot işleri umum mUdürltı
lünden; 

30 lkincit.~in 330 tarihli kanun 
hUktlmlerlne göre Tilrklyede lf yap
maıta izinli bulun.. ecnebi tirket· 
lerindın ( Dl Mos btlmfip Xom
panl Umltet flrkeıi ) bu kerre 111 .. 
racutla şirket hisHdarlar lııy'etİ 
umumlyeslnce ~lrket unvanının (C.y
mlı Moı ve Kamplnl ( Mos Laya ) 
limtet ) • tehvil edlldlttnı blldlrıııif 
ve liıım gelon VHlkaları verınlfılı. 

Keyfiyet muvafık (Örillmllf ol
ına«Ja ilin olunur. 

Ankara Ticaret mektebi talebesi "e hcy'etl tallmlyeıl 

Devlet Demiryo arı 
idaresi ilanatı 

•ı~4~0~to•n~k•a-.rp~l~t~k .. a~p~al~ı•z ... a.r[!"'m•il~n·a~k11asca~y~a~k~o~n~m~u=ş~tu~r~.ı:=lllZ:mı .. m:ı 
Milnakua 26·11-930 tarihinde çarf8mba günü saat 15 de An

karada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münaai:a~ya lştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temlnatlrını ayni gtlnde saat 14,80 a kadar münakaan komisyonu 
katipliğine vermeleri !Azımdır. 

Talipler münak11sa §artnamelerlni be~ lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydaraşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~r~ALTi 
M~E~~E~!TI 

Ş A R K J N En büytik ındrufat maıtaaalan 
en mühim mobilya fabrllı:111 

TesislU umumlya tuhhilt olunur • in,aata alt asarı neftıe iflerl 
San, daireleri: Beyoğlu habrlıtan sokağı, Belediye dairesi kartısında 

( kendi ebnlyeslnde ). 
Muhtelif flııtlarda eski ve yeni tarzda imal edllmif mobllyalınn 

müntehap çeşitleri bulunur. Aırt ve tezyinat euuı. 

BUytlk bir stok üzerine huıuıl feralt ve teıhlllt 

•••••ooooc:oee•et•• 
Yütset Mülıen~is ınette~i nıu~a1aat to-

nıisyonun~an: 
Metre 
200 Paltoluk bmaı 
563 elbiıellk ,, 

Mektep taleb:ııi için IOır:umu olan yukarıdf. mıkta,._ yaaıb 
yerli kumaş kapalı zarf uıuUle mObayaa adi ecektlr. MOna· 
kaaaaı 18· 11-930 tarihine mOıadif 1ah aGnO Hat 14te yapt
lacakt.ır. Taliplerin şartnameılal ve memh11r •11muae~lnf ~ 
~ llııre m'lncaatları ve teaılııat •kfelerlnl mOaak... a+ 
nllttdeıı evvel mektep muhaıtebulne tevdi ıtmıı..t illa 
plunur. 

Ece a~al mal nıO~irli~in~en: 
~ ot mahsulü 5-10-930 tarihinden itibaren pazarlıkla satıl

mak ıçin bir ay müddetle müzayedeye konmtıstur 

' 

1 

1 

1 

ı 
l 

28 T. EVVEL 930 

Bu sene kız ameli hayat mektebinde iki yüz kız ders okuınak' 
tadır. Şimdiye kadar bu mektepten mezun olanlar yUze bııliJ 

olm Uf tur. Resimde ameli hayat talebeMinl deste ıı;öruyoru:_.., 

· Türkiye iş bankasından: 
Cümhuriyet Bayramı mUnasebctile 29 Teşrinievvel 930 çarşamba glinl 

lstanbul ve Beyoğlu şubelerlmzl kapılı bulunacaktır. 

P. T. T. Levaziın ve nıebaoi ınü~ürlö~üo~e~: ~ 
P. T. T. ihtiyacı için 10,1100 kilo nııadır kapalı ıa~ 

usulli ile münakasaya konulmuştur. 
Münaka1a 13kinunuevvel 930 tarihine mllsadif çartanıb• 

a-ünüdllr Taliplerin tartnameyi almak için her glln ve mil~'· 
kasaya iıtirak için de teminat ve teklifnıimelerini havi "' 
usulO dairesinde kapatılmtf zarflarını yevmi mezkfı. da s ı•~ 
on dörde kadar Yeni poatahanede komisyon riyasetine tevd• 
eylemeleri. __.,, lıt 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık hane 
imrahor İlyas bey mahalleıinde Kuyulu bakkal sokağında 

48 yeni 34 numaralı han enin bedeli sekiz taksitte ödenmek üz~re 
2204 lira bedeli muhammen ile 16-11-930 tarihine müsadlf paı•1 

glinü saat 14 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdil· 
Taliplerin Y. 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul ı\llllt emlAk nıJ· 
düriyeti satış komisyonuna muraeaat eylemeleri. 

Ticaret Borsasından: 
Ctımhuriyeı Bayramıu müsadif 29 Teşrinievvel 930 çarfarnba 

Boraa kapahdır. 

Umumi katipti~ 

Emlak ve Eytam Bankası Istarı· 
bul şubesinden: 

Esas No. 
18 

~atıllk . Hane 
Mevki ve Nevi 

Kandilll Vanlköy çaddeslnde maa bahçe ı No. Jı k&git 
h2ne 

Ba!Ada yazılı hane bedeli peşin veya mukassatan tesviye eJil• 
mek ilzere pazarlıklı satılacaknr. lştiraya talip olanların teınir1•1 

akçalarını hamilen 26-11-980 çarşamba günU saat onaltıda şubt' 
mize müracaatları. 

~~~~-~~~~~~~~~~~~~--: 

lstau~ul limanı sa~il sı~~iye ınertezi 
~a~ta~i'li~ln~ en: 

Urla tahaffuzhanesinde teslim edilmek üzre aleni münak•V 
surerile 611 ton çamlı maden kömUrü alınacaktır. . 

1 
Milnakasa gilnil 17 T.Sani 930 tarihine miisadif pazartesi güniı 531 

14 olarak tesblt edilmiş olduğundan talip olanların şartnaııı~4:~ 
görmek üzere her glln Gslatada Kara Mustda Paşa sokağında li 
merker;lmlz levazım ve mübayaa memurluğuna ve münakasu1' 
tııirak etmek ÜHre de yevmi mezkOrda milbıyaa komisyonun• 
mUraoaadan il&n olunur. ~ 

lstanbul Adliye levazım müdür
li.i2ünden: 

'ti'iga Noter muavlnliti lnhllll etmittir. lmtlbansıı oot•' 
olmak ıeraltlnl halı olanların bir ay içinde Adliye vekil~ 
thıe ve bu prtları haiır: olmıyanlann imtihanları yapılJll" 
Ozere mahılli encOmeol adlisine müracaatları. / 

Mes'ul Mi'.dür: Bürhaııeddil 


