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BUGL.\ 
2 nci sahifede : 

1 Sultan Hamit 1arihl tefrika 
Herler ve son haberler 

3 üncü salıifed• : 

3 - Şehir ınccllıl cumarteal 
,.unn içtima ediyor 

4 ~ Ecnebi vapaırlara müşkl
IAt mı çıkarılıyor7 

4 nncn sahifede: 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
, .... .., .... ···········" ......... u 

Milıcit!ŞİH ba-;ı , . ı el 
lcrl t~ftlşata gıttller 
Agavnlyl \'Uran l(emzl 
berllt>t t>t1i 

l Cümhurlyet abtdeıl, -2 
Veremle mucadele cemiyeti. 
3- (''elek • · Hlkı\ye 5· Roma., 

\ ' " TURKIYE 
C UM HUR,IY[ r'ı 

-~----· 
Cumartesi g'ÜnÜ çok 

mühim bir nutuk 
irat edecekler 

Reisicümhur Hz. bu 
nutuklarında fırkalann 
\razi:yetlerine de temas 

edeceklerdir 
ANKARA, 28 (Telefonla) -

Reısicümhur HJ!,. nin Meclisin 
küşadı günü irat buyuracakları 
nutka büyük bir elıemmiyet ve
rilmektedir. B.ü nutkun uzun o
lacağı ve fırkaların vaziyetine · 
temas edileceği anlaşılıyor. Re
isicümlıur Hazretlerinin nu
tuklarını müteakıp Divanı riya
set intihabı yapılacaktır. K~zım 
Pş. nın tekrar riyasete intihap
ları mulıakkak gibidir. 

Esasen bu sene içtima dev
ı:esinin sonu olduğundan Diva
nı riyasette bir tebeddül olaca·· -
ğına ihtimal verilme1™ktedfr. 

M f K 1 ki Ahmet Şükrü 

a 

VE 

M. V enizelos' a sorduk: 
usta a . ~m?- çocu arının T - Siz Türk düşmanı tanınıyordu •. 

-- ·· evziat ş· d. Id Id ? 
• 8 İnci bayramı: · BUGUN 62.000 !sterlinin ~.:~""'.:.:.~:kaı~~:~:~:.:,,mu:~~. 
!.)llgün, Türk milletinin bütün esaret ve bid'at zincirlerini tevzii niçin gecikti? sebebini hadiselerin tahavvnıonde aramak lazımdır 

a 

Ben Türk düşmanı değilim, Türk düşmanı olmadım,, '-""'-'---
. kırıp hürriyetine sahip oldugw u büyük gündür.. Cemiy~eisi Hüseyin ANKARA 29 (Telefonla) - Se aptın da bugün neden böyle yapı- .,elime aldım. o sıralarda Girit mese-

D bah saat 2. _:__ Ankaranın muhterem! ;orsun1. 1 leıi ciddi ~ir bulir~n . geç~y~rdu. 
C h A k - hÜ t ueyin İzahatı misafiri M. Venizelos dün Türk 1898 aenesındenbcn, filen hürrıyct 

Üm Uriyet ll ara muazzam teza ra a Yunanlılardan alınan 62,0001ıter matbuat müme11illerine beyan~tta bul Müsyü Ve~~elost~."Milliyet., na leri~i i~ak ~~miş ol~n Giritliler,_ yal· 
Ciİıııh h l lin tazminabn iayri mübadillere tev- lunurken Türk - Yunan dostluğu bah mına ;ıca e~ığı~ ınulakata cevaben ruz ıda~ı degil,. ~ynı zamanda sıya&-

'İ) uriyetin sekizinci aeneai~e ıi- azır anıyor. zü tcelıhüre uiJ'aması üzerine Gay- sinde kendi kendisine bir süal sormuş h~suı'.,~a~bı Musyu Stef~o ~bul~: mubtarıyetten ıatıfade edıyorlardı .. ~ 1922 da hanedan henuz Is- H ıi milı...diller cemiyeti ı.;; iınft.,.. bulun n Bapcldli-.öz •- dilcce ımı telefonla bana dırdı. Mu Türkiyenln ada ü.ı:erin4t aad.ce 
ı.\ · · ~"1ly)annd idi. Din ve de,,. -· - dinde tetebbüsatta bula-k tevzia. ~ d' d ki. likat mevzuu olarak sadece lafıt bir hakimiyeti vardı. Adanın hil !'t~IÇeidi. Medreseler, tckkel•, Reisicümhur Hz.nin huzurlarında bDyiik bnteniiniisthh&IJletmİftir. raauı ıyor u . Yunan Baıvekilinin diln ken· lrilmct reiai, Yunan Joralının teklifi 
~Ü •e derviıler yerinde idi. ~ Ve m ahf Bcfl.em bir ge,./f re•m/ yapılacaktır C•yet idare be,oeti dün top1- - Bana bu münasebetle bir süal di kendtsine tevcih et- üzerine Düveli mu,zzam;ı tarafından 
~, e )'azıyorduk. F-, sarık, sık- 'i" - V teveccüh edebilir. Dün, neden öyle tiji süali intihap ettim. Ve Müıyü tayin olunuyordu. Türkiyenin ada 
"'-=-~ taııyordu. ~ütün Asyalı ANKARA, 28 (Telefonla) -Ankara Cümhuriyetin seki- Venizelosa bana oteldeki hususi salo itlerine hiç bir müdahale baldo kal· 
~ -~ ~Y~ -~=-lf baHıalmkclaf 1• zinci yıl dönümünü tes'ide hazırlanıyor. Her tarafta bunu tes'- nunda gösterdiği yerden ayni süali maınııtı. Girit, Bulcariıtarun istik-
~ ""1Dunyeb M ....... te ır- • · • h 1 kl 1 k d K ı B • tekrar ettim. Yunan hilkfunet reisi !ilini iltn etmesinden istifade ederelı ~:ltaenyeti kurdu Halk Fırkaaı ıt ıçın azır 1 

ar yapıma ta ır. ra orıs gülümsiyerek: o da Yunanistanla ittihadını llAn et-
llt~ıları Mustafa Kemalin reioliil Sekizinci yıl dönümünün diger yıl dönüm/erinden, ayrı bir hu _ Güzel bir buluş .. dedi, böyle ti. lıte 1908 aenesinde cereyan eden 
~ •enelerce eski müesseseleri &usiyeti vardır. Yunan Başvekili M. Venizelds ve Macar Baı· bir süal ll!ırıısında kalacajmıı dalına bu hadiaat, Türkiye ile Yunanistan 
~Ya ve onun yerine garp ve Cilm vekili M. Bethlen cenapları bu yıl dönümünde Ankarada bu- ı Kıraliçe ile şehri- dü§ünmüttilm. Cevabım vardır. Söy- araımda vahim bir gerginlik hii&ıl et-
~ıbı_; nıü~eaelerini lwrmaia ça- - Iunmaktadır. Yarın (bugün) saat 14 te mürettep sekizinci fır- liyeyim. ti · 
~·'-~kın devlettend•Y!.ılt~ı. Mecl;- kaya merbut bulunan .. bilumum kıtaat kendilerine tahsis edi- mizden geçecek Dün de bugün düşündüğümden 
'\!; ...., tı, &erpuf eıııı ı, yenı . / lıqka türlii düşünmüyorum. Başka 
~ij, harflerini kullanmafa baıladık. lmış ol~n. ~aha de toplanmış olacaklardır. . , ita/ya kralının kflrimesile iz türlü düşünmüşsem bunun aebebini Tilrkiye i•tiyordu ki, Yunanistan tıı. lı Ctnıiyetini garplil-tirecek bü- Reısıcumhur Hz, tarafında rı B. M. M. de hır resmı ka- I I B 1 k 

1 
hAdiselerin tahavvülünde aramak ili- hiç bir suretle Giridln birle•meainJ ~ ita ""' divaç etm ş o an u gar ra ı - ...--

Vaziyet 

'- lltınları aldık. Yüzde yilz inin· bul yapılacak ve bundan sonra tribünü te•riflerinde •ilahi o- zıındır. !..abu! etmesin ve Adanın meb'uslan-
"" " " Boris hllzretlerini hamil olan . l'- ııak de_nir.. . . larak verilecek emir üzerine geçit resmine başlanacaktır. Pek 111~ bilininiz ki 1910 da Ati- Atina par!Amentosuna kabul edilme-

li. ,,,';"'il ınılle~ yaıamak ıçın iarpli Meclis binasında diplomatlar, büyük erkanı harbiye reisi, Çar Ferdinant vapuru cuma , , . . sin. Kabul edildiği takdirde bu m.. 
i~ ~"' et olınaj'a mecburdur. Bu u- D · • • . . . • Lt b 1 b' HQ . 8 ıünii limanımızdan geçecektir. na p~rlament09una meb u~ ıntıhap selenin bir harple netlcelenecetini de !ı-~,.. .kırdığımız tahıs ve zümre men •van_ı muh~sebat ve Vekal.etler erkanı, me~urım. vılay~t ve ,. an u mt ıuu H~~ ey Vapura dört ltalyan kruvazörü edllmitda iktltlmd. lntibakib~imdan hı: ayG~o~- beyan etınlftl Bu gibi hldiselerin 
~" tti pek çoktur. Fakat .hepıi beled!y~, müessesat ve. cemıyetlerden davetlı zevat, resmı ka- rak bu J11eaele ile .....,.ı OU11Uf ve 1- I k d. ra ar mev ne geçtım. ınt- cereranı ııırasmda iktidar m ki' 
1ıı,. .. ~ırkaM inkılapçılarının azım ve bule ıştırak edeceklerdır. ıin ehemmiyetli ıurette takiWne' lra re akat etme t.e ır. liyim ve Girit hükfunetinln batında geçtim. Yunaniıtanm dahil! e:.ı ına 
~~d/ıl&ınden korf.arak birer köıeye Rsmi kabulden çıkanlar hemen tribünlerde kendilerine talı rar verilmiıtir. Kral H azretlerı :şehre çıkmıya- bulunuyordum. Bittabi bu vazifeyi v Y. 
Cultılı tr, .Ay~la~anlar, Halk Fırka~ı sis edilecek mevkilere geçeceklerdir. Resmi geçide askerler, Devamı 5 incı sayfada caklardır. terkederek Yunaniıtanda hükfunetl (Devamı 6 mcı sahifede) 
'<ii)~· lltıyetçılen tarafından tenkil • '/ kt 1 ki" .. · • " 
ı. ... ı.,.. ka akb C"ınh · t f'lri ızcı er, me ep er, spor uplerı ıştırak edeceklerdır. Gece Turk 
ı_ •ıı ' n · u unye 

1 
r O • b · d b" .. k b 1 '] k ' G b 1 

' 11• itidir;Cümhuriyet ne korku cagı ın~sın a ur,u a o verı ece tır, ece a oya, Başvekil 
1.ıtı;~~ menfeat ile, n• iÜndelik ler ve refıkaları, dıplomatlar, meb'uslar, ve erkanı memurin 
S::Y ı!e durur; C::~uri~et büyük da".e~lidirler. Dav.et~ıler 2500 e baliğ olmaktadır. Gazi Hazret
'i;h eti ona iore terbıye etmek Jerının de baloya ıştırak edecekleri tahmin ediliyor 
'ıı.; ve kalbi ona uydurmakla de- Ah. t ş··1cr·· 

'<lebilir me u u 
ı. .• l'lirk' d. I' tam .. ... ... , ••• .. ,,._. .. ,,"''''""-•-Mnn•ııwuııııHuuııH-•nu••· 'il lı; ıye e iarp ı ve muıta· 

"ıiııeı'; ~Ünıhuriyet kurularak Türk 
~llın iktiaat, zanaat ve tüccarlık 
~ ~nıaııru ele almaları,aaırlardan 
'>lt,1 lıu toprakları itletmeye alıtmıt 1 
lıt ;.il"n nıenfeatlerine taban tabana 
,,.ı.ı.,· Bunlar bize yardn,, etmiye
~~ nıe,,feati kırılmıt olanların, j 
~ anlamamıı ve hazmetmemiş 1 
~ tın, hislerine dokunularak her 

1 

~~lı;a Çevrilmesi kolay olanların bir
~ı:: ayağımızı 1 altında kayarak 
~ Ilı •ldiğimizi bekliyeceklerdi.Biz 
"'ıd.eıtıleketin yaşama imkanlarını 11 

'ıı,,~ı k~~dimize ve bu topraktan a
~. çı-nnağa mecburduk. Yedi se-ı 
~''&at Yaptıklarımız bürokratlıktan . 
~ ı. .. 1t11ia yeni geçen bir hüküme- 1 

~- lü •nın büyük ekıeriyeti yaban-
."'llıe:.carJarın, yabancı teqihların 
>~lı'I nde çah9an bir memlekette 
'~,;ı~~eğinin azamisidir, denebilir 
~ı, 

111 
_,u tecrübelerimizle geri dö,,. -

' f~l.~ırn~ün olsa 1930 ıen .. ine da
' l'~ k-1 ıle. gelebiliriz. Fakat 1922 
t~çi( r. 'Yede halk fırkası Cümhuri
·"'- ;'1nden daha idealiıt, daha ehil, 
tiiı, ı.::.~u .. hükümetçiler yoktu. Bu 
~•-rr lcı utun yoktur, çünkü onlar 
;ti 'tt 8 Yetleri ile, azim ve irade
~lı,, ... ~ttan. ~tka ıelciz aenelik tec. 
~it~ lebını tamamlamıılardır. 
~l\iı, t•nede Ciimhuriyet müessese
~' 0fra~ın bütün tabakala;·a kök 
~. le 

0 ddu~ ~sıl söylenebilir?. Se
-~d, ne e hızı Avrupa maJiye, tüc .. 
~l\ "k zanaat adamlarının pençe .. 
• l~ı.;,.:',rtarmağ~ elverir bir iktisat 

tnekanızmaaı tamamlamış 
Devamı 5 inci savfad 

Cümhuriyelin IJz çocııtu mektebinde bugana lts'lde hazı, onıyor 

Büyük gün Istanbulda 
nasıl tes'it edilecek? 

Cümhuriyet bayramı müna
sebetile bugün ve gece şehrimiz 
de muazzam tezahürat a tla-

caktır. 

Bu tezahürat, gündüz hilkft
Devamı S inci sa fada 

Kon Bethlen Ankarada 
Macar Başvekilinin şerefine verilen ziya

fette çok samimi nutu1dar söylendi 
ANKARA, 28 A.A. - Ma

car Başvekili Kont Bethlen ce
napları refakatlerindeki zevat 
ile Macar sefiri Kont de Tahi 
ve Peşte sefirimiz Behiç Beyle 
birlikte bugün saat 10 da husu 
si trenle Ankara'ya gelmişler

dir. 

Müşarünileyh, istasyonda 
Başvekil İsmet Paşa Hazretle
ri, Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü Beyefendi, hariciye müsteşa
rı, Hariciye birinci daire ve pro 
tokol umum Müdürleri, Macar 
sefareti erkanı tarafından istik 
bal edilmiş, bir bölük asker se
lam resmini ifa eylemiştir. Mu
zika istiklil ve Macar millt 
marşlarını çalmıştır. Türk ve 
Macar bayraklarile donatılmış 
olan istasyon gayet kalabalık 
idi. Kont Bethlen cenaplanna 
şehrimizde bulunan Macar kolo 
nisi tarafından 3 Macar kızı bir 
büket takdim etmişlerdir. Miaa 
firlerimiz halk tarafından şid
detle alkışlarunıştır. Macar Baş 
vekili cenapları Ankara Palas 
oteline misafir edilmiş ve Baş

vekil Paşa Hazretlerile Harici
vekili Bevefendi mü rünile 

yhe otele kadar refakat etmiş
lerdir. 

Kont Bethlen'in ziyretleri 
ANKARA, 28 A. A. - Ma

car Başvekili Kont Bethlen ce
napları refakatinde Macar sefi
ri M. Tahi olduğu ha:lde saat 
11 de Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendiyi ve saat 12 
de Bl!şvekil İsmet Paşa Hazret 
!erini ziyaret etmiş ve Başvekil 
Paşa Hazretlerile Tevfik Rüş
tü Beyefendinin rdikaları Ha
nımefendilere kart bırakmışlar 
ve Büyük Millet Meclisi Reis· 
Kiznn Paşa Hazretlerile Hey' 
eti Vekile azalarına kart tak 
dim eylemişlerdir. Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Beyefendi sa
at 12,45 te, Başvekil İsmet Pa-

(Devamı 6 mcı sahifede} 

Climhuriyet bayramının ,.ı 
dönümü münaıebetile iazetemiz 
diğer refiklerimiz sibi yarın ln
tiıar etmiyeaktir. 

Muhterem okuyuculıırıınoıı 
bu en büyük bayramunıa vesile
ıile tebrik ederiıı. 



-
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Sulta 
Talısin PaşHnı11 

anlitl 
Hatıratı .. .. ilil~:~--:~ 

~ w 

(TercUme ve lktlba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Sultan Hamit, Arapları 
nasıl elde ederdi? 

.ARŞAMN\ 19JO 

HARiCİ HABERLER •• 
Avrupa Üzerinde uçuşan bulutlar 
Son haftaların verdiği gerginlikten sonra sinirler yatışıyor 

Almanyada 1 Ecnebi matbuatı 1 ihtilal 
M.11 ... 1 k Rus buOdayı 8 .-1 kk t 

iz mir felaketi 
-~~~~~~~~~~~-

1 espit edilebilen insan zayiatı: 87. 
Şehirde yeniden 94 ev 

kısmen, 22 ev tamamen yıkılmıştır 
ı ıcı ere . arşı ve lngiltere rezı ~.a ?1uv~ a 

T(b 0 0 1322 ° d Is b 1 alınan vazıyat Rusyadan pek ucuz fiatle Av hukumetı . DITTeŞlt SeOeSJD e tan U a Almanyada 14 Eylfil intiha- rupaya yapılan buğday ihraca- RİO, 27 (A.A.) _ Neşredi-
İZMİR, 28 A.A. - Kaybol

duklan evvelce bildirilen 14 ki
şinin de Tepecikte bir hanede 
kamilen boğuldukları anlaşd
mışur. Bornovada ayrıca üç ce
set bulunmuştur. Karabağtar 
mmtakasında boğulan beş kişi 

ile beraber bugüne kadar ıe;'' 
edilen nüfusca zayiat ye 
87 ye baliğ olmuştur. Dünde 
beri şehrimizde 22 ev teınaıJI 
ve 94 ev kısmen yıkılmıştır. 
sdih surette hila yağmur 
maktadır. [. 

b• h t t •• d • ti" batındanberi cereyan eden hi- tı son zamanlarda mühi~ bir len bir tebliğ her türlü kargaşa iT ey e gon ermlŞ <liseleri tekrara lüzwn var mı?. iktısadi mesele oldu. "Times,, lık teşebbüslerinin eşhasa karşı 

• 

Müfrit fırkalar mühim birer ek gazetesi buna tahsis ettiği baş- vuku bulacak her nevi tecavüz
seriyet kazanarak yeni açılan makalesinde Rusyadan gelen !erin merhametsizcesine tenkil 
millet mecliııine-hem de gürül- b~ğdayl~rın tahdit edilmesi i- edileceğini yazmaktadır. 

Cümhuriyet bayra
mını tebrik 

1 tülü bir surette- geldiler. Al- çın tedbır almma11mda ısrar et- Globo gazetesinin bir muha
man intihabatı Avrupa sulbü ı- mekte ve ezcümle şöyle demek birine beyanatta bulunan jene
le bittabi allkadar olan uzak, tedir: ral Fragoso şimdiki ihtilil hü-
yakın kon;ışu memleketlerde " Bu müsamaha edilecek gi- kfuneti hey'etinin muvakkat ol- ANKARA, 28 (Telefonla) -

· az çok ehemmiyetli bir heyecan bi değildir. Piyasamıza gelen duğunu ve iktidar mevkiini Maarif Vekili, bugün §U ta-

Reyiam 
Reyler sayılaralc 

netice müsbet çı l uyandırmaktaıı geri ~~ş- emtia~~ ~ürak_abe etmek bi~:at Rio da içtimaa davet edilmiş o- m~i yap~ış~ır: Cümhu~i!.e~-
1 ur. Bunun derhal tesırı goruJ- menafıımız ıcabıdı~. . Dıger lan milli hareket mümessilleri- mızın bugun ıdrak eyledıgımız 

1
. dü. Fransada söylenen nutull- memleketler de kendı pıyasal·a ı ne tevdi edeceğini beyan eyle- I 8 inci yıldönümünü tes'it ve bu , Belediye hududu için 
ıar, matbuatın neşriyatı çok ~an tına gele~ eş!ayı koı:tr~! , edı- miştir. Mumailevh, M. Mello . münasebetle mua~ ark~daş- ı . ld 

ı lı oldu. Fransızlar şimdiye yorlar. Hıç bır ecnebı huımmet F , h - - tin ı larımızı ve ellerme talım ve komısyon yapı ı . 
kadar Almanya ya karşı itilaf- bu usulden istisna edilmiş değil 1

1 
rta_n~lmo nu~k a~r'· · ytını~ ~ezareh .. kfie 1 terbiyeleri mevdu çocukarımı-~ Beşiktaşta yeni bir beiedı. 

. .. . . d d' H 1 S R k" b-· ge ın esı ey ıye n u - l . . . ·- k . . . - . d 
perverhk goste:dıkd~erın ~n .~r. . e e t' ovh~'ekt" usty~ ~· ~~ metin Brezilya ile bütün devlet ı zı,brikvecdgençk e~ızı. dyur.~ .~de~ tesısı ve dıger belediye hllg' 
bahsederek M. Brıan ın sene- tun tıcare ı u ume ın ısa 1 d k" d k · te er en uzerın e yuru u larının da kaza teşkilatına 

. . . _. b . t er arasın a ı ostane ve ar-ı - .. .. b f . r fli 1 ııı 
lerdenberı ta:ıp ettıf' d u sıyr yafm~~/r. d 1 mtia desçesine münasehatı muhafaza I ~U:.1:12 üku ~~z ~ v~ ~e~ Yf - tadili maksadile toplanan ıı ti 

l 
se t; - ~ iman ar tara m an a ı- R ngı ere ek yRapı at~ et me et~ek niyetinde bulL.,ıduğunu a • udy re k erıbı;ıız~nk ~tır1 a. a~ mi ara tasnif edilmiş ve rıe1 usyaya anca us ıcare 1 k ld _ .1• runrz a men uş uyu soz erını müspet zuhur etmiştir Be 

·ı ·· d ·ı b' ıspat ey eme te o UO'L' .4 ı ave . . . . : 

1 
murları vasıtası e gon en e ı- 1 . . p 1. tah"k·-. . hep bırden tekrar edelım: ye hudutlarının kaza teşkılJ r ey emıstır. o ıs , ıı<at ıcra- " E T" k ·ı 8 . · · . 

De~ri Ha nidide selı1m ı< resmi için hazırlanan lurrr :ı:ab .'tan ır. • d k t h"'k' t - · Y ur gencı. ırıncı na göre tadili içiu bir konııs 
· Bizim bu kadar ileri gitme- sı zımn";; .. a:. sa ı _ ~ ~me e vazifen, Türk istiklalini, Türk teşekkül edecek ve b:ı işi aı"~ 

İbnirreşit zatı şahaneye arzı den ve istatikoya halel getire- mize lüzum yoktur. Fakat Rus mk.efnscli~pl u:~ şahlds.ıye~ e~n tev c,ümhuriyetini i,~ • ' t muhala- süratle ikmal edecektir. 
tazimat için 1322 tarihinde Ha- cek yeniliklerden hilkaten müç yadan gelen ithalatı kontrol et ı e e~e.gını bı . ırmıştı~. za ve müdafaa etmektir. - ·---
ilden İstanbula bir hey'eti mah tenip olan Sultan Hamit her mek için hem lüzwn, hem hak Madrıt ten vant olan bır tel- Maarif Vekili İngilizce muallimle~ 
susa göndemıişti. Bu:nlar İb- hangi bir meselenin gaile şek- vardır. Bizim kendi müstahsil- grafnameye nazaran, İspanyol ESAT . . . . . 

1 nirreşit kabailinin muteber me- lini almadan halline taraftar ,_ · · · 1 k · a hükumeti bugün neşretmiş oldu S b t F k h . Lıselere lı!.an muallunı 
1 "h 1 1 "d" B b 1 d' k" k k ..,runızıRn zaradrına 0

1aercaek pı·t'Yha- ı ğu bı'r tebıı·g- de yenı' Brezilya er es ır a an?gı tiştirmek üzere Arnavutkö>',, ~ayihinden intı ap o unmuş ar ı ı. u se ep e ır ı pe ço samızı usya an ge - 1 d k d rik k 
1 

.. ti•· 
dl.Bu hey' et lııtanbula gelince mesai!, ait olduğu devairde mü 1• t it" t tm 5 · nden e- hükumetini bilahare tanıyıp ta yer er e azan ı. l me an o eJınde 6 mua 

. a ın a us e eme ı 1 d' · k b' h"k' t çok mültefitane bir hüsnü ka- zakerat ve muhaberat ile vakıt min olmak lazımdır. nımıyacağı hakkında bir müta- . Serbest fırkanın_ be e 1ıye ın- meb te ı mhe.z
1
unu .. u .ukm~ 

bul gördüler, izaz ve ikram o- geçirilirken sarayda hal ve tes Belçika şimdi Fransayı takip lea serdetmemekle beraber, İs- tıhabında kazandıgı yer er şun sa ma ~a .~ı .. ettırı~~~~ tır. r 
lundular, bu heyet İbnirreşit viye olunurdu. etti. İthalatın kontr.eJ.ünü tesis panyanın Rio'daki sefirine hali tardır: . t?lebenın uçu kız, uçu de e 
tarafından Zauşahaneye tak- (Bitm~c!i) etti. hazırda bilfiil iş başında bulu- Keşan, Bıga, .s~ferihisar, tır. . K 
dim olunan iki Arap atı ile ba- ı Rusyadan gelecek hububatın nan Brezilya hükumeti erkani- Kuşadası'.. Buca, Şırınce, Ar- Bu ~an~ .v~ efendıler ~o 
ZI hediyeleri de tevdie memur Tasarruf ithali için zi;-aat nezaretinin mü le Ba_.de~.hadisesi h~k~mda ':1i~ mut~u, G?rdes, İçıı., Samsu~, de t~ıllerını ı~~ı ettıB 
bulunuyorlardı. İstanbula mu- saadesi lazım gelmektedir. resmı muzakerata gınşmek ıçın 1:-ildık, Vıze, Pınarh.ısar, lskı- so!1ra ~sele~e İng~lızce nııı 
vasalatlarının üçüncü günü Sul 931 bütçesinde tasarruf Diğer memleketler, bilhassa saliihiyet vermektedir. lıp~ Bergama, Merzıfon, Bo~- mı tayın edılecektır. 
tan Hamit heyeti kabfil etti, nasıl yapılabı"liyor? ~· Severin.g, h Estonya'dan Romanyaya kadarı Polis'in icra etmiş olduğu dogan, Men-emen, Kınık, Yenı- Darülfünun taburu 
kendilerile kabail adeti veçhile ~n son v~ıyetl~ ı!lasa ma - Rus hududunda olan memleket 1 tahkikat bombardımanın, liman pazar. .. .. . el 
musafaha etti, ellerini sıktı, kum oldugunu soy~uyorl~. . . ler Rus ıbuğdaylarmm getirilip memurlarının tahriri talimatına Burgazda 7 Halk fırkası 2 Darulfunun talım tab~ 
bir tercüman vasıtasile hayli Maliye vekilinin Fransanın k~dı e~ıyetını boşaltılmasına karşı kendileri- riayet etmeği ihmal eden Baden müstakil, 8 Serbest fırka azası girecek talebe için bir ı:nııtı 
g.()rüştü, atlan ve hediyeleri _ı:ö beyanab kendisi temine muktedır oldu- ni müda'la için tedbir almak- kumandanına i•nat edilebilece- seçilmiştir. tayin edilmiştir. Yarından 
rerek beyanı memnuniyet etti, ğunu s~ylil:'en salah~ye.ttar tadırlar.~ ğini göstermek~eclir. Urfada 7 Halk fırkası 12 Ser ra müracaat edecekler haklı 
kendilerine sırmalı ve ipekli Maliye vekili Saraçoğlu Şük Fransız rıc.alı.ı;ıe demek ıstLyor İngiliz gazetesi makalesinde Rio de Janeyro, 28 A.A. _ best fırka namzedi intihap olun kaybedeceklerdir. 
hil'atler ihda ve iksa olundu, rü B. 931 senesi bütçesi hakkın !ardı?.· Şlımdıye hkadda~ .harb~ son söz olarak bu hususta İn- Muvakkat askeri hükumet tara muştur. Sıhhi komisyon 
ni~an verileli, nakden atıyyeler da şu izahatı vermiştir: karşı yapı an m~a e e erın, ~ı giltere ile Dominionların da fmdan neşredilen bir beyanna- Diğer mahaller belediye in- uc' 
dağıdddı ve huzura. kabuldaıı -. Ye~ bü~~enin esaslar.mı sakl~rın da~.a ~ıyade "manevı,, ll tedbir almaları lüzumunu tek- metle ihtilal hareketinin muvaf)tihabını ki 500 kü~ur be__1e~iye . Hıfzıssıhha.k~n~u ~o 
mukaddem ihzar edılen ve her tesbıt ettık. Duyunu umumıye oldugunu soylıyen Fransızlar d" f k" 

1 
. 

1 
. .. . tahmin edilmektedır. Kamılen bınce 6 Teşrınısanıden . 

biri sırmalı müzeyyen kitap taksitleri de da- emniyet tesis edilmedikçe hiç rar e ıyor. ka ıyet ~ nedtı~e eılnmesı uzerıne Halk fırkası kazanmıştır. Sıhhiye müdürlüğünde val~r · · · · - e · · · l'h ·h ongrenın agıt masına ve u- h"dd' B . . . d bl cüzdanı ıçınde bırer mushaf he- hil oldugu hal- ' bır zaman tahdıdı tes ı at cı e- ' f ·ı · k "ld' - . v·ı · ti . . ı ın eym rıyasetın e 
diye edildi. Mülakat zamanı o de 20 milyon li- ~ . tine gidemiyeceklerini açıktan Bahr"ı ı"tı" la" f mumı a ı aBnm;ı, dba~alr vMerı Vıgı ray~ erm. ye~ misyon toplanacaktır. 

. . k ı - .. r· 1 yazılmıştır. u te .r er . ar beledıye reıslerı ·f -.;uretle tertip olı_ın.mu.ştu kı bır l raya ya. m tas~ > _ açıg~ ~oyuyor ar. as'm Rio de Janeyro'ya gelme . , . Muallim kooperatı 
müddet sonra ıkındı namazı ruf temın edı t1 1 ('.C:-. Hulasa son haftalarda Avru ~ . .. k' . Ankara 27 - Vılayetlerın ye . ı<( 

. . . . \"~ıo.'S 11 .. . d b 1 1 sını mutea. ıp resmen neşır ve . . . . . İ nb 1 ıı· 1 "nıJl xaktı huHH etmış bulunuyordu. mıştır. '..,~\ '1 '' panın uzerm e geçen u ut ar LONDRA, 27 A.A. - Ame- il' d'l k . M h ni belediye reislerının ısımlerı . sta u .. mua ım en 
111 Hep birlikte namaz kılındı. Ge 1 Henüz rnn ht · ~ endişe verici bulutlardır. rika ve Japon sefirleri Basvekil ~n e ' ece.:;;;,· . u asaı11;8~a vazifeleri tasdik edilmek üzere kil etmek uzere oldukları oi. 

rek gördükleri ikram ve iltifat- / sap yapılma(ı 1 - -~ Fakat öyle mübalagalara, lü M. Macdcnald nazrrlard~ M. ~ı ıa~e~ . ve~~ esı ve asa~ısın pevdn:pey Dahiliyeye bildiri!- !imler kooperatifi teşriniS9 
· • 1 - • l k 1 k ıadesı ıçın lazımaelen emırler ) , ., . . . . · d f l' b lı ktıl"' tan ve gerek Padışah ve Hali- ! gından yekun 't> f zumsuz heyecan ara apı ma H enders?n M. Aleksander ve . _ "' mektedir. Şımdıye kadar ısım- çın e aa ıyete aş yaca 

· d k ı ' · · 'dd' ebe ı d - sö ' . teblıg olunmuştur. Beyanname . . . . T 'k" .h· fenın yanı başın anamaz ı -
1 
hakkında esa', • ~ ' ıçm cı 1 s P oma ıgını Y Kanada Avustralya Yenızeland . da k , h"l , . •len bıldırılenler şunlardır: ürk musı ı tarı 1 

maktan çok mütehassis oldu- bir rakkam söv- ~; !emeğe hacet yoktur. Gerginlik 1 cenubi Afrika ve Temöv Basve- run so!1uhl". as e~~I ,lllrumdetlın 1 Giresun: Hasan Tahsin, I:- K d T "' r!c "'' 
1 A d 1 · d k · ' " ı çen günlerden sonra ·inir-[ . . 1 ..ı - · d umuını uzur ve su ı:unu, a a e- ı . y · y f onservatuvar a u .,ı .ar. v et erın e ço mesrur lemıyorum: ~ .ı ... rn u ey e ge ~ kıllerı hazır bu un• ıugu hal. e . .. h d 

1 
. · dırne: Ekrem, ozgat: usu , .k. "h' . t tkik . . bir"~ 

gi:irünüyorlardı. Hünkarın mak Bütçeyi, teşkilatı Esasiye !eri gevşeten haberler ve ala- bahri muahedenamenin müsad- tın «:v11:ı~. 7;a e . e. ~e rıtyet Şebin Karahisar: Rüştü, Ordu: sı ı t-:;:; ı~~l e k . ıç~ı ııd' 
sadı İbnirreşide bu hali nakil Kanununun tasrih ettiği gibi ı metler yok değil.?ir: 1 dak nüshal arını tevdi etmişler- ve ~ ıd ır .. ~sı~ 

1 
usus ~rıru Rifat, Trabzon: Temel Nücu- ~!ite~: e ~ ec~ ~\:: u Jı{' 

ve hikaye edecek olan heyeti bir teşrinisani de Meclise ver- 1. Al~~n~a?a .. mu~_rıt tarafl~rm , dir. İngilterenin tasdik etmiş temın e ecegı ay 0 unma ta- mi, Amasya, Hilmi, Aksaray: S" 1 atB ~u d ~-~~r. 
temamen elde ederek kendile- miş bulunacağım." ıstedıgı g~bı soz soylemelerı ~t~ l oldug- u nüsha da keza teati edil dır. İ . Hadi, Çorum:' Şevket, Antalya ureyya ey er a ı . .ı 
· · k b'l l · .. · d k" .. bil 1 b"le bugu"n başta Reısı \ t R O 28 AA - Sabık Reı- · ,....t.bb h · t d va..,,. rırun a ı e en uzenn e ı nu- Hey' eti vekilenin müteakip 0 sa ı . _ miştir. Fr:ı nsız ve talya sefirle . .. ' · : . . Hüsnü Adana: Turhan, Arvın ~ ı a aysıye ı 

f l "t'b ·ı b t' tl · · · ·· · cun·· ıhur Hındenburg oldugu 1 . . sıcumhur muııvını M. Melovı- · ' E . h' K' ·ı E uz anı ı arı e mer u ıye en- ıçtımalarında butçenın tekrar . ı rının hazır bulunmalarına tel- . -· ı Kayr,1.1 , skışe ır: amı, r- toplandı 
ni tahtı temine almaktı. tetkikine devam edilecektir. halde memleketın mukadderatı mih eden M. Macdonald Fr-an- ann~ va.nu~a .bınece~ı sırada i zincan: H<1kkı, Malatya: Mus- . . t ıJif 

. . . . . Yeni bütçede harcırahlardan ve nı idare eden mesul devlet a- sa ve ltaı arım da müsait bir tevkı f ed:l mıştır. M. Prestes . tafa Sinop: Abdullah Çankırı Etıbba Odası haysıye r f 
Dıg~r taraftan Nicı~ cıh~tın hariçten yapılacak " b t- damlarını vaziyeti hiç müfritle- d ~ muahede•. t ~d ' k İngiliz konsoloshanesine iltica 1 Sua~ İzmir· Kemal ' Bursa : ru içtima ederek iki dokt0 ~ 

t~ ~brusstuut :=~ ~;~:1~r~~- tan mühim tasarruf :~ıt":c:ğı ) r~ cesaret verecek gibi değil- :~::~ı:ri ~midini iz::r :;1~- etmiştir. Nazif Şerif,. Ispart~: Hilmi, sınd~.hadis olan iht\Iafr~;l' 
ı;ıssuu a~11 söyleniyor. ·dır. . . . mistir. l\'1 M 1· ·• . . b" Kütahc·a: Hacı Alaettin, Te- da muzakeratta bu urı tıl.ıflar eksık olmazdı. Ancak Prusyada dahılıye nezaretıne o • uso mı nın yenı ır . d - , Ek M . . Al. dır e 

lb · d k " f . . . . . · ı LONDRA 27 A.A. - Ame tk kir agı : • rem, anısa. ı · _1 b · nıssuu un uvvet ve nu uzu H J"} p getırılen M. Sevenng ın tayım _k R . . .. 'h M H nu u R" be !er Ticaret mektebi taıe 
cta şayanı ihmal olmadığından a J aşa kuvvetli bir fır1'a olan ve Al- rı ~ eısıcum uru · · oove~, ROMA, 28 A.A. _ M. Mus- ız~ y . . · . . si 
Sultan ~.amit İ.~~irreşid~ ilti- man cümhuriyetinin müdafaası ı telsız telg:a~la neşrol_?na~ bır solini, Faşistlerin Roma üzeri- . Tıyatroda bır ~ı~ayet cemıyetı kongre. ıf 
fat ve gonderdıgı heyetı mera Dün ressam Halil Paşa için çalışmaaa azmetmiş olan beyannaı:ı -sınde. b_ahrı m .. ahe- ne yürüdükleri günün yıldönü- BURSA, 28, (Mıllıyet) - Y"k k t. t mekteb1 ·(1 
simi mahsusa ile kabul etme- fi b" s'osyal dcm;krat fırkasının Hit denamenın. tas.dıkı~den bahse- mü münasebetile söylediği bir Ankara Operet Tiyatrosu aralı 

1 
be .u se. ı~_a~~. saba11 'f1( 

d.:n evvel İbnissuuda gayet kıy şere ne ır çay ler ve diğer müfritlerin nareka- dere~ .bu, sr~~ı vesika~ her- nutukta ltalya'nın diğer bütün ğmda dün gece iki silah atıl- e s~ cem~yec 1 ~?k içtirP•" 
metli ve ziynetli yeşil bir hıl'at ziyafeti verildi tına k,:ır<;ı göoüs germeğe az- ı k~s ı~ın ad.ıl~ne ?ld~gunu ve mı"lletler gı"bi sila'hlanmakta de- nuş kurşunlardan her ikisi Şa- ret o asını ad~ene ı • 

1 b' · · .. b d M "d' · - " hıç ki 0 rın tehlikeli J d . . . . ... .. . ru yapmış ar rr. .ti ı·~ ırıncı rut e en ecı ı nı- D " G'- 1 S , tl B" ı· metti ,,inô gösteriyor m_e ı~ oma ı- vam edeceg- ı"nı·, teslı"hat umumı·- ban ismınde bınnın gogsune ısa C k .. "it"!" 111ii11Y.; ·· · · un uze ana er ır ı- " , · · - h n tm' fr M"" ·· · . . o guru u u ve f' sanı go~dermış ve bu~ları b~;- ainde resim ubesi tarafından Alman vekayi ve hadisatı ~ar gmı ev~'! e .ı~ ı . . u.şarunı- yetle tahait edilecek olursa İta- bet etmiştır. Carıh kaçn:ıış,. ~- lı oı:ın bu ictimada eski ~ıe e' 
~a t İbnıssuuda tevdıe Necı t "' H rış f b" şısında alacaklı Avrupanm fık- leyh, bahrı teslıhatın ıstıkbalde lya'~ın da teslihatıru azalt~c2 ban hastahaneye nakledılmistır "d . . l ' tı tetkl!c ı5' 
mutasarnfını memur etmişti. ressaı:ı a_ı p~şa .şe~e ıne ır ri Almanyanm muhtaç olduğu daha zivade tahdit edilebilece- - ... 1 . k F . 'İ .- , yarası vahimdir polis takib~ta ı .arenın mudame ad bir ço t 
l. b · d b d cay uyafctı ven ı mıştır Res- . . . - · .. ·d· · h ı · t- M gmı soy emış, anca aşıst ta- eli Bu esna a aza an ,.;ı ııı ssuu un an son derece - . · .. ecnebi yardım ve sermayesını gı umı ını ız ar ey emış ır. · 1 , h' b" aki b" h başlamıştır. · . , . - · tefi"' 
m ütehassis olarak bir a • zai te sam Şevket B. btr nutuk soyle- ld . . . he t"' r- ) Hoover diyor ki. artık kat'iyen ya nm ıç ır v t ır arp zu _ _ , • 1111 0 , n eskı he:• etı ıdareyı 
sekküriye tanzim ve yine ,mu miş ve nutkunda "bugünün e .. e ettmhesı ıç~nd r çeukrınrne.u sers-ı· . bahri t•sİihat .müsabakasına huruna ön ayak olmıyacağıru Afyon konferansı tiler. ""''~ 
, - .. _ . guzeş evesın en - ·r tmi tir t · d kt ten "' r.' tasarrıf vasıtasile Zatışahane- . ı:urk re~samla:ı ıçınde en.uzun lazım geldiği. merkezindedir. müsaade etmemek icap eder. 1 ave e bşl · .. . LONDRA 27 A.A. - Ame- çtıma a .me ep ada tll' 
ye tak~im eylemişti. İbnirreşit ' bır mazıy.e sa~.ıp olan Halı! p~- Reisicümhur Hindenburg her Bahri mesaail hakkında Fransa Bom a ı komunıstle~ rika, Fransa, Almanya, İngilte- ola_n gençlerın Avru;:fe bUJ3~! 
ile İbnıssuud arasındaki ihti- ş~nın resım dunyamız_a Y~?~~gı tarafa sö'zünü dinletecek bir ile İtalya ara~ında cereyan et- PARİS! 2~ A. A. - Bırer re, İtalya ve Felemenk dahil ol- Jerıne. devamı ".e va evııt ~ 
laf devam edegeldiği halde hızmetlerden hahsetrruş, butun mevkidedir. mekte olan müzakerata telmih bombayı hamı! oldukları halde mak üzere 11 memleket mümes melen meselesı de 111 • 
Sultan i~i ta~afı. i~are siyaseti Türk re~samlannın _hocası ola- eden Amerika Reisicüınhuru gi~lice F~ar;ısız toprağına gir- sillerinin hazır bulunduğu ihza- olmuştur. . idare tı' 
sayesinde bu ıhtıla!ı mevzıl bir rak J:I~lıl pa~~~ s.~lamlaıruş. ve Yavuzu ziyaret bütün dünyadaki milletlerin mış ?lan .ıki .ttaly~ komünist ri Afyon konferansı Londra'da .B.un~an sonra yen~. 
sahada bıraktırmaga muvaffak kendısıı:ı:e tu~u on:ıur temennı .e- "Thvuz" harp gemimizin sabru tahammül ile hüsnüniye- tev~ı~ ed.ılmiş~erdır. ~~ar, açılmış ve M. Henderson mu- etı ıntıhabı :a~Ilmış 'lifle 
olmuştu. Mesmuatnna nazaran d.erek .sozlenne nıhayet verrruş- halk tarafından gezilmesine de tin her halde bir sureti halle i- Pans teki Faşıst teşkilatının rahhaslara beyanı hoşamedi ey- Mühendıslık tah51 
İbnirreşit meşrutiyetin iiarun- tı.r~ Zıyafette ressamlarımızla vam edilmektedir. Dün de bir sal edeceği itimadını bC11lemek- merkezine karşı bir sui kasit Iemiştir. 'd k f dilet 
dan sonra da hükfimete sadık dıger şubelere mensup san'at- çok halk gemiyi ziyaret etmiş- te olduğunu beyan etmektedir. yapmak tasavvurunda idiler. Ha vanada suikast gı ece e en . ~. 
kal~ış ve buna ilk m1;1temedi karlar hazır bulunmuşlardır. tir. Yarın öğleye kadar evvelce l .

1 
d--.- 'h- Bir iştial . "b . Mühendis mektebın~se ~ 

Reş ıt Paşanın vesatetı haylı "Eli" k .. .. yazılan saatlerde gemi ziyaret ngı tere e ınti ap NEVYORK, 28 A.A. _Ok tırtı atı !im yetiştirmek üzere Iı 
1 
t'~ 

yardııın etmişti. l,, ruvazorU edilebilecektir. LONDRA, 28 A.A. - Gaze lahoma hükfimeti dahilindeki HAVANA, 28 A.A. - Za- zunlanndan üç Ef: ber~~r. f.I 
* * * Limanımızda bulunan "Elli" Dün )tolordu kumandam . teler :un.ele. fırkası azasile libe ~ Whestley kömür madeninde bir bıta hükfunete karşı bir sui ka- Avrupa~a ~öndenle~nisaı1i~ 

Sultan Hamidin siyasetinde kruvazörü kumandanı dün Va- Şükrü Naili Paşa "Yavuz" u rallenn ıntihap kanunun.da tacli iştial olmuştur. Madende çalı- srt tertibatı meydana çıkarmış- sabaka ımtıha.nı t~Ş ıJjS ı11, 
(sızıltı cıl.arrnaınak)ve(çıbanba !iyi ziyaret etmiş, vali de kruva ziyaret etmiştir. . !at yapı:lması hakkında muta- şan işçilerden 28 kişi toprak yı- ur. Çoğu yüksek mektep talebe 3 ünde ve beşınde uh;~ııJlef 
şı koparı;ıamak) tedbirleri ha- zöre <!:İderek iadei ziyaret etmiş Gemin.iri cuma günü İzmire brk kaldıkları zannında bı.ılun- ğmlan altında kalmış ı kişi öl- si olmak üzere birçok kimseler tebinde yaptlacakttr. ıı ,~ 

• irii TlPrİ1tP t1nün1 h':>m r. +;... . • ,.. 
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r Vll.§yett• D. Bankası I[ Mahkemelerde J 1 Beledtyedt! J Sahtekarlık f'----'.::~E_k_on~om_;_-JI 
Şehirmeclisi Yerli diye hariçten lhrakıye 

inhidam 
Üfettişler 5000 memur hisse Bir beraet Enkaz albndan M. 

n almak istiyor Osmanın naşı çJktı 
l a~ vilavetlere Agavniyi vurmakla Belediye, maili inhidam Cumartesi günü 
l~ftışata gittiler Bu mikd:;ta~:~a ziyade maznun Remzi evleri boşaltıyor içtima ediyor 

getirilen kumaşlar 
Gümrük idaresi tarafın

dan ithali menedildi 
ı, Dil hk . d Evvelki sabe.h Tophanede yı- Belediye, 5 aylık bir 
ıvıaaş cumartesiye Cümhuriyet merkez bankası. n cezama e~esın e kılan bina enkazındaki hafriyat b Gümrük idaresi Türkiyede 

hisse scnedatını almak için me- beraet ettı devam etmektedir. tık gün zar ütçe yaptı ıyapılmış gibi isimler taşıyıpta 

Ecnebi vapurlara 
müşkilat mı ? 

Ticaret odası hükumete 

müracaat edecek 
Verilecektir d" B 1 di · K ' ·d harirten getirilen kumaşların it murlar tahaltik göstermekte ır. Maznun orta y:o•Jı, tıra"ı u- fmda ankaz alt_ınd_an 12_yaşla- e e yenın anunusanı en " Ticaret odası deniz ticaretı 

İliy V k' l · d 1 dar ..... .,, H · k d d tın k halini menetmiştir. Bu kumaş-
e e a etın en ge en Şimdiye kadar Defter lık- zamış, durgun bir adam. O- nnd~ Sultana _ıs_mınde hır kız!a azırana a ar evam e e lara mesela Bursa alacası, Van komisyonu dün bir içtima yap-

.~ ~~rine bazı müstacel tan 800, Ttitüninhisarmdan turdu.,ö-u yerde, mahkemenin komıs_er muavın_ı Hasan Tahsın üzere beı; aylık muvakkat büt- mıştır. 
'it ırın mili' kı"ye mu'" fettiş- M" ki . h" d Ef 1 1 d resi hazırlanmaktadır Bütre bezi gibi isimler verilerek Tür-' 1200, üs rat ın ısarın an kararma intizaren mütevekkila . nın ceset en ve a tı a yara- ,. · ,. ·1m k Bu içtimada limanımızdan 

b · B A al z D b. ·ki ·· k d b"tm' ı kiyede yapıldıg"ı hissi ven e -. "e<:atı ey nt yaya 1000, damga, Darphane, at ne bekliyor. lı çıkarılmıştı. ün de Galatada ır 1 gune a ar ı ış 0 a- geçen ecnebi vapurlarına ihra-
ıL :.r••••L t>- 1 · D · cak h" 1. · · "lk · tı" tedir. Manifatura tacirleri bu -ut1y zmıte, evnş maaşları muhasebeciliğinden Cürmü şu: Galatada Arkadi kahv_ec. i. Moruk _Osman nam,ın- ve şe ır mec ısının ı ıç - kiıyc verilirken müşkülat çıka-

b Ed" · · ı k" d k f ı d t tk"k uz·· akere vaziyetten Odaya şı"kayet ede-oııy ımeycı gıtmış er 200, diğer dairelerden 2000 ı- soka; ,11da Agavni isminde bir da bınnın cesc ı a ası ve bey- ma arın a e 1 ve m rtldığı hakkında vaki olan bir 
" · · · d"J k · ş h. ı· · C r rek bu memnuniyetin konulma ~... şı· ki, şimdiye kadar hisse senet kadım yaralamış .. R.-;s, vak'a- ni patlamış bır vazıyette çıkarıl e ı ece tır. e ır mec ısı uma şikayet tetkik edildi. 
·•ıu...o ·r · •· ·· · · d ı smdan evvel tüccarın haberdar 

''.11 teşrinisani maaşı terine iştirak eden memurların yı anlatmasın; ist. edi. mıştır. Yıkılan her iki ev sakin- tesı gunu ıçtımaa avet o una- Komisyonda Pire ve Kösten 

~ eııı. ·ı k · k edilmediğini hiç olmazs muay-ven eçe tır. miktarı 5000 den fazladır. Bu Maznun, haksızlİğa ug"ra- !erinden şimdiki halde yalnız ca tır. cede kömür alan ecnebi gemile· 
U•~kk f · · y · · ' · d ı· yen bir müddet verilmediğin-\, ._ a at vercrısı ay sonuna kadar_ bu .. mik_tar.m mı~ bir adam tavrile omuzlan- sütçü Petro meydanda yoktur. enı a : sı mo e 1 . , . re çok teshilat gösterilmesin-n,kL 6 _ ~ den şıkayet etmektedirler. 

~11:.ında bı'r tekzı'p daha.fazla olacag_ı şuphesız_d_ ır. m kaldırarak anlattı: Bunun da enkaz altmda kalmış Belediye ile şoförler cemi- den ecnebi vapurların liınanı-Tüccar hiç olmazsa ısmar-
. lişine meb'usu Hsan 1 Hısse senetlen 18 ayda öden _ Efendim Galatada Ar- olması tahmin edilmektedir. yeti murahhasları yeni taksi mo lanmış bulunan bu nevi kumaş- mızdan ihrakiye almadıkları 
. a.ly büt e encümenine ı mek üzere 100 liradır. kadi sokağını· bilirsiniz. ya... . . ~~ğer tara.itan . belediyele; delini temamen tespit etmittir. !arın ithaline müsaade edilme- mevzuu bahsoldu . 

. ~dil teklifini vermiştir: Halka gel~nce bunlar: İş, ~i~ Ha, tamam .. o sabah oradan ıki ~undenben f~alıyet~ g~mış Evvelki gün cemiyet murahhas si için Ticaret odasına müraca- Neticede bu hususta hükıl-
·~fatın iradı gayri sa- ra~t, Sanayı B~?kaları gıbı geçiyordum. Baktım, yolun üs l~rdır. Her beledi!'~ daıresı _ken lan ile birlikte yeni taksi evsafı at etmektedir. met nezdinde tesebbü.satta bulu 
l1iıde yirmi nisbetinde Mılll Bankalara muracaatle kay tünde iki kadın, saç saça, baı; ba dı mmtakası da~l_ı~de _tetkikat tespit edilmiştir. Oda bu hususta hükı'.imet nulmasına karar verilmiştir. 
1 ~ey11 eksildiği takdirde, doluna~aklardır. Bunlar şu su- şa dövüşüyor.. İkisi de elle- yapmalı:ta ve. mailı ınhıd~m o- Yeni tip bir kaç güne kadar nezdinde tesebbüııatta bulun- Borsada vaziyet 
~iplerinin veya resmen retle ~ıss~ar olacaklardır. rinde koca koca taşlar biribirle- lan evler t~hlı:>'.e ve temhır olun belediye encümeni tarafından muştur. Dün borsada likidasyon ya· 

llıtnıurlannın talepleri ü- Binncı ~r~k yüzde on, ban rini muştalayıp duruyor. Hem ~ak~d~.Şımdiye kadar bu ka- tasdik edilecek ve &'azetelerle i- pılmıştır. 
'Yeııi~n irat tahmini ile ~ teşekkultinde yüzde otuz, de vururken gözlerini bile kırp- bıl yırmıd_en fazla ve bu meyan lan olunacaktır. Hayvan Borsası Likidasyonda İstikrazı da· 
tadilat icra olunur altı ay sonra gene yüzde otuıı mıyorlar .. İçim dayanamadı. da evvelkı.sabah Top_h~nede yr Evsafnun bir suretide Türki- hiliden 4000 tane fazla (Aloar) 

~ •ıı~tle yapılacak t~dilil.t ve son olarak ta yüzde otuz ve- Aralarına girdim. Güç bela a- ~lan evlenn yanında ı kı ev tem ye dahilinde işleyen bütün tak- ihtilafı başa baş olarak satıldı. 
ır -~~atın vuku bulduğu malt rerek hisse taksitlerini ikmal e- yırdım. Fakat, yaranamadık... hır olun~uştur. ~sasen köhı;ıe silerde tatbik edilmek üzere Hayvan borsası ile Baytar Arsliin çimen.todan 340 tane 

dtte.ltip eden seneden mu- deceklerdir. Kadınlardan biri, Agavni dedik ol~ bu bınalar bılhassa son şıd Dahiliye vekil.letine takdim edi- müdüriyeti beynindeki noktai fazla vardı. 11 lıra deporla sa-
~ r, Banka hissedarlara ytiııde al- leri hanım araya gimıemden detlı yağmurlardan sonra daha lecektir. ııa.ıar ihtilafı devam ediyor. ttldı ... 

l;-R• • • • • tı faiz verecektir. sinirlenmi". '. Soluk solu~a dos- tehllkelı bi_r vaziye.te g_ irmişler Bir ay sonra İstanbulda tak- D hh d d 
ıvı b • 5 dl H İktisat vekaleti bu hususta uyunu muva a e en 

A • ıvas u~Un Bundan maada ikramiyeııi tu Mustafaya ko...,,n~ .. Kavga- r. ay.atı um_ umıyeıun. tehli- side ralışmak üzere yeni evsafı "000 t k "ktı" 3 l" "\ilk .--·-.. ked ka k ~ her iki tarafın da noktai nazar- u ane e sı · ıra repor-
~u araya .gi iyor ayrıldıktan sonra d~ milı.bald da yediği mu§talarla berelen- en vı yesı ma sa~ı le ya~ı- haiz olmıyan otomobillerin it- !arını sormuştur. la sattld~. Şimendife;, tahvilatm 
~ htclit rnübtı.dele komiıyo ~z de elllıi de ak11yonlara tev mit alnını: göstormiı: Mustafa, lan bu harekete bazı hına sahıp haline müsaade edilmiveccktir. Ayrıca celepler cemiyeti de dan teslı~. ve_ tasellum olmadı-
laraf reisi rind M Rl- ııı olunacaktır. demiş görüyor musun bu adam !eri itiraz ederek evleri tahliye Dilenciler gene Çoğaldı İktisat vekaletine müracaatla ğmdan bınncı rcporu olan 100 
~ltkJı va e da en b. 1 Bankanın teşrinisani 15 ine bana ~eyledi? . . edildi4inden dolayı mahkemeye y tl b.. .. ti d l l ·ı . k d"ld' ,,.. gon yer u ama d" ap an utun m ca e e ere dahili sC'Vkiyata da miisaade para ı e ıp a e ı ı. 
·ıltı dün ak A k . dolru faaliyete geçmesi çok Mustafayı tanının. Galata- müracaat e ıp zarar ve ziyan is rağmen son günlerde dilenciler edilmesi için ricada bulunacak Kambiyo fi ati 
~ l!ttıittir. şanı n araya kuvve_tlidir. Fakat, kayıt mua- nm sayılı. kabadayılarından bi- tlyeceklerini söylemektedirler. gene çoğalmıştır. ıtır D.. bo d İ T r 
~ qllıai.Jeyh bugun·· Ankara- melesınln arkası daha çabuk a- ri. Fakat belediyeler tehlike gör- B" iidd tte be . 1 · un rsa a ngı ız ırası 
~~ lmını b da h ı İğmiş külahını önüne, yanı- diikleri binaları kapatmağa de- kikır m . e . nd nb yapıban Sanayı· müdiriyetinde 1030 kuruşta açılmış ve bir ara 

L tek cuma gtlntl a det a, ankanın da a evve kt d" 1 tet at ne.tıc.esın e ~ unun 8§ .. - lık 1030 on paraya yu·'kscldı"kten 
~tir. ' v faaliyete geçmesi mukarrerdir. ~= ~=k~:!:,d:::,~:::.ı almııı, bir vam etme e ır er. 1ı başına hır ıi olduğuna ve bu tebeddulat sonra gene 1030 kurusta kap:ı 

~lnn-:ı· l' . d Merkez Ankaradır. Şimdilik İs- Vatan ! mesele ile ciddt ve milremadt İstanbul Sanayı· mmtakası · 
ı. e• 11 po_ ıs_ mü ilril tanbulda bir şubesi olacaktır. Illl§tır ~ li Ha .. Şey .. Ben o sırada surette meşgul olmak üzere bir mildürlügun""" de bazı ufak tebed- Li~et 9 02 Altın 914 kurııo. 

'" Po s mildın umumili ı<i Diger yerlerde "imdilik Ziraat c. k t. k h sı'ndeydim • b"' te · · k erilm" · ' ' """ "tı edilmiş • -s .,,..v e ın a ve ·· H l ah lü Pi'. uro sısıne arar v ıştı. dülit olmuştur. İstanbul sana- tan muamele gönnüştür 
·ıı~- . olan İngiliz za Bankası şubeleri bu işe bakacak zı·ya, kapıdan ellnı· sallıya- aya m SU ~· Bu büro bir şef tarafından ida- . k üf . l . d ' 

"<:il M R M t dtin dır , , yı mınta ası m etti!! erın en Kambiyo B :.! 
ile L_ rbe. . h ı:8 lar . rak "beri gel!., dedi. Gi~im. bir haber ' ~ re edilece_k ve kifi miktarda Mehmet Ali B. yeni tesis edi- Ol'. 831 

·t uwra r ~ runiıe gel Maliye Vekili, bu meseleyi le b b ::lst---.~1.-~-~~----.., ~.lıtuınaileyh bugün Bağ- her gün telgraf ve telefonla. ta- Onlar Muatafayla içeri girdiler. Vatan gazeteıini İsmail Müttak memuru ı za rta memuru u- len Devlet l~boratuvarı şefliği- .. 
"!det.ekti Agavni de beraber.. . Kavgacı Beyle Ahmet Şükrü Beyiıı retm.r lunacaktır. Büronun kadrosu ne, mümeyyiz Kimi! B., Tica-
-.......:..:: r. kip etmektedir. değilim .. Ne yalan söyliyeyim çıkaracaklarını dünlril "AkflUll,, ır•- hazırlanmaktadır. Badema di- ret müdür!Uğti kalem şefliğine 

lor 

ınirde tufanı andıran 
yağmurlar dindi 

üçü birden - kadını da sayıyo- zeteai ı;-•"!"'f~ı. Halbuki Vatan g•-. lencllerle mücadele işinde doğ- ve Kamil Beyin yerine de nıık-
yoruın dikkat ediyor musunuz~ :::!":.:Y·:r~:~ü,!k'ı:;;un!:~t:;: rudan doğruya bu btıro mes'ul len Ticaret müdüriyeti kalem urahmi 

3
: ~:~ ~., 

onun da erkekten kalır yen Tahıla Beyin namına oldufundan bu tutulacak~. şefi Ekrem Bey tayin edilmio 
yok zira - evet, üçü birden ze- haber Aktıuıı gazete.ine yanlıtlıkla Eyıp tramvayı mümeyiz Esat İktısat Vekaleti Fr••_t __ 

2_4_.ı_.oo_._K0_'_0• ___ ı~_- ·00 

belli gibi kar~ıma dikllive- ve talırir mlldürü?ü•. naıı:an dikkati. Tramvay şirketi Ey!p tram- · emrine alınmı~tır. · k kt O k k ·ı k ç nl celbetmeden ırırmıı olacaktır __ __::..._ _______________ _ 
nnce Korh um. - or u ıke a - Vatan gazetesinin mukadderatı vay hattına yol üzerindeki is- S 

ttlaptan en çok zararar gören 
kahramanlar mıntakasıdır 

tım. a ve ocagmın ar .asına hakkında en büyük salahiyet ıabibi tlml§k muamelesini ikmal edil- >D9F 
saklandım. A~a ellennden onun. sahibi imtiyazı olan Akıam memiş bulunduğunu ileri süre- 'Y 
kurtulmak ~a~ıl olmadı. Tabn~. m~diirü olmak liizımdır. Ah- rek inşaata başlamamaktadır. 1 b ı d k• •k•ı·~ 

Be~, yediğım dayaktan bey- ~e~ Şukrü ~ey .g~z~emizin tesisi ta- Halbuki belediye tarafından stan U sporun a } } } l 
huş bır halde yere yıkılmıtken rıbindenberi müduru bulunmaktadır tr · k . h" b" 

. , • ve matbuat mesleğinde bu it kendisi- amvay şır etme a ıren ır 
bı~, veveyla koptu. ni kafi derecede metııul etmektedir. müracaat yapılmış ve bunda E- • ı d•ı k •• d• 

tarafta barakalarda oturan biçare- Ah vuruldum!,, Diifer taraftan bizim mevsukan yip hattı üzerine teBadüf eden ıza e e } me uzre ır 
Sonra hadi bakalım karako- haber aldığonıza göre, lsmail Müı· mebaninin istimlakine başlana-

lerden hiç b1'r1· kurtularrıadı la ···Ne olm~? Agavniyi vur- ~kı· ~eı;- Politika c•z.et~ıi ba!muhar- cağı bir kısım istimlak muame 

~ 
rır ığlru aeruhte etmıştır. Mu,ıak B. . '. 

· mu~sun... yak ında faaliyete ba,byacaktır. lesınm bu sene zarfında yapıla-
lh iki kadının arasına girmekte ~ d.ğ k d ı 

f 
... "• 28 - İki gün devam Kemer mıntakasm.ın hali de T ---·-k d ca6' ve ı er ısınının a ge e-
·• .,_,. • öyle bir halt yemişin ki ... apu ve a astro cek sene irinde ikmal olunaca-

,, '"'llnı andıran yagmur çok fecidir. E !" d ı d d' k b " 
1• ..._ dind· -· vve" ka ın ar _an ye ı- me te i açılıyor ğı şirketin de ona göre hazırlık 

Aris takımı dün akşam Selaniğe 
hareket etti 

;ritp 1
• Burada sedyelere konulmuş, gım dayak yanıma kar kalC.•.... Tapu ve kadastro tatbikat yapması bildirilmiştir. Beledi-

ıil....., esnasında en fazla za bir sıraya dizilmiş on iki ceset M hk u R 1""1 ı ı · K · · 
;•llıı, :Yerler Kahramanlar,. vardı. Vezirköprüsünden de 38 ~ . em~.' ~azn ~ ". ' mektebinde talebe kayıt ve ka- ye Eyip yolu üzerindeki meba- İstanbul mmtakasile fedcras- kendimız yaparız. uvvetımız-

.......... ,_ K ş •tt · ef.~n. dının, curmu. tesb_ ı t_ edılm_e , bu_ lün_e başlanmıştır. 3 Te~rı· _ niden bir kısmının istimlakine yon arasında anl:o~amamak yü- ı den eminiz. İs tan bula gelme-e., emer, ehı er ceset getirılmekte olduğu ha- d - d b k -. 
""'-,.,...·ır. Bu mıntakalar ber verilmiştir. ~gın en eraetıne aıar ver nısanıde kayıt muamelesi bıte- pek yakında başlıyacaktır. riinden arzu edilmiyen bir va- den evvel Atinaykosla bir oyun 

~ilhassa Kahramanlar Bumova her yerden fazla zıı dı. _ cek ve 4 Teşrinisani salı günü ziyet hadis olduğunu'. İ~t~nbul i yapmış ve altı b~r :O~gl~p ol-
~ eserinin dehşetini ta j rar görmüştür. de derslere başlanacaktır. Mek- Gümülünce tali mübadele sporunu idare edenlerın ıkı par- ;.muştuk. Bu maglıııbıyetın se-
~... tniimkün . değildir. , İzqıirin bu şirin köyünde bir Posta tayinleri tebin hukuk ve riyaziye şubele- komisyonu · tiye ayrıldığını, her iki tarafın, yahate çıkacak bir klüp için ya· "'1 nn· e 80 talebe m·· t tm. da yeni yenı· heyetler teşkil,: pacag- ı fena tesir_ !eri tahmin e-takada yem ve eski tek ev kalmamıştrr. 1 b ı t ·· k l:ı! Ştik" uracaa e ış- G.. · ı · stan u posa mura ı tir Bunlarm ekserı"sı· vı·la'y t umti clinede çalışan tali fı"kstu··rıer tanzim ettig-ini evvel-· dersiniz. Bir de Istanbulda mag" 

ır. hayli baraka ve i- Yalnız sag· lam, ecnebilere rü Bey Edime posta ve telgraf · e - k · '--= ~ ~lenı b' lerden gönderilen tapu memur- omısyon vazi.....ini bitirmek ce kemali teessürle yazmış ve lılbiyet bizi efkarı umumiye- -
, ~ llt. e yaşıyan ıçare- ait binalar yerlerinde duruyor müdürlüğüne, Edime posta ve !arı olup hariçten de gelen ta- _ ii2eredir. bu halin bu anarşinin devamı miz nazarmda elim bir vaziye
. \ ıı_~ . . ve bu bina sahiplerinin felaket telgraf müdürü Yaşar Bey İs- lipler arasında 7 hanım vardır. Yunan tabiiyetini ihraz eden nın da im'kin ve ihtimali olma- tc sokardı. Çok şükür ki ilk 

ı, bir lar ıçınde bulunan geçirenlere yardım ettikleri gö tanbul mürakıplığına tayin edil Postalar gazete abonesi Türklerin mühim bir kısmına d14mı kaydetmiştik. Mevsukan maçta ?era~ere kaldık. Amma 
"ı~ikte seylaba kapıl- rültiyordu . · mi.ıtir. etabli vesikası verilmiştir. Gli- aldığıİnfz bazı hususi haberle- Fenerlıler bıze kar_şı fena oyna· 1 ~a- erinde~ hiç kın;.se Hilfiliahmer, felaketzedele- Postada yeni teşkilat yazacak mülctine merkez komisyonu ilt _ go··re ilı:i tarafın da arası b_ u- mışmış ... Buradakı Rumca ga-
-"l§tır Ötede bende · d k ·ık ·· Ald - lQ .;ıı ıc. •w ~:'t' · . . rın yar nnına oşan ı mues- Posta ve telgraf İstanbul ıgmıız ma mata göre U&fier tali seyyar heyetler şim- lunmak üzeredir. Bu havadıs- zeteler oy le yazdılar amma. '"°iUt ı.. makta, bır~r. bırer sese oldu. Derhal 100 çadır çı- Baş müdürü Hüsnü Bey yamı posta kanununda bazı tadilat di emlak meselesile meşgul ol- ten bütün sporcuların bizim ka- Muhatabım düşündü: 

· ı. "'arakola getınlmek k d 1060 ı d - - . tl ktır G b ğ b ı ı dır • "'•tak 1 · .... · ar ı. çuva un agıttıgı ve Anlcaraya gıdecektir. Hüsnü B yap aca · azete ve mec ua ma a aş amı~ ar · dar ve belki de bizden· fazla - Evet, Fenerin oynadığı <> 
'l" 0 bınası olu ıle do- yardıma devam edeceg"ini bildir b h · d ·· ·· · · · !ara abone olmak, kitap tedarik M. Venizelosun Atinaya av- 1 •-'-- tab"'d" B lk ı d · ··h ·ı t.i'lıl di ~ se~a atın. e mu_d~nyetı umu . memnun o aca......._. ıı ır. yun a an ar akı şo retı ı 

'ıı~ arasında kollarında · B" . d h . kk··ı mıye ıle yem teşkılat etrafında etmek ısteyenlere teshilat gös- detlnden sonra hey'eti murah- Aris takımı gitti kafi.bir te~at teşkil ede~-. Maa. 
1 lıli ç k ır ını at eyetı teşe u et- temas edecektir temıeğe matuf bu liyiha ile ga hasamız reisi Ttvfik Kil.mil Bey Şehrimizde ilci ma" yapan m. afih n_ azık oyun.unu bızden e 

tr, ocu !arını taş.ıyan ti. Gece gündüz ralışmag-a b?,-1- . • zete ve mevkut risalelere abone tefti .. m-1--adı"le G"" ··1 il " s ._. genr kızlar delıka ~ • ,..... k d d - "' ....,, umu c neye Aris takımı oyuncuları dün ak sırg.~mıye_n şampıyonunuzu .e.· 
qı-<lır " • n- !adı. .,ır te on an başka bir şey yazmak ve ısmarlamak, .,..,.ete gı'deccktir. Garbi Trakya ko- ı~- - dk H h ld •- şamki konvansiyonelle memle- ..... ıg_e çagır ı · • er a e gu-

\~ til.ttı~ 1 d k Belediye fırınlarda bulunan yoktur. ve mevkut risale ve kitap sat- misyonunun işlerile burada eta ketlerine avdet etmi"ler ve Fe- zel bır oyun ?"aparız. Galatasa. _ 
, . ., t<liııı·nn· ~ ~.Y1 rlan evle- ekmekleri topladı, muht,.,. <>- .. Se __ ferihisar su altındadır. 21 mak, posta idarelerinin vazifesi bliye tabi Rumlara ait hususat '" ı d J im k ı ' "'l>J ıkı ta old -:ıı k 1 ner - Galatasaray la diğer klüp- ray a a ga_ ıp . ge e azını .o 
~t ~ıniştir yuz ne u- lanlara dağıtmağa başladı, fa- kopru yı 1 mıştır. arasına ithal edilmiştir. ile meşgul olan altıncı tali ko- lerimiz ve federasyona mensup çarpışma~ ısterız. B~ada tabı-
' ~heıe · · kat mevcudü tükendi. Bu daki- Hı"/a"Jı'ahmece teberru· Vilayetler teşkı'IAt misyonun işleri arasında tam bır net J d rın tath·r·n başla a zevat tarafından te"yi olunmuş ı ıce a ama ıgımız mu-._ tıı~ . ı ı e n kada buhran vardır. ) al b' ah k b J · "' ~1lı_.. az altından yaralılar Istanbul Hilaliahıner merke- ayih arını hazırlıyor ır ~n u unması temın edi- Iardır. hakkakt_ır. Onu gayet iyi bili-

! i~ 1>r • Vilayetin emri ile bir dispan zi İzmir felaketzedeleri için bir Vekaletler teadül kanunun- lecektırT. f h . Futbol tarıı: ve kuvveti hak Y?nız. ?yle ya beş bir adeta 
~~etin verdiği emir üzeri- ser açıldı. Jandarma mektebi- teberrü defteri açmıştır. İlk ola- da teşkilat için tayin edilen apu en eyeti kında iyi kanatler peyda etti- bır hezımet. 
~q~ntaka halkı tehlikeli ni~ misafirh~ne . yapılmas~a. rak Hilaliahmer reisi Ali paşa müddetin nihayet bulmak üze- Cığaloğlunda kira ile tutulan ğimiz Yun;ın oyuncularının fut Türk futbolü ile az temas 

Uzaklaştınlmağa baş musaade ettı, bur~a 400 kişı yirmi lira teberrüde bulunmuş- re olmasma binaen teşkilat ka- bir binada vazife gören tapu fen holümüz hakkında da düşünce- ettik. Fenerle bir maç daha 
lıitı dolduruldlL tur. Dtin ayni zamanda Kmaci nunu liiyihalannı hazırla~kla heyeti tapu dairesine nakledile !erini öğrenmeyi münasip bul- yapmak isterdik. Hem futbo-

~ 'ıı~ Ct tnıntakasmda yıkı- Amerika Salibiahrneri fela- yan hanında isminin yazılması- meşguldürler. Bu Hiyihalara cektir. Viliiyet kaleminin nakli- duk. !ünüz hakkında esaslı bir ka-
~ Q[~kılmak derecesinde ketzedelere yaıxlım etmek iste- nı istemiyen bir hayır sahibi İz göre bazı daireler men.sup ol- ni milteakıp kad'aırtronun altı ta Onlar diyorlar ki: naat hasıl etmiş hem de saınpi 

' tı.•<1q11 evler.in adedi 1700 diğini hükfunete bildirdi. İlk mir felaketzedelerine tevzi edil duklan vekaletleri değiştire- sarruf heyetleri mezkilır kısınıı' - Biz Selanik şampiyonu- yon takımınızın <:rzusunu yen· 
ı ~'.?tııl>~~· dedıler. yardım olmak üzere 25 bin lira mek üzere Hilfiliahmere bir ceklerdir. Bu meyanda iktisat nakledilecektir. Kadastro fen kında iyi kanaatler peyda etti- ne getinnis olurduk, dedı. 
~ <l ;ııe bu mıntakanm et verecektir. balya kaputluk bez jhdf. etmiş- vekaletine merbut ticaret mu- heyeti ile birlikte buhınan ma- fevvukunuz tamdır. Oyun tar- Tren kalkmak üzere idi. Mi· 

~Cg~:Şıl~~~-en iki küçük Bu dakikada 600 kişi çıplak- tir. -Bu teberrilatın hararetle kavelelerini tetkik dairesi hari hakim kısmı evvelce tapu ida- zımız daha ziyade Skoç tarzı- safirlerimize güzel yolculuklaı 
ı goruldü,. tır. Bu vatandaşların üzerinde devam edeceği şüphesizdir. eiyeye 2'.CÇecektir. resine nakledilmişti. dır. En büyük propagandayı, t~menni ederek ayrıldık. 
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Nerede? 
i Alemin iti mi yok yahu 
!'Bana birisi bir mektup gönder
~miş eliyor ki: 
1 
1 "Oiiya her şeyin farkındası-
nız gözü acık geçinirsiniz .. Ha
beriniz var mı ki, Hacı Bekir 
zade Paristedir. Acaba neden? 
Belli mı? "Belli değll mi?" 

Onu bana soracağınıza 
ietinde kendin.e ııorun 1 

Postada ıUr'at 

av-

Bütün dünyanın Postaların
da bir ağırlık peyda oldu. Ağır-
lık peyda olmadı, insanların 
sür'at telakkileri değişti de 
mektuplar ağırlaştı zannedıyo
ruz. Maamafih benim Atinadan 
hareketimden bir gün evvel 
Postaya verdiğim mektubun 
ben İstanbula geldikten iki gün 
sonra geldiğini söylersem pek 
sür'atli gelmiş demezsiniz ... He 
~e İstanbulla Üsküdar arasında 
,faima 24 saatlik ıyol olduğuna 
ıes çıkaramazsınız. 

Biz buna bir şey dod.itlmiz 
ook, yok amma, bir kaçtır Be
(oğlunda en kalabalık zaman
·arda dolu dizgin, kelle götürür 
'7ibi kaçan ve adam çiğneımsi
~e remak kalan posta motoııl.k
)etlerini gördükçe insan: 

~
.- Şu sür'ati her yere dağıt
nıza 1 demekten kendini ala
ıyor. 

49 u nerede?. 

Dün Ada vapurunda İstan-
6ul şehir meclisi ılzasından ve 
~ostlarnndan bir zat yanında 
~engin bir ahbabile Haydarpaşa 
.çıklanndan geçerlerken zen
gin zat, orada demirli olan ve 
M. Venizelosu getirmiş bulu
"lan "Elli" kruvazörünü göste
rerek: 

nın atik yeşil mermerinden m~k
kep olmak üzere ihdas edilen bu mulı 
te,em ibide, kırmızı mermerden me-
tin bir kaide üzerine oturtnakta ve 
bu kaidenin iki tarafında sert beyaz 
mermerden iki çeıme bulunmakta
dır. 

Abidenin huausiyeti, arka arkaya 
veren iki grupun kapı teklini haiz 
bir hey'eti mimariye içine alınmış 

bulunmaıından ibaretitr. 

Kanonika, bu hey'eti mimariyede 
saf bir usl(lbı kadime ifrat ile riayet
ten içtinap ederek mahza Türk hu
tut ve tezyinatile mülhem olmuş ve 
eserine serbest ve "modern,, yani 
teceddütkir \ıir vasıf ve hal verebil-
mittir. 

Filhakika bu .'tip.,te bir abide he-
men hiç yoktur. 

Onbir metro irtifaında ve takriben 
on yedi metro muhitindedir ; mürek
kep olduğu mermerlerin mecmu sık
leti 66 metro mükibı yani 2800 X 
66=184,800 kilogram olduğu gibi 
heykeller dahi cem'an 8 ton yani 
8000 kilogram, ve bazı mermer par
çalar ve ezcümle ;ibidenin fevkani kıs 

mını teşkil eden takızafer 3500 kilo
gram ağırlığındadır. Bütün bu par
~1lar hiç zedelenmeksizin İtalyadan 
buraya kadar nakledildi, vapurdan 
çıkanldl ve mahalli mahsusuna ka
dar getirilerek abidenin rekz ameli
yatı 23 gün zarfında hitama erdiril-
di. Bu ise bir "rökor0 dur, bir mu

vaffakiyettir, çünkü bu ağır parçala
rın yüksek bir noktaya çıkarılması 

hayli zahmetli idi ve ameliyatı idare 
edenlerin dediğine göre, İtalyada - ki 
fenni vesait daha mükemmeldir- bu 
abidenin iki buçuk aydan evvel ter
kip ve ikmaline imkan olmazdı. Bu
rada ise el ve kol kuvvetile geceli 
gündüzlü çalışılmış ve bu da amele-
nin kuvvet ve gayretini göstermiş

tir. 

. n1ILLIYET 

Beyoğlu cihetindeki grup ise Cüm 
huriye! Tiirkiyesini temsil eylemek
tedir. Ortada sivil olarak zarif bir su 
rette duran mübecccl Haliskirımız 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, iki 
tarafında Başvekil Jsmet ve 
Mii§ir Fevzi Paşalar Haze-
ratı olduğu ve geride dç 
Türk bayrağını hamil bir çok va
tandaşlar, mektepliler ve kadınlar l.ıu 

luttduğu halde halka hitap etmekte-
dirler. 

Kaffesi mazinin kapısından Cüm
huriyet meydanına çıkıyor, kaffesi
nin şiddetli çehrelerinde ali rehberle
rinin göz bebeklerinde şualar gibi in-
tipr eden canlı azmü metanet temer 
küz etmiş bulunuyor. 

Bu grupun dahi altında Cümhuriye, 
timizin ilanı olan 29 - X - 1923 
tarihi yazılıdır. 

Abidenin iki yan sathı üzerinde 
şecaatin timsali olan birer Türk ne
feri dilirane bir vaz' le duruyor ki 
bunlardan biri harp bayrağını, öteki 
de sulh sancağım hamil bulunmakta
dır. 

Üst tarafta ve pek zarif birer çerçe 
ve içinde haf!f kabartmalı iki kadın 
tasviri görülür. 

Bunlardan biri cahil an'anelerin 

ÇAR~AMRA 2() TF,ŞRJNH~V\'F.I, l'MU 

mak sur.-ıile bu ıniişkülitı iktiham et 
mi~tir. 

Ankarada ayni san'atkirın eseri o
lan ikj heykel ile beraber bu abide 
bir kül teşkil ediyor : O iki heykel-

yor .. 

- Olur fey değil! 
Bu söz üzerine bir bey ayağa 

kalktı: 

Hiç bir vakit Verem mücadele 
cemiyeti 1stanbulda mevcut bütün 
muhtaç veremlilere yardrm, ediyor, e 
lemlerini, ıstıraplarını tahfif ediyor, 

- Bunda taşacak bir şey yok diyemeyiz. Fakat vcemiyetin bugün 
den biri ise 11Müze,, nin önünde, öte- k be · d b Bu va anın ayni nım e a- kü dar bütçesine nazaran bir çok iş-
ki de Yenişehirde merkuzdur. Evvel şmdan geçti. !er yapmağa çalışıyor. Sened~ on 

..._ __ 

--

M. V enizelosun, memleketi· 
mizde laz;m geldiğinden fazla 
bir nezaket ve Türklüğe has 
bir misafirperverlikle istikbal 
edileceği muhakkaktır. Tür1' 
milletinin yüksek terbiyesi btı· 
nu icap ettirir. M. Venizelo5 

un Balkan oyunları esnasında 
bayrağımıza gösterdiği husu· 
si ihtiram ve murahhas ve atlet 
lerimizin mazhar oldukları fev· 
kalade hürmet ve tezahüratı 
mukal;ıil ayni şekilde iade et· 
mek ç_ok muvafık olur. 

Bu suretle r-ütel<abil dostJu!C 
ve nezaket> havaları içinde cere 
yan eden ziyaretlerin; mernle· 
ketler arasında çok mühim ".' 
kuvvetli rabıtalar husule getı· 

receği şüphesizdir. 

kisi Gazi Hazretlerini at üzerinde l d iki defa intişar eden Yaşamak yolu 
Merak a sor ular: · · ı · ı · ,;· kat'i muzafferiyeti müteakip hürriyet gazetesile veremin ne müthiş bir has lara yardım ctmenın , ın ıyen erın 

·· • - Yaralanmadınız mı? Bir talık oldug-unu, korunma çarelerini, tıraplannı dindirmenin vereceği rna· ve; istikbal güneşine mustagrak bir nevi zevki zannederim hiç bir şey t" 
istikbale doğru ilerlemekte olduğu yeriniz kırılmadı mı? yaşamak ı.ollarını halka, bilhassa ço- f k 

1
,., 

cuklara, gençlere öğretmeğe çalışı- min edemez. Bunu siz en u acı · 
halde gösteriyor; Yenişehirdeki hey - Neden yaralanayım ? .. Ko yor, dispanserine miira~aat eden ve- yardımınızla yapmış olacaksınız ; fW 
kel dahi yine büyük ve sevimli mün ca bendim! remlilerin hn birini bir yere yatırma g;ün sizin vereceğiniz kırk paran•~ 
cimizi bir çok· fedakarlıklarla ihraz e- * * * ğa, ayakta gezebilecekleri kuvvet- bile muhtaç bir veremliye. sarfolacl· 
dilen muazzam zaferin azimkar ve Hemen dansa batladık. lendirmeğe, ica11 edfnleri ayakta te- ğmdan emin olabilirsiniz. Size bu 111 
kahraman bir nigehbanı olarak kai- davi, hatta pnoymothoraks bile tat- sani vazifeyi ifaya, hayırlı yardırıı'· 
men tasvir v~ irae ediyor. Selimi izzet bikine çalışıyor, kan tüküren, hasta- nıza delille! ed•tek olan Verem r;'Ü' 

lığından mustarip olan, zayıf düşen, cadele cemiyetidir. Bugün göğsün~· 
Sanatkar bu abideyi vücude getir ateşi olan hastalara da icap eden ilaç .. .. 

1
. k 

1 
V .. dete 

· Tii. k. · b .. t .. ·h· v / i / . d zu sus Lyece o an erem muce Ji mekle yenı r ıyenın u un tan ı- ı eı:ı neşr ya lan dispan~erın en meccanen ve- cemiyetinin rozeti muhtaç vereıı1. 
ni zarif ve bedii bir sadelikle göster- riyor. Gene icap eden hastalarıı\m bir kardeşinize yardı.m. ettiğinizi a"' 

· ı · rontkenlcr muayenesini temin ediyor t' mege ça ışmıştır. MLJHİT !erecektir. Sizin bununla ifiihar <. hatti dahası var Dispanserine mu- il" 
Abide gerek Türkler ve gerek ec- k~yyet veremli hastaların icap eden- mek hakkınızdır. Muhtaç vere•~ 

nebiler için illi fikirlerle meşhun şa- !erini hanelerinde de meccanen teda- lere yardım etmek istiyr,'l herkes . ~ 
cinsini mahkum ettiği esaret ve mah- yanı istifade bir eser teşkil etmekte- 25 inci nüshası çıktı, bu l\ÜS vi için. mütehassıs doktorları gönderi- rem mücadele cemiyetine aza olalı•'' 
busiyeti ifade eden yüzünün örtüsü dir.Bunda müphem ve gayri sarih tef hada bazı fevkaladelikler var- yor .Gene fedakar bir hemşire ile Bu suretle vereceği senede blr lir' 
altında vatanın felaketine ağlıyor, di sirlere mahal ver<ı'>ilecek hiç bir dır: Başvekil Paşa Hz. nin Mu- hastalarım evlerinde daimi bir kont- yani günde on para ile bir çok rouıı: 

h . h · · h · 1 J d b ı d taç veremlilere yard1m etmi• i!aı;. r.• ğeri yeni Türk kadınını tasvir edi- Symbolique yani rumuzi şekil yok- ıt mu amrme ayatı mesele- ro a tın a u un uruyor. • 
· k da, temin etn1iş demektir. Filha ika ihtisas sahibi yalruz iki yor. Peçesi btiyük inkılabın feyizkiir tur: ler hakkında pek mühim beya- bBbl kadarOvg. shrd cınfö cmfö cm 

- Yahu bu bir tek, hani krrk İtalyan işçi vardı, diğerleri ise hep rüzgarile savrulmuş, serbest hayata San'atkar, taze hayat bulmuş olan natı vardır. Tefrikaya başladı- 1stanbulda yakın veya uzak akra- Vereme müpteıa muhtaç bcdba'1~ 
T .. k 1 'd' ı !ara yardım e.tmek en büyük insan.'. ·lokuzu ur ame e 1 1

· arılan y;;,ünde hürriyetin ve milli Tu''rkiyew'ı., .. aıas· ve istiklal tarihini g-ı Monna Vanna M. Maeter- basındanı ailesinde bir verem o mıyan ı. 
... • •N •• 1 ~ b' bir vazifedir. Bu hayırlı hizmete • 

hi . . "Büyük inlı:ıliibımızın ve onun fey- kurtulu•un iki kat sevinci okunuyor. gelecek n illere hu abide ile tanıt- linch'in «ah eseridir. Kapa~ın- kaç aile vardır?. ~le buyle ıze sa- I . </• Şe li d 1 • • 6 d b h d · ı· tini · · d ragat e çalışanlara yardım edelırn· r mcc 
81

• ~as'? an O an 1 yaz mübdiinin en güzel timsallerin- Gruplardaki hareket ve faaliyetin mak istemiş "" bu hususta gerçelıten da enfes ve gayet kıymettar bir 8 et a ıe ~. sevınç 1 g enmız e ·remle mücadele cemiyetine yardııtı • 
ıat mevzuu değiştınnış. den birini cihanın enzan ibret ve tak şiddeti, Gazi Hazretlerile iki tarafın muvaffak olmuştur. tablo vardır. Hikayeleri, «iirle- mukaddes Cumhuriyet bayramımızda delim. 

l ,. vereme müptela ~dbaht zavallı, muh 'k 
FELEK dirine arzeden,, bu muhteıem ese- daki büyük zatların çehrelerinde gö- VAH T ri, nefis nezih ve mebzuldür. taç kardeşlerimizi de düşünelim'. On Dr. Zühtü Te,,I~ 

(Mllllyet)ln edebi romam:7 --·---- --·ıağlıyordum! Şüphe yok iki, bul --:=Haydi YemenC... · ıda gözkapaklarınm içinde yaşı- O günden bu güne kalp, sinir,, Benlik .. ~ -
ıstırap, bu çile, bu hayat ayrı DemişleP, sesi çıkmamış, git- yacaktı !Bütün bu sebeplerle ye hi~, gönül hep durdu, sadece Deye bildiği tek varlığına ıa· 

! ayrı şeylerdi. O, gençliğinin miş ve ölmüş! ni bir kocayı sevemezdi .. Ona ı:ııde ve damarlar çalıştı. Üst~- atruzdur. Kalbine taarruzdur. 
yok oluşuna, bahtsızlığına, İşte annemde ilk inhidam, kalp, vicdan, his, fikir, vazife lık, kucakta gelen o çocuk bu- . . ve 
bir dilim ekmek, bir bas. soka- ilk ve devamlı istırap. Bir <ı§k arkadaşı olamazdı. Fakat, bu yüyüp serpildikçe bir diken ol- hıssı~~ taarruzdur, heyec~· ' i 

h 
1 

Etem izzet 

cak yuva, bir sakınılacak şeref ölüyor, bir koca ölüyor, bir ba- adam bir dilim ekmek, bir ev, du. Ve ... Bugün Rüştü Efendi- sevgısıne taarruzdur, anne ıg. 
için kayıtsız, tok söz bir koca- ba ölüyor, bir çocuk ve bir an içine girilecek bir yatak göster- nin gözüne iyic·e batıyor: ·ne taarruzdur, kadınlığına taac ı 
mn elinde çile dolduruşuna ağ- hayat ·denilen diken kuyusunun eli, aşkı reddetti, vicdanı reddet - Ben bütün kazandığımı ruzdur !. . Fakat, o, bir diliın el• j t 
lıyordu. Ben de onun böyle olu- içinde yapayalnız kalıyorlar. ti, beraberliği l"eddetti, arkadaş bunlara mı yedireceğim?.. mek ... İhtiyacından hala kU1"' I 
şuna, bir dilim ekmek, bi.r baş Ve ... Bu iki boş mide ekmek lığı reddetti, Nedir efendim, elin peydah- tulmadı. Onun içindir ki, büttl·"c 

~em .~a~~~~timi af~ettirmek,, annemi hiç bu gözle görmemiş sokacak yuva, bir sakınılacak istiyor!.. Bundan daha kuvvetli - Bana bir karı, sana da ek- ladığı zirzopları da ben mi oku- bu ıaarruzlara boyun eğiyor, lı• 
·
1
em gonlunu almak lazım. tim. Hemen yanma koştum, şeref için ona yük oluşuma ağlı istırap ne olabilir ki?. mek lazım!.. tup giydirecekmişim?.. dilim ~kmeğine ken~i ~.ağını!~: 
Onun için kalkar kalkmaz boynuna sanldrrn, yüzünden yordum. Yine bu istırap günlerinden- Dedi. ;aşamak için sa.hiden - Pa.:a~~. ya~ık değil mi~.: tık edıyor ve .. Ke;ı?• .ı>°OZ ya~ı e· 

gitmek icap ediyordu. Yabancı 'öptüm, öptüm... Yine, bu iki yol da bir ıstr- birinde karşısına bu adam çıkı-lekmek lazımd'::.Ve .. Ona. A;rtık buyudu, bıraz da kendısı ıstıraplarının zchırını akı~ıp ~·r. 
bir gö~le baktım:Çok .fe.na.B!ti- - Anneciğimmm... raba çıkmıyor mu? .. Belki, ara yor. Arada yinni beş yaş fark - B.u ekmegı kaçırma... bır şeyle~ ya~sın; koskoca kız. rahlamağa çabalıyor. Bır .~~ , 
yor. Bır mum ışıgı gıbı erıye 

1 
Bir saniye, ikimiz de sustuk. da tek bir fark var. O, istırabı- var Dedıler. Sordu: Hep benım elıme bakacak de- de bu yağ biıc~ ek, bıı yaş tul•e 

. d'b' N . · . · Y " k) "l ) O k. b·ı· l çrf enye L ıne gelmiş. erede ise Ben kollarımla boynunu biraz nı dana derin köklerden alıyor - Benimle evlenır mısın?. - a, ,.ocu ... gı ya... necek ve.. 1111 ı ır nası 
11 s?necek, ?~r~e ise yok olup daha sıkıyordum; o saçlarnnı ' ve ümitsiz bir istikbal içinde Diyor. Annem düşünüyor: _Yenisini doğurımnın, sev- - Hatırın olmasa karı bir pma çırpına öle ... ck? ... AıılaŞ'. 

·gıdecek gıbı ınsana korku verı- okşuyor ve rüzgara tutulmuş muhakeme ediyor. Öylcya, o da Evlenmek için aşk istiyordu. gi bölünür.. gün Ş~ ~ı~ı evde tutmam!.· yor.~i, lbi.r e~U~.l ı k göte bK:~·:. 
yor. Yüzü solmuş. Ne d1;1dakla- bir dal gubi ı;allamyordu. Son- benir.l gibi gençmiş, hoppay- O, ölen mülazımı sevmişti! Ev- - Ya, sevgim?.. - İkınız de başıma d~rt olduj yabılır, bır lıüyutıne çok go· LlO' 
1n:ıda, ne yanaklarında bır daı:rı- ra, gözlerinde yaş gördüm ve ... mış, şenmiş, kayıtsızmış. Bir lenmek için fikir, vicdil(l, his, - Yaşamak için öldüıımek nuz. Al kan, şu kızını g1t başım 1 mİ)•cl.ıilir, fakat, lıir ö~~} . ·~r. 
1
h:. kan yok. Zaten sarı benız- bir an bu yaşlar boncuk bon- gün karşısına genç bir mülazım kanaat beraberliği lazım. O, lazımd.ır. Onu öldür... 1 dan.· . . . cu\:.. Daim.a g?L~:1 . Ç<ll'"'\'ı~· 
~lı idi, ıbütün bütün sararmış. 1 

cuk oldu, çenesinden aşağı ak çıkmış, evlenınişler ve ... Biri- bunları ölen mülazımda bulmuş Dedıler. Ve ... Annem en aç V ~ · Z~vı3ll! d~n~e ıkı~e bır i Annem de ~ıınc!t bu tun bu ç d~ 
1 

Avurtları çökmüş, gözleri çu- maya başladı. Benim de gözle birlerini çok sevmişler, çıldıra- tu. Aşk, hatıralarla yaşardı. 0-
1 
olduğu g?n, ona ... Karı olmayı h.~~ \1 s~~ en : ıy~_rj ep bu ı nin ıstırabmı çc>İ} oı: ~.':ıııi 

,kurlarının içi.-ıde birer siyah le rim doldu, ben de ağlamaya rak sevmişler. Sonra, ben olmu
1 
nun kucağında. en kuvvetli biri kabul ettı. Evlend'iler. Fakat, ~oz ere ag ıy~r. u so~ er oııunl beraber. .. Kurııuu~ bır tcı< 

!-re gibi duruyor. O kadar ufal- başla~ı":. O, ~ayatına, ıstırabı şum, kendilerini bütün bütün! h~tıra vardı: Ço~~ğ~.! D~~e~ ' yeni çoc~~ doğm~d!• ye~~yi .. ya-
1 

ayatta evve ce: de baflıdtr: 
1rnış, o kadar donuklaşmış! Yü na, çılesıne aglıyordu: ben de mes'ut bilmişler. j kı, onun aşkı da olmuş degı!dı.1 şatmak ıçın eskıyı de oldure-

1 
- Aşk.·· 

•rcğim sızlaclr . Simrlive kadar hayatıma, ıstırabıma. cileme , Fakat, b;,- gün babama: Bu çocuk vaııadıkça, mülazım 1 ml'rli ! SimJi: ( RitnıNii) 
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Büyük gün Tazminat Terfi edenler Cümhuriyet 
929-930 senesı· mu·. lkı·ye (Başmakal~i~ devamı~. ? Talepname müddeti 

oldujumuz nasd ıddıa olunabılır... b" k •• d" f d 
Başı birinci sayfada 

Istanbul müthiş bir yağ
mur tehlikesi atlattı 

Fakat yedi senede elde edilen netice- ıtme uzere ır met namına Vali tara ın an te-

terf ı· ı erı· ıı· stesı· ler en bedbinleri bile yedi sene evvel brikat kabulü, ordu tarafından 
gayri mümkün olan ıeyin mümkün Fakat müddet bir ay Darülfünun mektepler, polis, 
olduğuna inandırmıftır. Bir tek tart- muhtelif cemiyetler ve halkın ~ ..!! k d 1 r la: yedi senelik azmi, fedakarlığı ve daha uzatılacaktır istirakile merasim geçidi yapıl-

ea ıi eden ve ı em zammı a an va ı, inkılap metotlarını bırakmamak şartı Muhtelit mübadele komisyo ımısı, gece de şehrin muhtelif Rasathane Müdürü Fatin Bey tehlikenin geçtiğini~ 
llıÜfettİŞ Ve kaymakamlar kimler? ile. Yeni Fırka teıettütleri dıtardaki nunda tazminat talepnameleri- yerlerinde şenlikler tertibi sure havanın tedricen soğuyaca~ını söylüyor 

İzmirdeki tufanasa yağmur sıcak, soğuk 
dalgalarının çarpışmasından ileri geldi 

ı\N / S l'h · N b' k müstakil Türkiye düşmanlarına ve nin kabulüne devam edilmekte tile olacaktır. Kandilli rasathanesi müdü-
) . _KARA, 28 (telefonla)- met e a att.m. .u5'.'y m ay- içerde Cümhuriyetten zarar görmüş dir. Talepnamelerin kabulü için Bütün müesseseler · 
,:~ı!:ye Vekaleti geçenlerde makamı Necıp,K~ıvnk ~ayın~- olanlara son ümit ~lmut~u. _Bu?!'."' tayin edilen müddetin hitamına :r:~ti~u~ipl~~:f:a~~ky:g~~ 
Ptıg 1 bir t-mimde her sene kamı Mustafa azım, ema - Halk Fırka11 Cumhunyetçılerının dalı 

10 
.. k 

1 
tı kapalıdD'. 

'ırı· 
0 

T vf'k a gun a mış r h • d · l h kk d tetk'k t b ~ ı listelerini, kıdem zamları- ye kaymakamı Mehmet e ı hamlesini kmnak, olduğu yerde dur- · .. Bugün resmi ve ususı aıre mur ar a ın a ı a a aş-
~· takdirname alanlan Cümhu Samsun kaymakamı Mustafa, durarak çürütmek, itlerini yanda Fakat talepname kabulu mu ve müesseseler, mekrepler kapa lamışt~r. • . . 
~"e b K lki k k C ıa·ı Tay bıraktınnak için son gayretlerini aar- amelesi pek uzun sürdüğü ve lı olacak, gun·· du''z saat yediden Fatın. B._bu hadısenın e_sbap_ .' t ayramında ,·ıa·n edeceg-i- e t ayma amı e - J· y d' b' ·ıı·k f J 'ki 
" fetmekteoır. e ı sene •r ne11 1 evrakı tasarru iyenirt tetkı ah h d atıd k ., taınim e·,m·ıs 1·dı·. yar, Yenihan kaymakamı Yu- d b' · k d b' . itibaren bilumum resmi ve husu vem ıyetı ususun a e ı 

~üdd~~n ö_rtte '". a ~~ •r ıey- zamana ihtiyaç gösterdig-i için ı · h · · 1 929 9 • · f d t suf Sıtkı Anden·n kaymakamı ~'- c b t ı b u ektep- s·ı daireler, mag· azalar, dükkan- ıza atı vennıştır: . . il. - 30 senesı zar ın a er- .. . , . . . uu-; um unye nes ı en z m .. .. .. d 
1 

. t 
1 Cd H F t F ke kayma tedir·, Cu''mhun'yet•iler daha bir kar butun m_uracaat e e. n erın a ep lar kara ve denı'z nakliye vesai- - İzmirde otuz altı saat ıçın ı. en, kıdemlerine zam yapı- useyın en • mı . - • • k b 1 di k ' 

<a.n k M f H ttı B ler sene inlulap müessesesini bütün teh- namelerı a u e !ememe te, ti bayraklarla donatılacak, gece d_e_, şifr1:diy~ ka?ar o civar~a gö ,,_'•takdirname alan vali, kay- amı usta a ayre n · · like_lerden kurtulmu• addedemezler. ertesi gu"ne bırakilmaktadu. Bu l b k d 
"'~.kaınıarı, m~ktupçu ve nüfus Kıdem zammı alanlar B . d' b'' "k . k her tarafta tenvirat yapılacak- ru memış ır mı tar a yagl"'IUr 
ııı • ütün tark alemın .. e en . uyu. 1

':' •: yüzden 10 güne kadar bütün ta yağmasına sebep olan hadise 
i) Udürlerini bildiriyorum. . Şark _hizm~tlerinden dolayı labı_ yap'?'~ olan ~umb~':.'yetçılerı_mız lepnameler kabuf edilmiş olami tu. Açlriyatik denizindeki depres-
erecelerı' yükselen valiler kıdemlenne bırer sene zam ya- vazıfelennın henuz tarihı şereflerı ka _ .. dd . . Kabul ve geçit resimleri 
S k k 1 dar büyük olduğunu bilmelidirler. yaca?mdan mu. et _yenıd~n da- Saat ondan on bire kadar Vi- yon (inhitatı merk_ezi) tesiri le 1 , ı:11fları terfi edilen valiler pılan valiler ve ayma am ar · · h b temdıt ed 1 cekt r ı 

v ı:I Sekizinci yatına giren Cümhurıyeb a ır ay ı e ı · 
1
• , • d b 'k' k 1 o muştur. d·~ U valisi Hüseyin Tahsin B. ve mektupçu!~; . inkılapçılara tebrik ederiz. Komisyon gazeteler vasıta- ayetdı:nemke~ın Se te n atb. da- Akdenizde hararetin fazla 1 

r:' Üncü sınıftan ü~üncü. sını- Ço~~m vahsı Cemal! ~anı- Falih RIFKI sile talepname vereceklerin be- bul_ e ılece _tır. ~at_ on 
1 

ır e , olması ve buna mukabil Anado-
J: · l'lnlıkesir valiEİ Özdemır Sa- s~ vahsı Fuat, Urfa :V~hsı. İbra- T. •-:' raberlerinde tapu, vergi makbu- vah ~e tebrıke ;e rr;ış 0 an .:~- ı lu yaylasında hararetin tenezzü 
;; 1:\. besinciden dördüncüye. hım Ekrem, İçel valısı Saıt, Ce evzıat zu, temessük, senet ve saire gi- vat . eyazıtta 

1 
a;ır ;:nan t; u- Iii bu depresyonu husule getir-

h ~rne valisi Mehmet Emin B. b~liber~~et :valisi Ziya, Diyarbe bi evrakı tasarrufiye ile resim-, ne gı~e~e~ ~o orklu uman a_ıu- ı miştir. Hadiseden evvel yavaş 
tsın~iden dördüncüye. Malat- kır valısı Nızamettm, Erzurum Başı birinci sayfada !erini bulundunnalarİnı tekrar na m_ulakı o aca alr ve kgleçıdt ı yavaş 755 milimetreye kadar i-

~~ \alisi Mehmet Tevfik B. be- valisi Fevzi, Burdur valisi Ha- Cemiyetin reioi, lıtanbul meb'usu iian edecektir. resrı:ıınde h_azır ~u unaca ar ır 
1 
nen barometre fırtına esnasın-

'"~ciden dördüncüye. zım, Van. ~alisi. Bekir Sarı:ıi: Hüseyin B. bir muharririmize demiş- Bu vesaikin tazminat talep- Geçıt resmı on hır. b~~ukta baş- da birden bire İstanbulda 
746

, 

k Sınıfları terfi eden kayma- Kars val~sı_ Salı~, Muş valısı tir ki: Tevziat mcscleıi heyeti Ve-_ nameleri ile beraber getirilme- !ayacak ve ~u tertıp uzere hara . İzmirde 740 milimetreye kadar 3 çe_;;:rt":.~t;:~r ::~:,ş~~bek. 
'"llıl:ır: ikin~ i sınıf dan birinci Zeynelabıdm, Sıverek kayma- kilede tetk'k olunmuş ve itilafname- mesi de işleri işkal etmektedir. ket edecektır. düşmüştür. Eminönü hattı kapanını§ ve ı saaı 1

itııfa terfi edenler: Mucur ka- kamı Mustafa Rüştü, Gediz ka- de paraların kimlere verileceğine da- Geçit resmi nasıl olacak?. Barometrenin bu fevkalade tramvaylar işliyememiştir. Fındıklı-

Fatin Bty 

~altamı Yusuf Ziya Bey. Yal- ymakamı Necip, Bozçadağ kay ir sarahat olmadığından bu cihet iti- Azgın geyı• k Motosikletli polisler, askeri tenezzülü şiddetli yağmur ve da, Tophanede, Kuruçeşmede yo-
h<ıc kaymakamı Mehmet Rüştü makamı Ali Rıza Mesut, İ!gın l.ifnameyi hazırlıyan Hariciye Veka- bando, harbı'ye, tıbbiye, Kuleli, rüzgarları mucip olmuştur. Bu kuşlardan inen s~er caddey

1 
e bir 

<ı " h k k y f Ekrem Al !etinden sorulmuştur. Yunanlılardan çok kum ve taş yıgmıştır .. Yol ar cel il~ ı;>a çe kaymakamı Edip B. ~yma amı usu ' ~ alınan 62 bin isterlinin gay- Halıcıoğlu, Maltepe ve deniz tarzda vak'alar pek nadirdir ve bedilen amele tarafından temizletil-ilıi:a kaymakamı Mustafa Ha- hısar ka}makamıkMustafş~-~~~1 
ri mübadillere ait olduğu Orman kenarında liseleri ve deniz makinist mek- gayri tabiidir. dikten sonra tramvaylar itliyebilaıi~ 

• A.namor kaymakamı Meh- Mudanya kayma amı u ru, şüphesizdir. Ancak bir şe- - tehi talebesi, tayyare makinist Bunlar yazın sonu ile _kışın tir. 
~~t Remzi, Cide kaymakamı S!lvan kaymakamı İsmail Veh- , k~I meseleıi k~lmı.~br ki H~riciye- bir ihtiyarı öldürdü mektebi, askeri san'atler ınek- başlangıcı zamanr?'da sogukla Evvelki gece yağmur faarlalarla 

1ı F'ikri B. Aleskirt kaymaka- bı, Peturge kaymakamı Ahmet 1 n~~ bu baptakı .m':'talea.11nı bır kaç , ·-, tebı' talebesı·, bı'r piyade alayı, sıcag-ın mücadelesınden o_lur. devam etmiş, ve dün de öjile<len llıı flü · T h · B . Nafiz Kara köse kaymakamı gune kadar bıldırme11 ve yakında 1 d d b sonra fasılalı surette tekrar yağnıağa 
1> seyın a sın ey. H" '. ş k s··-·· k itin neticelenmeıi muhtemeldir. Köylü er e en nihayet bir süvari bölüğü, bir topçu ta- !i~distan a ~saatte ır_ m~t başlamıştır. 

f' uçiı.'ncü sınıftan ikinc_i sını- useyın . ev et, og~t ayma- Yunanlılardan ür taksitte alınacak · · ld d ( buru bir muhabere bölüg- ü, po- re ırtıfaında yagmur yagdı{f. Aldığımız malümata göre lodo• 't f k z k o h k • geyıl'rı ö ür ü er , ltı er ı edenler: Orhanelı kaıy- amı e 
1

• r angazı ayma- olan mütebaki tazminat ta gayri mü 5 lis müfrezesi, Cümhuriyet tim- vakidir. . . . . daha bir müddet devam edecektir. 
S altam1 Murtafa Tayyar B., kamı Emin, Ünye kaymakamı badillere verilecekti1. Geçen gün Kastamoniye se- sali, itfaiye müfrezesi, şehir ban Fakat Izmırde şımdıyc ka- Oç gündenberi yağan yağmurların 
t'Yıtgazi kaymakamı Sabri, Şerif, Kozan kaymakamı .İsiam Gayri müba.~illerin bütün iatib: kiz saat uzakta bulunan Kadıoğ dosu, Darülfünun ve ali mek- dar olmamıştı. . ı;;,i;tarı 84 milimetreye baliğ olmuş-
h·Uına kaymakamı Rıfkı, Beyşe Ferit, Ayvalık kaymakamı Be- ~:::;ı~:r tk:~::!. ~~:,: :::".::.~:~: lu kö.yünde feci bir öltiın vak'a tepler talebesi mekteplerin izci Bundan altı yedı sene kadar I .. be . 
l ıt kaymakamı Abdülhadi Bey- sim, sabık Koçhisar kaymaka- bb'' . . M 1. . b d sı olmuş, bir geyik zavallı bir 

1 
. h f :

1 1
. 

1 
D .. evvel İstanbulda da Sarıyer ta Ankara meteoro OJI §U ll-

!t . B h k tee ur etmıttır. ec ıaın u evre- . 1 en, ar sırası e ıse er, aruş- . • di•' malA t 
· mı Osman Saıt, a çe ayma - sinde bu da halledilecektir, ihtıyan vurmuş, parça amış ve şafaka muallim mektepleri or- raflarında gene hır depresyon nın ver gı uma 
Mülkiye müfettitleri kamı Edip, Bala kaymakamı öldürmüştür. Kuzyakanın Ge- k 1 r h ' k neticesi olarak böyle bir hadise Son yağmurlar baklanda Ankara 

~ .l'erfi eden mülkiye müfettiş_ Mustafa Hamit, Anaman kay- Sokakta öpmüş yikli köyünde, Kadıoğlu Mustat ta pmleen· tmepeherte, ahmaeneı mauyz~ıktamsıees- olmuştu. meteoroloji enstitüsü şu malümat 
k M h R . C'd f - b' k en d b . . e • r . 1 k . .. h l d vermektedir: tı- ,.. .. ,,_, f . . H ma amı e met ernzı, ı e Çem.berli taşta Tavuk paza- a aga ır aç s e ~ en evın- f . 

1 
. E .senya mun at yer er e o- "C .. .. bab k li ... ıuul.Klye .mü ettışı acı k k Al' F'k . El ki d b' 'k b l k . . na cemıyet en. uma gunu sa a arşı cenuı tıı~Snü B. birinci sınıftan baş- ayma amı 1 ı rı, es rt rında oturan marangoz Ömer e ır geyı es eme te ımış. lur. ve cenubu garbi istikametinden gelen 

jı~fettişliğe, Derviş Hüsnü B. kaymakamı Hüseyin Tahsin 1 Çarşıkapıda oturan 18 yaşını}.a Geyik k?yün. içiııd~ _dol~~a Geçit resmi esnasında ve sa- Biz, İzmirdeki hadisenin İs- hava cereyanının tesirlle memleketi-
~11\ci sınıftan birinci sınıfa, sabık ~1:1h ka~akamı Abdu- Elizayı sokak ortasınra öptü- ~?l~şa ehlıle~mış ve, biıitun koy at on ikide kolorduca tesbit e- tanbulda da olacağından korku mizin Antalya ve Bursa mıntakaları
h asan Faik ve Ahmet Niyazi lah M_unır, Ku_re kaymakamı ı ğünden polisçe yakalanarak luyu tanımaga başl~ıştır. Yal di!miş olan muhtelif yerlerden yor ve bunu bekliyorduk. nın g~rp las~ı:ına .. muhtelif ~aı 
ı:>cyı f · Fehmi, Nevşehır kaymakam tahkikata başlanmıştır. nı:ı: son zamanlar birazwzgınlık toplar atılacak limandaki va- Fakat İzmirde mukabil hava da yaög:mur dıuş~uştur.IG05elenmil'.".alwnat 11 er ii<:;üncü sınt tan ıkinci M f N . Ç k k 1• 1 . .. - k'' . ' 1 . . 

1 
d ta g re zmıre ıme re tııfa terfi ettiler. usta a ecıp,. apa çur ay- 24 saatte 12 hırsızlık ~-amet en goste~g-e. ve oy- purlar düdüklerile merasime iş- tesirile yaga~ _y~gm~ ar _ep - ve Antalya ya da 85 milimetre 

'f kd' l l makamı Ali Zanf. lu olmıyanlara hucum etmege tirak edeceklerdi~. Alay, geçit: resyonun tesırım hafıfletmış ve (cuma günü) yoğmur düımil§tür. 
Ta ırname a an ar Kıdem zammı göre-ı mek- Şlehrimkizde 2

1
4 

saatte 
12
h hıl'.f· başlamış. v resminde sonra Beyazıt, Divan İstanbulda ayni vak'anm olma- Bundan istidla~ ~diliyor iri cereyanın ~ l akdirname alan valiler: srz 1k va ası o muş; mu te ı . .. • . lm k etli tes it nda b ı na b 

li.oli~ Valisi Sakıp, Denizli val'isi . tupçul~r semtlerde (80) lira, bir elmas Azgın geyık geçen ~un. o~- yolu, ~ultana~.m~~· Alemd.~r, sına manı o. uştur. ~~i Y~;volmuşt:'. a ' u u n u 
~Ual t, Rars valisi Salim, Zon- Şark ~·zm~tlerınden dolayı ve bir altın yüzük, bir altın ka· manda otlarken yolda hır ıhtı- Reşadıye, Kopru, Karakoy, Bu mevsımde havada elek- Cereyan sahilden dahile doğru da 
tıı;;d~k valiliğinde iken nüfus kıdemlerme bırer sene zam ya- lem bir İş bankası kumbaraları rın geçtiğini görmüş ve başka Şişhane, Tepebaşı, İstiklal cad- trikiyet olmaz İzmirde yıldı- az çok tesir ve dahilde bir kısım 

"durü olan Akif Beyler. pılan mektupçular: Bursa mek- bir altın saat ve saire çalınmış- bir köyden olan Ahmet Ai>a desi yolu_ ile Cümhuriyet mey- rım düşmesi d~ depresyondan yerlere de fazla~ yağmıbr. Dğmahi' 
ı. l'akdirn. me alan kaymakam tupçusu Şevket, Elaziz mektup t d k' 'h . k. danma gıdecek ve oradan dagı- mıntakalarının zıların a ya ur 
'<it çusu Mehmet Nuri G'resun ır.K ki k namın a ı ı tıyarın yanma oş lacaktır. Alayın harekete başla- olmuştur. . . nisbeti daha az ve bazr mınta~alarda ltıaı."'~ mektupçular: Urla kay- mektunr_usu Alı· Galı'p, Maraş epen e oynar en mu_ş ve zavallıyı uzun boynuz- d _ d ı.-· .. Artık depresyon tehlıkesı geç da daha fazladır. Bunun sebebı şu ıL ltı "amı Baha. Silivri kaym;ıka ı:-~ ı ıgı zaman an .,opruye muva- . M retle izah edilmektedi,. 
tııı tfemduh, İskilip kaymaka- mektupçusu Mehmet Nuri, İs- Ta~kp~zarın~a oturan .!s- la~ıle vurmuştur. salatına kadar İstanbul cihetin- mış,_ po~raz ~şl:ı_'.llıştır. a~- - Cereyanın geçtiği saba •iizerindc. 
tıııı lialil Rifat, Çıldır kaymaka- parta mektupçusu Ya1er, Rize k~nder ısmm~e bır çocuk dul~- ihtiyarın acı feryat ve inilti- de ve köprüden Cümhuriyet me mafıh ş_ımal r~garınm 1:1~ er bulunan yükeak yerlerde dağ
• Sabri, Seyı'tgazı' IM•,,.,.,akamı mektupçusu _Ahmet Tacettin, kanın kepe~gıl~ . ~ynamakta ı- !erini duyan bir kaç kişi vak'a ydanma muvasalatına kadar da yapacagı kat'ı olarak ke~t':1'ı~e- lar cereyana müvari olduğu takdir-
0'b '~J ••• k k t k 1 k B - 1 ihet· dek· t 

1 

mez mukabil taarruz gıbıdır: de dahile daha fazla nüfuzu mümkiirı ' ri o·· d . k k R Şebin Karahısar m ,ı..tupcuou en epengın çıvısıne a ı ara h 11· l . l F k .. eyog u c ın ı ram vay ' . ab''l'k ı kt d BiJ•Jri il . im 
4i ,; emış ayma amı e- 1 H'' . H'' .. S k · . ag-zmdan yaralanmış ve hasta- ma a ıne ge mış er. a at goz .. • d b l Havalarda bir gayrıt ıı ı oma a ır. d s m vazı o ayıp 
•- ' »eydişehir kaymakamı İh- useym usnu, ıv:ıs me cup-1 ı · · · dd ı b'' .. ·h · guzergahm a tramvay u un- d amut tesadüf edecek olursa cereya- . 
~;ı. Sirvau ka,;makamı Zeki, .çusu Mustafa Hikmet, E-zin- neye kaldırılmıştır. . ennı şı e~ e uru~_en . 1 tıras- mayacaktır. Gece Beyoğlunda 

1 
var

1
u.. h'd. . 

1 
.. run te•siine mini olmaktadır 

~ke kaymakai'nı Al-met Hasip can mektupçusu Mehmet Fuat. Acaba vuran kını? t~n başka hır şey gormıyen g~- Cumhuriyet, İstanbulda Beya- • _zmır ~ ~sesı met~oro ~~1 Bu suretle hava .cereyanının ma-
~d· İki .. nl A • .. yık gelenere de adınş etmemış ·H k" d d D - e ı hadısatı tanhıne geç ece ve ı- ruz kaldıg" ı arızalar ve istikametten ~a!) ıı1an l:aymakamı Reşat, ~ene za~ gore er Langada yangın yerınde _ş':'p . . . zıdt, ul s udar a .koganlı arkme- zim için çok enteresan bir tet- - mütevellit hareketler bir kısım ımnt2 ı · tk Beyoı'lu kaymakamı ha- (Şark hızmetlerınden dolayı kıı heli bir surette dolaşan Alı ıs- ve ıhtıyarı boynuzlarıle parçala y an arın a muzı a ça aca ve k'k • d 
'~ t _, d ı · ·ı · l ' d · · E 'h b 1 d 1 a· f ekl t 1 ı mevzuu ur. kalara da yağmurun fazla düt ~ı~ tStanbul polis müdürü Ali em erme ı u sene zam yapı an 1 minde birisi, orada devriye gez mıya evam etmıştıf.. n nı a- ura ar ~?' .. 1av 1 ~ş. er a ı. a-1 Yağan vağm.urun hakiki mik mesine sebebiyet vermiştir. 
~ a, Ronya mektupçusu Raif valiler ve kaymakamlar ve mek mekte olan polis Kazım Efen- yet kurtarmaya gelenlerden bi caktır. Butun vesaıtı naklıye tarını tesblt için mahallinden F p H A 
~Uler. t~pçular) Beyazrt valisi İbra- di yakalamak istemiş, Ali_ po- risi tabancasını çekmiş· ve 0 ih-1 kumpanyaları gece yarırından soracağız. evzi ş. z. nkarada 

rl. ~ takdi rınme aldıklarından hım Etem, Beyazıt mektupçu- li5e ateş ederek kaçmak ıste- . 1 b - k d t sonra sefer yapacaklardır. Bun. dan sonra havaların ted- Ankara ·28 (A.A.) _ Bir "illa · · · C D . . tıyar a oguşur en ara an a e~ 
ia Vı kıdemlerine bir sene zam su Mehmet emal, evelı kay-jmışse de yakalanmıştır. d k .•... 1d.. .. Bugünkü rozetler ricen soğuyaca~ı ve artık böyle müddettenberi şark vitıiyetleri-
~:.11.-tn valiler ve kaymakam- makamı Ramiz, ~neboli kayına Polise si:ah çekmiş e ~te A;eyıg~ ~ urmuş ve za- Cümhuriyet bayramı müna- tehlikeli depresyonlar olmıya- - ne seyahat etmekte olan büyük 

kamı Ahmet Rasım, Bozkır ka- va ı met ganın cansız ce- . · b ·· H' · E f ı - h kkakt erkanı harbiye reisi Müşür Fev 
A Ah Ed' K 1 J Galatada b::rber Melkon Ef. d' · 1 k 1 . · d b 1 sıbetıle ugun ımayeı t a cagı mu a ır. 

• "'Ydın valı'sı· Hu"seyı·n Fevz·ı ymakamı met ıp, oı - se mı 0 sun an ar ıçın e u" · d k · Fak t ı..ı e ı ce zı· Paşa Hazretten· bu gu··n şehn'-"lf ' . ,__ M h A 'f I evine giderken meçhul bir kim 
1 

d rozet tevzı e ece tır. a ..., şın n zaman ge e ~i!0n 'vali~i Fahrettin, Eskişe hısar kayrna"'1mı e. met rı f d k 1 d muş ar ır. ğini "Alaimi ceviyye" ilmi nok- mize avdet etmişlerdir. 
\'valisi t~m3.il H k K Behisni kaymakamı Mehmet - se ~arda ın ~nklo un aln ve çe- Sarhoşluk vak'a'ları Mekteplerde Cümhuriyet· · - --•lis· İ . · · a kı, onya . . k k Ar nesm en pıça a yara anmıştır. b tai nazarından şimdiden tah-
tıı 

1 
7.zet, Bevsehir kaymaka Esat Nazıllı ayma amı ı 5 h d' · b 1 d . ayramı min etmek imkansızdır. Niğdede de mektep 

~ ~bdülvafi, Karaburun kay- ı Rıza, Kızılcaham~m kaymaka- · · ya u .. 
1 .?"encı . u unma ~ . ~a.lıkesırde ge~en Cttma gece Cümhuriyet bayramı müna- Hava yarın (bugün) de yağ- Niğdede on beş sene evvel ir 

~Yltaını Mehmet _Hilmi, M~çka mı Has~ N ~şet, Yalvaç kayma . K.adıkoyunden bır ,:ıandala ~-1 sı ıkı cerh .v~~ ~ı ~!muştur. sebetile şehri~'.zdeki bilumum \ murlu olacak, fa_kat. daha son- şasma başlanan ve yalnız dör 
l>ı; tnakamı Hamıt Yusufelı ka kamı Huseyın İhsan, Buldan n~p kay,bolan Mu_sevı gençlen- Bun~ardan hırı ~kı. şofor arasın- mektepler bugµn kapalıdır. İlk ra nasıl olacağı şımdı anlaşıla- .duvarile kalan muallim mek
~o akamı Mustafa Nurettin, kaymakamı Cem;ıl. Karacası nın İstanbul v~ cıvarında olma da cereyan etmıştı!;- , . mektepler yann da kapalı ola- maz. ttbi binası Maarif Vekaletine· 
~.; kaYmakamı Fevzi, Civril kaymakamı Halit İzzet, ~ğı:'.- dıklan tamamıle tahakkuk et- Umurbey mahallesinde şoför cak talebe istirahat edecektir. İstanbulda yağan yağmurlar 70 bin liradan fazla para sarfi 
&ank"~kamı Ahmet Faik, Ha-. dı: kaymakamı Ahmet Ruı:ıtu, mi~~~a binaen kendilerinin eş- Haydar sarhoş olmuş ve çarşı- İlkmektepler ta~e~_si sınrfları- İ~ı:'i:de~i gibi t~h.rrpk~r değil, ı~ üzerine bir ka~ d":h": ilaYe e 
~İıJcı~ e kaymakamı Ahmet M~ j ~ılvan kaymakamı Ahmet Ne- kal ve hüviyetleri taşra polis da ayni mahalleden Hayri is- nı bayra~~~la susluyecekler ve bılakıs zıraate nafı yagmurla.r- dılerek ikmal edıl~ış~ır. .. 
~ ... 1 n, Gerze kaymakamı A ı sıp, Baybu::-t kaymakamı Mus- . d d·- b' ·f.. ._ t 1 sabahtan ogleye kadar mektep- dır. Kızın babasını oldürduler ı."ı f Ak'f B b k' k · k müdürlüklerine telgrafla bildi- mm e ıger ır şo ore ı as ge - . . . 1 A k be . . ·~ah' Akçaabat kaymakamı ta a ı . a aes ı ayma a- . . . . . . .. lermde kalarak muallımlerı ta· rtı e mmıyetlı lodos fu-
llı; tnııt Celalettin, Boz:ur kay mı Kadri Nihat Beyler. rilmiştır._ . . . . mış ve bınbırlerme :~vmekle rafından verilecek Cümhuriyete tması ihtimali yoktur. Baro-
li ı..~aını İbrahim Hakkı, Salih- Kıdem zammı ~ören nüfus 1 Y~hu~ geıv;erıııın aynı za- başlıya?-1 kavg_a Hl ar~nı?- yara- ait konferanstan dinliyecekler- metre yükselmektedir. 
l~~Ymakamı Mehm 't Hulfisi, müdürleri ı man a vrupaya da kaçmış 01 !anması e net~ce enm~ştır, dir. Muallimler talebeye büyük Rasathanemize koyduğumuz 

1 ··ıır lJ malan tahmin edildiği cihetle Haydar vak adan bıraz sonra · · · f · k d i1ı '· muru Hukukiye müdü- Şark hizmetlerinden dolayı b kal lnkılabımızın tarihçesını yapa- sısmoı;-ra aleti on güne a ar 
k "lah M ff T' Avrupa za ıtası da keyfiyetten zabıtac2 ya anmıştır. .. h . . f dal . r k . 
•a1n... mut uza er, ırebolu kıde71lerine ikişer sene zam ya- hab,,rdar edı'lecektı·r. D' _ h k d .. 

1 
cak, Cum unyetın ay arın- ış ıyece tır.,,. 

l ··rıak .. . _ ıger cer va ası a şoy e k . İlkm k E iki ki ~ ı~'!' amı Suleyman Salım, pılan nüfus müdü:leri. p !' k d'l 1 • dan bahsedece tır. e tep vve gece yagmur 
~~.

1 

ıp kaymabmı Halit Rifat, Erzurum nüfus müdürü Meh O ıs anunu ta 1 0 mNuştur_. k d . 
0 

talebesi resmi geçide iştirak et Evvdki gece İstanbulda şlddetli 
., ,ehri k k Abd''llah edı'lecek urettın ve ar eşı Sınan . kt' yag"murlar y-g·mış Eyip Defterdar ~tıı ayma amı u met Fevzi, Erzincan nüfus mü- k d · · 1 h ı mıyece ır. • · · 
k. anık ka ' a şam an ıçmış er ve sar oş o .. .. ve Beşiktaş tarallaanda alçak evle- -·~a:~h ymakamı Mehmet dürü Mehmet Kadri Beyazıt nü Dahiliye vekaleti bu sene bil duktan sonra komşuları buiu- Darulfunun da yarın kapalı rin •it k>tlarnu sular doldurmuş, Ye 
~ıtıı ;r R~cuk kavmakamı Ha fus müdürü Mehmet Sait, Ma- hassa polis işile meşgul olma- nan Kırkağaçlı Ahmet çavuşun olacaktır. Bütün fakülte gençle miş iskPlesi önü bir göl _halin~ gel- -
~t, b ıvadın kavm:ıkamı Mak- latya nüfus müdürü Süleyman ğı karar vermiştir.1nzibati ka- evine gelmişlerdir. Bu iki sar- ri bugün resmi geçide iştirak e- ~ştir. Y".ğmur .~ok şıddetli oldu-
'l~a Oaza-eık kaymakamı Ali Sevket B. !er. Şark hizmetlerin nunlarımız muhtelif tadillerle hoş kapıyı çalmış, ev sahibi aç- deceklerdir. guı\qa'.' ş~~r dah,ılındc akmıyan be 

"-b ' •manrtk k k d -' 1 kıd 1 · b' l · · k b L' l 1 b .. k al men hıç bır ev ka mamıştır. ıJu · . ayma amı . en L!O ayı em erme ırer Ee ilmi kıymet erını ay etmiş ve mak üzere kapıya geldiği za- ıse er ya nız ugun ap ı y • lodosla karışık oldug" un l\ı traı,,nı F 't S k'· k l ··f ··d·· 1 · b ·· k .. 'h · ı k l b b hl · agmur L ~a erı • ar ov ay ne 2"am yapı an nv us mu ur e- zaman ıle u gun u ı tıyaçlara 
1 

man bunların sarhoş olduğunu o aca ve ta e e sa a eyın ge- dan Köprü _ Kadıköy ve Adalar 
~"ttı:'.," ~ınet c:ı.iikı:ü, . Hinis ri: Diyarbekir nüfus müdürü tekabül eıı:nez bir hal aldığı gö ·sezerek kapıyı açmamıştır. çit r~smine iştirak edecektir. v:ı-purları şiddetli lodo~_ı".. istikametle 1~ ), .,m. Re~l'n Hılmı, Ayva Mehmet Zeki, Adana nüfus mü rülınektedır. ' Sarhoşlar da kapıyı çalmakta Leylı talebeye vann da mekte- n tutturamamışlar, burun seferler. 
~·~ına:~,a'·,..~r Y:o 1ıva HikmPt, dürü Ahmet Tevfik, Krr~ehir Polis mütehassı~~n ~apo- devam. etn'.işlerdir. Sarhoşl~r~ b~ ~In:1emeleri için mtfsaade e- 1••• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1 

t, fi·· ~Y~~ "'mı Mustafa T:ı nüfus müdürü Mehmet Sait, rundan ve Avrupa ınzıbatı teş- kendilıklerınden savuşup gıtmı dılmıştır. de iştirak edecektir. 
~hllıetuseyınıı!ıat kaymakamı Urfa nüfus müdürü Ahmet Lfit kiliit ve salahiyet kanunların- yeceklerini anlıyan ev sahibi Şehrimiz mektepleri izcileri T. Ocağında balo 
;:;•ıı-. k Mı fı•prr'll, Sarayk0v fü Sabık Erzincan nüfus müdü- dan istifade edilerek yapılacak bıçağını alarak sokağa çıkmış, Ankara resmi geçidine iştirak Bu akşam Türkocağmda 
'
1
\ ~- a~,, _Abd•1rra'1mı.n A- rii Ali Haydar, Giresun nüfus projeler bu sene içinde meclise Üzerlerine saldırarak her ikisini edecekleri için htı ~abalı İstan- Cümhuriyet bayramı münasebe 

ındır['ı k:ıym~k~ı'1ı l'.! ~h- müdü!ii Ahmet Fehmi Beyler. verilecektir. de cerhetmistir. bulda ancak 100 izci resmi ıreçi tile bir balo verilecektir. 

Geçen çarşamba günü öirk 
zamanı Konyanın topraklı kö
yünden Hacı Durmuş oğlu Al. 
medin kızlarını kaçırmak iç.i:
ayni köyden kara kahya oğlu j 
mail ağa hizmetçisi Abuzar ve 
Deli baş oğlu hizmetçisi Karsı 
Mehmet ismindeki eşhas kızk 
rın çalışmakta oldukları tarlay;. 
otomobil ile geliyorlar. 

Bunu haber alan kızların ba 
bası Ahmet, ve daha bazı köy
lü bu teşebbüse mani olmak i
çin tarlaya gidiyorlar. 

Kızları kaçırmıya gelenler . 
den Abuzar çifte tüfengini ve 
Mehmette tabancasını çekere 
gelenlere ateş etmeğe başl• 
yorlar. Mütecasirler atmış o' 
duklan silahlar la kızların hah< 
sı Hacı durmuş oğlu Ahme< 
öldürmüşler ve sonrada kaçın 
!ardır. ------

'I 
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Kon Bethlen Ankarada 
Başı birinci sayfada retle muşahhas kılmaktadır. 

Hazretleri saat • 3,30 da 

M: Ve·nizelos' a sorduk: 
Baiiı birinci sayfada vaziyeti fenala~•yo;:du. Bunların teh

çir edilmek üzere oldukları haber ve-

--- . 
•• 

MAVi MELEK 
••• Yarın al\şanı AS R 1 S 1 NEMA O A~~$-; 

Hayıt için mücadele hu•uoonda zıfcrle mali bir tarikçe, •• 
müessir ve kuvvetli bir dram 4 

•• 
"'" ont Bethlen senaplanna otel

! iadei ziyaret etmişlerdir. 

Türklerle Macarların dosta
ne teşriki mesaisi realitelerin ve 
ihtiyaçların bir neticesidir. Rea
liteleri tarif ettim. Fakat söyle
mek lazımdır ki merkezi Avru
padan Balkanlara doğru eyil
miş olan Macaristanın arzettiği 
nizam unsuru Balkanlardan A
sya uclarına kadar yayılan bir 
Türklye.yi llkayıt bırakamazdı. Memle
ketlerimLı biribirinden tegafül edeme2· 

ti, çetin anlar geçiriyordu. Giritliler 
parlamentoya meb'usların_ı gö~der
miş bulunuyorlardı. Meclıse dahil ol
mamaları için elimden geleni yaptıın
Hatta, mü§külat ve ısrar kartısında 
kalınca jandarma ve asker kuvvetine 
müracaat ettim ve nihayet h.er türlü 
vekayiin önüne geçmek için Meclisi 
temdide mecbur oldum . Diğer taraf
tan da Tilrkiye hük!lmetine Atinada
ki sefiri vasıtasile müracaat f:derek 
vaziyetin ehemmiyetini anlattım. Or 
tada mevcut meselenin münasebatı
mızın bozulmasına bir sebep teşkil 
etmemesi 11izım geldiğini irah ettim. 

rilmişti . Meb'u•a • Mecliainde söz ~ R 
alarak (Mayıs 1914) bu tehçirin ta- ~ m:~ \ 
hakkulm takdirinde Yunan~stanm la ~ ~ ~\ 
kayt kalamıyacağmı söyledım. ~ 1 \ ~ ~~ 

• 

N 
ta 

ANKARA, 28 A.A. - Bu
in saat 13,45 te Hariciye Ve
li Tevfik Rüştü Beyefendi ve 
,fikaları Hanımefendi köşkle
nde Macar Başvekili Kont 
ethlenne cenapları şerefine bir 
{le yemeği ziyafet vermisle~
r. Ziyafette Yunan Başvekilı 

1. Venizelos cenapları ve Yu
an Hariciye Nazırı M. Mihala 
opulos ve refikaları Harume
~ndilerle Basvekil İsmet Paş"I 
[azretleri ve" refikaları Hamm
fendi, Riyaseticümhür klitibi 
mqmisi Tevfik Bey ve Harici 
e müsteşarı, Peşte ve Atina 
efirlerimiz, Halk fırkası umu
ıi katibi Saffet Bey hazır bu-

lerdi. z;ra sulhiı tahkim ve anlıı:ıma si-
yasetlerinde biribirini tamam ediyorlar-
di. V ~da teşriki mesailerile sulh ve 

huzurun, insanlık mesaisinin matuf olma 
sı llzım selen ve matuf olduiu yü.ksekf 
idealin m~him bir imili olabilirlerdi. 

"Girit. sizden uzaklaşmrştır. O hür 
dür. On bir senedenberi onun üzerin
de hakimiyetiniz kalmadı.,, dedim ve 
ada hakkında bazı teklifat dermeyan 

Sait Halim Pş. ile görüşme- _"!. ,)-t . , \ 
ğe gidiyordum • 

Diger taraftan da (Deyli Telgraf) Mumesaillerı: • 
m muhabiri, MüayU (Dilon) vardı. • - ~"' G E O R C E O' B R J E N • 
Sadrazamın dostu olduğu kadar be- ·r. ' ~- )'~il 11 VIRGINA VALLI, FARR~:LL 
nim de dostumdu. Kendisini Sait Ha ( '•:_ -Y• ~ "-.•111,.. ~> :\IACDONALO ~ 
lim Paşa ile görüşmeğe memur et- , .. ~-' ~> IIAveten: Her •kşım varyete nıımeroları. ASSO ve JAN A nın mu ~ 

~~~!::;!~~:~~:§?:~~~s::~i~- ~\; "\iai ••••• •• v~ff~k;;e~:;:~~t•:: Ç~::.~r~ıEv~::;ı •••• 
lesini halledecektik. Hatti (Dilon) 
vasıtasile Pa§aya adaları idare husu- , ... i Bu hs.fta M E L E K S 1 N E M A S 1 N D J:.. ./ 
ıunda bazı şekiller de bildirmiştim. En büytik Fransızca !özlü 
Mill"kat tarihı'nden kıaa bir zaman ~ormıaı MÜTIEHEM KALKINIZ' 
evve~ Yunanistandan hareket etmiş- •.-....sn.. .. 1 ,.. pek ınu··e·ı•s·ı·r·• ıı·ımlorı'nde seyı·rcı·ı-n· • lam bir te,riki me .. i içinde Avrupada Cevap yok. • tim. Brüksele gidiyordum. Bavyera-' i • 

olduğu ırlbi Balkanlarda ve yakın şarkta Bu teklifatımda BabıAlinin Girit dan geçerken Münihte Avusturyanın il•••••••••••••ııi muszzam müteheyyiç etmektedırler. 
bir tava.ıun· siyut:tine matuf olduiunu b' la y ıam· entosu Sı bi t ··ıt• t e d" ği ha 1 1 

me us rmın unan par - r B ana u ıma omunu v r ı - 2 Teşrini,.ni Pazar akşaıı>ı la\eten: FOX JURN \L dtin•ı hındlsleri Mö•yo VEN Zı<:LOS nut· 
büyiik bir hataya ıııokmaksrzın teyit ede- na dahil olmalarını tanımasına miıka- berini almıştım. Avuıturya sefiri Bel 

Buna binf!enTürk-Macardostluğunun sai ettim. 

ı. ınmuslardır. 

bilirim. bil Yunanistanın da ada üzerinde gradı terketmis bulunuyordu. Brük- Majik Sinemasında i ıenu s~vlcrken. lttb Mö fi VENIZELOS' + 
ve raidelerin icabatına tevafuk eden bu ve hatta onun namına vergi tarhede- kanı kalmamıttı. Ankara'ya muvasalatı ve istikbal merasimi 

Bundan sonra realitelerin zaruretlerin Osmanlı hakimiyetini tanıyacağını sele gitmek ve Paşa ile buluşmak im- BILLIE DOVE u il şamdan aran . •Y un ~~ 
Gazi Hz. huzurunda 

ANKARA, 28 A.A. - Ma-
lt ar Başvekili Kont Bethlen ce

apları bugün öğleden son.r~ 
:ankayadaki köşklerinde Reısı 
6mhur Hazretleri tarafın-:an 
abu! buyurulmu !ardır. 

GE'Ceki ziyafet 
ANKARA, 28 A.A. - Bu

:ün saat 20,30 ta Başvekil İs
~et Pasa Hıızretleri ve refika

an H~mefendi tarafından 
/Iacar Başvekili Kont Bethlen
erefine Ankarapalasta bir 
1:rafet keşide edilmiş ve bu zi
•afette Yunan Başvekili M. Ve-

zelos cenapları, Yunan Hari
ive Nazın M. Mihalakopulos 
·e refikaları Madamlar hazır bu 
t•nmuşlardır. Yemeği bir suva-

takip etmiştir. 
lımet P,. nm nutku 

ANKARA, 28 A.A. - Baş
•ekil İsmet Paşa Hazretleri bu 
·~ce muhterem misafirimiz Ma 

ristan Basvekili Kont Beth
en cenapla~ şerefine verdiki 
~yafette su nutku iradetmiştir: 

"Başvekil Hazretleri: zatı 
alinize Ttirkiyeye hoş geldiniz 
!emek için kalkarken hissetti

~ şey sadece btiyük bir me
ıerret değil derin ve hakiki bir 
ıeyecandır. Türk milleti bugUn 
;ahsınızda yalnız kendisi ile en 
;ıkr dostluk ve teşriki mesai 
nünascbatı idame ettiğimiz bir 
ıükilmetin reisini değil, bize 
iaima derin bir merbutiyet ve 
ıudutııuz bir itimat telkin eden 
:dr milletin mümessilini karşı
amaktadrr. Sevincimiz zatı 8.11-
ıiz ve bi:ı:i bu aksam huzhrlari
e ı;ereflendiren muhterem Yu
~ Başvekili Hazretlerini ve 
:m.un çok mümtaz eriki mesai
d M. MilıalakopulosuAnkarada 
:ıirleştircn mes'ut bir hadise ile 
mt'ivet bulma-ıd'r Sağlam bir 
'lahdct icindr kaynasan ve de
cin i;li bir medeniyet icinde sal 
·anan asıllarına kadar cıkmaksı 
•m Tiirk nıhu ile Macar ruhu 
arasırda bariz bir 'TlÜşabehet 
tcsbiti kolavdrr. Bu benzeyiş o 
kadar barizdir ki, din farkına ve 
'llÜMeyyİz ma}liyetleri bir ol
makla beraber lisan farkına rağ 
men damarlarımızda ayni kan 
do1aşmıs ve kan kardeşlerini 
~endilerine intıhap ettikleri ay
rı varlıklar ortasında ayni kah
ramanlık emelleri ya~tmıştır. 

Eğer bugün bu ve!Ut ve fey 
ıtaz membaa kadar cıkıyorsam, 
eğer bu müşterek maziyi ve bu 
muvazi mevcudiyeti istişhat e
diyorsam, bu, akşam en büyük 
sevinçle tes'it ettiğimiz Türk -
Macar dostluğunun her şeyden 
evvel ayni kahraman ırkın iki 
kolunun bu hakiki kardeş mer
butiyeti ile çerçevelendiğini söy 
!emek içindir. Fakat, bütün 
bunlar maziye ve hisse aıttır. 

Halin tahkimine matuf mesai
miz ve bir refah, sulh ve saadet 
istikbaline çevrilen gözlerimiz 
daha aşıkar hakikatlar istemek 
tedir. 

Y aşadığmıız şu asırda bir 
dostluk ve teşriki mesai siyase
ti beseri hatalar, sathi ve geçici 
esadümler husule getirse bile 

ner şeyin asla çarpısmak&ızın 
muvazi bir yol takip ettiği me
nafi uygunluğu ve ideal ortaklı-

dostluğun iri, •ulhvasıtasile refah ve bi· ceğini bile bildirdim. Osmanlı hüku- Sadrazamla muhabere ettim. o da ve ROD . LAROK ••••••• lntlbaab gösterllecaktlr ••••• 
zim ve ~eriyetin saadeti için sulhtan metinden hh; bir cevap almağa mu- mül§katın zaruri olarak teehhür etti-
ibareı olan müşterek siyaıetimize temel vaffak olamadım. Koça nada hadise- ğini bana bildirdi. Ynanistana dön •••• •• •• Hepiniz bu hafta ·······~ 
t-.kiı etmektedir istikbale en büyük sa !er oluyordu. Balkanlar kanşmt~tı. düm., Büyük harp bizi işte bu va- i E L H A M R A S 1 N E M A S 1 N A i 
mimiyetle hadlıni olduğumuz davanın en Bulgaristanla Sırbistan Osmanlı hü- ziyette buldu. hh AN'"" ONIJRA bd 

gidip dllbCer ,. A•e arz "z' . K yil Ş•zY•"' b

1
ayret ı • fazla nefine oıan ancak 1cuvveı veşiddeı ktımeıi aleyhinde harbe karar · ~ rmiş Adalar meselesi. • 1 

tavsiye eyliyeceiini iliveye lüzum var lcrdi. Bulgaristanla aramızda bir mu Babıfili bilhassa adaları almağa ha' ı 
mı ahede vardı · Bu muahede tedafüi zırlanıyordu. Harbe girecektim. Baş ı DIE \"O~ RUMl\IELPLA TZ , 

Bu anla~ma siyasetini tam bir hulus mahiyette idi. Bu sırada bana da ka tu'·rıu·· yapamazdım. zı·ra, sı"zı"n Al il h l"f V 1 b i b manca ıoz ve mu te ı aryete numua arı mu tev mu teıe• 
ile takip edecejiz. Görüşlerimizdeki bir- harbe girmemi teklif ettiler. Bu- grup galip gelseydi, siz adaları ve filminde görünüz. 
· im ı · 'k" ·1 ·1 nunla berab•r ben, İstanbuldan bir • !ık er. sağlam ve en vvet 1 

' 
1 amı 1 e ' Bulgaristan Makedonyanın mübim lltveren: POX JURNAL sözlü dünya bavadlılerl: .\löıyö 

tahkim ve tarsin edi1mit bulunmaktadır. cevap almak için çırpındım. bir kısmını alacaktınız. Rumlar Tür \lenizelos nutuk söylerken ~ 
Başvekil Hazretleri, bu memlekette "Harbe gİrmeğe mecbur kiyeden teb'it olunacaktı . 17 Şubat en son ibdaları olan Bu aktamdan itibaren Mösyö Vanlzelo"'un ı 

bugün ~arpan bütün kalplerin muvasall- oldum,, 925 te Atinada büyük kırallık meclisi BEKARET KONÇAS Ankaraya muvasalatl ve istlkbal merasimi 
tınızı tesit ve bunun güzel manasından Hiç bir ses çıkmadı. Harbe girme toplandı. İçtimada fikir ve görüşle- b 1 1 • • • • • • • • intlbaatı ........ .. 
mesrur olmak i<:in Macar. ka1b1erile bir- k . rimi izah ettim. Kıral Kostantin bun- sesli \'e ~arkıh ir İ im. 

g• e mecbur oldum. Zira, memle etın ,.•••••••••••••Iİİ lik olarak çarpmakta olduğunu söylemek siyasi hayatı Girit meselesil\İn bu şe- !arı kabul etmeyince istifa ettim. Kı- • 
le b!itun.. Tu""rk milletine tercüman oldu- Ü rala benı·m sı·yasetimı· takip etmek is kilde sürüklenip uzamasından m ·ş-
fumdan eminim. kül safhalar arzediyordu. İıtanbul temediğine gör Türkiyenin adalar ü-

Bitirmeden evvel. derin hürmet ve ta- hükCımeti, Giritte takip ettiği bir göl- zerindeki hikimlyctimizi .tanımasını 
zimatımr uzaktan madam Rethlen'e ibllt ge yüzünden sırtına bir düşman daha Almanya vasıtaslle temin tmesini )c: .. 
ve doıtumuz na?tr Valko cenapları ile yüklemiş oluyordu. Türkiye ile ilk rala tavsiye ettim. Ve Almanyadan 
:ıaril reflkalarmın birkaç ay eTVel vaki harbi bunun kin ve bu sebepler da- da Bulgaristanın bir kaç sene için 
•eyabatleri hattruım yadetmeii ve telr- bilinde yaptım.,, Makedonyaya hücum etmiyeceğlne 
m·ıı Ma·•· milletini. karde, •e doatlan- V · 1 b d dair teminat istemesini söyledim. ~ MüayU enıze os, un an sonra, 
mm merbutiyet ve takdirle Hllmlamağt sözünü Balkan harbini müteakrp de- Kayser, hiç bir fC'Y yapmadı. Ve az 
borç bilirim. vam eden Türk _ Yunan münaseba- zaman sonra tekrar iktidara geldiğim 

Kadehimi ha,metlu Macar lrıralhğı tının gerglnliıtlne temas ettirdi: zaman, Sırbıistan, Bulgaristan tara-
naibi hükümeti Hazre-tlerinin 1nbattna, H b A ı....:::_ frndan hilcuma uğraımı bulunuyor-

ar ı umuını ÇI tunca. • du. Aramızdaki it\Jfak muahedesine zatı llllerlnin ve madam La Kontes 
- Londra ve Atlna muahedeleri göre yardımına ko•ma"a mecbur ol-Bethlen cenaplannın saadetin• kaldtnr ,: & 

oldu. Fakat bu mu&hedeler, aramız- duk. Mal!lm ihtilfili yaptım. Yeni 
ve Macar milletinin 1;,crefin~ ve Tilrk ve I ''" 

da hakild bir sulbü temin etm ~ deı;~ bir ordu te•kil ettim . Bütün bunlar Macarlan birleotlrcn kard~ doıtluia ed - . • 
!erdi. Bunu izah ecegım neden ikinci harbi yaptığımı aize an-

lçerlm. · Aramızda ikinci harbin neden .ol- latır. Bunları bilenler, iki taraflı 
Macar Basvekilinin cevabı duğunu anlatmak için bu muahede- ayaaet· yapamıyacağmu da bilirler. 

Macar Başvekili Kont Bethlen cenap- lcr mucibince birinci Balkan harbi es Bir cepheli siyaset lAıımdır. 
lan ismet Pqa Huretlerlne cevaben •u na•ında ifgal ettiğimiz adaların mu- Memleketimln menafii bunu icap 
natku irad buyurmuştur: kadderatı , Londra ıüfera konferan- ettiriyordu. Neticede kaybettim. O 

"Mahterem Başvekil Hazretleri; Söy smda tayin olunacaktı. Konferanem başka. . Bunun '3Unakaıaama girit
leditlnlz mUheyyiç •Öderden dolayı bü- vereceli kanre, iki devlet lktrfa e- miyeceğim. Bittabi sebep ve amille
tlln Macar milletinin derin ve hararetli decekti. Konferans topls.ndı. Beş a- ri var. Harpten.· kaçmak için her ça
mlnnettarlıi1n1 zatı alilerine ibllfa mu- danın Yunanistana verilmesine ka- - reye baş vurd~. Adalar itini hal
saraat eylerim. Resmi Türkiyenln ve rar verdi. Bu karan Babıill, mua- Jetmeğe çalıftım, Hattl, ahali mü
fürk halkının bu seyahat esnaamda bent hede hllifına . kabul etmedi. Ayni za- badtleıi eaaama yanaıtım. 1g14 te 
mustafrak ettikleri kardeşlik tazahura- manda Türkiye, harp hazırlığı yapı- Brüksele giderken bunu bile prenıılp 
tından birazda heyecan duyarak i•tilrr~ yordu. İngiltereye ikt gemi ıamar- itibarile kabul etmiştim. Bu izahatım 
edebilirim iri iki memleket arasındaki ' lamıştı. Bunlar gelince adalarımıza size gösterir ki buıı;Un takip ettiğlı:a 
mUnasebat çok satlamdrr. Zira elkln u- hücum edilecekti. Biz de Amerika- alyaaet, dün takip etti~ eiyaaetle 
mumlyenln tasvibine istinat etmekte ve dan iki sefine almağa mecbur olduk. tezat teşkil etmer. Her iki ıiyaaet 
liri milletin derin derin merbutiyet Kendimizi müdafaa için· .Diğer ta- memleketimin menaflini temin gaye
ve mütekabil itimadı 2ibi mükemmel bir raftan. Asyayı Suğra sahillerindeki sine matuftur. Bu da benim oadece 
membadan f,.kırmaktadır. itiraf ede- Rumlarla Şark1 Trakyadalri Rumlar, vazifemdir. ,, 
rim ki bu beni mütehayyir etmemi•tlr. İstanbul hükumeti tarafından tehçir Yunan Baıveklli bu sırada ayat& 
Macar Hariciye nazın M Valko. Tev- edilmeğe başlanmıttı Size bu husus- kalktı. Heyecanlı bir aeale lllve etti: 
fik Rüştü Beyefendinin ph•lyetlerl ve ta resmi bir rakkam veremiyeceğim.. Türk düşmanı değilim 

k d d tl k Fakat aklımda kaldığına göre 200 B T .. k d'" d" nl memleketinlz için o a ar os u ve b" d f I R d d" . . - ana ur U§maru ıye er 
l'k 1 .1 b. 11~ B ın en az a um t&r e ılmısti. Bun- B Til k d'· d "il' h8rmet kazanan re 1 a arı e ır aae u I ki il . " I 1 dl var. en r uımanı eg un, 

. d d ar, topra arımıza tıca etm ş er . Til k dü 1 dı Meınl k u· dapeş,teye vak3 ziyaretlerini. ıa e ~n sen ı\ 1 , b J 
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b- R r ımanı oma m. e e -
n raporlarında bilhassa mcmteketini z;n vv~ 1 ~ta 1 un.an · ·~ umun nizde epey Giritli vardır. Onlara soru 
her tarafmda tesadüf etti i i kardeçe ka- bulundulu Türkiyeye teşmllinin ,ayanı nuı:. Giritte çalı,ırken Türk elema
bulün her ,eyde':'! evvel Turkiyenin Ma- arzu olduitı fikrini beyan etmiftir. nına kartı nasıl bir hareket takip et-. 
caristan için duyduğu sa.mimi dostluk Türk Macar doıtlutunun mevcudiyet tiğimi söylesinler,,. 
hisiyat1ndan ile ; gel<li .\ ini trb:ıru:r. ettir ve inkişafının beynelmilel siyasette iyi MECDi SADRETTIN 
miştir. bir muvazene imill te9kil ettili müşte- Sesli filmde 

Ankarada gon senede hitarafhk, hil- rek menfaatlere malik olduğumuz mmta- ANKARA, 28 (Milliyet)_ 
kem ve uzla~ma muahedesi ilave e<lilen, kalar kadar umumi huzuru da allkadar Macar Başvekili Kont Bethlen 
ilk dostluk muahedenamemlzi 1913 te- eylediği şüpheden azadedir. 
Türkiye ile akdetmi, olmamııt belki pek Ankaraya büyük bir memnuniyetle gel aym 30 uncu, M. Venizelos 31 
eski bir an'an~nin neticesi olan hu mes• diğimi bilhassa kaydetmek isterim. Ve inci günü Ankaradan hareket 
ut vaziyete atfed blllriı. Rir ticaret mu- resmi mahalille Türk milletinin bana edeceklttrdir. Bugün M. Venize 
ahede•İ ilkbaharda bu hukuki veıikalan gösterdikleri hakikaten kard .. çe olan ka /os, Gazi çiftliğini ziyaret et
ikmal etmi,tir. bulden dolayı zatı ilini« en hararetli miş ve refikasile birllkte akşam 

Hukuki ve iktısadi cihetten olan mu- teşckküratımr ifadeyi vecibe addederim. üzeri yaya olarak şehir dahilin
rtasebetlerimiz de ln~ar 1 arın hukukunda Bu şerefli içtimada kat'i teminat verebi
St"mpatiyi miltek3btl anlqmayı iki mille lirim ki Macar milleti kardeş miBetin de bir gezinti yapmı§tır. 
tin hali hazır ihtlyacatin1 tatmin eden siyasetini dolduran asil mesaiyi. en bü· Hariciye konağında Kont 
formüller bulduk. yük dikkat ve muhabbetle takip ve bu Bethlen şerefine verilen öğle 

Zatı llill!'l"" i kabinenizi11 progı·amrnı mesainin l&yik olduju muvaffakiyetle te ziyafetinde Başvekilimiz ve mi
tesrih ederken sulhdavasına olan merbuti tevvüç etmesini temenni eylemektedir. S8=1İrler/e birlikte konU§Utken 
yetinizi beynelmilel ihtilafların halli i- Be,eri faaliyetin tekmil oıahalarmda ta mlJsahabeleri sesli .. filme alın
çin hakem prenelpinl aramak niyetiniı:t hakkuk etttirdii:iniz terakklyatın hayranı 
teyit buyurmuştunuz. Simdi söylediğiniz yız. Ve h1101arı Mıcaristanda tanıtmağa m.ı3tır. 
cUzel c;özlerle tekmn bcseriyetin sulh va çalıtıyonıı.Macariıtanda Törk mUletinin A. Ş. 
ııtasi.!e bütün milletlerin devamlı refahı- memleketim hakkında izhar ettili ayni a
ııa vu!ml arzusunu bullsa buyurdunuz. ~im.kir tqrilci meui arzusunu ba.lacakeı-

Muhterem Hariciye veki1i de matbu- mı. Hiçbir zaman unutmayınız 1d ırk kar 
ata 9 aki son beyanatlanndan birinde mu de,ıeriniz kederlerinlze oldllğu albi me
ahedenamelerin taahlhi fikrinin beyne!- serretlerinize be.hi iştirak etmektedir. İ11-
milel siyaset kamusundan çıkarılma"° is- tiyclim, veya iet.-uiyellm birbirimize tam 
tenme'i devamlı ıuJh nerine olmadrjını an'ane ve menfaat ile bath:rız. Bu Macar 
'fe bir sulh Ma•hedenamealnin son ve miHetinln tanaatldlr. Bu kanaati bilttla 

bır milletn size arıettilt bir neori tazim kat't old'uA:unu hiçbtr zaman akla koyma-
mak llz1mreldiiini efklrt umumiycye olarak kabul ediniz. 

Mvnleketimin Gazi Ha.zrederi hakkmbitdirmekten hali kalmamıştır. Hariciye 
dairi tuimat ve temenniyatına, MillctiVeklti ayni zamanda istatikoda yapılan 
nin yilksek mukadderatmm idareRini ken

h~r türlü tadUltın muslihane vaııtalarta dilerine tevdi ettifi gUnün yedinci yıJdö
yapılması l&zımp;eldlilnde ı~rar etmiş Ce 
miyeti Akvamın her millet hakkında mü
~avi muamele yapma!tt ic•p ettifini be
yan eylemişti Büttin bunlar Macar hük:O 
mıetinin programına d~hlldlr. Bu suretle 
Törlı: v~ Macar milletleri burada dahi 

nüm\ine yaklattıl:r tam şu sırada, terce
man o1abildifimdt'n dolayı bilhassa mem
nuniyet durmaktayım. 

~~,.........-.-..~~~ 

Mimarların mecmuası 
İıtlhbaratımıza nazaran meslekle

rinln ehemmiyetini ve bu aarm mi • 
martalni Türkiye mjjnevverlerine ta 
nıtmak için mimarlar bir "Mimar,, 
mecmuası çıkarmak üzeredirler. 

Mimar mecmuasının Avrupadaki 
etleri ile bir derecede olması için 
mimarlar, türlü fedakarlığı göze al
mışlardır. 

Şimdilik ayda bir çıkacak olan 
mecmuanın başına, Güzel ean'atlar. 
akademisi muallimlerinden mimar So 
dat, mimar Aptullah Ziya, ve mimar 
Abidin Beyler geçmitlerdir 

Mecmuaya bütün mimarlar 
maddi ve manevi kuvvetlerlle yardım 
edeceklerini vadetmİflerdlr. 
~--.... ..--.. ....... -.; .......... ~ ... 

GLORYA 

Sin~mıın 

Pek J•kınd• 
(PAUL WHITE:\1AN) ve muazzam 
orkemuının lftirak.il e vücuda gelen 

CAZBANT KIRALI 
lılmll aan'ıt hıırlkaaını ırz ve takdim 
edecektir. Bugüne lı:adır gördüğll· 

muz en muaızam 15erlerden daha 
muhteşem, daha zngin, daha sevimli 
ve eğlenceli olan bu san'at hıc!kuı 
seıll, 4arkılı, Fransızca sözlü, Türkçe 
izahatlı ve battan başı renklldir. 

Bu haldlct şabeıec!n munffalcıye
tinl yalnız artiı;tlerine değil, aynı 

samandı mlzaHonln azamet ve lhtl
şaıııını, emoall görülmemiş renkle
rine, orijinal ve canlı dana, ıırkı, 
varyete ve korolarına medyundur. 

GU.ide yıldızlar... Danılır,. Dilber 
lcızlar ... Şarkılar n dünyanın en bil
yUlc cazbandı. Bu fllmin bütün me 
Jodlleri mUnbaaıren Columbia plak
larında kayı ve imi& ıdilmlttlr. 

Bilmecemiz 

bllmecemlzln halledilmiş 
ıekll 

1 2 8 4 5 6 7 8 Q 10 11 

ı. ___ _ 
_I • ---•••: ____ --

__ . ----
=I== ··=- _.:_ --

-=--r=-=- ---•••---· 1 • 
ıı -ı- --

Bugünlrll bllmec•mlz 

Soldan aağa ve yukardan 8fağıı 

1 • İnanmak (4). Keyflı ha
yat (4). 

2 - Fiil (2). Şiiphe.iıı (5). 
Nota (2). 

3 - Akan yamıar suyu (3). 
4 - Kırmızı (2). Av (!I). So

nuna bir (k) ııeHnce et•i• 
dir (2). 

5 - Nasihat eden (8). Rdyet 
!er (5). 

Jstanbul'un yegAne sesli ma.kintlerile mücehhez salonu olan .. 

ALEMDAR SİNEMASI 
Cümhud ,- et Bıyrarnı <ereli ne muhtefem bir program tertip etmiştir 

BugündenDQN KAZAKLARJSesli ve ~kılı 
itibaren mua:uam film 

mürekkep bir heyeti m11gınnlye tarıbadın mllll Rıu 
şarkılın tagınni edllecekdr. 

. Ayrıca sözlü, sesli, tarkılı vo renlcll varyete 

Bugiin ms.tlndtr: ı, 3, 5, 7, gece 9 1-2 ta C:OO 
Barik, bayat, kaza ve otomobil sigortalannızı ~

Galatadı Ünyon hanında k&ln ÜNYON SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Tlirklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
lcumpan ·asına bir kere uğrımadan ılgoı:ıa yıptırmıyını&. 

7 elefon : Beyoglu - 2002 .il( -

Etibba odası riyasetinden: 
Müderris Dr. Tevfik Salim Paşa t1ra!ınd&n 81 'f. er;el 9- O 

cuma gl1nü saat ı 5,80 ds. Türk Ocatınds. Etlbba odaiuı teşkil Atı 
hakkında konferans verileceğinden azayı kiramın teşrifleri rka 

olunur. 

Etibba muhadenet cemiyetinden: 
Önümiizdeki cuma günü ,ast 10,5 t& aylık içtimaı umumi 

aktet!ileceğinden a1.avı kiramın TUrk ocajı;ını teşrlfleri rica olum::; 

Şirketi Hayriyeden: 
Perşembe ııkflmlıırına m&hlillı; ı 67 ve 170 numaralı seferler 

2!l teşrinievvel 930 çar~ambıı günü ak~amı icra Olunacaktır. 

İs. B. Darülbedayi 
temsilleri 

Bu akfam ve 
yırın akşam 
11at 21,.10 

Topaz 
Komedi 4 perde 

Yazan: 
M. PAGNOL 

Terceme 
edenler. 
I. Galip 

R Rulm 
Bu ılcşııi:ı 

Unlformılı za
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11111111 
bitanı biletlerde tenzillt vardır. 

Operatllr Doktor 

HALiL ZEZAi 

BASUR MEMELERi 
Vo cerrıbl hutılıltlırı mütebas

aıiı. Di vın yolu Dokror Emin paıı 
ıokık No ~. 
~~~,....-~-:--::-~~·~~ 

Müv.ayede ile satış 

----
GLAKS~ 

Unsuru gıdaetslnl 
tecrübe etmek har 
vakit için kullanmak 
demektir. Hiç batka 
bir mu,.tahzır ile ka· 
blll kıya• olmadıflı 
gibi batka hiç bir un• 
sur • da onun yarini 
tutmaz. Milyonlarca 
minimini yavruların 
sıhhat ve hayatı 
"Olekso,, ya medyun· 
dur. - T RKSPOR 

Beşinci sayısı bugün çıktı 
Türkspor Yunanlılarla yapı

lan maçlar mUnasebetile bize· 

gliıel bir nusha daha verdL Bu 
gün. çıkan bu sayıda kazanılan 
zaferin tafsilAnnı 25 rcsım1e 
beraber bulacakstnıı. 

reniı; bir t~ı-ikt meaai uhaaı bu1makta-
ğı neticesidir. dırlar ,.e bu sahada dahi anla,malannın 

İste, ucunda memleketleri- bir tezahurU ı.1n dalma vuıtalar bula
mizin müşterek düşünce ve ide- caklan muhakkaktır 

Budape•teyi ziyareti sizde bUyUk bir 
memnuniyet t..,Ut eden muhteram Yunan 
Başvekiline bu miaaftr perver merked bil 
ktlmette tesadüf etmtı, olmaktan müte
vellit b6yi!k stirurumu tfadeyf vecibe a4 
dederim. 

ICadıköv . üreyya Sinema11 
NUH UN 

GEMiSi 
Suli, Sözlü mm 

6 - Ştipbe (3). Ta.fa tatt (3) 
7 - Merhaba (!I). Yonga (5). 
8 ·Beyaz (2). Bir kacbn ismi 

Teşrinicvve!Jn 31 inci cuma gü· 
ıı11 ubıh uıt 10 da BEYOC.LUN
DA Aımalı me•cldde Azaryan ıpar· 
nmınının 6 numaralı dairesinde bu
lunan gavet nadide eşyalar miisıye
de ıuretl.le utılacaktır. ltalya mı· 
mulAıı meşe ığıcınd•n o; olmuş mü
kemmel yemek oda tıkımı, Cebeli 
IObnan alnn iılcmeli 'e !I parça
dan mürekkep gayet ~ü zel salon 
taltım4 hakiki lrın<1z mırkeııriıl 

bir adet aynalı komod ve karyola, 
2 adet komodlnler ile beraber, 3 
paryadan mürekkep maroken tıkımı, 
mln!sır yaııbııne. aalımandra soba, 
meşe ağacından portmanto, ııra::o
fon ve pllklar, haylı vazolar ve 
mıtıl takımları, yığlı hoya ıablolır, 

huır koltuklar, tabı!< takımlın, pc r· 
deler ve ııılr IJY•i beyıiye. • l\e· 
ufindt • mtrb,lı gUzel bir Alman 
pıanoso Anıdolu n Acem halı ve 
ıtccadeleı1 pey ıUrenlerdcıı 100 de 
.. Mmlııll liwr. 

Bu teınas hakkında Yunan 

lılarla beraber şehrimize gelen 

gazeteci \lr. Leondarisin mekıı
lesi, bilha,sa şayanı dikkı!uır., 

Bundan ~ka şehrimiK gelecek! 
Avrupa takımlan hakkında yeni 
malOmaL. Futbol iistadı .Zeki 
Riza Beyin hayatı. .. Spor mc,e: 
leleri hakkındn fikirleri., scvdıgı 
şeyler. Fener kaptanı Ari<le 

berabere kalmalarına ne diyort 
Resimli makaleler, sitadyümde 

bedava Jik maçı seyretmek 

için .kupon ve ııaire •.. 

ali birleşen bu muvaziliktir ki iki millet ara .. nda mevcut •emp.ıti ve 
Ankarada bize şeref ve memnu mU.rterek menafiden kuvvet al~ _Macar 

~ . . . . . . hükO.meti bir Avrupa fedtrat bırlıii re-
htyet v~~ı~.ı zıyaretını~ı kuvvet Jiml te,kiline dair JPranaa hllrftmetinln 
bulan buyuk dostlugumuzun ı notuma .. rditi cevapta bu birlitln Ma 
rnlirerret mefhumunu en iyi su <'ariatanın an'anevf bir dotıtlalla lll•rkt 

Asil Türk mHletlnln saadet •e refa
hına. briyÜk milll kahraman Relslcümhur 
Gazi Mu~tıla Kemal Ha7retlerinin, Ma
dam İsmet Pata ve Madam Tevfik RU.«ı 
Beyin ve zatı Slneril"" Tevfik: Rtiştii Bey. 
fendi Haırretlerlnln ,erefler!nde lçmelı:

Jitime mU..ade•i•f rica ederim. 

·----
Bu ıkşım Pıngıln sinemasında 

Cümhuriyet bayramı şerefine koınlk 
Şevki 8. tems!lleri, Sinemada baba
ların günahı, Şevlti 8. ıaı'ltındıın 
teblllı:eU &fi.. ., 

(5). Rabıt edatı (2). 
9. Atkı (3). 
10 • Hicap (1). Saç du.tate. 

(5). Erkek (2). 
11 - Emni;r.tli (4). Man•u-, .. ). 



..._ 

~ . 
~ Mahtumları 

t mağazasında FEVKALADE tenzilatlı 
~ > Satıf devam ediyor. Atide bazı net 

: tıaUarı lt'ar ediyoruz. 

> .\ ian t ,ıı uk ve roplulc safi yün Safi yün fıntazl dün n 
: l ,j l ;o:ı t i ın . eni nde k~ma~ısr; spor erkek lı:umqlın 

l:ı .. l'Üıı!U • 90 • 650, 700, 750, 800 ~ 
\ r.Jo ı cıı ı.:cırosu ,1;1 , 112 1'r. ınetrosu 450, 500, 600, 

S<rı gılurdin • 225 " Pard:sulilk gabardin me-
• 'l'ııı.I, kı~ı düz 'e IArıje nıcırosu S20 Kr. 

f.tn 'JZi (ıOO. 450, 3~7 1 /2 J00 • 

1 lalıig Fotr ş;ıp~ahr 750 • 

• l:1<Lfc • 
• ltus.I lutr 
• IJeal • 

ı ıo:ı • 
()(;; " 

300, 200 " 

Paltoluk spor ve fantaıi 

metrosu 480, 600, 720 • 

Tiftik paltoluklır metrosu 
7 50, 880, 1125, il 50, 1250 • ......................... 

12~ kurut Kuşt Üyu·· yastık yüzU ile 
C : l. t sar.I\· r. ngi sin .k bir çok takdirlere ınazhar olan lstanlıul'da ('•k

nıaı ı· r"h (. ~, : ne " ki ~ındaki kuj tüyü f•lıri~asında kilosu 1 '!~ kuruşı&n 
ba~ l.t ı ;- llJ' J .. r .. 1i ~ 1-.i ~ o :-ı u h<ızır ya~Jık şilte yor;tan kuş tüylerine mahsus 
kun1 l:tnn cll \ J I clrnle::.i ço\: ucuz fiatla sattlm.aktadır. 

M11.Llltı:T 

lzllrap çekiyor musunuz? 
Atn blss!ttljtinlı: yerde hemen: 

~L~AN'~ LINIMENT 
koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. Kanın 

deveranıoı ihya, iltebabı tenkis ve ajtrıyı 

izale eder 

Taklltlerlnden sakınınızl 

Emlak ve Eytam 
Müdürlüğünden: 

~atılı~ 

Bankası Umum 

arsa 
Bankamıza ait cmlAkten lstanbulda Ahırkapıda Seyit Hasan 

mahallesinde i\leydan sokağında atik 42 cedit 28, 36, :Jfı / 1, 30, 

.1~ numarada oda ve dukkan ı müştemil takriben 1885 metro 
murabbaında arsa peşin par.ı. ile sattlıkcır 

Miizayede kapalı zari usulü iledir. ihale 10 Te~rinisani 930 

tarihine müıadif pazartesi giınü ~aac onaltıdı Ankarnda Bankamı'
ldare Meclisinde icra edilectktlr. Tchminat mikdarı 400 liradır. 
Arzu edenler htanoul ve lzmir Şubelerimi.'.e Yeya Ankara Lmum 
Müdürlük Emli\1-: idaresine müracaacla murassa! şartnamenıizi mü
talıla cJebilirler. 

l\liizayedeyc iştirak haUnde bu şartnamenin lıir nııs'. a'ıııı inı7.a

ları altında teklir ve teminat mektuplan ilt birlikte uımım müdur
lüıte gönd('rirler. Tekli[ mektup '. urı ihale gününe y~ci:mek uzcrc 
postaya ta :ıhhqthi olarak ,· erilındidii. 

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

ısTANBuL vıLAYETi 1 Tamirat münakasası 
DEFTERDARLIK iLANLARI 1 1 .. , z· t ~ı ~· "~" 1 r ~ 
Beyoğlu malınüdürlüğünden: s anuu ıraa nıen e 1 nıu UflJe ın en: 
Sablık ev: No: 4 Topçu başı çıkmaz sokak Bedeli kcşFi (90~~) lira f .) kuruştan ibaret bulun~ n Halkalıda 

kılin lscanhul ziraat mektebi binasının tamiratı olhaptaki ke;:if ve Yazıcı mahallesi Galatasaray. Birinci kat taş- şartnamesi mucibince 19 teşrinisani 930 tarihine mü,~dif çarşam-
hk bir oda bir mutbak bir aydınlık mahalli ba giiniı saat 14 de ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile mitna
bir kuyu ve merdivenalh ikinci kat iki oda kasaya vazedilmigtir. Taliplerin şeraiti anlamak için ha gün Def

b r sofa bir hela bir daraça üçüncü kat iki oda terdarlık binasında mtıe"csalt ikw;adiye mübayınt konıbyonu ki-

d k • tabatine ve nıiinaka.;aya !ştirak i~·in de yeYmi ihalede komisyona bir sofa bir kömürlük tahmin e ilen ıymeti 
defaten verilmek şartile (1500) liradır. ( R) _m_ü_ra_ca_at_ıa_"_· -------:---------

ya~r:l:t~?s? ~;i.~!e; :-=e:~~d:~k:: ~=~ Den~ levazım satınalına toıniSJODUD~an: 
nedir tahmin edilen senelik kirası (264) lira-
dır. (R) 

Kiralık ev: No. 6 Kireçhane sokak kuru 
çeşme iki katta 8 oda bir sofa bir kömürlük 
bir odunluk iki heli ve bağçede harap bir 
ınutbak bir hamam icar müddeti bir senedir 
tahmin edilen senelik kirası (240) liradır. (R) 

Kiralık harap köşk: No 1/4 Kireçhane so
kak Kuru çeşmo iki katta 2 oda mutbak hela 
taı;;lık ve sofayı müştemildir icar müddeti bir 
senedir tahmin edilen senelik kirası ( 72) lira-
dır. (R) 

Kiralık bahçe: No. 2 Kireçhane sokak Kuru 
çeşme 22 dönümden ibaret bulunan bu bağ
çede 104 adet muhtelif cins ağaç vardır tah
tnin edilen senelik kirası ( 60 ) liradır. Kira 
nıüddeti bir senedir. (R) 

Balada yazılı haneler ile bağçenin sahş ve 
kiralamak muameleleri pazarlık ile 29-10-930 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Beyoğlu malmüdürlüğünde yapılacakhr. 

* • * 
Kartal Malmüdürlüğünden: 

J\.le ı ~ il Cinsi No. su l\ i ı ktan z,m Muhamm ·n bedeli 
PenJık cadde>İ Tarla 19-16 ~062 :!50 lira 

Balada mevkii ve cinsi muharrer hir kıt'a 
tarlanın mülkiyeti 27-10-930 tarihinden itiha
ten 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış
tır. Verilen bedel haddi layıkında görüldüğü 
takdirde 16-11-930 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 ten 16 ya kadar Kartal malmü
dürlüğünde alım ve sahm komisyonunca aleni 
surette müzayedesi icra kılınacağından talip
lerin yevmi mezkurda teminat makpuzlarile 
komisyona müracaatları ilan olvnur. 

EStise~ir, lazota lo~uoı ıslaf oıü~~rlü~~i 
Eskişehire dört kilometro mesafede sazo_va 

rnevkiinde (21337) lira (83) kuruş bedeli keşifli 
Laboratuar binasının inşası 20 teşrinevel 930 
tarihinden itibaren ( 25 ) gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Proje, Ke
şif ve şeraiti görmek isteyenler müessese mü
dürlüğüne veya belediye mimarına müracaat 
edebilirler. 

13 teşrinisani 930 perşembe günü saat (15)de 
Eskişehir ziraat müdürlüğünde müteşekkil inşaat 
komisyonu tarafından ihalesi icra kılınacağından 
i:aliplerin yevmi mezkurdaki saate kadar müra
caa 

29,000 kilo Pirinç: 6· 11-9JO p~r~embe gtinu saat 1 O da ihale 
edilecek 

14,500 kilo Sabun: 6-1 1. 930 .. • ,. 14 de iha!e 
edilecek 

Deniz levazım ambarı ihtiyacı iı;in !tir.umu olan ikı kalem er
zak hizalarında gösterilen 6 teşrinisani 930 tarihine tasaduf eden 
perşembe günü Faat 1 O ve H de kapalı zarf usulil~ tekli [ edile
cek fiatlar muvallk görüldiiğü takdirde ihale edileceklerinden şart

namesini görmek isteyenlerin her gün Ye itasına calip bulunanla
rın da yevmi ihale gun ve saatında Kasımpaş~da tknız Levazım 

sarınalrna komisyonu•ıa mllracaatlurı. 
·~~~--~~--~~~~ 

Ekmek, fil, sa~eyaı, ve erzat nıünakasası 
Deniz ticaret ınck cebi mi.ıbayaat komisyonu riyasetinden: 

l 2ii00 kilo ek mck ve 6000 kilo koyun ve sığır eti 'e 1500 

kilo sa<kyağ ve 37 Kakın muhteli! erzak 13-1 1 9:l0 tarihine 

müsadif perşembe gunü saat en ii çte i~aleleri icra edi lmek Uz~ re 
ve kap:ılı zarf usuiile ayrı J )'rı ıııii n ai-as1ya ko nulr~ u~tu ... T:ılipl : 

rin ;erait'crinı an iam:ık tızcre Ortakör caddesinde Um mc\ tcbe 

YC nıuna'i:ts:ıv:ı i~t i r :ık edeceklerin İstanbul iktisadi m iıe. sc,dcr 
l\Juhasebccı lip;ın~ tenli Ldecek:cri teminatı ınıırnkkate ve l.anunu 
mahsusunda rııril" edilen ~ekilde ihzar edilmi~ teldir mektuplan ile 
ycvm ,.e s:ıau mcıkılrda mektepte müt~~ekkil komsiyonu mahsu
suna nıiın;aatları. 
-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deniz levazım satınal
ma komisyonundan: 

15,000 metre elbiselik beyaz keten kirpas 13 tqriııisani 930 

p~r~enıbe ı:ünli saat 1 O da ihale edilecektir. 
Deniz dikim işleri ambarı ihtiyacı için yukarıda yat.ılı on beş 

bin metre elbiselik beyaz keten kirpas 13 r<şriııisani 930 tari
hine tesadüf eden per~embe gunti saat onda kapalı zarfla ihale 
cdilcceğındcn şartnamc.;ini görmek isteyenlerin her ı:uıı ve itası

na talip bulunanların yevmi ihale giin \'e saatında Ka tmpaş.ıda 
deniz levazım sarınalma komisyonuna müracaatl:trı. 

~ahlık Kelepir 
71-00 volt ve 500 kilowaı kudreılndc alternatörlu, 600 beygir buharla 

miltebarrik malJnaya mcrbu~ ttlcriben 75 ton sikleıindo, gıy;t ey! bir hılde 
vu bir milddeı Sofya şehrinin tonviraıında istimal edilmlf bulunan bir adet 
mu teferruat elektrik muvellidl saıtlıkar. 

M nracaat: N. Dimiuof "Sredna gor•. No. :10 Solla 

lstanbul Gümrükleri 
Baş müdürlüğünden: 

Baş Müdürllik binasilc lstanbul İthalat ve Ticareti !Jahiliyı 
Gümrüklerinin i~gal ettikleri katın ve yolcu salonu dahilinde 
badana, boya ve sair tarniran aleni müuakasa suretile yaptırılacaknr. 

Diplomalı mimar ve mühendis olması lazınıgclen talipler bu 
baptaki şartaaın~ye ıtula hasıl ederek ınünakasanın yapılacağı 
8-1 1-930 Cumartesi günü saat 14 te vesaiki 1'1ziıııeyi hamilen 

ltlO 

Neetle, Dolca ve 
Koh1er etlketlerl bUJUk 
mUsabakasının 28 Tet· 
rlnievvel 930 tarlhlndo 
icra kılınan k•tldeeln
de kazanan numerOla
rın Hstesldlr. 
~C)I 7 

45642 
45.!93 

9546 
5288 
5400 
9808 
7718 

49319 
()788 
l!:.!45 

4:\tı59 

4 ~·)'!5 
11863 
48734 
17914 

1235 
I5J72 
3658 
1718 

49942 
11278 
~.mu 

1497 
10712 
ı.;978 

47489 
13081 
;1178 
BOIO 

49843 
14787 
f 2';'4-2 

4881 (ı 
IOOJ8 
46129 

IW5 
47567 
15181 
4<988 

;-41 
12459 
15194 
47619 

:1645 
43204 

975J 
4566<) 
13070 
17283 

3051 
759 

429Jl 
39-IO 
267! 
1207 
1350 

12632 
45861 

2607 
1420.l 
1 1 7-1-8 
45J:\<ı 

701:\ 
1 IOlb 
17;;()6 
4.1811 
112:\ô 
71)11 
ıo.;<8 

12479 
45tı ı .ı 

5781 
4424 
2527 

45697 
4964.1 
13519 
4:\4-,10 

7687 
41 2.1 
9087 
4:\65 

46277 
17574 
4944-2 
105.34 
2185 

11723 
4JJ03 
lı745 

43870 
48972 
462u~ 
H9(ı8 

17001 
4<>069 

77"88 
17045 
49353 

11508 
17750 
1032 
7090 

4-2 
g+~ 

5802 
1101.ı. 

5971 
14,102 
10253 
14965 
48900 
1248:\ 
4:\8;'1 
14~41 

1248Q 

76<l4 
48J;ll 
10739 
s;ıı 7 
209) 

4:\6(ıQ 

4518 
14277 
9790 

·l78:!ô 
42.19 

48418 
'28478 
49910 

1543 
6909 
19~.l 

8'12.1 
15930 
13423 
7480 

45142 
15019 
4747 

15205 
49:\~1 

48853 
8511 
65J7 
941.+ 
7387 
9990 

49272 

62,H 
47454 
49538 
12b:i0 

451 
462% 
29872 
46121 
43418 
--- > ;,, ;,:. 

.1261 
56:!9 

28.198 
3966 

4846-l 
12518 
6708 
7951 

43027 
1 51J(ı.ı. 

16163 
45;l5! 
15410 
ıoı:ıı 

132.18 
8J46 

4~07.) 

484-.12 
48390 
17569 
8168 
2916 

13744-
1972 

15332 
8230 
2001 
7867 

487.li 
6-Mı 

60.12 
l 48.+~ 
S5<ı<J 

17881 
12(J4(ı 

48709 
1471) 

17791 
1717 
8616 

M.AMA 
Dr. H. ŞIN_A.SI 

Yavrunuzun 
gıdasıdır. 

en sıhhi 

Pul meraklı1anna 
Tur• pulları için 

çık ·ı c tk o;j n k :ı t.t 

Ioı:<l ·ı :ı nıecc• 7t en 

c<lin :nc: ·, i ..; t\.:ye ·1· 
l . r şiınJiden , d · 

re~:l.': rın i bilJi r .. i:ı-
1 r ~\li ~ 'nsrl'l
l'tıl Meşheri l; 
ıs nlw l · S1nd ,f ILde•teni. 

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zell da~:ı, kimyevi 
terkibinin saflyetldlr 

Rayiha- va lezzeti an 

1 nene ve klmyevf ter
!ibl en temiz rakıdır 

Dr.HORHORONi 
Bcyoğl•. Mektep 6okak No. 35 

muayene sebahtan akşJmı kadar. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve cfreacl hastalıklar tcda
vlhanesl. l{aralı:lly Topçular cad
de1i 34. 

ZIYKI SADIR 
: Tılt ntfes, ısm ) ve her nevi 
n ~fes darlı&ının kat'! ıedavill. 

Dr. ZEN O P 

t 

Remington 
PORTATiF-RENKLi 

Portatif maklnenlı:ln hafif olma•ını istiyorsanız 

REMINGTON PORTATll 
matinesini alınız:. En hafif makiaedlr 

Makinenizin imallyesi sağlam olmasını lsdyorsanı:ı: 
BOtOn seyyah ve keşşallann, mıibablrlerln, mObendlslerln 

veya dOnyanın batan akıllı muharrirlerin yaptıkları gibi Reminıı;
ton portatif makinesini satın alınız:. 

ll'lakinenlı:fn gQzeı olmasını lstlyornnıı: 6 rnlı: ızerlae yeni 
portatif Remington koleksiyonunu gllrDallL 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

........................ __ ı:al ..... m. ...... 
Fevzipas~ .\lnlatya kattı ı;-üzergılhtnda Ozan istasyonundan 

itiha en 1 lnnızalar, Tahtaköprıı, Kadılı ve Viranşehir istasyonları 
1 tejriföanl 9:l0 tarihinden itibaren yolr:u ve eşya mlinaka!Atına 
açılacaktır. 

Fe,·1.ipaş1dan Yırıınşehire haftada S de!a paı:ar, salı, cuma gün· 
!eri ve Viran~ebirden FevzipaşayJ cumartesi, pazırte~l ve çarşam
ba günleri birer muhtelit katar seyrii;erer edecektir. 

Viranşehirdcn çarşamba günü hareket eden katar llaydarpaşa
da Toros sür'at katarile, pazartesi günü hareket eden katar Ada
na - ;-./useybin hattı yolcu katarile ve cumartesi günü hareket eden 
katar da keza Fcvzipıı~ada hattı :nczkOrun yevmi muhtelit kata 
rilc buluşacaklardır. 

Fenipaşadan \'iran~ehire cuma giinü hareket eden katır Fev
zlpaşada 'J'oros sür'at katarile,pazar günü hareket eden katar 
Adana - Nw;eyhin hattı yolcu katarile ve salı gunü hareket eden 
katar da keza ~·evzipaşada hattı mezkı1run ycrnıl muhtelit kata· 
rlle buluşaea klardır. 

~'evzlpJş:ı ve \'iranşchirden hareket ve muvasalat ıaatlan her 
veçhi atidir: 

Fevzlpaş:ı Hareket : 6 --
Ylran~chir Muvasalat: 1 6, 27 

Viranşehir Hareket : 1 O, 46 

Fenipaş~ Muvasalat: 21, -

Daha fazla malı1nut almak için l~tasyonlanmıza müracaat edil 
mesı il~n olunur. 

•• * 
40 ton k:ırpit kapalt zarf mün;ıkasaya konmuştur. 

l\lunakasa 26-11 -Q.30 tarihinde çarşamba güniı saat 15 de An
hrad~ devlet dcmiryolları idaresinde vapılacakttr. 
;\lıinaaka>a )'a iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tcm i natlrını ayn i ı:ıındc saat 14-,30 a kadar mlinJkasa komi,yonu 
k1\tipli.1';iıı ~ \ermeleri h\zımdtr. 

Talipler münakasa Şartnamelerini beş lıra mukabilinde Ankarada 
ve J layd~ra~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lntara Nafia Ba~ınü~en~isli~in~en: 
5000 lin tahsi satı mukabilinde biri heyeti tdti~iycye mahsus 

tcferrı ,atlı, a l tı<ı, heyeti fenni\ eye m :ıhsus tc krrüacsız mustaul, 
60-:-3 adet tc mahruti çadır kapalı zarf usulile münakasaya kon-
mu~tur. 

Bezi (enı;ırenıelıl) lngiliz mamulatından ve sair levazımı yerli 
obraktır. !\!illi wüdafaaca ih.ılc olunan çadır evsafını haiz ve o 
şeraite mutabık bulunacaktır. 

Talipler heyet tdtişiye çadırı IÇİ'I katıloglarını tetkik ederek 
encunıcni t!aimive irae ,.c izah ederek kabul olunan şekil nümu· 
ne ittih :ı z edilecektir. :\Tahrutl 'e heyeti fenniye çadırl:ırı şartııa
r. .enin avnı hu!tınacaktır. 

Y c ı mi ihale 1 6 T. sani 930 pazar günü saat on beşte encu 
meni daimi Yilıhencdir. :\lünakıısaya i~tirak edecekler ihule anın

dan nvel 400 liralık bank:ı teminat ıııektuplarile birlikte teklif 
varakalar ııın mlin:ıkasa kanunu dairesinde enctimeni daim! 'il~
yet riyıı~crine t~Ydi etmdcri ve şartnameyi tetkik için Ankara \'C 

lsta ·ı bul N:t fıa ha~ınuhendblijtine müracaatları llAn olunur. 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Türk ve gümrük bayrak
ları yaptırılacaktır 

ı - Gümriıkler ihtiyacı için 60o tane Türk ve gümrük bav
raP;t yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, ~ümriikler kv·ı
zım müdürliiğünden, lstanbulda Gümrükler umum levazım a,.,-ıh1-
rından alınacakrır. 

3 - Kırdırma lstanbulda güınrıik: baş mudu. lllitü lıinJ>ında 
kurulacak satın alma kornisyunu taralından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 10 teşrİnisaııl 930 tarihıııe raslıyan pazarcc,i 
günü 'IA&t 1 .ı. tedir. 

5 - Her istekli, biçilm~ bedelin % 7,5 olan 375 liralık mu 
vakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel komisyora 
geımeled 

6- Örnekler: lstanbulda gümrükler umum mudur! ığu lcrnzım 
dad killer ada · bilirler. 
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BİR RESİM 

Yu.ıan Uaşve~lıi -~· i enize:os ı:or.apl .~ rının Ankaraya muvasaletl lntlbaatından 

Askeri fabrikalar U. ' 
müdürlüğünden ı 

Kapalı zarf ile muhtelif tarihlerde münakasası yapılacağı ilan 
edilen aşağıda cetvelde muharrer malzemenin hasbelicap ihaleleri 
cetvelde gö; te: i; en günlere taiik edilmi~tir. Alakadarana malôm 
olm•k üzre iian edilir. 

ilk ihale talik edilen 

186000 döküm 
125000 teshin 

koku 
günii 

1!7-1 -930 
,, 

6 kalem hikemi tecrübe aletleri 29- 10-930 
20 kalem muhtelif makine yağları 16- ı 1 -930 

gün 
29-11-930 

" 5-11 -930 
29· 11 -930 
15-11-930 

.. 4'1 . SEYRISEF AIN SADIKZADE BIRADERLEk 

·-----------------------Mrrkeı A..enıo; Galata köprü 
Başındıı; Beyo&lu 1!362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altındo. Telefon lst 
2740 

Köprüden Yalova'ya akşam 
l 8de ve Yalova'dan sabah6,3~ 
de kalkan postalar 1 teşrinl

sanlden itibaren ya pılmıya· 
caktır. Saat 18 postası Bü
yükada'ya kadar gidecek sabah 
postası da J:lüyiikada'dan 8de 
kalkarak gelecektir. 

VAPURLAR! 
KARADENİZ MUNTAZAM 

VF. LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
upuru p gUnU 

2 teşrinisani azar akfıını 
Slrketl nhtımııulan· hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve Rizeye a:ıhnet ve 
a vdct edecektir. 

Tafıllll için Sirkeci•• Mıy• 
mHet hanı altında acıntalıt;ınc 
milracııat. Tılefon:lstanbul 2134 

5 kalem kolordu tamirhane malzemesi ~- 1 1-930 
Muhtelli madenlerden kalma Zeytin 25· 10-930 30·11 -930 ·----------- • . ~ \ _ ;t.AlJt:: \ A ' URLA!{! 

~·.untıızam A) va·ık Postası burunundakl curufun 
207 kalem muhtelif makkap 25-10-980 3-11-930 
i44 kalem muhtelif eyel~r 1!5-10-930 5-11·930 

75000 adet ateş tuğlası 22-11 -930 8- 1-931 
20260 kilo ben:ı:in \ 12·11 -930 17·11-930 

50 ton saf yumuşak kurşun 12-11-980 30-11-930 
18 kalem muhtelif kimyahane n.alzemesi ı 3-1 1-930 ı. ı 2-930 

69~ adet muhtelif zımpara ta~ı 2-11-930 6-12-930 
İstanbul sanatlar mektebi talebe'i için 214 15-11 -930 l · 12-930 
adet kaput 218 takım dahili elbi~e 194 
takım harici elbise 1 94 takım şapka 

15000 küsür bedeli ke~fi kırılı: kalede esas J. 1 1-930 3- ı 2-930 
caddeye bir ana kanalizasyonu yapılması 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
İstanbul manilaturı \e tuhafiyeciler ve müstahdemini cerniye· 

tinin 24· 1O·930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti 
intihabı 31- 10-930 cumu gününe tehir edilmi~tir. O gün kongre 
halinde toplanılarak saat 1 O dan 12 ye kadar he ı:ı idare heyeti 
intihabı hem de cemiyetin muamelau hakkında mesleki hasbihal
de bulunacağı alakadarane ilan olunur. 

Deniz levazım satınalma komisyo
nundan: 

2 adet motor 20 teşrinisani 930 saat 14 te 
,, motorlu vinç 20 teşrinisani 930 salıt 15 te 

Van gölü Ernis tersanesi için lüzumu ol»n yakarıda yazılı iki 
motor ve bir motorlu vinç 20 teşrinisani 030 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ve 15 de kapalı zarf usulile teklif edi· 
lecek flatler muvafık göriildüğü takdirde ihale edileceğinden şart· 

nameıini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin 
lh~c gün ve saaunda Kasımpaşada derüz levaz·m sannalma ko· 
'misyonuna müracaatları. ....._ 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.ada 523 

1 teşrinisani cumarte3iden 
itibaren Bandırma, Karabiga 
postaları idare rıhtımından 
saat 1 7 de kalkacaklardır. 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(ı • ) vapuru 31 
zmır teşrini eve! 

cuma 1 Oda Galata rıhtınıınd :ın 

kalkarak cumartesi sabahı lzın 

re varır ve lzmirden saat 12 
de kalkarak paz1rtesi sı< ·ıt 1 O 
da isken lcı-iyc·ye varacak ve 
çaı~amııa lskenderiye'den kal
karak lzmir'e uğrayarak lstan 
bul'a 'aat ı 2 de geleccktira-

1SKl<:DERIYEDEN aktarma 
PORTSAiT için de t:Ş ya ka
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(KARADF...'\IZ) vapuru 30 
teşrinievvel perşembe akşaını 

Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecekve dönüşte 

pazar iskelesile Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
Ordu, Faı-;a, Samsun, lnebo
Ju'yıı ugrayarak gelecektir. 

~eJAmet 
, apuru her Per
şembe akşamı saat 

ı ~ <h ~irhciclen hareketle Gelibolu 
('~ ıı a k'a le , K 'çükkuyu, Al
tıno l u k, ~drcınir, Burhaniye 
\C . \) vnlığa ati ın-:t ve avdet 
edecek~! ·. 

\'oku bileti vapurda da verilir 
Adrc>: Yemişte Tavilıade 

hira<k rler telefon f,tıınb ıı l 221 O 

Trabzon lüks postası 
Sulh 30~~~;'.~';e,,eıPerşembe 
glın u saat '2 de Sirkeci rıhtı
mından harekttle ( Zonguldak, 
ln~bolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Giresun, Gürele, Trabzon, Rize, 
:\1apavri, Atina, Hope ) ye azi· 
met ve ayni iskeleleri~ Sürme
ne, Vakhkebir ve Fatsaya uı· 
rayarnk ~vdtt eJ.,c.,ktir. 

Ylik ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 
sında Mizan Oğlu Han No. 2 
T defon lstanbul 354 

COMPAGNIA GENOVESE Dl 
NAVIGAZIONE A VAPORE 
Cenove, Savonı, 1;-lvurn, Napoli, 

Mesina, Katına Ye Pıreden bekleıı . 
mekte olan "Cıpo Pıno vapuru 119 
teşrinievvel çarşamba günU Hal 10 
da ( Köstcnce, Kalas ve lbralle ) 1• 
miltcvtcclhen haroket edecekdr. 

Birinci v• üçüncü sınıf yolcu 
biletlerinde ıenzillt icra t dillr. 

:\ıfıluın.at, hamule ve yolr.u hak
kındı Galaıı'da Çinili rıhtım hanında 
.. A gen~t lntcrcontlncntıl~ Anonim 
•iıketiıı• milracaat Tel Jl • 204---' 

Ç . .\RŞAMBA 
29 T. EVVEL 930 

OUa ressam Halil Paşa şerefine Güzel sao'atlar birliğinde b r çay ziyaleti verild. 

Tütün inhisar idaresi umumi mü- ı 
dürlüğünden: 

5000: Yarda beyaz yağlı kaneviçe: 
7000: Kilo beyaz guşe kibdL 
Bunlan vermeğe talip olanlar, yüzde 7, 1·2 teminat akçesile 

heraber yağlı kaneviç~ler için ( 10 t~şrinisanl 930) pazartesi ve 
1 ' •t. guşe k&atları için de 12 te~inisani 930 çarşamba günü 

•ada tütlin inhisarında mubayıııt komlsyoııuna müracaat 
l d ı cleri. 

f ütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1300 metre mik'abı kereste . 
Kapalı zarfla ve mevcut şartnamesi mucibince bin üç yfüı m.:t· 

re mik'abı kereste alınacaktır. Talip olanların yUzde 7, 1-2 hesa
bile teminat mektuplarını hamilen ( 5 teşrinisani 950 ) çarşamba 
günü Galatada mübıyaat komisyonuna müracaatları. 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

300,000 yarda düz beyaz kaneviçe. 
Yeni sene yaprak tütünlerinin ambalAjı için kapalı zarf usulile 

ve şartnamesi mucibince üç yüz bin yarda düı: beyaı kaneviçe 
satın alınacaktır. Talip olanların teminat mektuplarile beraber 1 :ı 
teşrinisani 930 cumartesi günli saat 1 r de Galatada idare! mer
keziyede mübayaat komisyonuna mUracaatları. 

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

. .J 

Tl11llE rltlNGOS~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRINl 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 

Llv• Bı.utıttlu Lımıırıf. '°'' Soo.hıy!, f11fı1Cttf .............. ,,.., ""' 
--,ı-ıı_n_b-ul-i-cr"'a· dairesi birinci ifJll 

memurluğundan· b· 
Mukaddema birinci dcareı rrı• 

'liP kemeslnce i!Jaslarını kaur ver•
1
,n 

birinci topf~nma icra kılınmış 0 Jı 
lsıınbulda çakmakçılar yokuşun dl 
21 No lu ve yeni cami hav\u;u~,e-
14 No Jı matazalardı hazır elb\e 
ellikle meşgul Sergiı yerelekyan I· 
Aris LUsklyan efendilerin eepıl ~· ,ı 
ter ve tahkiki düyun muarrı• •1, d"'ı!l. ikmal '° sıra defteri ıa.ızi• e 1 • 0 
ve mlıllialer tarafınd&n kongurd•!. 
dahi teklif olun -,. cı ld:ığund•0 S111 
rek defterin ' . c gerık ıek.ıQ 
mliz•ker,sl iı;ı .ı ,.,.rinfunini•. ~U 
ne! gunüne m~ndif ııcrşembe gil 

• ı\dll1' saat 14 te cshaJı mp,IQbun ~ 

sarayında birinci iılis od~sıns ili 

r;ıeasılm ilAn olunu.. ~ 

----~---·--··...-;;jSI. -• -· j"' - T'> •• - ' 1aJ)CJ~ Mes'ul 1-1:' ı.ir: ,,uıı 


