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Mecliste ıKabine 
Yeni İsmet Pş. Hükumeti , 

bugün 
bugün B. M. Meclisinin huzu
runa çıkıyor. Şüphe yok ki, ka
bine bu, yeni simasile her nok
tadan emniyet ve itimat celp e
der bir manzara arzediyor. İs
met Paşayı, istifaya sevkeden 
llebepleri evvelce bir münase
betle bu sütunlarda izah etmiş
tik. Mühterem Başvekil hem B. 
~. Meclisine hem de, devlet re
isine yeniden kanaat ve kararla
tını izhar için vesile verdi. ~ ~
ki nen bildiğimize göre Reısı
tümhur H azretleri, yeni HükU
l!ıetin teskilini israr ile İsmet 
l>aşaya tevdi buyurdular. Bu, 
akilirdeki tam ve kamil isabet ü 
ıerinde duracak değiliz. 

Türk Milletinin ihtiyaçları
nı, temayüllerini sezmekte Bü
Yiik Gazi, daima müstesna bir 
kudret gösterir. BıJgüne kadar 
bir cok misallerini gördük. Aca
ba yeni İı:met Pş. Hük<lmetl u
mumi siyasetince nasıl bir isti
kamet takip edecek? Evvelki 
liükumetle, bugünkü Hükume
tin programı arasında bir fark 
olacak mıdir? 

ismet Paşa bugün Mecliste 
kabinenin programını okuyacak· 
Başvekil, muhaliflerle açık bir mücadeleye hazırlanmış 

bulunuyor. Kabine programının ana hatları nedir? 

, ........ _. ............ , 
Vatandaş! 1 

İşte bunu efkarı umumiye, 
bugUn öğrenecektir. Bununla 
~raber Cümhuriyet Halk fırka
hlllın günlerce süren müzakere 
ve münakaıtalarından alınan in
tibalara göre Hükfunetin umu
ll'ıi polttikasına esas olacak ha~-

• lan şimdiden tesbit et~ek ka~ıl 
dir. Bir defa Hüktimetın dahıl! 
Ve harici siyasetinde her hangı 
bir tebeddül asla mevzuu~s 
de··1d· gı ır. .. 

Bazı vergiler üzerinde HükU 
metin tadil§t yapması mukarrer 

~·, 1 dir. Her halde bu karar, muha
f lif gazetelerin iddia ettikleri ~i: 

bi yeni fırkanın tesir ve tazyıki 
altında alınmış değildir. Vergi 
\anunlan iizerinde daima tetki
kat ve icap ettiği zaman tadilllt 
)apmak esasen CUmhurlyet H . 
l<'ırkası hUkOmetinin ik'tısadi 
bir umdesidir. Fırkanın bu, um
desı bugün döğmlış değildir. 

1 

1 
, baha geçen sene hükfunetçe ha-
1 ~rlanan lktısadi program proje

sinde bu, esas şöyle tesblt edil
ll'ıişti: 

"- İstihsal ve iktısat noktai 
lla:ı:anndan menfi tesiratı olan 
~rgilerin tadil ve hattA Ugası 
ll:ı:ımdrr." 

Etabli 
Vesikası almak hak
kını haiz rumlar 

Adli kaunlanmızm ruhları 
'le esaslan üzerinde her hangi 
bir tadilat yapmak ve kanunla
l'ıınızda kabul ettiğimiz medent 
'<e ileri esaslardan bir hat ve bi
le geriye gitmek hükOmetçe as
la düşünülmemektedir. Bu mey-
ltı.da bilhassa İcra ve İflas ka- Muhtelit mübadeleden C. H. F. 
!\ununda yeniden hapis usulüne 
l'llcu etmek mevzuubahs bile ola nasıl vesika alacaklar ? Salih Bey mutemetlikten 
Ilı.az. Kanunların teferruat ve 'of örler du•• n gece Muhtelit mübadele komisyo- istifa etti 
tatbik usulleri üzerinde ise alı- Y d d" .. .. ·· b" · · 
ilan tecrübelere ve ihtiyacın em- nun . a un. uçuncu uro ıçtıma Halk fırkası İzmir Vilayet İ-
tettıği noktalara göre tadilat topl d ı etmış, harıçte bulunan ve etab dare Hey'eti azasından Salih B 
)apmak her zaman mümkündür. an } ar•• li o~ası . icap eden Ruml~ra vekaleten ifa eylediği mutemet~ 

İnhisarlar hakkında Hüku- et~~lı ~e.~ı~ala~ın~~ nasıl venle likten istifa ederek çekilmiştir. 
Ilı.et, noktai nazarını değiştir- Senihi B. diyor ki : "C. H. F.nın memle- cegı goruşulmuşttır. Salih Beyin yerine Halk fır
llıek için esaslı bir sebep görme- Tasavvur edilen şekle göre k~sı. mutemetliğine, vilayet he
ltı.ektedir. Memleket meseleleri- kete karşı ifa ettiği hizmetleri ihmal hariçte bulunan etabli Rumlar Y etinden doktor Cevdet Fuat B. 
l\I de bilhassa mali ve iktısadi iş- ed' k f , evraklarım İstanbulda icrayı fa- vey3;11ut Fikri Bey tayin edile-
erjn mutaleasmda umumun his ıp arşı tara a geçmeğı tasavvur aliyet eden altıncı tali mübade- cektır. 
~ temayüllerine uygun temen- bile etmek gülünç olur.. ,, le komisyonuna gönderecekler-
n'.ıer değil, hesap, rakkam ve tec dir. Komisyon gönderilen evza- Profesör Labe Yalova-
lilheıere müstenit tetkikler ıa- kı tetkik edecek ve etabli olmı- da tetkikata gitti 
ı~ltııdır. Millet kürsüsü hakikat- İçtimada şoförler tek taksi hakkındaki noktai ya müstahik olanların vesikala~ 
e Evvelki gün şehrimize gelen 
ktın inkişafına, iddiaların tevsi- nazarlarım müdafaa için bir heyet intihap ettiler. nnı doldu~p bulunduklan mem Paris tıp fakültesi profesörlerin 

1ne en müsait bir makamdır. I leketleı:deki koruıoloslanmıza 
T t. · · V'IA tt mu"saad I d} ? den Dr. Marsel Labe dün zevce-

t • et.kiklere v. e vesikalara müs Ç ıma ıçın ı aye en e ama ı ar mı . gönderecek, Rumlar konsolosla 
tn si ile birlikte Yalovaya gitmiş-

ıt olmryan ıfadeler Mecliste İstanbul belediyesi tarafın- !ardan hiç birisinin masrafını çı- ra müracaat edip vesikalarını.~- tir. Profesör Yalovada Radyoak 
~Utlaka cürümeğe mahkumdur dan tesbit edilen tek taksi evsa- karamadığmı söylemiş, belediye laca~~~~~r. Bu '.°evzu;. bugun tivite tetkikatı yapacaktır. 
ar. Orada yalnız hakikat yürür. fi aleyhindeki itirazların tesbiti nin mevcut otomobillerirl tadili- de goruşulecektır. 

Siirt meb'usu için dUn akşam şoförler ve oto- ni istiyeceği yerde taksilerin talı 
MAHMUT mobikiler cemiyetinin saat 8,30 didini istemesini teklif etmiştir. İştirak etmiyor 

• . • • da yaptı~ı um~ i~timada ev- Ş~för~erden Çe~aı. e!e~di bele:. VİYANA, 30 A.A. _ Çiftçi 
~eclıs tehır mı edılecek? ve!~ ce~y,_« re~sı Nihat Bel'. be- dıy~n~n tek taksı tıpırun kabulu federasyonu Vaugoin kabinesi-

llER t ledıyece ılaı:. edılen tek taksı ev- teklıfınde bulundu. Neticede ne iştirak etmekten sureti k t'' 
L N, ı A.A. - Bazı ga safm madd dd k a ı-

~'teler Reischtag meclisinin içti b dı e ı;:a e 0 umuş, 1 - Esnafin intihap edeceği yede imtina etmiştir 
ltı.aa davetinin tehir edilece' i ?n an:~onra u n:ı.adde!e~ ale:!'.- bir renk ve muayyen bir müh-
'ahh. d b 1 g jhınde soz alan şoforler ısımlen- letle nikelaı· aksam han'ç ol ak Yeni istihk!mlar ·~un a u unmaktadır · k d · k ·1 · · 1 m 

I< b
. · ı111 ay ettırere sıra ı e ıtıraz a- üzere bilfimum tak · t b'll 

a ıne teşekkül etti nm serdetmişlerdir. rinin boyanması 81 0 
omo 

1 
e PARİS, 1 A. A. - Harbiye 

kabYİYANA, 1 A. A. - Yeni Söz alanlar arasında bilhas- 2 - Elyevm ~akside çalışan nazın M. Maginot refakatında 
t,, ı~e ~· ~~goin tarafından sa Seni~\ Bey çok alkışlanmış- otomobillerin yeknesek boyadan erkanıharp reir. i ceneral Wey
i~kil 1 e~ıl~ıştır. Monsenyör Se- tır. Scnıhi Bey takside mevcut maada eskiyinciye kadar olduk- gand bulundı.ğu halde Alman 
,1 . h~rıcıye nezaretini denılıte 1230 o~omot.ilden. 893 tanesinin !arı gibi kalmalarına müsaade hududunda yapılmakta olan is-

lllıştır. halen işlemek',e oldui!unu, bun- tihkamlan gelecek hafta teftiş 
~ (Devamı s inci sahifede) edecektir. , 

Beş 

hasta 
var! 

ETEM 1ZZET'in 
• 

yenı romanı 

Milliyet'te çıkacakhr 

~el sahifed e : ' 
1- Tarihi tefrikam ı z: Abdili· ~ 
ha mit 2- Harı er ve a9 .ı tıabe rl e ; ,. 

3 - Bir kaç 7a bıta amirine 
f ~ten el çe ktl rlld l 

3 On c l sslıii ede -

4 Alpullu ,eker fabri ka sı 
faalJyetl e ça lı şıyor 

~-- . 
1- Kad ıklly t ra mva)' müna- ~ 
kasası feshedildi ~ 1 
2- Ticaret odası Balknn kon ~ 2 

4 Uncu s ahifede 
t·elı!k: 

ferans ın a aza gö!1derlyor 3 
Hik&ye 
Roman 

okuYacak •• 
T acirlerimiz T. Rüştü 
Beye bir telgraf çektiler 
Rusya ile muallak pürüzlü ticaret 

meselelerinin hallini rica ettiler 
Tevfik Rüştü Bey cevabında bu meselelerin ticaret 
muahedesinin akdinden evvel halledildiğini bildirdi 

(Va - Nii) ya ahlaı 
kurşunun davası 

Dava ağırcezada 
görülecek 

Birinci ceza mahkemesi 
davayı salahiyeti ha

ricinde buldu 

Dünkü celse .. 
Akııam gazetesi muharrirlerin

den V;!Ja Nureddin Beyi vurmak is· 
terken, ayni gazetede idare memu -
ru Şevket B. i yaralıyarak tatili uz• 
viyetine sebebiyet veren Hllseyin 
Remzi Paşa zade Şevket B. in düa 
birinci ceza mahkemesinde muha~ 

kemesine devam olundu. Aya,.ta car'n Şevket Bey, oturan 
yedili kurşunla baca/ı kesilen 
Şevket bey mahkeme huzurunda 

Makamı iddia geçen celsede evra 
kı mütaleaya almıştı. Dünkü celse
de müddeiumumi mütaleasmı bildir-
di. . 456 ncı madde üçüncü fıkraya te· 

Bu mütaleaya göre, maznunun mas eder mahiyette görülmü§, Ev • 
cürmü, Ağırceza mahkemesinin rakın AA:ırcezaya göndcrilmesirıt 
salihiyeti haricinde ve kanununun karar verilmiştir. 

Ağaoğlu - Yahu, bukadar şey koyduk .. lıiilli yerin
den bile kımıldalamadık .. 

ismet Paşa - Ayol! be11im yaptıklarını ,,izin ı•alt
lerlnl:ıden çok af1ır çeker de ond•nl ... 
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No: 53 (T•rcUme ve lktlb•• 
hakkı m•hfuzdur.) 

Hünkar niçin başhafi-
yesinden soğudu ? 

Amerlllııda 

Konferans Teslihatın tahdi- Buhran ! J 

di hikayesi .. 
Büyük bir mali mü-

1000 lira kimlere 
isabet etti ? lmperatorluk kon

feransı açıldı 
M. Briand'ın bu bahis 
üzerinde son sözleri 

N 
essese iflas etti iş Bankası ikinci tasarruf mükafatı 

İşsizlerin yekunu herta- evyork borsasında ye- d.. A k d k.ld" Akvam Meclisi ak.tlli- un n ara a çe ı ı rafta biraz daha artıyor! niden buhran başladı 
LONDRA, 

30 
A.A. _ Hüku yetler hakkındaki NEVYORK, 30 A.A. - Bu- . A!'IKARA, l (Telefon!a)-ıİstanbulda Hicran Hüsnü Haııt· 

met, bu akşam do..,.,;nvonlar baş raporu kabul etti gün öğleden sonra bir simsarlık Tilrkil Y
1
e İş Bankasından kumba- ma, 200 lira İstanbulda Ayşe J( 

vekillerile yarı müessesesi olan Aj. Sistos ve şü ra a an ar ara~~nda senede iki Hanım, 100 lira İzmirde. 32o6 
Mısırlı bir kadınla evlenmenin cezasını 

çeken Celaleddin Paşa 
Mısırda da rahat bırakılmıyordu ! .. 

açılacak olan . CJl'.NEVRE, 30 ~ .. A. -. ~e- rekası müessesesinin tediyatını defa k~l:a _çekı~ır ~e ~er defasın- hesap numaralı zate, yetmiş bl' 
paratorluk ko. mıy~tı Akva~ ~eclıs! kebın e- tatil ettiği haber verilmiş ve bu da altı n:ışıye hın lıra ısabet eder. şer lira Bergamada Hasan, İS' S 
feransı murah , kalliye~lerle ıdarı vekaletle~ h~k suretle geçen sonbaharda borsa tanbulda Mehmet, Milasta Ha· 

Ahmet ~elaleddin Paşa kay haslan şerefir ı kındakı raporu kabul etmıştır. da vukua gelen kraktan sonra Bu gün (dün} ~e İş Banka- yri Beyoğlu Emin Beylere isa· 
den tüfekçiler silkinde idi, fa- bir ziyafet ver Felemenk murahhası esaret hak en büyük ve ehemmiyetli mali s~m ~asa;ruf ınukafatının ikin~ bet etmiştir. Bu ikramiyeler de 
kat unvanı memuriyeti ser hafi- miş ve ziyafet k~nda bir rapor teydi .ed.er~k İn- buhran hasıl olmuştur. Sistos cı keşıti~sı saat on birde noter hal hesaplarına geçirilmiştir. İt 
ye idi, Sultan Hamide intisabı M. Macdonaı Jı~tere taraf~~dan daımı bır ko- müessesesinin Nevyork'ta, Bos- huzuru ıle Bankada yapılmıştır. tiyenler ikramiyelerini alabi!it· ~ 
çok eskidir. Efendisine sada- mısyon teşkıl.ıne, m~tuf ola.ra.k ton'da ve Filadelfiyada şubelen· Kazanan numaralar: 500 lira ler. ,; 

riyaset etmişti d d lın f " 
kat hislerinden hiç ayrılma- Kanada başv e~e~an e ı ış.ol:ın tekli ın mevcut bufonuyor ve Banka bor 
mış, ahlakan neııih bir zat idi, kili Londraya t~hınnı tal~~ etmıştır. ~~l~~n sa işlerile iştigal ediyordu. 
memuriyetinin unvanı serhafi- yafetten anc~ i gın bu teklıfı_ Lord Cecılı ınkı~ NEVYORK, 30 A.A. _Sis-
ye olduğuna bakarak bu zatın iki saat evv( san hayale ugratrnrş ve mumaı- tos müessesesinin iflası haberi 
hafiyelik işlerile meşgul ve şu leyh bu mesele ha:Ckında reye iş üzerine Nevyork bo d f 

b ak 
- muvaselat etm -ı:· k . •. . .. 1 . . rsasın a ev 

nun unun canını y maga me •r.a. etm. ıeyecegıru soy. emıştır. kalide satış olmuş ve eshamrn 
ld • ed 1 1 tir. Bu ziyafe~ M kibe 1 ~a~;ır~ar.u~~~:e:a~hı:~ ~e~a~ yalnız erkeklere M. Macdonald d;t~:bul ~J~!:i~:.~ ıs tarafın iki i~ ~m §uvan düşmesini intaç 

leddin Paşanın böyle şeylerle , mahsus olduğundan mis Mac- T hd'd' t l'b etmıştır. atış buhranı kapanış a ı ı es 1 at saat· d 1 l h f.f b. 
hic bir vakit şaibedar olmamış donald da aynca kadınlara bir CENEVRE 30 AA _ Tah .~~ en ~~ve. yapı an a ı .1r 
olduğunu bilnıiyen yoktur. ziyafet çekmiştir. Ziyafe'tin hi - didi teslihat h~kkınd~ki nihai a~su.lam;l uze.rlıne bertaraf edil-

Ahmet Celaleddin Pa"~. un- tamında M Macdonald ile kızı m·· ak t d b mıştır. eş mı yon esham satıl-,... · uz era esnasın a maz ata · 
vanı memuriyetinin hilafına o- bir resmi kabul yapmişlardır. mıştır. 
larak terakki perveran hakkın- Bu resmi kabule binlerce kişi iş. NEVYOR~, .3~ ~~· - ~os 
da daima hayırlı olmuş ve hep tirak etmiştir. Angelesten bıldınldıgıne gore, 
sine elden geldiği kadar yar- LONDRA 1 A A _ İ _ Loftus ve şürekası esham sim-

d 
• · · mpa sarlık ·· · 'fi' · · 

ım etmiştir. Avrupaya firar e- Ce/Aleddlıı Par. . .., 111 _..ış ratorluk konferansı bu sabah sa- .~uesseseı ı as et~ıştı'.. 
denlerin bir çoğu bunun delale dDıaıanı ve hafiyeliğin en at 10 da hariciye nezaretinde B.u muessese bu ~ab~.h gışelen-
tile orada vazife ve muaveneti diişkiJn başı Fehim "Lokarno odası" denilen kabul nı açm.amıştır .. Çunku, ~aahhil-
nakdiye bulmu~lar, bir kısmı 1 d 1 M M datını ıfa edemıyecek bır halde 

( P.u"a) nın gençllı}f sa onun a açı mıştır. . ac b 1 d 
da yine Paşanın delaletile Tür "" D ld u unuyor u. 
k

. ri meşru bir tarzda mirasından ona • murahhasları bu salon- s· t ıyeye avdet etmişlerdir. Ah- da karşılamı" ve kabul etmı·~ıır· . ır aaruz .. 

C. H. Fıo kazanıyor 
Akşehir ve Finike intihabı da 

ekseriyetle kazanıldı 'ı 

A~KARA'. 1 ~Telefonla)-jduklarr ve fırkaları için geceli 
tk~ehır beledıy~ ıntih~?ı bitti. gündüzlü çalıştıkları halde al 
ntıhap hararetlı ve mucadeleli d ki . , 
olmuştur. ı an rey, sayı ıle ancak keli '• 

Halk fırkası namzetleri kahir di~:riı~ ~leleri efradı yekunuıtl 
bir ekseri:;Ptle seçilmişlerdir. musavıdir. ~ 

Finike intihabı C. H. F. Afyonda dş 
ANKARA, 1 {Telefonla)- kazandı ~r 

Finike intihabatında C. H. fır- Afyonkarahisar, 30 A. A. _., ı~ 
k.ası namzetleri kazanmıştır. İn Belediye intihabatında cümhU' V 
~habat encümeni azasından iki- riyet halk fırkası namzetleri ıca· d 
sı de S. C. 1:_rrkasma mensup ol- zandı. 

C l'l dd. p ·k· müstefit olmak emelile zevcesi- ~ ., met e a e ın aşanın 1 ı Murahhasların etrafında toplan HAVANA, 30 A.A. - Mü-
hcısmı canı vardı: Fehim Paşa ni öldürttüğünü deyazmıştr. Ab ld İzmı·r pı'yasası 
ve İzzet Pa~a. Bunlar Paşayı bas Hilmi Paşanın arizası hem mış 0 ukları masada fahri riya- sellah bir takım talebe, Reisi-

Almangada ·~ 
~ 

gözden düşürmek için hiç bir Hünkarın vesveselerini tahrik, set mevkiini işgal etmiş ol?n M. cumhur M. Maşadoyu yuhaya İZMİR, 1 (A. A. ) - Bugün 

~~~t;tk~~ıf~eaJ~~~d~~: ~~1:; ~:;: ~:tfı~i~~h;;ıa~~~~~ ~:~ ~:ı~ao~~~~a~ue~~~i'::ı~1~i~~~~ !~;;:k g~:~ş~~a~=~~~:,~~re~:~ ~~ ~:~r~;ü: ve ~~r:~:~~:r 
lı Prenses Fatma Hanımın ke- kilde idi. Sultan Hamit bu ari- metinin ilk reisi bulunmaktadır. fmda tesis edilmiş olan kordona 41 kuruşa kadar 1887 çuv~l in-
rimesi Prenses İsmet Hannnla zayr da adliyedeki komisyonaha Cenubi Afrika hükumeti başve- kumanda eden zabitlerin silahla cir satılmıştır. 
izdivaç etmişti. Mısıra ve Mısır vale etti. Komisyon azasından kili ceneral Hertzog, istisna edi- rrnı alınak teşebbüsune kiyam Üzüm ihracatımız Vergiler tenzil edilecek. 
lrlara karşı hiç te teveccühkar müstantik Ali Riza Beyefendi, lecek olursa diğer dominyonlar etmiş olduklarından polisle ara- h lk ;<., 1 ka olmıyan Sultan Hamit bu izdi- ki bilahare rnahkemei temyiz namına hiç bir murahhas bun- larında bir arbede zuhur etmis çok iyidir . a a a~.r ge en te • 

Yeni kabinenin '~ ., 
programı 

vaçtan hoşlanmadı, adeta cam riyasetine kadar irtika ederek dan evvel toplanmış olan lmpa- M. Brlsnd ve yarım saat devam etmiştir: İZMİR, 1 (A. A. ) - Şehri - lif hafifletilecek .. 
sıkıldı: ancak Ahmet Celfiled- tekaüt olmuş namuslu hükkamı ratorluk konferanslarına iştirak muharriri bir karar sureti proje- Bu arbede esnasında yüzlerce ~iz !icar~t ?dası ü~mlerin BERLİN, ı A.A. _ Volf }.- .,q 

'din Pasanın sadakatinden ve adliyemizdendir, bu jurnalı oku etmemiş idi. Serbest İrlanda hü si okuduğu sırada M. Cutius Al- silah ateşi teati edilmiş ve altı tıcan v~z~yetıne daır rapor jansı bildiriyor:Hükthnetin mel t 

'merbutiyetinden emin olduğu dı.tktan sonra: ki'imeti başvekili M. Cosgrave manya'nm karar suretini kabul- kişi yaralanmıştır. Bu yaralılar ~e~retmıştır .. Bu.sene mevsim liste okuyacağı program bugüıl l 
için bu izdivacın kendi altyhi- - Prenses 1 met Hanım ve- sıhhi sebeplerden dolayı bu kon den imtina edeceğini 'çünkü bu dan ikisinin ölmesinden korkul- ıp~ıdasından şımdıye kadar İz- neşredilmiştir. Beyannamede" ıt 
ne ~mllanılmıyacağını biiiyor- fat edeli beş sene olmuştur; fet feransta hazır bulunamamıştır. karar suretinin tahdidi teslihat maktadır. Hükumet memurları ~ı.~ borsasında 16,320,637 kilo falete Alınanyanın geçirdiği vı 

j du. Maamafilı eski muhabbeti- hi meyit icrası kabil değildir; Konferans 4 ila 6 hafta kadar de konferansının içtima davetinin vaziyete hakim bulunmaktadır. uzu:n ~atılnııştır. Geçen sene lrum anlara, iktısadi buhrana vı 
ne nakise geldiği asikar idi. Pa- jurnalda prensesin bir ameliyat vam edecektir. tarihini tesbit etmemekte bulun Kabul edildi aynı t~rıhlerde 251,798,0?0 ve mütemadiyen artan i§sizllğe işi 
Şanın maiyyetincle Kadrı· Bey ı·s neticesinde vefat ettig"i bildiri- İ d • ·· 1 · A NE evvelkı sene 18 437 890 kılo sa ı k b İ · ] 1 ugunu soy emış, vusturya he VYORK, ı A.A. -Nevyork ' • ret o unara ütün bunların ve!' 
minde bir kiitibı' vardı. Kurnaz liyorsa da stanbulda kendisini ŞSI~ er yetı· murahhasası da keza ka~~- tılmıştı Bu sene mevsim ipt· • •=• taki büyük tasarruf bankaların- · ı- gi tahsilitını azalttığı buna ıııv 
ve işgüzar bir adam olan bu tedavi etmiş olan dokto~~ard.an , LONDRA, 30 A.A. - 22 E- kabulden istinkaf edeceğini be_ dan on biri tevdiat hesabına ver ddas~d.~n ~h0/9l93o tarihine ka · kabil fazla tazminat itı asını i· 
Kadri Bey bir gün Ahmet Cela sual olunarak merhume uzerın- ylulde lngilterede issizlerin mı·k yan etmı'ştı·r. Bunun u··zen·ne M. d.k ar uzum ı racatı şu suretle ol- ca tt. d .•. k d dild'k't • 
1 d h

. b. l' 
1 

, ı leri f.aiz. miktarı.nı. yüzde 4,5 muştur.· P e .ır. ıgı .ay e. ı en. so" 
eddin Paşa aleyhinde ehemmi e. ıç ır arne ıy~t YflP~ ma.~ığı tarı 2,109.658 kisiden ibaret ve Briand söz istemiş ve tahdidi tes tan 4 e ındıreceklennı haber ver Al . 1, A ra denılıyor ki; vazıyet yenı ve!' 

uetlice. hir J·urnal tertip ve tak sarıhan beyan edılmıştır; boyle !binaenaleyh gecen hafta 1.h manya ve Şıma ı vrupa J. h' . 
1 1 

hl .k- . . ya na- ı at meselesinin Cemiyeti Ak_ mişlerdir. 6 484 782 İ .1 gilerle ıslah olunamaz. Bilaıdl ~~ 
dm ett;. Bu jurnal Ahmet Ce- va ı ısnat ara ta ;:ı .. at ve ıstıc zaran 6245 kişi fa:ı:la idi. l'k d TOKYO AA ya , , . ngı tereye · tiki · 1 1 lı · ı ~ 
lfüeddin Pa aya teveccühü sa- vabat yapılamaz. mutaleası ile 8' k vamı a a adar e en en büyük • 1 · · - Meclisi 2 219 238· Fransa a 138344 A vergı y en aza tı ma • ıktıs3 • 

l 
. - H .. r · · 

1 
· d ır aza meselelerden oldug' unu ve çun·· - has Londra bahn' muahedesı·n1• m'erı·k' ' 297584 YM 19•080- yapılmalı ve halk arasında mii· ~. k 

ıanenın azalmasını mucip ol- ıuıvın ıurna mı ıa e etmisti. aya "-dLı. Paşa bundan sonra İstan- * * * . LONDRA, 30 A. A. - Üç kü bütün kainatta akisler uyan biıa;Oa}K·duy·· Oşart kabul etmiştir. ve muhtelif medılek~:~:re 76 ~~;~b~ .. itim~tdtesis o~u:rmaııd~ ~· 
bul.da oturmak tehlikeyi i~til- Yıldızda atılan bomba askeri tayyyare havanın bozuk- dırmakta bulunduğunu söyle- ' 1 ~.A. - Meclisi bin 006 kilo ki ceman 11,497,241 utçesın. e 750 ıltt 900 IJl , ı 
zam edebileceği mülahazasile Üe yüz yirmi bir senesi Ağus l~ğu ve binaenaleyh etrafın gö- miştir. Mumaileyh sözüne de- has !'ondra ~e~ı.z muahedesini kilodur. Geçer: sene ayni mem- yon marka balığ olan açık gele- , 
Avrupaya gitti: fakat sonra tek tosunda bir Cuma günü Sultan rulememesi yüzünden bu sabah vamla demiştir ki, ben, aki<levi tasdık etmesını ımperatora tav- leketlere aynı tarihlerd k .. hr cek 3 sene zarfında yapılacak ti ~~a 
rar avdet etti. Hamit camiden sar~ya avdete- A.rundel yakınında kain bir tepe kaygılarından başka düşüncesi siye etmiştir. Bu muahedeye Ja- catrmrz 14 358 894 k.l ~d.L 

1 
a sarrufla kapatılacaktır. &' 

d 
• olm 1 · · · · ' ' ı 0 ı ı. 1931 · b'· f ,. 1~b 

Ahmet Celaleddin Pasanın ecegi sırada müthiş bir infilak nın yamacına düşmüşlerdir.Tay ıyan ve omuz arı ıizerinde panyanın ıştırakıne mani olan senesı utçe masra m"" ~ 
firarı, katibi Kadri Beyin' ek- ile bir bomba patlamış ve yirmi ~rareler yüksek ağaçlara çarpm·s hiçbir mes'uliyet taşımıyan bir son hali de bu suretle ortadan hususi tedbirlerle bir milr' ~'. 
meğine yağ sürdü; ondan inhi- üç kişi telef ve elli sekiz kisi tır. Pilotlar enkaz altından müş milleti temsil etmeği çok ister- kalkmış bulunuyor. Mikadonun Taksim SU hazinesi be]e- mark tasarruf yapılacaktır. J31 ~tl 
lal eden serhafiyelik Kadri Be- mecruh olmuştu. - külatla çıkarrlmıs. ve birisi ölü dim. F:.kat Cemiyeti Akvam ?1uahedeyi .bir iki güne kadar diyenin mi, şirketin mi? tedbi;ler .şunlardı;:. ' 
ye tevcih ve Celaleddin Pa"a- Sultan Hamidi itlaf maksadi- olarak bulunmuştur. Müthiş su- meclisi kebiri, bazı memleketle- ımza etmesı beklenmektedir. 1 t b 1 b 1 d. . . T k . d Bır Nısandan ıtıbaren 3 seıı' " 1 ı b · k E rin t • b. . s an u e e ıyesının a sun e .. dd l . . .. h .J 
mn saraydaki dairesi Kadri Be e yapı an u suı ast rmeni rette yaralanmış olan diğeri de amamen nazarı ır vazıyete Al/nada abide karşısında su hazinesile ap- mu ' et e re~sıcum ur, ~ır " 
ye tahsis olundu. erb~ı ihtilalinin eseri tertibi biraz sonra vefat etmiştir. Ü .. sahip olmadıklarım hususi mü- tesane yerinde tiyatro inşasına ka , _ mebus tahsısatmdan yilzde zO. 

Evvelleri Padişaha takdim ?l~ugu t?hakkuk etmhıtir. Bu lcü pilot mucize kabilinden~~ kellefiyetleri bulunduğunu tes- B Jk •tt•h d rar verdiği mah1:ndur. ve devlet meınurlarmm maaşıı'' t t 
edilen jurnallar serhafiyelik ma ıçın te~kıl olı;1nan komisyonun tulınuştur. lim edecektir. Bu cihetleri kale a an l 1 a l Taksim abide meydanı tesviye e- dan yüzde 6 tenzilat icrası· AÔ' lıbi 
kamına gönderilirmiş. Sarayda belkı bın sahıfe teşkil eden tet- İ . almıyacak ve düşünmiyecek ol- ATİNA, 30 A.A. _ Balkan dilirken ~l~i~e ile emlak şirk~ti liye ve Maliye teşkilatının' bııSİı \ 
bu unvan ile bir makam teşkil kiıkat, tahkikat ve isticvabat şın sonu neye varacak ? ursak en mukaddes vazifelerimi konferansının teşkilin .. memur ~~~::n~~r~ır ~~ı~a~:~~;:::;t~~ü!~e~i leştiri~mesi! .vergi.lerin . tevhi~ ~ 
edilmesinin hikmeti de bu imiş. ?o~y_:ı.sr!'1d~n anlaşıldığına göre MOSKOVA, 30 A.A. _Fen zi ihmal etmis olacağrz. komitenin ak- üç müselles arsa belediyeye terkedi- ve basıtleştınlmesı; ebnıye kafi~ ,bı-
Başkita.bete tayin olunduğum ıhtılalcılerın maksadı şu idi: landiya tabaasının Sovyet t _ detmiş olduğu imişti. nunun ilgası ile mesken buhr" '•• 
zaman JUrnalları tetkik ve la- Yıldı~dba Sultan H.amidi itlaf raklarına teb'idi dolayısile S~~- Tiyatro mektebine 30 celsede M. Pa- Bu sefer belediye, su haznesinin nmı izale için yapılmakta olB~ 
zım. ge~enleri celp ve isticvap etme , una mu_vaffak olduk- y.etlerin 16 Temmuz 930 tarihli panastasyu, mü· arkasına tesad~f ede~ ~ - 10 numara yei inşaatın tanzimi. 
vazıfesı hususi şifre katibi Boş tan sonra ortalıga arız olacak şıddetli notasına cevab•n F kişi müracaat etti stakbel Balkan ~~~:;:~:r:. da~•:::;0b~·~r:~~~ıa~~t~~ yeni inşaat için konan lı~ 
nak J:Carı:':il Beye mevdu olduğu- karga7a~rkt~~ ve hüku:rıet kuv- landıya tarafından Moskova ~:- Darülbedayi binasında ılın ittihadının esas almadan evvel belediyenin su haz _ yenı usuller kira vergisinden ııı~ 
~u f

1
ordump. Bu vazife Beşiktaş ~~~lerını_n. d~fçadr cldacagkı Bsaş.k:~n kilınetine 16 Eyli'ilde verilen no- mukarrer tiyatro mektebine aç ka~ııt prensiplerinden '.'es~ için_ uyuşması lazım geldiğini tahassıl 400 milyonluk bir ~ 

a • asan aşa karakolhanesin .. an '' ıstı a e e ere abıa- taya Sovyet hüku ti 28 l'l ve kabul <-iilmek üzere şimdiye ka- bahsetmiş ve bu ıddıa etmışt.r. Şirkete göre mülga lağı kurtaracaktır. Bundan b~f 
de ifa olunur, jurnal edilen hl- lıyı, sefarethane, banka klüp de · . me ey u - dar 30 kadar müracaat vaki olmuş ittihadındevlet- malıye nezare~ile şirket ar_asındaki ka patenta vergisinden yüzde~ 
çareler karakola celbolunarak tünel köprü g-ibi resmi hu : cevap vermıştır. Sovyet nota tur. 1 · h k k mukaveleye gore su haznesı de •ir. mlo . . 1 

1
. ' • ' susı, sı Fenlandiyanın cevabın · B enn u u u kete devredilmiştir. .-- ve e cı,k_ vergısınden de yüzot 

bu. radan menfalarına gönderilir yer ı ve ecnebi müessesatı her- kafi b l k F '. gayrı unlar arasında 10 kız da vardır. h .. k.. . . 10 ı- ""' 
d D h h ed k 1 

u ma ta ve enladıya ta Kayıt muamelesi bittı.kten sonra .u umranısıne Belediye, •irketin. bu mu··racaatı·- tenzı at yapılacaktır. Bu ,.. 
ı. a a sonraları bu vazı.fe ad ava ere mem ekette emni- b - ' aasınm akın halinde S sahneye en ziyade elveri•li olan ta- rıayet edeceg-ini ni hayretle karşılamıştır. Su haz . nun hazırlanmaktadır. Ziraat Jıf 

liye nazırının riyasetı· altında yet ve asayişi muhtel göster- ovyet • · .t 
k 

topraklarına teb'.t ed.l · !ipler seçilecek, iki sene nazari ve a ve ırki cemaat- nesı sul•~ kanunu mucibince evkaf. nununa tevsian devam olunaci>" 
rüesayı memurini adlı.yeden bı'r me ve Avrupa devletlerinin fi . 1 

• ı mesıne ı· · · · ta b ı d d d.lm derhal ruh t im me ı tıyatro tahstlı göreceklerdir. lerin himayesi- n e e ıyeye evre ı iştir. Bina trr Bütç m 'f · 3 1' 
kaç zatten mürekkep bir komis- 11 müdahalelerini davet ederek . aye ven esini iste- T ] enaleyh belediyenin malıdır. Şirket · e,. asan ın~ s~ne ·-' 
yona tevdi olundu. net!cede hayalhanelerinde bes- mektedır .. r;ı:o:ada ?eniliyor ki: ercüman arın içtimaına ni temin eyliye- n?ktai nazarında ısrar ederse bele - fın_~a kat ıyy~n tezyıt edıleınıı 

A ledukleri emelleri sahai tahak- -. Sovy~t ~ukumetı bu gibi ha- müsaade edilmedi c~ğini söylemiş- M •. P•P•••stuyu dıye su haznesini buradan kaldırmı- cegı hususi bır kanunla tesbit U 
hmo~ Celaleddin P~şa ~v- kuka çıkarmaktı. ~l~e~er ılende tekerrür etmeme .. . . tır. Konferansın başlıca gayesi yacak, tiyatroy~ başka yere yapa- lunacaktır. 

rupaya fırar ettikten hır miid- T .. k. sı ıçın Sovyet hudutl 'hlfil .. T~r~u~nlar yenı bır cemiyette- buna iştirak edecek 1 d 1 cak ve şırkete ınşaat için gösteri _ ----------
det sonra Mısıra gitm• ti Ab- urı ıyede Ermeni meselesi d , 

1 
. arını 1 sısı ıçın bır toplantı yapmıya karar 1 d h . 

0 ~ e;. et- len kolaylıklara nihayet verilecektir. K'I hl' , b' 1 , 
bas Hilıni Paşa Sultan;\ · 'd Apek eskidir. Ermeniler merhum ~ e;:::ıes ud'lerın takibi hususun vermişler ve keyfiyeti ticaret m .. d.. er arasın a arbı suretı kat ıye- Belediye T•.ksı:.n su haznesini A- ı yosta ta ısıye ınaS , 
bir ariz t kd. d k Camı e li Paşa zamanmdanıberi hanç· a an ıyanın ne gibi tedbir lüğüne bildirmişlerdir. u ur de ortadan kaldıracaktır. Birli- yaspaşada bir ye<e kaldırmak isti- Kil b.. ..k b. . ·,< , 

. a a ım e ere elaled t ·· dük! · h. ler aldığının kend' · b.ldi 'l Mefsuh tercümanlar cemiyeti hak ğin faaliyeti cemiyeti Akvam yordu .. Şimdi bu fikir tehir edı·ımı· : . yosta uyu ır tahlıs•ı 
dın Pasanm Mısırda Jon T'· en gor en ımayıeden şrma · · ısıne 1 n - la d k. tı·r. ş bınası yapılacaktır. Burada ber 
!ere pa~a dag- tt , urk- rarak ve bazı devletlerin kendi mesı:u . beklemektedir. Şayet n_ a ' tet~kat henüz bitmemiı ol- kadrosu dahilinde ve onun zih- r ı ıgrnı ve zatı şa- r . . 

1 
. Fenlandıya h'.k' . d~gu, •ı-rcumanlarm ekserisi de Ce- niyetile mütevaz· 1 k • türlü asri techizat ve alat bul~ 

hane aleyhind 
1 
şt - ama ı sıyasıye enne bunları a- . . u umetı 16 eylt'.H '."~yet teşkiline muarız bulundukları B' r . .• ~ 0 aca tır. M. Dıyamandopulos durulacaktır. Verilen imdat iş~ 

birk kadı ın vası:asi1: tsJ~~~~e ~~~=:~kaphılusaruaksubndır· aEkirmteenş: ~~:z~~!a;:n!:a:1İle.nddersene·ç nSok- ~j'7çinti~:Pr~!n~üyd:rp:uı·m·ğua .. smceammiyu·~stataedsei le~~~~~~~~~ ~~hiy~e~mlanı'ledleı.vtı~etla'f- . dOç bhalftadanberi mezunen şehri- retlerine derhal yetişebilme" ı-, •,,b, 
me tup ar gönd · · _ .. · ı .. • . • ov- mız .e u unan Muhtelit mübadele çin çok seri yol alan motörl'' .. , 
yni vasıt ·1 etp :ne a- krallrgı vucude getirmek hulya yet hukumetı Fenlandiyanm etm~miştir. lara riayet edecek ve müsterek komısyonu ~~ık Yun~n heyeti mu- mübayaa edilerek Kil tablİ' ~~•i 
mekt 

1 
a ı_ e ~taı_:ı ~!dan sına düşmüşler ve bu hülya uğ- Sovyet Rusya ile iyi komşuluk . u toplantıya ancak mefsuh ce- bir iktısadi teskilat vücude getir rahhasası reısı M. Dıyamandopulos . . . . . yos . ')! 

bas H~l ":r apldıgınr bıld~rdı. A'b- runda senelerce müddet ihtilal münasebatınr idame etmemek ~y~t hakkındaki tetkikat ikmale- meğe çalışacaktır B. r·· b' dün Muhtem mübadele komisyonu- sıyesının emnne verılecektı'·" ~"""t·~ 
ı mı aşa bu arızas d 'lik . dildıkten sonra müs;_Jde edilecektir h d f' d f.k . . ır ıgın ır .d k ~· . Umum' .. d .. N tı·~,, ıb 

Ahmet Celaleddin Pa an m ~ cı etmışlerdir. arzusunda ?ldu.ğuna hükmet-

1 
· e e ı e ı nyat sahasında bir na gı ere ı unanıstana avdeti mü- ı mu ur cemet .. . • ş ın gay ( Bibnetli ı mek mecbunyetınde kalacaktır. Be-~ hasla V'Dr'9" mukarenet vücude gelmesini ta- nasebetile.~omisyon reisi M. Hotş .. dün Kilyosa gitmiştir. Murıı'; .. ~: 

- 'V Q .:.J hakkuk sahasma isal etmekti<-. ta~a. ve dıger arkadaşlarına veda et- leyh binanın inşa edileceği sııf1 '" 
mıştır. l li intihap ve tetkik edecekti'· ~~ 

• • 



"'t MILLIYET PER!)EMBE 2 ı 1!.ŞRINlEVV i!.L 19ll0 s 

1 Kadıköy tramvayı münakasası fahiş fiat istendiğinden feshedildi 
C Vilayette l T. Odası l Mahkemelerde 1 Çok fahiş l..___E_'k_o_no_m_ı _ _,I, Polisi teftiş 'iL-_B_el_ed_ıu_e_de_.....Jl 
Metruk mal Balkan konferansı- Bir nakız Kadıköy tramvayı Şekerler Birkaç zabıta amiri- ihtiyaç 

· d · k l s' · f h' ne işten elçektirildi 'fasfı'ye dosyaları na aza gön erıyor A l hk A • mu ave e ının es ı Al ll f b 'k B l k k s anın ma umı- Al . k . 2 .1 pu u a rı ası İşten elçektirilenler ir sene i am-
'h d'ld' Yumurta ihracatı ve • kz d'ld" man şır etı mı yon f l• l l b' 'h . ı zar e ı ı yetı na e ı 1 lira inşa ücreti istemiş aa ıyet e ça ışıyor kimlerdir? ıyo ı tıyacı 

. A,. R h afyonun tahdidi zeriyatı • Usküdar - Kısıklı tramvay F b .k b 800 850 Millkiye müfettişleri. polis amir B 1 d d 1 
"ı ıza Bey iza at ver- l Mahkeme cinayet yerın- a rı a u sene ve memurıarı hakkındaki tahkika- e e iye aire eri tara· 

rapor an tirketi tarafından Kadıköy - ta devam etmektedirler. 
ltıek için Ankaraya gitti Ticaret Oda11 meclisi dün toplan- de keşif yapacak hattının inşası için açılan mü- vagon şeker çıkaracak Yeniden bir kaç zabıta amirine fından tesbit ediliyor 

. ~ Emlaki metruke işlerinin tas mııtır. . Bundan bir müddet evvel, nakasaya iştirak eden dört mü Alpullu şeker fabrikası bu sene daha işten el çe~ti~ilmiştir · Belediyeye llizumu olan muh 
Yesi için Emlaki metruke mü- Bu ivtimada heyeti umumıyeye Arslan namında bir şahıs, Teo - teahhidin teklif ettikleri fiat- Trakyada mebzul olan pancarları şe Bunlardan :nuhımlerı şunlardır: telif malzeme ve saire için Dahi-

, '''rı··. .. • d Balkan kop.feranıma Ticaret Odasın . . . ter yüksek görilldü" ·· de mu·· k h ·ı . . b"" .. k b" f r t Pangaltı merkez memuru Cemal, . • . . .. 
"1 ugunce lazım gelen osya- f · · d bınnı öldürmekle gun n - ere ta vı ıçm uyu ır aa ıye Pangaltıdan Samatya merkezine nak lıye Ve. k.aletınd.en. kam~ıyo m.u. · · ~ dan da mütavir isa ittirak edece- an ısının e nakasa fesholunmuştur. le çalışmaktadır. d v k·ı bü 

tanzim edilmiştir. Ernl§ki ği bildirilmlttir. Yalnız İktısat ve- maznun olarak tahtı muhakeme • Fabrika bu sene mevsim bidaye- len tayin olunan serkomiser Şakir, saa esı ıstenmıştı. e a et -
, l!ıetruke müdürü ~li Rı.za Be_r. kll~t~ ü~, . H~ri.cil'.e yeklleti bir mil ye alınmış ve cereyan eden mu- Aldıgımız malfrmata göre tındenberi 400 vagon şeker istihsal Eminönü merkezi serkomiseri Rifat, tün kambiyo işleri için ayn ayrı 
. ~bu hususta Malıye Vekile'tı- ıtavırın ıştırakını bıldirlyordu. Bira- hakemesi neticesinde mahkQm" münakasada fenni şeraiti en etmiıtir Yapılan tahminlere naza-. komiser Hulilsi Beyler. tetkikat yapılması kabil olmadı
r ~İzahat vermek ilzre Ankaraya zarun mı, yoksa üç izanın mı iştirak edilmiq Temyiz mahkemesi ise, muvafık addolunan Alman gru- ran Alpullu şeker fabrikası daha 1,5 Bu~lard~n Pangkaltı .merkşezk.m~ ğından bir sene zarfında ne gi-

btn-ıiştı"r ettirilmesi epey münakaşayı mucip Ağ ~· rdı"ğı" bu kararı pu, Kadıköy, Yeldeğirmeni, a çal şacak e 400.450 vagon daha muru ema ve ser omıser a ır . b" . l . . k d k b" 
.·. oldu. ırceza.nm. ve Mod F 1 k d Y .ı . v . !er Pangaltıda bir rüşvet meselesin- ı ış er ıçın ne a ar am ıyoya N fu hkik a ve eneryo una a ar şeker ıstıhsal edecektır . "h . ld ğ b" d"l 
U &ta ta at Neticede bir azanın gitmesine ka- nakı:etmışti. 12 kilometrelik sahanın tram- Halbuki geçen sene Alpullu şeker denEta~tı. zaündadıkrla~. k . . R" ı tıyaçdi~. U u~un tes ıt e ı e-

. Nüfus idaresinde millkiye rar verildı·. Dun·· , dava A~ırcezada tekrar f b "k k 380 k · t'h mınon mer ezı sar omısen ı- rek bil nlmesıni belediyeye teb 
' 6 vay inşaatı iç,in z milyon lira- a rı ası anca vagon şe er ıs ı . • .. 

, Ufettişlerinin tahkikat yap.tığı Yumı_ırt_a i~~acat ve iatihaalatımı· görilldil. Temyiz, hilkmil nakze sal etmiştir. fat B_ey ıse .Beyoglunda, Te~cuman liğ etmiştir. Binaenaleyh her şu 
ı» im T hk"k · d t , 1n umurtac lar ko d dan fazla para talep etmiştir. ş k f b "k b .. 1 d sokagında bır evde oturan hır kadını be k d" "h . 1. . . h ~·ı ıştı. a ı at netıcesın e zı? anzımı •'' Y . ı • derken !;U mütalealan ser et- e er a rı asının oy e sene en b . k" -1 . k ki en ı ı tıyac ısteııını azır-
~r Yolsuzluk bulunmuş değil- mısyonu tara .. ndan hır rapo.r hazır- k . cli. Bittabi bu fahiş talep kabul e- seneye istihsalatını arttırması, ve ce r°ı:' ;ç ı a ~m~ne sev etme e maz lamag" a başlam;ştır Bunların 
~r lanmıştır. Bu raporun tağşış kanu- me te 1 • dilemiyeceğ~nden pazarlık su- pancar ziraatinin inkişaf etmesi T._ nun u unma a ır · , . . . · • . 

· nuna ilavesi için talimatname şekli- Evvelen; davada sebep ola- retile daha müsait bir sureti rakyada yeni bir şeker fabrikasına Ayni meseleden dolayı hakkında hey etı umumıyesı vekalete bı l 
1 Tahkikata sebep bir sui te- ne konulması isteniyordu. Rapo · rak "bir borç meselesi katli mu- b 1 ihtiyac hissettirmeg· e başlamıştır. m~fettişlikl~r~e tahkikat yapılan . ko dirilecektir. 
ıhhum"· olmuştur. b b tesviye u unulması takarrür , . mıser muavını Mehmet Ali Beyın, G l ki" . l d 

run metni kabul edilmekle era er cip olmuştur. Ve bu dosya da etmiştir. Fındık ıhracatı çoğaldı filhakika o geceki alemde bulundu· azoz ar ren 1 şışe er e 
Nerede kaldı? b~nun Ve~alete .. mal~mat .ve temen Ticaret mahkemesindedir", de - · l 

nıyat şeklınde gonderılmesıne karar . işin mali tarafı halledildiği Fındık ihracatımız son günlerde ğu anlaşılmışsa da cebir işinde ala- satı mıyacak 
~ . Çatalca kaymakamı, evvelki verildi. nıyor. takdirde tramvay bir sene zar- fazlalaşmıştır. Limanımızdan ihra- kası olmadığı anlaşıldığından işten . . 
· : . .ııı. Vilayete gönderdiği telgraf Kanunuevvelde Cenevrede topla- Bu dosya niçin celp ve tetkik fında Kadıköyüne kadar geti· cat yekunu günde 4000_5000 (Uvalı el çektirilmesine lüzum görillmemiş Renklı şışelerde satılan su ve 

., belediye intihabatında çalı- nacak olan afyon mürekkebatı tahdi edilmemiştir? rilmiş olacaktır. bulmaktadır. Gelen malllmata na . ve Şişli polis mevkii muavinliğine ta gazöz gibi şeylerin ekseriya toz 
~ defterlere ait kararın posta di kongresine iştirakimizde tahdidi İkincisi· maznun vak'adan zaran asıl mühim ihracat Karade- yin olunmuştur. lu ve tortulu olduğu görülmüş-
' kabul etmememiz için hazırlanan k b" ' el uzak bir Şimdi yolcularrn azlığından A k k l .. Diğ~r .komserlere. de işten. e~ çek- tür. Binaenaleyh bu gibi meşru ~olduğu bildirilmişti. Bu ka- rapor okundu. Raporda mürekkeba- ısa ır zaman evv , do'.ayı ?atar nırrktf" olan s:r- meri a onso osanesi- tırılmesının sebeplen muhtelıftır. d be . 

1 
d 

~ta ait evrakın postadan henüz tın tahdidini kabul ettiğimiz takdir- yer~e bulunuyordu. Vak a ı:ıa- keti~ ancak Kadıköy tramv~yı nin bir suali B batın ba ema yaz şışe er e sa 
\ ~llladığı Vilayette söylenmiş- de afyon istihlakatının tahdidine doğ hallıle maznunun bulundugu temin edildikten sonra daha ütün metepler açıldı tılması ve renkli şişelerde satıla 

r. ru bir adım atılmış olacag" ı yazılmak yer arasındaki mesafe ne kadar- · · b" · t 1 .... 1 •· ~erikarun şehrimiz konsoloslu- Dün bütün mektepler açılmış cak olanların müsadere edilmesi 
ıyı ır vazıye e ge Cu\ ecegı an- ğu Tıcaret Odasından Türkiyede . l" dil · · V ta idi. dır ve aradan geçen mesafe zar !aşılmaktadır. Hat şimdilik ne kadar afyon istihsal edildiğini ve ve tednsata başlanmıştır. teb ığ e mıştır. 

ila" yet ve Belediye- R apor. pek viz~ görülem~d'.ğinden fmda yetişmek mümkün müdür Feneryoluna kadar yapılacalt afyon mürekkebatı sanayiinin ne de- 1 • s 1 
meselenın daha zıyade tamıkıne ka- . . . . . . por 

~"' du"'n maaş verı"ldı' rar verilmiştir. değıl mıdır? tetkık edılmemış- ve sonra tedricen Bostancıya rece olduğunu sormuştur. Oda bu ----..L.------.....:;.... ________ .... __ _ 
" Almanyaya fındık ihraç eden bir tir. kadar temdit olunacaktır. suallere cevap vermiştir. R d k ,... 

. İstanbul belediyesi dün Teş- müessese Odadan ihraçtan sonra Ucilncüs!i; Vak'a mahalli Son sekiz ay zarfında şirke- Borsada vaziyet apor an çı an mana 
:llievvel maaşını vermiştir. Fa- ıı:ı~nıe .ıahade.tnamesi istiyordu. Ve- aydınlık mıdır, karanlık mıdır? tin naklettiğ·i· yolcu miktarı Dün Borsada İngiliz. ı.irası 1030 
~ rilır mı?. Verilemez mi?. Meselesi h• d 
lılit henüz barem cedveli tebliğ uzun uzun münakata edildi. Maktul maznunu teş ıs e e- (1,900,000) kışıye baliğ olmuş- kuruşta açılmış ve aynı fıatte kapan • 
., lınediği için belediye maaşı Azadan Akif B. nihayet meseleyi 1 bilmiş midir? tur. . . . . mış~i~et 9.02 altın. 919 kuruştan mu Atletizm federasyonunun Atina seyahatt 
ans olarak verilmiştir. halletti: Nihayet, maznunların müda- Yenı ınşa.edılecek hatları- amele görmüştür.' h d , , ,.., . t .. 
.ı\nıanullah Han buaün - Veremeyiz, çünkü taliınatna . f'aa şahitleri de dinlenilmemiş- çin daha ellı kadar yeni araba- tk· b. b k d k .. .. ususun a ıstınat ettıgı an renor raporu, 

& me müsait değildir; dedi. t" ya lüzum hasıl olmuştur. l ecne 1 an a re toru • k . d. 
gidiyor Bunun üzerine celse tatil edildi. ır. Dünkil celsede müddei vekili İstanbulun Anadolu yaka- S~lanik Bankası ve Banka kom- hakikatte, aleyhtarları mı ta vıye e ıyor 

Yaz mevsimini Tarabyada i- Bo"""az açı"""ındakı" fener nakza ittibaa lüzum olmadığını sında taammüm eden otobüs mAerkçıyale t~aly~n1 a d~rektörleri dün Atina seyahatı hakkında at- buriyet bile, Atinada yapılacak 
5 5 ki" d"" . n araya gıtmış er ır. . . Y 

t.tı:ıetine tahsis edilen köşkte söyledi. na ıyatı ıger vesaıte karşı /(, b Ietizm antrenörünün federasyo- Balkan oyunlarında şeraıtın u 
·<çıren sabık Efgan kıralı Ama gemisi Maznun vekilleri, keşif yapıl- çok ~ühim ~ir rakip haline Bm iyo BorsB.fJI na verdiği rapor nihayet yola nan sporcularından başka dlfer 
~llah Han bugiln ailesi erkanı Karadeniz Boğazının 15 mil masrm istediler. gelmış ve bılhassa Bostancıya çıkmadan bir gün evvel neşre- miletler sporcularının ne kadar 
~efradı ile beraber Stella Dita- açığında duran tahlisiye mildi- Neticede mahkeme hey'eti kadar otobüslerin mu~tazam dildi. Spor efkarı umumiyesinin aleyhine olduğunu göstenneğe 
~ vapurile Romaya hare- riyeti umumiyesine ait fener ge- keşfin yapılmasına karar verdi. seferler ya.pmalar~, banlıyo hat hiç değilse üç aydır beklediği bu kifayet eder. 

edecektir. misinin tamiri hitam bulmuştur. Resimli ay davası tının bu ~~~mda~ı tren yolcu-· raporun böyle son dakikada neş (Balkan olimpiyatlarından 
Senı·orJ· hastanesi 90 Seyrisefain havuzlar müdiriyeti . . l~~ınm mut:ım bır kısmının oto redilmesinin yegane hikmeti, gaye iştirak eden milletlerin bil· 

tarafından cumartesi teslim mu- Evvelce Resımlıay mecmua- • busl~re ragbet göstermesini zaif noktaların tahlili ve müna- tün müsabakalarda kazanacak-
yatağa indirildi amelesi yapılacaktır. s.ında in~i~~r e?en "Savulun ge- 1 mucıp olmuştu~. . kaşası neticesinde seyaha'ttan tarı mecmu puanlan tesbit et-

. Sıhhiye vekaleti müfettişleri Boğaz haricinde muvakkaten lıyorum ısımlı makaleden dola- Tramv~y~a ınşa o~unduk- --- sarfm:!zara mecburiyet korkusu mektir. Bu bilançoyu tabii her 
~afrndan 1stanbuldaki ecnebi durmakta olan tecelliiadalet va- yı mezkur mecmua mes'ul mü - s?nr~ banl~y? hat~ının ılgasına Tasarruf cemiyeti yemek- dur. Fakat seyahat yapılsa da olimpiyatlarda görürilz) denili
u.·e.ssesat ve hastaneler teftı"ş puru geri alınacaktır. dürü Behçet B. ve imtiyaz sabi- cıh~.tıne gıdı~nıesı muhtemel 1 d . k.t k k yapılmasa da ben bu zaif nokta- yor Bu ifade olimpiyatlardan 

b. s b"h z k · H h k görulmetkedır ere aır ı ap çı araca . · 1lırken Galatadaki Sen Jorj Bu vapurun icar ücreti, vapur 1 a ı a e enya anım a - .. · . . lan madde madde gene teşnh gayenin fertten ziyade milletler 
t . . acentasına tahlı"sı"ye mu""din"yetı· kında Ag"ırcezaca mahkumiyet Uskurlar tramvay şırketı, Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti edeceg""ım· d b' t "f ld - .. 
anesının 928 senesinde Be- k d 1 k "k . k · d 11 . b 1 d dd . · arasın a ır asru o ugunu gos 

ıo- 1 taraf d b"r k ·· k d kararı verilmiş ve Temyiz mah- ya ın a e e trı şır etın en be ı aşı gı a ma elerı hakkında . . .. ~r·d· B. b" 
"~ u dairesinden verilen bir m an ı aç gune a ar k . b k k tm" . cereyan alarak elektrik mali- kitaplar çıkaracaktır. Bunlardan Raporun tarıhı 20 ey!Uldur. ~rmeğe k., ı ır. öyle ır tas-
·•·ısat· .1 · d"ld' •. tediye edilecektir. emesı u ararı na ze ıştı. ·ık d f 1 k . . • nl 1 k" B Ik "fte • b' · t t -~'- ıye ı e tamır e ı ıgı, ve D"" d "d b k 1 k yet fiatini yarı yarıya indirece- ı e a o ~ra zeytin, zeytınyagı. Bundan şu a aşı ır ı, a an nı ıse ızım yer u amıyacagı 
'~at b · F 1 h b un avaya yem en a ı aca · b 1 k peynı f d k · · ·· ·· . . ·ıı · · · k t ö ·· ·ı b.ttı. ıı. u taınır esnasında ahşap asu ya, no ut u sene . - · d ·d t "f a' · r, ın 1 • ıncır, uzum oyunları gıbı beş mı etın ıştıra mız an ren run rapon e sa ı r. 
:.ilamı .... tam .. amile be'tona tahvil tı. Fakat Sabıha Hanım hasta gın .. en, va~ı. a ın mas~rı e te- patate~ hakkında birer kitap neşredi edece" i avakibi ok mühim spor Geriye elde edilebilecek - o da 
" . boldur olduğundan bahisle rapor gön- kabul edecegı beyan edılmek- - lecektır. ~ ç . . . . . 
'ıı'.ıdıgı gıbı 90 yataktan ibaret d . h k b k .. tedir. Bu kitaplar halkın anlıyaca"ı 11._ tezahuratma hazırlanmak ıçın, muhakkak değıl - bır, nihayet ı-
""1 h He k ld""" ermış ve mu a eme aş a gu- a k' L. d' ff k kalır ki \ı•, astanenin de 110 yatağa r 1

' ge ~gı ?'~an kuru fa- k 1 Şirket, yeni hatlar yapıl_ sanla yazılacak, içinde gıda madde- alakadar federasyon ancak hare ı u:r ı mu va a ıyet 
iı ~g edilmek suretile tevsi edil- su~'( 1 nohut,Byag gıbı gıda fiatleri ne a mıştır. dıktan sonra rag" beti celp için leri hakkında halkı teşvik edecek ketten ongün eve! antrenörünün bunun için de bukadar külfeteha 
&ı .. ··ı .... H lbuki b pa aıaşır. u •ene hu mallar pel.: Pa it .. l" ş··k• . malfımat bulunacaktır f" .. 1 b 1 B" t kt F 1 1 ,, . goru muştur. a u ucuzdur. Bilhassa ku f 1 h nga ı guze 1 u ure bilet fıatlerini ehemmiyetli su- M 

1
• . · ıkrıru a mış u unuyor. ınae- ce yo ur. ransız ara son ya-

"hıı e b" .. t hilk·~ 1 .. bo ru asu ya ma . . ese a patatesın nerelerde ve na- 1 h b h 1 h l 1 Ü b k 1 ·b· ·· b 
ftı • ene ı muessesa m u- ·~ u ldur. Fiatler gene dütmüt- H ın katili rette ındırecektir. sıl kullanıldığına dair tafsil't 1 k na ey u seya at a ey tar arı- pı an m sa a a ar gı ı musa a· 
~'.tın ma!Umatı olmadan tevsi tur. Toptan tacirler kıtlık ıstoklara · S l h . . ayni zamanda vücude olan ~ay~=~a nın, federasyonun elindeki ana- kalan daha az masrafla yapmak 
<,.1~lllesi kanuna mugayir bulun batla~ıttır. Pangaltı güzeli Şükure hanı- U tana met cınayetı da izah olunacaktır. ını sırla nıeşgul olmadığı, onları la- her zaman kabildir. 
•• d Soguk hav. depola d " ··ıd·· k ·· ·ı A" 1 1,~un an tevsi Vekaletçe hü- · "k rın a yag, pey mı o urme curmı e gırceza Sultanahmette zevcesi Ayşe Patates ve balık hakkındaki kitap yıkile hazırlamadığı iddiası ta- Raporun sonunda (bunlar 
.~ıı · nır mı tarı geçen seneye naz k d"l S · f · M ' la İstanbul T" t Od .. ·· ~ . Sıiz addedilerek hastane es- pek fazladır. aran ya sev e 1 en, eyrıse aın ar- hanımı öldürmekle maznun, Os . rı. . 'tcar~ . ası. uzum, mamle kuvvet bulmaktadır. Ak- meyanmda bulunan Bahriyeli ta 
lı .,..;b· 90 mara vapur k t İ dd" N . . . ıncır kıtaplarmı zmır Tıcaret Odası . . 1 "dd" d b"l" 1 k" b 

.,. ı yatağa indirilınistir. C · t• b 1 d. u amaro u zze ın man unnın muhakemesıne de- fındık kitab d G" T" 0 sını nası ı ıa e e ı ır er ı u !ebeye izin vermek çok eremmi-
" • emıye ı e e ıye bug·· Ef nin muh ke · d.. d . mı a ıresun ıcaret d .. h. b" . . . 
uiğer taraftan badema tamir un · a mesıne un e- vam oıUndu. Bu adam ilk muha dası yazacaktır . ka ar mu ım ır ış ıçın antre- yetlidir ki, bayrak idmanına sıkı 

1'..t:vsi için ruhsatiye istiyen ec toplanacak vam .~ıu~.du. k~mesinde ci.nnet alaimi göster- yeni Felemenk sefiri nörlerinin fikrini on. g~~ evvel çalışabilsinler1 ve (fakat tekrar 
,:~ı hastanelerine sıhhiye ve- C · t' b 1 d" b .. Dunku celsede, maznunun mış ve berayı muayene; Tıbbıad- almışlardır. Halbukı diger Bal- ısrar ederim ki, bütün namzet-

le · emıye ı e e ıye ugun top Seyrisef · "d · d "k l' ·· d ·ı · · F 1 k h"·k· · · A k ·11 ti · b"lh Y tinin mallımatı olmadan mü lan k .. 1 k" aın ı aresın en ne mı • ıye gon en mıştı. e emen u umetının n- an mı e en ve ı assa unan !er derhal idman için pazar salı 
~d ara encumen erce tet ıka'tr tar ld " hakk d k" . . D'" k"" 1 k f t" . d"l 1 1 b 1 1 d b . , 
L e verilmemesi belediyeye biten m ht ı·f k .. k maaş a ıgı ın a ı ıstı- un u ce sede, maznunun ara se are ıne tayın e ı en ve ı ar unun a ay ar an en meş- ve perembe günleri serbest olma 
•ıı· - u e ı evra 1 muza ere lama gel k d B T bb dl'd h ·· e Ik" ·· h · · 1 l 1 1 '"•~j:" olunmuştur. edecekt" eı:ı cev~p o un u. un- ı ıa ı e enuz muayene e- vve ı gun şe nmıze ge en sa- gu o uyor ar. lıdır). Cümleleri gösteriyor ki 

.................... ır. /da muma le h b""f d"I d" "· l Id b k F 1 k 1 ·-··• ... --. ...... "., .............................. ...._............ , ı _Y ın_ maa.~ı ve u e ı me ıgı an aşı ı. ı e emen naztr arından M. Raporda (sporda dünyanın izin ve idman cihetleri rapor ve 
, satışmda1:1 hıssesıı:e du.şe'.1 p~ra- Muayenesi zımn:nda, evraki- Bendjen dün akşami<i ekspresle heryerinde olduğu gibi zafer i- rildiği tarihte temin edilmiş de-

nın 140 lıra tuttugu bıldınlıyor le beraber Tıbbıadlıye gönderil- Ankaraya gitmiştir. çin bir garanti olamaz) deni!- ğildir. Binaenaleyh atletler yal-
du. mesine karar verildi. , ' mektedir. Bunun aksini iddia e- nrz yirmi günlük bir çalışma ile 
Bazı mecru;ıiar hakkında kat'i A K 

rap adriyi öldüren A k }'.., den yoktur. Yalnrz muhterem Atinaya götürülmektedir. 

l r~por g.el.mediğinden muhakeme S er ıge dav t .. k .. b"I" ki k d' 
run talıkme karar verildi. Hamdinin muhakemesi e antrenor pe ıyı ı ır en ısi- Kafile isimlerini dün yazdiğı-

le meşgul olunmuş, çok iyi hazır mız zevattan mürekkep olarak 
,.._.. ., Dün Ağırcezada, Saraçhane I.tanbul vilayetinden: lanmıs bir atletin daha iyisini bugün (Stella Ditalya) vapurilc 

J 
ı K başında Azizin meyhanesinde Fatih a•kerlik dairesi mınta- ya.?n;ıa.k yedi iktidarında olma- hareket edecektir. Avdette geti-azananJar A~ap ~~driyi öldüren. celep kasında bulunan tubelerde T~ş- dıgı ıçın kazanamaması başka- recekleri n etaiç raı>oru baka-

H ·- d h k b l 1 rinievvel 930 tarihinde yapılacak am ının mu a emesıne atı - dır, daha iyisini yapmak kabiliye Iım nasıl olacak'. S.G. Bank celp için atide tevelJüt ve sınıAa~ 
amızda kum- dı. ·· ·1 k tinde olan bı"r atletı"n ı"se çalıştı-rı eosterı en mü ellefin hizmeti . 

harası olanların nu- Dünkü celsede son şahit ola- filiyei askeriyelerini ifa için celp tırılmadığı için kaybetmesi büs- GalatasarayL:ar gitmiyorlar 
meroları llzerlnden ra~ meyhaneci Aziz dinlenildi. ve sevkolunacaldardır. bütün başkadır. Biri kabiliyetsiz B Ik O . 
Çekilmekte olan ikin- A. zız; meyhanede Arap Kadri Daire mmtaka11ndaki tubeler· tikten dig" eri ise hazırlıksızlık- . a an lympıyatları dolayı 

de mukayyet bulunan mükellefi- ' sıle Galatas S kl""b"" .. 
el kur'a dll A k ıle arkadaşları arasında kavga tan dog" an mag"lfıbiyetlerdir. . • . . aray por u unun n n ara nin 15 Tetrinievvel 930 tarihin- tehi d 
merkezinde kil olduğunu, o sırada kendisinin den itibaren şubelerine müraca- Halbuki iddia şudur ki atletleri- ıgı ır: 

I ti çe " kafasına bir yumruk yiyerek ba- atları ve celp ve davet edilip te miz kabiliyetlidir, fakat Balkan Layıkile hazırlanmadan i. ti-
m f r. yıldığını, hadisenin sonraki sa- 28 Teırinievvel 930 tarihinden oyunları gibi mühim bir imtiha- rak edilmek istenen Atina mii-

lsim No. Lira fahatını bilmediğini söyledi. sonraya kalacaklar hakkında as- na layık şekilde kendilerile mes sabakalarına gidecek İs~anlıul 
J. b l'd il M""dd · • ·d · kerlik mükellefiyeti kanununun 1 1 · sıan u • icran H. 21570 500 u eı umumı ı dıanamesi- ahkamı cezaiyesinin tatbik oluna gu o unmaı;ııştır, hazırlandırJ- mıntakası atletlerinin iştirak et-

" Ayşe H. 16643 200 ni dermeyan ederek, hadisei ka- cağı ilan olunur. mamıştır. Zıra on günlük alaka meleri hususunda mıntakamn 
I>ün .. . . lzmir'dc Ayşe H. 3206 100 tilde müdafaai meşrua ve esbabı 1 - 322 doğumluların baki- 1

1

ile bu i.ş olamaz. verdiği kararı pek makul bulan 
~~:Vol'u DFarulbedayı ••nelık proırramına . Fransız muharriri Marıel lsıanbul'dı Mehmet B. 12022 75 muhaffefe olmadıg"ından maz- yesi kimilen (A d >•· n ransada 650 defa oynanmıt Çın y r 1 • 2 3 d tına a her müsabakaya iş- klübumuz atletlerini mezkur mü 
liı ',.j.>ütün lisanlar~ gerek tercüme v: gerekv:da:t:"~u f~sa~n~~n ~~~<lıE~::·~~- mıh· nuıuın 448 inci madde mucibin- sind;,: ;~3 ve 

0!:ı:':~~~~e h::::;;e t~r~k e~en m.il~.etlerden ikişer ki sabakalara gitmektlen menetmiş 
~;'-ndı;;~~;ti~eaile :-tla~ı:;, Z~a~ızın eseri olan bure •;iyes b:tü~ I· b l'd k 163 50 ctedı;naznunun mahkumiyetini is lara tefrik edilmiı bulunanlar kô. şının gırmesı oyle bir mecburi- tir. Keyfiyet alenen tebliğ olu-

lıii . . er e ço rag t gormuı, çok alkıılanmıı bir piye ti ,.., stın u 1 aıananlann Ban- e ı. milen. yet vazediyor ki dig" er olimpı"yat nur. "\.... rnız resım mektep .. d .... M.. .. "M.. • r . ..,er. k M""d f 
'"'•ktedir mu uru oıyo Uf., le muallim (Topaz) ı gös- ımızı milracuı edip mtikAfat· u a aa başka bir güne kal- 3 .- 324 doğumlulardan yal- !arda görülemez) diyen antre-
llu ..,;:z 1• • . . !arını almaları rka olunur 1 dı. nız ıandanna, Deniz, muhabere ·· B Ik ı· · I d :il..._,"." e eıerın hızım sahnemizde naıd oynandıır"ını go""ıter•n ten'-"t • . . tibk' nor, a an o ımpıyat arın a di 
:"12 ~ ıu ma Tı'' , "/ l B 11 am, hava sınıflarına ayrıl • 1 · d >ı •• ı ,Y,arın. neıredeceği;ı:, Eseri lisanımıza Hasan Raıim Ve 1 Gar. ılr«. ve f ankası ,,-Be-~ h t 'I mış olanlar ihtiyaca göre sevk ger enn e görülıniyen ağır bir 

na .. etrnıılerdir. . ıp - ~ as a var. 1 lunacaklardır. mecburiyet bulunduğunu kabul 
il; " . 

Bu hususta klübümüzün mu
vazzah ve mufassal noktai naza 
rı ayrıca rapor halinde neşredi
lip efkarı umuıniyeye arzedit ... 

• 

1 
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Fikir, ..M.l~ıth, Eclebiy« tt, Sc-t•ı'« it 
............... """' u b • 

ıhrtn ulftdeşl "Milliyet" lir. 

2 'J EŞR1N1EVVEL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı. 
tanbul. 

Telefon numaralan: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 
- ~ 

ABONE ÜCRETLER! 

G 
3 aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruf 

6 .. 
12 .. 

750 ,, 1400 n 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kuruf 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 

için müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz iJi.nların mcs'uliyetinj 

kabul etmez.. 

Bugünkü hava 
Diın harareı en çok 2.l en n . 

17 dtrccc idi. llu gün ha\& kapalı 
dacal. ruzglr mütehavvil •secekıir 

Lt "'"' .. ;:~~ 
Operatör?! 

Dediklerine ve okuduklarmııza gö 
,. latanlıula bir ıinema kumpanya
" gelmif. Burada (Klod Farer) in 
..,öldüren adam,, iamindeki eserini 

filme çekeceldermi,. . Bu meyanda 
bir de operatör ı:etirmitler. 

Operatör diye filmleri çeviren ada 

- derler. Avrupadan geldiği gazete 

ikramiyeyi kazanan bir koca ... 

Genç adam ~kten ıonra ar-
tık hiç bir taı Kmaz olmuıtu. 

-Franıızcadau--

çıkacak dil zengin olacak diye dü,ü
nürdü. Fakat ikramiye çıkmadan ev· 
vel zengin bir kız almak talihine maz 

har olmuttu ! .. 

1 Mektepliler müsabakası 1 
Kabinenin istifası 

72 nci haftanın 5 incıliğini Gala
•asaray lisesinden 1176 S. N »if B. 
kazanmıştı. Yazısı şudur: 

Bu h&ftanın en mühim habeı·i, İı· 

met P~. kabinesinin istifası Vt! Rei
ıicümhur Hz tarafından kabine tef~ 

kiline gene ismet Pı. Hz. nin memur 
edilmesidir. 

B. M. M. nin içtimaı, Ankaranın 

siyasi havasını değiştirdi, Meclise 
muhalefet girdi. HükUmetin icraatı 

Meclis kürsüsünde tenkit edilmeğc 

• 
Bilmecemiz 

1234~6 

• ~ ... ·--- ~· u1 .... • n •u .__._... . •••• 

-SiNEM LA -
1 ....... "-''-"-''-' --'"-"-lı ''i'il"' ...... ~ ( 

'\1elek sinemasında 1 

NANCY CAROLL 
HAY AT Dalğaları 

Karısını çok mu _ iyordu? .• Bu te

min edilemez.. Belki akıam olup da 
İfİnden avrlet edince dinlenmeli ter- Şimdi yeni bir servetin de sahibi başlar.dı. Bu, şüphesiz tam bir par-

~'nkalAde reııklı fi!minJe /.il~( ,J· I 
~:Lir~ FOLLI l.S meşhur re' ti ile 
beraber ~arkı ..;i;ylh ecck ve dans 

edecektir. Şiındiye kadar KÖrülnlc 

miş eınsal:-ıiJ: hariLu '.iiJc hir filındir. 

cih ettiği için hiç bir ta.rafa çıkmı- olduğuna k~naat getirince sevincini 
yordu. KarıOJ fevkalade güzellerden zaptedemedi. 
değildi. Fakat çirkin de değildi. Li-ı Kad;.n onun her hareketini, ıevin
kin cok zengindi. Kim olsa böyle cini telkik ediyordu. Gen~ kadın o
bir kızı alırdı.Onun için genç adamın nun yözlerindeki mi.nayı okumu.ştu. 
kendini talihli bir erkek ıayması la- Kendi kendine: 
zım geliyordu. Karısı tarafından çok - Bu adam artık bu servete sa· 
seviliyordu. hip olduktan sonra bana ihtiyacı knl-

Genç adam zengin değildi?.· Na- madığım her hali!,. anlatıyor!.. 
ııl o)muıtu da böyle zencin bir kızın 
gönlünü zaptedebil.ritti. Kendisi ro

man yazan "·e me,.._ur olmağa çaJı

ftin bir gençti. ihtimal ki bu mezi

ye:tine hayran zengin kzz kendine en 

iyi koca olarak bunu intihap etmİf· 
h. Yahut da !':evmekten kendini ala

mamıştı ... K.imbilir? .. 
F aka.t bu zengin kızı aldıktan son 

rl-:t genç romancı roman yazarak mcş 
hur olmak emelini bir tarafa bıraktı. 

Kendi kendine bir de fÖyle sebep 
buldu: 

Roman yazmak herkesin gittiti 

yolu takip etmekten başka bir şey 

değildi. Ben tarihi tetkikatla meş-

Sinema ve tlyal~!.f. 

Is. B. Darülbedayi 
temsilleri 

Huak~am >aat 9,.10 ds 

TOPAZ 
4 Perde 

Tcrcurne edenler: !. Calip, H ll.a<im 
Ctçen 5enekl gibi Salı •kşaın

Jarı muallim ve tılrhelere, <;arşam

ba akşamları üniformalı zabitana ve 
('umarte!'İ akşamları umuma tenıiJAc 

lamento usulünün icabıdır. Fakat 

tam bu sırada İsmet Pş. kabinesinin 

istifası vuku buluyor. ismet Pş. ka-

bllmecemlzin hallerlilmlş 
Şt'kli 

İl~\"cten: FUX :-.ı~:W: halihazır sesli dum a ha' ad isleri 

~ t>ar:ımounr filmidir~~ 

binesinin bu istifası iki sebepten ile- 2 3 ~ 5 6 7 8 C) [o r 1 ... ,A ... A. A. A. A. .............................. " ... ""' ,.. ................. . 
ri geliyor: 1 ...,..,......,...,.....,.....,.....,.....,.....,....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,....,...,..,,. ..... ,..,.......,. 

1 - Buglinkü kabine aza5ından ı• - ı _ - ,~il ı Bu akşam ASRİ SİNEMADA ~ 
bazı zevatı hariçte bırakarak yeni bir -1. _ -. 
hükumetle Meclise çıkmak. _ :_ ı • li 

J~:~ '\ ll~:l{SllOl."J: .\ fARIO .'I/ Sl.\O\J ve c;~;ORCl•:S 1.1.11 IS ı 

il - Millet vekillerinin ve devlet· 4 • • •• 
caral"ınd:ın temı;;il edil ınış 

rı:sinin yü.csek itimatlarını haiz oldu İl ~ CAZBAND DELİSİ i 
ğunu bir k•re daha isbat ve izhara 

111 
l11fJ ~--- i J"C\kal~d' ,e un~in bir !ılın 

vesile ve imkan vermek. - , 1 _ ~ '.\fuzika~ı, ;,lac;ıro l'llL ,\:\SK\" tarafından Hlmc ııHh:rılmu~!llr. 
Kabine istifa ettikten sonra Reisi- \ 1 ' l \ " ~ 1 S~ S. l<l'\S \e akıllı iı•y,·anları tarafındın muauaın '""'Y'''' programı.·~ 

cümhur Hz Meclis ve !ırka reisleri- 11L11 IJ!I' 
111

_ . ····~ .... ~ ........ ~~····· ~-0 ni davetle istişarelerine başladılar... tıool' 

1 Parlamento kaidelerine göre Meclis- _ •••••••&O••• •••. O. OO:C•CCC•OSJ 
te ekseriyeti haiz fırka liderinin B4ş ııl....--!Oii·~------"18=--'.......ı- l\1ÜKE L İ J. 
vekil olacağı malümdur. Diğer taraf M~1E 1\1US K ••• ' 
tan B. M. M. inde H. F. kahir bir Bugiinkii bilmecemiz .FEERİK MİZAN::lEN ... 
ekseriyet temin etmiş bulunmakta, Soldan sağa ve yukardan aşağı AŞKJ A MElH). LJ BfR ME'· Zl 
Meclisteki fikir cereyanları da bu . J ın , Y · ••• 

ı - ~aba (2). Fenalık (5). No-
merkezdedir. Filhakika Reisicümhur .A,.m(·rika"da ı;evrilen ilk 4lperet: 

ta (2). 1 1 Hz. de yeni kabine teşkiline Malat- '-(ÜL .VUT'ta B R 2 - Yağmur (5). Et satan (5). 1 
ya mebusu ve C. H. F. umumi reis 

3 - Nota (2).İsneyn (3). Yu•a. vekili İsmet Pş. Hz. ni -Mtişarün- (2). 
Muzikası: OSl\AH STRALSS 

İZDLVAÇ 

)erde yazıJı olan bu adama gazeteci gul olacağım ... ileybin kabul etmemek hususundaki 4 _ Nota (Z). Sopa ( 3). Zaman \·ardır. -- ·-- \fllmessilleri: 11.'1.ROl.D \IL'RRAY ve '\OR\I \ TEHRIS 

Cct•COOO• FOX film ••••••••••• arkadatlardan biri müracaat ederek Bir takım kitaplar aldı. Her ak-
Kadıköy Sıirnya SiıH'ması 

israrlarına rağmen- memur etmiş- (3). 

&örüşmek iıtemif. • Bir Alman olan 
operatör geleni hele gazeteci olduğu 

nu ifitince hemen kabul etmiı. Fakat 
cazeteci Türkçeden ve operatör Al

mancadan ~tka dil bilmediği için 
-ucuz- bir tercüman tedarik et
mitler ve onun vasıtaıile şöyle gO

:U,mütler. 
- Operatör efendiye bir operas· 

yon yapt...;...ı. iıtiyorum. 
- Pek ili .. Ne gibi? 
- Ben emeroitten muztaribim d..:! ! 
- Resmini çekeyim! 
- Hayır openıyon! 

- Anlıyamadım! 

- Operasyon, ameliyat! 
- Haaa! Ben cerrah değilim! 
- Ne bileyim operatör diye itit-

- de •. 
Şimdi bu zat bu hadiseden hiç bah 

setmiyormut, likin ucuz tercüman 
durur mu? 

şam evine gelince yemeğini yiyor, 

tdkikat dediği şeylere dalıyordu. 
Karııı her akşam onun karıısınd~ 

bir yere oturuyor, saatlerce onun 

"tetkikatı,, bitecek \Jİye bekliyordu. 

Halbuki kadın artık sabrraızla"ı 

yor, belli etmemeğe çahşmakla bera

ber kocasının kendiıile meşgul olma

masına sinirleniyordu. 

Genç kocası tarihe ait topladığı 

bir takrm vesaik bulduğunu iddia e
derek yeni bir kitap hazırladığını ıöy 

lemitti. Fakat artık fazla bir şey •Öy 
lemi yor, karııı ile mümkün olduğu 

kadar az konufuyordu. Bu kadını 
bedbaht etmeğe kafiydi. Kadın şuna 
hükmediyordu: 

- Bu benim zifımdan İstifade et
t:. Beni yalnız servetim için aldı. 

Şimdi rahat bir ev bulduktan sonra 
beni daha ziyade düşünme(• lüzum 
cörmüyor ••. 

(Demonya) 
Sc~li Ye sr,1.lü fı im 

ZAYİ 
Fcyziaıi lisniııden aldıgım tı.f. 

numaralı 8 teşrinicncl ı;·.>rı tarilıll 

tısdıknımt ve1ıik1rnı /. yl ı:~·.Jcdiın. 

Yeniı;ini ;ılac:ı~ımdnn lıükml\ voktur. 
:jükriye \lehmet 

ZAYİ 
3159 nıımarnlı komyontt pl~ka;ını 

<;:ıralca yolunda zilvi ettiın. ,.enisini 

alacağımd:ın eski:-inin hilkmü yoktur. 
.11.~!) '\ıı. k•mynn •ahihi .\lc<ııt 

İL.\:\' 
Sekiz yüz elli hin lira sermaye ile 

terdir. Bu vaziyet, aylardanberi ağız 5 _Arkadaş(~)- Cakot (~)-
larda dolaşan, b ,zı gazetelere serma 

6 - Saçsız (3) Ç.öpten duvar (J) 
ye teşkil eden dedikodulara bir niha- ····=·········· M A X 1 M 7 - Terzi ( 4). İnce deg- il yet vermiş, hakikati herkese anlat-
mıştır. Kabine kuvvetli elemanlarla 8 - Uzak nidası (2). Bir r.-aç \lııazzam bir ,·aryete programile 

BU AKŞAM AÇILIYOR 
Meclise girdikten, Fethi B. in nut- ismi (3). Erkek (2)- Yannki cuma gtınü saat 17 de 
kuna Başvekil mufassal ve müdellel 9 - Nota (2) Cet (3). Yama (2) V A R Y E T E P R O G R A M 1 L E 
cevap verdikten ve nihayet progra- 10 _ Maharetli el işi (5). Evli B Ü Y Ü K 11-\ A T 1 N E 

"4teıe4N•Nt04M ••• oo•=•e••-~e-•4 mım okuyarak büyük Meclisten iti- değili (5). .ı W W - - -
mat reyi talep ettikten sonra bu haki 11 _ Sicim (2). Bakış (5). No-
kat daha iyi anlaşı'acaktır. ta (2). 

Pendik Bak,teriyolojihanesi müdür
lüğünden: 

li~e ~e ~anıacana mnna~asası 
Ha~ teri) olrıji haııei Serem IJanilistihzarı 

-~-.... Ilariİ<., _hayal, kaza ve otomobil ~igortalarıııızı ... _ 
!fT" Calatada l"nyon hanında klin ÜNYON SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
1 kumparıyasına hir kere u'ramadan !tigorta yaptırmayın11.. 

·-~~!!ii!!!!I,..~ 7elefon: Beyoğlu - 2002 •=- --== 
Bedia Hanımın yüzüğü Aradan epi zaman geçmiıti. Ko· 

Samıundan yazıldıfına söre Sam- C"51 gene o tetkikatla meşgul, genç 
5unda aktriı Bedia Muvahhit Hanı- kadın da mes'u' olamamaktan mü,-

t:ınmuz 1920 tarihind• te;ekkül 
eden ittihadı m'3din Türk anooiın 

şirketinin htlıt:r hi<,.esini \'ÜZ lira 
olmak üzere lı'nbı ,ekiz hin beş 

yüz numarava kadar mukanct hi>
~esının daıngil kanunur:un altıncı 

faııı.lının \ irıni hc~inci m:tdc.lcsi mu
cibince ylizdc bir ni-.hetinde resmi 
hulunan sekiz lıi.ı beş vuz lira lsran

bul ~:tft.-rJ:ırlı~ı pul şuhc~i 'ez ne 
_ine tcs1iın ve 1nuk-.hilinde 40,J 117 
No. 29· 9 <ı;ıo tarihli m.1khuZ'I ita 
kı!ınüıO;'ı il~ı olunur. 

Gram Adet 
!500 2000 
100 8000 

Baytar! 
Nevi 
Şi~c 

., 

Kilo Nevi 
Kiloluk Şişe 

30 ,, IJamac;ır.a 
lstan~ul vilaJetiu~eo 

mın yüzüiü çahnmıf. teki olarak gü .... Jerini geçiriyorlaTdı. 200 ıooo 25 
20 
ı !i 
1 () 

5 

,, 2-1 O- !JJO perşemlıc !(lİnlİ saat f l de Fatih de Çar~ümbaıla in • 
edilmi~ olan 15 inci ilk mektebin açılma resmi icra kılınacagın

dan Meclbi L'mumii vilayet ve cemıycti umumiyei belediye aza• 

lan lleycfendclerin teşrifleri rica olunur. 

Aramıt taramıf nihayet bunu ki· Bir gün aenç kadın kocasının ma .. 
bar bir hırıı.zm atırdıtı anlaıılmı,. . sası üzerine bir kiğıt bıraktı .• Koca 
Bu kibar hırıız ertesi günü yüzüğü 51 geldiği zaman bu kiğıdı tarihe 
hir zarf içinde iade etmiş ... Doğru- ait bir vesika diye merakla elini uza· 
au Samıun'un hırıızı Arıen Lüpen'i tıp bu ki.ğıdı açıp baktığı zaman b;ı

dt ceçti. 
1 
ıey anlamamıştı. Bunda bir çok ra· 

50 
30 
20 
10 

2000 
rooo 
1500 

,, 

" 
" 

,, ,. 

" ,, 
,, 

" Slif' .,, ,, ,, 
•"(l() ••• •••• •••• •• • • ••• • •• • • • •• • • •• • ···•• •lıııı.. ............................... 1111lf111 ,) ~ı 111111111111111111111111111111111111,. ............ 111111111111111111111111111 

~u~;·;~~:;ırc Piy•ını:o mııdllrlii- ıooo 1 h~;:~ Dnrc kıi~c ~i~o ~~ ANADOLU il FELEK ı kamlar yazılıydı. Zevceune döndü: 

---Z...,_A_Y_ı"""· --
Edirnenin \ite kazuı a>lelik 

şube.inden •lmış oldu~um ve,ikayı 
za;i ettim. Yenisini al>ea~ımdan 

t kisınin hükmü kalınadı~ının ilan•n; 
[ica eylerim. 

Biga Cımiikdıir mnhalle;indo 
yabancı defterinde mukaneı \"izenin 
) azı mahılleslndco FUlübc muha
cırlerlnden .114 T. Rıyram oğlu 

Mehmet Salih. 

- Bu nedir, anlıyamdım, dedi. 

Kadın bilmiyor gibi baktı. Sonra: 
- Evet, dedi, yeni çıkan ·piyanko-

nun ikramiye liıtesi ... 

- Bana hiç lazım değil. . 
- Neden?.. Bilakis asıl sana la-

zım!. . Çünkü senin biletine en bü
yük ikramiye çıkmış! .. 

Kadın parmağı ile bir ı akam gö~
terdi. Koca.-.ı anlamıştı. 

Onun e~ki bir biletri vardı. Hep o 

928 modeli kapah yedi ki~ı Pendik Haktcrh.·ıılol' hıınei lla\ tari \e Serom lhrülistihzarına :: ::~ -- •' 
lik bir adet lıııik otomobili 'a !ııZtımıı olup aleni munaka'iıya konulan \"C 8 I te~rinievvel 9.10 ~_§_ Si GO R TA ŞIR K Er t ~ .. 1. 
tılıktır Talip ola.ı arın !(ii: ınck tarihine mu.;adif ı;;ır~Mmha gıınıi ihaleleri km kılınacak olan yu- __ ... 

ll/l"L Tak,iınd~ :;cııil Beyin pı kanla mik<ları !(O>tcrilcn muhtelif 'i~c \ c dama<";ınaya talip ıılan- §§ Tflrktye '• Bankası tarafından teşkll edllınlştlr si 
rajı>ın 'c P"Y :<ıırmck içioıde lnr ~artıı;ıınc.,iııi !(fümck iı·in her gun Dcftcrdarlıi< hinasında ınlİ- :: Yangın • Hayat - Nakliye • Kaza • Otomobil· m•3'ullyetl ;; 
ı 3 tqriııi<'\ \el •ı.ıo tarihine J.;;, C>'e>all ikti>adiyc ınuh,"ehcdJiKine n: ~işelcri \crme~c talip olan· :: maliye Sigortalarını kabul eder. ;ı 
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ayaf..a hı.:kmıştı: ki kcltuğa oturdu, dirseğini da- nımın dedikoduları giderdi. züldü. Belmaya şüphe gelecek, zaman şahıs yoktur, hakıka· 

Nevres Vacit, durdu; fikrin
den caymış gibi elini masaya 
vurdu: 

- Seviyor da değil, gönül 
e~lendiriyor. 

Kaşlarını kaldırdı, sesinin 
işitilmesinden korkan bir vazi
vet aldı: 

- Emine de var. 
Hürrem Hakkı, omuz silki

vcrdi: 
- Bunların biri vahim de- -

t.il. . . Dedim ya sana; onun 
her hareketi ölcülü. . Ferhun- -
deyi seviyor, ta.mamHe inanmı
yor. ihtiyatı elden bırakmıyor. 
Emineye yüz vermesi de ayrı 

bir siyaset. • 

- ~en, bugü1t cıidırıyor m'ı yadı: - O da mı sırdaşınız? diye... yoktur. Yalnız o müphem ses 
~un, Hü:rem?. _Emine ile Rasih arasında- - Hayır ... O, kainatın sırda Hürrem Hakkı, göz ucu ile o müphem şekil vardır. Bu seS· 

Hürrem Hakkı, lfıkayt duru ki münasebeti, bir gece, tesadü şıdır. Onun için, hakikati öğren bakıyordu, Nevres Vacit, kar- senin sesin de olabilirdi, beniJ"ll 
yordu: fen an !adın! Biliyorum! dik. deşinin mahirane tevilini hisse sesim de olabilirdi, Rasi hin ses~ 

- Bilmiş ol ki bu asırda hiz _Rasih mi söyledi? - Bravo, Hürrem... dememişti, omuzları gururla ,di de olabilirdi !Buşekil,senin şe1<l1 

metçi idaresi, karı, metres i _ Evet. . . Fakat birden n~esi durul- kildi: ! ne de bürünebilirdi, benim şek· 
daresinden güçtür. Sen, uyu- Nevres Vacit, kollarını ka- du, sesi kısılıverdi: - Ne olsa, benim oğlum! lime de, Rasihin sekline de .. 
yorsun Yahl't talih seni Ş[· vuşturmuşt•ı: - Ben, muhitime ne kadar Hürrem Hakkı, güldü: 

Malınıut Yernri martmış ta, hakikatin acılığı- - Demek sırdaşsınız? yabancı imişim! - Ah, hodbin! İyi tarafları 
nı hiç, amma hiç bilmiyor- - Olamaz mı? Ben, kendi he Hürrem Hakkı, içini çekti: oldu mu, kendine mal ediyor-

Nevres Vacit, istikrah!;; sun, farkında değilsin! Uçtu-. sabrına istifade ettim. - Aynalar kınlıyor mu? sun. Fenalıklannı paylaşsana ... 
burnunu kıvırdı: ğun semalardan bu haki süfli- - Ne gibi? Nevres Vacit, zebun, bitap, O zaman, benim kadar, onun 

- Midesizlik.· .. 1 ye biraz iniver!.. - Hatırlat, o zaman anlatı- eski yerine çöktü, yığrldı: üzerinde anasının da hakkı var, 
.. Ağabeyisi, merhametle gu·ı - Rasih, bunu bilitizam mı nm. Şimdi devam edeyim. E- - Gözlerim, muhitimle ala- dersin ••• 

luyordu: yapıyor?. vet bir gece, o da tesadüfen öğ- kamı, rabıtalarımı kesti, ıkırdı, - Bu, inkar edilir mi? 
- E~er bugün_ çayın sıcak j - Evet,_ bile bile •. Ayni za- rendin. Rasihin ı:e kadar üzül- mahvetti. - Sana göre öyle ... Eğer Ra 

ve vaktınde gelıyorsa, bunu manda Emme de pek fena de- dü~ünü bilemezsın. - Hayır, gözlerine kabahat sih istemiş olsaydı, Belmanın 
Rasihe meclyurısun ! Eğer sı- ğil. .. Nesi var?. İnci gibi kız.. - O da beni görmüş mü? •bulma... Sen, doğduğun gün- gönlünü çclebilirdi. Belma, yaş 
cak tıraş suyu bulabiliyorsan, - Sus Hürrem .. Bu, senin - Hayır ... Kapının açık brra denberi, etrafına gfü.lerini kapa ta kızlar, evvela aşkın lakırdısi 
bunu Rasihe medyunsun! E- eski huyundur. Babamızın, kılmasından anlamışlar. mıştın. Vekayi zorla açmasa, le geçinirler. Bu, onlar için bir 
ğer yatağın~ her gün dikkatle annemizin sağlığında eve orta Nevres Vacit, yerinden sıç- az sonra, babanın, benim, o~lu gıda mahiyetindedir. Kendi a-
toplanıyor, düzeltiliyor, odan yaşlı hizmetçi bile almazlar. nıdı: nun çehrelerini hallerini, biçim aralarında geçen bu gizli fıskos 
tertemiz ı.i'pürülüyor, tozları ~ Hatta genççe Arapaları - Bu, hiç aklıma gelmediy- !erini, şekillerini bile tanımıya- lar, laJnrdrlar, nihayet bir ha-
alınıyorsa gene bunu, Rasihe da .. _ di? cak, bilmiyecektin. Emine, Fa- yal olur. Bu hayal, dimağların-
medyunsun! Eğ-er gümüş ta- - Rasih'le 'bunun için yıldı- - Rasih, çok üzüldü; senin zilet Hanım, hep bugünkü hi- da müzminleşir, kökleşir. Bir 
krmlan, kıymetli şeyler, öte zm barışık. . . hatırına olmadık şüpheler ge- !diye ... Geçmiş günleri karıştır müddet te böyle avunurlar. Bir 
beri çalınmıyorsa, bunu da ge - Peki, sen, neye dargınsın? lir, diye... - hayret etmezsin, evet, haf- gün gelir, hayallerindeki sesi, 
ne Rasihe medvıın•'>n!. Hürrem Hakkı, tavrunu de- - Bu. rlo~ru... ı talarca, avlarca hıı~t" rrlecek sekli. knfaklarilc duymak, göz-

Başını Nevres Vacit'e yakla• 
tırdı: 

-Şimdi söyle, Rasih bunda~ 
istifade edemez mi idi? 

Nevres Vacit, dudaklarırı1 

büktü: 
- Belki! 

- Nedtn, belki? Onun c.aP
kınlığından şikayet eden sı:~ 
değil misin? Bilhassa yaşı ~ıı· 
sait! Böyle bir tecrübeye girı~· 
mekten onu kim ve ne mened'' 
bilirdi? 

Hürrem Hakkının mantığı~: 
daki kat'iyyet Nevres Vacit 1 

sarsmı$a benziyordu: 

- Sen, neye istifade etrı1'' 
din? 

( Bitmedi ) 

t 



T acirlerimiz -Tevfik 1 
Rüştü Bey 

(Başı 1 inci sahifode) 

ırkla itham edilmiş, yarım mil
yona baliğ olan paralar müsa

Poliste 

Çok feci ölüm 
Bir kadın, elbiselerini 
tutuşturarak kendini 

öldürdü 
dere olunmuş ve kendilerin- Nişantaşında Kurtuluşta 67 
den ayni miktarda da cezayi numaralı evde oturan 60 yaşaı-
nakti talep edilmiştir. da madam Anastasya fakru za-

Rusyanın resmi bir şubei i- ruret saikasile intihar kasdile 
darcsinin alakadar olduğu bu kendi kendini eteklerinden tu
işte rolü olan memurlar ve İ- tuşturmuştur. 
talyan şirketinin resmi ve mes' Anastasya bu şekilde yanma 
ut mümessili, muamelenin ce- ğa başlayınca feııyat etmiş ve ye 
reyan ettiği Odesa şehrinde tişenler tarafından hastaneye 
bulundukları halde bunları mes kaldırılmışsa da, bir kaç dakika 
ut tutmıvarak Türk tacirlerinin sonra vefat etmiştir. 
paraları 

0

miisatlere edilmesi doğ İntihara sebep te fakrü za
ru olmadığı alakadarlar tara- ruret gösterilmekte ise de Ma 
fından söylenmektedir. dam Anastasya bundan on gün 

Tevfik Rüştü B., tacirlerin evvel Balık.lıdaki Rum fakir 
tesebbüslerine cevaben, bütün hanesine müracaat ederek ken
şikayetleri mucip meseleleri disinin yatırılmasını ve kcndi
halledeceğini söylemiş ve her sine muavenet edilmesini rica 
halde yeni ticaret muahedesi- - etmiş fakat ret cevabı alınca 
nin akdinden evvel bu gibi pü intihara karar vermiştir. Zabıta 
rüzlü hususatın intaç olunaca- ile tahkikat icra edilmektedir. 
ğmı temin etmiştir. Üç dükkan yandı 

Tevfik Rüştü 8. geliyor Evvelki gece saat 21 de Arap 
Moskovada bulunan Hariciye camii civarında yangın çıkmış 

vekilimiz Tevfik Rüştü Bey bu- ve üç dükkan yandıktan sonra 
gün şehrimize müteveccihen ha- söndürülmüştür. 
reket edecektir. Y:angın fıçıcı Mihal ile Hır-

Mumaileyh cumartesi günü davatçı Hüseyin Efendinin dük 
lstanbula muvasalat edecek, bir kanları arasından çıkmış ve bu 
günlük tevakkufu müteakıp An- iki dükkanla yelkenci Emin E
karaya hareket edecektir. fendinin dükkanı yandıktan son 

Şoförler dün 
gece toplandılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
edilmesi. 

3 - Döşemelerin ancak eski 
dikten sonra maroken ve müşam 
baya tahvili ve ketenle kılıftan-
tnaması. 

4 - Yeni gelecek otomobille 
rin 3500 liradan yüksek fiatli ol-
maması. 

5 - Otomobillerin arkasının 
körüklü ve şoför mahallinin ta-
111amca kapalı olması ve şoför 
mahallinde bagaj yeri kabul e
dilmemesi. 

6 - Otomobillerin arkasında 
port bagaj bulunması. 

7 - Ve vilayet yeni taksi oto 
millerinde bütün evsafın tat
bık edilmesi, fakat mevcutların 
tadilinin mecburi kılı'nmaması. 
gibi maddeler tesbit edildi. Söz 
bir aralık sadet haricine çıkarak 
müzakerat başka cereyan aldı. 
Ticaret müdürlüğü mürakıbı İs 
mail Hakkı Bey mevzuu hatır
lattı. Bu arada bir polis memuru 
felerek vilayetten içtimaa mü
saade edilmediğini bildirdi, key
tiyet tezeRkür edilmek üzere po
lis merkezine gidildi. Bu esnada 
Senihi Beyin teklifi ile tesbit e
dilen bu maddelerin hükumet 
nezdinde müdafaası icin Nihat, 
Senihi, Selanikli Mehmet. Nıza 
meddin Beylerden mürekkep bir 
hey'et intihap edildi, ve polis 
merkezinden haber gelinceye ka 
dar içtimaa nihayet verildi. 

• 
Senihi Beyin izahatı 
Şoförler cemiyeti intihaba

tında müstakillen namzetliğini 
koyarak kendisine taraftar olan 
Parti ile beraber intihap müca
delesi yapan sabık şoförler ce
tni yeti reisi Senihi Beyin ser
b~st Cümhuriyet fırkasına gir
dıği söylenmekte idi. Dün bu 
haberin doğru olup olmadığını 
Senihi Beyden sorduk. Dedi ki: 

- Serbest Cümhuriyet fırka 
sına girmedim. Böyle bir tasav
vurum da yok. Hem buna lüzum 
.da görnıiyorum. Mensubiyetile 
iftihar ettiğimCümhuriyet Halk 
fırkası yeni tedbirler, hararetli 
faaliyetler le memlekete ve va
~na daha faideli olmıya çalışır
S en benim oradan istifa edip 
erbest Cümhuriyet fırkasına 

ra söndürülmüştür. 
Mihalin, dükkanını iki gün 

evvel sigorta etmesi şü-.\eli gö 
rüldüğünden tahkikat tamik ol
unmaktadır. 

Hüseyin Ef. nin yanan dük
kanı üstündeki odada uyumak
ta olan çıraklardan 12 yaşında
ki bir çocuk pek güçlükle kur 
tanlmıştır. 

* * * 
Dün gece saat bir raddelerin-

de Asma altında Papaz oğlu ha
nında bir yangın çıkmışsa da et
rafa sirayetine meydan verdiril
meden ve tevessü etmeden sön
dürülmüştür. 

Vapurda bir gebenin 
sancısı tuttu 

Dün sabah Boğaziçi seferini 
yapan 70 numaralı vapurda Ye
niköyde köse Hayık paşanın 
köşkünde oturan Nazmiye H.ın 
sancısı tutmuştur. Köprüde bir 
askeri doktor tarafından vazı
hamli yapılmıştır. Çocuk erkek 
tir. 

Bir kondoktör tren 
albnda can verdi 

Evvelki gün saat 14-15 te Hay 
darpaşadan hareket eden Banli
yo treni Suadiye istasyonunda 
duracağı sırada kondoktör Ta
lat Efendi tren sahanlığından 
müvazenesini kaybederek düş
müş bacağı kesilmiştir. Talil.t 
Efendi bir müddet sonra da öl
müştür. 

Sarhoşlar kavgası 
Galatada hamallık eden Bür 

han, Haşim, Osman ve Nuri 
sarhoşlukla kavga etmişler, Bür 
han Osınana bıçak çektiği cihet 
le yakalanarak hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Sahte memurlar 
Bebekte kendilerine icra me

muru süsü veren Nazmi ve Ce
vat isimlerinde iki şahıs polisçe 
yakalanmışlardır. Haklarında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bir yankesici yakala!Jdı 
Bolşevik Hilmi ismindeki meşhur 

yankesici, dün sabah Haydarpaşa 

vapur iskelesi gişe•inden bilet almak 
ta olan Beyoğlu kaymakamı Sedat 
B. in cebindCR cüzdanını çalmağa 
teşebbüs etmişse de Sedat B. bunu 
hissetmiş ve Bolşevik Hilmiyi yaka
lıyarak polise teslim etmiştir 

Bıldırcın bol fakat 
fişekler pahalı 

MILLlYE'f 

.... ... ..,... ıof. 

ENO'S •• Fruit Salt ·: meyve tozu 60 senc
denberı mıde karaciger ve barsakların 

yardimcısı olmakla mııştchirdir. Tuzlu kaynar 
menbadan istihzar oluoan şekersiz, tuzs11.z tabii 
müshildir. Eno's meyvelerin ekser havası 
oafiasıoı camı tatlı ve lezzeti l!tirtir. 

Sabah ve akfOm bir •• lcadehJ 
dıruruuıcD bir k.aJl" kaliJt_o.~ıtur. 

d" ~~ ~~ 
~~ ... ~ ... ..,~ .. ~ 

·"'* 
"' ti!LOMUM ::k 
ECZANELERDE 

SATIUR 

"Frult Salt"' 
ve ·• E:oo .. 
isiıulenle eu: 
keti fabnta~ 
nın afimeU 
farıkuıdtr 

Fati~ sol~ ö~üncü ~utut nıa~tenıesin~en: 
Aşajtıda isimleri ve mahal ve tarihi vefatları yazılı ölülerin terekesi 

mahkememizce tt1Sfiye edilmekte oldugundan alacak ve borçlula-
- rın tarihi ilAndaıı itibaren bir ay ve iddiayı veraset edenlerin iıç 
ay zarfında hizalarında yazılı dosya numaralarile İstanbul adliye 
dairesi eytam mlidürlyetlnde tasfiye memuru ÖMF:R FARUK Beye 
müracaatları ilan olunur. 

Dosye No. Ölünün ismi 
Mir'ıt /-1. 
Halide H. 

Mahal ve tarlbl vefatı 

Konya 
Veresesi 
Yoktur 

Son llcameıgahı 

927/53 

928/14-0l 

M8ll401 

Emine Lütfiye H. 
binti Hasan 
Tahsin Pt. 

1teşrinievvel1141 • 
• 

Anlan oğlu 26 tcırlıievvel 331 Gureba • 
Hilseyln Avni hastanesinde 

'127/ IJ9 Dursun kızı Zahide 12 T. erel 927 Hıseldnisa • 

• 
• 
• 

Hasan kızı Adile 
Ahmet kızı Ayşe 
Sadık kızı lhsın 

16 • • " 
4 T. san! 927 • ,. 
6 .. • • 

• Murtaza kızt Ayfe 12 • .. .. 
• Mehmet kızı Ayşe 25 eı•IOl 927 • • 
• 1 !asan kızı Zübeyde 23 • • • 
• Mehmet kızı Şemsiye 21 • ,. • 
• Salih kızı Ayşe 21 temmuz 927 • ,. 

Aksarayda Davut 
pa,ı mahalle>inde 
lloıhor caddesin· 
de 86 No. hanede 
Fatih Saraçhan;" 
başı Haydar ma· 
hallesl Yeşlltekke 
sokak 38 No. 
hanede 
Sirkecide Osma
niye otelinde ml
safireıen mukim 
iken 

927 /146 Ali oğlu lsmıll 5 T.sanl Gurebı hastanesi • Afyon Karahbarlt 
• Osman oğlu Mustafa 10 • • • Ordulu 
• Yusuf oğlu Kizım Nltıaı 18 .• • • Trabzt>nlu 

• • * 
Fatihte Edirne kapısında Neslişah sultan mahallesinde Çınarlı 

çeşme caddesinde 81 numaralı hanede mukim iken 9 kanunuenel 
927 tarihinde vefat eden Tahir kızı · Fıttıet Hanımın alacaklı ve 
borçlularından isimlerini kaydettirenlerin mlrascıları ile birlikte bir 

balta zarfında lstnnbulda Adliye dairesinde Eytam müdüriyeti tasfiye 
n•ernuru Ömer Faruk Beye n.llracaatları ve müddeti zarfında 
müracaat edilmediği takdirde icabı muamele :;ıyabcn ifa oluna· 
cağı alAkadarana ilAn olunur. 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile mü-ı 

nakasaya konulan An
kara şehrine isale edile- ı 
cek su işine muayyen 
zamanda talip zuhur et
mediğinden bir ay zar
fında pazarlıkla ihalesi 
takarrür eylediği ilan 
olunur. 

Darullunun ~uenı1aı r·aıultesin~en: 
Darülfünunda yapılacak askeri muallimlikleri imtihanına talip 

olan zabitanın yetlcrinde musaddak vesikalariylc birlikte 4 te~
rinievvel ı 930 cumartesi günü saat onda Edebiyat Fakültesine 

l!eçmeyi düşündüğümü zannet
~ek gülünç olur. Bu şayıayı tek 
~'.P etmenizi rica ederim. Ben es 

Bu sene bıldrıcm çok boldur. Av -
cılarm söylediğine göre yirmi beş mliracaatları IAzımdır. 
senedenberi bu kadar bol bıldırcın !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=ıl!!!!!=ı!=ı!=ı!=ıl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ıdcn olduğu gibi bugün de 
~alk fırkasına mensup bulunu
l'orum. Yeni fırkaya geçmek ta
~vvurunda da değilim, bunun 
ıçın icap ve lüzum da yoktur. 

Musevilerin bayramı 
MuRevilerin dini bayramı mü 

liascbetile bugün musevi mek
tep ve mi\essesatı kapalıdır. 

Doğum hastaneleri 
•. ~dana Malataya, Erzurum ve Kars 
.' ayetlerinde yinni~er yataklı birer •o· kum lıastaneai açılacaktır 

görülmemiştir. Bilhassa Çatalca ta - Balıkçılar ne istiyorlar? T ekaütle ri davet 
raflarında pek çok kuş vardır. l3alıkçılık komisyonu Cumartesi 

Bundan beş on gün evvel Ambar- günü saat ikide Ticaret Odasında 
lı, Angorya çiftliklerinde bir avcı toplanacaktır. Bu toplantı koınisyo 
tek başına 450 den fazla bıldırcın nun son toplantısıdır. 
vurmuştur. Balıkçılık raporu münakaşa edile 

Bu bolluğa rağmen piyasada bıl- cektir . Balıkçıların istedikleri şun
dırcın 25 kuruşa kadar satılıyor. Bu- !ardır: 
nun sebebi av fişeklerinin pahalı el ı _ Tuzların ucuzlamaaı 
masıdır. Bir çok kimseler bıldırcın 2 _ B b ·ı b lık av.lamanın 
tkt 'd ılk kı·· omaıea sa ma an zıya e avc ı zev erını ,. 

t t . . . kı 1 men ı. a mın ıçın ava çı yor ar. Evvelce . . 
fişek ucuz olduğu zaman Ambarlı, . 3 -. Seyrısefaın vapurlarında . ve 
Çekmece, köylüleri bıldrıcın tutmak şımendıferlerde soğuk balık dolapla. 
la geçinirlerdi. Hatta borçlarının rı yapılması. .. . . . . 
tediyesini bıldırcın mevsimine hıra- 4 -:-- l!alıkçı motorlen ıçın bcru:ın 
kırlardı . Bu sene bu havalide buhı- muafıyetı. 
nan köylüler fi§ek pahLlılığının yü • 5 - Balıkçılığa yarayan iplerin 
zünden ava çıkamıyorlar. gümrük muafiyeti. 

Tekaüt maçları Hey'eti tertibiye
sinden; 

1 - Galatasaray tekaüt ~kımına 
karp müsabaka yapacak aşağıda i
simleri yazılı tekaüt idmancılann 

3/10/930 Cuma günü idman levazı
mını hamilen saat onüç buçukta Tak
sim stadyomunda behemehal hazır 

bulunmaları rica olunur. 
2 - Edip, Muzaffer, Haydar 

( Altınordu), Hüseyin Rıza, Şemai 

(Anadolu), Hasan KS.mil, Mehmet 
Re!Jllt, Fahri, Necmi, Ziya (Fencr
bahçe) Arif, Zeki, Hikmet, Hüsni!, 
(Süleymaniye) Beyler. --

1930 

HASAN 
Ecza deposu müstahzaratı 

Paris, Londra, Roma ve Avrupanın büyllk şehirlerinde 
en bOyUk mOkAfaıı ve ılltın madalya ve nişanları 

dlplomalarla musttddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, ad•mi ikddar, tasallübü şerayln, bcl
gevşekliği hastalıklarına nafidir, Şltesl 60 kuruı 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikıü s:ın"at 

olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketimizin ca 
büyUk zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
35-60-110 ve 200 kuruşluk şişelerde. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tobabette ve kora ciğer hostalıklann

da istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. (lkkalık 

flfelerdc yoz kuruştur. Büyük tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. inci gibi parlatır. Çürll
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarını,nczlelerlnl keser. 

Hasan •• • 
surmesı 

Gözlere mukavemetsu" bir cazibe ve ıoııun l!ı:a eder. 
Kadınların bayat arkada~ıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve diyabetlk olanlara istihzar 
edilmiş nclls ve bilhassa tazeliği haseblle bUytlk bir 
rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Hasan balık yağı 
Norveçyanın halis Morina balığının baş mahsulüdür. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz kiloluk gayet temiz 
ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, güve ve ııalr 
haşaratı yumurtalarlle imha eder. 75 kuruştur . 

1 
NIŞANTAŞINDA 

ŞİŞLl TERAKKi LlSESI 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Teşkll4tını tevsi ederek "YUVA. 
ve • iLK ,, sınıfları ile • KIZ 

LEYLl. dairesini 
lttlsıllndekl ( eski 15 inci mektep) 

binasına nalı:letmlşllr. 

LEYLl 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teıkilAt da

hilinde idare edilmektedir. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Sehzadebaşı polis merkezi firkasında 
Tel : İııl 2534 

'ilayet ~ainıi encünıenin~en: 
ArııaYutköyünde 26, 53 No hane 

,, 

" 

1 1, 1 3 

5, 7 
3J, 59 

.. " 
" .. 

Ba!Ada rnüharrer emlaki h ususiyeııin icar müzayede müddeti 8 
teşriniev\'el 9.JO ç.ırşcmba günü saat on bire kadar temdit edil
nıi~tir. Taliplerin enclimcni vilayete miiracaatları. 

• • * 
ldareı husu,iycye mukt;ızi 115 ton yerli kok 95 ton ltriple S 

ton fonda kok maden kömürü 'c 3600 kilo mangal kömürü 
munakas.t müddeti 8 te~rinicvvel 930 çarşamba günü saat onbire 
kadar temdit edilmi~t'r. mUnakasa aleni olarak icra edilecektir. 
Taliplerin vakti muayyene kadar encümene mıiracaatiarL 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

latıllk ~ane ve nıeJ~ane ile ~ükkan ~isseleri 
Mirahor llyas Bey mahallesinde Kuyulu bakkal sokağında eski 

41 yeni 45 numaralı hane. bed•li dört taksitte ödenmek üzre 
ı 635 lira ve aynı mahalde eski 48 yeni 34 numaralı hane, be
deli sekiz taksitte ödenmek üzrr; 17 50 lira ve Hoca Al&ettin 
mahallesinde Tahmis önü caddesinde eski 33 yeni 37 numaralı 
dükkAnın 72 hisse itibarile Hazineye ait 21 hissesi, bedeli St!kiz 
taksitte ödenmek üzre 3So0 lira ye Kumkapıda cedit Bayram 
çavu, mahallesinde Ku mkapı iskelesi caddesinde eski ve yeni 20 
numaralı dUkkAnın kırk hisse itibarile Hazineye ait 12 hissesi 
bedeli berveçhl p~ln nalı:den verilmek üzre 225 lira bedeli mu
hammen ile 16· 10-930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 
de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin Y. 7,50 teminat 
makbuzlarlle lıtanbul Milli cmltk mUdUriyed satış komisyonuna 
müracaat eyle melert 

:\lerkez A, _ nt•; Galatı kö 
Başındo; llcyo~lu 2362 S 
ocenıe; i; Si;kcci'de Mühür 
r.ade hanı altında. Tcltfon 1 
2740 

Trabzon birinci postala 
mız badema htanburdan s 
günleri sa.lt 18 de kalkaı:a 
]ardır. 

Badema Aı, taiya po>tal 
yapılmıyacaktır. 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(ı • ) vapuru 3 zm l r teşrini e vel 
cuma !Oda Galata rıhtımın,(· 
kalkarak cumartesi sabahı iz 
re varır ve lzmirden saat 1 
de kıılkarak pazartesi s<iat 1 

da lskenderlye·ye varacak ~ 
ça~amba t~kenderiye"den ka 
karak lzmir'e uğrayarak f,t 
bnl'a 12 de gelir. 

ISKF:DERIYEDEN •ktarm 
PORTSAIT için de Eşya k 
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapura 2 teşrinie 
Ptr~embe akşamı Galata rıht 
mından kalkarak Zongulda 
lnebohı. Sinop, Samsun, On y 
Faua. Ordu, Giresun, Trabzo 
Rize Hopa'ya gidecek dön ıişt 
Pazar iskeleslle Rize, 01, SU 
mene, Trabzon , Polathane 
Giresun, Ordu, Fatsa, S•msun 
Sinop, İnebolu'ya ufrayara 
gelecektir, 

Bozcaada postas 
(GELiBOLU) vapuru 4 te~ri 

nlevvel cumartesi 17 de !dar 
rıhtımından kalkarak Gellbol 
Lapseki Çanakkale lınroz Boz 
adayı gidecek ve dör.üşt 

Çanakkale Upsekl. Gcllboiuy 
uğrayarak gelecektir. 

Galatı"dı - Kırıköy'de 

Seyrisefaln acentesi rıhtımı 
palamar mültezlmlijti bir se
ne müddetle ve açık arttırma 
ile kiraya verilecektir. 6 te~· 

rinievvel 930 tarihinde saat 
16 da ihalesi yapılacağından 

isteyenlerin o gün levaıı:ım 

mlldürlüj!;iıne gelmeleri. 

NAll\f V APURLARJ 

lzmir Postası 
Seri, Lakı ve muntazam 

' ADNAN vapuru 
teşrinlevveliP 

25incipazar 
günü Hi da Galırı nhumından ha 
rekeıle ( 17.mlre ) vı Salı gtin 
lzmirdeo lsıanbulı hareket eder. 

Galatı gümrük kaqısında Slt 
Fraııaez hanında 12ıuınıarıda Omu 
mi ıcantalığını mUrıcaaL Telefo 
3eyoğlu: 1041 

Daruraceze müdürlüğimden: 
Bedeli ke~fi l 206 lira 4 

kuru~ olan mıiesse>enin çama~ı 
ve etü makineleri tamirinin ka 
palı zarf u>0lile 25 teşrinievvc 
930 cumartesi günü ~aat on 
dörtte kapalı zarf usulile mü· 
nakasası icra <>dilcccktir. Talip 
!erin yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerilf' müracaatları. 

lstınbul ikinci ticaret mahke· 
meslnden: 

lsranbulda huırcılarJa 36 Nô. lu 
dükkandı klğıı ticaretile müıteğiı 
iken iflasına karar verilen Albcrt 
Alfandari ef. ııin ılıcakWarın llste<i 
le sıra defteri tanzim edilmiş of(u 
tundan lcrı ve lflAI k!nunıınun 2.l' 
ne! maddesine tevfikan itiraz eden 
vır ise l•rlhi il!ndan itibaren on gü 
zarfında uıulen milrıcaatlı iıiraz 

ctnıeleri ve büro iza11 tarafındın 

verilen raporun müz ıkcıesile müf 
lilfo yilzde on hlssei garı~den 

nısfı bir bu,uk sene ve nıslı diğeri 

iki ıcne nibıyetinde kefalet tedJye 
etmek tıue teklif eylediği kon· 
kordaıo şeraitinin tetlı:ik ve müza
kereıi zımnında ikinci ıopianma 

olarak tayin edilen te,rinieV\'e1in 
22 inci Çll'fımbı günıi saat 14 de 
mabkemenln iflas odaanda hazır 

buiunmalın lüzumu il!n olanur. 
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Zayıf ~e iştihasız 
olanlara: F osfatl_ı Sark 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

Satılık emlak 
f.,as No. Mevkii ve nevi Teminaa 

T. L 
41 Beşiktaş Abbasağa mahallesi Hasanpaşa deres; 500 

4, 6, 8 numaralı bostan. 
70 Reykoz Tokat mevkii 82 dönüm sebze bahçesi 500 
72 Üsküdar Altunt zade Valde bağı, ahır samanlık 600 

ve erazi 
84 Karadeniz sahili Yazla çiftliği cıvarında küçük - 500 

buyük Kum çiftliği 

Ba!Ada muharrer cmlAk satılmak üzre şeraiti atiye dairesinde 
müzayedeye konulmuştur: 

1 - Müzayede (kapalı zarf) usulü iledir. 
2 - !hale 13-10-930 tarihinde Ankarade idare meclisimiz hu

zurunda icra edllecktlr. 
3- ihaleyi müteakip bedeli ihale derhal peşinen tesviye edile

etktir. 
4 - Talipler teklif mrktuplarını her mülk hlzasında balAda 

gös•eri'en teminat mektuplarile ve şubelerimizden alacakları bir 
kıfa şartname ile birlikte ihale gününden evvel Ankarada umum 
mlıdiirliltf!müze tevdi etmelidirler. 

Kars vilayetinden: 
3 J9 930 da yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna

kasaya vaz edilip şeraiti fenniye ve ehliyeti kanuniyeyi haiz talip 
zuhur etmemeslne binaen yapılan münakasanın kecnlemyekün 
addlle karar verilen 32950 lira 42 kuruş bedeJli Ardahan yalnız 
cam yolunda 23/900 - 23/ 00 inci kilometreler aras.nda vaki ayak
ları kArglr dö~emesi ahşap ve indelhace beton arme olmak üzre 
yeniden inşa edilecek yirmi sekiz adet bir ve iki adet ve bir 
adet de ala metre açıklığında 32 adet menfez ve kuprüler yeni
den 25-9-930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile münakasaya iktidarı fenni ve mallsine itimat edllen 
talipler lı:abul olunacaktır. Ke~ifname ve fenni şartnamelerini gör
mek ve fazla malOmat almak ve ehliyet vesikalarını kayıt ettir
mek üzre ihale gününden sekiz gün evvel Nafıa baş mübend;slne 
miiracut edeceklerdir. Bedell keşfin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
temlnıt ve mık.darı teahhüdü mUbeyyin teklif mektuplarını kanun 
vı uıul dairesinde tanzim ve tarihi ihale olan 16-10-930 per
şembe günü saat 14 de kadar viltyet makamına tevdi etmeleri 

llAn olunıır. 

Nafıa Vekaletindn: 
Münıka..,ının kapılı zarf uıuliylc 20-9-930 cumartesi günü uıı 15 de 

icra ıdllecegt llln edllmif olan Sondaj takımı ve efyıyı sairenin görülen 
lilıum üzerine mtinalı:uuının 5 teırinJeyvel 930 pazar glinil uat 15 te 
ayni ıeralı dahilinde olmak üzere pazarlılı: suretli• Ankarada Vek&let Mu
bayaa ltomiıyonuadı icra edileceği ilin olunur. 

iktisat vekaletinden: 
Ankara'da telıiz telgraf civarında inşa edilmekte olan Zirai ve 

baytad enıtitillerin ikmali in~aattndan harici sıva, kapı, pencere 
gibl otuz bir kalem aksamı inşaiye ile tesisatı sıhhıye namı verilen 
sıcak, 1<>uk su boruları, lavabo abdcshane taşları gibi yedi kalem 
inşaat ikJ kısım halinde ve beher kısmı ayrı, ayrı pazarlık.la ihale 
olunacaktır. Pazarlığa 5 teşrinievvel l 930 pazar günü saat on 
dörtte başlanarak intaç edilecektir. Evrakı fenniye inşaat mevkiin
deki heyeti fennlyeden yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı 

fenniye alanlara meccanen ita olunacakur. Taliplerin o gun mezkür 
saatte Jkti~al vekAJeti ziraat müsteşarlığı dairesinde müteşekkil 

heyet riyasetine müracaatları illn olunur. 

Hiç beklenllmedlGI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango blletl 
almakla kablldlr. Onun 
lçlnı 

Tl111HE PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIJ{. 
Bllyllk ikramiye 

40.000 Liradır 

Duzce ve Havalisi NatliJab ; 
Tütün inhisarı Umum Müdürlü

ğünden: 
DÜ2ce ve bavalisinde senevi takriba nııkl edilmekte olan Yüz 

Yirmi beş bin kllo mamulıitın bir senelik nakliyau mevcut şart
namesi mucibince münakasaya konulmuştur. 

Tallplerin teminatlarını hamilen 11 Teşrinievvel 930 saat 11 de 
Galatada Tütün inhisan idarei merkeziyesinde mübdyaa ko.nisyo
nuna müracaatları. 

E~irne vilaıetin~en : 
Havza-Uzunköprü yolunun silindiraj amellyao ihale edilmek 

uzcrc kapalı zaaf usuliyle münakasaya çıkarılmı~tır. 4-10-930 cu
martesi günü ihalesi y;rnılacağırıdan taliolcrin encümeni \il ayete 
l!dmelcri ilan ·olunur. 

Devlet Demiryolları 1 

idaresi ilanatı PERTEV 
Müstahzarah ......... =-.......... ,. 

269 ton putrel ve 13 ton yuvarlak tkmirin kapalı ~arlla mu
naka>ası 27 birinci te~rin 930 pazartesi gü:ıü saat 16,30 da An
karada devlet demiryolları idare>inde yapılacaktır. 

\l(inakasaya i~tirak c, c .!erin teklif mektuplarını ve mu\'akkat 
tcminatlarım aynı günde saat 16 ya kadar komisyon katipliğine 

vermeleri ıAzımdır. 

Talipler münakasa ~artnamdcrini beşer lira mukabilimle Anka
rada \c Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

P. T. T. U . M. Levazım 
Mübürluğunden: 

5.5,000 adot f,2,3, numaralı demirsız ve 15,000 adet ı v• 3 numaralı 

demirli porselen izolatörle 6,.500 adcı ıki nevi bakır manşon kapalı zarf 
uıulile münakesaya konulmuştur. 

2 - Mezkôr malzemenin 16 teşrinievel 930 tarihinde ihalısl icra kılına

cağından tdiplerin şartname almak için şimdiden, şartnamedeki ıarilat da
hilinde ihzar edilecek olan teklifname ve teminatı ihtiva edecek mühürlü 
zarfları tevdi için de mezkur tarihe mü5adif perşembe günü saat 14 te 
lstanbulda yenl poitaned" miıbayaat komsiyonuna müracuıları. 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

15 Teşrinievvel 930 çarşamba günti saat 10 dı, 'irket merkezi olan 
fekcr fabrikasında aşajtıdı yazılı ılel'ıda içtimaa aiı ruznamedeki maddeleri 
müzakere ederek bu bapta karar vermek üzre Umumi lley'et halinde içtima 

olunacıgından esıs nizamname mucibi•ce tirket hissedarlarından altıyüz his
seye sahip olanların veya bu miktar hisseyi vek:\leten temıil edenlerin içtima 
gününden on gUn evvel t.:şaktı şirket merkezine, lstanbulda Sanayi vı 
Maadin Bankasını, lzmirde Kardlçeli hanında vekilimiz Emin zade Neşet 
Beye mUracaatla a<alet<n veya vekAleten 11hip oldulcları hisse senetlerini 
teYdi ve mukabilinde duhuliı·• varainlan almaları rica olunur, 

Ruznameı 

f - 13lançonun idare Meclisi ve Mürakıpler raporlarının kıraat ve tasdiki 
idare meclisinin ibr&!t " 

2 Şirket esas mukavelesini• muaddel 9 uncu maddesi mucibince idare 
meclisinin yeniden intihabı. 

3- 1930 sent1i için iki milrakip lnılhabıla ücretlerinin taylnİ. 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

15 Teşrinievvel 930 çarşamba günil s.at 14 te şirket merkezi olan fcker 
fabrikasında aıağıda yazılı !evkal'ade içtimaa ait ruznamedeki maddeleri mü
zakere ederek bu bapta karar vermek üzre Umumt Hey'eı halinde içtima 
olunacıgından hissedarların içtima gününden on gün evvel Uşaktı ılrket 

merkozine, lstınbuldı Sanayi ve Mıadin Bankasına, lzmirde Kardiçeli hanında 
vekiilmiz Emin zade Neşet Beye müracaatla asaleten veya vrkAleten ••bip 
oldukları hisse senetlerini tevdi ve mukabiıinde duh liye varakala,1 almaları 

n~ı olunur. 
Ruzname: 
1- Şirket sermayesi sülıisten daha aşağıyı inmiş olduğundan Ticaret 

kanununun 325 inci madde•i mucibince infisah karıısında kalındıj!;ı cihetle 
bu bapta karar ittihazı. 

2- - Şirket hesabat ve muamelatının tasfiyeıine karar verildiği takdirde 
tasfiye memurlarının tayini ve ücretlerinin teıbiti. • 

(Not - Bu iç~mada bir hisseye sahip olcnlar dahi reye iıtirak edebilir.) 

••••••••Açılıyor•••••••• 
B ,.1 , d M 1 R • 2 teşrinievvel 
Taksim'de perşem e gunLi eyo,,, u r. a u en u J b .. . 

açılacaktır 
Sırayburnu parkında icrayı ahenk eden on iki kiıiden mürekkep 

(Asri Türk Aile Musiki heyeti) her gün icrayı 
terennüm edecekıir. 

Muganniye 'e muganni Orkestra beyed . 
Hikmet Riza Hanım Necaıi Bey kemanı 

Srmiha Nezih • Şeref Bey Jdlrnet 
Mahmure • 
Servet Şefik P.ey piyani51 

• Seyyan • Emin Bey vl yolonıel 

Gazelhan Numan Bıy Şevket Bey banjo 

••• • • • •Dervla zade lbrahlm•+++• .. 

ilan 
Devlet ~emirJolları umumi i~aresln~en: 
1- 10-930 tarihinden itibaren 34 numuralı katar Pendik - lçme 

ve 43 numaralı katar lçme - Pendik arasında mülgadır. EbalJJ 
muhteremen.in malumatı olmak üzere ıli\n olunur. 

Gümrükler Umum 
mfidürlilğunden : 

Muhafaza ve mmtaka memur Perşembe günüdür. Taliplerin 
lan için yapurılacak Kaputlara ayni günde saat 14 te İstanb !-
verilen fiat haddi layık görülme d G" rük' B "d" 1.. ... .u 
d 
.•. d .. k 1 k a um aşmu ur ugu bına 
ıgın en muna asanın pazar - .. . . 

la icrası kararlaştırılmıştır. Pa- sında muteşekkıl komısyona mü 
zarlık J!iinü 2 teşrinievvel 930 raca.atlan 

fabrikası 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ati mamulii
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 
PERTEV 

Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, P erte · 

PUDRALARI 

SIBDA TiNiZi. 
hm AL 

ETMEYiNiZ 

lmt1r,111ı yrnl bir 
••ul c vfıcıada ıc· 
Urll<n LINIA' h
meri ıcniiılifi 1aalc ' I 
eder vc vd'cudun i 
lututun• iaccJtır. : 
EllıUk1 •c drtı• •. 
•ıkh bir trilt •n ı 
mamul olan L NIA' J 11 .... ,.. 

hem ıporculırın '""'' 
hem ameliyat gl>rcnlcrın kc-mcri o1ııp 
fenni ve cc1trl ta1yıkı aa7cıindc htı-

kın auhuruna nıanı olur. 
fstanbul'da yalnız Beyoğluııda 
Tünel meydanında·t:! numarada 
;ve l•tlldll caddesinde :ıu~ No.da 
~ J.RouHel 
mağazalarınila satılır. ~ 

Haıaıt mağaıa11nda onu ttcrObt cdlniı 
,'t'eyahut bataın kutru ve tem .boy\lnu2u 
Wldh•ell ınrc:tile adrclinlte 16ndermc:· 

· (' Fiah1İ~ 1·~ifrk 1 İi~nsı )' 
Potta ile g6nderilen kemerler muvaritı: o). 
madıfı takdirde tebdil vrya btdtli iadr 

edilir . 

lstanbul ikinci ticaret mahke

mesinden: 

Mü!liı Rifat Etem d. ye alt 

ollıp Sehzade başınd• balabor, ağa 

mahallesinde Acem oğlu sokağında 

12 atik 24 cedit ~o. lu iki sofa 

dört oda ve iki hela methalde bir 

mermer taşlık bir kuyu bir mutfak 

bir kUçUk bahçeyi havi ü•; katlı 

ahşap 2800 lira kiyrnetl muhımmc

neli bir bap hane ile yine ayni ma

halde ve işbu hanrden müfr•z atik 

mılkerrer 12 cedit 24- 1 ı'lo. lu 

dolma üztrinde kdgir olarak inşa 

edilmiş derununda bir küçük oda 

ve zemin katta bir rnudak ve he-

!Adan art ve kapıdan müfrez sekiz yüz 

lira kiymed muhammıneyi havi iki 

bap hanenin tamamı llk armrmada 

büyük hane 1525 ve ktiçük hanede 

475 lirada talibi üzerinde oluı:, 

mezkur liatlu haddi IAyıkında g6-

rUlmediğinden bu kerre i5- 10-930 
cumartesi günü saat 14 de ikinci 

ıçılı: arınrma yapılacağından talip 

olanların kıymeti muhımmenelerlnin 

yüzde onu rüspedndı pey akçelerin! 

yanlarını alarak muayyen gtin ve 

saatlerde lsıınbul ikinci tlcut t mah

lteme1lnde müteşelı:kll lflb idaresine 

müracut etmeleri ve mahkemeyı 

müracuılı evrakı meyanında mev

cut 11tıf şınnımealnl görebilecek

leri llAn olunur. 

htınbul iklnd dcaret aahlte

meııtndeııı 

Mıhltemecı lfltsına karu nrl

lea tüccardan Samllel Adm111 ve 

ye mabtumu şirlı:ed hakkında ala• 

caklılann ikinci içdm11 22-10-930 
çarşamba günü aktedllecatlnden bi

tamum yevmi mezkurdı sut 14 de 

lstınbul ikinci tk1reı mıhkemesl 

iflls masa11na müracaatları ve ala

caklılar sıra de!terl de iflAs ını11-

'1na ııvdi edilmiş oldu'u ilin <llunı•• 

uıa Si 
Kullanınız. 

Her eczanede 
satılır. 

Verem, kemik, hastalıklan, zafinc 
yorgunluk, iıAmile ve siıt nren 
kadınlar, çocukların neşvü mım. 
lbrına kar~ı en müessir mukavlidir. 

' 1,-ıll!!~~~·I1•ST•A•N•B•U•LmVm1LmAmYmEmTm1iiililiiiııılılıiiiılaııll _DEFTERDARLIK iLANLARI 
Üsküdar mal müdürlüğünde:rı: 

Kiralık gazino 
No. 50 Kalamışta Zühtüpaşa mahallesinin 

Fener caddesinde bir oda, bir mutbah, bir 
büfe, ve bahçedir. Tahmin olunan mahiye yir
mi lira bedeli icar mahbemah verilecektir. Ve 
Hükumetin dilediği anda tahliye edilmek şar
tile ve bir sene müddetle icara verileceğin
den müzayedeye iştirak edeceklerden O/O 1 
buçuk pey akçesi alınacakbr. icar muamelesi 
23/10/930 perşembe günü saat 15 de Üskü
malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile ya-
kılacakhr. R 

* * • 
Üsküdar mal müdürlüğünden: 

Kiralık hane 

• 

No. 52 Kalamışta Zühtügaşa mahallesinin 
Fener caddesinde dört oda, bir salon, ve sa
iredir. Tahmin olunan mahiye kırk lira bedeli , 
icar mahbemah verilecektir. Ve hükumetin ~ 
dilediği anda tahliye edilmek şartile ve bir ~ 
sene müddetle icara verileceğinden müzaye- lıt. 
deye iştirak edeceklerden O/O 7 buçuk pey li>'or 

akçası alınacakhr. İcar muamelesi 23/10/930 ~ 
perşembe günü saat 15 de Üsküdar malmü- 'r' e 
dürlüğünde aleni müzayede usulile yapıla-
cakhr. R. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

İşinizi takip etmekle beraber aı 
ı zamanda en yeni usullerle bir ~~ 
1 meslek elde etmek ister misiniz?~ 

Amerika' da takip edilmekte olan gece 
dersleri programı 

Muhtelif kurlar: lnglllzçe, Fransızca, Almanca, Tllrkçe 
muhasebe, ticari hesap, bankacılık, ıigortacılık, üç liaanda 
ticari muhaberat, llincılık, daktilografi, jimnastik ve musiki 
resmi hatti. 

Her kur haftada !\ç akıam 3 ıaattir. Bir talebe 6 mub· 
telif kura devam edebilir. Kayıt mllddetl derslerin hatladığı 
teşrinievvelin yedinci gllnllne kadar devam edecek ve bıı 
mevzularla biraz meşgul olmut olanlar mllıtesna olmalı 
üzere geç gelenler kabul edilmiyecektlr. Birinci ıllmeıter 
ıuhat ortaaında bitecektir. Her ay talebeye karneler ve 
devre nihayetinde de ıehadetnameler verilecektir. 

Şekrimizin en muktedir muallimleri temin edilmiştir· 
Fiatlar ehvendir. Talebe mllutıhap kütüphaneden ilmi, mes· 
leki konferanslardan "istifade edebileceği gibi jimnastik v• 
banyo da yapabilecektir. 

Vakıt geçirmiyerek latanbul Alemdar caddeıi 23 numa· ( 
rada ve Beyoğlu Kabristan sokak 42 numarda Amerikao 
liıın ve ticaret derahanelerine mllrıı.caatla tafsilat isteyinit· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~----·' 

Adet 
1 
1 

1 

1 

Ticareti BabriJe mekte~in~e f a~rika 
alalı monakasası 

Cinsi 
Fireze tezgAbı . Kayışla mütaharrik 
Dik pilanya tezgAhL Kayışla mütabarrik 
Makas ve zımba tezgAhı ,, 
Ağaç pılanya tezgthı. Elektrik motörü ile mütaharr!lı: 

1 
(a Cııple) lia 
Ağaç daire bıçgısı ,. ,. ,, ,. "'hitd 
Ağaç şerit bıçgm " ,. ,, ,, ~ıı 
Vantilatör. Elektrikle müteharrik. (1 }2 beyt,ir huvvedndt) lıışıı 

2 n ,, ,, (l ., ,, ) lıt V 

Bervt:çhi bala ıekiz kalem alAt 23· 10·930 perşembe günü sası _ ıı bi 
on dörtte ihalesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasa)'' 'la.k 
yazolunmuştur. Tallplerin şeraitinl anlamak üzre Ortaköyde Çıra tıı~~ · 
ğan sarayı ittisalinde k!in mektep Mildürliiğüne veya Deftardarlı~ ~lı~~s 
binasında lktısadl müesseseler muhasebeclliğine ve münakas~ya işti' '.:lt 

1~1 

rak edeceklerin kanunu mahsusunda tari! edilen şekilde ibı•'ı ltıı~· 
edilmiş teklif mektuplarını ve mezkOr muhasebeciliğe tevdi edeeekl"' lıa~ 
n mukabilinde alacaktan teminatı muvakkata makbuzunu hamile0 'Qsına 
yevm ve saatı mezkörda mektepte müteşekkil lı:omsiyonu mahs'r ~ltfeat 
suna müracaatlarL ~ ~~~ 

filibba o~ası riJasetin~en: -.Ve~~: 
1 J{ r 'tlti Ye 150 lira maaş ve sen ev aynca 500 lira harcırahı olan D eı 111 .. 

Maarif Sıhhiye l\1üfetthliğlne azadan talip olacak zevatın oıtsft 1i ,,., .. 1· 
"'Ur 

mliracaatları rica olunur.---------------~ "tlıass. 
Mes'ul Müdür: Bürhaııed ;~:an 

•n 1 


