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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

/Türk-Yunan münasehahnda yenil 
bir devir: Muahede imza edildi .. 

2 ncl sahifede : 
1 Sultan Hamit tarlht tefrika 
2 - Harici ve ıon haberler 

3 Unca sahifede: 
1- lzmlr lellkeU DHtl baş

ladı, nuıı bitti? 
2- iki rasat merkezinin ıôy

tedlk!erl blrhlrlııl tutmuvor 

Reisi 

3- Oilmrilklcr ıalıha muh
taçllr ve adllmelldlr 

4- Yeni teşldlAt halka müfit 
olmuştur 

4 Unca sahifcdo: 
1- felek 2- Hlk&ye 3- Roman 

5 inci sahifede 
Sinema A .-ı--

Hz. 
ühim 

Türk - lsveç dostluğu 
İsveç payıtahtında merasını yapıldı 

Stockholm, 29 A.A. - Cüm ı eylemişlerdir. 
huriyet yıl dönümü münasebe- Harbi umumide esir düşüp 

tile Stockholm elçiliğinde bü- vatana avdet ederken İsveçte 
yük bir resmi kabul ve gece de ölen mal(i! Tiirk şehitlerinin 
bir ziyafet tertip edilmiştir. A- hatırasını ihyaen İsveç hükiime 
dedi üç yüzü mütecaviz davetli tinin büyük bir kadirşinaslık e
arasında sefirler heyeti, İsveç seri olarak Treleborgda rekset
haridye erkanı hazır bulunmuş tirdiği heykele bu mukaddes gil 
ve Türkiye Cümhuriyeti Reisi nün şerefine Stockholm elçiliği 
Gazi Hazretleri hakkındaki sa- tarafından Malmoe fahri koıı c 
mimi hislerini bu münasebetle losluğumuz vasıtasile bir çc
elçi Ragip B~efcndiye iblağ lenk vazolunmuştur. -

Bu sefer pamuk ipliğile dikmiyoruz 



Sulta amit.l _ 
Tahsin Paşanın . tJalıratı.. @M 

No: 80 (Tercüme ve lktlbae 
hakkı mahfuzdur.) 

(aradağ prensi Sultana 
rıasıl hulul etmişti? 

HARICf H E LER •• 
lngilterede mu haf aza kar fırkada ihtilaf 
Şimdi bütün İngiliz matbuatın°Jıeyecana düşüren bu mesele

nin esası, fırka idare heyetini değiştirmek arzusudur .. 

Program 

Başvekilimiz mayısta Peşteye gidecek 
Ankara, 30 ( Telefonla ) - zin mayıs sonlarında Macaristl 

Macar ve Yupan Başvekilleri, na gitmesi muhtemeldir. Atııı3 
İsmet Paşayı Peşte ve Ati.naya seyahatinin zamanı henüz takJI 
dave~ etmişlerdir. Başv-imi- rür etmemiştir. 

~. 
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iZ mir leli keti nasıl basladı ve nasıl 
iz mir felaketi nasıl 1 vııagette 1 

başladı, nasıl bitti?. Tam teşkilat 
Seylabın insana 

var. Trenler 
dehşet veren safhaları 
ışlemeye başladı .. 

Yeni teşkilat halka 
müfit olmuştur 

Tapu teşkilatı da tevzi 
edilmek üzeredir 

Vilayetin yeni mülki teşki~ 
!atındaki noksanların mühim 
aksamı ikmal edilmiştir. Adliye 

1»ıUrd• 28 tarihile alınan maliı- 1 1'------------...,. hariç olmak üzere diğer devai
~~Ylip felaketi hakkında ıu müt İsmst Paşanın te- rin kadroları tamamdır. Yalnız 
•' tafıilatı vennektedir: t t k"l ' d k 1 

Ya(Jmur en ziyade nere
lerde tahribat yaptı?. 

l>iin aabah ve öğleden ıonra yağ '" t J fi apu eş 1 atının a aza ara 
:::- fasıla ile dev11m etti. Belediye he essur e gra arı taksim muamelesi yapılmakta-
li.ı.. ";nniyeıi tehlikeli mahallerde in Ba•vekil I smet Pş. tarafın- dır. 
~-"'.""lara karı• tedbirleı- almııbr. Y Teşkil1it iyi neticelerini ver-
-.._ .- .- __..._,_ mail" · dan lzmir valisine •u teessür 
~n 7~ayıp ta ı ın ~ meğe başlamıştır. Halk işlerini 
-..ı bir hale ıel~n binalar muhte- telgrafı gönderilmiştir: takip için uzak yerlerden mer-
Jııi ~elerin 6nünü almak için be Seylap neticesinde lzmi- keze gelmek zahm•. tinden kur
.!,ecı. yıktırdmaktadır. Hedmiyat rin ug"radıg"ı zarardan ~·e bi!-
ı;,~e belediye sekiz amele ekibi tulmuştur. Merkezdeki kırtasi-
.........,aktadır. hassa vatandaşların ve m;ı- ye muamelesi azalmış ve Vil!-

Müze binaıı sum çocuklarımızın elim ziya yetin mürakabe işi kuvvvet bul 
" mndan icra vekilleri heyeti 

iıi.. &ariltilra müzeıinin bulunduiu . muştur. 
~...., Jllimurlarda tehlikeli bir va çok müteessir ve müteessif ol Bakırköy kaymakamı 
~_alcbğmdan mutaoavver tamirat u. Taziyet/erimizin kabulü ve 
~edilinceye kadar ziyaretçilerin matemzedelere iblağını rica Yeni Bakrrköy kaymakamı 
ltt~"Y• ıtm.Ierine mtiıaade edilmi- ederim. Fehmi Bey gelmiş ve işe başla-

Vilayet makamının ve zatı mıştrr. 
İmdat heyetleri devletlerinin bütün salahiyet Maaş yarın 

ı..,11.&..ıiye reiai Sezai Seyle ınüdiran- ve vesaitini ve Belediyenin 
lıı..~kep lıir heyet üçüncü mm· azami gayretini merkez ve Teşrinisani umumi maaşı ya 
çcıa, Belecll,-e encilmeni aularm- nülhakatta felaketin tahlifi- rm verilecektir. 
~vukat Cevdet Ak Ömer Beyin ri ne ve kazazedelerin muavene Konservatuvarın konseri 
.ı.. ııde bir heyet merkez belediye-- . . . h ·1 
~ l>oıcto.. Behçet Salih Beyin riyaae tine yetışılmesıne ve ususı e Konservatuvar binasının ku 
~ \ıir heyet Kah...-nlar mıntalra hayatlarının korunmasına ruluşunun üçüncü yıl dönümu 
'-cı,;:j leWtmeclelerle meııul oı,_ı.. hasredecetinize eminim. münasebeti ile yarın akşam hu-

•r. · , Ba~ekil susi bir müsamere ve konser 
G&te,._ caddesi iSMET 

.-- 1 • ~rilecektir. , 
-~ caclda&inde aellerin ıetir- L- ->-L- uhk olan b' "'ti_.__ -..-- .. ta '" - m em ınanın Manı·faturacılar ._,,, -- kaldırtnak için faaliyet de cephe tarafınna toplanmııtır. 
" edl7or. Telmır yatmur yafmu· Saat alh raddelerinde mektep ze- toplanıyor 
~nylann ltlemeıine imkin •• min katı. altkatlan, aınıllar, yemekha 
~ der ı ı ıle hattın temizi-eli ne, çamaıırhane, idare odaları, hulasa Manifaturacılar cemiyeti heyeti u· 
ılQ ectm,.or. Belediyece iotihdam • iistlu.ttan maada bütün müttemilit mumiyeai buıfuı Beyoğlu C. H. F. 
~ Y6zlerce ıuntılenin k11mı klilliai ıu alhnda idi. merkezinde bir içtima yapacaktır. 
ai;'h;""' .. ddeGnln mururu ubura aa O st kattaki pencereden itfaiye ve Bu İçtimada ayni zamanda heyeti 

r hale lfnıiına çalıfJD8ktadır karakola lıtimdat edilmit laede bir idare intihabı da yapılacaktır. 
~bıc....;;ıu. Gözt- Reıadiye mahal faide temin etmemi1, talebeyi daha fe Vapurlar çoğaltılacak 
•. ~da ... ve hava sazı ıevkiyah ha . b' alobe 1- ,_ • • •-'-
.. tııd cı ır iten .. urtarma .. ıçın ya...,. Seyrisefain, Şirketi hayriye 
1'ı e eclilanemlıtir. Halk bilhassa hane pencerel.rinden civardaki dük· 
~~ çok muztarip bulunmak· ünlann üzerine kalaılar uzablmq, ve Haliç vapurları bazen istiap
ilı . · Vatandatlann bu en mübrem talebe tahlise Iıqlanmıı n muallimle lan haddinden ziyade yolcu alı
"~~ biranenel temini çan rin evlerinde muhafaza altına alınmıı yorlar. 
"'11Ullmalıdır 

..._!'.tir Ali mııballeai halkı yüzlerce tır. Binaenaleyh, sabah ve akşam 
-·- 11 beledi Teıviya ve torna atelyesi dört bu· postalarında yolcu miktarının 
..ı.,,.elı • yeye bir iıtida takdim çuk metre irtifaında olmaaına rağmen İ 
~lııı... Oaınan ala ıu yollannın bo- tat ve kaya yığmlan ile dolmuştur, tahdidi, htiyaç görülürse fazla 
~ ı...-w ... -ı.aııelorinde ıu- bina ve çahnm yan11 yıkılmııbr. Dö vapur işletilmesine dair vapur 
ı..;-ulrı.,, tok ııluntı çektiklerini, 111 lıüm atelyeıi kıımen, srafik daireıi müesseseleri nezdinde Belediye 
.1-~ için uz•ld•ra ıittilderinf bil- kıl t '""'11 1 tamamen yı rnıt ır. ce teşebbüsatta bulunulacaktır. 
~· ~ ve kumpanya suyunun ma- Demir ve sıhhi tesisat atelyeleri, S 
~- ertne ıetirtilmeaini iatemiıler- toqlhlar, elektrik aantralı, akümula- abalı ve akşam şehir trenle 
ı· törleri, dinamo ıu alhnda kalmıt, kul rinden çoğunda ıyolculardan bir 

'• ••aat daireııine selen haberlere gö lanılma11 ıayrikabll bir hale ıelmiş- kısmı ayakta kalmağa mecbur 
ı.ı!;' qm.nna dliten yerlerde bah- tir. . oluyor. Yolcu adedi fazlalaşır-
"' :ribcle dokaan dereceıinde zara· M d 1 tel 1 
L 'f>amqtardır .. Mülhakatı. muha- 0 e • ye~ı '"""."°gozane ıu :' · sa katarlara fazla vagon il1ivc 

Gümrük 
Islaha muhtaçtır 

ve edilmelidir 
Ankaraya hir rapor 

gönderildi 
lstanbul ıümrüklerinin 11lahı ıçm 

lıtanbul gümrükleri Ba, mü-
dürlüğü Ankaraya bir rapor 
göndennitti. Gümrükler umum mü
dürlüğü bu buıuıta mütemmim iu
bat iıtemittir. 

Boyaların ıslahı 

l Mahkemelerde j 
Cinayet 

Nasll yapıl -
mıştl?. 

Karar müdafaaya 
kaldı .. 

Hudutlar 
Belediye hudutları 

için heızırlık .. 
Beşiktaş ve diğer be

lediye hudutları 
Beşikta§ta yeni bir belediye 

tesisi ve diğer beledıye hudutla 
Sebze halinde Rıza ve Selami rmın da kaza teşkilatına göre ta 

isminde iki şahsı öldürdüğün- dili için icap eden tetkikata baş 
den dolayı Ağırcezada idam ce lanmıştır. Belediye hudutları
zasına mahkum edilen Sabri run kaza teşkilatına göre tadili 
hakkındaki karar temyizce nak hakkında mukarrerat ittihaz e-

Sanayi birliii heyeti umumiyesi pa zolunmuştu. decek olan komisyon önümüzde 
zar ı~n~ bir içtim~ yapaca.~tır. Dün, Ağırcezada, Sabrinin ye ki hafta içinde faaliyete geçe-

Bu ıçtımada ne11ç ıanayıın~e ~~a 1 niden muhakemesine başlanıl-ı cektir. 
nılan boyaların 11lahı meaele11 soru- . . ·1m· 
§ölecektir. mış ve bazı şahıtler dınlenı ış Şehir meclisinden 

tir. Bunlar, Sabrinin Rızayı vu- . . 
Numune isteniyor rarak öldürdükten sonra Selami ıstenıyor 

Ticaret mektebinde teıiı edilen yi de ağır surette yaraladığını Eminönü - Eyip caddesinin 
devlet laboratuvarı faalyete betlamıt- söy !emişlerdir. Balata kadar olan kısmı bundan 
br. Müteakıben mahkum vekili, bir müddet evvel tamir edilmiş 
. Ll1bora~uva1 r 1memlekette yeti~en. iı bazı isimle; vererek, bunların fakat her nedense Balattan E-
tıhsa ve ıma o unan maddeler ile İh· ··d f h'd" f ·1 d' 1 ., 

dd 1 • · tahl'l tetk'k ed mu a aa şa ı ı sı atı e ın enıı yibe kadar olan kısmı oldug· u raç ma e erıru ı ve ı e- . . . . . 
cektir. ınelerını ıstemıştır. Mahkeme gibi bırakılmıştı . 

Laboratuvar ticaret müdüriyetin- heyeti, bu talebi kabul etmemiş Eyip halkı bu kı~mın da ta-
den af:ı:on, z~ytinyaiJ, mazı, palamut, tir. miri için Şehir mecl isine müra-
muhtelif bulasalar, badem, ceviz ve Müddeiumumilik Sabrinin ge t d kt' 
f d k ·b· 'h 1 d bi caa e ece ır. 
~ ı .1•. ı ı ~a~ etyamız an rer rek Rıza ve gerek Selamiyi kat 

numune ııtemııur. 1 --· b' ld • d k Hayat pahalılığı 
Ticaret müdüriyeti bu nümunele- ettıgı s~ 1 ~ 0 dudgu~ ~n 

5 
~u-. 

ri · derhal gönderecektir. nun 450 ıqcı ma esının ıncı 
fıkrasındaki ahkama tevfikan 
cezasının tayin edilmesini talep İngiliz lirası 

Dün borsada t~ıiliz liraaı 1030 ku etmiştir. Maktul veresesi namı 
ruşta açılrnıt ve bı~- aralı~ 1030 kurut na vekili Esat B. de bu talebe iş 
on P"raya kadar yukıeldilrten ıonra . . • . . .. l · · 
1030 kurutta kaı>anmıtbr. tırak ettıgını soy emıştır. . . . 

Liret 9,02 Altm 912 kuruıtan mu· Neticede, maznun vekilının 
amele görmüşttir. müdafaasını yapabilmesi için 

Satıı fiatleri muhak.eme başka bir gtinc talik 
Ticaret odasının yaptığı talı olunmuş!ur . 

kikata nazaran geçen senenin Kim vurdu.? 
Maznun bunu bilme-

Yeni Belediye kanunu hayat 
pahalılığı ile Belediyelerin meş 
gul olmasını amirdir. 

Belediye bu kanun mucibin
ce hayat pahalılığı hakkında 

tetkikat yaparak, tedbirler al
mağa mecburdur. 

İktisat müdürlüğü şimdiki 
vaziyetine göre iktısadl işlerin 

pek azile iştigal ediyor. 
Kadrosunu genişlettikten 

alivre satışlan bu seneki fındık 
mahsulünden kamilen ödenmiş 
tir. 

sonra hayat pahalılığile ne su
retle meşgal olacağına dair bir 

diğini söyliyor? rapor hazrrlıyacaktır. Bu rapor-
Şimdi tüccar ekseriyetle der 

hal teslim, peşin satış yapmak·· 
tadır. 

Fındık fiatleri biraz düşük
tür. Kabuklu 35, iç 64 kuruş
tur. Fakat piyasa sağlamdır. 

Kambiyo Borsası 
lster\in ıo:ıo-2~ Le\·a"" ı... ~ -. ~ 6"t , ıc 

Do lor 0,47 -,S!O )i lin~ 3 ~8.2< 

FraD li. !2 (KJ.03 \larl< 1 9i,OC 

Lirt:t o 00,02 Ley 79 -.4S 

O rahmi .ıı; - ,41) Dinar 26 -.6~ 

Frank 2 l;J,00 Koron u - ,90 

Halk bilgisi derneği 

Bundan bir müddet evvel bir dan sonra yapılacak teşkirnt ka 
gece Çemberli taşta bir cin~yet rarl~şUrılacaktır. Şim?iden te
ika edilmiş ve Mustafa isminde bellur eden kanaata gore hayat 
biri bıçakla vurularak ka tledil- pahalılığına başlıca çare, gıda 
mişti. Cinayetin faili olarak mevaddına ait istoklar teşkil 
tahtı muhakemeye alman Musa etmek ve icabında bu istokları 
nın, dün Ağırcezada muhakeme maliyet fiatile piyasaya çıkar
sine devam edilmiş ve iki yeni maktır. 
şahit dinlenilmiştir. Kadri is- Bu da bir hika}'e 
mindeki şahit şunları söylüyor: 

- O gece, iki kişinin birbiri 
ni kovaladığını gördüm. Sonra
dan farkında oldum ki, önde ka 
çan Musa ,ve kovalıyan da Mus 
tafa idi. Mustafanın elinde ka
ma gibi bir bıçak vardı. Muııa
nın elinde ise yarım arşın uzun 
luğunda bir sopa. Bir müddet 
sonra kayboldular. Başka bir 

Bir müddettenberi devam et 
mekte bulunan numerotaj ame
liyesi bundan bir buçuk ay ev
vel bitmesi icap ederken müte
ahhit işi bitirememiş ve müddet 
bir buçuk ay temdit olunmuştu. 
Bu bir buçuk aylık mUddet te 

Spor 

•) 

!22S 

bitti?. 
Bir tezat 

İki rasat merkezinin söy 
lediği birbirine uymıyo. 

Hakikaten ne olacağını 
ancak zaman gösterecel 

Günlerden beri kısa fasıla 

larla devam eden yağm.ır ev 
elki gece kesildi ve hava ac;ıld · 

Fakat hava tedricen soğuy; 
rak hararet 14 dereceye kada 
düştü. Yeşilköy rasat merkez· 
artık havaların tabii bir hal, 
geldiğini, soğukların mevsin 
icabı olduğunu, dün memleke 
tin her tarafında havanın yağ
mursuz geçtiğini "e daha bir 
kaç gün bu vaziyetin devam 
muhtemel olduğunu bildirmek 
tedir. 

Halbuki Kandilli rasathanes 
ise yalnız bugün havanın iyi o 
lacağı anlaşılabileceğini, 24 sa 
at sonra ne olacagı şimdideı 

kestirilemiyeceğini ,üc dört gür 
sonra belki gene fırtına cıkaca 
ğını söylemiştir. 

Bu iki zıt iddiadan hangisi
nin doğru olduğunu bittabi za
man gösterecehi . 

bugün tamam olacaktır. Fakat 
buna rağmen ameliyat gene her 
tarafta tamam olmamıştır. Mti 
teahhit bu defa kanuni birsebep 
gösteremediği takdirde muk• 
velesi feshedilecektir. 

Şehir meclisi içtimaı 
Teşrinisani birde toplanmaı 

sı mukarrer olan şehir meclisi, 
hazırlıkları ikmal edilemediği 
için ayın birinci günü toplana
mayacak, ancak ilk hafta için
de içtimaa davet edilebilecektiı 
Belediye encümeninin va7ifesi· 
ne dünden itibarennihayet veril 
miştir. Şehir meclisi toplandık
tan sonra daimi encümen inti
habı yapılacak ve belediye enci. 
meninin vazifesi daimi encümf 
ne devredil'eCek olduğundan e' 
de mevcut evrak ta daimi enci. 
mene verilecektir. 

Hastane ihtiyacı 
İstanbuldaki hastaneler ih

tiyaca kifayet etmemektedir. 
Belediye bu sene meclise (300) 
yataklı bir hastane açılması 
hakkında bir teklif yapacaktır. 

~. •-'- hnda kalnııt, alahn bır kısmı denıze 1 _.,.1 · · · A d 1 R 
~.,, ...... mütkill •e bazı yerlerle gay ııitmittlr. ':"ı _mest ı.çın ı:ıa o u ve ume '"1nldln olduğundan mülhakııttaki YüzleRe ton ıelen ıu cereyanı mek lı şımendıferlen nezdinde teşeb 

•lar henüz tesbit edite ... emiştir tebine ön k11mındaki demir kapıları, büsat yapılacaktır. 

Halk bilgisi derneğinin yıl
dönümü münascbetile cumar
tesi günü konservatuvar bina
sında bir müsamere verilecek· 

şey görmedim.,. 
Maznun bunun üzerine: 
- Şahidin de dediği gibi o 

F.bahçe kazandı 
l"f du.varlan yıkmıt zemin katının muh-

~llfı-iyat devam ettikçe, enkaz al- telif yerleri çatlamıt, mektebin bahçe 
<it 0.j"'!ler bulunmaktadır· Dün ıi ıu dolmuş, ambarları su basmış, 
~ı..k eden aonra Kahramanlarda - mamul, pyri mamul eşya ve erzak 
';,)1 ~ ~nda bir çocı<1< ceaedile ağır ya- anıbarlannı su götürmüş, bir senelik 
~ ır tabı bulunmuştur. Burnovada erzak ve çamaşır mahvolmuştur. De-

eı-t.ek ceaedi bulunmuttur. nı. kenarında iskele çökmüştür. 
1-filüiahrnerin yardımı 18 Ceıet 

ıı.._ liil•raıı • ..ı. • . k . Seydiköyden selen birisinin Gazi. 
l~ 1 met ~nmıa mer ezı yar- emrideki derede on ıekiz ceıet gördü 
'Ilı ll'luhtaç felaketzedelerin binleı-e ğü söylenmektedir. Bunun aslım öğ
S oldufunu nazarı dikkate alarak renmek kabil olmamıttır 
'"- alr bir yardnu yapdabilmeııi için Seb b h l . 
ld-:~.d".'lann hamiyetine müracaat ze a çe erınde 
'-~ ıane dercine karar vermi,tir. Sebze bahçelerinde bulunan sebze· 
ı'l~tla cemiyet senit bir faali- ler yüzde 80 niıbetinde mahvolmuı-

hıılunmalr taaavvurundadır. tur. Zarar pek büyüktür. Sebze fiat-
V terinin yükıeleceği anlatılıyor. 
atandaşlarm yardnnı Tufanın ticarete yaptığı zararlar 

ı_~;~lizade Hacı_ f:lüseyin ~ahdum pek çoktur. Ticari emtia mahvolduğu 
\,_ ·~leketzedeler ıçın 300 !ıra iane ıihi depo, dükkiın, mağazalarda yı. 
~!lerdir. E..naf cemiyetleri 7.,... kılmak tehlikesine maruz kalmakta-

•lln•kt•rlir. dır. 
Yalnız bir Amerikan tütün kum-

~ San'atlar mektebi panya11na ..,it 50 ton petrol ve benzin 
iı.;~'atlar mektebinin vaziyeti hak- kamilen mahvolmuştur. 
lıiı bir rapor tanzim edilmiı ve Ma Elanekıiz kalınmadı 
;.1~nlifinden Vekalete. gönderil- Belediye bir çok fırınlarda kendi 

~. •r Rapora ~Öre mektebin seylap k ~ "'°"" namına ekmek çıkartmaktadır. Bu e 
"'1 • lllO bin lira raddeaindedir mekler yardıma muhtaç ahaliye tevzi 
ı, 1titata fİmdilik devam olunaınıya- ediliyor. Hilaliahmer cemiyeti halka 

~;ı'•'. l:ı;mirli talebeler evlerine gön- yardım etmektedir. Burnovaya çuval 
ljltı ">İştir, Tatralı toleht- Erkek mu- !arla un göndermit halka tevzi etmi~ 

.... d hlektebine yerleştirilmiıtir. Ra- b. 
~ k r. 

ı..ı;.. va 'a su suretle tasvir edilmek Mülhakatta 

lı..l)"~•n· t' d"·· ·· } M'"lh-'- tla ta t 1 raf h ~ '? ge 1r ıgı yuı: erce ton su; u aaa poı ve e ı mu a 
tıti daı., toprnk ve kayaları 5 ürükle beratı hali tevakkuftadır. Yollar J,o. 
~.~d•.n 8'ma köprü sukut etmit ,.e zuk olduğundan postalar sönderile
lı(,; f lllocrası kapanmıı, sular mekte- memektedir. Afyon v.e Bandırma pos
'lııu ~lı•ika duvarlarım tazyika batla ı~ları dün Mımisaya kadar gelebilmit 
1" • r. S•at beo bucuğa doğru sel da tir. Bütün hatta bozukluklar vardır. 
~~~,0~ tiddetlenmiş, .ır:hiim atelyeıi Tamirine çalışılıyor.Aydın hatbda hu 
't:ıiıt.:: ill"ı delinmiş~ ıu içeri hücum et- vaziyettedir. DenİT.li postası Gaziemi 

" · re kadar gelmiştir. Posta dairesinin 
l · .,.~ ••• h al k . . d eli 
'lfl'' " ı-1 a•t.ane,:;ine .tJİren sulardan poıtR.yı ma ıçın gön er 'ği bef 

t;• ~rı·u det. atelyc duvarlarını hasta kamyon Pataköprüıünün yıkılmıt ol 
; hıt"tf~~dan delmj~, yüzlerce ton mas ve yolların bozukluğu yüzünden 
~t y~"- kayn ra•ralnrı ile taşlan geçememiş, ... eri dönmüştür. 
s~ •p 1ç•rıc sürüklemiştir. Bomavada 

" .Pun - ·· 1 h · 1 ~ tı, ... k onun~ Pe e? .. aı? er~ makine Vaziyet Burnovada tahmin edildi-
"ıııti, lep mu•! mılatı denıze git- ğinden fazla fecidir. ikizler çayı; o 
L.~•ltı . d . kadar ıiddetli gelmiştir ki, etrafmda
:~tti ep ı Bire•, hcr<~'! den evvel ta· ki. bütün evleri yıkmış götürmüştü. 
~ l,;'İ~ ~ayatını düşiinmiiş ve talebe Burnon çayı ıuları kimi1en kasa
~~ti k cı ~t~ ~lmış.tır. Fakat sular bi baya hücum, h•r taraf iılilaya uğı·a· 

~tı 1 'tıl "' edıncf' talebeler üıt mıştır. Yüzelli ev eşyaları iJe sular t.., 
' 

tir. --------gece Mustafanm elinde bir ka
refından götürülmüştür. 50 ev de kıs- yü civarındaki k.öprünün orta direği ma, bende sopa vardı. Mustafa 
men yıkılmııtır. Evleri yıkılan ve so- çökmüı, köprü kamburlatmıttır. Bazı elindeki bıçağı sallıyarak, üze-

3-2 Fenerin ga - lebesile neticelendi 
kakta kalan 385 kiıidir. Cezri tertibat yerleı-i de yıkılmıttır. Telefon direkle · k 
alınmış ve felaketzedelere yardıma ri kısmen kırılmıttır. rine yürüyor, ben de bır ııvga 

Zonguldaktaki maç 
başlanmıştır. Açıkta k .. tan aileler mü çıkarmamak için kaçıyordum ... 
naıip mahallere yerlettirilmiş, ekmek Aydın hattı ne halde? Sonra bir de baktım Mustafa vu 

Futbolun en iyi oynandığı ııe
hirlerimizden biri Zonguldak
tır. Burada Maden mühendis 
mektebi ve Türk ocağı namla
rında iki takım mevcuttur. Ma
den mühendis takımını Fener-

sıcak yemek verilmiştir . Aydın demı.ryolu umum müdürlü- rulmuş .. 
lzmir Hilai_ahmer merkezi tarafın- ğünden: Reis, ilk ifadesile cürmünü ik 

dan elli çuval un ve yirmi beş çadır ' 28-10-930 Salı ırününden itibaren rar ettig- ini maznuna hatırlattı. 
aönderilmittir. Trenler i•lemiyor, oto Gazı'emı· ·11 t doi • , r ı asyonu, zmre ru ge- Diğer s.ahit Şeref te o gece 
malik telefon inkıta halindedir, Telg len trenlerin gelebileceği S<',, iıta1-
raf muhaberatı münkatıdır. Posta fE· yon olacakhr. Mustafayı, elinde bir bıçakla bahçenin eski ve kıymetli oyun 
mirden otomobille temin ediliyor. lzmir lğridir araıında, azimet ve Musayı kovalarken gördüğünü . cularmdan Sabih Fani Bey ça

avdet trenleri mebde ve münteha iı- söyledi. ' Iıştırmaktadır. Takımın oyunu 
taıyonlar~ Gaziemir olmak ü~e~ ~u: Neticede, bazı şahitlerin cel~ Sahihin titiz ve güzel idaresi yü 
bele~ dahıl oldu~ hal.de, eaki11 gıbı bi icin muhakeme 20 teşrinisanı zünden zevkle seyredilecek mer 

Mektubumu göndereceğim sırada 
topraklar altından genç bir kadın ce 
sedi çıkarılm ıştır. 

Nahiye müdürü ve belediye reisi 
gece, gündüz çalışıyorlar. Haıtalar 
ve yaralılar belediye doktoru tara· 
fından muayene ve tedavi edilmekte
dir. Civardaki dağ köylerinde ne ka
dar zarar olt!uğu belli değildir. 

Bay~klıda 
Evvelki gün Bayı-aklıyı tekrar sel 

basmış, At'ap Nuri ismindeki şahıs 
bir İncir ağacına tırmanmış ve hayah 
nı kurtarmı§tır. 

Nafıanın zararı 
Afet yollarla köprüleri o kadar tab 

rip etmiştir ki. bunların inıa.sına ne 
Jzll'!ir. belediyesi, ne de tdarei. huıusi 
yesırun parası yetmez. 

Kazalarda da şiddetli yağmurlar 
yağmıf, 8clJer gelmlştir. Bazı kazalar 
da nü~sça da zayiat vardır. Fakat 
lzmirdeki kadar değildir. Telgraf mu 
habereıi batlamış olan kanlardan vi 
!ayete gelen malumat tudur: 

Dikilide 
Dikili ile Bcr!('ama araıındaki beş 

kilometre uzunluğunda Ilgın köprüıü 
sellerden çökmüştür. Köprünün üze
rinden geçilemiyor. Sığır çobanı Mü
min oğlu on iki yaşında Salih ıel ıu
larına kapılmıt, boğulmuştur. 

Tirede fazla yalmur yağmıtoa da 
zayiat yoktur. 

Ödemişte 
Odemitte çok yağan yağmurlardan 

15 kadar ev ile ıaman damı yıkdmıt
tır. Nüfusça zarar yoktur 

Ur lada 
Şiddetli selelrden Urlada çamlı kö 

ıeynsefer cetvelıne ıore hareket ede : - · d · 
celderdir. sa:bahına talık olun u. tebeyı bulmuştur. Fenerbahçe 

Gaziemirden hareket edecek trenle Hapishanede intihar takımımız Reşat, Fikret ve Zi-
rin hıu:e~et saatleri: d l . ? yanın iltihakile birinci (B) ta-

Deruz~ıye: 8,25 e en er mı var· kımmı Zonguldağa göndermi~ 
Ödemış: 13,54 . d 1 k .... d . İlk Cürnh . b 
Gaziemire gelecek trenlerin muva Hapısaııe e aç ı yuzun en tır. OY_~n unyet -~Y_~ 

salat saatleri intiharlar olduğu iddia edildi- ramına musad!f çarşamba gunu 
Denizliden ırelen tren: 16,07 ğinden Adliye vekaleti bu cihet yüzlerc-c ki~inin huzurunda ya-
Odemişten: gelen tren 10,27 hakkında tahkikat icrasını ve pılmış ve Fenerbahçe takımı i-

Kaıaba hattında neticenin sür'atle vekalete bil- kiye karşı üçle bu ilk maçı ka-
E ık dirilmesini İstanbul müddei u- ~anınııtır. Mühendis mektebi vve i s;ünkü yağll',ırlardan Ala- • 

şehirden Salihliye k11dar olan kısım mumiliğine emretmiştir. timi mektepte vazifedar şev-
i.deta lzmir körfezi halini almıtb. Müddeiumumi muavinlerin- ki ve Sabih gibi oyuncuları da 
Tren Ala,ehirden har.eke! ettikten den ikisi ve Tabibi Adli her ay ihtiva ettiğinden oyun çok he-
sonra müthiş bir yağmur batladı. Sel başında lılt hususta tahkikat anl 

1 
K t f 

ler, Yeıilkavak iıtaıyonunda trenin akl f . ekalete yec ı o muştur. a~ı ara 
kapılarına kadar dayandı. Sahanlar, Y~~c ar ve_ ne ıce~ı v müdafaasında bilhassa Sabihle, 
çanaklar, tavuk, horoz, koyun, k,eçi, bildıreceklerdi~. Vekalet bu ra- Aziz, Şerif, Rabi ı ve kaleci Se
kedi ve köpek ~ibi ehli hayvanlar ıel- porlara göre bir karar verecek- dat ve Fenerden Şaban, Ziya, 
lerin üzerinde yüzmekte idi. tir. 1 

Reşat, Fikret, Ali cidden güze 
Buna rağmen tren ilerliyordu. Ma- G t 'lerı"n be t' 1 d G kı 

niıaya muvasalat ettik. Biraz ıonrada aze ecı rae l oynamıt ar ır. ece ta m şere-
Menemene hareket eyledik. Afyon Bursa, 30 - Bursa asliye fine muazzam bir ziyafet veril-
treni Muradiyeden hareket ettikten mahkemesinde beraetlerine ka- mit mütekabil nutuklar teati e
sonra, Muradiye ile Emiralem ara11n- rar verilen İstanbul gazeteleri- dilmif ho§ bir vakit geçirilmiş-
daki köprünün aya.kları oynamııtır. İ il T 
Köprünün iki ıözünün yıkıldığım ha- nin davası temyiz mahkemesin- tir. kinci maç cuma g· nü ürk 
ber aldık. c-c de tasdik edilmiş ve tasdik ocağı takımı iledir. Fenerbahçe 

Tren Menemene ıeldi. Fakat bura karan Bursaya tebliğ olunmuş- liler cumartesi sabahi ıehrimi-
dan ileriye s;eçmen'tı imkanı yok .. tur. ze avdet.edeceklerdir. 
Tren Menemende kaldı ve bütün yol- Kamarot f 
cular trende sabahladılar. zzet 

Menderea ve Gediz nehirlerinin tat Pangaltıda Şekure Hanımı öl 
tıiı ve mütbit tahribat yaptığı haber- ı.1 S · f · 
leri de !ftyidir. Fııkat telgraf muhabe dürme" e maznun eyr;.se aın 
reai olmadığı için eıaılı ve mevsuk kamarotlarından İzzet'in mu
hiç bir haber alınamamı,br. Aydın hakemesi 27 teşrinisaniye bıra-
trenj ,1 .. işJememektedir ){ılmtf.~Ir. 

Spor tetkilitındaki ayrılık 

Evvelki günkü niishamızda 
bildirdiğimiz veçhile spor teski 
Iatımızdaki ayrılığın izalesi »ı;in 
her iki tarafın ar:ısı bulunmak 

üzeredir. Bu sebeple lik ma~la 
rı fikstürüne gayri mevcut na
zarile bakılarak bugünkü maç
lar icra edilmiyecektir. Bir ar 
evvel bu gavri tabii halin deva
mına nihayet verilmesini tekra
ren temenni ederiz. 

A. ESAT 
Yunan kafile reisinin te

şekkür mektubu 
Yunan sporcuları şehrimizi 

terk etmeden evvel gazetelerle 
neşredilmek üzere kafile mih
mandarlığını yap;ın zate atide· 
ki mektubu vermi tir: 

Pek aziz dostum, 
İstanbula muvasalatımızd;. 

ve burada kaldığımız günler 
zarfında İstanbululardangördü 
ğümüz hüsnü kabul ve bilhassc 
Galatasaray klübünün bizlere 
karşı gösterdiği fevkalade mi 
safirperverliğin tesekküründen 
aciz olduğumuzun gazetelerle 
neşrine delalet etmenizi rica e
derim. 

Şahsen bize karşı ibraz etti 
ğiniz samimiyetin tatlı hatıra
larını ebediyen unutmayacağı 

miza emin olun. 
Sisi bizimle beraber gelenle 

rin hepsi çok sevdiler ve takdİ' 
ettiler. Bu sevgimizin Yunar 
sporcuları arasında yayılması 
için her şeyi yapacağız . İstan 
buldan ve sizden ayrılırken bü 
tün kafile efradının çok mütee: 
sir olduğunu ve ycıkmda sızı 
Selanikte aramızda görmek eı 

büyük arzumuz bulunduğunu 

hatırlatırım aziz clostt muz 
Kafile reisi 
An"elo 



.. MiLLiYET CUMA 31 EŞRlNIEAE 1 OL TV 1930 

Fikir, ..M.i.z;ı th, Edebiyat, Scı.•ı'at 

ALA ... "'"TıUY;ti ·---ıı=e:::~~~~~ı:zıoJ"::-SiNE 
Asrın umdesi "Milliyet" tir İntihap neticelendi ı• t MJ~Ni. siAIF A, lliii;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;ı;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

31 TEŞRİ~İEVEL 1930 76 ıncı hafta müsabakaamda İ Ş Bt A Ş IE KJİI RE OP RA Qı'NEM'QINDI 
iDAREHANE - Ankara cadde•i befinciliği Ameli hayattan Ay- M B. S E ' L ••• M i' Jl0 Jl 

'o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. ıe H. kazanmııtır. Yazısı ıu- A !:_•J-ş_ _!_ K,AJRI TJE 
tan bul. dur: 

Telefon numaraları: Belediye intihabatmm hita- N ı A ~ ıJ H M E Ş A 1( 
Programa ilAvetcn; l\JÜSYÖ Vf.NIZELOS ve KO:'llT llETLEN 

cenaplarının Ankarayı tefrifleri ve kendilerine v'Tilen 

lıtanbul 39l l, 3912• 3913 En dişe ma ermesi ve Halk fırkasının • • Ş E K • • z A R • 
galebesi bu haftanın en mühim § 1 ~ L A M • _l ~ L A Ş ABONE ÜCRETLERi 

zivafetleri Ankara'da 
Cümhuriyet ha., ramının muazzam resmi 
ge9it merasimi Mösyö Venizelos ve Kont G Türkiye için Hariç için 

S eylığı 400 kuru' 800 kurut 
6 ,, 750 ., 1400 " 

12 " 1400 " 2700 ,, 
- -----Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdlriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dttn en çok hararet 16 en ulll 

dtrece idi. Bugün ruzgAr ludus 
cıocclc ban yağmurlu olacalctır. 

ffm:Li~ 
Yeni gazeteler! 

Yeni yeni lııimler ve renkler 
le bir sürü gazete çıkacağı söy
leniyor. Bu gibi haberler ame
lei matbuatın hoşuna gider, 
çünkü talip artar da işsizlik ih
timalı azalır. Toplu iğne dos
tum bu yeni ga.setelerin çıkışını 
mevsime atfetmiş. "Kasnn, di
yor, fidan dikme zamanıdır. Bu 
süz nekadar cem'iyetlidir bilir 
mialnis? Filvaki gue~ çıkar
makla fidan dikme arasında bil 
yük müpbehetler vardır .. 

Fidanı alrrsmı:ı, cins armut
tur derler, dibrsiniıı:, ihtimam 
edenıi.niz çıka çıka ahllt çıkar .. 
derken kalem aşmı yaparsmı:ı, 
ya tutar ya tutmaz .. tutmadı 
mı, yaprağmt db'tı:er ve kurur, 

, bir kazık haline gelir. Bu kazı
l ğm ne elim şey olduğunu bah

çıvanlardan değil yaprakları 
dökülen gazetelere kredi açanla 
ra sorunuz, size çok meraklı ma 
lilınat verebilirler. 

Ciddi artist 
Latife değil Balat Operasın

da bir temsil esnasında Has
san Ef. isminde bir artist 
katil rolu yaparken arkadaşını 
yaralamış, ve yapılan isticvap
ta: 

- Efendim, iyi artist yaptı
ğı rolu yaşamalıdır. biz bunu 

, bukadar biliriz. Katil mı katil. 
Maktul mu, maktul... Ben oyun 
oynarken kendimden geçerim ... 
Dua edin ki tam manasile rolu
mu yaşamamışım .. ! 

Doğru söze ne denir? 
FELEK 

~--~-~----~~ 
MEVLÔDU NEBEvt KIRAA Ti 

Samsunun en eslti ve muteber 
etrafından merhum Alemdar zade 
Hafız Aıls Beyin ruhuna ithal edil
mek Uzere bu!Un öğle namumdan 
sonra Beyasıı cami! şerifinde mcv
l~du nebevi kıraat ıdtleceğlnden 
chibba ve nldda !le arzu adın din 
kardıflerlnln ıe,rllleri rica olunur. 

87 ıınmaralı tecrübe plakasını 
zayi ettim yerine ba,lıuını alaca
tımdan blllcmtl yoktur. Bulan satın 

gedrmeal mercudur. 
Slrkect Salkım ıöğüt Ford 

acentuı: A. VEI' A 

İki saat ayni masada briç 1 bundan korkuyordum, endişem haberini teşkil eder. A 1 K •ı R E Z A N K l 
oynadıktan sonra kuliipten be- buydu... 09 beş gün devam eden Bele F • • • Ş A L • 1 BKfLEN cenaplarının Gazi Mustafa Kemal Hazretlerlle mülAkatları 

raber çıktılar. Tahir, arkadaşı - Amma niçin? Karın seni diye intihabı geçen cumartesi 1 A R •i'f A R f\._, Klii E R 
lntibaatı gösterilecektir 

Salih'e sordu. sever... a:kşamı hitam buldu. Yeni Bele ıı E M ı N it R •ı 
- Nerde yemek yeyeceksin? _Doğru, fakat, işte beni sev diye meclisinin intihabile şehir bllmect1mlzin halledllmtş 
Salih omuz silkti: diği için kaçtı ya. idaremizde yeni bir devir açıl- ~kil 
- Bilmem lokantaların bi- _ Anlamıyorum mış okiu. Bu intihap halkın yi-

rinde. . • . . ne kendi tarafından idaresi yo-
- İşte bekarlığın bu fena- - Ka~hat benım azızım, ce !unda atılmış bir adımdır. , 

lrğı vardır... Haydi seni eve zamı çekıyorum. Yuvamın, k~- Halkın kendi fırkası olan H. 
rımın, rahatımın, saadetimın f · tih · götüreyim, beraber yemek ye- k d , . b'lm d' K b i ırkası,bu ın aptan alnının akı 

. a rını ı e ım... arım en 1 ıkt S-'-- f-'- _,__ bo-
rız. k k d ğ . . k Al e ç ı. a=St n~ .. c ....... 

T kk.. ed . ıs an ı ı ıçın açtı... tı ay- ğ- _, +a- b ,. d 
- eşe ur erım; amma d b' k d 1 .. b aıw.arını yır ..... casma a6ıl' ı-

k h k 1 ır ır a ın a munase et pey- ,__ ,. do'-·- k""-"- --·~--' 
-arının ra atını açırmış o mı- d . Ş d ğ"l ......-, aı>u: ..... u Uı'W savun.ıu 

? a ettım... aşıyorsun e ı la · id &titli lk da · 
yayım. mi? .. Bu böyle azizim, altı ay- rt, nad~:~ e ab. r reın11ız - Bilakis, Nemide mem- . . va aın "'l""arımızı - ır ves e 

1 dır N emıka ıle yaşı:yorum, evet 11 l""--l ,_ 1 _ __, · l :kiml 
nun o ur. h N . e - """'eme ... stt:uı er, 

N 'd h k .. k meş ur emıka.. __ __,__ tlı d''- _,_ . d d - emı e anım ço ıyı a- S J'h' .. 
1 

. d" 
1 

Ye<uc ta ı.c: =sen yel' e e 
dın doğrusu. a 1 ın goz en ort açı mı'- roı:ıbalrkla halkı avlamağa çalış 

- Karım diye değil amma, tı. . . tılar, sil-ah çektiler, vatandaş 11 
Nemide sahiden iyi kadındır. - İstanbulda, hele Şı§hde kanı döktüler velhaısı'l akılları• ._...._.:....... 
Beş senedir evliyiz, daha bir gizli ne ~alır? Nemideye ha- na gelen her şeyi iora ctmeıkten llugllnkil bllmec•mlz 
gün kavga etmedik. Cennette ber. verdıler .. .' İşte başıma bu geri dumıadrlar. Fakat onlar Soldan sağa ve yukardan aıağı 
yaşıyorum sanki. Haydi bin. felaket g.eldı .. .' . bilmeliydiler ki, silah çekmekle 1 _ Duman (3). Rüzgar (3). 

Otomobile bindiler. Salih - Pekı bu ışı neden yaptın para ile adam tutup sokak baş- Bi · K" il (3) sanki? ak r nevı om r . 

İs. B. Darülbedayi 
temalllarl 

Bu gün ma- 1 IYf.SI 
tine saat ı 5,30 STAHBUL BWD 
da 2~~3;ü;:r• ij~ uu ~~ 
Topaz ı 1111 

4 perde 
Yazan: 

M. PAGNOL 
Terceme 
edınlcn 
L Galip 

H. Rasim 

1111 

11111111 

Kadıköy Süreyya Sineması 
DEM 1 R 

MASKli 
Duglu Fayirbanks, ıarafındın sesli 

tarkılı film 

Mlllet tiyatrosunda 2 teşrinisani 

pazar günü akt•mı 

Sanatkar Naşit Bey Şişlide oturuyordu. Apartma- H .. : '~f 
1 

d' d "! larmda çığırtkanlılı: yaptrrtm 3 - Yağmurdan sonra biri-
na girer geirmez sordu: . -. ıç,"' ~sun ıye, eg - la ve önüne gelenin namusurut kip akan ~y ( 3). Heyet! temsillyesl ve hafız Bur-

- Hanımefendi burda mı? şı~hk ols~ dıye ... Ha~buki Ne haysiyetine çatmakla, vatandq. 4 _ Ateş (3). han bey ıaz heyeti birlikte komik· 
_Yok efendim. mıkayı kat!yen s.evmıyorum ... avlanamaz. Halknnız artı.ile u- 5 _Buz yağmuru ( 3). ler süanıt oluyor. N._.ıı Şevk\ Cev· 
_ Sofraya bir yer daha koy, Esas~n ahlak~ı:ı. ~ır ka~n. Hat yanmıştır. Bu~ suda balrk 6 _Olmaz (Z). Su (Z). det, Mazlum. Ayrıca hokkabaz, sah-

sonra bir tepsi hazırla da içeri- t! miinaseıb~tımızı Nemıdeye o avlayıcıların gali lisanlarına sa- 7 - Bir mevsimin şiddetli , .. n• .. d~e-he.ı1~' .. '·---............... __ • ..., 
e getir. habe~ vermtş olacaktır .... ~~- pılııcaık kadar dütüneesiz değil ifadesi (7). Jstanbul beledı"yesı· 

Y • ma bır daha ona zor yüzümü dir · · 
lçerde Tahir arkadaşına bır .. · 8-Kardan dağın tehlikesı(3) .1 l 

k d h kı 'kr . . gosterlrlm... Onun yüzünden İşte intLhabm netfcetıi gösteri 9 _ bir · k.a k (3) 1 <in arı 
a e ra ı am ettı. karmıı sevgili Nemidecig"lmi ki h-"-- ak 1 f'k nevı yı u .. ________ .._ ........... .-ı 

N "d d l' • yor • OUA-Untz m u ı re. Sema (3) 1 
-. eını e ncr eyse. g_~ ır. kaybediyorum. Yarın gider, No doğru koşuyor yoksa barut k.o- 11 _ A (

3 
D ıtanbu belcdiyeslndenı Kadıkö· 

Sekiz~en geç k~az, çünku be mikaya kendisi ile kat'i rabıta kusuna tabanca sesine ve küfü- (
3

) At . ma )(.
3

) onmuş ~ yllndo Calerağı mıhılleslnde muvak· 
nim nihayet ~kızı çerı:ek geçe ettiğimi söylersin. Bıxıu sen- re değil.... eşın sonu " lı:ıthane meydanında 3 numarah klr-
evde bul.undugumu ıbıhr... Bu den arkada~ık namına rica edi Teşekkür gir gulno kirayı verilmek için 
akşam bıraz lafa dalmış ola- yorum. Şeytan görsün yüzünü İ . . kapalı zarfla mibayedeye konmu,tur. 
cak Yemekten sonra sinema k ş· d' k d Zıyaı elim rtihali danbaka eden ve Be- Taliplerin şartname almak lçln her 

Ya 
0

g
0

idelim · ister misin? - arı ftı ... d ı~ ı aByınk pl e ere tde- FazalU aı~esile mUtcmtlylz yazıtta, bakırcılarda kain hane- gün levazım müdürlttğüne müraca· 
• e on e eyım. a a ım ora a sı"nden kaldırılarak Eyı'p Sultan 

Olu ? TaQçı Zade ilmi Beyefendi ba atlan tekili mektuplarını da !balo 
- r. mı ' · dak' kb · hs T 1 f gece rahmeti rahmane kavuş- cıvarın ı ma en ma usun günü olan 20 teşrinisani 930 perfnbe 
Kısa bir sükut oldu, Tahir si e e onu açtı. t N Ub ki da rahmeti rahmana tevdi edi- aünü saat on beşe kadar mezlcQr nirleniyordu: All ı E f di b mut ur. aşı m are cumar- e 

- 0 ·•· vet e en m en- tesi sabahı on birde l\alamıftan len pederimiz Samsunlu Alem- müdürlüğe vermeleri 
- Hiç ıbu kadar geç kaldığı denizim ... Nemide orada mı?. istimbotla köprü başında Yeni dar Zade Hafız Aziz Beyin ce- * "' • 

olmazdı ... Saat seki:ı, hala yok. Yok mu? .. Geldi geldi efendim, Camle nakledilip cenaze namazı nazesinde hazır olan ve elemle-
- Lafa dalmış olacak dedin merak etmeyin... orada kılındıktan sonra Eğri riınize iştirak ile gerek bizzat 

ya... Hemen telefonu kapadı. Ne- kapıdaki ailesi makbereılne ve gerek telefonla beyanı tazi-
- Dedim amma, onun böyle mide gelmişti: defnedilecektir. yette bulunan zevatı kirama a-

geç kaldığını hiç görmedim. - Neden bu kadar geç kal- Cenabı hak rahmet eylesin yrı ayrı teşekküre teessürümüz 

Başı bot bulunup daireye teslim 
edilen bir merkebin 8 gUn zarfında 

uhlbt çılımadıg-ı takdirde saalıcağı 
ilAn olunur. 

-· 

..-MAXIM..-. 
Müdürü ]. Lehmann 

Yarın ıktam 

Metbur lspan yol dansözü 

ANN! DE HERREKA'nın 
icrayı lübiyata mübaşered 

münuebetile 

BIJ~K ~!Ll 
2 tefrinl1ani pazar akşamı 

MAJIK SINEMASIND 
Güzeller güzeli 

BILLIE DOWE ve 

ROD LA ROQUE ile 
Bl!KARET KONCASI 

sesli ve f&rkılı lilml 
Pate Ula SOlli ve ıözlil dünya 

bavadlıleri 

Aıltye ildncl ticaret dairesinde•• 
Felemenlı: bankasına merhu0 

bulunan otuz bet Hndılı: tırpan bi1• 
müzayede saulacafından talip otaıı· 
larıa 2- 1 I · 930 ve müteakip gtinlıt· 
de ıuı 14 te lıtanbul nbum aatrl' 
posunda N ınbanna mUraoaat et· 
meler! tlln olunur. 

Bıyollu Betlnol lora Momurlu· 
tundan: 

Mahcu• olup satılması mulcarrel 
yağ, nbun, koltuk, kanepe veıaıre· 

nln Tışrinl11nlnln birinci cumarttıl 
va müteakip günlerde saat dokusdan 
itibaren lıtanbul'da BalıkpazarıncU 
Tafçılarda 37 numerolu mağazada 
arturma ile satılacağından milşterteıl 
mahalli mezkQrda hazır bJlunacık 
memuruna mUracaatlan tlln olunuC· 

Ne demek bu? dm? Merak ettim, babana soru İrtihal mani olduğundan bu vecibeyi 
Tahir bunun ne demek oldu- yordum. ifaya muhterem ceridelerinizi 

ğunu bilmiyordu. Karısının geç - Bu gün babama gitmiye- Merhum Sultan Reıadm hazine- tavsit eyleriz efendim. 
kalışını tevile çalışıyordu. Sa- ' cektim ki .. Geç kaldığım için dar uıtal1 ve ıigortacı Şakir Rasim Alemdar Zade ailesi ve ev-

Beyin kayın validesi Nerimdil Ha· 
lih te arkadaşının endişesini affet canım. Kabahat Seniye- nım irtihal etmiı ve cenazesi Maçka !atları namına biraderi 
teskine oğraştı, fakat Tahir din nin. Ona küçük valizi götür- da Şehler mezarlığına defnolunmut- Haspi 

ERLİTZı 
!emiyor, dolaşıyordu. müştüm. Kocası ile bir kaç gün tur. Merhume hayırperver .alihab Asliye ikinci ticaret dairesinden: 

- Canım sinirlenme, nerdey için Ankaraya gidiyormuş, iste nİIVandan idi. Allah rahmet eyleıin. Mc nıallki şarkiye fransız bankası-
se gelir. mişti. lstanbul üçüncü icra dairesindenı nın Galata kemankeş caddesinde 

- Sinirlenmiyorum, sakinim Akşam Beyoğluna indik.. !lir deytnden dolayı mahcuz ve Mader hanında 7 ve 9 N'o !arda 
amma bu olur şey değil... Bu Öteberi almak için dükkan luruhtu mukarrer bulunan bir beygir Hacı Kadir zade ismet bey taralın-
gün hiç bir işi yoktu ... Saatse- dükan dolaştık ... Bonsuar Sa- ve bir inek maa buzağt'nın 2-l 1-930 dan terhin olunan takriben 10000 
kiz buçuk oldu. lih Bey.,. Darılmadın değil mi pazar günü saat 9 dan l l e kadar kilo tütünün t~dlyei deyin edilme-

Hizmetçiyi çağ~rdı: . . Tahirciğim? .. Ne yapayım ar- l<'atihte at pazsnnda satılacağından mesinden dolay! kanunu ticaretin 
- Hammefendı kaçta gıttı? kadaş hatırı.. Şimdi müsaade talip olanların mahalli meıkurda madde! mahsusaStna tevfikan al el· 
- Dörtte. edin de soyunup giyineyim. . . memuruna ıııuracaat etmeleri ilAn usul furulııu hu•usu mezkur banka 

B . " l ed' ·' ol vekili avukat lsak Sage · efe dl - ır şey soy ~m ~ ~1 r N emide odasına girince, Ta- un ur. • n 
.-Hayır. e.fendım, kuçuk va- hir Salih'e yaklaştı: Üsküdar 6 nci icra dairesinden: tarafından ba istida talep edilmiş 

llzi l ifbu talep mumaileyhin ikametgl-
a ıp gıttı. B' 1 N 'k hakkın Bir mabkQmu blhln temini tstl-v 1. · · · ld ? H - ıraz eve emı a hının meçhullyetlne binaen tebliğ 

- a ızını mı a ı. ·· a... d .. l dl,.! .. 1 · d fası zımnında mahcuz ve fruhtu 
Tahirin sesi boğazında dü- a soy e

1 
& m

0 
soz erı se_n. 1~.l'.- mukarrer Konsol Sut ve Büfe ve edilememiş olması hasebile vaki olan 

YENİ AÇILAN LİSAN KURSLARI 
Türkçe, Fransızca, lngillzce, İtalyanca, almanca 

lspanyolca ve saire ... 

KA YiT MUAMELESİ BAŞLAMIŞTIR 
TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR 

Ankara MERKEZ 1 !AN lstanbul - 356 lsıtklAI caddesi 

• lstan~ul ~eniz la~rikaları unıunı ıııü~ürlü~ün~eı: 
Fabrikalar için dört soğuk demir borucu ustasına lüzum oldU" 

ğundan arzu edenlerin bilimtihan kayt ve kabulleri icra kılınac•· 
ğından müdüriyeti umumiyeye her gün müracaatları ilıln olun~ ğümlendi. HizmetGi odadan çı- md' amıısyo . . kzamı1;ı:ı .. sı~ır bı ı- sair •fya 3. 11 930 tarihine müsadif talep üzerine t!Anen tebllğat icruı 

kınca: ım.. arın a şanı uç~uzKe- pazartesi gilnil saat ıs ten 14 de tensip kılınmıt olduğundan tarih! 

- F l~k t d d" k 1 rabet barda yemek yenz.. . a- kadar Üsküdar paşa limanı eıdde· ilandan itibaren üç gUn zarfında Bglı'~ va,urları ~ı'rketı'nden·. e. .,. e , e ı, açtı b ba · d ıin<le 65 No lu Mehmet pafa yalı mUrtehtn tarafından mahkemeye mil- U U 
Salih sordu: l · ' rım. a sına gı er.·· 11ndı satılacağından talip olanların racıatla itiraz edilmediği takdirde -r(o 
- Nasıl kaçtı? • Nakleden mahalli mezkôra gelmeler! llln muamelei mtiteakibeye devam olu· 4 Tctriaisanl 930 Salı gilnU akşamından itibaren 131, 13'i, 18~ ve yo 

.v 

- Basbayağı kaçtı: Ben de Selimi izzet olunur. naca~ı ilAn olunur. numerolu seferlorift icra edllmiyeceti ilin olunur. ~ 

Mllllgt1t)in edebi romanı:B 1 zulmünü gideren o. Eğer o ol-1 .. Demek kolay. Yalnız, dile 1 ~nnem, bunları hayretle din-! ~pi üzülmedim deği~ .. Kadınca 1 ri say~Öktü, ?en de dinfedit~ 
~asaydı, onun a~kı olmasaydı, duşmekt~n k?rkuyorum. Kula.k kdı. .. .. _.. gız ne yap~ıı_ı?.. ~ır tek kı~ı ve temınat verdım: . biİ' 
hıç şüphe yok kı ben de: tan kulaga gırer ve herkes bır - Üzuldugum kadar var- var. Onun ıçın çekıyor, onun ı· - Korkma anne .. SenıJl. iJ1 

- Sürünmek yaşamaya değ- şey söylemeğe başlar: mış.. çin kaba söze katlanıyor, onun tün bu endişelerin kafamın '\i 
mez !. . - İki sene daha bekliyecek- Dedi ve .. Bir "hissi kablel- için ümitlerı,iyor, onun için yaş1 de. Dediğin gibi, istediğin gı 

Diyebilirdim. Fakat, o ... ler mi?.. vuku" unu anlattı: Akşam mut yor. gelin olacağım!.. 7_, 

Var!.. Onun oluşu bütün bir ha - Hiç oğlan onu alır mı?.. fakta kabak kızartıyormuş bir- ~aha sonra, bana uzun uzun Başka ne denir, ne yapılır· 
yat, bütün bir dünya!. - İki sene daha gezecek, yü- c1enbire tava elinden kaymış, nasihatler verdi: * * * d'll-

Bilmem, anneme de daha hiç rüyecek, keyfedecek, sonra da yağ ateşe dökülüp parlamış. Ve - Kızım kendini koru.... Akşam Cahitle beraber (,, Etem izzet 
- Benim e':'~~nmen:ı:. . . . 1 onun bütün istihzaları, istihfaf
Ben, evlendıgım gun belkı, lan da bu nokta üzerinde top-

o da feraha ç~kı1;cak, belki biraz !anmıyor mu?.. Kimin g~icü, 

ondan bahsetmedim, sırası var .. bırakıp gidecek... kalbine ok gibi dehşetli bir ağ- - Kimseye emniyet etme.. Tonton, dün hiç uğramad.ı. }'Je' 
Amma, değil ıni?. Hele biraz Kimbilir daha b~lara ben- rı girmiş, gözlerinin önünden - Adını çıkarırlar.. kafirde öyle sevimli şey kı. ıa.rı 
geçsin. Elbet, günü gelince ken zer ne miinasebetsız şeyler söy o ande benim hüzünlü bir ha- - Gençsin, kandırırlar!. kese sokulmuyor. Sokuldu1' eV 

gülecek, belkı bıraz: kime yeterse kuvvetli olan o, 
- Oooh. . . gülen o!. . Elbet bu gülmek sıra 
Diyip, geniş bir nefes alabile sı bir gün bize de gelecek. Ah, 

cek. O zaman Rüştü Efendinin· şu Cahit bir defa mektebini bi-
sesi kesilebilir, o zaman, : tirebilseydi. İşte o zaman bizim 

- Paralarım. . . sıramız da başlıyacak, biz de sı 
Diyemez .. O zaman bir lokma raya geçebileceğiz. . Fakat, ne 

sını kıskanamaz .. O zaman, yapayım ki daha iki sene var. 
- Kalk git karı... İkt s_:ne bu mihneti çekeceğiz, 
Demekten korkar. Ve ... Ken bu agız kokusuna dayanacağız, 

di yalnızlığından ürker. Çünkü, bu horlanmaya katlanacağız ... 
ben olacağım, bana gelebıle- Oooh .. Cahitçiğim .. Onu öy 
cek ! Şimdi, biliyor ki gideceği- le seviyorum ki.· Hayatımın 
miz yer, dayanacağımız bir ka- bütün zehrini alan o. Başım
pı yok! .. Zaten, bütün hayat ve ela yanan bu cehennemin bütün 

- 1 

disine söyliyeceğim, lerler. İyisi mi içimde kalsın. yalim geçmiş. - Kız kısmı, gayet korka!< na da kendisini çılgıncasırıa 5311 
- Anne, Cahitle evleniyo- Fakat, yine Cahitle beraber ol- Bu hadiseden çok sıkılmış, olmalı. diriyor! Bayılıyorum. :saı 

ruz. . . duğumu anneme söyledim. A- korkmuş, mana da verememiş, - Hiç bir söze inanınamalı- kucağıma alıyorum, ?" 
Diyeceğim. Yeter ki yaşasın .. ma .. Cahidin bana ö_ğrettiği gi- hayıra yormuş. sın.. - Kaç yaşındasın tontoll ri 

Yaşasın ve .. Görsün: Ne kadar bi. Belki onu da söylemezdim, - Demek ki, o sıralarda sen - Eloğlu yapar, eder .• Son- Diyorum, hemen cevap ve 
mes'ut olacağız?. Biz onunla sordu: denize düşmüşsün... ra. da elinin kirini şöyle bir yur, yor: 
ideal karı koca olacağız. Ve... - Gece neredeydin?.. Dedi. Sonra, oturdu, öteye geçiverir!.. - Beş yaşındayım .• 
Bu şartlar bizde var!.. Hoş bu- Ben de: - Ya ölseydin .. Ben ne olur - Diinyada en inanılmıya- K~ diyorum: d3 
gün, bir aralık anneme söyliye- - Şadan ve Cahitle beraber dum? .• Hiç beni düşünmedin cak söz, erkek sözüdür.. - Yoo .. Daha dört yaşıll 
cek olmadım da değil. Fakat, sandaldaydık... mi?.. - Bi;- kızı sorar da alırlar ... sın. 
sonra: Dedim. . Sonra, herşeyi an- Diyerek, bir ağlama da bunun - Öğüt veren çok, .ekmek ve- Sahiden kızıyor: şıll' 

- Hele biraz daha... !attım. Yarışa kalktığımızı, Mı- için tutturdu. ren az olur!.. - Yok be abla ... Beş ya 
Dedim. Söylemekte bir şey sırlı Paşanın motörüne çarpıp - Aman anne ölmeden de, - Erkeğe güvenilmez!. . dayım!. . esi' 

yok: denize döküldüğümüzü, yalı- ya ölseydin?.. Diye ağlanır - İnsan dünyada bir namus Büyümeğe de öyle he" 
- Anne, ben Cahidi seviyo- ya götürüldüğümüzü hepsini.. mı?.. için yaşar!.. ki .. Hani: 

rum, onunla evleneceğiz. . Hepsini söyledim. • Deyip onu susturmak icin de Bütün bu basma kalıp sözle· (Bitmedi) 
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• 
ıt!onelo,. filminden bir s11hnı 

Malek revüde 
H?llywood revüsünde bu se-1 dir, 1300 def.ıı, tahminen hafta 

ne sınema aleminin en tanın- da 8 defadan tiç sene, gösteril- , 
mıı sinemalarını göreceğiz. Ez miştir. Ayni eserin filmi 190 l 
cümle Lamel Hardy ve Bestcr ·· h 1 k h · d h f 
K b li 

.. nuı a o ara , er sınema a il 
eııton u neşe zumre ara- . 
d d tada 30 defa ıröstıerılmek sure-

sın a ır. • • • tile 5,700 defa ~vkedilmiştir. 
7000 den ziyade sinemada i

Bir filmin cevel§.nının vüs'a- U.n edilmifi vı yalnız Amerika-
tİt'lİ anlamak için ayni eserin da 150,000 defa gösterilmiştir. 
sinem'a ve tiyatrodaki gösteril Bundan maada İngilizce konu
dili zamanı mukayese etmek şulan dil.ı- men-.leketlerde ill
kafidir. Mesela: Cyril Mande, ve edilir~e bu filmin 200,000 de-

" Mtlttehtm kalkınız. filminde (Andre Roıın) Paramontun son bir şaheseri- fa gösterildiği anlaşılır. "MfittMıem kıılktnız. fllmindı (Gabi Morlt) 

~ ı :: :: :: :: ::§.ıi'~tıniD2~~-.!~~Y.: :: :: :: :: ı .. ı M _ ~~~-J =-1~=--:-~4~~- ·si~~~~-~!i._-e~!-~~-l[ ::-:: ::~:: :-: :: : ........ : [ :---: :: 
ıı. lnemacıbk hayatım esnasın surat, sert bir bakışla hemen o Affedeniniz ama böyle yal- h ev~ı~· 1/\~ 1 çe sıne~a Çocuklar iqin sinema ııinemayıtiyatroya tercih ediyor asıl bunlar çocukları al§kadaı 
ı...' lllliteaddlt defalar, insanlar alay hissi zail olur. nız çizgileri güzel olan bir ka- ayatınE a .. 1 

1aa.~y~t ~ artı_na f- Bir sinema heyeti her hafta larrruş. Doktor Elkiıı.enin yap- eder. Çünkü onların her biri bir 
""11.ı._ ~ ·ı . h • . . . b d h k . li 1 b'li H lb tadır. zcum e onumuzdekı ka - "!''-- l Uh' . d' h . h 1 ·1 ıı..ı_ ·~an ııevı ~ııyen, atta Hıç bır zaman şahsıyetler a ~n a .m~ .. ~!:' o a. ı r. .a . u . . d "Glor a" . çocuklar için sinema yapacak- tıgı mu a .... t arın ~ m ım J&r ır ~~ .. e~sı . u ya. ı e y~-
~ Jtartılaıwın mahlukatı sit olmamışlardır. Victor Hil· kı zekı gorunilşlli bır tip çırkın ~ ıçı~ el,. .. Y • sınemasın.~ tır. Eu cemiyet bir çok ebeveyn noktası gens haveskarlann ne şarlar.Bııyuduklen vakıt haki
lÜ!tı ettitim vakidir. Bu malı- go, Notre Dame de Paris'teki olamaz. .~az ıra ı ısımlı fra~iı.zça.soz den teşekkül edecek en eğlence tarz filimleri tercih ettikleridir. kat onlara kifayet etmeğe baş
\oii arın. zihinleri de ekseriya Luasimodogu yazarken bir se- Çirkinlik ruhi fenalığın gözle lu ve şarkılı v~ ~enklı bır fılm- li ve istifadeli filiml~r intihap o- Evvelden de anlaşılacağı gibi lar. Artık icat etmezler ve ha
~ cutıen gibi acibüneklldir. naryo yapmak niyetinde değil- re inikasıdır. l~ açılmasına ıntızar ~~~mekt~- lunacaktır.Fakat bu hakemlerin çocuklar en ziyade sergüzeşt yattan istifade etmeğe bakar-
.il aavallılar neden böyle her di. Shakespeare Richard III is İşte tabiat yüzlere bu ehem- yız. Bu sınema şehri.mızın dı- filmlerini tercih etmektedir- lar. 
~ al 1 k ı k nasıl intihap ne malı1m3.t kesp 
ijeQ lten ~alihsizlik içinded'.~· mindeki eserini sinema için yazl ~.iyeti verdiği ve ka~~~te:l~r 1 ğer .s on.an~ı~ a sıne 0 ara edecekleri bize bildirilmiyor. le.r. (Le Voleur'de Bağdat) (Le Çocu~lar için filimler yaP; 
ı . eıı. te.vız kanunu •bunlar u- matlı. boyle çehreye aksettıgı ıçın seslı_ makınesı~ı. Amerıka ma- Çocuklar 

0 
kad~r Eadedirlerki Sıgne de Zorro) (Les Requins malı. Bılhassa hayalt ve hissı 

1~1'Ulde teairini gijgtererek vü- Homere, Tberute ismindeki ben de makiyaj san'atine ehem r:_ıulatından d:gıl Alm~n mamu büyükler için onları anlamak de New-York) tercih edilmek- filmler, insani eserler hulya do 
Oıı~ça olan noks~nla:.ına . bedel escıri yazıp çirkin bir t.ip . yara-' miyet verdim.Be,nim odam H~l lat~da~. ~obıs fabrıkasından güçtür. Her halc'e hu heyetin tedir. Aktörlerdende Dauglas ludur. Asıl sanatki1rie y~ bir 
~a manevt bır guzellık ver- tırken Hollywooddakı sınema lywoodun en mukemmel makı- getırtmıştır. Bakalım ne netice azalan halk sinemalarından Fairbankstır. hayat yaşatmaktır. İyi bır tecrf 

:E> I~? san'atindcn haberi yoktu. · yaj odasıdır. Orası adeta b~rl verecek? bir kaçma giderle•·!i~ cocuklarm Sokak çocukları tr!iklu ve be yapmak için ebcıveyne çocuk-
llıa en ınatıallarını alalım. Bu Eski insanlar daha doğru dü-115.boratuardır. Oraya tabii bır Melek'te fransız mamulatın nelerden hoşlandıgını anlıya- ginnastikli filmleri beğenmi- lar tarafından intlhap edilmic 
"a .. '!llar hakikat«ı. tetkike şa- şünürlermi•. Görünüşe aldan- Lon Chaney girer, bir Çinli, dan bı'lı'rler. flllmler göstermek kafidir. ' '-"'il' ' M h k Jk yorlarmış. kahramanlık ve şe-

& . mamalı derler.Bazı kadınlar yüz kambur, sakil bir adam çıkar. ütte em a mız N 1 . 1 k d I' caat gösteren filimier 21 % rey * * * 
il. U hlkiyeler insan zihinlerin güzelliğile ahlak güzelliğinin İnsc:ı çehresini ilmi bir sureti filmi gösteriliyor. Güzel fransız man~~;ı;~~ ~:~~~ı;e~ni e n~~~a~:~ alınmaktadır. (Cambazlıklı fi- Yohn Gilbertia kansı İna 
liçt\/\ık~ulan dah~li. sAyin ha- mutlaka beraber bulunmıyaca- t~ t~~~ik ~ttim. _Ha~~sliği, z~-I artisti. Gabi Morle, ile .And~e za ederlerse, çu'cuklarında oyun limler47 '1o). (Le Croiseur Po- Cl" Ed "F b G 
ı-.._ e guael birer ınıkasıdır; ve ğını söyl~rler. _ _ lı?11ıgı, hılekarlıgı gost:ren çız Ro~mn oyı:ıadı~lar~ bu f~lm bır aıre, ua ar er ve eoı-
;;"flUtlar için yazılmış oldukla- Bu sözun dogru olduguna ka- gılerle uzun uzadıya ugraştım.1

1 
artıst aşkı ıle bır cınayetın tesa larında öyle bir müsavat vardır 1 tenkine) (La Mere) (Les Pe- ge Konfinanın eseri olan Ehe 

frtç!n her fCYi en basit şekline ni değilim. Etrafımızdaki şey· Bu çizgileri azıcık deği§_tirmek- düfi münasebetlerini gösteren ki onu hiç bir muhit değiştire- tits Diables Rouges) en ziyade Royal Family,, nammda bir 
1- a ederler. Ekseri peri masal !er ekseriya dışardan göründük le insan fevka!Ade değişir ve bu isimdeki piyesten alınmıştır. mez. hoşa gitmektedir. Kızlar mu- film çevirecektir. Bu filmin 
lıt ~da, devler, cüceler, yecüc !eri gibidirler. Yüzünden buda- ı korkunç bir mah!Uk olur. Yüzde yüz fransızca sözlü ve Eğer dikkat edilirse soka~ta harebeli filimlerden ziyade mi1- Barymor ailesine bir hicviye ol-
~ CUçler hep fenalığı temsil la göri.inen bir adam ekseriya Makiyaj yaparken karakteri entere9ftndır. oynıyan çocukların da evdekıle- essir filimleri tercih ediyorlar. duğu söyleniyor. 
k~t~er. O masallarda iki güzel hakikaten budaladır. Pek az, en ziyade gösteren gözler ve a- Ma)lk, bu haft~ sevimli Bil- rlnin d~. sinema~a bayıldıkla- Onları en ziyade heyacana ge- Mios Cliiire ile beraber, ti-
lıt 81Yet .vardır:1 Peri padişa- kimseler yüzlerinde aldatıcı biri ğıza dikkat ederim. H Dov'un Rod la Rok ile çevir-. :ı g~rUlur. Amenk~~ her şeye tiren filimler (Rosita) (Par- yatroda ayni rolü yapan ve ker. 
~ kızıle oğlu. maske taşırlar. O zaman bile Hakiki hayatta bazen gözler- diği ıstatıstlk yap~ldığı ıçın, bunda lescabir de serviçe) (Opuand dini Yohn Barriymore farzedeı 

Se ~~a perdesi üzerinde de, onların hakiki çehrelerini gör- it: ağız biribirinin aksi şeyler Beki.ret koncaaı da mekteplenn 40,9'}"o unun en le phare 0 ' eteignit) dlr. Çocuk- 1 Frederic Mach, Henriette Crm 
"~ıtcllere bir nefret 'l!e ha•i- mek kabildir. 'ı gösterir, hangisinı'n daha kuv- büyük eğlencesininsinema oldu- ların 8%komik filimle,•i seviyor man ve Mary Brign oynıyacak-
1tt " ismindeki sesli filmini pazar- E · d ·ı 'ki · (L v. l'el.kln etmek için çirkinlik Burada size gizlice bir sır tev-

1 
vetli oldug-unu anlamak için ğu anlaşılmıştır. New-Yorkta n zıya e tercı t ettı en es !ardır. 

, bi i dan itibaren geçire~k. Lois de ı• K 'tal't ) (Z · 
~alt Ç msizlik en iyi çar~~ir. d~ edeyim. H~~l~woodda güzel dikkat etmek lazımdır Ben ek sine.m~~a gi~~n . ço~ukların a- ospı. 1 a roıs Vazii sahne George, Cukoı 
len. at her zaman çirkin yuzle dıye tanınan butun kadınlar ara seriya muayyen karakterleri Operada dedi gunde yuz bındır. ~poques) (L.~ Zaılleur du Zor- ve Cyril Gardner, ve filme alar 
~ ~ }'Üz beraber b~unsaydı sında hakiki güzel!.ik kaideleri- temsil ettiğim için ağzımla göz Manuela Ruıılar hesabı çok severler ıok) dır. Aktorlerden de Buster da Herman Mankiewioz olacak-
~0le.ylqırdı. Çirkin bir a- ne uygun olarak guzel denebi- !erim ayni şeyi ifade ederler. isimli sesli film var, bu film bir ve herkeee sual sormatımn zevk Keaton. tır. 
bt; g~llnee her kes fena lecek ancak bir iki tanedir. Bel Gözün şekli, etraftndl'.ki çiz- ailenin miras entrikaları yüzün alırlar. Doktor Elkine iş, me- İlim veistifadeli filimlerin * * * 
~~. Şahsıyet karşrsında bulun- ki bana güzel olarak müzelerde giler, kaşın inhinası çolr büyük den efradı arasına giren ada ve- mur ve köylü çocuklarını istic- çocuklar üzerinde hiç bir tesir Gina Manes, stüdiyoda do 
~ htıkmeder. heykelini gördüğümüz Venüsü dikkate şayandır. ti ve bu sırada bir kız kabinin vap etmiş. Onlara pek çok ilmi yapmadığı görülmektedir. U- ğan ve Cinemondun garip vaf 

ır mesele daha var. Bir ada göstereceksiniz. Hayır o da gü-I Dudak kalın veya ince ılabi- neler yapabileceğini gösterir. sualler sormuş ve nefis cevap- mumiyctle çocuklar tabiatı, ta- tizinden bahs ettiği Sine narr 
Elhamra da 

Caz kızı 

isminde almanca sözlü ve şar
kılı güzel, şen bil film var. Gü
zel Alman artisti Anny Ondra, 
bu filmde kusursuzdur. Film 
seyredilmeye değer bir şeydir. 
Filmin mevzuubasittir. Bir scy 

1 
yar tiyatro barakası sahibinin 
1 O senedir mektepte olan kızı 

1 ailesinin yanına geldikten son
ra ailenin hayat ve halinde ha
sıl olan değişiklikleri gösterir. 

l •••••• 1 

Lily Damita çağırılryor. A
merikaya girer girmez, Garry 
Coopeile bera,ber "Ehe Figh
ting Caravans,, ve tiyatroda 
pek muvaffak olduğu "Sous o• 

1 Cuns,, ü çevirecektir. 

!erde bu karakterleri büyük 
mikyasta görünür. Onlar sine

. mada birer ucube şeklinde gö
rünürler. 

Kendim tabii olaralr sinema-
llıa u· ··caz Kızı. filminden da görünmekten de büyük bir I •·caz Kızı .. fi/111,11dm 
~~tıt ~un bapuçlar, geniş bir zel değil. Belki hatlar güzel- lir. Çıkık bir çene hem hayvaı;ı.i zevk duyarım. lar almıştır. Bu çocukların yal- rihi teşekküiitı yahut mechul küçük arslan ile beraber tiyal 
tttı ha 011 ufak bir şapka giydi- dir, fakat hey'eti umumiye gü- liği hem de hilekarlığı göste- Tabiat, ve ilmi tetkikat ta ha nız yüzde dördü sinemayı sev- bir memleketi görmeği sevmez- roya g-itmek istemişse de vaf 
1lıe1t ~lk derhal. onunla alay et- zel değil. Vücut güzelliği hat- rir. İnce ve düz bir ağız zalim- yattaki en büyük zevklerimden miyorlarmış. Oğlanlar kızlar ler. Doktor Etkine hayali filim- tiz evladının tehlikeli pençeleri 

r "azım gelc!igine hükme- !arın ve sairenin güzelliğile ol- liğ.e işarettir. maduttur. dan daha ziyade müdavim imiş !erden anketinde bahs etmiyor. ninrahat durmıyacağını düşi 
.·.r~a,......._,.,__.......,,..,........,~..,_......,.._.._~~~~~~~~~~~~.ı...J....._~~..,...,~..-.. .... ~..ı.....:-~"-~~~~~~...ı-...-u-~~.ı...~-.0cı_~~'--.ı.-~....::..~~·~·....._,._ı._,,~~ .. _.__.,_.c.u.__,_~""'-ı~~-'-~....ı.~~.~ 
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(Baımakalenin devamı) Cümhuriyet •• •• nasıl tes'it ettiler •• gununu 
Başı birinci saylarla 

nünde Gazinin tribünü bulunu
yordu. Bunun solunda hey'eti 
Vekile için ayrı bir tribün inşa 
edilmişti. Gazinin tribününe 
muttassrl tribün de misafir Baş 
vekillere tahsis edilmişti. Bun
dan sonra sıra ile Diplomatla
rın ve meb'usların tribünleri ge 
Jiyordu. Diplomatların karşısın
da da matbuata bir tribün tah
sis edilmişti. 

, Öğleye doğru 
Öğleye dogru meb'uslar 

frak ve silindir şapkalarını giy
miş oldukları halde birer birer 
Meclise gelmeğe başladılar. Bu 
aralık tribünler kamilen dol
muştu . İlk gelen meb'uslar ara
sında İş Eankası müdiri umu
misi ve İzmir meb'usu Celal B. 
vardı. Saat yarıma kadar bütün 
meb'uslar ve merasime iştirak 
edecek zevat gelmiş bulunuyor 

Ben Moıkovaya giderken Fethi B. 
uçurumun el uzanabilecek kadar ya-

gözlerini ayırmıyordu. talebesinin gösterdikleri inti- lerle halk tarafından tebrikat kınında, çalı çırpıya tutunmuı duru-
Misafirlerin alakası zam ve mükemm ı· t k k J A d ş . .. e ıye ÇO açı yapı mıştır. kşam bayram şe- yor u. imdi artık uçurumun göz iş-
Macar Başvekili Kont Beth- hır sıırette. geze çarpıyordu . refine fener alayı yapılmıştır. lemez karanlıkları içinde kaybolmu§-

len resmi geçide karşı büyUk Bunları takıp eden bahriye müf 1 d tur. 
bir alaka göşterdi, Kont Beth- rezesi de halkın alkış t_ufaru ara aparta a Uğurlar ola, beyefendi!. 
len ikide bir arka taraftaM. Ve- sında geçti. Arkadan tam te- İ~parta 29 - lspartala ~üm- Bu memleket ıizin arkanızdan dö
nizelosla kendi arasında oturan ş~kküllü bir piyada alayının ge h.ıırıyet ?.aJ:'.ramı h~r vakıtte:ı kecek gözyaıları kalmıyacak kadar 
Tevfik Rüştü Beyeasker1er hak çıt resmi başladı. Halkın alkışla zı~ad~ buyu~ tezahurat~a tesıtl ağlamııtır. 
kında malfunat soruyordu. Mü- n arasında, sırasile piyade, su- edilmış, hatıpler ve valı Ahmet Her zaman inkılaba karı• hoınut
syü Venizelos koltuğuna gö- vari, topçu, istihkam ve muhabe Dun:ıuş tar~fından Cümhuriyet suzların, harislerin kızgınların ak
mülmüş. beşuş bir sima ile res- re bölükleri geçti. ve nım.etl~rı hakk":1da nutuklar sülameli kolaylıkla' uyandırılabilir ve 
mi geçidi seyrediyor ve çabuk MüteakDben gene; ve dinç izci ırat edılmış, merasım yapılmış fırsat bulunursa kolaylıkla kullanıla
hareketlerle dönerek gah yanın ler göründü. Bilhassa izci H . ve suvareler, eğlenceler, fener bilir. 
da oturan Kont Bethlene gah kızların velespitle geçişi çok al alayları tertip edilmiş halk Fakat demir ve alet içinden doğan 
Tevfik Rüştü Beye bir şeyler kışlandı. Biraz sonra mektep ta neş 'e ve sürur içinde bayram inkılap müenescsinin, Karagöz değ-
anlatıyordu. leheEinin geçişi başladı. Mek- yapmı.ştır. neği takılarak kaldırılan ellerle, ka-

lzciler geçerken tepli kızlar tarafından muhafa- Izmirde bayram ğıt kule &_i~i .d~şürülebileceğini zan-

A k d 
. .

1 
za edilen ve bir kamyonet için- l İ .. ı nelmek bı.rıncmnden daha ag·ır bir 

s er en sonra ızcı er geçti d ZM R 29 A A B e geçirilen Cümhuriyet timsa- .. . • · · - ugun tarih yanlııı olur. 
ler. Bunu müteakip de resmi C h t b ·· be li de çok alkışlandı. . um . u_rıye ayramr munase Çünkü hakikat tudur ki bugünkü 
geçide nihayet verildi. t 1 ı - t ı · Nihayet halk ve esnaf cemi- 1 e vı aye te yapı an resmı ka- politika sahnesine atılmak için perde 

Esnaf cemiyetleri yetleri de" Yaşasın Cümhuri- bulden sonr~ saat kulesi meyda arkasında yüzü gözü boynana milli 
Bu serıe esnaf cemiyetlerinin yet,, sesleri arasında geçtikten nmda asken kıtaat tarafından mukadderattan biri de bizzat inkılap

resmi geçide istirakleri muva- sonra alayın arkası alınmış ol- bir geçit rer-ıı i :ı-apı lmı~tır, Mer tır. 
fık görülmedi ve bu kararda isa du. asime tayy relerden hir grup Falih RIFKI 

---·~~-
bet olduğu dün anlasıldı. Zira Alay, Divanyolu, Alemdar, ta iştirak etmiştir. 

Fethi Bey de var pek eyi in ti barlar bırakan mun köprü, Şişhane ve İstiklal cad- Edirnede büvram 
Meb'us simaları arasında tazam askeri geçit resminden desi tarikini takiben Taksim ' - .. · .. 

b
. k f • d , EDİRNE, 29 A.A. _ c1·1·m- Başı birinci sayfada 

du. Türk Yunan 

Fethi Bey seyircilerin en çok sonra ır ta ım esna cemiyetle meyuanın a abidenin etrafında · · · k f ı · d · d huri.vet ba~/raını 111ü~tc~ı:a ve bı;-ıer ifliis etmiş olacaktn·. lıte kema 
nazarı dikkatini celbediyordu. rının ganp ıya et er ve ımti- aırenma ar yer alındı . Vila- li beşer galip geldi. imzaladığımız ve-
Fethi Bey saat yanında Paris- zamsız yürüyüşlerle geçişleri yet ve belediye tarafından ha- çok asil tluygulann •e;;ahürüne sikanın azameti önünde gurur hiuedi 
ten beraber getirdiği büyük bir ciddi olmaktan uzak bir manza zırlanan büyük bir çelenk abi<le vesile o'mustur. Edirne geneli- yoı-um. imzalanan muahede, 18.fzi ol-
otomoh;l içinde yalnız olarak ra irae ecliyordu. nin üzerine konduktan sonra ği,kend:'er ine mevdu aziz vedia mıyacaktır. Biraz felsefeye girersek 
geldi. Bundan sonra geç kalan Fevzi Paşayı tebrik merasime nihayet verildi. yı ve en n ulu bani sin; minnet- cakbu dosth

4
k, statik değil, dinamil· ola 

- K l l k b l le takd > ettiler. tır.,, 
tek tiik 1)azı rneh'uslar ve sırma Resmi geçit biter bitmez onao os arın a Ü Ü y Yunan Başvekili bundan sonra bu 
1 ı lin"fc ma!arle nazarları celb- Gazi Hazretleri Fevzi Paşanın Öğleden sonra da vilayette OLgalta bayram muahedenin yakın Şark ve Avrupa 
tden c],

1
, ~matlar geldi. elini hararetle sıktı ve kendisini vali Muhiddin B. tarafından YOZGAT, 30 A. A. _ Ciım ıulhüna yapacağı hayirkir tesirden 

S b l k b l d k d ·· d konsolosların tebrikatı kabul e- h · b f bahıetmiıtir. a !r&IZ ı aş a ı as er e gor üğü intizamdan urıyet ayramı evkalade par- ismet Paıa cevabında: . 
Saat bire yaklaştıkça biitün dolayı tebrik etti. dilmiştir. lak merasimle tes'it edilmişt i r. " - imza ett;&imiz muabedenin 

11:'.!z:ırlar s:ıbırsı?lıkla Çankaya Bundan sonra İsmet Paşanın Gece... Mekteı krde mibamereler ter- kıymeti, ?!ıdın'l bakim olan düşünce 
yoluna doğru bakıyordu. Niha- da elini sıktı ve misafir- Gece Taksimden başlamak ü- tip olv r.mu~, belediye tarafın- dedir,. demi,tir. 
yet, tam ~aat birde Gazinin oto \ere veda etmek üzere tribünle- zere bir fener alayı tertip olun- dan yüz kişilik bir gece ziyafeti Ntukları mütoekıp, misafirlere şam 

b
"l · d 1 · 'J · · panya ikram edilmiıtir. bmet Paşa, 

m ·J .ı ; ıle 0!1U takip eden otomo rine doğru yurü Ü. Müsyü Ve- muş, elen meşaleli asker ve ta ven mı~tır. I kadehi havaya kaldırarak , M. Venize 
biller ve motosikletli polisler nizelosa veda etti. Macar Başve lehe İstanbula geçmiştir. Beya- Mısırda balo losa: 
tribünler arasından kayarak · kilinin elini hararetle sıktı ve zıt, Fatih ve Üsküdarda Şemsi - Şerefinize ve a' il Yunan milleti-
gecti ve Meclis binasının önün- halkın tezahuratı arasında Mec Paşa meydanlarında gece geç Cümhuriyet bayramı şerefine nin ,erefine,, diyerek içti. M. v .. nize 
ele ducdıı. !is binasına girdi. vakte kadar muzikalar çalınmış İskenderiyede Seyrisefain ida- los ela Türk milJ~ti ve !.met Patanın 

Alkı havai fişekler atılmış, her taraf resi tarafından bir balrı \\~ril- 1şerelkfine kadehini kaldıı·dı. Ve devam-
ş tufanı Gazi Hz. giderken . . B 1 İ k d . ı a ışlar ara•ında "'eruime nihayet 

Evvevli' Büyiik Gazi sonra Geçit resmi bittiği, misafir- ta sabaha kadar izharı şadüma- mıştır. a o, s en erye lıma- verildi. 
ela Baş\·ekil hmet Paşa hallCTn !er, Diplomatlar meb'uslar, da- ni edilmiştir. nın~a bu~un~n .Ege vapurunda i . Mü.teakil.en il<am•t, ticaret ve sey-

d 1 

y tertıp edılmıştır. O gece Ege . rısefaın muahcdeleriHaridye vekilleri 
can an ge.en a1 kı5ları ve muzi- ğıldığı halde hala halk Gaziyi avuz.. T .. k y k l\11" • . . mükemmel surette sütilenmi~ ve ve . u r - unmı ınürahhasları arasın 
anın ıllı marşı terennümleri bir defa daha görmek iimidile Lu~anım:zda bulunan Yavuz tenvir olunmuştur. Geminin da da ımnlım~ı. Bu m~ahcdelere Türki 

•• 
FIATI 

~ 50 KURUŞ 
TAYYARE CEMİYETi 

!ŞUBELERİNDE ~ 
...,.__,..kaxônddz vE 

KITAPÇILARDA SATILIR 

7 - 8 aylarından ltlba,.•n eUtten keellme •amant 
ve n .. vu nUma•ı eenaaında ıetımaı 6dllen v• 
-- emaaleız bir unıuru aıdail olan -

PHOSPHATINI 
FALllRES 

FOSFATIN FA Lİ ER 
SJ):yesinde temln edlllr-. Fosfatın f"aller 
yavruların yüzlerine tazellk ve penbellk, 
adelilta kuvvet verir, ve onları &ürbüz 
kılar. 

Yalınız bir' P'Mfatln vardır 

o da FOSFATIN FALİER dir. 
( Allmell faril<"•) 

TAlllTLF.:lllMDOI IOı'iJIAP E:Ol•IZ = Hlll YEIDE IATILlll 

araşın :a otomobilden indiler. Meclis kapısının önüne yığıl- da C~mhu:,ı:(,et bay~amı müna- hili de Mısır ve ~ürk l>a raklari Y_e na~1.ma ımza•"" kov'~" Nafıa veki-

son?aa~e~~~:::i~=~su!nd~:~ea~ :~r~e:~~~:~~ie~~eçe~~:r:~at ~:t~ıılşe v~~~~~r tz:~1~~~ögrı;;~7; le,. Ya.lo~anın çi;ekleril: t ezyin ~a~~~:~;~~;~;t";~run a~a hatları Deııı'z l0vazıın satınalına toını'SJODUU~ao· 
k 1 1 1 

. . edılmıştır. - Bhnıru~ k., Turkıyenın Yuna- IJ ı 
et. e 1a kın bu samimi tezahur samimi tezahurat arasında ko··,. mıştır B ı d ı· k el · ·h y ., · a o a, s en erye ve Kahi- nıstana ı racatı, u~rınistanın bize ih . . .. 

!erme kaışı şapkalarını çıkardı- klerine avdet ettiler. Bu mera- .. c. H. Frrk.ası mutemetleri de renin en y.üksek simalarını teş- racatına nazarnn on mislinclen fazla- 14500 kılo Zeytın: Munaka- Perşembe gnü saat 14 te a~ 
!ar ve başlarını eğerek mukabe- sim ile Cümhuriyet bir yılını dun Fırka vı!ay~t me:k~zinde kil eden 200 zevat, bu meyanda dır. . . . . . sai aleniye ile ihalesi 6 Teşrini münakasa ile ihale edile~ğı 
lede bulundular. Bundan sonra daha yaşamış yeni bir yaşına t~plana:ak y~kdıgerlerını teb- Mısır sarayı kır ali teşrifatçısı . Bı~aen~leyh, '.unanıstan bı~.m. •- Sani 930 Perşembe günü saat den şartnamesini görmek ıs

1

. 
Y

avas yavaş yu·· ru" verek İsmet daha b b 1 d rık etmışlerdır • çın tıca••, noktaı nazarından muhım 1 • h .. . t•~ · · aşmış u unuyor u. • · Mısır matbuat müdürü Mısır se bir pazardır. 14 te Deniz levazım ambarı ih- yen erın er gun ve ıtasına 
0

• 

Paşa ile beraber Meclis binası- AHMET ŞÜKRÜ Tazımat telgraflar fareti ile İskenderive konsolos- Muahec!e yekdiğerine mazhari mü- tiyacıiçin lüzumu olan k d bulunanlarında yevmi ihale 
na girdiler. Gazi Meclise girer 1 1 b I' d Şehir namına Gazi Hz ile B hanemiz erkanı hazır .bulun yor- saade mill•t muameles~ esasına istina 1 14500 k"l . yu an a ve saatında Kasımpaşada DeJl 
girmez derhal Riyaseticümhur S 8 n U 8.. M M riyaset·ıne Başvek .. 

1 
l . du den hazııfanmı~tır. yazı 1 1 0 zeytın 6 T. Sa- Levazım satınalma komisyo~

1 

ba • M r b" . ' ' 1 s- . Hus . v • 1 d" . 930 rihi .. d"f yragı ec ıs ınası üzerine Cumhuriyet bayramı evvelki met Paşayı ve Dahiliye vekaleti Davetliler, o gece baloda gör al utısı aAzıyedt elr nazarı ıkk~!~ nı ta ne musa 
1 

olan ·na müracaatları. 
keşide edildi. .. h . . d k . . .. . .. ı· . . •nm·~ r. na o unun •evkettıg. Tu··tu" n . h' . 

gun ş.~ rıı:nız e ç.o ı:ıua.zz~m 1 n~ t~~:ık. v~ tazım telgrafları çe duklen mµken:;ne ıye~ ve ıntı- hayvan~~· nazarı dikkata alınarak ın " mu" du" rlil' 
Kabul merasimi tezahu:at ıle tesıt edılmıştır. kıldıgı gıbı Halk Fırkası vila-f •amdan çok mutehassıs olmuş- bunlar ıçın hu""; kayıt konmuştur. ISarI UmUffil 

Kabul merasimi bir saat ka- Bu. ulvı ve mukaddes günün şe- yet heyetinden de Gazi Hz. ne lar, bir çok zevat telgraflarla, Muahede iki •en~ müddetle yapılmıı g" ünden: 
dar sürdü, bu aralık meh'uslar refıne daha sabah erkenden bü B. M. M. riyasetine İsmet Pa- Seyrisefain umumi müdürü Sa- tır. . 
birer ikişer Meclisten çıkarak tün şehir baştan başa bayraklar şaya, Fırka katibi ~mumiliğine dullah Bey~ bu t;eşebb.üsünden l\~uar e-le ımza\cımrken.. :l00,000 yarda diiz heyaz kancviçe. 
kendilerine tahsis edilen tribü- ı~.don~tılmıştı. Sokaklarda tesa ! ve henüz fırka müfettişliginden dolayı tebnk etmışlerdır. Ankara, 30 (A.A) _Türkiye Yeni sene yaprak tiıtiinlerinin ambalıl.iı için kapalı zarf uıo1!

1

' 
ne otunnakta idiler. d~f edılen. büyük, küçük herke-' resmen ayrılmamış olan HaL:- .... ile Yunanistan arasında dost- ve şa rtnamesi nıucilıince liç yüz bin yarda diız beyaz kaneY

1

ç
1 

Yerlerine geliyorlar sın çeh:es.ınde büyük bir süru- kı Şinasi Paşaya telgraflar çe- Aziz misafirimiz luk, bitaraflık uzlaşma ve ha- satı~ .a l ınacaktır. Talip olanların teminat mekruplarile bPraber 
1
: 

Fethi Bey de cliğer meb'us- run alaımı çok bariz bir surette kilmiştir. _ kem muahedesile deniz tesliha- reşrııı"ıını CJ30 cumartesi gliııu saat 11 de Galatada idare! ıııe 
!arla beraber Me_listen ~ıktık- göriı."lüyordu. Kız ve erkek mek Vilayet balosu . . tında rekabet etmemeg- i kab:.ıl ~e_:-~y:_:l~libayaar komisyonuna müracaatları. ,; "' ı k Başı bırınci sayfada _.., ı 
tan sonra trihiinde otur<lu. Me tep ı çocu !ar dolaşıyor, göğüs Gece vilayet konağında res- eden p~oto.kol saat 19 da harici T •• t •• • h" .-t'1 
b'uslardan sonra Diplomatlar !ere rozetle.- takıyorlardı. mi bir balo veril mi baloda k yafeti verilmiştiı. Ziyafette Bü- ye vekaletınde İsmet Paşa Haz u u n 1 n 15ar1 umu 11 ' 
hir miiddet s<mra Hey'eti Veki- Vilayette resmi kabul soloslar. kolordu 'kumanda:~ yük Millet Meclisi Reisi Kazım r~tl~ri, Tevfik Rüş~ü B. ile M. 
!,.- ve on <lakika sonra ıla Macar .Merasimin resmi safhası sa- Şükrü Naili Paşa, vali muavini Başvekil İsmet Paşalar hazera- V enızelos v.e M. Mıhalakopulos 

0

• 1 •• ı •• '"' •• d Başvekili Kont Bethlen ve <:t 10 da vilayette başladı. Bu sa. Fazlı B. Polis müdürü Ali Rıza tile hariciye vekili Tevfik Rüş- tarafın~an ımz~ edilmiştir. İm- mu a ur u g u n en: 
Müsyü Venizelos Mecl;st ,..n çı- atte kolordu kumandanı, erkanıi \'.vilayet ve belediye erkanı, tü Bey, hey'eti vekile azasında zayı . mute.a~ıl? Ism~t .Pş. ile M. 
karak yerlerine oturdula r. Bun-'. harbiyesi ve sair ümerayı askc- thrimizin kibar ve mümtaz ai- bazılarile Yunan Başvekili M. Venızelos bırıbı;lennı tebrik et 
dan sonra Gazi Hazretleri bera r iye ile birlikte vilayete geld i. leleri hazır bulunmuştur. Misa- Venizelos, Hariciye Vekili M. mişler, ~u vesikaların iki mem
berlerinde İsmet Pa5a. Büyük Daha sonra sırasile Cümhuri- firler va li bey ile refikaları ve Mihalakopulos ve refikaları , se ~eket mun~sebatında haiz oldu
Millet Meclisi Reisi Kazım Pa- yet Halk fırkası erkanı, müd- kerimeleri Hf. !er tarafından firler, riyaseticümhur katibi u- gu ehemmıyetten yakın şark ve 
şa. Erkanı Harbiye Reisi Fevzi dei umumi, adliye erk5nı ve di- istikbal ve izaz edilmişlerdir. mumisi Tevfik Bey ve hariciye A.vr~pa s~lhüna yapxcakları ha 
Paşa olduğu halde tribünlerine ğer devair rüesası da geldiler. Balo sabaha kadar çok samimi erkanı hazır bulunmuşlardır. yırkar t.esırden bahsetmişledir. 
tesrif ettiler. Vilayet kapısının önünde bir ve neşeli bir surette devam et- ANKARA, 30 A. A. _ Ma- M. Venızelos demiştir ki: " Bu 

Şiddetli alkışlar bando ile ask~r müfrezesi bulu- ı;ıiştir. Bundan başka Ttirkoca- car Başvekili Kont Bethlen ce- ı_::ua.hedeyi ~aı_ı.~~k iljin sarfe.tti 
Gazi Hazretleri tribünle · _ nuyordu. Valı kolordu kuman- gında ve Seyrisefainin Topane- naplan bu akşam saat 18 de hu- gımı: mesaı butuı: olsaydı ın

de görülür görülmez bir a~n danı gelince muzika selam hava deki intizar salonunda da birer susi trenle şehrimizden ayrıl- sanl'.~ın ;ıkl:selimınden şüphe-
tufanı koptu "yaşa varol" diie s~na başl~dı. Vilaye:te mera- b~lo t~r~ip edilmiş, bunlar da mıştır. Müşarünileyh istasyon- ye duşecektım. . . 
bağırıyor candan alkışlıyordu. sı;n sırasıle kabul edılen tebri- surur ıç~d~ sabaha kadar de- da Reisicümhur Hazretleri na- İsm.e_t Paşa 1:1_'.l.zr~tlerı ceva-
Gazi eğilerek halkın bu tezahu- kat 11 e kadar devam etti. Vali, vam etmıştır. mına katibi umumi Tevfik, ser b~da. ımz~ ettı~ımız ~1:1ahede-
rüne mukabele etti Sonra Ga- kolordu kumandanı ve tebrike Vilayetlerde yave1 Rusuhi Beyler, Büyük n~~ -~ıymetı .akdıne. ~akım olan 
zinin tesrifl . .. . . kı gelen zevat 11 de otomobillerle Millet Meclisi Reisi Kazım, duı:tuw::ededır, de<ınıştır. 
eden mi•afi;rıB uze~~e Jamğ vilayetten hareket ederek Beya Buraada Cumhuriyet Başvekil İsmet Paşalar hazera- Bundan sonra Türk- Yunan i-

ru Yu 
.. ru .. d~.. MaşveVı ~re 0 - zıta geldiler ve burada tribünün bayramı · · kamet ticaret ve seyrisefain mu u ve . enızelosun .. .. d k d"l . tıle, Hariciye vekıli Tevfik Rüş ka el . ik' h .. 

refikası ile müsafirlerin tribti- onun e en 1 erme tahsis edi- :Bursa, 29 - Cumhuryet bay- tü Bey, Yunan Başvekili M. Ve v ~sı 
1 

ancıye nazırı ve 
nünden cıkan di"er hanım! rı len.~ahalde yer aldılar. Yalnız ramr emsalsiz surette tes'it e- nizelos ve Hariciye Nazın M. ~eyetı murahhasalar arasında 
ellerini sıktı. Bu!dan sonra~~ v.~ıı .. ıle kolordu kuman.danı Da- dildi. Her taraf bayrak, defne Mihalakopulos cenaplarile, se- ızla~anmıştır. .. 
bünlerine avdet ederek re · r?lfunun. me.Yd.anına gırerek ge dallarile süslendi. Merasime on firler ve sabık sefirlerimizden Atına, 29 (A.A~ -.- Tu~k- Yu 
geçidi seyretmeğe b ı d smı çıt resmıne ıştırak eden asker binlerce halk iştirak etmiş mu Vasrf ve Sabri Beylerle Türk nan dostlu~unun ıstıkbalı hak-

la t p ·1 ~şahı. ~e talebe ·i teftiş ettiler. azzam tezahürat yapılın :tır ocakları merkez hey'eti reısı kında n~şr~yatta.bulu~ Etnos 
me aşa ı e ra er G •t • B . . . .. ı,. · gazete".-dıyor kı: Her ıki mil-

Gazi Hazretlerini ya 
1 

eçı reamı eledıye reısı hukfunet meyda- Hamdullah Suphi Bey ve hari- 1 t b .. k d k . . · n arın- T f · · .. k . .. d h . . .. e ugune a ar uvvetlerını 
da yalnız İsmet Paşa Ka e tışı mutea ıp trıbune gel nın a araretlı bır nutuk soyle- ciye vekaleti erkanı tarafından .. 1 1 .1 · • zım d"l b d · . · Ik 

1 
. uzunmucare e erı eyıprattılar Paşa ve Fevzi Paşalar la umu- ı er ve u sıra a geçıt resmı de mış ve a ış anmıştır. Geçıt res- teşyi edilmi !erdir. Kont cenap 'Bu ku ti b d .. · 

mi katipleri Tevfik Bey bulu- başl~dı. Evvel~ sü~ari .P~lisleı: ~~ne askeri kıtaat~ b~tün !eşe.k lan Karaköyden otomobille tekabi~:~:fye~a~~l~~:Cas:ı~= 
nuyordu geçtı. Bunu maıyetıle bırlıkte lı kuller, mektepler ıştırak etmış Bursaya ve oradan Mudanya ta ve f h 1 d 'k' . 

· va kuma d tak" · A k s tb kı JJ' k b" .k. · re a yo un a teşrı ı mesaı-
Resm; gecit basladı. Çelik d n a_nı ıp et~. r a- e a~ı z. ~~a ım rı:ıe te ı, rı ıle Istanbula gideceklerdir. de kullanılacaktır. 

bünyeli a ke~ler mu'ntazam saf sın a.n ~~~~ny~ ve asken tıp ta- Necatı enstıtusu talebesı hara- Kont Cenaplarının Bursa seya- Este gazetesi de Türk- Yu-
larla "'e<;ti gecti, gecti.... lebesı. gonındu. retle ~lkışlanmış!ardır. hatlerinde Başvekil İsmet Paşa nan dos;.!uğunda her iki memle-

G "t · · • Geçıt muntazam ve sert adım Polıs ve beledıye memurları- Hazretleri namına hariciye bi- ket tb t d.. ··h· eçı re!'lmı larla devam d" d .. .. .. 1 . h lk kd" ma ua ına usen mu ım 
G 

.. 
1 

. e ıyoc, mey anı nın yuruyuş en a ın ta ır ve rinci daire Müdiri umumisi or- "f · h ı k 
. .azı ıer &ıfı nafız nazarla- dolduran on binlerce halkın alkı !arına mazhar olın . vazı eyı atır atme. -~a ve mat-
rık ınce ıe~1 incrve tetkik edi- gö.<; iftiharla kabarıyordu. He Kabşul resmi vilayet kon::=~~ ~=~~~ı ~:~ B::r~!~ka:d:~::- ~rat;ın dostluk ~unaseba~~n~ 
~ordu. !ng. ta~afların~a Fevzi ıe. sırasile geçen Kulel.i, J:Ialıcı: vali Fatin B. tarafından yapıl- Kon~ cenapları halk tarafından esk~~::~~';:r!a~:;;p C:f~

1 

asa "· rrın er ar ımından oı!'lu vP Malteoe asken lıselen mı.ş umum m~murin, teşekkül- şiddetle alkışlanmıştır. r.:!_.alet olmamal!!J µz:geld~(~ 

1 :ıoo met rL nıik'atıı kereste. 
l\ a p~ lı z;ırfla YC mc\·cur snrtnamesı mucibince bin Uç ytiZ Jll~ı· 

re mi k"ahı kcrr.<te alınacaktır. Talip olanların yuzde 7, ı -~ h';I' 
bı le re nıırıar mek tupl a rını hnmilt.'.n ( 5 teşrinisani 980 ) çar,alllpJ 
v;un i!,_ Calııtad :ı nıübırnar komisyonuna miiracaatları. _,. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

~"' n« !:~~~·~-~~ '"~~i !~J! .... ,,. .. ~-
Tıılplcrın şartnamoyi almak ilzerc ticaret şubesine mUracaatları. 1 

lstanbul ithalat gümrüğ' 
müdürlüğünden: 

1 Çuval 
2 Fıçı 

ı " 

Kabuksuz bıdım 
Terevıj!;ı 
Bal 

I{. 
75 
86 
40 

5 Sandık Tuzlu balık 206 
l Fıçı Tuzlu hamsi 62 
1 ,, 1'ırıın;ı 09 
1 • Kırmızı hıvyır 45 
l • T.rama 72 
7 ,, Tıı~lu palım ut 135;1 ı • 

:!O Çuval Sulfat desüt :;anayide i•timıl edilmek iiıere 611,·eııo 
ht:r de: ek miktar. Uğ'~ 

Ral~d• J•'11ı eşya 1-11-030 tırlblnde saat 14 te bılmuzaıede (,uııır 
••tıı komisyonunda .. ulıca ı fün olııı ur. ~ 

Nafıa fen mektebi milbayaat komisyonunö~; 
\Jayıs 931 gayeı;ine kadar lıızumu olan er, ekmek 'e ,e f'' 

kapalı /.arf usulile miinakasaya ko.ımu~nır. 2.J ıc-ıriııisani ıı.ı~ .c1e 
zar. gunu sa.ar 14 de .ihale edıkccp;inden talipler .teminat ,~j~ş1ı1· 
rlnı ıkrııat mııhasebecılıgıne rcvdı ıle nukbuz ve ıı~ar<"t H 

rlle birlikte komisyona .ı:elmelcri. 



1 

A A 
Ecza deposu müstahzaratı 

Paris, Londra, Roma ve Avrııpanın bUyük ~ehirl erinde 
en büyük mııkaiatı ve altın madalya ve ni~anları 

dlpl<•malarla musııddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
laalı umumi, kansızlık, ronıatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, aoemi iktidar, tasallübü şerayiıı, bel
gevşekllği hastalıklarına nafidir, şişesi 60 kut11,. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai s:ıa'•*' 
olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketlınl:ı:ln ea 
büyllk zevatı Hasan koloııyası istimal etmektedir. 
Hastalara, sinirlilere, baş ağrısına, baygınlığa şifa ve 
hayat verir 35-60- 110 ve 200 kuruflıık flfelerdc. 

Gliserinli Hasan sabunu 
Clfdi yunıu,atır, ve cilt hut#lıldarıııa mani olur. Vec· 
hine teravet ve letafet bahşeder. Bilhassa çocuklar \t 
kadınlar ve cildi nazik olanlar için hayat arkadaşıdır. 
Avrupannı terkibi meçhul ve pla yağlardan mamul 

ubUillarıodan tevakki ile halis gtlııerinden mamul Hasan 
Sabıınunu tercih etmek ıazımdır. Kokusu metbııru 
aleoı Hasın Kolonyasının limon çiçekleridir. Adedi 20 
kuruştur. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara citer hastalıklano
da istimal edilir. Dllnyanın en nefis yağıdır. Okkalık 

flfelerde yüz kuruştur. BllyUk tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dlflere ebedi hayat verir. inci gibi parlatır. ÇürU
mekten vikaye eder.Ve diş ağrılarını,nezlelerlnl keser. 

Hasan •• • • 
surmesı 

Gözlere mukavemetsuı: bir cazibe ve füsun ika eder. 
Kadıolann bayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve dlyabetlk olanlara istihzar 
ıdllmlf oeıts ve bilhassa ta:ı:elitf basebile büyük bir 
rağbet kazaamaktadJr. Adedi U kuruştıır. 

Has balık yağı 
Norveçyanıo halis Morina balığının baş mabsulUddr. 
içmesi hatif olup mideyi bozmaz kiloluk cayet temiz 
ve muaklı:am şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, gllve ve sair 
başaratı yumurtalarlle imha eder. 711 kuruştur. 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstınbul manifatura ve tuhafiyeciler ve müstahdemini cemiye

tinin 24-10·930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti 

intihabı 31-10-930 cumu gününe tehir edilmiştir. O gün kongre 
halinde toplanılarak saat 1 O dan 12 ye kadar hem idare heyeti 

intihabı hem de cemiyetin muamelatı hakkında mesleki hasbihal
dc bulunacagı alakadarane ilan olunur. 
~~~--"'~~~~~~~~~~~~~~---

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf ile muhtelif tarihlerde mtinakasast yapılacağ'I Ul\n 
edilen aşağıda cetvelde muharrer malzemenin hasbelicap ihaleleri 

cetvelde gösterilen günlere talik: edilmiştir. A!Akadarana ma!Om 
olmak üzre IJAn edilir. 

• ilk ihale 
günü 

18600() döküm koku 27-1-980 

125000 teshin ,, ,, 
6 kalem hikeınl tecrübe aletleri 29-10-930 

20 kalem muhtelif makine yağları 16-11-930 
5 kalem kolordu tamirhane malzemesi 5-11-930 

Muhtelif madenlerden kalma Zeytin 25-10-930 
burunundaki curufun 

talik edilen 
gün 

29· 11-930 

5- 1 1-930 
29-11-930 
15-11-930 
30-11-931) 

207 kalem muhtelif makkap 25- 10-930 3-11-930 
244 kalem muhtelif eyeler 25-10-930 3-11-930 

75000 adet ateş tuğlası 22-11-930 8- 1-931 
20260 lcilo benzin 12-11-930 17·11-930 

50 ton saf yumuşak kurşun 12-11-930 30-11-930 
18 kalem muhtelif kimyahane malzemesi 13-11-930 1-12-930 

693 adet muhtelif zımpara taşı 2-1 1-930 6- l 2-930 
btanbul sanatlar mektebi talebesi için 214 15-11-930 1-1 i-930 
adet kaput 2 1 3 takım dahili elbiııı 194 
takım harici elbise 194 takım şapka 

ı:ıooo kilsür bedeli keşıı kırık kalede eıaş 1-f 1-930 8-12-930 
caddeye bir ana kanalizasyonu yapılması 

Pazarlıkla gübre satışı: 
PendikBakteriyolojiEnstitüsü 
ınüdürlüğünden: 

Pendik Bakteriyolojibanei baytar!ıinde ıaovcut gQbreler pazarlık suredle 
9 teşrinisani 930 ıarlhine müsadif pazar gUnU satılacağından gübreyi gör
~ek ve şeraiti anlamak isteyenler her gün, almak hteyenleria yevmi mez

Orda uıt 14 te müessese mildlriyetlne mUrıcaat eylemeleri. 

Her yerde ara ınız. 

\llLLIVKr ('l' l \ .ı ı TE.Şıtf.\JF.\'VfL J 'I. o 

rlervakit muvaffakiyetten eminim 
çünkil Bromural alarak sinirlerimi hüsnüidare 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir mahzuru yoktur, 
sinirlerimi kuvvetlendirir ve ıihnlmi açar. 

(Ludwia:shafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-G. Kumpanya. 
aının Bromural'ı çeyrek asırdanberl halkın aradıit 

ve heryerde muhtaç oldu~u bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tllpler içerlıinded~ 

ISTANBUL V L YET _ -- 1 
DEFTERDARLIK ilANLe!!U 
KiRALIK AMBAR VE iSKELE No 17 

Köprü başı meydanı, haraççı Kara Mehmet 
mahallesi, Unkapanı, 1000 arşın terbiinde ah
şap ambarla ön torafında 180 metre murabbaı 
iskele üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 1800 lira, kiralamak açık artbr
ma 16 teşrinisani pazar saat 15 Defterdarlıkta 

(379) 
* * * 

Kiralık oda: No 53, Mehmet Ali paşa hanı 
Karaköy, senelik kirası 600 lira, kiralamak 
açık arttırma 16 teşrinisani 930 pazar 15 
Defterdarlıkta (398) 

* * * 
Kiralık tarla ve odalı yağhane: Silahdar 

ağada üç dönüm tarla ile üç odayı müştemil 
yağhane üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 300 lira, kiralamak açık arttır
ma 23 teşrinisani 930 pazar 15 Defterdarlıkta 

(396) 

~ 
Arseno 

s p o & 
Hayattan ıcv1r:almak Yt dabna 11e

f<li,ılbhaU1 ve laal bulıtıımak &11bı 
kuvvetten dQşQrmcmck.lc m6nak0.ıı• 
dar . Sihbatlnlzl muhalaaa, ılnlr
ltıinlzi takvly• laaliy•ti
nid lnyıt için lı:Oçükl•r, 
V< bOyllkler taralındaa 

mükcrnmcl bir kunet 
illcı olarak tanılan 

rratos 
kullanıaıı. 

Her ccıancde lliuluaur. 

lstan~ul Ziraat Bankasın~an 
Karyesi Sokağı No Cinsi 
Pendik Postane 585 Köşk 

,, Yeldeğirmeni 629 ., 

Gayrı mülıadillere ait yukarda yazılı em!Ak kiraya verilmek üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi 

ihale olan 3 teşrinsani 930 pazartesi saat ikiye kadar bankamıza 
müracaatları. 

Salılık Kelepir 
1100 volt ve 500 kllowat kudretinde ılternatörlu, 600 beygir buharla 

ıoüteharrik makinaya merbut, ıakriben 7S ton sikktinde, gıytı eyi bır lıılde 

~• bir mlddet Sofya tebrinin ten viratında istimal edilmit buiunaa biı: ıdec 
mu teferruat elektrik muvellldi satılıktır. 

Mnrlcaat: N. Dimitrof "Sredna gora. No. 30 Sofiı 
---~-

Ece a~at mal ınn~irlilin~en: 
Ka~ ot mahsulü 5-10-930 tarihinden itibaren pazarlıkla 

· bir a mü det! müza e e e konmustur, 

-
satıl-

~·ıah Hı !\ iıçu dı hu ·ul illi ın
li~l:ıden: 

l'•I lele haraççı ~!ııhırtin maral 
siuJı:: dc.:tcn:ci müte\"cj a ()m ·r 
:ıq:.ı.nın ınuta,a.rrıf olduğu üç parça 
cml.l.kinden 2~ numerolu bir bap 
hane ve dcsterecile.· sokaj!;ında köşe 

başındadırı 6,50 {, 6!i ebadında 

arsı üıerine mebnidir iki kınlı olup 
birinci katında taş bir koridor ufak 
bir sofa ı·" bir oda ile bir hela ikinci 
katında dahi bir oda veb:r >Ofa ve 
cepheye nazır bir t:ırasası m·!vcuttur 
1400 lira kıymetine müu:lıammildic. 

Tıhaoda bir dükkanı müştemU 

bulunan ~ numerolu hane dahı üç 
tarafı camcılar, destcrecil~r ve şifa
hane sokaklorile mahdut k•ije ba~ında 

dır 4,25 b,50 ebadındaki arsa uze
rine mebnidir. ıki katlı olup birin:i 
~atında bir cıda bir sofa ve ikinci 
katında yine bir oda ve bir sofa 
ile bU helayı muhtevi olup 1150 
Ura kıymetine mütchammildir 29 

nomerolu (ı,50 4,25 ebadındaki 
poırel volto edilmlı mestur arsa 
ıfahi l 75 lira kıymetine mütehaın

mildir l&flll•ın• ve müuyedc k&ime
sl mahkemeni' 930- IO<l No dosya· 
11nda mevcuttur. 

9- I2-9JO salı günü saat 15 dt 
ihale olunocağınd111 taliplerin kıy

meti muhımmenelerinin °'0:'9 5 ni:;be

tinde pey akçekril< yevm ve sa'ti 
meztrure kadar mahkemeye miıra

cutlın lltn olunur. 

• * * 
2 nci a:-tırms. ildnl 

KUçilkpazarda ilacı kadın mahal
lesinin Sabunhane sokağında 18 nu
merolu saka durmuş ağanın hanesi
nin birinci arnrma müddetinde 840 
lira kıymeti üzerinden talibi çıkma

dığından yeniden onbeş gun müd· 
detle müuyedey< konulmuştur ta· 
!iplerin l.3· 11-930 perşembe saat 
15 kadar şartnamesine tevfikan 
• 0 10 nisbetindc pey akçalarile 
mahkemenin 930-95 No. m~racaat

lan ilAn olunur. 

Dr.HORHORONi 
Beyoğlv :vlektop so'cık No. 35 

muayene sabahtan akş1m1 kadar" 

Devredilecek ihtira berau 

~ Betonlar hakkındı ,. ki icat 
için Sina! müdüriyeti urnumlyesin· 
den istihsal edilmlt olan 1 teşrin· 

unl 1926 tarih ve 509 numerolu 
ihtira beratı hakkında bu kere b!4-
kasına ferağ veyahut icara verilece
ğinden mezkOr ihtirayı . ııtın almak 
veyahut isticar etmek arzusunda 
bulunan zevatın lstanbul Yeni pos· 
tahane arkasında A$ir efendi kütıip

haneıi caddesinde Türkiye Hao 
18"22 ~umerolarda k41D vekili 
IIANRI WALTER ISTOK Efendi· 
ye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

" Me•aınatlı yahut hücrevi beton 
veya buna mümasil mevadın istihsali 
hakkında veyahut hunlara müteallik 
islAhat ~ hakkındaki icat için Sınai 

müdüriyet! umumi\ esinden istlhul 
edilmiş olan 22 teşrinevvel 1928 
tarih ve 717 numerolu lbtlra beran 
bu kere başkasına fcı:ağ veyahut 
icara verileceğinden mezkOr lhtirayı 
satın almak veyahut isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın lstanbul' 
da Yeni po•tahaoe arkasında Aşir 

efendi ktitüpbıne!i caddesinde Tnr
kiye ban No 18-22 dt klln vekili 
HANRI WALTER ISTOK Efendiye 
mUracaaı eylemeleri ilin olunur. 

Maliye Vekfiletinden: 
Hükumet devalrl ihtiyacı için 

bulunduğı• takdirde yerli kalem ucu 
ılınacaktıı. Memleket dablllnde kalem 
ucu imal eden mllesseseler lıtal 
ettikleri kalem uçlannın birer nllmu
neslnl ve dahilde imal ettiklerine 
dair vesaikı reımlyelerinl hamilen 
10-11-930 tarlhlne ml111dif pazartesi 
günU sut IS e kadar Maliye Vekt
lıtl Levazım mOdürlUgüne makbuz 
mukabilinde teslim eylemeleri iltn 
olunur. 

Çocuklara bak mık vo terbiye otmelı: 

hususunda ihtısası olan 

BiR ALMAN HEMŞiRE 

iyi aileler nezdinde hizmet arayor. 
Teklilıtın M ES. ., rumuzu ile lı

ranbul Yeni poııahantdt 176 No ya 
gönderilmcıi. 

ihtira ilanı 
Toprak aleti teczlyesilt mllte• 

mezlç sapan • hakkında latlhaal 
olunan 8 T. Sani 1928 ıarih vo 

henüz berau alınmaınıe olan ihtiraı 
bu kerre mevkii fıle konmak tiare 
ıhere devrii!erat vayı ütlcar edile
ceğinden talip olanların Galata'da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Fer
ciye mUrıcaaılan illa olunu .. 

Kadın znr •• r~tiniıı J;lzı~ıı ·~ay- • 1ııı··s·E-Y·R-i·s..,·E·F·111.A1 aııı•. mı::. ~:qı 
ıi mDfarıki dol.') i;e de ip:k 
liicri lı .. ;:ıbi e~ kurtüi'- ı~h 

için çc 1• iktisaL!I ~ir ilAçt . 

Sı:ıhat ve içtimai muavenet 

vekAletinln müsaadesile. Hiç 
bir türlU mahzuru sıhhisl 

yoktur. 
Her eczane ve ecza de

polarile ıtriyat mağazaların-

pan arayınız. . -
Kundak takıntı fazla itinaya 
muhtaçnr, bunu ancak Lüks 

temin edebilir 

----------
Pul meraklılarına 

Türk pulları iı;in 

çıkacak olan k•ta
logdan meccanen 
edinmek iste.yen
ler şlmcft!len ad

reslerini bildir,in" 
ler. Ali Nusrcr
Pul Meşheri 1<· 
ıanbul . Sandal Bedesteni. 

Çocukları seven, ~·cansızca v~ 

lngiiizce ders v rebilen 

GEN~ BiR ALMAN llZI 
yer arayor. Teklif meklupları için 
" il. K. 24 " rumuzile lstanbul yeni 
postahanede 176 :-<o lu kurııya 

yazılmaoı. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efreoci hastalıklar teda
vlhanesl. Karaköy Topçıılar cad
desi 34. 

Beyoğlu orman ida
resinden ilan: 

l\1i.isa<lereli <:mvalden Beşik

ta~ta Y. 80 mete ve mütehakisi 
mahlut olmak üzre 20-1 çeki 
odun ile Kemerburgazda 22 çe

ki meşe ve mahlut ha tap ı O 
teşrinisani 930 pezartesi glinü 

1aat on altıda ihale olunmak 

üıre müzayededen satılıktır. Ta
liplerin Be~iktaş orman idaresi

ne ve yevmi mezkOrda Beyoğlu 
kaymakamlıgında ihale komisyo
nuna müracaatları ilAn olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
• Tahtelbablı torpillerde veya 

ıorpillore müteallllı: llllb&t • hakkın
dalcl icat için Slaıl mUdüriyed umu
mi yesin den iullısıl edil mit olan 28 
teşrinisani 1928 tarih ve 715 nu
merolu ihtira beratı hakkındı b• 
kere başkaıına ferağ veyahut icara 
nri\eceğladın mezlcOr ihtirayı sarın 

almak veyahut isticar etmek arzu
suada bulunan zeıaun lstanbul Yeni 
postahane arkasında Türkiye Han 

No 18-1!2 de mukim HANRI WAL
TER !STOK Efendiye müracuı 

eylemeleri iltn olunur. 

\1e-rke..: " .... n~.!; Ga1..ıt t köprli 
il ıfıoı~ .ııe.:04lı:.. 2.162 . Şub: 
IC'tl1~:ıı t;kc::t d:: l.ı l' lı• 

zade hanı altındı. J cHon 1 t 
2?-40 

2 Tcşrini>ani paz~r 17.m;• 
postası yapılmıyacaktır. 

tSKENDERiYE .. ' sur at postası 

(ı • } vapuru .il 
zmır teşrini C\e] 

cuma 1 Oda Galata rıhtımından 

kalk.arsı. cumartesi sabahı lzmi
rc varır ve lznıirden saat 1 2 
lle kalkarak pazartesi "saat 1 O 

da lskenderlye'yc varacak ve 
Ç&l)amba lskenderiye'den kal
karak lımir'e uğrayarak lstan 

bul'a saat 12 de gelecektira-
ISKEDERIYEDEN aktarma 

PORTSAIT için de Eşya ka
bul olunur. 

lzmir sür'at nostası 
(Cli\cemal) v;ıpuru 3 teşrıni 

sani pazartesi 14,30 da Gala 

ta rıhtımındu kalkarak alı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar

şamba 14,30 da lzmir'den kaL 

karak per~embe sabahı gelir. 
\' apurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant rııevcu<· 

tur. 

Bozcaada postası 
(GELIAOLL) vapuru I teşri
ni.anı cumartesi 17 de idare 

rıhtımından kalkarak Gelibolu 

Li\pseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve dör.üşte 

Çanakkale LApsekl Geliboluva 
uğrayarak p;eleccktlr 

Fabrika anbarında mevcut 
tahminen 500 kilo cam kı
rıkları okhsı yirmi parada 
tallbi uhcesindcdir. l.<'azlasile 

talip olanların 3 ikinci tc~rin 

930 tarihinde saat 1 6 da le
vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

idare merkezi rıhttmındaki 
büfe ve rıhtım (!zere mckül!t 

ve mc~rubat satıcılığı bir sene 

müddetle ve seneli~i 30(l lira 
ile i>teyen vardır. Fazlasiylc 
talip olııların 3 ikinci teşr·n 

carlbir.dc saat 1 ti da levazım 

müdüriyetine gelmeleri. ................... 
SOÇETA IT.~L YANA 

Dl SERVIST MARITIMI 

Tcreza Skiartno 

vapuru 3 teşrini 

sani pa~.artesi 

( apoli \larsily. 

ve Cenova) ya 
~i<lecektir. 

Atlantid vapuru 5 reşrini>ani 

çarşamba (Burgaz, Varna, Kös
tence, 'ulina , Kalas ve lbraile) 

ye gidecektir. 

A!rodit vapuru 6 teşrinisani 

perşembe (Napoli, . larsilya ve 

Cenova) ya gidecektir. 
TafsllAt için Galatada merkez 

rıhtım hanında umum! acante
sine müracaat . Tel: P.cyoglu 
771 - 772 ve ya Beyoğlun 

Perapalas altında Natta .'.liıısy 
nal Türkiş turist acenaiy 

Telefon Beyoğlu 3599 ve y 

Tokatlıyan kar~ısında beynelmil 
yataklı vagun kumpanya..qu 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahu 

lstanbulda Emlnönünde lzmi 
wkagında 8 Numarada acı:nt 

vekiline müracaat. 

Tel. Istanbul 7 7 9 

.\LEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

B l t vapu~ıı 2 u en tesrİnisanl 
' 

PAZAR 
günü Rk~l m fa1t 18 dıı 
Slrkecl rıhtımır.dan hareketle 

(Zon.guldak, lncbolu, Ayancık 
am3un, Ordu, Giresun, Trabzo 

Rlze,Mapavri ve Hopc)ye azim 

ve Vakfıkebir, Görele ve Üny 

ye uğra.yarak avdet edecekti 

Mur:tcaa~ ın ı'.ı lLı. !~tın ı 
1 Meymenet hanı altındaki yazı L hane. Telefon l st ırı ı: ıl ı ı :i-l 



• 

·Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

Aşağıda yazıiı malzeme pazarlıkla sarın alınacağından taliple-

' -· 

- .... 

rin 3- 11-930 pazartesi günü saat 9 dan 11,30 kadar lspaa ASRI çiFTÇitiK •İİCllt etmeleri ve tahriren fiat vermeleri llAn oluı 

2 adet demirci varyozu ! kiloluk 
-O • Baremin çeliği 4 m-m rolünde 
12 • Büyük baş yasnğı 
.t4 • Yün battaniye 
48 ., Yatak çarşafı (2-2, 15 ı. 80-1, 50) 
24 • Büyük yastık yüzil 

l • Avukat çantası 

20 • Ah~ap su fıçısı yerli 
10 • Galvanize su kova, ı 

20o" metre Adi zincir bakla çubuğu kutruna göre 7 m-m 
10 kilo Yassı başlı demir perçin çivisi 5xl0 
20 • " " • • ~ 5xl5 

4 adet Otomobil iç lastiği 83x6,00 
4_,, • dış" " 7 5 .kilo Beyaz emaye boya 
5 • ad! sünger yerli 
1 adet !storlu dolap (6 gözlü krokisi veçhile) 

700 kilo adi alçı yerli 
80 nıJe tdfaf milimetrelik (kAat) 

800 kllo külçe kurşun 
800 • Lavhı amyant il m-m 
200 • • • 8mm 
400 ,, Örülmemlş kordamyant 

800 .. ' " " 
1150 • Örülmüş " 
250 • • • 
1100 • • • 

15 • 'l • 
100 • evha kllngrit m-m 

5 111-m 
10 m-m 
10 m-m 
15 ııı - m 

20 m-m 
25 m-m 

ıoo • ,, ,, grafitli 2 m-m 
rso Lııvha kli ngrst 3 m-m 

6 adet Beyzi yemek tabağı büyiık 
l • Gürdınlık 
il • Limoo sıkacal't 

1$ ., So!r.a çatalı (gümüş olmamak şartile iyi cinsten) 
j • Büyük tevzi çatalı 

• ili • Çorba kaşığı 
il ,, 8 üylik yemek ta bağ ı 

l 11 ,, Sofra bıçağı 

111 • Madeni çatal bıçağı 
l ,, Mutfak bıça!(ı orta 
1 • Mutfak blçağı büyük 
l • Ekmek biçagı 
1 ,. Dolma biçagı 
1 ., Balık ıskarası 
l ., Mutfak rended 
1 ,, Et makinesi No 9 
l • Yumurta çalkayın 
l ,, Sürahi küçük 
8 • Beyzi yeme\. tabağı kliçük 
il ,, Maroken taklidi koltuk 
1 ,, Kardrop 
il ,. Alamlnyom tencere kt;çiik 
1 ., .Alaminyon tencere orta 
1 • Alamtnyon tençere büyük 
f ,. Bakır ıava 
1 • Mutfak kepçesi köçilt 
l ,. Kevgir slisgecl küçük 
' ,, Stızgeçll kepçe 
1 ,. Mutfak bıçağı kliçttıı: 
6 ,, Çorba ta bağı 

J 2 ,. Su bardağı (iyi cinnen olmakla beraber krlnat.ı>lmır-.k) 
l 000 kilo Kaynarııış Türle beziri 
ııoO " Dört köşe bq1ı cıvata 5-8 x 40o 
80 ,, Altı ko.e başlı cıvata 3-8 x 50 
50 ,, ., ,, ., ,. ı,-8 I 60 
50 " ,, .. " .. 3-8 x 65 
şo ,, ,, ,, ,, •. 3.s x 70 
50 ,. Düz freze başlı nrnaldı cıvata 5-Ş x 65 

1 50 ,, ,, ,, .., ,, ,, 5-8 I fO 
ııoo ,, Bakır levha 0,25m-m 

ııso ,, ,. ı m-m 
100 ,. ,. 1,5 m-m 

1 
l 00 ,. Pirinç çubuk 1 O m-m Fennt şartnamesi vardır. 
1150 ,, ,, 30 m-m 
1100 ,. Prinç levha 2 m-m 

l' 5 ,, Nikelli çinko levha 
118 ,, Düz freze başlı tırnaklı civata 1-2 x 60 

50 .. " " ,, " 1-2 x 7 5 

50 " " ,, ,, " 1- 2 x 80 
l?O ., Altı köşell başlı cıvata 3-8 x 80 

50 ,. Yuvarlak ba~lı dört kö~c dipli civara 
50 ,, Yuvarlak başlı dört kö~c dipli cıvata 

ıoo ,, ,, ~, .,, " ., ,, 
100 
100 

,, ,, 
" " ,, ,, ,, 

" " ~ ~ ~ " ,, 

1-2 x 60 
1-2 x 80 

1-2X90 
1-2 xıoo 
t-2 xı3o 

\!00 ,, Dört kö,e başlı cıvata 5-8 x 300 
50 ,, Düz freze başlı nrnaklı civata 5-8 x 75 

50 " " ,, ,, " " 5-8 x 80 
100 ,, Dört köşe başlı civata 5-8 xıoo 

100 ,, ,, ,, " " 5-8 \'.!00 
250 ,, Yuvarlak başlı dört köşe dipli civ:ır.a 5-8 x 130 
50 ,, Düz freze başh tırnaklı clvata 1-2 x 50 
50 ,, Yuvarlak başlı tırnaklı civata vidalı kısım 35-mm J-2x65 
50 ,, ,, ,, dört köşe dipli civata 1-2 x 150 

50 " " .. " " ,, .. 5-8 x 70 
100 ,. ,, ,, .. ,, ,, " 5-8 x 90 
Saat 1 1,30 dan sonra fiat kacul edilmez. izahat alıı.ak isti

yenler cumartesi, pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etme
lidirler. Pazarlığa arzolunan malzeme yerli olan aksamı için iştirak 
edecek taliplerin nıimunelerirü beraber getirmeleri nümuneliz 
vuku bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği i!An olunur. 

••• • 

40 ton karpit kapalı zarf münakasaya konmuştur. 
:\fünakasa 26-J 1-930 tarihinde Ç&rfamba günü ~•at 15 de An

karada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münaakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlrını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talinler 'lliin•lrnsa ,.ırtn•"'Plerioi beş lira mukabilinde Ankarada 

• 

Bir çiftlikte makıne ekseri çiftçiler için elzetn 
bir ihtiyaçtır. 

• 

Maktne '1a11tas1le çiftçilik yapmak ve toprağı fennt ıurette 
{llbrelemek ilk zamanlar icin her ne kadar maarafh oluraada bu • 
uauhl ziraatln her halde pek fOk klr getirecefl ve mahsulün çojtal-
ma81, eyll .. ,meai ıribi mucibi iatlfade neticeler temin edece~ tecrilbe. 
ile aablt. o!mut bir keyfiyettir. 

BiT çift~ kendi arazisinin mdhendlsi olmalı ye t,lerİni daima 
makineler vautaalle ırörmete gayret etmelidiP~ Çilııkü makineni"' 
ııfraatte ~bir ehemmiyeti vardır. 

t'rakt&le .,. lı,llh- f'ORDSON trakt&rft ili _.tyat ~ali\ 
~ft~itln en m....ffakıyetH ve en f&JADI ittifade tarzıdır. 

FORDSON traktarO allb ıdraiyenin o kadar aadeleftinlmı, bi•i 
mlmuneııldirkl onu kullanmalı •e matlup veçhile idare etmeti öf-. 
renmel< ancak bir kaç saatlik bir meseledir. Bundan bqka FORDSON 
traktörll her hanııi bir tamlre.,,.milhtaf bl~ hale, maruz kalırsa, bu -tamiratı derhal ve kemali emniyetle yapabilecek Türkiyede bir çola 
FORD ve FORDSON makj!Patleri•_bulundutunu f'ord kumpanya&• 
T Ork "'ftc;:ileribe arz eder.• 

TOrklyede 'bb ,ekilde ı.,.kn•t ltlharOe "yeg•ne olan Ford kum
panyaaı aynı zamanda lııanbulda' da Tophane depolarındaki külliyetli 
mıktarda FORDSOi'I yedek parçalarını bütıln çiftçilerin ve Tılrkiyede 
ziraatle , metrul o>ulunanlara ılrai vıuayada bulunmak ve bu auretle 
uaulü maari aar'de,tihnek arzuaunda bulunan komisyonların nazan 
tefti,fne amadf' bulundurduğunu arı.eder. 

FORDSON traktön1 ve Türkiyede FORDSON traktörıl aervia; 
tıakkında m~mat almak ic;in derhal bize yazınız. 

Dncoın Fordsörı 

1 E~~71'--yı,.,":' fu/'-",.L.:L._ 
FORD l'llliE'°°'" llT ANBUL 

•••••••••••••••••• HALiS·················· 
~TlNDARD 

ı~II tlMBltlRI 
Dünyanın en mükemmel 

lambalarıdır. 
Her nevi teferruat, muhıclll çeşitlerde 

fitiller. galoplar vesaire. 

r aklitlerinden sakınınız 
~ • ~ 

t . H. ve J. BLUMENTHAL ~ 
; Kabrcı oğlu Han No. 27 İstanbul : 

......................................... 
~K~~HENtEHE: KATRAN HAKKI El(REM 

Tütün inhisar idaresi umumi mü-
dürlüğünden: 

5000: Yarda beyaz yağlı kaneviçcı 

7000: Kilo beyaz guşe k~ğıd. 

Bunlan vermeğe talip olanlar, yüzde 'l, 1-2 teminat akçeslle 
beraber yağlı kaneviçrler için (10 trfrinisıni 930) pazartesi ve 
beyaz guşe kAatları için de 12 teşriniMni 930 çarşamba günü 
Galatada tütün inhisarında mübayuat komhyouuna müracaat 

etmeleri. 

ve Haydıra,ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Afyon deponna bir sene zar J vakkat teminatlarını ayni gtlndc 

fmda vürut edecek kömürün talı aaat 16 ya kadar münakaaa ko
mil ve tahliyesi kapalı zarfla misyonu kitipliğine vermeleri 
münakasaya konmuıtur. ıtmndır 

Münakasa 17 İkinci tqrin · 
930 Pazartesi günü saat 16,30 Talipler münakasa şartname 
ta Ankarada Devlet Demiryol- !erini bir lira mukabilinde Anka 
lan İdaresinde yapılacaktır. ra ve Haydarpaşadaki İdare vez 

Münakasaya iştirak edecek- neleri ile Afyon istasyonundan 
!erin t:el&f rnektuplarırz ve rnu- tedarik edebilirler. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden; 

Terekesine mahkemece vasıyeı 
olunan Bazil Oherdo!er efendiye ılı 
olan blr adet pul koleksiyonu Şehre· 
maneti ıaadıl bedestınında ı tlfrl
nlunl !180 pazar günü uıt 10 dan 
1 ~ ye kıdar IOfhir edildikıea ıonrı 
6 teşrlniunl 080 pırtemıı. CUntt 
1111 14 dı açık artırma ıarııila 
11nlıcıgından talip olınlınn mea
kilr güa ve ıuılardı Sandal bedH 
ıaıundı ha:ııır bulunmalan lftcıımn 
illa olunıır. 

latınbal ICadıkör 1alh cıra 
clalreıladenı 1 

!hun beyin lııılııe hınıııı stm
ıııettııdıjj bı4e1*ı ıblredın al00&
lwn tlllli11l lfuı tola icra ve lflb 
hnwııınun 166 ... mıddNladı 
talep olunııff: aeptl 4ıher olunın 
mubteUfUJ clnı ev efylaının paraya 
çevrilmeli tıkamır ıtmekle 3-11-930 
cıımırıeıl g~nU suı 14 ten itibaren 
Kad>köy Pa11r mıhılllndc saıılaca
cından ıallp olanların mıhıllinde 
lı.azır bulunm2q iltn olunur. 

El~ise, palto, is~arpin ve ~aına~ır nıunatas 
Gazi terbiye enstitüsü müidriye 

tinden: 
Gazi muallim mektebinin 225-260 talebesinin melbusat ihtiyı 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulduğundan şarına 
sureti musaddakasının her gün mektep idaresinden ahnabilec 
ve münakasaya lşt;rak edeceklerin % 7,5 muvakkat teminatları 
Ankara mektepler muhasebecliiğine tevdi ettikden sonra yev 
ihale olarak tesbit edilen 18 teşrinisani 930 salı günü saat 1 6 
Ankara mıntıkası Maarif eminliğinde teşekkül edecek olan roe 
tepler mlibayaa komisyonu reiıliğine usulü dair~sinde tanzim e 
miş tekli! mekcupla•ını tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Vilayet Daimi eneü·meninden: 
Bedeli keşfi sekıen altı hin üçyüz yirmi beş lira ılımı, alıı lcunıft 

ibaret Kanlıca Beykoz yolu inşaatı kapalı zarf usullle 19 teşrinisani 9 
çarşam!ıa günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Talip!< 
Nafia baş mUhendisllğinden alaçolrlan ehliyet veaallrlle teminat ve ıe 
mektuplarını Vila,-et encümenine tevdi ıylemelerL 

* * * 
Koskıdı papaszıde Mustda çelebi •odreıe binasının mUlkly•d bed 

beş seaede ödenmek üzere kıpalı zarf usullle münakasaya konunldu 
halde talip zuhur etmemesine binaen münakasa müddeti 5 teşrinisani 9, 
çarşamba günü saat on bire k•dar temdit edilmişılr. Taliplerin yevmi m• 
kurda vakti mulyycne kadar teminat ve teklif mektup!arını encümeni vll 
yıte tevdi eylemeleri. 

• • • 
Bedeli keffl on iki bin ıltmıı dört Ura kırk dokuz kuruşıan ibaret 

nekapıdı cediı Ali paşa medresesi ınmlrııı kapalı zarf usullle 19 ıeşıinlıı 
930 çarşamba günü saaı on bire kadar münakasaya konulmuıtur. Tallpl.e 
bey'ed fenniye baş mlmatlığından alacakları ehliy<ı vesılklle teminat 
teklif mekıuplannı yevmi me•kurda vıktl muayyene kadar encümeni vlllY 

ev di eylemeleri. · 

t • • • ---
Ş eh Z adı bafında mimar Hasan ağa med,.ıesl ile Arnıvutkllyünde J+

No hanenin ı.tlcınna lndel mttzıyede talip zuhur etmemesine binaen mUZ 
yede müddeti ~ ıeşrlnlsani 930 çarşamba giinil Hat on bire lı'adar ıem 
!dilmiştir. Tıllplerin encümeni vllAyeıe mürac11ıları. 

lstan~ul orman ın~~iriyetin~en: 
Haztne namına zapt ve müsadere olunarak ramide jandarma k• 

rakolunda mahfuz bulunan on çeki meşe hatabı 9-11-930 tari 
hine mLisadif pazar gLinlı• ihale edilmek üzre beher çekisi bir lir 
bedeli çsasla mü7.ayedeye kanulduğundan taliplerin Yenlkapıda or 
man mamulAt memurluğuna müracaatları ve yevmi ihalede saa 
Uçte Defterdarlık dairesinde ihale komiJyonunda hazır bulaumala 
n i!An olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden 8 taksitle satılık emlak 
Esas No Mevkii ve nevi 

95 Heybelladada Yalı caddesinde 4 No lı diikkıl.n 

Temin& 
60 lir 

25 ~ 
25 .. 

96 " ,, .. 1 o ,, ,, 
g7 " ,, ,, 12 " ,, 
98 

" ,, 
" 99 " " 
,, 16 

11 O BüyUkadada nhnm caddesinde 
havi dükkln 

14 " " 
16/ 1 " " 
15-26 odaları 

ıo 

55 
120 

" .. 

156 HeybeJladııda Manasnr sokağı 10 No lı Zcytinlik250 ,. 
BalAda yazılı enıJAk sekiz taksitle satılmak üzre müzayedeye v 

edilmiş ve 6 teşrinisani 930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmu~· 
tur. T~llplertn yevmi mezkOrda saat onaltıda şubemize müracaı· 

ları. 

ENO"S ·· Fruit Salt ·· meyve tozu 60 sene• 
denben mıde lıaraciger tt banakların 

yardlmcıaı olmalıla m~tehirdir. Tuzla kaynar 
menbadan istihzar olunan f<lıenlz, tuzsaz tabii 
mllsblldir. Eno'a meynlerln ekser ıı.va11 
oafia1101 cami tatlı n: lezzeti litiltir. 

Solıall .,. olrfllm bir •• ltado/11 
donın.a...to bir k.ı:ıl'ıw lıartJı_aluur. 

WLOMUM 
J!CZANEUtRDıt 

SATIUR 

.. Pnıtİ Sall •· 
ve ·• Eno .. 
ısiınlenle ctı· 
keti fabnka· 
nıo aı•metf 
farılı:asıdır 

BUR-SA KAPLICALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Henüz tediye olunma•ın ıermıye bakive<inin tamamen ıııutıleb• 
' - . il 

ve mukıvelenımel esasinin altıncı maddesine ıevlikan şlrkeıılll 
namını lslınbul'da Bı:':çe Kapmnda Türk Ticaret ve Sanayi Bank•5'~~ 
ıııeılı:Or bıkiyyenin teılimi hususunun muhterem hluedırlardın rlcı edJIOI 
.ıne Mecllll idarece karar verilmiş olduğıı ilin olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet mÜ" 
dürlünden: 

b
. ,, 

ı - Umumi hıfzıssıhha kanununun 147 nci maddesi mucl ınbir 
ıarl ve salgın hutalık musaplarını umumi nakil va~ıtalarile 1' 
mahalden dlgar bir mahalle nakli etmek memnu olduğu an<;' e 
zaruret görüldüğü takdirde hükOmet veya belediye tablpler~e 
aıalOınat verilerek onların müsaadesi alındıktan sonra bu na 
tqebbüa edllmetL . e 

2 - Umum! hıfzıssıhha kanununun 97 nci maddesi mudb1.ncn 
aıtmalı olduğu Sıhhat ve içrimat muavenet vekAletince ilan edıle. 
yerlerde sıtmanın her türlü eşkal ve veflyaıının ihbarı mecburi olrn~ 
aına binaen mücadele alntJda bulunan Pendik, Kartal, ~1~Ite~s. 
lçerenköy, l\Ierdlvenköy, Kurbalıdere - Haydarpa~a, B\ıyuk•1 ,n Heybeliadada gönilecck sıtma vak'alı·rının alakadarnn ta.rafını 
mahallt hükClmet veya belediye tabiplerine ihbar cdılmesı. . 

1..;ı
Mcs'ııl M\!diu': üllrlıail~"' 


