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2 nci sahifede 

1- Viyan o mektut ~ 
'.!:-Harici ve son haberler 

3 ilncü sa!ıifede: 
1- Hıfzıssıhha mecllsl bu 

hafta t o pl :ınıyor. 

3- Ticaret otJ:ııı mezbaha 
resmini çok buluyor, 

4·· Katli, maktul, şahidi de 
mAhpıuılard:ı.n bir dava 
4 Uncu sahif<de: 

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

2- Mensucat plya~ası cnn
lanıvo; 

felek 2- HikAye 3:ffomar i 
~ nci sahifede: 
por hTv~· ı 

Bal!' m-ıaarrlrl:ı Sl:lr• l'tll:eb-•- 119'..4 JB[;ttUT 

Alman harici 
siyaseti 

, \'eni intihabın Rayıştağ'da HükUmet, himillere evap verdi 
'
1ar arasında huse getirdiği 

~·~·_vaziyet, Almanya'nın bey
l~~ılel siyaseti ü:ııerine mühim 
Gc lrler yapacak mahiyettedir. 
t·, Çenıerde toplanan yeni Ra
~ lag· da hararetli müzakere
rlııı ' 1 \hı. ~rüning kabinesi prog 
~ ını okudu, ve nihayet hüku
t~e .Pek te ümit edilmiyen bir 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-........ ~~~~~~~~~~~~--~~~--~~-
930 taksiti Uçte bir · nispetinde verilebilir. Diger 
seneler için hamiller mümessilleri davet olundu 

Ilı ~Yetle itimat beyan eden Ankara, 10 Gece yarısı (Telefonla) - Düyunu umumiye 
tıı'clıs birincikanun iptidasında meclisinin Maliye vekil/etimize uzun bir telgrafla müracaat 
~ Pl~nınak üzere dağıldı. Şu lıa- .ttiğini dün bildirmiştim. Aldığım mütemmim malumata 
~ liore ilk musademeden zafer- nazaran düyurıu umumİyerıin bu müracaatı Maliye vekaleti 
ııı5tltan Alınan hükumeti bir tarafından tetkik edilmiş ve mezkllr meclise verilecek cevap 
~~~~et daha intihaptan evvelki Hey'eti Vekilede görüşiildükten sonra dün gece telgrafla 
ttr ılı ve harici vaziyeti devam Parise gönderilmiştir. Bu cevabımız etrafında iyi malumat 
lh.1~ebilecek demektir. Fakat 

1 
alan mahafilden tereşşiih eden haberlere nazaran gönderi-

'"llı ve iktısadi vaziyetin elim len cevap, iki kı:.ma ayrılabilir. 
~etleri karşısında bir kısm1 -· 

1 - Düyunu umumiye ile aramızda gösterilmek istendiği 
gibi Osmanlı Bankasına yatırılan bu seneki taksitin üçte Li
rinin Türk parasından lngiliz lirasına tahvili noktasından 
bir ihtilat yoktur. Diiyunu umumiye meclisi kupon hamille
rine tapiko üzerinden- yani üçte bir nisbetinde- tevziatta bu
lunmak arzusunda ise böyle bir tevziata derhal tevessül ede 
-bilir. Teşdmsani 930 taksiti ile alakadar bu cihetler ceva
bımızda tasrih edilmistlr. 

2- Düyımu umumiye borç/aranız hakkında bundan böyle 

tevessül edilecek muameleye gelince~ Meselenin esasının 
~idden mülıim olduğu ve bunun Türkiyenin vaziyeti maliye! 
ve iktısadiyesi noktasından etüt edilmek /azını geldiği ce
vabıımzıla işaret edilmiş ve Osmanlı borçlarının tediyesi yü
zünden Türkiyenin ciddi biE buhranla karşılaştığı ilave edil
miştir. . 

Bu mülahazalardır ki, vaziyeti görüşmek üzere hamiller 
nıümessiileıi tanı ,~aialıiyeti haiz olarak Ankaraya davet e-
dilmişlerdir.. Mecdi Sadrettin .. 

d alann bir nevi mütareke ak-
~lıııesind~n hasıl olan bu mu- B •• •• k R • • • • h ti • • t 
it kkat sükfin ve istikrar ne za- uyu eısımızın seya a erının 
&.ana kadar devam edecektir? 

Uçurumun 1 Aı·ap saçı .. gibi birşey 

dibinde Vasıf Bey, ismet Pş. ~~ _s~al Avrupa efkari umumi- b ı k k d 
llıe~~~;ıütemadiyen meşgul et- aş aması pe ya ın ır 

Falih Rı/kıd_,an aleyhinde mi·? ır. 

~a .\!manya' da harici siyasetin 
l elen hakkında muhtelif fır
~ ..ar arasında büyük noktai na
'h farkları yoktur. Versay mu
fc Cdesinin dahili ve harici vazi
(ı tc taallfık eden zincirlerini 
lt 1?tak, Alınan milli vahdetini 
.:ı etmek Alman ticaret ve 
ia <ıatına hariçte inkişaf saha-
1 rı bulmak hemen bütün fırka-
1a:ın tahakkukunu istedikleri 
~a.llllardır. İhtilaf asıl gayelere 
~a Sıl olmak için kullanılacak 
le 81talann intihabında baş gös
" l'nıektedir. İcra ve mes'uliyet 

C. H. F. başta Gazi hazretlerinin isimlerini taşıyan bir 
namzet listesi ile müntahiplerinin karşısına çıkacakhr 

Agaoğluna 

~nkara, 10 ( T~ef<?nla_) :-- Aslı astarı olmıyan bir telgrafla 
Falıh Rıfkı B. "Hakımıyetı mıl- • • 
liyenin,, Politika sütununda A- Besim B.e kast mı edılecektl? 

Fırkanın teşkilat ve nizamnamesindeki tadilat tekemmül ediyor ğaoğlu Ahmet Beyin" Sonpos- · 
ta,, daki yazısına cevaben "Uçu
rumun dibinde .. ,, serlavhasile 

·•ıe1>k .. lih ııne geçen fırkalar mus-

şu yazıyı neşretti: 

" Ahmet Beyin sesi geldi. 
Bilmem kendisini tanır mısı
nız? .. Dumlupınarda Gazi, meş
hur pş. ve diğer hatiplerden son 
ra da o kürsüye çıkmıştı. Köylü 
ler: 

- Bu Gazi} .. 
- Bu meşhur pş .. 
- Bu bir meb'us .. diye teşhis 

koyarken sıra ona gelmiş biri 
sormuş: 

- Bu da kim? .. 

• 

ltıa ane vasıtalar ve uzlaşmalarla 
t ltsadın daha emin bir suret 
~ hasıl olacağını iddia ediyor
~r. Muhalefet vaziyetinde ka
q ıı fırkalarsa Bismark metod-
1> tından veyahut beynelmilel 
~~lcta~ya tesanüdünün muhtc
t;ı1t netıcelerinden mülhem ola
llı derhal harekete geçilmesini 
ti uvafık buluyorlar. Bunlar Ak 
ıJ~ direkt taraftarıdırlar. Ve 

11 •uzlan bilhassa gençlik ara-

Ankara, 10 ( Telefonla ) -
Haik Fırkası encümenleri faaH
yetlerine devam etmektedirler. 
Program ve nizamname encüme 
ni H. Fırkasının bugüne kadar 
tanzim edilen esaslara istinat 
edilen yeni ve geniş programını. 
ve yeni nizamnamesini hazırla
maktadır. Bu program ve nizam 
name bu sene içtima edecek 
olan fırka kongresinin tasvibine 
arzedilecektir. Fırkanın yeni 
teşkilatını kat'i şekli ile ancak 
Reisicümhur Hz. nin seyahatin 
den sonra taayyün edecektir. H. 
Fırkasının önümüzdeki intiha
bata başta Gazi Mustafa Kemal 
olarak iştirak edeceğine muhak 
kak nazarile bakılabilir. Gazi 
Hz.nin seyahati bu perşembe 

günü çıkacağı söyleniyorsa da 

Nizamnfmlı ııe program tncOmtni azasından Hasan (Trıbzon), N. Al/ 
(Denizli), H. J arık (Giresun). Btyltr 

Arkadaşı bir müddet -sesinin 

Vtisıj Bey Zeynel Besim Bty 

nda daha ziyade caridir. 

henüz hareket tarihi tesbit edil- mutat zevattan maada Rcıcep 
memiştir. ve Nuri B.lerle Vasıf ve Falih 

Yalnız seyahatm pek yakın ol Rıfkı B. ler de refakat edecek
duğu anlaşılıyor. Kendilerine lerdir. 

Hizmet gazetesi Baş muhani 
ri Zeynel Besim B.in, İstanbul
dan gazetesine çekmiş olduğu 
iddia edilen telgraf etrafında 
münakaşalar ve dedikodular de
vam ediyor. Zeynel Besim Be
yin bu telgrafında: 

"- lzmir meb'usu Vasıl Bey 
bana ismet Paşa kabinesini de: 
virmek için beraber çalışmağı 
teklif etti. Ayni zamanda be
nim şimdilik S. Fırkadan çekil 
mekliğin için Gazi Hz.nin emir. 

ııı·~on. intihapta bunlar Alman 
ı~ 1etınin mühim bir kısmı tara 
di dan hayli teşvik görmüşler
.,;-. liitlerin Nasyonal - Sos
ti ~st fırkası daha ziyade hari
ııa~1Yasete taalluk eden nasyo
'c ?rogramile muvaffakıyetini 
ntııı': etmiş.tir. Bugünkü Ra
~i§tag' da komünistleri de başka 
'c~ lloktai nazardan aksiyon di
l<o t tarafları arasına sokarak 

Amerika ticaret müste-
1 

şarı dünAnkaradan geldi 
Cihanda hüküm süren nmumi buhran 
hakkında mühim beyanatta bulundu 
Amerikaya ihracatı!>lız - M. Klayn yann gidiyor 

1 

tıı Ineb'ustan müteşekkil bir 
"llhaıcret grupuna tesadüf ede 
·•ı /ıı. Amerika ticaret müsteşarı 
~-- lman hükumeti harici si- Mr. Klain dün Ankaradan gel
e s_et noktai nazarından bu küt" miştir. 

~:~t:~~~~~~~:=~:~~:~ilid~~~ me~~~~~~~r~~:n~~~:z~ü!-
'lı <ıg'daki son beyanatında Al matbuat mümessillerini kabul 
ili •nya'nın beynelmilel faaliyeti 
,..

1
n ~ayesini şu suretle izah et- ederek şu beyanatta bulunmuş-

.,, .ti tur: 
ııı • r: (Milli serbesti ile mad-
~ ve rnanevi hukukta müsava- ".- ~eyahatimi~ res~i bir 

1 il tern· ·) k b""t"" Al mahıyetı yoktur. Turk hukfimet . mı anca u un man . . . d ' 
<ttca b · b f ··ı·· ncalı ıle temaslarım a resmı 
llıu enımsenen u ormu un •. . ah ti b'lh 
~ Slihane tahakkukuna çalıs- deg~dır. Bu sey a ' ı a~~a 
ı· .k ve her türlü sergüzeşt p~- malumatımı arttırmak ve Tu:k 
1 tıı. A "k .. b tının ı"nkı di·~asını reddetmek lazım gel- • men a ?1~nase. a . : 
lıı 11.ı de ayrıca tasrih olunmuş- şafı çarelerını tet~k etm.~k ~çın 
; t, Biri şiddet digeri sulh si- yapıyorum. Amerıka Turkıye
~·~etini ifade eden iki taraftan den külliyetli miktarda mevad
~ tı~in atiyen kafi surette gale dı iptidaiye alıyor ve buna mu-
1 Csı daha ziyade diger devlet- kabil mamul emtia ihraç ediyor. 
tr,,., · · Ç k h . l" 1 b . M "'I ı· •• Ve bılhassa Fransa'nın ıh- o e emmıyet ı o an u tı- · "'ayn re/ıkasıle birlikte 
t{ilr edeceği hat dahili' siyaset- careti iki taraflı olarak tetkik istosiyorıda 
-dta§izm formüllerini tavsiye etme_ğ~ müstakbel münasebatı-1 ki yavaş yavaş buhrandan çıkı-
cı ~ Alman milliyetçileri hari mız ıc;ın faydelı buldum. 1 yoruz Bu salaht . b" t 

sı" . İ . B h h f"fl" 1 · a yenı ır e-birı ~asetlerınde de:_ tal ya ıle u ran a ı ıyor. rakki görüyorum. 
•ltir'8rne taraftarlarıdırlar. Bu Bütün dünyada iktısadi buh- . . . 
tar akın başlıca hedefi, bir ta- ran var! Fakat şu kanaatteyim Nıtek;m bu sabah Amerıka-
'lı tan Alman milletini Versay dan aldıgım telgraflarda bunu 
~:hedesile tazyik eden, diger bir vaziyetin hadis olduğwm teyit ediyor .• 
ı k ~t_an İtalyan inkişafına set göstermektedir. Fransızlar Av- Bu umumı buhranın pek ya
t~•gi zannolunan Fransız he rupa birliği formülü ile bu vazi- vaş olmakla beraber zail olmak 
~i 0nyasını kırmaktır.Bunun i yeti ıslah etmek istiyorlar. Al- yolunda olduğu muhakkaktır. 
~r F'ransızlar Almanya'daki ye manlar ise hayat ve inkişaf hak Fakat bu vaziyet krizin bir 
cı~ereyanları bir telaşla takip larını tahdit eden bağların çö- kaç hafta zarfında geçeceğine 
A.ı ektedirler. Daha şimdiden zülmesile işe başlanılmasını ta- delil addedilemez. 
~l,llıan hükumetince bileYoungl lep ediyorlar. Mseele dönüp do- Türkiyedeki iktısadi buhran 
lc~;ının ~adili lüzumundan hah !aşıp Fraı:sız-Alman münase- hakkında hiç bir şey söyliye
'lıe ~ lllesı Fransızları düşündür- batına gelıyor. mem. Çünkü burada pek az bu-
'lıt~e b~şlamıştır. Bütün bu Bu mühim muamma halledil-· lundum. 
"unı nunıyetsizlikler telaşlar ve medikçe Avrupa için huzur ve Esaslı tetkikat yapmış olma 
'•kı ara inzimam eden iktısa<1i selamet kolay kolay mev.ımu 
~Ct nt~lar Avrupa'da hakikaten bahsolamıyacaktır. dığım için bu hususta bir müta-

lllılieti düşündürecek vahim ZEKi MES'UT (Devamı 6 ncı aabifede) 

Mübadele ____ .._ 
Hey' eti umumiye 

dün toplandı 

Tabiiyet ihtilafı hakkında 
karar verilmedi 

Devamı altıncı sahile de 

Şark yeni ve mes'ut bir 
siyasi devre girdi 

Türk-Yunan dostluğunu İngiliz hariciye 
Muhtelit mübadele komisyo- şivesini dinlemiş: nezareti pek ziyade hararetle karşılıyor 

nu hey'eti umumiyesi dün ak- _Acem elçisi olmalı, demiş. 
şam içtima et- -- Ahmet Beyin aslı Türk, dili 

Atina, 10 (Aneloa)- Londradan telgrafla bildirildiğine cöre Oboerv..,, 
gazetesi, dünkü nüshasında M • Venizelosun Ankara aeyahatine pek tevee 

miştir. karışık, kalası melezdir. Serbest cü!ıkar bir baş makale tahsis etmi&tir. Bq makalede, "M. Venizelo.un Anka 
İçtimada taz Fırkadan olduğu için Cümhuri- ra seyahati, öyle bir Türk-Yunan dostluiu muhiti ihdaa etti ki, bütün 

minat talepna yet müessesesini yıkmak iste- siyaset alemi, ~u şayanı takdir tahavvülden dolayı, hayret ile sözlerini 
melerinin kabu yenlerin salları önünde demok- oğuyor.,, diyor. 
lü için konulan rası bayrağını tutanlardan biri Observer gazetesi, bu yeni vaziyetin ihdasından M. Venizeloıla ber• 
müddet bir a} de 0 dur. lslfım tabirini okut- ber çalıımıı olan lımet Paşaya bir hiasei teref ve takdir ayırmakta ve An 

karada imzalanan itil.Jların şarla karipte siyasi vaziyetin inkitafı için yenl 
daha temdit e muş olduğundan askerinin miz bir safha vaidcttiğini kaydeylemektedir.. ( Obıerver) cazetesinin ciddiyet 
dilmiştir. ı-ağına Kuran taktırarak mümin ve ehemmiyeti na~ari itibara alınırsa, bu mütaleab, l.,.ınz Hariciye neza-

Anlaşildlğım. ordusunu mağliıp etmiş o/an/a- retinin vaziyetinin bu tarzda inki~mdan dolayı ID9Jnunyetini söıtermeai 
göre 150 bin is- rın oyununu pek iyi bilir .. 

I itibarile ıayan kayt ve dikkat telakki edilmektedir. 
terlin istihkak M. Holştad nönü ve Sakarya tabiyecileri ~===-=-~==-===~--==----------=-'" 
sahibi Rumların istihkaklarının nin bu oyuna gelmiyeceJclerini 
ancak yüzde onuna tekabül et- o kadar iyi bilmez. Sonpostada
mektedir. , ki çıkan nefis bir fikir yazısı 

Dün içtimaı mukarrer olan nı belki okumağa tahammül ede 
ikinci büro M. Rivas rahatsız· 

1 
bilmi~sinizdir. 

olduğu için içtima edememiş, ! Ne fikir? .. Mesela ben Haki
içtima_ buı;-~n; tehir _edilın~ş~r. 

1 
miyeti Miiliye gazetecisi tufey 

Atına ıtılafnamesı mucıbın-, Ji ve kasidehan imişim ... Beyiıı 
ce hakkı hiyarlarını Türkiye le- 1 hamuru bu kadar çürümüş ve dö 
hine i_s:i'..11-al edeı:ı Türkler_in An 1 kÜimüş olmasa kendisi hakkın
kara ıtılafnamesının aktınde:T 1 da bize o kadar sıkıntı veren bir 
sonra Türk tebaası mı, Yunan hatıraya hürmet ederek Hakimi 
tebaası mı addedilmeleri icap et yeti Milliye ismini ağıza alma
tiği meselesi etrafında Türk ve ması lazım gelirdi. Bilirsiniz: 
Yunan hey'eti murahhasaları. Hakimiyeti Milliyede ismet Pş. 
arasında bir ihtilaf çıkmış ve hükumetini meteden baş muhar 
keyfiyet hakeme havale edilmis 1 rirlerden tufeyli ve kasidehan
ti. Komisyonun bitaraf azalar~ 1 /ardan biri de o idi. Bir gün, bile 
bu mesele hakkında kararlarını meyiz, neler geçti!.. Bize Ah
vermemişler ve iki hey'eti mu- met B. gibi bir adam tarafın
rahhasanın bu meseleyi göıüşe- dan metedilmiye tahammül ede 
rek aralarında halletmeleri te- 1 mi yen: 
mennisini ızhar etmişlerdir. He Bundan sonra yazısını neşret 
y'eti murahhasalar bir iki güne miyeceksiniz, dediler .. 
kadar görüşecekler ve eğe: bir Ne ağır hüküm! .. 
itilaf zemini bulamazlarsa ha
kemlerin tevassutunu rica e!IC
c ·klerdir. 

İç yüzünü fırka reisleri, ne ka 

'Devamı altıncı sahifede) 

Ke 111 de, maktulU de, şahidi de h•p haplsane 
koiiutunden ~ıkan bir dava 

- Yaz,sı ılrilncü sal;ifedt -
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.... HABERLER.. f~~~;-J ''Yaşa.sın Hittler!,, HARiCi~ 
Bu hali, kalabalığı 
niçin bağırıyor? 

Manderecatımızın çoldugu
na mebni bugün " Sultan 
11nmll ,, tcfrikamızı dere. 
e~emed k. Arzı ilirnz ederiz. 

Hertarafta okuma odaları 
• • 
Maarif Vekaletinin mühim taınin1ı, 

Ankara 10 (A.A) - Maarif vekaleti millet mektepleri ··,\I 
ve "B" olan' okuma odalarile köy yatı dersanelerinin canlandı~, 
masını valilere telgrafla tamim etmiştir. Bu sene A ve B ''.':;"'. 
neleri faaliyeti mütesaviyen ir..kişaf ettirilecek ve faaliyet bıl•1a; 
sa mektebi o!mıyan köylerde teksif edilecektr, Okuma odalM 
her taraita çoğalmaktadır. Bunların miktarı 5200e varmıştır. 

Temyiz mahkemesinde tebedülat 
rivayetleri asılsızdır . 

Ankara, ~O (A.A.) - Yarın gazetesinin mahkemei teıTIY~ 
azasından sekizinin tekaüde sevkedileceği ve inhilal edece~ 8 ~ 
lıklara Adliye vekaleti hukuk işleri müdiri Sa~ri, ~~t işler_ı;. 
dür vekili Cevdet ve Tstanbul httkuk mahke~~~ı reısı .Feyzı olı 
im Beylerin tayin edilecekleri hakkında verdıgı haberın aslı Y 

Hariciye tayinieri Tebrik 
Tayin listesi iradei M. Mussolininin telg~f~ 

"ll" 'k . . ANKARA, 10 A.A. - ıı .e 
mı ıyeye ı tıran etti , . Yunan bitaraflık uzlaşma '. 
Ankara, 10 ( Telefonla ) - lı~tl;em muahedesinin imzası J11~ 

Hariciye tebeddülatını havi ta- nasebetile hariciye vekili 'fe~ 
yinler listesi milli iradeye ikti- fik Rüştü Beyle İtalya Bay~de~ 
ran etmiştir. Bu listeye nazaran li M. Mussolini arasında atı ' Mahpus bpınyol ıayyarccisl 

Frt1nco merkezden 43 memur harice git ki telgraflar teati edilmiştir: . 
mekte ve hariçten de 43 memur "Türk - Yunan bitaraflık ıı~ harebcleri noktai nazarından . c 
merkeze gelmelitedir. Bu ıne- laşma ve hakem muahedesı_ıı~ tayyareciliğin inkişafına ait va- _;rt 

Yanda Berlin sefaret ve konso- imzası anında zatı devletlenı":°t sayada bulunamamasına tees- • k bı 
süf etmektedir. loshanesi esaslı tebeddülata ma gönderdiği telgrafı büyü d 

G ·ı b b ı ruz kalmıştır. memnuniyetle aldım. Muahe t 
azetecı ere eyanatta u u Zat işleri mümeyyizi Fuat B. nin tahakkuku hususundaki ıtı' 

nan M. Berenger, meseleyi ga- Berlin konsolosluğuna, Ruhi B. saii devletlerinde dolayı sf.ıi ~ 
"""t vahim telakki etmekte oldu · ·k· · k' d riP 
' - Kanıçlarlığma, Atına ı ıncı a- brik eder ve bu vesile ile c 
ğunu, diplomasi tarikile Alman tibi Kemal B. Bcrlin ikinci ka- dostlttk hissiyatnnı teyit eylt
ya ile temasa girişmiş olduğu- tipliğine, Tevfik Kazım B. üçün rim. 
nu beıyan etmiş ve maamafih cü katipliğine tayin, Server Ce B. Mussolini 
mektubun sıhhatından şüphe et mal B. müsteşar olan Liltfullah "Türkiye ile Yunanistan~ 
mekte olduğunu beyan etmiştir. · · r e\11 

Beyin yerıne mü.~t~.ş~.r muavı'.1 ~ yninde mvcut mali mahiyett ~ 
MADRİT, 9 A.A. - Dük d' ğine protokol muduru .~uavını müşkilata nihayet vermiş o~a .. 

Vasfi Rıza B. Roma musteşarlı itilafatı takiben vücude getıtl 
Albe Alman sefirile görüştük- ğına, Kadri Rıza B. Londra k?~ len Tilrk-Yunan bitaraflık ıı!' 
ten sonra gazetecilere beyanat- solosluğuna, şifre -~ii~eyyızı laşma ve hakem muahedcsİJl'c 
ta bulunarak G-38 tayyaresinin Ah N · B M d 11 konsa ıı 
azimeti hakkındaki memnuiye- m:t ecıp . ı ı ı . .. imza edilmek üzre olduğu . ~ ıı 

losluguna, matbuat şubesı mu- saii devletlerinden dolayı sızı 
tin rcf'i için hüktlmet tarafın- dürü Kemal B. Filibe ko'.1sol~.s anda işbu imza keyfiyeti ile ıe
dan lazım gelen emirlerin veri- !uğuna ve matbuat .. şubesı mu: eyyüt edecek olan bu itilafı tef 
Ieceğini söylemiştir. Mumaile- dürlüğüne de tercume şubesı kil zımnında zatı devletleri ıa.ı:' 
yhİspanyol hükilmetinin ittihaz m~dü'.ü ~smail Hakkı B. tayin fından ı zhar buyurulan 01es~~: etmiş olduğu bu kararın vukuA edılmıştır. den dolayı en samimi ve doS .... 
gelen şayanı teessüf hadisenin Şeyh Zafir çetesi ne teşekkü~atımı size ifade ,ı· 
hükftmette uyandırdığı derin te kil d'}' mekle bahtıyanm . 
essürün nişanesi olduğunu söy- ten e 1 ıyor Tevfik Rüttiı 
lemiştir . KARS, 9 (Milliyet) - Tuz- ··~·- -

MADRİT, 9 A.A. - Gaze- lucadan gelen postaya tecavüz Jzmİr üzüm piyasaS~ill f 
teler yazıyor: Hariciye müste- eden yedi kişiden mürekkep İZMİR, 10 A.A. - Bııı;ş. ,. 
şan dün Alman sefirine bir no- Şeyh Zafir çetesi Taş başı mev- 17 buçuk kuruştan 50 kurll 1'11 
ta tevdi etmiştir. Bu notada · k d 1015 çu al u'"zu··m ve 7 kiine jandarma müfrezelen ta- a ar v ~· 
G-38 tayyaresinin baş teknisye- rafından sıkıştırılarak vukua ruştan 35 kuruşa kadar 809 ç 
ninin tayyareci Franco'ya hita- ı · · atılmıştır gelen müsademede biri, müsa- va ıncır s . . ___.,-
ben yazmış olduğu mektup do- deme mevkiinde meyyiten bu- -· •• d il e 
:::~1~::~~t~:t: b:!~~~11m: ıunmuş digerinin de cesedi ka Gayrimüba i er 

çırılmak suretile iki maktul bı- tevziat işi . 
hapishanede bulunmakta olan rakarak firar etmişler ise de ıı 
Franco'nun tayyareyi muayene ··r 1 t f dan takip ve Gayri mübadiller cemi'/e ... 
d . ..f d"l k mu reze er ara ın "ki . . . C 1•1 B b'rkal". gıı e ememesıne teessu e ı me te . "sall d . d'l kte ı ncı reısı e a ey ı " ô" 

d. F b' . 'b h 1 • ıstı arına evam e ı me - k d A k d det e ır. ena ır ıntı a usu e getır d" Ş h z f' A- d • K""rt ne a ar n ara an av 
· k h kk d ır. ey a ır grı agı u k . mış olan bu me tup a ın a k'l' dah'l lan k"ll ın· ce tır. ıı·.ıe 

d f . im teş ı atına ı o şa ı er C l'l B A k d :Ma ı uzun uza rya te sırat yapı ış ıl 1 d b' "di A- d e a ey n ara a ıte 
. h k en az ı arın an ırı r. grı a- k'l .. 1 t ktC tır. Tayyare Lızbona are et _ 

1 
h k tt el ve a etı ı e temas e me . _,...!< 

. . gına yapı an are e en evv gayri mübadillere tevzi edılc-;_·. etmıştır. merkum ihata mintakasr hari- da.1•P 
62,500 isterlinden maada 3~ cinde kaldığı için yakasını kur- 30 _ 40 bin lira almıya ça)JŞıfl 

tara bilmiş ise de bu defa vücu-
dunun izale edileceğine şüphe tadı~~lal Bey bu parayı alıtl~ 
yoktur· muvaffak olduğu takdirde a.ıt1'' 
Yeni orman kanunu ıevziatta istihkaklarmın t J11a 

mını alamamış olan araz~ ve 1<1' 
sekkafat sahiplerinin istıhk3 

Ankara, 10 ( Telefonla ) -
İktısat encümeni geçen sene 
muhtelit bir encümende miizake 
resi ikmal edilen orman kanunu 
tetkike başlamıştır. 
Sakarin kullanılmıyacak 

Ankara, 10 ( Telefonla ) -
Şekerli gıda maddeerinin tağşi
şi için kullanılmakta olan saka 
rin münhasıran tıbbi hususatta 
istimalini temin için tesbit edi
len tedbirlere dair heyeti vekile 
kararnamesi alakadarlara tebliğ 
edildi. Bu kararnameye göre 
sakarin her ne şekilde olursa ol 
sun memlekete idhali memnu
dur. Ancak sıhhiye vekaletinin 
sihhl şekildeki ihtiyacı için bu 
madde gümrükten geçebilecek -
tir. 

n ikmal edilecektir. soO 
Celal Bey Ankarada 62, ôt 

isterlinin tevzii meselesi ile 
meşgul olmaktadır. 

Avusturya intihaba~illi 
VİYANA, 1 O A.('>._ - ttll 

meclis için yapılan ıntıhab3_ ti· 
sosyaldemokratlar 72, hırl~ıo 
yan sosyalistler 66, Schober ô3 
ku 19, vatanperverler bloku 
8 azalık kazanmışlardır. 

Amerikalı ceneral J3iİ' 
Vaşington, 10 A. A. -; 0r 

yük harp esnasında Amerı. 'ı·~i 
b. reıs 1~ 

dusunun erkiiru har ıye :sıisS• 
ni ifa etmiş olan ccneral fııt 
77 yaşında olduğu halde ve 
etmiştir. 
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Hıfzıssıhha meclisi 
~ Vililyette ] Kış geldi 

-.--..---

11 

,. '( 
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Ekonomi 
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toplanacaktır 
Tahlilat ---·· 

.} 
:c( 

Mensucat piyasası Seyfi Bey şikayetler 
b · l d için ne diyor? 
ıhhi meclis Et resmi Laboratuvar, T. 

Odasile teması 

Katili de maktulü de 
şahidi de hepsi 

mahpuslardan bir dava! 
- - -

ıvıeclis bu hafta can an 1 --- Oda, mezbaha res-
toplanacaktır Fakat fiatlerde bir fark Kömür tacirlerinin şika- • • f h' b l temin etti 

ş yeti bertaraf edildi mını ~~~ uyor 
ehrin~ıhhl vaziyeti _ yoktur .. . Son zamanlarda gazetelerde En fazla mezbaha resmi 

Her ınıntakadan nümu

neler talep edildi Dün Ağırceza hapisanede yapılan 
bir cinayetin muhakemesini yaptı 

tetk'k d'l k Sogukların başlaması uzen- o·ümrük işlerine ait bazı neşri- alınan yer İstanbul ı'mı'ş 
y . 1 e 1 ece ne kışlık eşya piyasasında frrı- 1 ;at vuku bulmaktadır. Bu hu- Yeni tesis edilen tahlilatı tica 
~nı hıfzıssıhha kanunu mu- liyet baş göstermiştir. Maama- susta dün bir muharririmize İktısadi mahafilde mezbaha riye taharri, tetkik ve tecrübe 
,., Ct toplanması lazım gelen fıh tacirlerin iddialanna göre, 1 ·· "k b .. d .... S f' B resminin mi? yoksa Hayvan bor laboratuvarı faaliyete geçmiş '" lııf 1. . r M gumru aş mu uru ey ı ey 
~İıı. zıss~hha mec ~sıva ı ~ geçen seneye nisbetle işlerde şu izahatı vermiştir: sası resminin mi? indirilmesi ve. Ticar~t ~dalarile teması te- Bundan bir müddet evvel u- lüyor, ve reisin karşısına çıkarı-
• İnikBeyınd hasta.lı~ı dolayısı yüzde yirmi kadar noks.anlık "- Son günlerde bazı gazeteler lazım geldiği etrafındaki dedi- , mın ~~ştır._ . mumi hapisanede bir cinayet ol lıyorlardı. 
~Uh' a~ e em~~ıştı. . var?ır. Eşy3: fi.atlerine gehnce, de İstanbu gümrüklerine ait şi kodular devam etmektedir. Tahlılatı ~ıc~rıye. la?oratuva- muş ve Abdullah isminde biı İlk şahit, 12 seneye mahkfun 
iç· tdın ~e~ ıy~le~mış oldu- harıçten getırtılen yun v_e P~- kayetler ve menfi havadisler gö Ticaret odası da bu hususta rı me~leketımızde ıs~ıh.s~l olu- mahkftm, hapisanedeki maznun olduğunu söyliyen Niyazi, 

lit;ı l!ı. ınechs ılk ıçtımaım bu muk mevaddı iptidaiye f~~tl~rın rüyorum. tetkikat yapmış ve bir rapor ha ~an tıcare.t ~addelerımızın tah hırdan Mehmetli öldürmüş ve _ o sabah bir gürültü duy-
~c:~paca~tır. • . . . de yüzde on beş kadar duşkun- Bir kısım tacirlerinin ecnebi zırlamıştır.Oda, raporunda mez lıl ~e tetkıkıle meşg~l olaca.k Kamili de cerhetmişti. Dün A- dum, Kamil "vuruldum! Ah!,. 
11t· lıs şehnn sıhhı vazıyetını lük olması tesirile yerli mensu- gemilere kömür tahmil ve tahli baha resmini pek fahiş bulmak- ve ıhra:at eşyamızın ılk tesbıt ğırcezada Abdullahın muhake- diye bağırıyor, Abdullah elini 
l\ı1k edecek ve lazım gelen cat fiatlerinde düskünliik var- yesinde gümrüklerce müşkülat tadır. Bugün mezbahada yerli h~zır!ıgı?ı. yapacak~ı~. Bu~ı;n mesine başlanılmış ve intaç o- sallıyarak kaçıyordu. Başka biı 

trleri ittihaz eyliyecektir. dır. · çıkarıldığından şikayet etmekte sığırdan 10, ecnebi sığırlardan ı~ınd.ır kı, ıhracat of~sı tahlıl~t lunmuştur. şey ne gördüm ne duydum!,, df 
. lbrahim Tali Bey Diğ~r taraftan ecneb.i m~m- imişler. Vapurlara kömür veren 16, karaman dağlıç ve keçiden tıcarıye la?oratu~a~ıle sıkı bır ı Maznun, 12,5 seneye mah- di. 

~tfiııci u um· müfettiş İbra- leketlerınden gelen emtıa fıatle depo sahipleri ve kömür tacirle 2, kuzudan 1 lira alınmaktadır. temas temın etm~ş~ır. . kummuş, Maktul eMhmet, bir İkinci şahit katil yzünden 12 
,~.'!'ali B~ bıııgün Ankaradan rinde yeni gümrük tarifesi mu- r~ bu yolda bir müracaatta bu- Bu miktara mezbaha, ahır, Laborat.uvar b?tun tıcare~ o- izaleibikir işinden dolayı hapis seneye mahkum edilmi~ bir a· 
"tı.... 1· 2• 1 kt' cibince yüzde otuz kadar teref- lunmuşlardı. Müracaatlarını der sog" uk havadepoları parası dahil dalarına bır tamım yaparak •1er t M h KA ·ı 10 damdı· "" ~ ge ece ır. . d B d d kl' k d . b 1 .h ya ıyormuş. ecru amı , · 
•h·ı· fü olması bcklenıyor u. hal tetkik -ttim. Geldiler, !!"Örü~ <lir. un an maa a na ıye pa- mınta a a yetışen aş ıca ı ra- h · · b' k t'l · - Ben vakayı görmedim, di· • y k 1 A k ~ - " .. 1 . sene apıs yıyen ır a ı mış. 

t ıye e i i n araya Halbuki Beyoğlunun bazı tük ve mümkün olan her şeyi rası olarak sığırdan 55, keçi ve cat eşyalarından numune er ıste yordu; sade, Abdüllahın bana 
· t' Vak'a, bir sabah, hapisane lco 

gitti lüks m .. ağazal.~n müstesna ~1-_ yaparak müşklatı izale ettik. koyundan 50 kuruş alınmakta- nıış ır. g"uşlannd b' . . u" teh dediklerini duydum: Abdullah, 
b - d h"l" B k bö' 1 b' 1 k 1 d an ınnın m n asın k .. k d k -ahiıı· k'l' ş··kr" Ka mak uzere dıger yerler e a a ence artı y e ır mese e a ır. d M h t Abd il 1 KA .1 oguşun apısın an çı tıgı za• 
~ . ye ve ı ı u u ya . f' k T kik t a·· T a, e me , u a 1, amı .. .. M h K" .1 , Ytıı, ~~ k" t 'k' .1 Anka bunlar eskı ıatlerle satılına ta- mamıştır. et a a nazaran unyanın ayyare pı"yangosu d - k .1 b 1 man onune e met ve amı 
lta h"-wra oy arı 11

' e 'IA- dır Alakadar tacirler bu hadise Gümrük muhafaza motörleri- en fazla mezbaha resmi İstan- arasınS a agız .. b avgası e .. aş~- çıkmış .. Birisinin elinde bir ma· 
. areket ettiği Bursa vı a- · b .. k'l k mış. onra mu arezeye gırışmış Ü . 

~~nden vilayete bildirilmiştir. yi şöyle izah ediyorlar: ne gelince: Bu motörler masraf bulda alınmaktadır. ugun çe 1 ece ler, biri birlerine yumruk atmış- kas varmış.. zerlerıne sald:'.· 
~... p· s da ı'htı'yartan rok tarı belki çok olmakla beraber Vinç ücreti B'' .. . 1 'h Abd 11 h . 1 mışlar .. Abdullah canının tehlı-~"'' aJ ki - ıya a " " uyuk tayyare pıyangosu ar, ve nı ayet u a , egey e k d ld • .. .. 11 . ' 

1 Sin ın ar ve ÇOCU ar fazla stok vardır. çok işe yaramaktadır. Motörler- Limanımıza gelen gemiler- 9 uncu tertip dördüncü kesidesi ihzar ederek aleti katil mahiye- de e 0 k ugun~ go~uncı', e :rır.-
tn:ıalara geceleri 12 yaşın- Yıcrli mamulatın fazla revaç den. Haliçte bulunanlar boş dur- den iki tonu tecavüz etmiyen eş bugün çekilecektir. · tine ifrağ eylediği berber maka ken

11
ma ası a ara on ara ar~ı 

il§ağ ukl · · mıyor, yeni işler ve emirler bek u anını• 
'tııı 1 ÇOC arın gırmesı bulması da bu ecnebi stokun el- lı'yor. ya için vinç ücreti alınmaması Keşideye tam saat 1,5 ta Da- sının bir yüzile evvela Mehme- B d •· 18 . 

llUdur B ba ı yerlerde h . k . b'ld' ·ı . . "lf'' k f 1 d d' k 1 d k t un an sonra seneye man• y,t c . · u?.3: ~. .. .. .. . de kalmasını mucip olmuştur. Gümrüklerde muamele yaptır rı tım şır etme ı ın mıştır. nı unun on erans sa onun a ı, tamamen at e ece sure te kA H n 7 5 hkfi 
~d·k dılmedıgı gonılduğu 1- İşler azalmıştır. k .. k"JA k'ld'"' d Aksi halde hareket edenler hak- başlanacaktır. burnundan, sonra kalbinden ''e ~~a ~5 ' seneye~~ br,n 
\t ı kat edilmesi vilayetten a ma ta muş u at çe ı ıgın en, kında takibat yapılacaktır. 1· • f lAk d 1 . . .. b'ti d'kt son ada e t, seneye ma um ır 
•darlara t•bliğ olunmu .. tur. Bütün bu sebepler tesirile memurların, bilhassa küçük ınc zmır e a etze e erme obenun ış~ndı 1 Kr A 1 • 1~n 1 

r diğer Mehmet 10 seneye mah-
~ ~ " 1• · 1 ı·h .. Almanyada tütünlerimi- ş yenn en amı ı yara amış. kr. M f •15 h 
•l F k . . ecnebi mamu atı satan tacır er murların eshabı mesa ı e guç- muavenet um usta a, seneye ma . 
, · ır a nızamnames. ı m. üşk .. il v.aziyette ka.lmış .ve eski lük çıkardığından. bahs. olunu- zın vaziyeti Cinayete, maznunun eski bir kum Mehmet Ali, dinlenilmi~-
• F d k 1 d ı d 1 d İzmirde evleri tamamile yı- - · ~ ırkanın nizamnamesı u- fıat uzerınden ellerın e ı ma - yor. Mad e tasrı 1 e ı me en Berlin ticaret mümessilimiz alacak işinden mütehassıl igbı- tir . 
. k

. hukukiy• müdürlüg"ünce lan çıkarmag"a te•ebbüs etmiş- başka yerlere şikayette bulunu- A d ·· .. · kılanlara azami (lSO) lira, ta- rarı sebep olmuştur. Müddei umumi, bütün bu diıı it ~ " lmanya a tutun ıstihlakatı ve · h ı 1 d (80) 
lı 1 edilmektedir. • !erdir. Maamafih !1üyük ti~aı:_e- la cağına bi~e müracaat edils.e tütünlerimzin vaziyeti hakkın- mı re mu taç 0 an ara a Maznun Abdullah, Mehmetli lenilen şahitlerin ifada tından, 
1. llıuru hukukiye "mecburı,, taneler para darlıgından şıka- menfaatlerıne daha uygun ve ı- da Ticaret odasına bı'r rapor lira, küçük kulübelerde veyahut katlettiğini, Kamili yaraladığı-. Abdullahın, eğe ile aleti katil 
llh.._· · d be b ki · ı müsteciren binalarda oturanla- · f k f k M h ı ... qıne ıtiruda ısrar e er ve <H't etmekle ra er açı armı yı o ur.,, .. d · · B b" .. , nı itıra etme te, a at e - şekli alan bir makas kul andıg" ı, 

d J- gon ermıştır. u rapora uyu.,, r · · b r ·ı k 
, l tadil etmezse mesele kapatmağa muvaffak olmuşlar- Al k l' · bir ehemmiyet verilmektedir. a yırmı eşer ıra ven me e- met ile Kamilin, kendisini kori ve maznunun "üzerimt; hücum 
}'etler kanunu mucibince dır. i i tısat mec ısı K b' f sası kabul edilmiştir. Hiç bir dorda sıkıştırdıg"ını ve kendisi- ettiler, kaçamadım, kendimi mü 
~ b d t l anı ıyo iatleri k. k. ·ı · ~ em.eye intikal edecektir. Harcı alem kışlık yünlü ka- ay aşın a op anıyor 1 ımseye na ıt para ven mıye- ni kurtarmak için bu suretle ha dafaa ettim!" ifade1linin doğru 

~ 'ltat mceele bir k~lime ü:..e- dm kumaşları kalitesine göre Ali iktısat meclisi kanunuev- Dün borsada İngiliz lirası. cektir. Ayniyat, malzeme teda- rekete mecbur kaldığını iddia olmadığı, çünkü kendisinin ka-
. t olduğundan hallolunacağı 3-5 liraya erkek kumaşları velin birinde içtima edecektir. 1030 kuruşta açılmış ve akşam· rik edilecek, inşaatı ya müteah- etmektedir. çabilecek bir mahalde olduğu 
t tdiJi ' B h ı kl b ı f' ti k t L" hitlere ihale suretile veyahut Muhak · d" k" ı · ld - 1· k ~lı'h kyor. . 6-8 liraya satılıyor. Yerli ku- u hususta azır ı ara aş an- gene aynı ıa e apanmış ır. -;, emenın un u ce ııesın anlaşı ıgını söy ıyere , maznu 
~a . azanç komısyonu ma .. şlarm. ev.safı ıslah edilerek. mıştır. Aldığımız malumata gö- ret 9,01 Altın 912 kuruştan ll!U; her mahallenin ve belediyelerin de ondan fazla şahit dinlenilmiş nun 448, ve 450 nci maddelere 
~ t h b f k' · · 1 ·· ··şt" Hilaliahmer ve ihtiyar hey'etle · ş h'tl · h · d • h f'k · · · · · · ,_ ı kazası kazanr komisyo mumasıller.ı olan A .. vru.pa emtı- re u se er ı ıçtımaın ruzname- ame e gormu ur. tır. a ı erın epsı e, agır a- tev ı an teczıyesını ıstemıştır. 
~a " · d T" k' ·1ı t · t' s· l k 'h t ri ile müştereken yapacakları · · hk- ı d N · d h · h"k' k . , Y'tnakam Veli Beyin riya- ası derecesıne getınlmış oldu- sın e ur ıye ı raca vazı ye .ı ır ay ı ı raca pıs cezası yemış ma um ar ı. etıce e, eyetı a ıme ısa 
•1 · ı · k' f d b·ı· ' D' b' hey'etlerin murakabesine verile M hk ı d k' b' ti ak d Abd 1 ~ tında içtima ederek ka- ğundan bütün terzıler halka yer nası ın ışa e e. ı ır.. ıye ır Geçen ayın son haftasında k . a eme sa onun a se ız on ır m z ere en sonra, u · 

'r ~."ergisi hakkında vaki olan li kumaşları tavsiyeye başlamış sual vardır. Mevzuun ihtiva ett; hrimizden hariç memleketle- ce tır. jandarma mevki almıştı. lahın, eski cürmile beraber 24 sc 
.~ı tarhiyatmı tetkik etmiş- tardır. ği mana itibarile bu seferki içti ş: şu cins ve mıktarda ihracat Tarihi edyan kongresinde Mahkum şahitlerin, sıra ile sa nebir ay on gün hapis yatması 

ıpeklı. eşya fiatlerinde, geçen maa lbüyük bir ehemmiyet atfe- rl lon kapısında kelepçeleri .;özü- na karar vermiştir. 
o muştur: okunan rapor 

seneye nispetle mühim bir fark dilmektedir. Türkiye ihracat va 66 ton buğday, 9 ton ceviz, 81 

Vakit küresi ziyeti !!"Örüsülürken gümrükler, d k · · f d k Bu sene Londrada toplan .. -.1 yoktur.' ~ • san ı ıç cevız, 243 ton ın ı , 
istihsal şeraiti, zirai ve ticari 555 ton iç fındık, 5 ton nuhut, tarihi edyan kongresine iştirak Ne kadar? T. Birliği 

tierşey hazır fakat 
~ ınemur yok 
nre hazirandan sonra 

Ani teftiş 
Dün otomobiller 

teftiş edildi 
C işleyecek 

b' ~lata k I.e · k k't Son bir ay içinde şehrimizde 
'!..._, u sıne onan va ı 425 f" . d'I . . 
it ·~1ıı.in rasatane ile ticareti şo or teczıye e 1 m:ştır. 

t
.'ltı:ve .. d.. . . t f d Bunlann kısmı azamı naktı ce-
' rnu urıyetı ara ın an d E f tel'tk . 1 ·ı · k za ır. n azla ceza alanlar kar-. İl en ış etı mesıne arar . 

1 
. 

trıi~t· K" · · 1 ·ı · nesı o mıyan, ve muavın taşı-

b 
• ı. urenın ış etı mesı · h' !i•" t · • h 1 yan, taksıde ıle yapan şoförler 

,. «<11. esısa... azır anmış- . . . 
' ıllnı k" · · ı t k · · ı dır. Yapılan tetkıkatta bırçok .... z ureyı ış e me ıçın b'll . 1 . . 
"'lİteh 'ht' otomo ı erın saat erının hare-
~ assıs memura ı ıyaç 

1 400 ır. Bu memurların tayinij ketten evve metre mesafe-
'~a~ro meselesi olduğu için yi de yazdıkları ?nlaşı~mıştı~. 
ııq nın de işlemesi ancak hazi- Bunlar hakkında şıddetlı takı

ilıı. sonra mümkün olacak- bat yapılacaktır. 
Dün sabah şehrimizde mev

cut bütün otomobiller ani bir 
~İt \> teftişe tabi tutulmuş ve 19 oto-

apur karaya oturdu mobil hakkında ceza kesilmiştir 
~ (a.ııakkalede Nara limanın- Gene dün akşam saat dörtte bü 
·<ıa 11&iliz bandıralı bir vapur tün tramvaylar teftiş edilerek 
\~il oturmuştur. Bu vapur aşılanlar ve açık kapı olan ara
~{~Poldan 5570 ton buğday balar hakkında takibat yapılma 
s~'Ş İngiltereye gidiyor- SI takarrür etmiştir. Badema 

1,
18 Yüzünden yolunu şaşır- haftanın gayri muayyen üç gü

··araya oturmuştur. Kurta- nünde bütün vesaiti nakliye ani 
a..'1na çalışılıyor. teftiş edilecektir. ... .... .. . ........ ~ ... , ................. , .............................. - .. ··-····· 

\r1ı 
ır m.-c· ı!>ı .'iimi encume11i bugiJı, op:atı<t •. Jı 
1
' '.!:llrhırım ııPı-nıektedir. Resmimiz. 'iiııkü 

toplanma P.~nasuıda • •lınmıstır. 

kredi, tarifeler gibi meseleler 20 ton susam, 20 sandık afyon, eden Türk murahhaslarının oku 
bu sefer tekrar bir kül halinde 102 ıbalye ipek 88 ton kuş yemi duklan rapor ahiren Türkiyat 
müzakere edilecektir. 6 b - ı 15 enstitüsü tarafından Fransızca 

A- ı·ı ı'ktısat meclisi ruznamesi 2 alye 68 balye yapagı a-det av derisi. olarak neşredilmiştir. 
için alakadar devairde şimdiden Eser çok mühim olup "Türk-
tetkikata başlamıştır. Kömür depoları Mogol,, Şamanilig"inin İslam ta 

İstanbul, İzmir ticaret odala- Denı· z ticareti müdüriyeti kö rikatları üzerindeki nüfuzu,, 

İspirtolara yapılan 
zam mikdarı 

İdare ispirto ve ispirtolu iç
kilerin maliyet fiatlerine atağı-

Yeniden tesisi 
talep edilecek 

Birliğe dahil cemiyetlerde 

evvela intihap yapılacak n, bu hususta birer rapor yaza- mür deılolan irin bir ımntaka mevzuundadır. · " da gösterilen nisbetlerde ınhi-
caklar~ı. tayin edecektir. Mevcut kömür Bu eserden bütün Avrupa Da sar resmi zammedecektir. İki senedenberi filen infisah 
İşten elçektirilen müdür ?epoları Kuruçeşmede olduğu rülfünunlarına birer tane hedi- ve atalet halinde olan Türk tale 

Edime tapu müdürü İhsan B. ıçin limana biraz uzak bulun- ye edilecektir. . 99'.5 dereceli kfiulü. mutlakın be birliğinin ihyası için Darül-
maktadır. Ecnebi vapur acenta- I'h R'f t B bır kılosundan. Azamı 300, as- fünunlular arasında kuvvetli bir 

ye işten el çektirilmiş ve yeriue lan vapurların daha seri kömür san ı a ey gari 15~. 96.'94 derece saf ispir- cereyan başlamıştır. 
Atiyonkarahisarı tapu müdürü imasını temin için liman dahi- Şehrimizde bulun.an Gümrük- tonun bır kil~sund~n'. 3?0- 90 1 Birlig" in bugu"nkü elim vazi.ve 
tayin edilmiştir. a R' · 96 92 d rt Randevü evleri linde bir yer istiyorlar. Bu ye- !er umumi müdürü Ihsan ıtat . ' . ereceı musır ıspı onun 1 te düşmesine sebep olan ikilik 

rin tesbiti için bir komisyon top Bey dün öğleden evvel gümrü- bır kilosund.an, 90-00. Rakıla- aı tık zail olmuş ve yeni bir ida
Şüpheli evler hakkında ya- !anacaktır. Komisyona, vapurcu ğ e gelerek bir müddet meşgul rın beher kılosundan 300--40 re heyeti intihap edilmesi içiı: 

pılan yeni ve şiddetli takibat !ar birliği, ticaret odasından iki olmuştur. ~o~yak, ~ik?r, ~iski ve em~! talebe arasında propagandalar 
iyi neticeler vermeğe başlamış- ~er zat ıştirak edecektir. Avru a a tahsile ıspırtolu ıçkılenn beher ~ılo- yapılmaktadır. 
tır. Yeni karar mucibince şüp- /(ambigo Borf/.ası . P Y sundan, 400-60. Her nevı .şa- Yaknıda talebe namına birli· 
heli evler; etrafındaki evlerden gıdecek gençler rap ve vermutların beher kilo- ğin kanunen yeni heyet gelinci-
tarassut ve tahkikat yapılmak Avrupaya tahsile gidecek lise sundan'. 300-5. Şampanyalann ye kadar muteber olan son heye 
suretile meydana çıkarılmakta- mezunlarının imtihan neticele- beher kilosundan, 1000-250. ti idaresine müracaat etlilere~ 
dır. Son bir ay zarfında bu şe- ri bir haftaya kadar vekaietten Biralann beher kilosundan lOO intihap icrası için heyeti umu· 
kilde takip edilerek meydana tebliğ edilecektir. -10. miyenin daveti talep edilecek-
çıkarılan ve mühürlenen evlerin 'd k 1 be dedi 24 d'' Gi ece ta e a ur. Hariçten getirilecek olan is- tir. 
~~ky~:~l!!a~ ~~~:~ş~~~m11!/:~ C. Kerim ve Rükneddin pirtolu içkiler ıımıfmda bulun- Maamafih bu intihaptan e 

ah. ı · hakk d ahkik - • ••o • • Be ler Ankarada mıyan her nevi iıpirtolu içkiler vel birliğe dahil c~miy~tl~r yı 
ev 5 ıp erı ın a t at Numerotaj müddeit Y . • . den derecesine göre ispirto inhi ni idare heyetlerinı ve bırlık nı 
yapıTlmakktadır. ~alk fırkası vılayet ıdare !~e- sar resmi alınacaktır. Yerli şa- meıısillerini intihap edecekle• 

et ik seyahatleri Numarotaj muamelesi vak- yetı azasından Cevdet Kerım raplar müstesna olmak üzere dir. 
menedildi tinde ikmal edilmediği için bun- ve Rükn~ddin Beyler frrkay~ harice rxkanlacak her nevi iııpir 

dan evv•l muteahhide bir buruk · b ı h kk da merkevı 3 

1 k·ı . d ~ " aıt azı ış er a ın ~ t 1 · k'l · · 1 1 b' ktısat ve a etı evair erka- "hl ·ım· t' B ··dd t • . k .. o u ıç ı er ve ıspırto ara ıra-ay mu et ven ış ı. umu e umumı ıle temas etme uzere beh kil d bl 
nının tetkik seyahati namı al- d · b' d' •· d · . . . 1 d' nın er osun an en az r . içinde e ış ıtme ıgın en yem- diın Ankaraya gıtmış er ır. k · lı k H · 
tında Avnıpaya seyahatler yap- den bir ay mühlet daha veril- uruş reııım a naca tır. ance 
masını menetmiştir.' Bundan miştir. Müsakkafat komisyonu gönderilecek bu kabil mevadın 
başka vekalet erkanı memleket Beşiktaş sertabibi Fatih kaymakamlığı dahilin- ayni zamanda mevrit şehadetna 
dahilinde bile sık sık seyahatler deki mahallattan başlanacak 0 _ meleriııin azami üç ay zarfında 
yapmıyacaktır. Vilayetlerde Yeni teşkil olunan Beşiktaş lan tahrir müsakkafat komiııyo- inhisar idaresine verilmesi mec 
mahallt tetkike ihtiyaç olan iş- kazası başhekimliğine Fatih ka nunWl teşkili için henüz bir teb buridir. 

; ler müfettişler tarafından görü- zası merkez tabibi Fuat B. ta- B l J l f in edilmiştir. ligat yapılmamıştır. eyne mi e seyrüse er 
lecektir. Y 
Sabıkalılar çıkarılacak Transit gemiler içın Avusturya cümhuriyeti- işaretleri 
Sandalcı, kayıkçı ve mavna- demir yeri nin yıldönümü Şehir dahil ve haricinde muh 

cılar arasında bazı sabıkalı eşha İstanbul limanında transit su Yarın Avusturya cümhuriyeti telif yerlere konmak üzere imal 
sin bulunduğu nazarı dikkate a- retile geçen gemilere mahsus ol nin senei devriyei ilanına mii- etirilmekte olan beynelmilel se
lınarak bu esnaf içinde katil cür mak üzere demirlemek için ma ~adiftir. yrüsefer işaretleri birkaç güne 
mile maznun bulunanların çalış hal tayin edilmiştir. Limanın in j Bu münasebetle Avusturya se kadar tesellüm edilecektir. Ne
mamaları kararlaşmış ve alaka- tizamını muhafaza için hiç bir, faret ve konsoloshanesinde re~- relere konacağı da esasen tesbit 
darlara icap eden tebliğat ifa o- gemi, tayin edilen hudut hari-1 mi kabul yapılacaktır. Gece bir edilmiş olduğundan yerlerine 
lunmustur. cind demirle emi ecektir. 1 1 ., rilmesi ihtimali vardır. konma " a başlanacaktır. 

Darülfünun divanı 
Darülfünun emini Muamme 

Raşit Beyin rahatsızlığı devan 
ettiğinden divanın bugünlerdt 
toplanması muhtemel görülme 
mektedir. 

Müderrisler arasında divanıı 
belki perşembe günü toplanabi 
leceği söylenmektedir. 

Orta mektep muallimler 
Bir müddet evvel imtihan o 

lan orta mektep muallim mua 
vinlerinin emirleri dün vekalet· 
ten gelmiştir. 

Kazananlar kırk kisi kadar o 
lup ekserisi Anadoluya tayin e· 
dilmistir. Bunların içinde 10 tn 
nesi fne-ilizce mııallimidir. 

• 



• 

1 • 

1 
l 

1 

' 1 

'l 1 

1 

• 

1 : 1 

• 1 

. [ 
1 

4 MILLIYE1 Sı\l.J il TEŞlllNtsANt l 93<> 

• Fikir, ~i.z;c:.lı, Edebiyat, Sı-:t.:ı:ı'at 
IS U U ............ unuru U U U Ja 

... ........ ~--- • 2 ••• b *" .- 'f'?' ......... - ... ·---··-·-···-··""'···-···----·-·--·-· ............... -.--· 

•- • ıı ~ t 1 ı S h hf b h 1 1 ı ı kin henüz bilmediğimiz cihetle / nın vurması bundan ya fazla, ya 1 ~ 'it "\t'~ıf'· 1 8 S er r; var. İşin hakikatini tamamile eksiktir. Hayatları bundan asla 
Y ·JS. ~ ;J ~ H kavrıyamadık. mütees~ir olmaz. Napolyonun 

Düşküntansiyon - İpotansiyon Laboratuvarlar kadar, Klinik nabzı dakikada 53 defa atar-.1 <rın um desi "Mllllget" tir 

1 l'EŞHiı 'iSA~i 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, ls. 
tanbul. 

Telefon numaraları: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

'l aylığı 400 kuruş 800 kuru§ 
7 50 " 1400 " 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
foddeti geçen nüshalar 10 kurut 

t , Gazete ve matbaaya ait itler 
iti t müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ölanların meı'uliyetini 

k-ı ul etmez. 

dediğimiz hastalıkları, ~sta- mış. Bu hal, hayatında hiç bir 
Dr. Rusçnklu Halıkı ların başları ucunda tetkık et- teşebbüsüne engel olmadı. 

mek usulünün gösterdiğine gö- .. 
l{ırmızı: kan damarlarında like teşkıl edeceklerim düşün- re bu bahsedegeldiğimiz keyfi- -. D~ve:~nı dem faslınd~ so~ 

tan~iy~n ~üş~~nlüğ_ü ~ir mese- miyerek_ J;>ir hastalıkla birlikte yetin husulünde diri nesiçlerinlledıklerımızı,emrazı seı:ıenın ~ı 
ledır kı, hıç şuphesız, ınsanları yaşayabılır... bir hassası olan Tonüs yahut ger fasıllarına da teşmıl edebı-
heyecanlandırıyor. Hekimler- • * Tonisite denilen hassanın tesi- liriz. Şahsiyetimiz hiç değişmi-

Kıskançlığa tahammül edemiyen koca 
- FransIZçadau _. ce bunun ehemmiyeti yok. On-1 Hipotansyonun bir dereceye ri vardır. Tonüs bir et parçası- yen bir örneğe göre yapılnıış 

!ar vak'aları tahlil ederek bir kadar şiddet kesbettiği zaman nın ne sıkışık ve n~ gevşek bu- değildir. 
netice çıkarırlar. gösterdiği evsafı bir kaç kelime Junmayıp daimi olarak sıkışma Herkesin şahsı kendine, sırf Kadın tir tir titriyordu. Ko- söylemiyorum. Fakat yen'ıin t" 

Bizzat tansiyonları mevzuu ile hulasa etmek münasiptir. ğa hazırlanmış olarak gergin kendine mahsustur. Marazi ari- casının odasına girdi, orada ma derim ki, intihar edeceğim. SeJI 
bahsolan kimseler ise, bu türlü Hipotansyon hududu üzerinde bulunmasıdır. zalar 0 örneği ehemmiyetli su- sanın üzerindeki zarflardan bir siz ya§ayamıyacağırn.. Eğ~f· 
işlerle meşgul olmadıkları için bulunanların kuruntularını art- Bir kan damarının tevettürü rette değiştirebilir. tanesini alabilmek için bir tür- gidersen, ben de kendimi ö)dır 
işin içinden çıkamazlar; bu ka- tırmamak için tansiyon derece- tansiyonda damarın cidarların- İç bezlerinin ifrazatı az veya lü cesaret edemiyordu. rürüm .. 
ranlık meydanda el yurdamile sini göstermiyeceğim. Yüksek daki elastikiyetin bu suretle i- çok olabilir. Bu azlık ve çokluk 

1 

Nihayet titriyerek bir zarf Fakat intihar teşebbüsü o~· 
yürürler. Bu ışıksızlıktan dola- tansiyonda söylemiş olduğum çerden dışarıya gelen tesirata büsbütün tabiatin derecesinin aldr, gene titreye titreye ora- korkutmuştu. Yalnız ölmeği ıs· 
yı da korkuları, heyecanları ar- gibi düşkün tansiyonun vasati mukabele ede~ilecek bir halde haricine. c;rkmadıkça, bunu sez-1 dan çtkarak kendi odasına gel- temek kafi değildi. ~ 
tar adedi de şahsa,kullanılan seme- b 1 d "b ett" - Bu hayata nihayet verıııe. 

E
0

pey zaman oluyor, damarlar- ne semenin tatbik olundug"u gü- u unmasın an 
1 

ar ır. mek mümkün olamaz. Farkın- di. Ne kadar müşkül şeyiljiş ... icin de kuvvetli bir cesaret ıı· 
Tansiyon düştüğü zaman da- da bile olmayız, ifrazatın azlığı Genç ve gu·· zel bir kadındı.. · ·ı 

da tansiyonun yükselmesinden nün herhangi bir saatine göre marın Tonüs'ü zayıflamıştır. İ- zımdı. Nasıl intihar etmelı·· 
mütevellit korkuya dair bu sü- deg" işir. · d k. k d ı la · · ve çokluğu insanlar arasında Kendi kendine, zarfı ince ve Tabancayı çekmek için, p31 

.--------------. çın e ı an a ga nnın tesırı farklar hasıl eder. Bu farklar Bugünkü hava tunlarda biraz yazı yazmıştım; Bu kararsızlık ve kat'iyyetsiz ile kolayca genişler. Muhtevisi- zarif parmaklarının arasından maklarında kafi kuvvet bulaıll' 

J uı en çok 18 lrnr.m·• en az 10 
ece idi. Jlıq~ün ruzg:lr hofif po) raz 

c ,e~ havı lıulutl • nlacaktor. 

f fELEKJiJ 
Paydos 

söz arasında demiştim ki: -Tan lik kabul edildikten sonra, tan- nin mikdc:.:-· artmadığı halde, cismani ve belki de ahlaki ben- bırakmıyarak şöyle düşünüyor- mıştı. Kendini yukarı kattan'; 
si yon tahtının gösterdiği esa- siyonları düşkün kimseleri tet- damar genişlediği için, kan taz liğinizi, maneviyatınızı teşkil du: şağı atmak mı?.. Zehir içrııe. 
sen her an değişen ve ekseriya kik edebiliriz. Bu tetkike giriş- yikinin kuvveti düşer. eder. Fakat mesele hayata taal- - Ne kadar güç şeymiş .. Ben mi ... ? Bunların hiç birine ce•' 
na tamam bir adedi öğrettikten me kendimizi yorgun kimsele- Tansiyonları düşkün olanlarl !ilk_ edine~, o f~rkları~ ~-aya~ Ü- bunu hemen karar vermekle, ret edemiyordu . 
sonra daimi bir istırap içinde, ıin karssında buluruz; bunlar da Tonüs'ün eksikliği yalnız zerıne tesırlerı pek cuz ı olur. yapılıverecek bir şey zıınnedi- Kocası fena adam değild; 
gecikmiyecek olan meş'um dar- yorgunluklarına galebe etmek damarlara münhasır kalmaz. Çünkü bütün uzuvlarımız ara- yordum. Yalnız çabuk hiddetlenen ~ 
beyi beklemekten başka yapa- için çok çalışırlar. Tansiyonla- Onların sinir manzumeleri de sında bir nevi tesanüt vardır. kıpkırmızı olan kocalardand1 

Sonra yapılacak şeyi, şimdi ,f 

cak bir şey kalmaz. rı yüksek olanlar yorulmak bil- zayıftır. Mideleri, bağırsakları Vazifeten biribirine yardım hatırlamış gibi bir vaziyetle İri yarı, kuvvetli bir adam .. r>O' 
Bugiin de bunun aksi olarak miyen çalışkan kimselerdir. düşüktür. d cası daima bir tabanca taşırd;: 

T · 1 ederler; uyarlar. Bir düzen a- masanın bir gözünü açtı. İçin- , tansiyonun düşkünlüğünden• ansıyon arı düşük olanlar ise, Şimdi gelelim mb mb , niçin Eg" er karısrnın başka bir erice· 
b h d -· T · b"l'k' h" :.ı_ı · b ll"k hilin_d. e i_şlerler. _Ne diı."zeni bo-

1 
den bir takım mektuplar çıkar- e Nihayet tetkik seyahatlerine de a se ecegım. ansiyonları. ı a ıs, ıssett= en tem e ı - bu damarlarında tansiyon düş- için ölmek istediğini öğrerıS · 

P d d d ·ı B" h d d'" k"" ı ı d f l ı b · · b k zuk uzvıyet makınelerı vardır dı. Bunların arasından bir tane- · b o· • ;p• os l e ı er. ır ara- atırmız a uş un o an ara tesa ü olun- ı ve ata ete ga e e ıçın azan pe kün olan kimselerde damarların ne payardı .. ? Hemen bu ta a' 
mı .•r veni memur, daha yerine otur maktadır. Bunlar 'tansiyon tah yüksek bir azim ve ceht sarfe- da, hatta etlerinde, sinirlerinde ki, sahiplerine oldukça uzun bir sini boş zarfa koydu, yapıştır- cayı çeker, ıkarısını bu arzııstl' 
mkadan_İetk1ik1 sebya

1
hatine çıkhardı. Tıp tının yüksek derecesini işgale- derler. Gezip yürümekten ziya- Tonüs düşkün oluyor? ömür temin ederler. dı. Zarfın üstünü yazı makine- ı-vuştururdu ı 

ı yenı ev ı er a ayı seya atıne çı- .. . . . T · 1 d"" k"" ı na ""' · ·· 
k 

.b. B h 
1 

d ili t den yuksek tansıyonlular kadar de uzanıp yatmayı tercıh eder- Bu hadıse, kuvvetli bir ihti- ansıyon arı uş un ° an- sinde yazdı. Hizmetçiyi çağıra- dı'· 
ar gı ı.. u seya at er en m e ve .. . . 1 k 1 K 1 k 1 t k k . . ı t db" r h reket. tansi Fakat buna ne hacet var · 

devletin ne faide gördü günü bilmiyo- muteessır ve muztarıp_ o ma - er. o ay_ o ay ya a t~n çı. a- male göre, ıfraz ettiklerı şeyle arca en e ır ı a ' - rak bunu postaya yollamasını İri yarı, kuvvetli adam, karl~ı· 
rıım, fakat faydası görülseydi, her hal ~adır_ı_ar .. _Yükse~ tansıyonlular mazlar; hır hamlede ışlerıne 1 ri vücudün iç~r~sine döken ma- yon adedini bilmemektir. Onu söyledi. nı tabancasız da öldürebi!irdı· 
de mrn'ı· cı"hetine gidilmezdi. Pek ıle dus.kun tnasıyonlular arasın başlıyamazlar. hut bezlere tabı bulunuyor. Bu bilmek, hekimin işidir. · · Hizmetçi çekilip gıttıkten k l rıır 
kafi tayin edemiyeceğim amma gali- da, denilebilir ki, şişmanlar ile Bir arızaları vardır. Ayak üs- bezleri tetkike başlanılalıdanbe İfade ettiği manayi anlamı- sonra, genç kadın, gene kendi Zarfa aşıkının me tup a 1 
b• Ticaret odası mecmuasında böyle zayıflar arasındaki ayni dava, l tünde bulundukça rahatsız olur ri emraz bahsinin her faslında yanlar, onunla uğraşırlarsa, yok düşüncelerile yalnız kaldı. Bir dan birini koymkuş, ybollkarn11jr 
pir ••.yahatten sonra verilen raporu .. n daha doii:rusu, ayni gr>nta ve ha !ar; hazan baygınlık geçirir gibi bunların tesı"rı"nı· buluyoruz. Bel k · Şimdi bekleme ten aş a k - - -.- yere azap ve ıztırap çe mış o- müddet kararsız ayakta durdu. d AklıJI' 
suretı vardı. Hatırımda aldıgına go- set hüküm sürmektedir. Birin- olurlar. Soğuktan müteessirdir- ki hepsinin, yahut hepsi dene- !urlar. Sonra bir koltuğa düştii. yığı- yapacak bulamıyor u · . ı 
fe bu ra

1
porda ~rba?'vakya mkı yoksa ciler ikincilere derler ki: -Ne ter. Harareti düşkün bir yerde cek kadar bir çoklarının kifa- dan türlü türlü şeyler geç•Y0 

metropo ıtene mı ıner en aç para . b 1 . j j b k lıp kaldı .. Artık intihar etmiş- d 
.1 • . . alı - mutlu sıze, başınızın üstiinde u unurlarsa ellen, ayakları yetsizliği bu hususta müessir Mektep i er müsa a ası: tı· '··· u · dt 

vcrı ecegını ve gerıye ne nacagını , . k .1. B - l F k t b 1 h·ç birin 
jzah ediyordu. Bunu bilmek için bir şu tehlıkeler olmıyarak ferıh fa mosmor esı ır. aş agrı arı sık oluyor. - . Genç kadının bir aşıkı var- a a un arın ı P 
tetkık seyahatine hacet var mıydı? hur yaşıyorsunuz: Ne patlamak tutar. Her halde bunların içinden Tahdidi tesJihat intizam yoktu. Gelecek ceva; 

tehlikesi olan kırmızı kan da- Müteyakkızdırlar. Pek o ka- bir tanesi, yukarda ismi geçen dı. · bir türlü gelmiyordu. Aşıkı 3• · b" Ona şöyle dememiş miydı: K ı ekti· 
Hakrnıza mı dokunduk? marları? Ne vazifesini görmi- dar hoşa gitmiyen bu haller ba- böbrek üstii bezleri faaliyet be- ve IZ kork•ıtmak icin tık gitmişti. ocası ge ec p· 
. yen böbrekler; ne çalışmasına zan gelir geçer. Bazan hiç geç- zi, Tonisite bezidir, o tonisite 79 uncu haftanın 3 üncülüğü- P.l'n. seni Beklediği o idi. Nihayet ka 

Bır yerde ot1;1ruyorduk. Kadın er- kifayet edecek kadar kuvveti mezler, sürer giderler. ki ehemmiyetli surette eksikli- nü Pertevniyal lisesinden 201 ahedenameler imzalanın ~ ,.~ açıldı. . . 
kek karı~ık .. Bır kaç zamandır hep k 1 k l B" . "b' * * * . l İçeriye gı·ren kocası ıdı . . A' 
bir arada oturula oturula galiba itiyat a mamış a P· · · ızım gı ı, ği tehlikeli Hypotansıyon ar ya· Salim B kazanmıştır. Yazısı şu bilhassa bahri teslihat hususun Ill"• 
tarda benzeyişler hasıl oldu ki, bir kaç her tarafına kan hücum etmiş, Gelelim büyük meçhule, ya- par. Böbrek üstü bezleri vazi- dur: da müsavat esasını kabul etmek İri yarı adamın karşıs g6 
erkek arasında dedi kodu yapılıyor- gerilmiş bir üzerinde müteva- ni bu rahatsızlıkların, bu yor- felerini ne için layikile göremi- Cenevrede toplanan beyne!- hususunda tarafeyn mutahık genç kadın, büsbütiin küç~1' ıcal 
du. Kadınlardan birisi dedi ki: zin yürümeğe mecbur değilsi- gunluğun sebebine ... Bu sebebi yor? Eğer bunu bilmiş olsay- milel tahdidi teslihat ihzari kalmışlardır. rünmek için, kanapeye bır 

- Vay! dedi kodu ha! Hani onu niz. Sükun ve huzur nedir? Bi- anlamak için ne kadar emek dık bu kadarcık bir izahla me- konferansına iştirak etmek üze D" " B Ik 1 1 k 1 daha gömülüyordu. ·ıer· 
ıger a an ı o an omşu a- K d d b"r adım ı 

yalnız kadınlar yapardı?.. lirsiniz. Tansiyonları olanlar da sarfolunmuştur!.. seleyi halletmis. olurduk. re Harı"cı"ye Vekı"lı"mı"z T. Rüş- ocası, o a a 1 
rımızla olan samimi ve dostane 

Derhal erkeklerden biri cevap ver bunlara şöyle cevap verirler: Birdenbire peyda olan ve tez Endokrin bezleri manzumesi- tü Bf. nin riyaseti altındaki hev ledi. . · aC 
d H l "b" k · ' münasebetlerimiz nazarı itiba- K d k karak gözlen"1 

ı · - er an bayı ır gı ı endınden geçen tansiyon düşkünlükleri nin vazifesinde öyle bir karışık- etimiz, bu hafta içinde Cenevre a ın, or .. dU· 
- Yoksa hukukunuza tecavüz mü geçmek, sürekli hiç bir faaliyet- ni bir tarafa bırakalım. Bunlar lık hüküm sürüyor ki; bu man- ye hareket etti. Bu konferansa ra alınmasa bile, Türkiye'niıı tı. Kocasının çehre~in~ _gorrdıl-

tttik?! Harum cevap verdi: tc bulunamamak; biraz çabalar kolera, tifo, kuspalazı ve saire zume ile nebati hayatımızı, gay- Türkiyenin iştiraki ehemmiyet- yalnız mezkur hükumetlerJe o- Sapsarı idi. Ellen tıtrıyo 
- Hayır hayır! Zaten artık hukuk çabalamaz yorulmak, "kalbimi gibi intani hastalıklar esnasın- ri şuuri hayatımızı idare eden le nazarı dikkati celbediyor. lan.. dostluk ve ademi tecavüz Heyecanlı bir sesle: b' uıe~· 

ça müsavi değil miyiz?.. duracak,, diye tavur ve hareket- da görülür. Bıı hastalıklar geç- sempatik sinir manzumesi ara- Filhakika: esasına müstenit muaheleri, - Fabrikadaydım, ır ş~ 
leri yavaşlandırmak... Bunlar tikten sonra onlar da geçer. sında öyle ıbir dala.v~re var ki, Türkiye Cümhuriyeti, teşek- kendisinin, Yakın Şark sulhü- tup geldi .. Zarfın içinde bir ae~' 
si.zi~kilerden daha az müz'iç mi Böbrek üstü b_ezlerinüı .. h.~sta- bir kere y~züne gmnce'. ı:nese- kül· günündenberi beslemekte nün temini hususundaki rolü- mektubu çıktı. Bunu, bir erlcı~· 
dır.. . . lıkları da tansıyonu duşuruyor. lenin hallı zorlaşır. İkısındeıı olduğu "Sulh ve Sükun arzula- nü bihakkın ifa ettiğini göste- bir kadına yazmış .. Bu mele t· 

Kıymışlar! 

Gazetelerden birinde okuduk .. İn
gilterede 98 yaşında bir erkek ile 70 
yaşında bir kadın ev lenmiş .. 

Yahu artık çocuklar da mı kıyıyor 
lar !. Günah değil mi? Biraz gençlik!~ 
rini tutsalar d:\ senra evlenseler!!. 

FELEK 

Reşat Enis -Kılıcımı 
•• •• suru yorum 

. 'e~riyar menimıııin ilk ve 
en kııncıl eseri olacaktır. 

.\! 1\11<.T 1 J.\Ll"I Kutllphanesi 
Y ~kıııda çıkıyor -

Bu şika_Yetler v_e bu gr~z~ kor Bah~_et~ek ~ste~iğimiz bu~- hangisi? Bezler mi, sempatik rı" ni tahakkuk ettirmek üzere, rebilecek bir mahiyettedir. bu bana kim yol~adı? .. ~~r ıı:,. 
kular zahıren yerınde gıbı gö- !ar degıldır; hıç hır sebebe bag-ı sinir manzumesi mi? ... Her hal son seneler zarfında siyaseti ha Gerek Balkanlı ve gerekse di de bir düşman kı, sevdıgııtl ,~ 
ründükleri halde, meseleyi la- lı olmıyan, başlı başına olan de bu cürümde ikisi de kabahat rıcıyesine yeni bir istikamet ger yakın komşularımız hak- dının beni aldattığını anlatı:Jl 
zım old_u~u veç~ile araştırma- düşkün tansiyondur. . Jı olsa gerek... vermiştir. Bu cümleden olmak kındaki sulhperverliğimizi, şu istiyerek saadetimi bozacalc· t· 
dıkları ıçın, tansıyonların gerek Yarım hastalar vardır kı her * * '- üzere: muahedat ile teyit eyledikten Okudum .. Ah, ne olursa ~e' l 
yüksekliğinden ve gerek düş-ı zamanın hekimlik modasına gö Şöyle bir siial sorula bilir: I - Komşumu_z Rı.;;;,"'.a ile bi- sonra, bunu teşmil etmek isti- sun ıkıskançlık, şüphe, m~Jcıı.V~ 
künlüğünden şikayet edenler re türlü türlü adlar takılan bir Tansiyon düşkünlüğü,yalnız ba . taraflık ve ad. em_ ı _tecavuz mua- yor ve, sulhün umumi olmasını met edilmez şeylerdendı. f"'' 
haksızdırlar. Tehlike sem .ıin takım araz mecmuası izhar ede- ıh d 1 b k k arzu edı"yoruz. zarfın bana b·ır du··şman tarıı ,'..'"11 şına bir tehlike teşkil eder mi? . e ename en gı ı ç_o . ıymet- P 

göstermiş olduğu tansiyon dere rek yaşarlar. Muhtelif zaman- Du··şu""k Tansı.yon bir çok çı"dd'ı lı muahedat akdetmıştır. dan yollandıg"ına emin olrna .• 
· d · · · • ı d • · Cenevredeki tahdidi teslihat ..... cesın e değıldır; şıka yet edilen ar a o araz r.1ccmuasma şu ı- , d • , beraber, işimi bıraktım, hew 

• 1 k ı hastalıkların arazın an, ala!- il - İtalya ile olan münase- ihzari konferansına iştirak 

1 

gayri tabiiliklerin, rahatsızlık- sım er ta ı mıştır: bT E" b .. 1 fabrikadan çıktım... . 
!arın ifade ttiği manada; ve asıl Nörasteni; İspilin, Bukar, si- mından ola ı ır. ger oy e batımız çok müsait bir şekil al- eden heyetimiz bilhassa bu nok er' 

1 h • 1 d b 1 d d" · f Adi b k b degilse, yalnız başına ise, hiç e- mış ve günden güne düzelmek tada ısrar edecek ve bu arzumu Koca adam, karısının tX1 ..,ij 
on arı ası e en se ep er e ır. nır zaa ı. . . arınrn aş ·a aş k D .. '"k T kını bı"r an evvel tatmin et"" 

Yoksa tansiyon derecem şu ka olmasına rağmen her asrın hemmiyeti yo tur. uşu an- te bulunmuştur. zun tahakkuku için de: "Tesli-
kadara çıkmış, yahut düşmüş böyle biribirinin yakın akraba- siy on bir çok a_hvalde Y~rarlılı- 111 - Son günlerde, komşu- hatta müsavat,, esasını şart ko- olmak için ilave etti: gi· 
diye, sırf adede istinaden telaş sı olan çocukları vardtr. Esb şın, yapılışın bır tarzı, bır şive- muz Yunanistan ile, gerek si- yacaktır. Görülüyor ki tezimi- - Evet .. Sevdiğim kadını .e· 
etmek manasızdır. Çok defa, zamanda bn rahatsızlığı layiki- sidir. Bir başk~ ınis~l alalım: yasi ve gerekse ticari münase- zin ifade ettiği mana çok açık- dip öldürdüm .. Şimdi sana; ~er 
yalnız münasebetsizliklerine le bilemiyorlardı, bugün bunu 1ı_ısanlarıri hır çogunda _nabız betlerde her iki memleketin me tır: da için geldim .. Çünkü .P?h5

0ıı· 
katlanmağa mahkum olarak ve J tammak vadisinde, geçmiş gün-; dakıkada 70 defa vuı;ur., Bır çok nafi ine hizmet edecek madde- Umumi bir sulh ve süki'ın ar- beni bulamadan, ben gıdıp 
0 münasebetsizliklerin bir teh- · J ere nazaran epice yol aldık. La 1 kimseler de vardır kı, nabızları- !eri ihtiva eden bir takım mu- zusu. ları 'bulaca -ım !.... ,1 

'

böyleyim?.*. ı Böyle konu~tuk, böyle ağlaşl- Hepsini, senin için şimdijmasını alamasınr. ı Diyebilirim?Bu, şıma~~~J· 
(!ti 11/iytl)in edebi romanı: .lfi · * * tık, böyle ah edindik!.. 1 feda edebilirim. Zannediyorum ki, ben şiddet zengin. Ara~ b?n':1.?": ~\iy8r1 1 

Başbaşa verip ağlaştığımız.. * * * En son karar verdi'5. Babam le: nemedı? .. Çırkınlıgını, ıh . tıı 

/!,'tem lzzet 
- Haydi yavrucuğum.. Ar-j dik ağlıyarak yürüdük, gözyaş 

tık seni eve götüreyim. . . ları~ızı kurutamadan ayrıldık, 
DedL O za~an hissettim ki 

1 

söyleşerek ev~erimize girdik! 
gözgözü görmıyecek kadar bir İnsan, çok ıstıraplı zamanla
karanlık içindeyiz. Korunun en ı rın~a, ~ütün hüviyetini bir nok
tenha, en sık ağaçlı yerine otur- [ ta uzerın~-~ toplayıp kendisiı:
muşuz. Tonton kucağımda uyu- den geçtıgı anlarda ~er. ~eyı, 
yor ve .. Bülbüller durmadan ö- etrafını, _eşyay~, '..erıgı, ıçın_d~ 
tüyor, şakrıyorlar ! Hüzün, ne- bulund1;1gu yen, bu~un hepsrıu 
~e, istırap, çığlık. . . Bütiin bu k'.1y~edıyor ve sankı bambaşka 
tezatlar o ötüşme ve bizim hıç- bırİ alemde yaşıyor!. 

Şte be b .. ·· b"" 1 kırıklarımızda vardı! 1 . ' n utun gece oy ey-
dım Ne koruda ld - b'l O vakte kadar ben durma- . ". 0 ugumu ı -

dan ağladım hıçkırdım söyle- mıştırn. Ne nere?,e ?turduğumu 
1. C h't' d d ' - 1 d biliyordum, ne bulbülleri işite-c ım. a ı , urma an ag a ı, d e ı · h · 
hıçkırdı ve .. Söyledi. Söyle.,- biliyor urn, ~ ııç ır şey!. . 
tik ağlaştık, aglaştık söyleştik! Acaba bütun ınsanlar istırap 

Yine. söyliyerek korııtl:ın in- nnhrııda bu ınu, yoksa ben mi 

Otururken ağladığımız, yürür- Ona: biraz daha zorlar: - Olmaz... ğını, yabancılığını da mı hdiro' 
ken ağladığımız, ayrılırken ağ- - Paşa beni istemiş! - Paşaya mutlaka varacak- Dedikten sonra babam da: saba katmadı?.· Ne zanne 
ladığımız bu gecede neler ko- Dediğim zaman deliye dön- sın?.. - Olur!... acaba?.· 
nuşmadık, neler?... dü. Derse, annem de: Diyemez. Annem için de öy- - Paşa.·· . lın k ya.tı11 

Bülbüller, vaveylalarını hep - Ne?.. - Öyle... le. Hele ona ki, her şeyi, Cahi- Olmak, zengın o ~ • 
bizim bu ağlaşmamızda ve ko- Diye boyun bükerse bir sani- di sevdiğimi, Cahitle evlenece- köşkülü, konaklı olma • 
nuşmamızda buldular.. - Ne, dedin?.. ye bile evde kalmıyacak, hemen ğimi, bütün bunları anlattrm. - Zamanm

1 
kKb":runu~üliİ d' 1 

Gece, bütün hüznünü feryadı- çantamı alıp çıkacağım, Cahit: Zannetmem ki, bunları bildik- Adını ama ır g ·d'r'· 
d S h . ., B" d t t h "k ten sonra, hala paşa ile evlen- satın almak için kafi mı 1 ~ mızdan al ı !. . . - a ı mı.. . - ır o a u ar, emencecı _ .. diyor 

Deniz, koyuluğunu istırabı- Hepsini, her şeyi anlattım. nikahımızı kıydırır, otururuz... memin karlı olabileceğinde ıs- Eger paşa, boyle zanne 
mızın renginde buldu!. . Babamın söylediklerini, anne- Ben hamallık eder yine seni rar etsin. Fakat, bu paşa da ne budalalık ediyor! S ıısfl 

Ay, gözyaşlarımızın dehşetin min sözlerini, çekişmemizi, deli beslerim.. tuhaf adammış. Bunak herife, Belkiys'i tasın almakı :eıııe 
den sindi. . gibi soka!(!ara düşüşümü .. Hep Diy.or. Onun da hiç kimseden - Nişanlıyım... Hamitten paşalık almaya 

Bulutlar, gamımızın derinli- sini, hepsini!.. pervası yok! Dedim de. Hem derneğe ne ha mez efendi!.~; * * 
ğinden ürküp yarıştılar!.. Bütün bunları divaneler gibif - Mektebi bitiremesem bile, cet? .. Cahidi de, aramızdaki ··şı~ 
Arzın sükutu buydu. . hummaya tutulanlar gibi, sara- yine yüksek tahsili yarılamış aşk bağının kuvvetini de gördü. Artık çok ferahladım. F~y~ 
Yaprakların kımıldanmayışı lılar gibi ... Çıldırarak, b?ğul<ı:- ı ~~r ~damım. N ere_d~ o~~ ekme- İnsanda biraz. . Efendi ile değil, bütün ~ O 

buydu!. . rak, göğsü paralanarak dınledı. · gımı kazanacak ıyı bıı: ış bula- - Haya .. · ile karşı karş.ıya kalabilir•ıtlgıt 
Bizi saran ve kendimize bı- Fakat, o halinde bile beni tut-

1 
bilirim ... Sen, kendini hiç üz- Dedikleri şey olur. Beni alıp kadar kuvvetliyim, o ka_dar J>O' 

rakan gece buydu! maya, beni diriltmeye ne kadar
1
me... ta: elime inanıyorum. Cahıtle red' 

Kanımızın sel olup gözleri- çalışıyordu? .. Hiç çekindiği bir Diye ıbana cesaret veriyor. Fa - Torunum.·. nuşmam içimdeki bütil? 1~aı1' 
mizden akışı hep bu istıraptan- şey de yok. kat, ben böyle olmasını istemi- Mu diyecek? .. Ben elin sırını dütleri sildi, onunla agla§ ııd~ 
dı!.. _Mektep, istikbal.. Filan,' yorum. On beş, on altı sene e- gibi Arabına nasıl varabilirim?. sinirlerimdeki bütün pası Y 

Bülbüllerin delirişi bunun i- bütiin bunları dii~ünme Belkiys ! mek verdikten sonra niçin mek- Ona Rasıl: .ve zehiri akıttı!. 
çiııdi!. Diyor, ilave ediyor: , tcbini bitiremesin, neden diplo- - Koca.. (BitrneılD 
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Alman Peltezere ait olan 
ısoo metro dünya rekorunun 
bir Fransız tarafından kırıldığı. 
nı evvelce bu sütunlarda yaz
mıştık. Fransız rekordmeni Jül • 
Ladomeg cidden fevkalade bir 
muvaffakıyet elde etnıiştir. 

Srarsız yevmi gazete ve m&e· 
muaiarını günlerce meşgul e· 
:len bu vak'a el'an hararetini 
muhafaza etmektedir. Başta 

(i'Auto) olmak üzere bütün 
spor gazeteleri Fransız renkleri 
ni ınlidafaa edecek olan miistak ' 
heı duıya şampıyonuna al tın 
madalya ve saire gibi kıymetli 
bir hatıra vermek için sütunla-

• 

I 
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lzmir kongresi 
-----

Spordaki ikiliği 
bertaraf etti 

İzmir spor mıntakasının 
yeni heyetleri 

İzmir spor klüpleri ikiye ay
ı rılmışlardı. Spor klüpleri ikinci 
bir mıntaka teşkil etmişlerdi. 
Vali Kazım paşa araya giren bu 
ikiliğin izalesini deruhte etti ve 
bütün spor klüplerini cuma gü
nü Türkocağında içtimaa davet 
eylediler. 

1930 

-

Saat 10 buçukta Türkocağı
na gelen vali pa~a celseyi aça
rak bir reis ile iki katibin inti-

1 habını teklif etti ve murahha!'.
lar ittifakla Pas:ı hazretlerini 

\ riya<;etc ve Nuri Sıtkı (Altay) 
Nahit (Sebat) Beyleride katip
liklere seçtiler. 

Fransızların kapalı kışlık spor mahalli stadyon._ 

Dayaklı maç Umumi spor kongresinin 
Balıkesir maçı 1 masrafı temin edildi 

.. 

dayakla bitti 1 

Vali kongreyi açarken spor 
hakkında ve bilhassa gençleri
mizin spor terbiyesi sahaların-

ı 
da tenemmü etmelerini tcmen- _....,.. •• -
ni ederek gençlerin harekatını 1 Balıke.~i~?e ~<l~na_n Yurdu!. ~ 
yakından takip edeceğini ve İdman G~cu bırıncı t~~ı'.11 a 
kendilerine herzaman miizahir arasındakı maç cuma gunu ya-
ve hami olacağını vait ve şid- pı~mış _ ve _nih~y~te ~~~-ru çıkan 
detle alkışlandı. ımiessıf bır hadıse yuzunden } ;ı. 

nda kalmıi;ftır. 

1 

Birinci k~~e ~lü? mur~- Güç - Yurt maçı 14 tc bir· 
hasları reylennı bır lıste halın- likten Şevki Beyin idaresind' 
d~ v_e ~O rey ~lara~ verdiler. İ- başladı. 

Sırbistan şampiyonu Beogra~ski 
28 teşrinisanide Istanbula geliyor 
Aldığımı~ ı:nev~u~ h~be~lere \ s~_or ~ayatımm zehirli yen, her 

nazaran teşr~nısanının yırmı se- gun hınız daha gemiren bu na
kizinci cuma günü umumi spor 1 hoş halin izalesini memnuniyet
kongresinin Ankara Türkoc;ığr le karşılarız. Hangi taraf haklı 

Şifi Milli ialamr 
ve " Ort,, 

kıncı kume kluplen ıse 6 rey Birinci haftayımda müteva-
fazla ile ekseriyeti teşkil ediyor I zin bir oyun oynandı. Yurt 2, I, 
!ardı. Güç 1 sayı yaptı. 1 

;eya haksızdır. Bunu burada 
münakaşa edecek değiliz. Yal
nız şu var ki bu anarşi yüzün
den İstanbul sporu çok kaybet
miştir. Avrupanın her yerinde 
lik maçlannın hemen hemen nıs 
fı yapılmış, şampiyona namzet
leri takımlar adeta taayyün et· 
miştir. Bu anarşiyi kökünden 
yıkacak olan umumi kongrenin 
aleti haberini her sporcu gibi 
memnuniyetle karşıladığım= 
tekrar kaydeden,;. 

_ .. Şi.~i iM!li takımı antrenör!~- Tasnifin neticesinde hey' et- İkinci haftayım henüz başla-
gunu yapan meşhur beynelmı-

1 
!erin kimlerden teşekkül ettiği mıştı. Güç bir gol yaparak bera 

lel Macar futbolc1;1su "Ort,, ın söylece anlasıldı: berliği temin etti. Çok geçme-
Peştede bulunan bır arkadaşma • • den Yurt üçüncü ve biraz sonra 
yazdığı bir mektuba nazaran Hey'eti merkeziyeye: da dördüncü sayısını yaptı. Güç 
önümüzdeki mevsimde Şili Mil- Vali Kazım paşa (Göztepe) Jüler yaptıkları bir akında üçün 
li takımı Avrupa turnesine çı- Nuri Sıtkı (Altay) Reşat'Leble cü sayılarını yaptılar. Oyun çok 
kacaktır. Kuvvetli bir manzara bici zade (Altınordu), Nahit B. hararetlenmiş Yurt beşinci sa
arzeden mezkur takımla bera- (Sebat), İsmail Hakkı Be~ (Yıl yısını yapmıştı. Güçlüler Yurt 
ber (Ort) da bulunacak ve bir dız) Beyler. ' kalesine tehlikeli bir vaziyette 

'· 
Beogradski geliyot' 

çok memleketlerde maçlar yapa F b h , . D . 1 sıkıştırıyorlardı. İşte bu sırada kt · 1 ut ol ey etme: an ya 
Ladıınıegin kendini galibiyete sevkedtn fuleleri ca ır. (Altay) iki taraftan ittifakla Yurt kalesinin arkasında Yurt - • 

tında yer açmışlardır. ı lacaktır. ı Bohemyan Parlsle r'7 alarak Mustafa (Altınordu~ Güç taraftarlarından birkaç kişi i' 
1 Sırbistan şampiyonu Bcog
radski takımının lstanbula gel-

Bilhassa milliyet meselesin- Önümüzdeki mevsim "5000,, .• Rıfat (K. S. K.) Mehmet Alı arasında başlıyan ve sonra bazı f ı 
de çok hassas olan Fransızlar ve "300,, metroları tecrübe et- Stad Franse Sparta takımını (Sakarya) Bihter (Altmay) Be. oyuncuların da iştirakile büyü- 1 . J\ 

1 
mek için Beşiktaş kllibümüze 
müracaat ettiğini evvelce yaz
mıştık. Beogradski ile yapılan 

, son muhabereler neticelenmiş 

1 ve tcşrinisaninin yirmi sekizin-
bu ınancvi vazifenin ifası emrin mek niyetindeyim.Fulelerimi bi 9 TeşFinisanide Parise davet et- yler. yen ve sporculukla kabili telif t ~ 
de aralarında adeta yarışa çık- raz daha açarak koşabilmek ye mektedir. Halbuki ayni tarihte Atletizm hey' etine: Hüseyin olmıyan çok müessif bir hadise ~ 
lllı~lardır. Bu gidişle Ladumege gane emelimdir. Evvela tekrar Sparta Merkezi Avrupa kupası (Altınordu) Mustafa Zeki (Sa- olmuş taraftarlar ve oyuncular "''*'
d;~ii altın madalya bir altın 1500 koşacağım. Eğer muvaf- maçının finalini oynamaktadır. karya) Cemil (Güzel İzmir) A- biribirlerine girmişler ve oyu- ,:·- >i:. 

ci cuma günü ilk maçın Beşik
taşla, ikinci maçın otuzunda 

koşk hediye edileceğe benzi- fak olur, gene iyi netice alırsam Çek 1akımı Fransızlarla kuvvet- rif (Sebat) Celal (Menemen) nun bitmesine yirmi dakika var t ~~.ı:-
~or. önce İngiliz milini (1609,30) li bir halde karşılaşmak arzu et Beyler. ken yanda kalmıştır. ~ • 

j Fenerbahçe ile ve son maçın da 
beş kanunuevvelde her iki takı
mın muhtelitile yapılması tes-

1 bit edilmiştir. 
L kırmağa uğraşacağım, ve son- tiğinden davetin bir Kanunuev-

. adomeg rekorunu 5 Teşri- 00 · 300 · b k ı l h' · · · · · St d B' 'kl h ' · Ah lzmirde bir sporcu daha tıievvelde kırmı<:tı. 0 güne ka- ra 20 ı, O ı ve a a ım ve e te ırım rıca etmıştır. a ısı et ey etme: met 
ıj Y mevsim gelsin de ... " diyor. . Franse bu ricayı kabul etmiş, Hamdi (Altay), Fevzi (K.S. yaralandı 
l
ar mütemadi yağan yağmur- f 
ardan saha rekor kırmağa pek J.fe k AA fakat kuvvetli Çek pro esyonell K.) Reşat (Sakarya) Cevat Cuma günkü Alt<fy-Göztepe 
~iisait değildi. Hatta antrenö- k T ezı vrupa_ mBÇ tak~lar.ın~a'.1 (Bi?emy~). ı (Sebat) Mustafa (Güzelizmir) 1 maçında Göztepeli Refik Beyin 
l'ii. bu sevdadan o gün için vaz farı /inalı aynı tarıh ıçın anga}e. etmıştır. Beyler. şiddetli bir dirsek darbesile dü-
ll'cçınesini kendisine tavsiye et- Viyananın meşhur Rapidi Bohemya~.P.~agdakı l~k-maçla- Denizcilik hey'etine: Hik- şüp bayıl~ Altay oyuncul~rın-
~ekten çekinmem'.şti. Maama- ile Pragın ondan. geri kalmıyan rında_ bu gunun na maglubudur. met (K.S.K) Mehmet (Altı- d:u1 İ_s~aıl ~akkı_ ~ey, sıhhı ~:ı
hıh Jul Ladomeg_ bı_r defa teşeb- Sp:ı~ta~ı _Me~k~zı Avrupa kupa- Hatta Spartayı son ma~la.rında n?rdu) Cemıl (Ana~olu) Ham zıy~tırun ~osterdıgı zaruret u-
Use karar vermıştı. Esasen ar- ı;ı ıçın ıkı muhım maç yapacak- 4 - 3 le yenmek kudretını gös- dı (Bayraklı) İsmaıl Hakkı zenne İzmır memleket has;~a-
':adaşlarına çok iyi hazırlandı- !ardı.Bunlardan ilki evelki gü;.-. termiştir. Fransadaki maçların (Yıldız) Beyler. nesine kaldırılmıştır. _H:ıdıse 
ll'ından bahsediyordu. D_ anim_ arkalı hakem K_ ansen_in hayli meraklı olacag-ı tahmin g~çen~erde. Altaylı Vehbının fe-

~. d 1 d p d d 1 Atıcılık hey' etine: Hilmi, kild ki f t tm an ~ '' ihayet binlerce kişinin al- ı ?r~sı a tın a . r~g a ıcra e ı - olunuyor. cı ş~ e ve a mı u~u. ıy .. 
tşlan, candan teşyileri arasın- mış.ı~e de şehr~m~ze te~gr~f ha- Rafet, Tosun, Mustafa Beyler. İ~.mır ~porcul~rı mahafılınde bu 

da koştu ve 0 eski hayyaller bir vadısı gelmemış~ır_. İk~ncı maç Sparfa Reylerin okunmasından son- yuk bır feessur uyand~~ışt~r. 
hakikat oldu. Ladomegi resim- Viyanada 9 T_ eşrınısanıde yapı- A. l_tay_ ta_ kım~ bu son hadı __ se ı_ı.e 
<! İ k o h elleniyor ra boks ve güreş ve tenis voley- _ h • ede görüldüğü veçhile hil.la lacak ve s~ıçre ha em . hen- UVV . ıkincı b~r fela\<~t da a gorm~ş 
·~hayı, tribünleri terketmiyen sen oyunu ıdare edecektır. Çek futbolünü bihakkın temsil bol basketbol hey'etlen~in. ih- demekttr. İsmaıl Hakkı Bey hır 
hınıerce kişi önünde "şeref,, ko Rapid· ve Sparta 927 sene- edenlerden Sparta kulübü bir dası ekseriyetle kabul edıldı. çok a~ka~aş_lan tarafından ziy~
ş~Sllnda görüyoruz. Kendisi bu sinde gene bir kupa maçının fi- z:ı.manlar pek bozulmuş yükse•~ Bundan sonra, vali hey'eti ret e_dı~ı_ş.tır. ~!sancak polıs 
~~ bakın nt düşünüyor: naline kalmışlar. Rapidin sıkı tarihine üst üste mağ!Ubiyet- merkeziyenin vilayet salonunda komıserlıgı tahkıkata baş~amı~
~ 1500 metre rekorunu aşağı müdafaasına rağmen (Katla) ler kaydetmişti. Son zamanlar- içtima etmesini teklif etti ve tır. Bu hususta bazı şahıtlerın 
• Ukarı iki sa.niye bir farkla kır7 nın takımı galibiyeti kazanmış- da takımını hariçten oyuncu a- de ifadesine müracaat edilmiş-
"lllı A l k · k' kabul edildikten sonra hey'etle- · İ ·1 H kk B Al le· .. iman şampiyonu D. Pcl- tı. Bugün de bütün tahminler ar~ . takviye etınış ".e es ı gün tır. s~a.ı . 3: ~ ey tayın 
~ lerın 3,50 rekoru 3,49 oldu. Spartanın lehine olarak yürü-, lerını aratmıyacak bır kemale re muvaffakıyet temenni olun- ve lzmınn bırıncı derece oyun-
e~onım uzun müddet baki ka- tülmektedir. gelmiştir. du, kongreye nihayet verildi. cularındandır. 

Lalldru • Faris 111 l('Mdan bir ccıstuııtane OilL• MonJ[oiıs!anıla bir şıref ııı.sc:~slltır, 0ı:e bu kaç gtileşri tıp/ 

·-
Meşhur Zamora 

birtasında akti takarrür etmiş 
ve azanın masarifi rahiye ve 
saireleri temin edilmiştir. Epey 
zamandanberi bir çıban gibi 

Londra- Paris Maçı ı 
Geçen Cumartesi günü Paris

teki Büfalo stadında Paris -
Londra takımları arasında mü
him bir maç icra ve yirmi bin 
kişi tarafından da zevkle seyre
dilmişti. 

Bunun telgraf havadislerini 
okumuştuk. İçimizde oyunun 
neticesine hayret edenleriniz 
belki bulunmuştur. Paris takı
Londra takımını yensin, bu ka
bil mi?. Bakın, meselenin esası 
nı izah edelim: 

Senelerdenberi Paris takımın 
da oynıyan, Eransız beynelmi
lel oyuncularını da ihtiva eden 
bir takım Londra amatör takr
mını yenebilirdi. Daha teknik 
oynıyan Fransız takımı genç 
ve tecrübesiz hasmını, ancak 1:-u 
sebeple 6 - 3 le yenmiştir. 
MPşhur Zamora 

Omuz kemiği kırılan Zamo
ranun bir daha futbol oynamı
yacağı malumdu. Son haberle
re nazaran bu meşhur İspanyol 
oyuncu yakında ekzersizlerine 
başlıyacaktır. ------
İstanbul S. K. kongresi 

Bugünden itibaren her iki 
takımımızı temsil edecek olan 
oyunculanrnız ekzersizlerine 
bir kat daha kuvvet verecekler
dir. 

" Shillat ,, ın bir 
gallbiuetl 

Dünya eski güleş şampiyon· 
!arından (Shikat)Nüyorkta da· 

İstanbul Spor klübünden: 
Senelik umumi kongre 14/ - · .o~ ...... :-. ~;....;;...-,,._;.: 

11/ 930 cuma günü saat onda j Sparta takımına geçen Btlrika/ı 
İstanbul Erkek Lisesi salonun- 1 beynf/mllel oyuncıı R. Brtn 
da toplanacaktır. Bilhassa ni- · 
zamnamenin bazı maddeleri t:ı.- ; rülfünun şampiyonu (Bartualı) 
dil edilmek icap ettiğinden Sa- ile bir maç yapmıştır. Kırk altı 
risiyaha mensup olanların bu dakika süren şiddetli ve kor· 
kongreye teşriflerini heyeti ida- kunç bir çarpışmadan sonra 
re rica eder. , Shikat hasmına galip gelmiştir, 



1 
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A rag saçı gibi 
bir şey .. 

Amerika ticaret 
müsteşarı 

,L---_Po_llst_e _,J ı = SiNEMALAR = 
Katil Halil yakalandı .._...,., ... ,., .. _,. ............. ,._,,,,..,,. __ , •••• 111-==-111•""'""•.,,.,,_., • .,, • .,,,,_,_.,. • .,,,.,..., ,,,_ .. ,._.,_.,. • .-.... ,,-........ _ ... -. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) Aksarayda, Mehmedin mey-
(Baş tarafı 1 inci sahifede) lea beyan edecek vaziyette de- hanesinde vuku bulan bir arbe- ••••••••• 

ı ;i olduğu ciimlesini de ilave ğilim. de de oyuncakçı Halit isminde l9 teşrinisani çarşa11ıba •kfamı 

tti. Buhran sebebi fazla iatihaallbir genç, sarhoşlukla, diğer Ha-j Fft 'NSIZ Tı'JAfftOtllND' 
Meclisin küşadındıın iki !jy dır. !it isminde birini öldürüp kaç- a uou A 

eee941MıN•Me41•e 

27 Tcşrinisa n iden itiharen 

FRA\SlZ TIY ~TROSL'NDA 

mqhur 'iolonbt JACQUES 

T 1 JI tH UD" nun konserleri 

verilecektir. 

: onra ismet Paşa kabirıesir.iı1 Noktayı nazarıma göre, umu ınııtı. 1 
1 'evrileceği ve kendisinin de ls- mi buhranın başlıca sebebi istih ' Zabıtaca yapılan tahkikat ne

' 
1 'let Paşa aleyhtarı olduğu hak- salatın son derece artmış olma- .. ticesinde Halit, saklanmakta ol 

• '.ında teminat verdi.,. sıdır. duğu evinde yakalanmıştır. Ha-

M .~DAM GAllRIELI.~: DORZIAT, 
"1ÜSYÔ Pll~IO\E MAONIER ve (;Jr. 
ROi ,.\'ll) turntsi t.rafından Bmııtı 

Dediği iddia ediliyordu. Son altı yedi sene zarfında lit, bu işi nasıl yaptığını bilmiy:: 
İSRAEL 

ynın ~ah,~c ri nlın 

pinll temsil edilecektir. 

Ankarada bulunan Vasıf Bey• dünyada nüfus kesafeti yüzde i c~k dercede ~arhoş olduğunu ı 
'.eynel Besim Beyin bu iddias~ on .. fazlal.aştı. ğı .. halde istihsalat '. soyle~ektedır. . 1 
ıakkında fikrini soran gazetec• yuzde yırmı dort artmıştır. 1 Halıt h.akkında tanz.ını. o. lu-

d d" k" k M 20 ( ~riıti'8nl pctfe11'be akşamı u : .. 
e:~ eH~ ı: t ga etesi başmu- Bu istihsal fazlalığı bilhassa' nan 1:8l~kıkat ·ıevrak ı. uddeı u-1 PIHH TS DE MARY l>CGı'.N Direr 

ıarriri Zeynel Besim Bey ile Ye R ki k k d tcın,ill c ıl nin programı tiı•tro ı;iıe- • 
· l - ızme z zirai mahsulattan bug- day, pa- ' muını ıge ve. n _ece. tır. f " 

tiasır başmuharriri İsmail Hak muk, kahve ile alelumum ma- a I' ı ı a ın <inde uHlı: edilmişur. Gişeler her • 
:ı Bey arasında bir müddetten- denlerde, .. k~mür de :'e mamul Beyoğlunda oturan madam 1 gun hi l eı "tı ıına dc\'am , ım kıcdir ,. • .• ti' 

ıeri cereyan etmekte olan mü- eşyada gorulmektedır. Zeronik ile Sabahat Hanım is- Q088C8e OO••• 0 ·····=······ 
' ıakaşaları ve bu münasebetle Bittabi istihı:al ile . istihlak 

1 
minde bir kadın arasında dün ge 

1 
__ _ 

• 
1 zınir S. Fırka ocağı reisi Dr. arasında yavaş yavaş hır muva- ce bir kıskançlık meselesinden , .... ... 

d zen. e husule gelecek ve buhran kavga rıkmıştır. ı • +•+ .. + Zanı:.tnımızın en meşhur tenoru • ~krem Hayri B.in gazeteler e ~ R D T A u B E R 
ıkan beyanatını takip etmekte- zaıl olacaktır. Bir aralık Sabahat Hanım ~-, R 1 C H A 
•ım. Şimdi Amerikada umumi !ine bir bıçak geçirmiş ve ma- MAJ • K 

b h · · 1 d d " J D J.. 1 siııcrn:bında Bu münakaşaların içinde hila u ;,anın t~sıı: a t~ a ır. \dam Zeroniki göğsünden yarala , un a ~am 

1 hakikat bir çok mütalealar ve Üzum ve ıncır ıhracatmuz mıştır. Hadisede Yaşar isminde 

1 
snatlar vardır. Mr. Klain üzüm ve incir ih- : bir erkeğin ismi geçmektedir. 

. İzmir geçirdiği son felaketi- racatımızın Amerikada müşki~ J Vuranlar kim? 
ı· nde müteessir bir halde iken lata m~ruz kalması meselesı H k .. d t 1 d - .. . 1 as oy e o uran ame e en 
).u teessu·· re bütün kalbi ile işti hakkında da şunları soylemış- ş··k ·· İb h" 1 · ·t . I u ru Vf> ra ım ev erıne gı - ; 
ak eden ve onun evladı ve meb' tır· k ı "k ·· 1 · ·k· h ;, t . .. . .. 

1 
. . me te er ı en on erıne ı ı şa ıs 

1 ' ısu olan ben bu, münakaşalara - ncır ve uzum mcse esını , cıkarak bıçakla her ikisini de 
ştirak etmekten içtinap ettim. halletmek için en iyi yol, Türk yaralam ş t ı 

ı İzmirlilerin teessürünü ve ele ihracat tacirleri namına Ameri-ı S 
1 ır.d .. 

1
.. Sözlti Ua Patht haliha z ır dünya havaılblerindc: 

nini tadil için elimden gelen va kaya bir mümessil göndererek ekte en o un1 ı '.\lc~hur Hint şairi R ~ P.INDRAı\ATI 1 T ~COl•:R lıiiriyctc dair 
· ıifeleri yapmakla meşgul olma- incir ve üzümlerin ne tarzda ı Gece Fatihte Sırrı eczanesd ......... bir ~ iir okuyor. ~···· •••• 

l 11 tercih ettim. Şimdi anlıyo- ambalaj yapıJ~ası icap ettiğini ö~ünde tah.minen. 50 y~şların~_a J ___ _ __ ı 
1 

·um ki, bu isnatlar devam et- ve Amerika nızamatma uygun j hır şahıs bırdenbıre duşerek ol :,..,.,...,.,...,,..... Per~~mbc .ak~~mı A S R l s inemada 
r nektedir. S_ize kat'iyetle .söyli- şekil.d~ ihrac~t yapabil~ek için müştür. Merkumun hüviyeti an- ilk defa olarak 
1 

;ebilirim kı Zeynel Besım Be ne gıbı tedabır olmak lazım gel laşılamamıştır. S O L D U R U L M U ş e A K ı R E 
1 ıin iddiları ;amamen yalandır. eliğini tesbit etmek ve bunları Zehirlenmiş ! 

1 
ıJ B d" 

ı Ga yı' t a çık H serblst olan bn ilm c: ir ırz uş:rıanıııın Kendisine hiç bir zaman ve tatbik eylemekten ibarettir. Sebze halinde hamal Musta- d · 
ı b" ·· ı · · · bir bakirevc maliki\.· ctini tas,ir e en hbs! \e ihtıraslı sah-
i ıiç bir yerde böyle ır şey soy e Bilhassa üzüm ve ıncırlerın ' fa henüz anlaşılmıyan bir se- , 

k · 1 k · · · · ' ı nekri muhtevidir. Soldunılm u~ Bakire rolıınu ~:\ El.YNE ~e~i?1 .. B~u atıyet e te zıp e- s~hhi ve tem.ız ~eraıte nayet. e- hepten birden bire tesemmüm 
ıebılırsınız.,, . dılmek suretıle ıhzar ve sevkıne 1 alfıimi göstermiş ve derhal has- l IOLT ifa dmektcdir. 

Halbuki dün gelen ~ızmet ehemmiyet verilmesi zaruridir. taneye kaldırılmıştır. '""'-""'-"'-'_,Perde arnlan ıı da: ZeP gin Yarycce nunıcruları~ 
ı ı ;a;ıe~e~inde, Zeynel Besım ~ey . .Bu ~akdird~ Türk üzüm_ ve Sekteden ölen kadın 
1 < endısıne Vasıf Bey aleyhıne ıncırlerı Amenkada çok ragbet .. . . . . 

ıtfedilen bu telgrafı tekzip ede bulacağı tabiidir. B?yazıt.ta huvıyetı tesbıt edı-
·ek diyor ki: .. Ankarada gördüğü hüsni.i lemıyen hır. h~.~ı.ı:nın kan ~s~-

Dün akşam çıkan Serbes Cum kabul rak yere du~~~~U. ~e tedavı ıçu~ 
ıuriyet gazetesi benim İstanbul İ .. hastaneye goturulurken sekteı 

IEV ~ itiNiN l~N~E~i 
Fil ın. nd< il iıht ,.. mııhrık •«I ile bütün Ji ıı l yenleri ~IŞ\Ctrnişıir. 

En son ibdaı olan 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 tı 7 8 9 10 11 

Dun ak';"llll ••• illi 
MELEK ve E~HlMRA 

"ine mal arında 

Beyoğlu belediye şubesinden: 
Beyoğlu daire,; binasının tami
ratı muhtelifesi 1-apalı :zarf usu· 
Jile mt.nakasaya konulmuş ise 
de ıalip zııhur cımedljtlnden 

bedeli k~!ı olan bin beş yüz 
on dokuz lira yetmiş kunış 

üzerinden pa zarlık nıretile 17-
l f . 930 pazartesi günü saat on 
he~tc talibine verileceğinden 

yevmi mczkfinla daire enciimc
ninc ~:ırtnamc 'e evrkı keşfi
yeyi v;örmek üzere her gün 
öjtlcden sonra da ire heyeti fen· 
niyesine miiraca:ıt edilmesi. 

* * * 
Beyop;lu belediye ~ubesinden: 

Sahipsiz lıir taıı cinsi köpek 
ve iki tavuk bulunmuştur. Sekiz 
ıı;iin içinde miirHcaat edilmezse 
sattlaca k ıır. 

* * * 
banbul hclcıliycsınıJcn: '.\lcr 

diven kiiyündc Uzun çayırda 

:\fama yolundaki <lerihanc cra· 
zisl pazarlıkla kiraya ı · crilecck· 

tir. Taliplerin 13 te~rini,ani 930 
cu:nartesi gün li saaı on he~c 

kadar Levazım miidiirlıı~iine 

gtlmcleri. 

Zayi 928 s nesi Kabaca~ 

lise>lnden oldığım tastiknamcmi za· 
yi ettim, yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. il şinci sınıf talebesinden 

819 ~hnıeı ilamdı 

i ·1 . . ı..· t 1 fın1 stanbulda ve Ankarada gor- kalpten vefat ettig- i yazılmış-an ven mış garıpuır e gra d.. . .. · • h"" ·· k b ı 1 Jan bahsediyordu. Bu telgarafı ug?m sa~1'!11 İ usnu a u ~· j tı. 
d .. d.. tb gel- tetkıkatım ıçın ktısat ve Malı- Yapılan tahkikattan bu hanı-Jen e gor um, ma aaya k'l 1 · d ·· ·ı . 

ı A Ti sıA~ t IHl.KI f 
TAVUS L

1

AiKtN 
• V E il K t K 1110 T E MiL YANNINGS kiml~;i~1!~~; 2 

nci sulh hukuk ht 

S U. Ç 1 R A IK A IL MA vt MELEK Haydarpaşa Tıp t'akültesi Dahi· ı niş ve hatta dizilmiştir. Fakat ~~1 .ve a ~ er~.n e E~~t.f'n en tes 1 mm Bayazıt havuz memuru 
ı >U müstekreh suikastın nasıl ve 1 aAta 

1
ço dmu.~:şe ırıkm. . d" 

1 
Mehmet Ef. nin kayın validesi 

. f da yapıldıg-mı bil- n <ara a ogrenme ıste ı- ! oldug- u anlaşılmıştır. 
um tara ın n - · b' k h h kkı d ' 

ı niyorum. İsabet olmuş ki, ga- dgımh 1ırço . usdu~ld~ _. .a n a Kin yüzünden 
t " vdet edeceg- imden ve er a tenvır e ı ıgımı mem- E lk' S t d M 

A S K 1 B f • A R P A :.1 liye Müdir muavini Eteın beıln 
R • l -Rı~ E \ L A. H 1.: kendi sull-ünden hasıl ve zevcei 

l 1 fİlıni ııd~ en buyük muv·ıf[a . 
K A E • E z A N 31bık3•ı Ayşe i\aciı· e hanımdan 

H
j AL • ~A _L , E I Mı~Y ~ ki) etler kaunmıştır doğan kilçük ço~uklrn TıirkAn Reha 

ıe eye a . 1 d k . . vve ı gece ama ya a us 
ıalka hakikatleri izah edeceğim ~un~yetde ~.::nı~d _ıster~~· tafanın kahvesinde oturan later 

~ hanımla ilhan Süh•ya vasi tayin 
K 0 1 R A Z • E R • ı Sinema_ Tiy atro ı edildiği veher alikadaraııın tarihi 

ı len başka bir şey yazmayınız, .~k ;rara ş b 1 ı 0 T.~\umA u- nacı Aristidiyi eski bir kin yü-
1 

ı 
zamanında her şey anlaşılır,, eli- Y.uk _aka ıyedt. a~a bur - mde- zünden köfteci Abidinle şoför ı 

b. 1 f k · · B rı a ı tısa ı munase atının a- . d A . "d' 

K T T
1
A P. A YjR A\1 N ._ ____________ _, ilandan itibaren on gün içinde ltir•z 

f N 1 L ı A H N A N Al İs. B. D arillbed a y i edcbllccekleri kanunumedeninin mad 
ve ır te gra çe mışım. unun h . • k 

1
. b" h 

1 
Cemıl yaralamışlar ır. rıstı ı-

h . · . 1 1 . vve a samımı ve uvvet ı ır a e · . ..b - . d 1 h ı ııa ıyetını an ar, an amaz e - • . .. , . . nın yarası go egın en o up te -
d I dei mahsusasına tevfikan ilan olunur. 

bllmect!m izln halle I mlş temslllerl 
ı· ben ila'n edeceg" im ve icabına gelecegı ve sur atle ınkışaf ede- l"k l'd' a -· . . J ı e ı ır. 
bakacağım. cegİılkkafnaatını Tv~rmk.ıştır: k Dünkü sirkatler 

Zeynel Besim Beyin bu tekzi- . ırsatta _.ur ıy~yı ~~ rar , _ 
· ·ı 1 b" b" ·· k t zıvarete gelecegım Gumrük ta- j 1-Tahtakalede oturan Hafı 

oı ı e mesfe he k~sk utun :.7ş _ı. rifeleri hakkında b.ir ihtilaf ol- zın 18 lirası bir ~ahıs tarafın. 
Bu telgra , a ı aten çe ı mış ı d ı tı 

• midir, çekilmemiş midir?. Anla duğu v~ bu ~usus~ .m.[iz~erat 1 an ça ınmış .. r. . . 
k b .1 d - "ld' yapıldıgı doaru deglıdır. " 2 - Karakoyde Kostı Ef.nın 

sılma ka ı egı ır. b • d""kk' d ·k· h · · 11' · d•l · Amerika ticaret müsteşarı saatçı u anın an ı ı şa ıs uç 
ı a ve tevzı e ı memış 1 l 1 d 

b Ankara intibalarını şu suretle saat ça mış ar ır. 
Yeni Asır gazetesi de u izah etmistir. j 3- Büyüktlerede Herant Ef. j 

mesele hakkında Serbest Cüm- yeni Tür İci e hakkında 

1 

nin evinden bir dikiş makinesi I 
huriyet gazetesine atfen diyor · Y. calınmıştır. 
ki: " .takdırat . . , 4-KasımpaşadaAtlama ta- ) 

şekil 

2 3 .ı :'i 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 ~- 1 1 1 ·- -1-
ı- . . ,_ ı~ . -

IJ • 

• • 
"Zeynel Besim Beyden alı- - Gazı Hazretlen ıle olan 1 sında bir binada calışan Ham- 1 

nan bir telgrafla Perşembe gü- mülakatıından fevkalade müte- ı d i ustanın duvard~ asılı ceket 
111 

'B 
nü Hizmet meccanen dağıtıla- hassisiı:n. . . . ve pantalonu çalınmıştır. !.-..:......:.......:=----

il 1-. 
cak bir ilave hazırlamış. Burada Gazı Hz. ıle bır saat, on yedı 5 _ Limon hanında müteah- Hı:günkü bilmecemiz 
Zeynel Besim B. diyormuş ki: dakika görüştüm. İntibalarımı 1 hit Recep Beyin yazıhanesin- Soldan sağa ve yukardan aşağı 

"Vasıf Bey bana İsmet paşa şöyle hulasa edebilirim: Hayret den üç ınetroluk yumaş çalın- 1 _ Kahv•nin arkadaşı (3) Ba~ 
kabinesini devirmek için hera- ve takdir. mıştır. (3) Arı tatlısı (3 ) 

ber çalışma~ı teklif ~tti. Gazi T~.r~~yede on sene zarfında. 6-- Ermeni Murat .ıvı:arpuçç~ 2 _Adada oturan (5) Hür olm ı-
Hazretlerinın de benım Serbest ı;ok buyuk ve çokmuvaffakıyetlı !arda Mehmet Efendının şemsı yan kadın (5) 

fırkadan şiı;ndilik çekilmekliğim işler yapılmıştır. Bu yapılan i~- , yesini calarken yakalanmıştır. . (
2

) Aşikar ( 
5

) 

~ .J~kş~:' y:r~ı ISTAHBUL mmıusı 
~~' u~r,~\~~ U ~~ UU 

mahsus rr nrr 
Bir knuk 
devrildi 1 

3 P"de 2 t•hlo 1111 
tarih! ph « 

\ 'azan : 11111111 !\l us~~~l:ıı Zlde , 

l 'skudar ! lak tiya ı rnsun :fa 
Bu nkşam 

Komik İsmail ef. 

4.n :ı,tcs bala heyeti ( Kara 
ılegirnı cn dna, eti ) J p. \ar
yecc, dıtıh 

için emirleri olduğunu ilave ey- !erde haki~ olan ileriyi görüş ı 7 - , Karagümrükte oturan , Ba3. 1 51 .1!';?'~~~ nıdası 
ledi ( !) Meclisin küşadından i- •ve isabeti bılhassa kayde şayan Rahmi ismindeki şahıs dün Bı.11 g · Karaka' c!cntliııin i'tı' rakı" Je 
· İ 1 

• 4 N ta (2) Telefon parolası (3) ' , kı ay sonra smet paşanın dev- buluyorum. kapanından bır şapka çalarken - 0
) ( Kara hela ) fııcia 

3 
per · ıe 

Milli ıiyatroda bu akşam 

Sana tkar Naşit B. 

·1 -· · k d. · · d İ T'" k. · A d 1 d t k J Masset (2 " rı ecegını ve en ısının e s- ur ıyenın na o u a yap ı ya a anmıştır. Na<it B. ıara!ından komedi. 
met paşa aleyhtarı bulunduğu- ğı işi, Amerikanın garp kısımla 8 - Zehra H. namında bir ka 5 - Memleketine gitmek ( 4) Ka- __ , -----------
nu temin etti .. " nnda yapılan işe kıyas edebili- dırım Küçükpazar, pazar yerin- dem ( 4) 

Sonra, her nedense bu ilave- rim. • de bir boht;ası çalınmıştır. 6 - Bir göz rengi (3) İz (3) Raşit Riza ve arkadaşları 
Fransız tiyatrO•unda 13 teşrini· 

11ni per~embe ak,amı 21,30 da \'e 
14 teşrinisani cuma günü maline 
15,30 da gece 21,30 da (li:i Cambaz) 
vodvil 3 perde. Nakleden: Mahmut 
Y <sari Bey. Gi~e hergün 10-l ~ ve 
14 17 açıknr. 

nin neşrinden vazgeçilmiş ve Bundan sonra Amerika ser- 9 - Beyoğlundan tramvayla 7 _Biri yazı makinesi (4) Zırhlı 
basılan nüshalar ateşe atılmış. mayesi niçin gelmiyor mevzuu geçen Romanya tebaasından Je otomobil (4) 

Serbest Cümhuriyet arkadaşı- üzerinde şunları söylemiştir: zefin t ·antalonu cebinden 39 lira 
8 - Nota (2) ı Yalnız ona mah

sus(3) Nida (2) mızın verdiği bu haberi biz de "-Amerika sermayesi dün- sı çalınmıştır. 
öğrenmiştik. Hadisenin vaki ol- yanın birçok memleketlerinde 
duğuna şüphe yok. Zeynel Be- ı;ahşmaktadır. Türkiyeye bu nis 
sim Beyin yeni bir manevrası bette gelmediğini görüyorum. 
karşısında olduğumuz anlaşılı- Buna yegane sebep Tür
yor." kiyenin Amerikada kafi derece-

Tapudan istendi 

Tapu müdüriyeti umumiyesi, 
ec.nehi sefarethanelerle ecnebi 
~irketlere ait erazi ve emlakin 
bir cetvelini, İstanbul tapu dai
resinden istemiştir. 

Yeni e a miden geçerken 

Kadıköyünde oturan müteka
it Cemil B. in zevcesi Pakize H. 
dun Y enieami kemeri altından 
geçerken mantosu cebindeki 16 
lira ile 50 lira kıymetindeki bir 
yüzüğü yankesici tarafından 
-,alınmıştır. 

de tanınmış olmamasıdır." 
Amerika ticaret müsteşarı 

şehrimizdeki müzeleri ve büyük 
camileri gezmiştir. 

Mr. Klainin bugün de gezinti 
!erine devam etmesi ve İstanbul 
Ticaret odasını ziyareti muhte
meldir. 

Mr. Klain yann İzmire ha
reket edecek, sonra Adana ve 
Mersine gidecek, Mısır ve Ak
deniz havzasına ait tetkikatinı 
bitirdikten sonra Avrupaya ge
cerek Amerikaı·,n ticaret mü
messiJlerile temas edecek ve A
merikaya avdet edecektir. 

...... .,_. ___ _ 
Uçurumun dibinde 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dar sıkıldıgımızc ise Mahmut
Ia biz biliriz .. 

9 - Sonuna bir (R) ilavcııile vahi 
di irca edilmiş olur (2) Yazık (5) 
Nota (2) 

10 -Taharri (5) İnce (5) 

il - Birleştirme (3) Bir nevi kö
miir (3) Ben (3) 

Kadıkôv Süreyya ıinemaSJ 

Taclı canavar 
Emil Yanings malı ndao Moskovada Azerbaycanlı 

muhterem bir zat: 
- Yok .. yok .. Onu biz daha ................. ........ . 

iyi biliriz, diyordu.!~ide~~r i~mi i ı· TTIHADI Mı· LLI"" ni, fırkasrn.ı,devletını degıştıren 
bir zatın sicili yapılmak ne ka- . · 
dar güç olduğunu tahmin eder-

1
, .. k · · I . 

siniz. İsmet Pş. fırkacı/arının Uf ~ Sigorta 911' <Ctl 
Ahmet Beyin hesap ve kontro 
fundan ürktüklerini hiç birimizi 
bilmiyenlerden zannetmesine 
aklı selim isyan eder. Fakat bu 
nu Ahmet Beyin kendisi zann~ 
derse insanda aklı selim değil 
akıl silinti_,; bile kalmaz.,, 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eıleı iz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

M erkezi idares i: G a lat ada U n y o n Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

···~··~· Telef on: Boyoğlıı 2003 ....... . 

·n:şı·:KKÜR 

Ze\cim Bostancı mekttp mü· 
diri 1 !azim Beyin vııJ..uu ,· darı 

mlinasclıetile ıı;erck cenaze mc· 
ra'iminıle bulııoaıı ,.c gercJ.. 
taziye telgraf ve mektupları 

gönderen zevatı kirama Ayrı 

ayrı te~c kkür ecnıtğe tees .,üninı 

mani olduğundan muhterem 
gazeıeniz vasıtasil e tc~ekkiirlc· 

rinıin ihh\p;ını rica ederim 
Zevcesi Safiye 

l J ,Jı,t-: LEY:\ .\'!' Ll\lYE 
l laml.ııırıı. l.lrem, AııY;ır~. 
1-1:.ıııLııl Ye B.ı. tır. Siy.ıh ara 

· ıııd :1 azimet vtı :>ıvd~! munta 
zam ro:,tası : 1 !ambıırıı, Bre,n. 
Stetiıı, Anvıın vıı Bolar' l:ı•n 
dan liınanımız.ı mııvasalalı 

hekienon vapu :·. ır ; 
Volos vapuru limanımızda 

Aıena vapuru 12 ıeşrini•anide 

Odrrland n 2 l ,, ,, doğru 

Stetin ,, ~2 ,... ., " 

Burgu, Varııa , KO.teoce, J{alu 
ve fbrail için llmanımısclan 

hareket edecek vapurlar: 
Voloı vapuru Jimanııntzda 

Stctin vapuru 22-24 toşrinluoide 

tabmilıle 

H&111bur1ı Brem, Anvere, Romda 
vı Dançlg için yakında llmanlllllı· 

dan herebı edecek vapurlar: 
O.rino n apuru l 2-13 teşrlnlaanl· 

de ıahmllde 
Volos vapuru !5· 16 ıeşriniunl

de tabmilde 

Y altında Rodoı, An vers, No
terdım ve Hamburg limınlın 

için hareket edecek vapurlar. 
Voloa \'apuru 17·19 tefrln•anl
de tahmlldo 

Fazla taf!il t t için Galataı.la 
Ovakimyan Hanında ktıı ı 
mııml acenteli~ine müracaat 
Telefon: Heyo~lu 641 -674 

SEYRiSEF AIN 
:\lcrl.cz \ , ntı; \.alıtı kii~ r : i 

Başında; Bcrn~lıı 2.162 Şıı'» 

acenıe1t; Sirkeci.do \liihiir lı: 
zade hanı alt , noı. Tel ron J, r. 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(CÜMHURIYF.T) vapu< ı 
1 ı teşriniSdni Salı akş1rnı 

Galata nhtı~ından kalkara'-t 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzo,, 
Rı ze·ye gidecek ve döniiştc, 

Sürmene, Trabzon, Gör~Jc, 

Giresun, Orıl ıı , Ony:, SAnwırı, 
Sinop, lneholu, Zonıulılı~.1 
ufra yarık gelecektir. 

Ay,Tahk sür'at 
postast 

(Menin) npuru l l tc~rinb:ıııi 
salı l 7 de Sirkeci rıhtımın l 11 
kalkarak Gelibolu Çanakkale 
Kü çüklmyu, F..dremlc, llurhani· 
ye, Ayvılıjf 1 gldece'< ve dü· 
nüştc mezkı\r lskel~ lul• bir· 
llkreAltınoluğ·a uğrayacaktır. 

Azimette Celibolu için yük 
alınmaz. 

Trabzon ikinci 
postası 

(K ,\IUDJ :'\IZ) vapuru 1 :J 
tcşrinisa ı ıi per~cmbc ak~amL 

Galata rıhtı Lnl'HlJo kalJ..ar tk 
ine bolu, Sams,ın, Ün,.,, F;ıtsa. 
Urdu, Giresun, Trab1. oıı, Rızc 

Hopa·ya l(idecek Ye dün ıi~re 

pazar bkclcsile Rize, () f, 
Trabzon, Pıılathanc, ( ;ire, uo, 
Ordu, Fats.ı, Samsıııı , İncho 
lu\a uj!;rayarJk ~clec~ktir. 

Mersin postası 
( KU:'IJY A) vapuru l .J. tc~· 

riııisaııi cuma 1 O da Calat:ı 

rıhumındr.n kalk.ıra\ Ça · 
nakkalc, lznıir, Küllti ' • Bod-

1 
rum, Rado,, Feciıiyı:, Fir. i k ~. 

Antalya, :\laiye'yc u!tfaj-;ır:ı l;: 

Mcrsin'c gi,lecek ve dön u,c· · 
ay.ıı iskelelerle bera ber Ta ;~ ıı:u, 

Anamor,a u~rayacaktır. 

Dalyan \ larm:ıfr' yoku 
ve yükü gidh ve ,.,cli\te Feth t
ye'dc aktarma suretilc alınıp 

nrilır. 

F 

-- ~----------~...ı Yelkencı vapurları 
Karadeniz postası 
VA'f \N ı ·apuru ·~tJ 

f te~ rin ic v vc l 

Ç~ar7aı11 ha 
guııu akşamı 1 H ti" Sirkt ; i 
rıhtımından hareketle (Zon, ul· 
dak lnebolu, Samsun, Urd'I , 
Giresun, Trabzon , Sl!rm c•ıc 
ve Ri~e) bkdelcriıı ı: azinı : c 

ve avdet edecektir. 
Ta!sil~c için Sirkecide yelken 

el h Anında k!in acenıasını mu 
rat aat. Tel. lstanbul l 5 l 5 

('O\IP.\ C · ı \ Cl':'.'iO\ ' l ·:sı·: Ol 

"1~\IC \Zllı I·: A \ ' \l'ORI·: 
( 'inc ı,· , ı. 1 ,·u rnr, '\:ıpoli \C L'a· 

tan ,~ an gel me t. o"' ( ',\PO· \ 'AD\) 
vapuru 1 J t eşri n i ~:ln per~aml ı gi.iıti.i 

1'ö; ıence, J\al os '" lhrail) e hare 
ket cdccekıı r. Birinci ve üç üncü 
sınıf yolcuları için tenzil:lılı fiatlar. 

Fazla tsfsil:lt almok ve yolr.u ve 
hamule için Galata'da Çinili rıhtım 

hanında aceota" bulunan lntercon· 
tinenıı le A. ~irketine müracaat Tele· 
!on lleyoğlu 1294--1295 

Bc)'Oğlu lk.inci icra memurluğundan: 
Blı borçtan dolayı mahcuz bu· 

lunan ikı büfe, bir •aat bir ıeınelı 
masaaı bir çini soba 2· 11-930 tar!· 
hinde 1111 l!i llA 17 de BoyoğlU 
Sakız ağacında 59 numaralı Ali bef 
aparumanında kapısı önilnde ssıı 
lacajl;ından talip olanlann vakti ınu· 
ayyende dairemizin 30· 1596 nuına 
ralı dosyasile m•halli mer.k~rda ıs· 
pati vücut edecek memurumuza t'llÜ· 

racaatlırı ilin olunur. --------
PiyanKO müJiriyetindcn: 
!;iarmamc'i vcçbile 1 O,OOC 

adet du\ ar a fi ~ i tap cttirilcce· 
gınden tab'a talip olacakların 

pey aJ..çaları ile birlikte f 3· J I · 
·· · ı - ce 930 perşembe ı;unu .-ant ~ 

piyango nıüdllrlüğllnde müte· 
şekki! tayyare mubayuat konıi· 
syoııuna nıuracaatları. 
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- -
.. · : -.;b._,;;,.. ....~ ·--~ - .- -. .r:..~.- -•. 

• • -~~J~ .__"\'.~ -~ 'i't1!-- ) •• ı.~".;.~ - ' ~~~ Herkesin arzu ve hüsnü .... il 
İntihabına göre en mükemmel ve rekabet i 1 
kabul etmez ehven fiatlerle hernevi tefrişat • 

levazıu:ıını tedarik etmek için ı 

Beyoğlunda istiklal caddesinde Tokatlıyan i 
karşısında 223 numaralı 

s İ M P LE K S 
İktısa t.lı, Asri 

ve sa ğ'la ın 

1 ! 
1 

TABii MADEN SUYU 
FRANSIZ HOKÜMETINE 

alı membalar 
llPWlrw!'lfi ~~w.:'11iii 

LUVR MAGAZALARINI i • Ziyaret etmelidir 

Kuponlarda Kum•şhrdı Halı V'! mefruşatta Muşımbılarda ~ 

oıo30 01020 oıo ıo oıo s ı 
~" ............................ . 

OSMANLI BANKASI 
30 l laziran l 9JO tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hi<~e >enetlcrinin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı 
\{a<od• ve llankalard:ı mevcut nukut 
kısa \·Adeli av:ınslır \'C röporlar 
'rah !1 olunıc.k senetler 
Cüzdanda mevcut kı) metler 
Borçlu hesabı caciler 
Rehin mukabilinde a\'anslar 
l\a1ıul rarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
l\Litderrik 

DÜYUNAT 

:;ernıave 
:-.iı.m~amei dahil! mucibince ifraz edilen ihuyat akçe•i 
~lcvkli tedavülde bulunan banknotlar 
Gorülduı\"unde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hcsa\ıı cariler 
\'adeli bonolar ve hesabı cariler 
K.~uller 
Mutcferrik 

l>terlin 
5,000,000 
2,17~.'i.31 

l>(ı.l, 918 

4,0<ı 1 ,8<ı~ 
J,652, 179 

9.404,9 l l 
2,086,04'.l 
l,581,80.l 

67 (ı, 12.1 
.~3,2.18 

27 ,362,641 

Is terli n 

10,000,001) 
f,250,000 

418,318 
2.18,890 

il ,39J,096 
2,169,349 
1,581,803 

3ll,l7tl 

27,362,641 

Sh. P. 
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Umumi Müdür Muavini Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Mıidür 

A. H. Reıd I!.. Hotfler 
Umumi MUdür 

De Sorbıer De Pougnadoresse 

Zonguldak sıhhat ve içtimai 
muavenet müdirliğinden: 
Bartın memleket hastanc:;inln ihtiyacı olan 236 kalem alAt ve 

edevatı cerrahiye 930 senesi ikinci Teşrinin on dokuzuncu günü 
ihale olunm:ık üzere münakasaya konulmııştur. Talip olanların 
Şeraiti :ınlamak ve fazla malCımat almak ve ali\t ve edevatın 

lisksi gönderilmek ilzere vilAyet S. l M. mudiirlüğüne müracaatları 
ilı\n olunur. 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 
Çanakkale İstimbotu 27/teş· gün Galatada Kara Mustafa 

rinisani/1930 perşembe günü sa Paşa sokağında Sahil Sıhhiye 
at 14 te aleni münakasa sureti- Merkezi Levazım Memurluğu
le tamir ettirileceğinden şart na münakasaya iştirak etmek 
name ve tamir edilecek istim- istiyenlerin saat 14 te komisyo 
botu görmek istiyenlerin her na müracaatları ilan olunur. 

r. T. T. Me~ani ve levazım ınu~irli~in~en 
. \mbar ihtiyacı olan üç boyda ve muhtelif renkte 6800 ila 

8000 adet bez posta çuvallarile iki boyda ve muhteli! renktcı 

6000 adet bez torba kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş 

ulup l ti ikinci tc~rin 93v tarihinde ihalesi takarrür ettirileceğin
den taliplerin şartname almak için şimdiden teklifname ve temi
natlarını ihtiva edecek mühürlü zarfları tevdi için de mezkQr 
:arihe müsadif pazar günü saat 14 de lstanbul da Yenipostanede 
ınubayaat komisyonuna müracaatlan 

Hilaliahmer İstanbul 
kezinden: 

E~Ja ~iJanıosu ke~i~esi 

mer-

Hilaliahmcr saıı'at evi eşya piyangosu 15-11-930 cumartesi 

es t M p L E X) 
KALOllİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden %40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali so ı derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zam~n kafi 

muhtelif kuvvette kazaıııar ve envayi 
c·nıı radiatör bulunur. 

Proje ve keşif i;in: Borsa ban ittisalinde, Türbe 
c:adde~inde 

KIRKOR JAMGOÇY AN müessisesinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

Rayiha ve lezzeti en 

1 netrs ve kimyevi ter
.!dbl en temiz rakıdır 

Sultanahmet sulh mahkemesi 
birinci hukuk bakim\lğindcn 
Tertip : 1886 No. 23.450· !06.005 

• 1903 • 728.444-410.723 

• l91 ı • il8..i74·218 . .i75 
210.655 

Müddei llodolf Ruso Efendi 
vekili Mahir Ruso Bey, mlıvekkilinin 

hamile ınuharrer •İle.tar ve numa~ 
r•ları bal~d• gösterilen uhvil&ıın 

mtitesarrıfı olup mezkı'ır tahvillerde
ki yedi esbabı mcçhulcye binaen 
zail olduğundan ve mezkur tahvilleri 
ihraç cımis olan Mısır Kredi Fon
sıve Bankası lstanbul ~ubesi müdü· 
r:yetine m ·zkOr tahvillerden dobyı te
dlyat icra edilmemesi talebini muhtevi 
kAtibl adll vasıtaslle muhnlefet vara· 
kası 30·!0·930 tarihınde telıli~ edil
ditlnd:n ve ticaret kanununu• 435 
inci maddtsi mııddeti zarfında sulh 
mahkemesine müracaatla meni tcdi
diy<)t dair verilecek bit kararın 

şirkete tcblijiini ~n.ir bulunduğundan 

ve müddell z9rfında mahkemeye 
1t üracaat edildiğinden ye mübrez 
vesaik iddialarını müeyyit bulundu
ğundan bahisle tkareı kanununun 
437 ncl maddesi mucibince mezkı'ır 

tahvillere dair ıedlyatıı bulunmaktan 
şirketin memnuiyeti l';ln bir karar 
verilmesini ba istida talep etmesine 
ve miiddctinln ticaret kanununun 
435 inci maddesine tevfikan müd
deti zarfında mııhaleleı!e mahkeme
ye milracuı ettiği ınlışılmısına ve 
milbrez vesaik blttetklk müddeiden 
milddeasını mneyylı ahval istizah 
edilerek i7ahatı vakıadan ve evrakı 

mübrezenin tetkikinden milddeinln 
sıhhati iddiaaı hakkındı mahkemeye 
kanaat gelmesine mebni mnddelnin 
zevali yedini iddia ettiği tahvillere 
dair tediyatıa bulunmaktan şirketin 

memnuiyetine ve bu kararın tezkere 
ile şirkete teblig'ine ve gazetelerle 
ilinır.a karar verildi. 

Satış : Fabrika fiyatınadir. -
Emniyet Sandığı emlak-

" "' 'O ...J "..j .. E.,, .... _ 
E " .. -

" " " 8 ;a i? .c .... 
,.-;.O ~ .l2 

.?'. 

255 1189 

290 8450 

518 1709 

W5 1990 

müzayedesi 

o z 
"
"' n 
~ 

Mcrhunatın cins ve nevi ile 
mevki ve müştcmilıttı 

llorçlunun 
i~rrü 

17079 Kumkauı'da Çadırcıahmetçelebı uıahalle
sinde Asmalı sokağında eski 7 ve yeni 
7 numaralı elli dcıkuz &r§ın ar3a üzrrin
clc kargir üç buç·~k katta birinci katta 
bir mermer avlu, bir mutfak, bir sar .ııç, 
oda içinde iki dolap, ikinci ve üçüncü 
ka'l.rda birer oda, iirer sofa, birer 
halii, ikinci katın bir odasında üçücü 
ka'.ın sofasıntla birer yük dolap üçüncü 

.k<Jtta bir şahniş en üst katta bir tavan 
• =arası, bir sofa, sofada yük, lir balko:ı, 

bir daraçayı havi bir hanenin nısıf his-

' 

>ı~esi. Cabir Bey 
1 • t 

18258 Çırçtr'da Hacıbllseyin mahallesinde Hay
par caddesinde eski 6, 26 ve yeni 40 

, .,umar alı altı yllz trşın arsa üzeriıı de 
kıs:ııen üç ve kısmen ahşap üç buçt k 
katta ... ıamlık kısmı on yedi oda, bi ·· 
salon, üç sofa, bir mermer antre, hir 
malta ev altı, iki kömürlük, kahve oca
ğı, bir sarnıç, barem kısmı on bir cıh, 
camekanla bölünmüş ?ki ııalon, üç k !er 
hir taşlık, bir tulumba, bir mutfak, lir 
''nmam, ev altı ve b'n dokuz yllz ar~ın 
: ahçeyi havi b•r konağın tamamı. 
'smail Hakkı, Hacı Mehmet Tevf;k Beyler 

20Jh Üıkl\dar'da Rum Mehmetpa,a mahalle
s;ııde Uncular solrağında eski 57 ve yeni 
7 3, 75 numaralı biri yüz otuz iki arşın 
arsa üzerinde ahşap ü; buçuk katta altı 
oda, bir sofa, bir taş'ık, bir mutfak, 
digeri seksen Eckiz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta üç oda, bir küçük sofa, 
bir mutfak ve üç yüı: arşın bahçeyi lnvi 
iki hanenin tamamı. Şerife Hürrem ve 

Şerife Fatma ve Fatma Hazime H. lar 

1316 ÜskUdar'da Hacıhesnal:atun mahallesin
de eski Paşalimanı ve yeni rnkakta eski 
89 ve yeni 21 nuiDaralı iki yüz doksa!l 
arşın arsa üzerinde a~,ap iki katta yedi 
oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve 
yedi yllz kırk sekiz arşın bahçeyi havi 

yenice bir hanenin tamamı. Süleyma1 B. 

glintı Hi!Aliahıner lstanbul merkezi binasında çekilecektir. 1 FRANSIZCA 
Mu~telil erzat ~az ve ~enzin ınonatasası: ~~~;, ~~~~;:ın~,:ıf ~~~:~ 2k~::1 ~~ 

2616 Kasımpaşa'da Tahtakadı Mev:evidergahı 
mahallesinde Mev.evidergahı sokağınc'a 

eski ve yeni 7 numaralı iki yüz yirmi 
arşın arsa üzerinde ah~ap ve tamir~ 

muhtaç üc katta iki bölüklü olup zemin 
katında iki ta,Iık, ik hali, bir oda, bir 
ıofa. biri adi tahta ile bölünmüt digeri 
camekanla ayrılmış iki mutfak, iki küp, 
birinci katta biri ufak olmak üzere iki 
sofa, biri camlı olmak üzere dört o :1 a, 
bir gllsulhane ve dolap, bir hala, üst 
katta bir sofa üzerinde üç oda ve iki 
yüz otuz: arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamL Emine Hanıaı 

Is tan bul 
lüğünden: 

Ziraat mektebi müdür-
• 

•)3 1 :\iayıs gayesine kadar mektebe muktazl (22) kalem muh
telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 kıl.nunuevvel 930 tarihine 
tııusa,lif çar~amba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzre 
kapan zari usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
Şer3iti münakasayt anllmak için her gün ve münakasaya iştirak 
'>in dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye 
ıııubaayat koınisyoııuna mliracaatları .. 

3 üncil •ınıf 4liradır. Hususi ders
ler dahi vardır. Program: Milklle
me, terceme, lmll usultı, kitabet 

ve tetebbu. Avrupa'yı talebe ' 
hazırlanır. Bıhçekapı Enuğrula 

karşı. Kuapyan Hanı 

Çamaşırcı kadın 
aranıyor 

Ayda 15 llra ücretle 3 çamaşır~ 
alınacaktır. Talip olan h•nımlann 

Nufus tezkeret~ hüınilhal varakaları 

ile Beşlktaşta l:lalmumcuda Dumlu
pınar yatı mtktebine müracaatlın· 

7305 11100 

1235 6330 

2682 Babıcaferi'de Ahıçelebi mahall~sinde 
eski TUtilngümr!lğli çaddesinde ve yeni 
Limon iskelesi sokağında eski ve yeni 7 
numaralı otuz: ar~ın ar!a üzerinde tam
ka•gir dört buçuk katta üscünde Uç oda, 
llç gezinti mahalli bir draçayı ve altında 
mağazayı ve elektrik tertibatını havi bir 
hanın tamamı. Yı..vakim Ef. 

2972 Beşiktaş'ta Teşvikiye mahallesinde eski ve 

1 

' \. Damla • Şeker hastalı~ı Alamı mafsaliye 
~ 

VICHY CRANDE GRiLLE KaraclO•.,•veSafra 
D k••••I lıaataltkı.arı 

VICHY HOPITAL •M•a,:.~:ı.~.~~.-· .. _ ... ~ 
"Vır.Jry ...,....~ ''lşko marka almU}lJUZ, ~ 

Me11fı,11 ... , wviııi11de dikkal ediniz. . . 

Tütün in~isarı unıuıni nıii~irli~in~en: 
Cıhali falırıkasına mııktazt (rnoo) metre mik'abı kerl~ e için 

:i-1 l-930 çar~aınba ~unkıı mıınakıısada, teklif olunan fia ler haddi 
layık giirulmedijtindrn ınczkılr ( ı 300) nı 3 kereste kııı a 1 ı zari! 1 

y~ııiden nı(ınaka>:ıya konıılmu~tur. Taliplerin 19 te~rİni,aıı C1'31l 
çar.,amha günıı ( 'nl;ıt:ıda :ILih:ıl'aat komb'\·onuna mlirn<.:ı a lıırı. 

. 
yem K ğıthane caddeainde eski 52, 54, 
56 ve yeni 76, 78, 78-1, 80 numaralı 
biri seksen arşın üzerinde ahşap iki 
katta s<"kiz oda, bir sofa, bir mutfak, 
digui yüz y:rmi arşın arsa üzerinde ah-

. şap ~ç katta seki1 oda, bir sofa, bir 
mutfak, b:r antre ve altında bir dükkinı 
ve yedi yüz doksln dört arşın bahçeyi 
ve n!sıf masura rnai:ezizi havi yeni ik'. 
hanenin f amamı. Halil Bey 

703 1830 3120 ÜskJder'da Bulgurlu mahallesinde Sö 
gütlüçayırı sokağında eski 16 ve yen 
16, 16-1, 16 numaralı yöz on beş arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda, 
dört sofa ve yüz rqın arsa üzerinde 
kagir bir ahır ve ittisalinde bir saman
lık ve on dokuz dönüm bin Uç yüz sek
sen beş arjın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı. 

Behçet ~. ve Emine Saime H. 

761 '2281 3309 Kadıköy'ünde İbrahimağa mahallesinde 
yeni sokakta eski bir ve yeni 1, 3, 5, 
7 numar .ılı yüz yebnit arşın arsa lize
rinde ahşap iki katta yedi oda, iki sofa, 
bir taşlık, bir gusulhane ve kırk arşın 
ana üzerinde harap b'r mutfak ve bir 
kuyu ve ı>ltı yllz: c!oksan bir arşın bah
feyi havi harap b'r hanenin tamamı. 
Esat, Sait, Hikmet B.lerle, Macide İclif, 
Meryem Müjgan, Afife ve Hamide H.lar 

92 82.J 3896 Kuzguncuk'ta eski ve yeni Arnavut so-
kağında eski 42 ve yeni 44 numaralı 
yüz elli arşın arsa üzerinde ahfap ikı 

buçuk katta biri sandık odası olmak 
üzere altı oda, iki sofa, bir avlu harap 
Ur mutfak ve iki yüz arsın bahçeyi ha
vi eski bir hanenin tamamı. Şahande 

Tevfil..?., Leyla Niyire H.larla Mehmet Faik B. 
1000 3936 Eeylerbeyi'nde Bürhaniye mahallesinde 

eski Enveriye ve yeni Aptullahağa so
kağında eski 12 milkerrer 41 ve yeni 
111-1, 111-2 numaralı yetmit sekiz ar
şın arsa üzerinde bir katı kagir bir ka· 
tı ahşap olmak üzere iki katta dört 
oda, bir sofa, bir kiler, bir antre, hari
cen tahta koridor yllz on arşın arsa 
üzerinde kıigir mutfak ve elli arıın arsa 
üzerinde divar taşından ahır ve saman
lığı ve altı yüz seksen iki arfın bahçeyi 
havi yeni bir hanenin tamamı. Halit Ef • 

1955 4145 4023 Mahmutpaşa'da Mahmutpaıayıveli ma• 
hallesinde eski Nuruosmaniye caddesi 
ve yeni Nuruosmaniye kapısı caddesinde 
eski 68, 70, 94, 96, 98 veyeni 108,110, 
86, 86 numaralı seks.:n artın arsa liz:e
rinde kagir birer katta ve 108 numara· 
dan maadasmda ahşap birer oda ve 86 
numarıdısının arkasında ve yetmit arşın 
arsa üzerinde ahşap bir k11aıı ve yüz 
elli yedi arşın bahçeyi havi dört dük· 
kanın tamamı Münire H. 

600 1862 4044 Fener'de MllftDhamanıı, Kitlphu~rev 
mahallesinde eski acıçqme, kaaapbaşı 
ve yeni acıçeşme sokağında eıki 13 mü· 
kerrer 53 ve yeni 55 numaralı doksaı. 
dört arşın arsa ilz:erinde kAgir Uç katta 
yedi oda, iki sofa, bir mutfak, bir taılık. 
iki kuyu ve iki yüz altmıt dört arşm 
bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin 
tamamı. Hasım Efendi 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve mllştenıtl!tı yazılı em· 
lıik hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 
3 kanunuevvel 930 tarihine müa&dif çarşamba günü saat iki· 
den itibaren müzayedeye mllbaıeret olunarak ( muhammen 
kıymetlerini) geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mu· 
karrar bulunduğundan talip olanların mezkör günde ıaat 
dörde kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve ıaat 
dörtten sonra vuku bulacak mllracaatların kabul edilmiye· 
ceği ve mezkiır emlake evvelce talip olanların kat'i karar 
esnaıında hazır bulunmadıkları ve ba~ka talip zuhur eylediği 
takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmif addoluna• 
caklan lllı:umu ilin olunur. 
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Galata'da Kara
köy' de Börekçi 
fırını ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

1930 

• Büyük 
ELBiSE 

FABRIKASI 

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

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

Erkekler • • 
ıçın 

Muşambalar 

Muşambalar 

~f uşambalar 

Pardesüler 

lngilia 

Çevlrilebllir 

.Astarlı 

Gabardin 
müllon ile 

Pardesüler 
Meşhur Mandelberg 

marka empermea· 
bilize gabardin 

Pardesüler 

Pardesüler 

Trençkotlar 

Paltolar 

Kostümler 

Kostümler 

Meşhur mandclberg 
marka müflon ile 

lngiliz biçimi 
kumaştan 

Yünlü 

İngiliz biçimi 

LAcivert ve siyah 

91 / Liradan 
2 itibaren 

191/2 

251/2 

221/2 

171/2 

131/1 

14 1 /ıı 

181/2 

" 
,, 

" 

" 

" 
" 
,, 

" 
,, 

" 

Hanımlar için 

M uşarıı balar 

M t1şambalar 

1-rençkotlar 

Muşambalar 

Muşambalar 

Deri taklidi muh· 
telif renklerde 

Çevrilebilir 

Muhtelif 
renklerde 

Po dö peş 

ipekli 

-

Çocuklar için 

Muşambalar 

~Iuşambalar 

Trençkotlar 

Paltolar 

Kauçuktan 

Bivertin 

Yünlll 

Liradan 
itibaren 

,, 

,, 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

• 

- Tedlyatta Büyük Teshilat==Toptan Fiatına Perakende Satış -

Millet mektepleri 
Halk için 

ve 

Maarif Vekaleti tarafından tab' ettirilen eserler 
Köy kıraati 

Şehir kıraati 

15 
ıs 

kuruş 

lmlA lfıgati ( ciltli ) 
Sıhhat ko:uma bilgisi 
Çocuk bakımı ö~ütleri 

Dört azgın canavar 

Yiyecekler 
insan bedeni 
Saraylarda mecnunlar 

l 10 
6 

12,5 
10 

7,5 
12,5 
80 

.. 
" 
" .. 
,, 
,, 
.. 
,, 

Kitaplar Cağaloğlunda Devlet 
matbaasında satış yerinde satılır. 

Palto münakasası 
l\'afıa feı1 nıektebi 

kom si yon u odan: 
ıniibayaat 

Talebe için yaptırılması icap eden 150 ill 200 adec paltonun 
30 t~rinisani 930 tarihine milsadif pazar günü saat ı 4 tc kapalı 

zarf usuliyle münakasalan yapılacağından taliplerin şartnamesini 

görmek üzere eyyamı tatiliycden maada her glin ve münakasaya 
i~tirak edeceklerin de mezkCır gtin ve saaqc teminat akçeleri mak
buzlarile mektepte toplanan komsiyonumuza v;eimelcri. 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞlDE 11 'f EŞRlNl 
SANİ (BUGÜN) 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 

• 

. .. . .,,. .. ' ' . ·ı ~ ~)( . . . 

Bobrek, karaciğer, mide 
rahatsııhğına ve 
hazımsızh~a karşı 
tanınmış bir sudur! 

l~a~azarı Ziraat_ ~an~asın~an: 

• 

Mcrkcıi lstanbul"da bulunan .Adapazarı ahşap ve demir malze
me imalathanesi Türk anonim şirketi tara[ınd:,n ciheti karzdan 

dolayı Bankamıza merhun Ad apaza rında istasyon cı varında kA.in 
ve sagı Hafız Ahmet ve ambarlı oğlu vcreseleri ve çavdar l\lch· 
met tarlası ve solu Dabağhane caddesi, ~rkıısı Çarksuyu mecrası, 

cephesi şimendifer yolu ile mahdut ahşap ve demir malzeme fabri
kasıaı te~kil eden yedi pavyon iki ambarı müştcmil bir bap müdüriyet 
dairesi, motor ve tezgahları ve teferrüatı saircsini havi hizarhaııe, 
tesviyehane, dökümhane, demirhane, marangozhane ve müteaddit 
motor, dinamo makinolcrini havi elektirik dairesi ve 24 dönüm, 
ı evkk, 170 arşın tarlayı havi emvalin 1697 numaralı kanuna 
müsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretile sau

lığa çıkarılm!~tır. 

Satış 1930 senesi birinci kAnun ayının 25 inci pazartesi günü 
saat 14 te .Adapazarında ziraat bankasının bulunduğu binada ya
pılacaktır. 

Talip olanların ve arttırma şartlan hakkında daha fazla izahat 
almak ve fabrikayı görmek istiyenlerin Adapazarı Ziraat banka
sına lu.<umu ımiracaatları ıliln olunur. 
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l lıtanbul 4üncü icra memurluğunda~: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: B. O. Kııt 
tuluş kalfa ve tramvay caddesinde '' 
dit 12, 14, 24,8 No. maa arsa üstünclf 
iki ve arkasında bir daireli ikiıer oÖ
ve saireli kirgir aparbman ve mağa1" 
500o lira kıymeti muhammeneli olu~ 
tamamı 96 hi11e itibarile 76 hiu••• 

Arttırmanın yapılacağı, yer, gün ti 
atı lat. 4 üncü icra dairesinde 15 -" 
12 - 930 t. s. 13 ili 15,5 a kadar· 

1 - lıhu gayri menkulün artırıt" 
prtnıuııesi 1-12-930 tarihinden itiıı-" 
ren 930 • 355 No. ile lıt. 4 cü icr' 
dairesinin muayyen numaraıında be' 
keıin görebilmeıi için açıktır, ilan";' 
yazılı olanlardan fazla malumat .,. 
mak iıtiyenler, iıbu ıartnameye . •: 
930 • 355 dosya numarasile memurıY 
tirnize müracaat ebnelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yulı•'. 
da yazılı kıymetin yüzde yedi tcıı>l' 
nat a-öıterilecektir. 

3-- Hakları tapu ıicillile sabit olıı" 
yan İpotekli alacaklılarla diğer al~ 
darların ve İrtifak hakkı ıahiplerin• 
bu haklarım ve husuıile foiz ve ıtı&" 
rafa dair olan iddialanm iıbu ilan ır 
rihinden itibaren yirmi gün içinde e•• 
rakı müıbitelerile birlikte memurİY~ 
timize bildirilmeleri icap eder alı 
halde haklan tapu ıicillile aabit olıı>l" 
yanlar. satıı bedelinin paylaşma•'"' 
da hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde arttırın"!; 
ittirak edenler arttırma şartnaıne" 

1 
1 

okumuı ve lüzumlu malumatı al"" 1 
bunları tamamc.. kabul etmiı ad1~0 itibar olun"urlar. Oıtünde bıral<ı •., 

A k /\ f b • k 1 u gayri menkulün bedeli zamanında ,; t~ 
S er 1 a r 1 a ar rilmezse gayri menkul ikinci bir •:,.. 

e tırma ile •atılır ve bedel farkı ve ~ ef 
rum kalınan yüzde bet faiz ve dıg lı• 

m U •• d u·· r 1 u·· g"" u·· n den • zararlar ayrıca hükme hacet kalıtı:ı,. 
.. .. . . . . ..~ :ıt:ıu::~u7e~ti7!::.:r~;~ .. df~Ç,ra~:: 

10,000 kusur Iıra bedelı keşıflı merkez fışenk Fahırikasına ıart tahakkuk etmek kaydile uç 1 •" 
bir poligon binası yapılacaktır bağrıldıktan sonra gayri menlıu cari 

Y k d 1 · k • J rf · · . çok arttıranın üstünde bırakılır. ; .~ı 
u ar a yazı ı ınşaat apa ı za usulile 4-12-930 tarıhınde tah kk k tm t eri bıP"""" 

14 "h 1 · l . . a u e ezse ar ırma g •• 
~a~t te ı a esı y~pı acaktır. Talıplerın şartnameyi almak Jıp alıcı taahhütlerinden kurtulur 
ıçın 20 kuruşluk pul ılsak etmek suretile İstanbulda Tophanede teminatta kalkar. . 
Askeri san' atlar mektebine, İzm irde Halkapınar Silfilı tamirat s _ Arttırmamn birinci veya ;1ı:; 
haı;esine Aı;karada satın alma komisyonuna müracaat eyleme- ci olmasına _ve gayri menkule ıaal~~. 
len ve vakti muayyenden evvel zarflarını komisyona tevdi e~en k~_?unı hakka ve aatııın ı~ 
eylemeleri. • 2998 gore diger şartlar. i· 

Müterakim vergi, belediye val<ıf 

lstanbul deniz 
müdürlüğünden: 

fabrikalar umum 
careıi mütteriye aittir. 

Yazılan hisaei mezkUre y~k~>"~: 
gösterilen 15 - 12 - 930 tarıh•" .,. 
lst. 4 üncü icra memurluğu od••' ,.ı 
da iıbu ilan ve gösterilen arı...- 'İıı· 

Fabrikal~r için döktimcü ustasına ihtiyaç olduğundan arıu eden- namesi daireıinde satılacağı ilan ° 
leıin bilimtlhan kayt ve kabulleri icra kılınacııgından ır.üdürlyeti ~~·;. .. .. .. .. .. .. .. ~ 
umumiveye her ırün müracaatları llAn olunur. 1 Mes'ul M:•.diir: Bürhanedd• 


