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BUGUN 
:ı nci sahifede : 

1-Harlcl haberler 
2 Son haberler 

S llncU sahifede: 
1- Mille! mektepler! bu alı:

fAm açılıyor. 
2- Mubtellt mübadelede fcv 

kalAdo içtima 
3- fırıncıların lbtllı:Arına lıı:ar 

fi yeni tedbirler 
4- Tedrisatı iptidaiye verrtsl 

4 ancll sahif~dc: 
1- Haftanın yazısı felek 
~- HlkAye 
3- Roma~ 

Resmi tebliğ 
ve M. Venize
losun teşyii 

Soldan itıoaren: M. Vtnl:ulos /ark-Yunan mısakını imzalıyor. imzadan sonra ismet Paşa i't M Vtnizelos, birilıiri~i tebrik tdlyorlar. COmhurlyet b.ıtosunda Gazi Hz. ilt M. Vtnlıı/os ve Kont Bethltn Cenapları, 
Camhııriyetin yı/danama manasebelile vullen muhteşem zıya/ti • Ortada Gazi Hz. görllnayor 

M. Venizelos'un 
teşgiin~ ait tafsilat 
ile imza edilen mu
ahede esasları ve iki 
hilkiimet münase
batını izah eder. 
resmi tebliğ son 
haberlerimizdt!dir. 

• 

üyük bugü açılıyor 
Meclisin küşadı arif esinde 

yeni fırkanın vaziyeti 
Ankara, 31 - Teşrinisani ile nebilir. Bunun içindi ıki, yeni 

~arada siyasi faaliyet başlar. fırka ilk teşekkül ettiği za-

Gazi Hz. bugün Millet Meclisinde 
pek mühim bir nutuk söyliyecekler 

C§rinievvelin son günleri bay- man, iktidarın daha asgari beş 
'ltn ve Teşrinisaninin ilk günle sene Halk Fırkasında kalacağı 
li de merasim günleridir. Bu se söylenmişti. Eğer beş sene son 
ile bu bayram, ecnebi baş vekil- ra ye?i fır~a iktidara geçebi!e
ltrin burada bulunmasile daha cek hır vazıyete gelirse, lbu bıle 
~ oldu Yunan Başvekili An büyük vebelki de tarihte emsa 

Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra merasimi mahsusa 
ile küşat olunacak ve divanı riyaset intihap edilecektir 

Gazi Hz.nin irad edecekleri nutka büyük bir ehemmiyeti siyasiye atfediliyor 
Gazi Hz. dahili ve harici bütün meselelere temas edeceklerdir 

~aya g~ldiği gündenberi her line nadir tesadüf edilen bir ~u Türkiye Büyük Millet Mecli 
iiin b' . f h k d b" vaffakıyet olacaktır. Fakat böy si bugün yeniden mesaisine baş 
hal ır ~ıya et ~r a şam ~ a ır le yapılmadı. Memlelketin her hyor. Üçüncü Millet Medid 
"{ o venlmektedır. Evvela M. köşesinde vasi bir teşkilat şebe geçen içtima devrelerinde mem 
v,enaelos ş~re~ine bir. ziyafet kesi yapılmağa ve flr'ka teşkilin leket için pek ehemmiyetli olan 
lı: balo verıldı. E'.rtesı a~şam den gaye derhal iktidara geç- bir çok kanunlar kabul etmiş, 

0nt Betlen şerefıne aynı şey mek içinmiş gibi hareket edil- bir çok ıslahata vücut venniş
~'Jtı:ar edildi. D~n.akşam Cüm- meğe başlandı. Bu, Fırkaya gi tir. Onun için Meclis bugün ye 
llrıyet balosu ıdı. Bu akşam ren bazı meb'usları bile endişe ni faali'Yet devresine girerken 

da Yunanlılar bir balo veriyor- ye seV'ketti ve yeni fırkaya da- memleket için pek faideli ola
ltr. Bayrama ait bu faaliyetten ha fazla meb'us iltiıhakına ma- cak mesaisine başlıyor dcmek
~ııra meclisin küşadma ait faa hal bırakmadığı gibi, giren tir. 
Yet başhyacak. meb'usların bir 'kaçı da ceiı:ildi- Gazi Hz. nin her sene 1 teşri 
'Bayram günlerini, ecnebi Baş !er. Sonra H. F. da bu vaziyette nisanide Meclise hitap eden nu 

~killeriin ziyareti şereflendir- manevi yardımım esirgemeğe tuklan pek kıymetli birer siya· 
r.liği gibi, Meclisin bu seneki fa başladı. Binaenaleyh yeni fırka sf eser teşkil eder. 
'liyetinde de diğer senelere ben mecliste bir kac kişiy·e münha- BÜgün söyliyecekleri nutuk 
1ttııiyen bir hususiyet olacak. sır ekalliyet bile denilemiye· ise bir çok noktadan hususiyet 

. 'Bu sene siyası hayatı:J!lızda 
cek zayıf bir teşekkül olarak kal ve ehemmiyeti haiz olacaktır. 

~k defa olarak parlemanter bir mıstır. Buradalki kanaat şudur Türkiye Büyük Millet Mecli 
'<i ki fırkanın hariçteki vaziyeti de sinin tam bir itimadile girişti~ 
\.areyi tecrübe edeoeğiz. Yii.ni gitti<kçe zayıflamaktadır. b" "k . l . .. " d 
"ll Cclisimiz bir fırkalı değil. iki uyu ış en gormeo; e evam e-
ltkalı bir medistir. Gerçi mu- Bu şerait altında şu sual so- den İsmet Pş. kabinesinin ta· 
L.. rulmaktadır. O halde yeni fır- . halı:kuk ettireceği büyük bir fa 
'..ıif fırka zayıftır. Fırka teşkil l' d 
~· kanın mukadderatı ne olacak? ı' a ıyet programı var ır .. 
ı . ıldiği zaman bıınun inkişafı Bu, yeni fırkanın liderlerinin Hükfunetin bir senedenberi 
Çin beslenen iimitLer tahakkuk 
tltnedı. ve müdürlerinin takip edecek- yaptığı işlerin veciz bir hülasa 

!eri hattı harekete tabi bir me- sıru bugün Gazi Hz. nin irat e
. 'B-u vaıriyetten frrka mtidürle seledir. Fırkanın mecliste adet decekleri nutukta göreceğimiz 
~in mes'ul oldukları kanaati itibarile çok zayıf olması muha- gibi yapılacak işlerin ana hatla 

1 ınn!d. ir. Çün. kü S. C. F. ilk lef etin vazifesini yapamaması D · · ı 
..,_kkü ttlğ H evamı 5 ıncı say ad;ı 
~'Y<' 1 e ı zaman buna · demek değildir. Nihayet bir ki- ==========:.====-===~;;;; 
·teşkilatı H. F. gazC'tıeleri yar şilik bir muhalefet de muhalefet M B k• ı• d • • 
~etmiş, bunu siyasr hayaturu tir ve muhalefete terettüp eden acar aşve ı ı un 
~ bir teıkamül teınk'ki etmişti. v;uifeyi yapabilir. 
a:ı;ı meb'uslarımız da bu yeni E" S b t C" h . t y ı d ld• . ı · ger er es um unye 
~Şc:kküle intisapları adeta teş fırkası millete ve efkarı umu- gece a ova an ge ı 
~ ~ edilmişti. Çünkü fırkanın miyeye itimat gelinceye kadar 
~ınhuriyeti ve ııejimi takviye bu vazifeyi yapmakla iktifa e
~ tceği zannedilmişti. Fa- derse fırka devam eder. Etmez Kont Bethlen, Tophane rıhtımında, 

istikbal edildi. Muhterem misafirimiz 
bugün hareket ediyor 

M. Pavlof 
Bulgar sefirinin 
mühim beyanatı 

----'-
bulgarlar Balkan ittiha
dı için ne dUşilnilyorlar 

Bulgar sefiri M. Pavlof dün 
Ankaradan gelmiştir. 

M. Pavlof bir muharririmize 
demiştir ki ~ · -

~----·---------------------' 
M. V enizelos Ankarada 
çok iyi bir intiba bıraktı 

Ankara bir haftadanberi Avrupa 
siyasetinin sıklet merkezi oldu 

Türk -Yun an itilafının ehemmiyeti hakkında 
bir ecnebi sefirinin beyanah 

ANKARA, 31 (Milliyet) - memnuniyete §ayan bir hf
Üç günden beri Ankarada dise o/dulu kadar da hüa
bulunan M. Venizelos, bu met namına çok büyük bir 
akşam lstanbula hareket et- muvallakıyttt olarak kayd11-
ti. M. Venizelosun hükllmflt dilmek IA.zımdır. 
merkezimizden aynldığı bu 
günde burada bıraktığı çok 
iyi intibadan bahsetmek bir 
vazifedir. Müsyü Veniz~ 
los Ankaraya Yunanistan
dan muhabbet getirdi ve bu
radan da Yunanists;ıa Türk 
Cümhuriyetinin muhabbet 
!erini götürüyor. Müsyü Ve
nizelosun Ankara seyahati 
.ı.'ürk - Yunan münasebatın
da yeni bir merhale olduğu 
gibi, Yakın Şark diploma· 
sisinde de çok mühim bir hA. 
disedir. Kont Bethlen'ln 
ziyareti münasebetile daha 
şümullü bir mahiyet alan bu 
seyahat dolayısile Ankara 
bir haftadan beri Avrupa si
yasetinin de sİklttt merke:ıi 
olmuştu. Bu, ziyaretlerin Is 
tihdal etti l sulh namına 

Dün akşam, Yunan sel• 
ret/ tarafından Milsyil V11nl
zelos ve Yunan Hariciye na
zın Müsyil Mlbalakopulos 
~re/ine verilen baloda bir 
ecnebi sefir bana dedi ki: 

- "Yunanistanla aktedi
len bu itila/tan sonra Türki
yenin beynelmilel vaziyeti 
bir o kadar daha kuvvet bul-
muştur. Türkiye, Balkanlar
da}ci vaziyetini tıdvly 

miş v11 sulh v• mil.salemet 
yolunda mühim bir imli ol
muştur. Bu, hükOm11tlnlıı i
çin çok büyük bir muvalla
kıyettir. Bu muvallakıyet
ten dolayı blhakkin iftihar 
edebllirslnlıı.,, 

t yeni fmkanın saptığı yanlış se devam edip etmiyeceği yine 
toı kısa bir zamanda gösterdi fırka müdürlerine tabidir. Yal
~• S. C. F. her -'eyden ziyade mz şunu hesaba katmak lazım
;C,~ ne ·bahaya olursa olsun, dır ki en kısa yoldan en az va
"tıdar mevki;ne geçmek eme- kitte iktidara geçmeği hedef 
~ue idi. Filhakika her siyaıit ittihaz ettikçe Halk fırkasının 
1~ iktidara geçm(jk ve pren manevi müzaharetinden de o nis 
.tVlerini tatbi4c emıeıkle devle bette daha ziyade mahrum kal· 
"ti: mukadderatı üzerine §mil mağı ve hatta nihayet bu fırka 
~abilir. Binaenaleyıh bu, fırlta nın Serbest Cümhuriycte Jtarşı 
~ın hedeflerinden biridir. Fa- muhasım bir vaziyete geçmeıi
t· t nihayet yegane gaye bu de ni hesaba katmak lazımdır. Bu 
tldir. Bir fırkanın en kısa ve da tabitdir. Çünkü mücadele<>

tıı kı;stirme y-oldan iktidara lacaksa iki taraflı olmak IJznn 
;cçnıeğe cabşması ile bir gaze- dır. Yeni Fırka, bir taraftan 

1~in, yal~z satıs yapınağa ça Halk fırkasının yardımile do
~~trıası arasında fark yoktur. ğup onun nüvazaişleri içindebei 

Yalovada kendilerine Seyri
sefain umumi müdürü Sadullah 
B. tarafından kaplıcalar gösteri 
terek izahat verilmiş ve 1Jerefle 
rine bir öğle ziyafeti verilmiştir 

Yalo"ayı çok güzel ve cazip 
iıulan Macar Başvekili akşama
kadar orada kıalmış ve saat on 
dokuzda kendilerine tahsis olu 
nan Seyrisefainin Kalamış va
puru i\e hareket ederek yirmi 
birde şehrimize gelmiştir. 

- Ankaradan çok iyi intiba
larla ayrıldım. Bilhassa Gazi • 
Hz. ile vaki olan uzun mülaka
tın kıymetli ve yüksek hatırah-

Ctn~ral Pangalos Cııırral Kondlllı 

Atinada bir darbei 

tr ikisi de yapılmaz değil, lenirken, diğer taraftan ayaitı· 
~l>ılır. Fakat her ikisi de mem na çelme takınağı düşünürse, 
1'ket namına tehlikelidir. İngil Halk fırkasmdan yardnn bek
~tede amel& hükOmeti iktida- liyemeıır. 

Kont Betlen Tophane rıhtı
mında kendilerini istikbal eden 
Vali, merkez kumandanı ve po 
,is müdürü Beylere beyanı te
~ekkür etmiş ve gösterile_:n bü -
vük hüsnü kabul ve misafirper
verlikten çok mütehassis Ye me 
onun olduğunu, Türkiye seya 

~~ daha evvel gelebilit<ken fır- İşte Mecliı açılırken Yeni 
~ lllüdirleri muhalefetten hükt\ fırkanın vaziyeti budur. 
~,el1! g~mek için hayli dilşün- Ahmet Şükrü 
t ijJer. İ~k defa geçişlerinin de 
~ 'tıdi fırkaları için ne kadar fe 
1~ neticeler verdiği hatırlarda
tlt. lialbuki amele fırka'Sı İn-
11terede müessis ve arka5ında 
~.ııca bir ananesi olan bir fır
~ !di. Fırkalar evvela teşekkül 
~tr, ~utıalefette vazifesini ya
~· Itimat kazanır. Bundan 

Koni Btlhltn Ceıup/ırı hatinin kendisinde gayet iyi ve 
Memleketimizin misafiri 0 • unutulmaz hatıraJ.ar bıraktığını 

ta da iktidara geçmeği düşü 

lan Macar Başvekili Kont Bet- söylemiştir. 
Gazi Hz.nin tebrikleri len cenapları evvelki akşam se- Dün geceyi Perapalasta geçi 
ANKARA, 31 (Telefonla) • fir Kont Tabi lle birlikte Anlca- r~!l Kont Be~~ cenaptan bu-

. . radan hususi trenle Bursaya git gun memleketımızden ayrıla-
Bugün Gazı Hz. Ekrem Ze- . · D" b h B d rak Pe~teye hareket edecekler-. . . mıştır. un sa a ursa a sa- . .. 

~ı B. taraf~dan Mu~ıkı mual- - mimt tezahürat ve merasim~ dır. . 
hm mektebınde verilen konse- karşılanan Macar Başvekili bu .. Macar sefarethane6ınde bu
re iştirak etti. Genç san'atkarı güzel şehri gezdikten sonra Ya- gun saat 13,30 da Macar Başve-
takdir etti ve alkışladı. !ovayı ziyaret etmiştir. (Devamı Betinci sahifede) 

Bulgar sefiri M. Pavlof 
rmı daima zevk ve memnuniyet 
le yadcdeceğim. 

Resmi geçit gayet parlak ve 
güzel olmuştur. 

(Devamı Besinci ıabifede) 

Üç 

hükumet teşebbüsü 
ceneral faşizm idaresini tesis 
kabineyi devirmek istediler 

ve 

Yunan bahriye zabitleri bahri Türk -Yunan 
itilafırıdan mu~ber mi ? 

Atina 31 (Rumca gazeteler) 1 bitler bu fesadı eski Yunanistan 
- Burada Pangalos atrafmdan la Makedonyada çoktan hazırla 
tertip edilmiş bir darbei hüku- mışlar ve M. Venizelos ile M. 
met teşebbüsü meydana çıkan!- Mihalakopulosun gaybubetin -
nustır. Fesatçıların maksadı bir den ve halkın haleti ruhiyesin
faşist diktatörlüğü tesis etmek den istifade ederek hükumeti de 
ve ceneral Pangalos, ceneral virmeğe teşebbüs etmişlerdir. 
Kondilis ve ceneral Otoneotan Zabıta fesadın meydana çıka 
mürekkep bir direktuar heyeti nlması Uzerinc başta cener::ıl 
teşkil etmekti. Bu darbei hüku Pangalos ile bir çok. zabitanı 
mette bazı ricali siyasiyenin de tevkif etmişler, fesat planını fe 
parmağı vardır. Pangolosçu za (Devamı Beşinci sahifede) 
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Sıhhiye vekili Refik Bey, ı- Ecnebi matbuah 1 'f amirat 
d.. kş I . . . M.Venlzelosun Al kl 1 

- -
------

rı a anı zmıre gıttı Ankarayı aca ı arın endi-
şesi yatıştı mı ? 

Hükumet, lzmir felaketzedelerinin ziyareti Amerikadan geıen vo a§ağı-
Müsyü V enizelosun Ankara ya dercedilen bir telgraf Ame M. V enizelos, parlak 

surette teşyi edildi 
lvl. Venize lsun 
ziyareti etrafında 

resmi tebliğ 

ihtiyaçlarını tehvin için mütemadiyen seyahati hakkında şehrimizde- rika hariciye nazın Mr. Stirn
ki "Times,, muhabiri gazetesi- sonun harp borçları ve tamirat 

çalışıyor Ve çalışacaktır ne gönderdiği malftmatta Yu- mesel1esi hakkında Amerik" hü 
· · ) Haki j nan Başvekilinin Ankarada üç hiikfunetinin noktainazarau kat ANKARA, 31 (Milliyet - - . . . 

ml} eti milliye refikimiz "FeHlket kar ı gün kalacağım bildirdikten son ıyen değıştırmemij olduğunu 

~~~:de•i:1!:~~~~~~~a:a_~ğ~!::e~!I ~~di~~~:mle şu mütaleayı kay- ~~r~çe~fu.~kh~:ı~r:;ı;Y;;;:~ Yunan Başvekili tren hareket ederken : 
rck !D yolda beyanı mütalca etmek- 'ı "B A k · · h be · ·· · d b" k 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
Dün itiliifın imzasından son· 

ra M. V enizelos İtalya sefirini 
ziyaret ederek Türk-Yunan işit 
rinin inkişafında amil olan rJ. 
Musoliniye teşekkürlerinin ibla 
ğmı rica etti. Tevfik Rüştü fl. 
de ayni münasebetle Müsyü ?Jıl 
soliniye bir telgraf çekmiştir. 

teC::r: u n ara zıyaretınden son a rın uzenn e ıraz teva - "Yaşasın "fürkiye!,, diye haykırmıştır 
"Türk vatandaşları. memleketin iki senedenberi bahsediliyordu. kuf etmek lazım geliyor. 

:ıer tarafında Cümhuriyet bayramını ~ Bir çok kimseler bunun vuku- Bunun için de son zamanlar . ANKARA, 31 (Telefonla) - kayıt ve dikkatti. İki dost hü-
,es"it ederken ayni zamanda İzmir· bulacağından şüpheli idi. Bu, da Almanyada kendini göste- Öğle yemeğini Marmara köş- kı1met reisi, dakikalarca mes'-
·.ıaı-etinden miltees•ir olan bedbaht/ her şeyden evvel bir nezaket e- ren hadiseleri göz önüne getir kÜnde Riyaseticümhur Katibi ut insanlara has bir neşe ,havası 
va•a daşlacın elem ve ıstıraplarını da seri olmakla beraber hususi bir mek icap ediyor. umumisi Tevfik Beyin misafiri içinde el sıkıştılar. 
yüreğinde derin derin hissediyordu. l k · y l · f" manası vardır ki o da bir Yu- - 14 eylUlde yapılan ı"ntı"haba o ara yıyen unan ı mısa ırle- B l' h t ·· tm" ~ İzmir felaketine dair Ankaraya . . . . .. . u av a, eessus e ış m .. -
ge' cn tafsil3t hükumet merkezinin nan Başvekilinin ilk defa ola- tın neticesi bir takım müfrit fır nmız! .z~ya~etı muteakı.p Mıllet nalı ve kudretli bir dostluğun 
bütün mahafilini derin bir teessüre rak re.smen Türkiyeyi ziyaret katarın büyük bir muvffakiyet Meclısını zıyaret ettı}er. ve beliğ bir tezahürünü teşkil edic 
se kediyor. Herkes ve her müessese etmesidir. Bir de umumi: harp- ka~andıklarını gösterdi. Bun- akşam saat 18 de hu~usı treı:Ic yordu. Tevfik Rüştü Bey de 
m ddeten ve manen felaketzedelerin ten sonra Türkiye aleyhtarı o- t.stanbula hareket ettıler. Mısa misafirlere "Muhabbetlerimizi 

Ingiliz sefiri itilaf için 
ne diyor? 

yardmıma koşmak arzusunu duymak larak M. Venizetos 0 kadar ta- fırlerımız, .Ankarapalastan. o.t.o birlikte götürünu""z!,, dedi -ya-
tad·r. Bilhassa hilkfımet, imkAn ve b · 11 b l k 1 ~ 
sa'ahiyetinin taalluk ettiği her çare- nınmıştır ki Yunan milleti için ~o ı ~r~ ıner ~r e_n ote ın o- kında görüşmek ümiöile !tela- - Ankara, 31 (Apo) - İngilit 

sefiri Sir Çorç Klrak cenapla.rl 
dün Yunan sefareti tarafındaJ1· 
Akarapalasta tertiOJ edilen res· 
mi kabul esnasında Yunan sefİ 
rine Türk - Yunan mükarenetin 
den dolayı tebri atta bulunmuş 
ve İngilterenin bu ınükarenetı 
büyük bir memnuniyetle t " 
ettiğini ve $arkı Karipte s •Ih~ 
muhafaza emrinde miihim bır 
amil olacağını ve hu hadisenil' 
bütiin dünuayı sevindireceğini 
söylemistir. 

de:: istifade ederek İzmirlilerin ıstıra- o kadar yakın bir takım feci ha- ııune bınkeı: kesıf hır kalabalık metler temenni etti. 
brnr dindirmek için mütemadiyen ça- tıralar·İle bir memleketi ziyaret tarafından şıddetle alkışlandı- -
lı ryor ve vaziyeti yakından takip edi- l edeceği beklenmiyordu. lar. Tren hareket ederken M. Ve 
y~ Sıhhiye Vekili Dr. Refik B. Maamafih Giritli emektar Garın methali ve dahili halk nizelos, vagonun penceresin-
,_ m bu1<0met namına. hem de Hill- 1 devlet adamı artık maziyi arka- ile dolmuştu.J - den haykırdı; 
li mer umuıııt reisi sıfatile İzmire 
1' rek t etmiştir,. sına atmış ve Türkiye - Yuna- Yunan Başvekili ve hariciye - Orövvar .. Yaşasın Türki-

hkimiyeti milliye reiflkimür:, bun nistan arasında yeni bir devir 

1 

nazırlle refikaları, istıasyonda ye! .. 
da 1 ao:ıra bu fel!ketler silsilesinin İs vticudcı getirmeğe karar vermiş Reisicümhur Hz. namına katibi Büyüklerimizle teşyide bulu-
tnir ve İzmirlfleri funlteizliğe. aevket.- görünüyor. umumi vcı seryaverleri Tevfik nanlar cevap verdiler: 
miyeceğıni yazdıktan sonra "Aıds Kendiıınin vaziyeti bazı ma- ve Rüsuhi Be:y_Jer, Meclis rei- - Yaşasın Yunanistan .. 
İzmir vatanadtlarımrza b!lyi!lr geç-
mis olsun.. diyor. hafllde tasvip edilmemektedir si, Başvekil, Hariciye Vekili Tren uzaklaşıncıya kadar 

ZMİR, 30 (A. A .) _ SeyUpzede ve ziyareti buradaki Rum ııkal- ve refikalarile vekiller, ve meb istasyon alkışlarla çınladı. Ru-
gana yardım için İmıir Hillliahm• liyeti ortodoks papaslan maha- 1 uslar, ,sefiıicr ve hariciye er- susi: trenle misafir gazeteciler 
rine vaki tebcrrüabn güya kabul edil fillnde hoşnutsuzluklar tevlit kanı taııafından çok samimi bU- de hareket ettiler. 
mlyece:>i baklanda matbuatın bir kııı etmektedir.,, tar.zda teşyi edildi.~r._ M. Ven.i- Yunanlı misafirlere hariciye Yunan gazetesi 
ınmda lntil}llr eden haberlerin Avrupa • • • ze'~ garda kendııınt teş ı 
ve Amerlkaya aksettiği tehrimb ec- Sıhhiye Vekili Refllt Bıy 1°• .. k , ~ e kalemi mahsus müdürü Kemal Atina, 31 _Türk_ Yunall 
nebi mahaflllnin istimzaçlanndan an- İzmirde yardıma muhtaç 250 aile Kuponlar Mr. Stimıon ge en f'UZll ya ın ıneb usun cır Aeiz müdürlerden Nizameddin muahedesinin imzarmı YıınaJl 
la ılınrştır. Bu, efkArı umumiyeye teablt edilmig, belediye ve Hl!llah- tar, Almaftyanm umumi harp- birinin ~l!ni ııktı ve İıımet Paşa ve b~hriye yüzbaşısı Aejat Bey matbuatı büyük bir sevinçle kar 
bir sui tesir hA11l etmesi için ban bed mer felaketzedelere yardmılarında de Düyunu • ten galip çıkan devletl.-e ver- Ue görli~ürkm: mihmandar olarak refakat et- şılamakta olup bu iki memle· 
bahtl~ı: ~ara~mdan vücude ı:elll!1mı, Tam etmiıterdlr. . • umumıyeye meği taahhüt ettiği tamirat pa - Guzel ~karay~. kaplıya~ mektedirler. tin münasebatında yeni bir dô· 
~ek ~~~kın ~ır .sanladan bqb blr §CY Hlllllahmer umumi merkezı İzmir venlecek cevap k bul etmek iatemiyor - yıldrzlı sema ı~e vucude getı M' fi l . h' ·ı •~ nüm noktası olarak tasvir edil· 
er:ı ır. .mır Hlliliahmeri, inaant şubesine 20 bin Uta munenet tahsi- rasmı a rllen eseri sevinç içinde teınaıa ısa r ~~ı amı -~·., yar;n-

blr muavenetten maada bir r.y olım- satı göndermiıtir. Hllfiliahmer İzmir lar. Almanyayı bağlıyan sulh iji . . sabah (bugun) saat 9 buçukta mektedir. 
van bu gibi teberrliatı kemal şllkran-J fel&keti kaqpsrnda vatandaıları da Ruyter ajansının Avrupa ga muahedesinin &tır §ft"aitinden ett'.Aı J.Q!!,, ışaı;;1 ettı. Ar Be Haydarpaııaya muvasalat ede- - Eleftron vima gazetesi eı· 
la kg!lll etmekte~ 

1 
yardıma davet etmi9tir. zetelerine verdiği bic hebere gö bir an evvel lwrtarmak 19in Al hJ~~ ~ :~u . F ~· ~ve cektir. Müııyü Venizelosun öğ cümle diyor ki: 

t .er a~~md ö':°tu an!:.r Ceset 117 yi buldu re kuponlar meselesi hakkın- manyada millicilerin ne pahası ~~ ı 1 ı .. e,~; /h ;~- leden evvel patrikhaneyi ziya- " Tarihte Türklerle Yunaıılı 
zmır sey ın • en zav - İZMlR 30 H ı d T"'rlci h"'kfuneti tarafın l 1 un har k te geç ır e ayrı ayn gor., ..... a 1 I - ti h · d"kt sonra lar kadar iki milletin mücadele 

dan şmdye kadar teşhlı edilenler tun di s .... , d-1 "kia~ab.~yüa"ylret g.üzfe. - da Diiu .. ye u . l" .- na ko ~rsadiokls . .. e e - kı Beyle vedala~ırken Yunan rake ve İifO rıbgeldz ı hen k ti 
Jo.rdrr: r e,.-pze e er ı u mısa ır- an yunu umumıye mec ısı- me ıste enn gosteren teza- B kT F l"h B . h d şam ııtan u arı are e mu ettiği nadirdir. Fakat gene ins3 

Süleyman Ç3Uf oğlu İamct, SUley- !taneye lraldmldılar. Kendilerine çok ne verilen cevap 25 teşrinisani hürat vardır. Fakat buna karşı ~ıve ı 1 a 1 cl:'ın şa 1111 a karrerdir. ni fikrin, mevzi! ve cihan~ümul 
ma~ çavuıun.küçök .. oğlu Kemo.1, Mor iyi ba:ı,lıJ'.or. dil~ndilerine üçte ha- de vadesi hulill edecek kupon da gene ayni hedefe. vasıl ol- Turk :S~tuatına hı~~p ~~e;k: Ankara, 31 ( Telefonla ) - hakikatlerin Türklerl.e Yunanlı 
t~kır k~esınde. ~ ı;::ehmet, Ma- ınaın 818 

e tcdiyatının yapılmasına Türki- mak için başka bir yol takip e- . -. u derem d~~ uad · eli ıe- M. Venizeloea çiftliği gezerken lar gibi iki milleti dün Ankar:ı 
nısa ı ıo muavını e met oflu H. Hililiahmer lzaaı hanımların mü- nin al' iktı dl: az· eti d 1 d İtil'f l nmıze yar Hll e ınız. • e . 'ki d A k ked' 1 bedi e e da inu:alanan muahede gı"bi bir 
Kara bağlarda Ülfet H., Ulfet H. m bayaa ettiklui elbiaeleri ÇB.mllfır ve Y? ~ . ı ve! d 6; v klı.y d enMe.r vaafr fır. H a. ~o u. Tevfik ve Rüsuhi Beyler Ga 1dilmi~tie n ara ıs Y 
oğlu Hneeyin,. Ülfet H. '"oğlu Keml. ayaklı:apları bugün dafıttılar. Artık run musaıt o ma ı!iı şe ın e ütev a ancıye nazırı · H ti ır· amma misafiri _ ş r. itilAla vasıl olmaları da nadir 
Namazgahta İsmail Ef., Bozyakada battaniye ve yatak 11kınb11 da kal- ~§· Stresemann arafından ölünce- zı . ~~ ~e 1 ı: t te . d e M. Venlzelos şeıeftne ziyafet görlilmüştür. İki büyük de\.,.ıet 
~a{dar 

1
Ef., Çayırltbahçede ismi meç mamışbr. Türk hükllmetinin cevabın- ve kadar takip edilen vehalefl.D. : ıy'M;~~~yto:iııe:a"'n!,~e~: Ankara, 31 (A.A) - Buglln adamı Türk - Yunan münaseba· 

u 
8

- Zengin bir aileye mensup olduğu da ilave edildiğine göre tediye Curius tarafından son bir sene ....,,. nrmet e te-kkur·· ıer'uun· . bu··_ riyaseticümhur kat;bi umumısı tını hakiki ve devamlı bir sulh 
urnova zayiatı deniı:de elbiselerinin trklıfı ve temiz '"' v r 

~iza Ef. zevcesi Emine H., Riı:a liğinden anlaırlan yirmi be§ yaıların- edilecek taksitlerin mayıs itilA- denberi devam oıunan siyase- yük reise iblağını kendilerin- Tevfik Bey tarafından Yunan haline koydu., 
Ef. mahtumu Me!ııııet Alt ve Klzrm da bir kadrn ceıedi hulunı•uıtur. Par fı mucibince üçte birinin tedi"fle tin taraftarları pek iyi takdire- den rica ;~ti Başvekili M. Venizelos ve Ha- Eleftran vima gazetesi Türle· 
Ef. ıer .. &kira! Recebin hempresi mafında 341 tarih ve Hasan ilmini edilmekte devam edeceği do diyorlar ki her hanki şehirde Ve unutuİmaz hatıralarla An riciye nazın M. Mlhalakopulos Yunan barışıklığının insani no!C 
Altye H., Leman H. Cemal B kızı !~~~~n bit nik&h yüzüğü bulunmak- bildirilmiş imiş. bir sergüzeşt cereyani Almnya- karadan ayrıldığını ifade etti. cenaplarlle refikaları şerefine tada ehemmiyetini, Kellog ve 
Na•mlye H. Cemal Hı zevcesi. Meh- "Temps., gazetesi Ruyter a- nm harlct ve iktuıadt siyaseti H . . . . Marmara köşkünde biröğle zi - Lokanro mi>aklarının ruhunu 
met oğlu Mehmet, Recep kanS< Hav Her cün beter altıfar ceıet bulun Yunan arıcıye nazırı ıae k 
va H., İbrahim ağlı.nm kardeşi Muı- maktadır. Ceset yek!Uıü 117 olmuş- jansmm bu eaberini kaydettik- içi faideli olmaktan uzaktır. O- B h . "zd ~ yafeti verilmiştir. Ziyafette B. aydederek Ti;rkiyc ve Yuna· 
tafa,sütçü Bektaf,Mustafa ğolu Ra tur. ten sonra diyor ki: nun için Almanyanm her taraf - u :7--~l atım~ en r~ d' M. Meclisi Reisi K§.zım Paşa, nistanın bu ruha hakikat ver· 
ms•an,Mustafa karısı Zeynep H., Ali Şehrin telgraf ve telefon muha- "Bu hususta şunu hatırlata- ta endişe uyandırarak eski husu ~m?-u~ tı '.me~·ur:Z dek~· Basveldl İ&met Paşa Hazretleri diklerini il'l.ve etmektedir. 
kızr Zehra H. Kemal afanm kerime- bermtı yoluna girdi. Yağmurlardan za lım ki, geçen hafta Düyunu u- metleri tazclenmcie meydan k rcknalın are e~ınef. lır baçü üaklı- le, Hariciye vekili Tevfik Rüş-
el Melek H. Mustafa oflu Yaıar. rann belediyeyi alikadar eden kısmı · r · af d ~1 h f a ıııca, mısa ır er, Y • ·· B ef d" y f · M y } M 

İzmir ıazeteleri seylahı müteakıp 300000 ticareti alakadar edeni de 500 m~ye b~ec ~tğ~r m: neşj v~nnesini. ~eıo~, er ::ra ~ ~ rimizle vedalaştılar. tule& ey enyı ve ~nantise arcti • en İze OSUn U• 
faaliyete.ır.e~en belediye ve zabıta me bin lira derecesinde olduğu resmi ra- re ı en ır te ı e te yatın nıyet ve ıtımat tev e ere . er ru ve unan eye mura-
mur!armın fedaktrane yardım ve gay porlarla tesbit edildi üçte bire indirilmesini kabul et memlekete sermaye celbi daha M. Venızelosun İsmet Paşa ehasası ve hariciye vekaleti müs soliniye teşekkürü 
retlerini, takdir, ıitayif ve hatta min Fakat hu rakkam lr:at't değildir miş olduğu tekzip edilmiştir. faideli olacağını hesap edenler ile vedalaşması bilhassa şayanı teşarı hazlr bulunmuşlardır. ANAKARA, 31 (A. A .) _ R••; 
netle kaydetmekte, İzmir bu hizme- Hakiki vaziyet ancak on gün sonra tamirat meselesini malt suret- A . k' d" l ? mi tebliğdir - Hariciye Vekaleti rrı• 
tinizi unutmıyacalr:trr,. domektedr .. anlaşılacaktır te halleden Young planını ka- tına va asına ne ıyor ar buat umum müdürlüğünden: 

F ransada tayyare kazas bul ettiler .. Fakat Almanyada- ANKARA, 31 (Telefonla) - siz hadiseler ... Üzenn' de durma- M. Venizelos ve M. Mihali.k<>Pu· 

lngilterede 
Muhafaz&kar fırka-

nJn riyaseti 
Londra, 30 (A.A) - Muhafa

zakarların içtimaında fırka re
isinin tebdiline dair olan takrir 
116 reye karşı 460 reyle redde
dilmiştir. Bu takrir reyi hafi ile 
reye konulmuştur. 

Müzakerattan ve reye müra
caat olunmadan evvel M. Bald
win bir nutuk söyliyerek "Ser
best eller politikası,, diye tav
sif etmi§ olduğu gümrük tari- -
feleri meslesi hakkındaki siya
seti~ teşrih etmiştir. Meclis, 
lort Beavrbrook müstesna ol
mak üzere M. Baldwinin beya
natını tasvip etmiştir. M. Bald
win beyanatında meclis kendisi 
aleyhinde fırka reisi sıfatile rey 
\'erdiği takdirde siyasi hayat
tan çekileceğini ve fakat siya
seti tasvip olunduğu takdirde 
son aylardaki ihlaskarlıktan da 
ha fazlasına intizar edeceğini 
söylemiştir. 

NetiLc olarak, meclis M. Bal 
lwin hakkında itimat reyini it
. fak ile kabul etmiştir. 

Lort Bcavembrook söz söyle 
el{ icin ayı::ğa kalktığı zaman 
lığa tutulmwtcır. .................. ._ 

ı lunderccatımııın çoklu
ğuna mebnı Sultan Hamit 
tcfrikanıızı dercedemedlk. 

itizar ederiz. ____ _ 

Viyana da 
Marks,, 

" Kari 
sarayı 

Viyanadan bildiriliyor : -
Viyana civarında Döbling da 
bir kilometreden' ziyade arazi 
üzerinde inşa edilmekte olan 
kırat Marks- Hof "apartımanı
nın inşaatı bitmiştir. Kırat Mar 
ks ev tessiatı,, Viyana Belediye 
si tarafından yaptırılan evlerin 
en büyüğüdür; ayni zamanda 
A vrupanın en muazzam ev tesi 
satıdır. Kıral Marks Apartma
nın arsasının mesahai sathiye
si 156,027 metre murabbaıdır. 
Bunun 28,751 metre murabbaı 
kısmı inşa edilmiştir. Geçit, o
yun ve bahçe mahallerine isa
bet eden miktar, 127,276 met
re murabbaıdır. 

Kıra! Marks apartmanının 
dahilinde, tekmil konforu hai• 
1382 adet ev vardır ki, 5000 
den ziyade nüfuslu bir kasaba
yı temsil etmektedir. Bu büyiik 
ev tesisatında., tabiidir ki, is
kan edilenlerin bütün ihtiyaçla 
rı temin edilmis.tir. Bunun için 
de 2 büyük çaınaşırhae, 62 yı
kanma mahalli, 20 banyilu ve 
mekhane mahalli, 887BOüı'lbO 
30 duşlu iki büyük hamam, 2 
cocuk I>:1hccsi, 1 dişklinigi, l 
anne nasihat yurdu, 1 bibliyo
tek, 1 çocuk yurdu, 1 postane 
ve nihayet 25 dükkan ve mağa 
za, mevcuttur. 

Bu inşaatta 24,4 milyon tuğ 
la, 19,9 .ı:tilyon ilo çimento, 3,5 

loa Cümhuriyet hükumeti tarafııı~ 
Boulogne - Sur - Mer, 30 ki müfritler bu plan mucibince Atina vak'ası hakkında hare- ğa değmez.,, kendilerine yapılmış olan davet• .. ~ 

(A.A)- Bir İngiliz nakliye Almanyanın giriııtiği taahhüt- ketlerinden evvel Yunan Başve cabetle Anka~aya gelerek be~ gu 
bir tebliğ de bütün Brezilya !erin aleyhindedirler. Eskiden kili ve Yunan Hariciye nazırile Müsyü Mihalfil<opuloıı ta: kaldılar. Ve Cümhuriyet bar"'"'' 
tayyaresi bugün ikindi vakti beri Young pilföu ile Almanya görüttüm. Müsyü Veniıı:elos "- 10-12 zabit tarafından ha rasimelerinc ittirak ettiler. ef 

N ufh h d d · İ · · · hh"'tl · l b d d" k' 1 b h lunet Paııa, Tevfik Rüştü S1~ e e atur e üşmıiştür. ki- nın gınştiğı taa u enn a ey- ana e ı ı: zır anan u areket ölen bir fik- M. Venizelos ve M. Mihalakopu.,.. 
si nakliye kumpanyası amele-- hinde olan meşhur maliye müte - Bunlar,, çok ehemmiyet- rin can çekişmesidir.,, arasında taatii efkar vuku buld!:;. 
sinden olmak üzere 3 kişi öl- hassısı ve sabık sabık Alman Maddi meaail 10 haziran 1930 t•rı . 
müş iki kişi yaralanmıştır. devlet bankası müdürü Dr. K 1 ki • li itilifname ile kat'i surette hal~ 

Schach ( Şaht ) geçenler-· arşı J J emnıyet !erek Türk· Yunan münaıeba . 
· B · k d0&tluk ve ittiraki me.oai tariki ~; 

Bulgar hükümdari de ~~erikaya gitt!. ır ço ma mine girdiği her iki tarafça mü,ab 

. ~ya, 31. (A.A) - Kıra! Bo-,1 ha:;~~=~::: ~~~anyamn ala Türk-Yunan muahedesinin esasları edil~ün bilyiik ı.ir samimiyet h•"~ 
nt szahıl~. Kıtralıçe hadlkınS mf uazzam caklılar ar smda ve bilhassa ı Ankara 31 (A.A) - lıtihba 1 tine rağmen bir veya bir kaç dev içinde imza edilen dostluk, bitaraf!."' 
e ura ı arasın a o yaya va- F d 1. kl k ' . uzlatma, ve hakem muahedcaile ~ ·• 
l l 

1 

ransa a hay ı mera a arşı- ratımıza nazaran Y unanııtanla let tarafından taarruza •g" radrğı tı 1 
Si o muştur S h h ret ve ikamet muahedenamesi, 3 b"' 

. lanmıştır. Çünkü D. c ac tın imza edilen m'.lahedelerden ha.- takdirde diğer akit ihtilafın de- çin bir çok ümitlerle dolu olan • 
. •. • 1 tediyatı t~i~ i_çi~ AU"ıerikan~n kem muahedesi Türkiyenin hal vamı müdde 'nce bitaraflığını devrenin ba,langıeına nişane oldU,:,.. 

Brez1lyada da sukun muvafakatını ıstıhsale çalıştıgı .1 M . t 1 kd . muhafaza edecektir. tki hükti- Türk ve Yunan devlet ad•rıu-;; 
.. l . d E" A rik ya ı e ve acanı an a a ettı- Ankara mükalematma hB.kim ol.~n ~e 

Paris 30 (A A)- Brezilya J sAloy enıyor u. .gerb. meınila ği hakem muahedeleri tipinde- met arasında çıkabilecek ihtilaf sait ve muavfık zihniyetin Turl< • 
' . · . manyaya kanır ır ce ıe di . . • lar evveli bir uzla•ma komiıyo- ·· .3.c 

sefarethanesı neşretmış olduğu göst : d tecili düyunu kabul r. Muahedenın bıtaraflıgıa .,. d h kuY ku h'ki Yunan milh:ıtleri nrr/ıntlaki ınu• .-
d lak b' ""k' hük"" ·· er.p e · · I h nunıı. sonra a u a mi- babn atisi için pek kıymetli bir rrı~::ı,; 

a kmut ld • ı su b~Id" ukm dis~ j ederse o zaman gene ayni Ame ıt 0 an a kamına nazaran tara· yete taallQk edenler müıteana vi zlQ1811 olduğunu mütaheded• '' 
me te _o_u_:g:::.u_nMu~_;_ırm_e te r. rikanın um::ımi harp esnasında feynden herbiri diğeri aleyhine 'hakeme tevdi edilecektir. Mua'. mutabık kaldılar. . fi•· 

İngiltere ve Fransanm Ameri- müteveccih iktisadi ve ya siyaai hede beş sene müddetle meri- iki memleket Batvekilleri ıl• ·1ıi 
Çöp kamyonları ~d~ almış oldu~u ?.<'rçl~ın ~e j hiç bir ~til~fa ve h.iç bir ~ombine dir. Hitamından ay evvel feıhi ;;;~n ~r~~=~erln:t·~::il;;,tZ'~e~~ 

diyesınde de aynı sühuletı gos zona gırmıyecektır. Akitlerden takarrür etmezse daha bir 0 ka sulh mefkUresi lehinP ehcmrnı,ı.. Belediye mevcudüne itave
ten bu sene yeniden bir kaç çöp 
kamyonu daha alacak, .birinci 
ikinci derecedeki sokaklardaki 
çöpler komyonlarla nakledile
cektir. Çöp arabaları ise üçün
cü derecedeki sokaklara ve yük 
sek yerlere tahsis edilecektir. 

kilo atÇı, 130,000 milyon milr. 
kum ve moloz, 24,000 milyon 
cam, 62,200 milyon mur, döşe 
me tahtası, 614,000 adet kere
mit, 7000 kapı, 5600 pencere, 
kullanılmıştır. İnşaat28,640,490 
şiline çıkmıştır. 

İnşaata 1926 senesinde baş -
lanmı ve - ustos 

termesi icap ettiği şeklinde neş- biri sulhperverane taru hareke- dar devam edecektir. bir teminat ihzar eylemit buluı;ı iJ1 
riyata baslandı. Bittabi bu neş lan kanaatini bealiyerek Türklfd:ııı 
riyat ~erikan hükumetinin Tu"" rk-Yunan muahedelen· ve Yunanistanın gerelr,.Balkan(.al" d3l<İ 
nazarı dikkatini celbetmeketn gerek şarki Akdeniz havza•'" •· 

İ • ki h ANKARA, 31 (Telefonla) _ İ lan T ikbsadi ve ıiyaai menfeatlerin~ d;::.. 
geri kalmadı. şte aşa.gı a- mza an ürk - Ywıan mu - uygun olan takarrüp .., .'!~ l•'· 
ber Amerikanın tecili düyunu Türk Yunan ticaret ve ika- ahedeleri, Hariciye Vekaletin- mesai emrine devami kararla.ştJT"1 g< 
olduğu gibi harp borçlan mese met mukavelesini müzakere e- - de tercüme edilmektedir. Mua- iki memleketteki akalliyetler• ·pi 
lesinde de yeni bir değişikliğe den Yunan murahhasları, kon- hede1erin en kısa müddet zarfın lince: Bunların ef'al ve hareket1•"0 • 

d • ·· t · vansiyonelle İstanbula hareket da pariamentolara tevdı'ı' mu- vatanlarının menfeatlerine uyd~fl11 a· taraftar olma ıgını gos enyor. lan ve Türkiye ile Yunanistsn .,.L_ 
V 30 (A A) M ettiler. karrerdir. •'"" ashington, · - . mıda teeaıiiı eden samimi mün~• ıeı· 

Stimson Amerika hükftmetinin tın inkitafını hiç bir suretle gu~ rı 

harp borçıarıe .. amirat meseıeıe c. H. F. grupu bugu··n toplanıyor ~nniyerek bir amili sükun o)J11
3 ~ .. 

ri hakkında noktai nazarını kat' lazım bulunduğunu düşünmek!• 
· ld " C.. za müttehit kalı:ıdı. .,ı.· 

iyen değiştirmemış o ugunu ve umhuriyet Halk Fırkası gu Hr:. nin senelik nutkunu dinli-_ iki memleket ımıziıind ~· :çı-
hariciye nezareti de bir morator rupu, yarın sabah (bu sabah) yecektir. talarının maruz bulunduğu 1<aç• .ıı· 
yom ilanı: meselesinin hiç bir za sa~t .11 de içtimaa davet edil- Divanı riyaaette geren sene- lıir men'e mahsus bir mul:•"cl• ı.ıo 

· amı m tır . . 3 ti i in ümkün l · kadar ya 



__ M_il_le_l_m_~kte~lerl bu aksam küsat edilecek 
Pakir talebe Mübadele j Çok rnusip ilk tahsil 1 ___ 1_sı_an_b,_,,_cu_m_a_ua_·n.ıerı nasıl eğleniyor? 
~oo kadar olduğu Bugün fevkalade Fırınlannderecei Vergi ikramiyesi Mübarek kaç gündür göz açtırmadı 

tesbit edildi i.çtima yapacak harareti tesbit olan 25 bin lira 
~ilaiiahmer ancak yarı- Bitaraflar kiralara dair edilecek Maliyevekaletitarafından Gürültüsüz, tenha bir yer arıyanlar nereye gitmeli? 
sına yardım edecek kararlarını bildirecekler Fırıncıların yaptıkları gönderildi Göklerin kubbesi delindi! - Her kadının adı bir, karanlıkta tadı bir ... 
lıı.ıarif müdürlüğü bir müd- - Muhtelit mübadele komisyo- yeni bir hile Tedrisatı iptidaiye vergisini Manzaraya tahammül edememiş - Ağzile kuş tutsa nafile .. 
~llenberi Hilaliahmerin mü- nu bugün fevkalade bir içtima tahsil etme için Maliye memur 
"'ıı . - Şehrimizde bazı fırınlarda- larına yu" sde bir ikrami"" verili 
,,_.atı üzerine ilk mekteplı:-r- yapacaktır. Bu içtimada iade k' k · · , -
'•ı ı e meklerin kabukları pı~kın yordu. Barem kanununun tat-"'· Yardıma muhtaç talebeyi edilen Yunan emlakinin bedela-
...,1t d' . ld ğ ve kaim olduğu halde içi hamur bikinden sonra bu yu''zde bı'r ı'k' e çalışmakta i ı. tı icaresinin kime aı t o o una 
~ '{ apılan tetkikat neticesinde dair hakem kararı tefhim edi- dur. miyenin verilip verilmiyeceği 
'<rd Bu ekmeklerdeıı çoğu hileli- Maliye vekaletince tetkik edil-
'" ıın edilecek talebe miktarı- lecektir. Hakem kararının es- d' ç k f · k 
~. 4000 olduğu anlaşılmıştır. babı mucibesi de tesbit edilmiş ır. ün ü ırıncılıırdan bir ıs- miş, neticıtde verilmesi tekarrür 
.,1 f !' yi bi mı ekmeğin vezninden kazan- etmiştir. Maliye vekaletinden 

~~ g~~! ı:~~~lüA~ıa.~:~mer: tir. mak için hamuru gayet kızğın 1 İstanbul defterdarlığına 25 bin 
ıoııderecektı'r. Bugünkü içtimada tazminat fırına. koy_ ulur.lar, bu s~r. etle ha-

1

1 ıira gönderilmiştir. Bu paradan 
talepnamelerinin kabulü için ta dd ı km -

ffilfiliahmer merkezi umumi yin edilmiş olan 2 aylık n:ıüddet ı_:aretın i!1 etı _e. e ~gın kııbu-, •} bin lirasını defterdar Şefik, 
~ıı İstanbul merkezine bu iş te temdit edilecektir. gu kızıyor ve ıçındekı rutubet 2 bin lirasını ikinci şube müdürü 

~VerdiX-i tahsisat ile ancak . hh tebahhu.r etmediği i~in ha-. Hilmi, 1400 lirasını birinci şu-
"' Türk heyetı mura asası re- h ı d k ı k k 1 d k 

Çocug"a yardım edebilecek- · B hh mur a ın e a ara 1 0 an ·a. be müdürü Ahmet Beyler al-isi Tevfik Kamı! ey mura as 
z.:nıyor. mış; kalan kısım M,Jiv. e şubele ı 

!arla beraber avdet etmiyecek, B h'l ı · · .. k u ı e erın cinunı: geçme ve rine tevzi edilmiştir. 
Ankarada kalacak ve yarın açı- ekmeklerin ayni pişkinlikte çı- ------~rıkara at koşuları 

~oşuda iki binici arasın
da bir hadise oldu 

lacak B. M. Meclisinin ilk cel- k Ad d S b · M b arılması için belediye bazı ted- ana .a er eSÇl- - ü arek, kaç gündür göz - Merak etme, ben onu da 
sesinde bulunacaktır. b' ı d" · k d' B ı d b t ır er uşıinme te ır. u cüm e J · ·· - J . l ııçtırma ı e. taksite bağladnn . , 

Marsilya seferleri 
den olark fırınların hararet dere erın numayış erı - Sanki göklerin. kubbesi de * * * 
cesi tayin edilecektir. ADANA, 30 - Adanada !indi.. Şu İstanbulluları, yakından 

.\NKARA, 31 (Telefonla) _ Seyrisef~in idaresini~ Mars~! Fırınlarını tayin edilen hara- Cümhuriyet bayramı gecesi - Şarıl şarıl her taraf akı- tannnıyanlar, pek keyif ehli a
Fıugünkü at koıularmda bir ya seferlerı ~trafm?a~ı tetk~- ret miktarındn fazla ısıtanlar- Serbesçiler tarafından nümayiJ yor . . damlar olduğuna hükmeder. 
rlıııe oldu: Birinci ko~ya i~- kati henüz bıtmemıştı~. Mars~! dan ceza alınacaktır. Difer ta !er yap1lmıştır, Bu nümayişler - 8u sabah lastikleri giyme Cuma günleri, şöyle Beyoğlu
·~ eden, Sarıkız Ceyfanın 3_ ya ticare~ mümessilimız Şerıf raftan ekmekler çok pi~kin ve'-esnasında zabıta memurlarına den çıkmışım. Çorapklrdan ha- na doğru bir uzanın: Kıratane-
ll keejnce Ceylanın bj.nici&i. Beyden hır rapor beklenmekte- lezzetli imali halinde francala taarruz edilmiş, iki polis yara- yır kalmadI. lcrde oturacak yer ulamazsınız. 

, llnl-e Sarıkızın binidııi Ali-_ dir. imali aleyhinde bulunanlar var- lanmıştrı. - İki gündenberi evde şem- birahaneler tıklım tıklım dolu-
"ü' zün k 1 d dır.Gerçi fırıncalalar, ekstra Gece Serbesçiler fener alay- ~iye ile oturuyo:ıız. dur. Sinem~ya girecek olsanız 
~ .· _ü. amçı a ı. İdarenin işletme müdürü Bur ı ı "k 1 
q unundu imal edilmekte ise de arı yapını~ ar ve ahroleun H. - Tarih tekerrürden ibaret .. , ayakta seyretmeg· e mecbur olur 

llirak~r ıki Jokoy, __ son yarışla.ra ha_ nettin B. İsken.deriyeden "'! km F k d b • İk' · f h 
f <> e ekler kadar nefis olmuyor. ı_r_ ası,,, _ıye agırmışlardır. ıncı tu anı Nu .. sunuz. 

ı etmemek uzere cHııkalı - dıkten sora Marsılyaya kadar N ı b f 1 B' tdı'ldı'l B k d G 1 Francala sarfiyatı ekme~e naza umayışçı er za ıta tara ından ızim büyük peder anlatı- Caddede dola~ayım desenı'z, 
. . er. u O§U a aza bir seyahat yapacaktır. • d ğ J ' ' ~ 
_cı, Y-lıvuz ikinci geldi. 1- . . ran yüzde beş nisbetindedir . a ıtı mıştır. 1 yor: undan altmış sene evvel bir kaç kişiden dirsek yemeden 

~ıoı.:or.:da Ga_ zal .bi.rin_ci, üçü.n G_üm __ rük. kımyan.e.le. rı Francalayı kaldırmak bir tasav 1 T.. k Ja . t" çocukluğunda bir kere daha kırk elli kişi ile göğüs göğüse " s G ı. vur halinde olmakla beraeer bu ur - pon cemıye İ böyle yağmurlar yağmış. Aksa 1 d 
liııcı· şu a ~tin. bırıncı, eyı,.. Giımruk kımyagerlerı ıçın ye . . d. ? d ge me en adım atamazsınız. 

d"rdüncü k""-u..ı- Tolfo hususta tetkikat yapılıyor. reısı ne ıyor ray mey anında kayık yüzdür- Gece bı'r bara rıksanız ve mese 
· c'ı· u . .. "." . "". . nt bir talimatname yapıldığı ma - · -- • müşl~ . . ~ 
• , Antranıkus . ık~eı, 5 .. ı~~ lfimdur. Bu talimatname muci Türk - Japon ticaret cemi- IA serde delikanlılık olsa da 
O§uda Leyli birıncı Gozu M. Mekteplcrı" · · · M T .. y d - Yahu, bizim bildiğimiz bu kızlardan birini oyuna kaldır-

' 
1
- . • • ' . bince diğer vilayetlerde bulu- yetı reısı · oroııro ama a ı d "k .. 1 dt 

~ lcincı geldı. Tolfo bır he-- nan kimya~crler buradaki baş dün Ankaradan şehrimi:ı:e g.el- ay e.r a g.o gur emez · .. mak isteseniz, sizden evvel an-
tarafmdan damızlığa alın- - kimyagerliğe merbut olacaktır. Bu akşam merası'mle nHitir. 1 - .. Barı, oldu .o.la~~· dunya- gaje olanların sıralarını savma 

Bundan maksat gümrük kimya M. Yamadıa bir muharririmi ya ordek gelmelı ıınışız... sını bekleyinciye kadar uyku-
Sttvari zabitlerimiz gerleri arasında bir vahdet te- açılacak ze demiştir ki: Bir kaç gün var ki, ağızlarda nuz gelir. Daha kuytu bir yer 
• · k · B · · h · - Bizim maksadımız yalnı• hep bu terane . . İki ki•i bir ara intihap ederek bir iki kadeh "NKARA :ill (Telefonla) _ Jll1n etme tır. unun ıçın şe n s 
11ıQn hi&'m~t atı müsabaka-_ rnizde bulunan gümrük kimya- A 1 k k -1- Türkiyeye Japon emtiaııı ıetir- ya gelse, hemen yağmurun bah çekiştirmek isteseniz, garson si 

1 . l' . . . d k çı aca me teınc mek değildir. Iİ. açılıyor: zin m3sanıza uğrayıncıya ka-
ginnek üııero buraya gelen gere. rı m.ec. ısı. ıç_tıma e. ere. SOO d' 

"" l ki d ı tane ır Ayni zamanda Ja.l.onyanın - Terkos kumpanya•ı etti- dar sabah olur. ·•ri ınoktebi müdiirü kayma I tahl~ll~r ıçı~ hır usu ta . p e ı t' 
Cevdet Beyin kumandası mesını temın edeceklerdır. Bu Bu sene İı,;tanbulda açılacı*: i~tiyacı olan Türk eşyasının da. file kalsm .. Bir seıı.elik suyu 

~da bugün karadan İstanb- suretle tahlil i~lerindeki şikl- SQO rniUet mektıebi bu ak~ Japonyaya sevkcdilmeıımi te- sarnıca attık .. 
hareketi ettiler. Günde 120 yetlerin önü alınacaktır. merasimle ki.ipt edilecektir. Ba milı. etmek~r. - Bbe yeniden masraf kapı 
~ ak b d zı mektepler ufak müsamereler Ankarada daimi bir Japon !arı açıldı: Dlin küçüklerin aya-
b, ıtre yave-ı: · et gün e Sokaklar nasıl temı·z- ~erg·s· k .. t tk'k ı ~ b' · b' li 'k · "IlbuJa gid11eeklerdlr. tertip etmişlıer ve halkı davet et ., 1 1 açma uzere e 1 atta gına ırer potın, ırer stı , 

1 k? mi<>lerdir. lııulunduk ve bir yer intihap et- sırtlarına birer palto alalnn der 
~on Veıı·ahtı· Ankaraya enece · s tik J d d T" ki k •-- · h flf Mekteplerin bütün muallim- . . aponya a a ur ye em en ne ba-yım, tüy gibi a -

gelecek Mektep talebesile devlet me- lerl tayin edilmiştir. Millet den;; tıasını tanı•'llıı.k ve rağbet bul- lemişiz .. 
ı\~'YT murlarının sabahları işlerinin hanelerinde 500 ilk mektep ho mas~nı ~emin e.tme~ için ~ükı1- _Ben de öyle!. Fakat laıı-

·~ n.ARA, 31 (Telefonla) - başına gidecekleri zaman sokak metta hımayesıle bır sergı arı 'kl d b' d ı..: h 
~ cası derı,; verecektir. Bu mual- . , . ~ - tı er e ır eRın.re amma pa a 
, veliahti Kanunusanide !arın nezafet amelesi tarafından lacaktır Japon hüku netı bu 1 1 h 
a !imlere 50 Jira ücreti. maktua ve ' · '. . : ya çı <mış a · · 
rayı ziyaret edecektir. süpürülerek toz kaldırıldığı gö- rilecektir. şe meccanen yer tahsıs e}mıştır 

1 
_ Naed bari odunu atabil-

Tenha bir yer isterseniz, ba
na kalsa, Darülmedayie gidin: 
Başınızı ancak orada dinliyebi
lirsiniz. Kırmızı koltuklar üs-
tünde, tatlı tarafından mükem 
mel bir uyku ... İşte Darülbe
dayi gecesinin bütün kazancı! .. 
Yalnız dikkat edin ki, "Deli,, pi 
yesi nde olduğu gibi aktö~ler $İ 
!ah çekmesinler. afyonunuz ba 
şınıza sıçrayıp keyfinizin kaç
ması ihtimali vardır. ~ rülmektedir. Umumi sihati Bununla meşgul olmak ü.:ere din mi? ' 

';:Ynelmilel kimya ofisi müteessir eden bu hal üzerine Tednsat iki sınıf üzerinden yakında Japonyaya gidece- Ne ise, biz Darülbedayii bir 
" b' k 'k" 1 1 B yapılacak ve ikinci sınıfa geçen g·_ 1·m. ,, - Nerede, birader!.. Her kenara bı'rakalım·. Gayn· bedı·ı· ariste tesı's ı edı'lmı'ş bulu- ır ço şı ayet er o muştur. e .. .. .. d 1 _ Sene milletmekteplen'n"•n ş•La gun onun en ge""'r, pazar ıgını 
, Be_ ynelmilel kimya ofisine 1ediye riyaseti şehrin temizliği ........ ~n y .. - şeyler olsa da, şuradaki sinema ·aı.- . . 1 b' h 1 detname alanlar iil'Cbilecekler- avuz zırhlısı dün yaparnn. Herif, "kaç çeki gön- nın varyete numaralarını sey-
\i "1miz için hükumet mecli ıçın esas ı ır program azır a- dir İ d d derelim?,, diye sorar. Başımı 
1 r l~yiha vermiştir. Bu layi- mağa başlamıştır. Bu sene her dersanede 50 ta- zmite Ön Ü sallayıp geçerim. retmek daha iyi .. . Salon, hın-
~ &'Öre bu iştirakten hükı1- Bu kararın tatbikine kadar ye 1 b k k Bir kao gündenberi limanı- - Taksitte ödersin canım.. ca hınç dolu idi. Kapıdan içeri 
,'Q\ • 1 · b e e 0 uyaca tir. Millet mok- " girince yarı karanlıkta el yor-

hisses!ne iaabet edecek ni programla temizlik ış en aş tepl•n'ne devam eden talebenı'n mızda bulunan Yavuz kn1vazö- - Dog· ru amma, taksitle öde 
f . ~ damile yürümeg· e ralıştnn. Pro 

•1a Maarif, İktısat, Sıhhat t&n başa değiştirilecektır. miktarı 25000 olacaktır. Mek- rümüı: dün sabah saat 10 da İz- mediğim Allaha bir can borcu jöktörlü Matmaze~ meydanda 
, Ctleri bütçelerinden temin Sokaklar, pek erken temizle- t ı k h ı ı mite gitmi<>tir. l kaldı .. 
~a ep ere en ço anım ar yazı - "' yoktu. Meg· er, seyı'rcilerden bi-

Caktır. necektir. k d 
i"· ~~!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!l-ll!!!!!!l!l!!!!!!!!lm-l!!llll!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!!!l!I!!!!!!-~ ma ta ır · !!!!lll!!!l!!!ll!Blm!!!!l!l!_B!l ___ ll!!l!!l._!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!11-l!!!ll--9!!!!!!!!!!!!!!!1! rine roP,"ram ı verirken hafif bir 
ki "f } •• hd • • Bu akşam açılacak olan mek T fik S J" p d •• T.. k rnrkıntrlığa maruz kalmış: 
lYlanı aturacı ar IDUSta emıDI tepleri Vali Beyin ziyaret etme ev 8 ım aşa Un Ur 

si muhtemeldir. - O ki yapıyorsunuz ayıp 

Cemiyeti intihabı dün yapıldı · • .... • · ocağında bir konferans verdi değildir? 
Pamuk ihracahmız Kaba bir erkek sesi: 

çok fazla - Karanlıkta ben ne bil em, 

Pamuk ihacatımiz geçen sene 
ye nazaran fazladır. Yapılan is 
tatistiiolere göre geçen sene ey
lUI ayında Mersifl limanından 1 
1 m;'\ on 2~0 bin 332 hlo pa
muk ihraç edilmistir. Bu sene 
ihracat miktarı 2 ~lilyon 210G' 
bin 832 kiloya ' ıaliğ olmııştuı. 

Vakıa mıktar itibarile ge~e:
seneye nazaran fazle pamuk rn 
tılmıştır. ı 

elime yimşacıh bi şey dohundu .. 
- Sen utanmiyorsun? 
- Utanacak nittim ki, uta-

' 

nam .. 
Maamafi, Matmazelin eline 

bir yirmi beşlik çıkarıp toka e
dince ihtilaf halledildi. 

Ayni Matmazel, biraz sonra, 
benim de yanıma yaklaştı. Ağ 
znnın içine girecek gibi soku
lunca tehlikeyi anladım: On 
kuru,u verip uzattığı kağıdı, 
bir tarafına dokunmarnağa iti
na ederek aldım. 

• * • 

- Fiuuuu, fiuuuu .... 
Ön ve arka sıralarda, ıslık çal 

nuyanlar da aleni takdirlerini, 
yerlerinde manalı kıpırdanma
larla izhar ediyorlardı: 

- Kalçalara diyecek yok.-.• 
Ha ... Ne dersin? 

- Dizinin üstündeki siyah 
"ben,,i gördün mü? Nah.. İşte 
gösünqe de bir tane var .. 

Rivayete gön: bu, : · • İspan 
yol dansı imiş. li;ğer bütün İs
panyada danslar böyle yapılı
yorsa, orada hiç bir kadın, ko
casını zaptedemez. 

Şehvi bir kadının kıvranma 
ve kıvrandırma, san'ati n8ını

na neler yaratabileceğine bu 
danstan daha iyi bir misal ola
maz. 

Alkışlardan koca salon inim 
inim inliyor. Kadın, bir daha 
sahnede göründü. Yüzü koyun 
boylu boyuna uzanıyor, tek a
yagı üstünde seri hareketler ya 
parken memelerini zar gibi ör
ten (Sütiyen)i öyle bir çözü ü 
kuvvetli kalçalarının öyle bir 
titreyişi var ki, bir çok seyirci
ler yerlerini değiştirerek daha 
iyi görmek için ön sıralara geç 
tiler. Arkamda iki kişi konuşu
yorlar. Birisi sordu: 

- Yahu, sen gözlerini ka-. . ) 
pıyorsun, nıçın. 

Öteki gülerek: 
- Ne yapayım, diyor, man

zaraya tahammül edemedim .. 
Bilmiyorlar ki, şu sinirlere 

bin bir sehvet kasırgası kopa
ran kadın, sahneden çekilince 
bütün tesirini kaybeden kırklık 
bir mekkareden başka bir şey 
değildir. Onu. bu kadar cazip 
değildir. Onu, bu kadar cazip 
gösteren, hatta, sadece yarı .çıp 
la.klığıdır.Büsbütün soyulsakeıı 
disile meşgul bile olmiyacak
lar .. 

Ne ise, perde kapandı. Dans 
İspanyol kahramanı, sahneden 
çekildi. Fakat 3Jkışların gürül
tülü sağnağı halil devam edi
yor. 

Bundan sonra sahneye bir 
hokkabaz çıkiı. Fakat, halk, İs 
panyol dansına daha doyama
mış olmalı idi. Zavallı adamca 
ğız, kan ter içinde, ne kadar 
hüneri varsa ortaya döküyordu. 

Şapkasından, canlı ku:ılar mı 
çıkarmadı, ateşsiz yumurta mı 
pişirmedi. ~~'1:ıti havanda ezip 
sonra ~·i.1e sap sağlam bir hale, 
getirdikten sonra hazıruna mı 
göstermedi, daha neler neler 
yapmadı. Fakat bütün bu hü
nerleri boşa gitti. 
Yanımda birisi gülüyor: 
- Herif, ağzile kuş tutsa na 

file!... 

Fakat memlekete nşagı yuka 'ı 
rı ayni nisbette para girmiştir. 
Bunun sebebi evvelce de yazdı, 
ğımız gibi dünya pamuk fiatleri ı 
nin dü§lllesidir. 

Adana pamuk fiatları geçense 
seneye nazaran yüzde 3 nisbe
tinde düşkün satılıyor. 

Evet, sahi de öyle .. ağzı il~ 
Sizin de kulağınızda küpe kuş tutsa faydası yok .. 

olsun: 

~~ .. . 

~~ifııtııracıl.ır mü•talıdemini lıeyetl idarelerini intihap ederlerken 
~~ifaturacılar cemiyeti dün mede müsademinin patron ta
<ıı Unda C. H. F. binası sa fından istenildiği zaman çıkarı
~a İkinci içtimaını yapmış lamaması, hizmete yeni alına
!~ en hafta yazdığımız nam cak müstahdeminin cemiyete 
iti 1';si mucibince yeni idare kaydettirmeden ve tezkiye o-

tıı . 'h . . 
~ ıntı ap etmıştır. lunmadan alınmaması, saatı me 
\ e heyeti intihabatını mü- sainin tahdit edilmesi gibi mad 

1 
Y~ni nizamname müzake deler vardır. 

'1:1ış ve bazı tadilatla ka- Nizamamenin tekrar müza-
l'lılluştur. Yeni nizamna, kere edilmesi de muhtemeldir. 

Perde kapandı. Beyaz perde 
Her kadının adı bir, gerildi, sinema başladı. Sinema 

Tllrk oca/ında vtrl/tn konftransta hazır bu/un11n ıtı1ot KaraNılı:ta tadı bir.. ile beraber, ayak ve el peşrevle 
Etibba RvueavSSS)) rO eta 1 Müteakıben bizim odala~ nak- Di:yip te, sinemada program ri d~ başlamıştı karanlıkta de-

fik Salim Paşa dün akşam Türk li kelim ederek bu hueuıta çı- dağıtan Matmazellere iltifat vam eden bu panun için panka Nişan merasimı 
Mahkemei Temyiz azalığın- ocağında bir oknferan& venni, kan 1928 deki kanundan bablet etmekte ihtiyatlı davranın .•.. oyunu, belli ki perdede ki oyun 

dan mütekait Memduh B~in konferansta bir çok maruf dok- mlttir. Memleketimizdeki taba· Yerim• heniiz oturup yerleş dan daha tatlı idi. Bereket ver 
mahtumu tüccardan Bili! Mem torlarımızla bazı zevat hazır bu bet vulyıtinl izah eı.tikteo aon miıtim: Perdol açıldı. ve lkl ka sin sahnenin altındaki mavi 
duh Beyle mütekait itmerayi lunmuıılardır. Tevfik Salim Pt ra sözüne nihayet vermlt 9e al- nadı araımdan gt>beğlne kadar limbayal. Eğer bu lamba se
bahriyeden Rasih Beyin keri- etibba odaları teşkilatından ba klflanmııtır. . 911>lak bl.r kadın, debelonlr gibi anslarm biteceğini haber verme 
mesi Fahire Hanım nişanlan- setm~ş, Almanyada ve Fransa- Tevfik Saliılı Pllfll l>ugUn Av hareketler yaparak sahneye ff sanırım ki pek çok kişiler 
mışlardır. Cenabi Hak tarafev- da bu odaların nasıl bir ihtiyaca rupaya gld9cek ve huıull bazı çıktı. "Panadl.,, den ~n, ardı cUnnti meşhut halinde yakala
in hakkında hayırlı ve müt~- tekabül ettiğini ve bunların te- tetkikatta bulunacak ve bir bu arası kesil.mu ııılıklar hafla- nacaktı ••• 
vemmen kılsrn. kimül safahatını anlatınıştır. çuk av ııonra ;avdet edecektir. mıstıi 
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• 
•il• 4' ı İki gün evvelden eşyalar top\ 
'\t' '\t'~'f ıA;Ji. !anır, size bir eşya ~o~l~nma-
·Jt. ~ 3·~ sı esnasında geçen bır ı~ı mu-

1 Bilmecemiz 1 - sı·NEMALAR:::. 
1 i 3 4 S 6 7 8 9 10II1 - ~ 

Asrtn umdesl "Milliyet" lir havere parçası nakledeyım: 
r, 'ŞRİNİ 'ANİ 1930 - Ayol! Kol.Jm kanad:rn kı-l l E ::; rıldı. Şu yatakbağım bağlayın .. 

iDAREHANE - Ankara cadde1i Tam bağ bağlanırken içerden 
No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, Iı. bir see "çat!,, eder ve bir vavey 
tan bul. la: 

Ben demedim mi? Telefon numaralan ı 
lıtanbul 3911, 39UI, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

3 aylığı 

6 " 
12 it 

Türkiye için Hariç i~in 
400 kurut 800 kurut 

750 .. 1400 .. 
1400 " 2700 " 

- Aaa, yazıık.. Kaynanam
dan kalan el aynasını yatağın 
altına koymuştum, kırdınız.. Bir gün karı koca Cadde- merkez memura beyle geliriz. 

_ Ayol benim elimde iğne bostanına gezmeğe gitmişlerdi. O geceyi Kemal Beyle Sali-
iplik vardı nerde?. Bir caddenin kenarında şöyle ha Hanım uykusuz geçirdiler. 

bir iliin gördüler: Satılık rnüf- Ertesi sabah merkez memu-
- Bu Kütahya vazosunu ne- rez arsalar. ru geldi. Üsküdar muddei umu-

reye koyayım?.· Saliha Hanım: miliğine tezkere yazıldı. Müd-
- Şu tabak sandığım yerleş - Eğer ucı.izsa, şuradan bir dei umumile Adliye doktoru 

tirseniz !. 

bllmecemlzln h11lledllmlş 
şelrlt 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nüıh•lar ıo kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

parça yer alalım, dedi, küçük geldiler. 
- Reçel kavanozları dişarda bir ev yaptırırız, ev kirasından Bu esnada ta Bostancadan, Kı- 1 1 ş 4 1 O 7 9 10 11 

kaldı.. kurtuluruz. zıltopraktan, iskeleti görmeğe ı 1 1m 1 1 
- Ay ayağıma çivi battı.. - - -ı.ı 1.- ,- -Bu fikir, Kemal Beyin de ho- gelenlerin adedi artıyordu. · 
- Yavaş çek! Muşambayı · · A · · · · - -ı-ı. - ---Gazetemiz il&nların meı'uliyeıtini 

kabul etmez. çizdin!. dul ar, pazarlığa giriştiler, uyuş Hafif bir de yağmur çis.eli- - - -- --
şuna gıttı. rsamn sahıbmı bul Bahçe, bır mahşer olmuştu. ı 

- Oklavayı nereye koydu- - tular. yordu. , - •• - .-.-

. ..--8-u_g_iı_' n-k-iı-. _h_a_v_a __ , nuz_?. Ayol, havluları ne kaldu- nıı!1:k~te::~~seU:,t~:u~1!:1::~~ ~t~~o:ı~; :kö~e alalım, de- B [~ - _'. -
dınız?. Elimizi, yüzümüzü nere la·d., S"lİr? Hanım, cadde üze- di, vağmur altında muayene ol- 7 

• • • Dtin en çok hararet 16 en az l O 
dtrece idi. llugün ruzgir poyraz 
uecek bna bulutlu olacıkıır. 

ye sileriz?. rinde yer istiyordu. ma7.. • - 1 -- 1 
- Bir gece de kapsız yorgan Kemal Bey buna müarizdi: 1 Bekçiler kemikleri içeri ta- ı- • ---

la yatsınlar.. 1 - Karıcığım, diyordu, ön ta-ı sıdılar, mutfaktaki et masası- - - - Ilı= . 

! 
Daha var ya, kısa kesiyo-, raftaki parçalarda ağaç namına rıın üstiine yaydılar. Adliye dok 11 - - - - - -- -

Haftanın yazısı 1 rum.. bir şey yok; hem cadde üstü toz 1 toru. muayeneden sonra, iske-
"------------- Derken göç gününün gecesi lu olur. Orada ev yaptırıp, otu- letln yüz seneli kbir iskelet ol- Mugü11/ıii bilmecemiz 

her ıey hazır ve ev halkı muha- racağrmıza göre, bari biraz da duğunu tesbit etti. Kemikleri a-Taşınmak! saradan çıkar gibi diken üstün- bahçemiz olsun.. lrp götiirdüler. Halk, dağıldı. 
Yazlı kıtlı yet"lerde oturmak de yatarlar .. Ertesi sabah araba Saliha Hanım, istemiyordu: * * * 

nİmiPtine nail olanı.rm pek iyi saat dörtte yani gece gelecek. - Bahçemiz olacak ta, ne o- Bah~e ile evi,n içi yanğın ye-
bildikleri bir afet vardır size bu Çünkü iki saatte yükleıı.ir, iki lacak? .. Önümüze evler yapıldı rine döıımüştü. Karr·koca işe ko 
hafta eı~ sıcağına ondan bah saatte de iskeleye iner .. Vapur mı, bir yeri göremiyeceğiz. yuldular. Etrafı t1'f!'lizleyip, dü-
sedeoeğim. Taşınmak göçet _ da seldsda.. Bu araba vapuru- - Arl<amız deniz... Adalar zelttiler. 

nıın taıif•İni yapan adamın ha karı:ıımızda, daha ne manzara Bir hafa sonra Kemal Bey, 
m~qınmamn bir takım me- yatında bir kere bile göç indir- ta tersin? bahçeden içeri girdi: 
raııi.ıni vardır. evvela or.ı.dan mediği muhakkaktır. Çünkü ak - Ben, cadde ist7rim.: - Karı, bir tane daha bul-
bıışlamelıyım. 1ı b&§ın51a bir adam sonbahar - Ben de bahçe ıste~m.. dum. 

On on-bet •ii{ı evvel manda veya ilkbaharda sabahleyin 8 Kemal Bey karısını dınleme- - Ne? 
-bası aranır. Bu pek kolay deki postaya yetişecek öküz a- di, iMediği yerden arsayı aldı, - İskelet. 
'1Wunur blr matah değildir. rabalarının geceden yüklenme- dört odalı, şirin bir kö!j'k yap- Saliha Hanım, az kaldı ba-
Şehreman~ manda anıbasile si lazımgeleceğini düşünmesi tırdı. yılacaktı. Evini, bahçesini gene 
nakliyatı guya yasak etti edeli lazımdır. Düşününce de 8 deki Taşındılar... yanğın yerine dönmüş gördü. 
manda arabaları bulunmaz hint vapuru 11 ve 12 de yapmaya * * * - Eyvah, dedi, gene mahv()l-
kumaşı oldu .. Nihayet büyük mani yoktur.. Saliha, kendine yeni bir o- duk. 

müş"il,...'- araba ele geçer ı~- vuncak hediye edilmiş bir ço- iBrden hatırına bit" şey gel-
" •nıa. " Uzatmıyahm .. Saat dörtte c. uk gı·bı' memn-·--'u. Evini, bah 

kin arabacı ters, lanet bir adam araba gelir .. Ev halkı büzük . . . duuu di. Belki de bu is'kelet sonuncu 
dır. büzük kalkarlar, alaCil karanlık çesınt sevlıByor ~ b uk değildi .... Belki de buraaı eski 

- Yirmi lira! der dayanrr .. ta eşyalar yüklenir araba ga- Kema. ey, eı; uç vapu- bir mezarlıktr. 
' · ru il- gelıyor ve hemen soyu- O an kad nl am l al 

Soldan ııağa ve yukardan aşağı 

1 - Herkesin fikrini topla
mak (5). Neşreden (5). 

2 - Bir erkek ismi (4). Ba
yat defi! (4). 

3 - Bir nevi çamı.ır (3). Arap 
çanın ilk harfi (3). Mezhep (3) 

4 - Yet (2). Birleştirmek (5 
Sonuna bir (N) gelirse ekmek 
olur (Z). 

5 - Bir uzuv (2~. Köpek (2). 
6 - TemCAni (4). (~eder). 
7 - Nota (2). Yuva (2). 
8 - Beygir (2). Anahtarın e 

vi (5). (R) ile vahit olur (2). 
9 - Mesrur (3). Cilt (3). Du

dak (3). 
10 - Müsaade (4). Küçük ço 

cuk (4). 
11 - Bir kadın ismi (5). Ha

van (5). 
Tabll meşhur tarife kom~syonu cır gacır hareket eder ve sayfı- ~ .. .. . zam ı ı,, ı e e -
bu işe karışmadığı için Herifin yeye çöken gariplik arasında nupk,

1
bebhçheye fır!ı~ord~uvuk ;•r dı ve hakkım kaybetmiyen in-1!1~---------

ocağma düılerslıtlz-. '. Bu düş- taşınanlar oradan uzaklaşırlar .. z.ehv He a çı~~·n·\ e yor~ 
1
a- san tavrilehaykırdı: Ecnebi meınleketlere 

tüğilınllz ocağın fırka veya Türk lı a annn, uçu cam agac a- - Kabal)at hep senin!... Ben 
O - 1 d - h 1 1 Bu kadarla bitmez .. Asri iş rının altına kurduğu hamakta sana burasını almryalım, deme- giden tüccar ve 
cagı oma ıgmı atır atma< 

isterim .. Al aşağı tut yukarı 15 beride, inilen yer<a .. Orad/ki sallanırken: dim mi? seyyahlara 
]. - muhaverelerden size bir kaç - İyi ki, bu cihette arsa a 1- Sözümü dinleseydin, bunlar 
ıraya baglanırsmız.. 8 k K ' 1 

Parça. mısız. doi'rusn bahcesiz köşk b 1 d' an .. ıımmerçıya 1 Şimdi iş gün tayinine kalır.. · şımıza ge mez ı...... ı vııı 1 
Burada nuarı itibara alınacak - Aa ! İncir resminin çer- çe\<::ilmezdi. ! diyordu. S. 1. ita( 
iki şey vardır: Biriei uğu~u bir çevesini kırmışlar, Allah cua - * * * yana 
gün seçebilmek, ikincisi araba !arını versin.. Bir ak§am Kemal Bey, bah- Doğum - "Times.. gazeteıir.Jı Sermayeli 700,000,000 

1 . ~ehrimizdeki muhabiri Mr. Collins'in (lht' t k · vapurunun tarifesini tasarla- - Eyvahlar o tun vışne re- cede çukur kazarken, ıkazması- d" 1 . ıya a Ç&i!I: " bir kız çocuğu unyaya 1:e mı~tir. 
mak.. çeli perdelerin üstüne dökül- na bir şey takıldı. Baktı, bir ke- 580,000,QOO Lirııt) 

Araıba vapuru cumartesi iş· müş.. mik parçası. Biraz d<:ha kazınca Tıp talebe cemiye.ft kongresi Traveller3 (Seyy.ı~ı' ı 
!er, pazar işlemez, pu:artesi. - Benim yeleğimi gördünüz meydana 1am bir iskelet çıktı. Cmiyetimizin s~nelik kon- çekleri) '.tlar 
salı çalışır, çarşamba durur, mü?.. Kı:ımşular.a h.~ber ~erdi.ler. Mu.d gresi 7 _ xı _ 930 cuma günü sa- Lire!, frank, İn~li'. lira;ı 
perşembe vardır, cuma yoktur., - Vay vay vay! Mürekkepli det umu;nı ~utekaıtle'.mden ~ır at 13 te Türk Ocağında aktedi- veya ~oları frank olarak 
Vapur değil kafir ekspres treni. kalemin hali harap!. . zat, .Po!ıse ıh barı. k.ey. fı:~ret. ed .. ıl-/ 1eceg- inden bilumum aza arka-
H .. · l · D k k' 1" ld - ı salıları bu çekler sayesnds er gun ış er m;rya.. eme ı - Çekiç nerede çekiç! . mesı azım ge ıgını '. erı_ sur- dasların hiizır bulunmaları rica 
elde cumartesi, pazartesi salı _ Sen çekiçi arıyacağına şu dü. Merkeze haber gittı. Iske- ol~nur. • nereye 1('.seni~ paranııı ke-
perşet??e. var.. Gelelim bunlar çay kaşıklarını bul!. !et havadisi, kulaktan kulağa, _____ __ _ mali emnıystla taşır ve her 
dan hırını seçmeye: Perşembe B . 1 t k d ağızdan ağıza yayıldı.. Eren - l\adıkiw 1 "nci Sulh llukuk zaman ieters~:ıi1. dı'irıy.lnııı 
. . - enım e çan amı oy un k' S" d' G" h Ik 

Şayını 

FEE 

ve 
ROBERT STOLZ'un musikioi tatbik edilmiş 

BiR TANGO LÜTFEN! 
hıyrtt Viyana operelini takdim edecektir. ( iKi K.\LP BiR· 

LEŞiNCE ) filminin mümessilleri: 
MALTE.' Ye WILLY FORST tarahndan temsil edllıııiş 

söz!U, f&rkılı ve danslı fıvkaltde zengin ve muhteşem 

••••••••• bir film ~~H~ .. ~~ 

••• GEORGES OHNET nin mefhur rom1Dından muktebes 
l\'A:--1 l'ETROVlÇ in SUZAı'INE BlANCHETTI ve GABRIE[.. 

GABRIO ile beraber temıil eıtlli tamamen 
muazzam filmi olan 

fransızcı sözlü 

PARIS KIRALI 
3 teşrinisanı pazartesi akşamından icibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
irnesine bıılanacaktır. 

Kadıköy Süreyya Sinem"' İs. B. Darülbedayi 
temslllerl DEM 1 R 

MASKE 

Duglu Fıyirbankı, ıarafı ndan s,-sli 
f&rkılı filın 

Bu ıkfım 
ıaac 21 bu

çukta 
ısnnıut ıwoıv~ 

Bu ak~m Pangalu sinemasında 
Nomik Dümbilllü lsmail ~:fendi 

(Üç kadına bir koca) komedi 
4 P. varyete \'.s. 

Topaz 
4 perde 
\'azan: 

M. PAGNOL 
'l't:rcerne 
edenler: 
L Galip 

H. Ra!im 

~ ~ ~ 
1111 

.11111111 Sabır opereti ismet Fahri Beyle 
bu ak~am Erenköy sinemasında 

(Meçhul ııerseri) Operet 3 P. 
Bu akşam umu:na biletlerde '·" 

aillt vardır. 
~------~--~--

Elbisı, ~alto, kBD~nra nıubaJaası 
Yüksek Baytar mektebi rektörlü· 

ğünden: 
Yükick B&) tar ve küçük sıhhıyei hayvaniye memur mckcelıl 

talebelerine yaptırılacalc elbise, palto ve kundura kapalı zarf 
usullle 26- 11-930 çarşamba gilnıi saat 14 te ihaleleri icra kıhOa· 

cıcağıııdan talip olanların evsaf ve şeraiti anlamak lizcrc herp;lı~ 
ve yevmi ihalede de Defterdarlık binasında ikti>at miibayaa kıl; 
misyonuna müracaatları ilan olunur· 
~--~---------------~---------

Tütün 
ğünden: 

inhisarı umumi müdürlü· 

300,000 yarda düz beyaz kaneviçe. . 
Yeni sene yaprak tlıtiinl~rinin ambalı\.iı ıçın kapalı zarf u;ııl. 1 ~~ 

ve şartnamesi mucibince üç yliz bin yarda dliz tıe) at: kancı 1 ~~ 
ı;ttın alınacaktır. Talip olanların temin:ıt ınekrupl:ırilc beraber 1' 
teşrini:;ani 930 cumartesi güııli saat f 1 de Calatada idarci ıııcr· 
lceziycde miibayaat komisyonuna müracaatları. ,,.,. 
~------~-~--~--------~-

El~ise ve kun~ura ınunakasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü· 

ğünden: 
ıyı amma, ya hava bozar da eş b 1 oy, ua ıye, oztepe a ı, hakimli~indeıı: her tarnfınd1, ~ı»ıirde, otel-
ya ıslanmasın diye ertesi güne sa uç'· b t k' .1 ğ 1 köskün bahçesine doldu. Park- l\·ıdıköyünde Caferoıa mahalle· !erde, \'apur;arJı, trenlerde Takım 
b k . 1 - ora rmın e ı ı e sa e - 1 . - d · · ki · ld · 1 1 . k • ı 1" 1 • lb' ıra tınız mı, cumartesıne Ka- , d' . d d k 1 ar çıgnen ı, çıçe er ezı ı .. •in e znıır '" ·a.ın< • • nıımara ı Dahilı e ıse 32 

ıvenım mey an a yo bu çekleri en kiıçük te liyat lrr.. İki gün eşyaJar toplu, es- · · Evvela bir polis -:eldi,. hanede ır.uki:n i!cen \'efat eden Harici elbise 32 
vaplar kapalı durur mu ya .. O 1 . - (Şangır şangır) Ay nerde İskeleti gördü. Komisere ha- l\msul .\ıı.,tı•iadis efrndinln em- çin nakit m:ıkamın·h lolı- Harici ayakkabı 32 1 ~ halde cumartesi diyeceksiniz. dır 0 kırılan?. ber vermek lazım geldiği kana- rnlini ickeye ve l~zım gelenlerle ylık:ı islİ''1 ıl A.lt}i:ıiıir3lllıt.. 26Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba güni.i saııt .,e 
Olmaz. Evvela cumartesi Evip - Bir şey değil.· Tavla düş atini izhar etti. Komiser gelrli. muh s "" icrrnna '" dav. ık;ımc 'fr:ıYe.ıen çekleri h:ıkı!<i te ihaleleri icra edilmek üzere yukarıda müfredatı yazılı ellı'ıil 
Sultanın öldüğü gündür, sonra tü ! .. Vakit geçikmişti.. sine sclAhi)'emr ye "' 0 '· ın ol111ak sahilıin•ien ba~kı. kirn>eni'l ve ayakkapları kapalı zarf usulile ayrı ayn münakara\ a vaı e·e~ 
perşembede olan mahzur bunda Ve bu minval üzere gece o- İskeletin baş ucuna bir fener iızrc c;,ıumh Htivt.k .\liileı llanııı- kulııaaıııavaca~ı iıir ~tıkı; b miştir. Ayakkabı ve kumaş nümunelerile şeıaiti anlamak isteY ıe 
ca var ertesi gün pazar.. Kala !ur ve ev ı..~1kı yorgun.luktan yakıldı·, komiser: da 28 numarada Avukat Diamandi · ·ı ı·ı · lenn' her gün ve münakasaya i"-tirak edeceklerin le uevıni il\:.0, • ..,. le; tıp Y8 J ıl:H P( 1 rıı:~tır. ~ J ~ 
kala pazartesi kalıyor. ister be- sızar. - Vakit geç oldu, dedi, her Keçeoglu dendi kayyiın ııyln edil- de Defterdarlık binasında müessesatı iktısadiye miıbay'lat 
yenin ister beyenmeyin. j FELEK şey olduğu gibi kalsın, yarın miı olm•~I• keyflyeı il~n olunur. misyonuna müracaatları. 

( /JtllflgetJln edebi romaiiıi9 dm!. - - -, - Beni gör~nce bü~~ bu söz-ı Akşam ikimizin de tabiat sevgi 1 mes'ut Olsalardı dfutya hala of.ı Diyor. ll{ümkün oka. Ço~; 
Böyle bir kadın değil Emir- ler aklına gelıyor, degıl mi?.. miz çözıildü galiba. pek içer- duğu yerde sayardı. Istırap bu iki uzun seneyi ~Jİ" hafta ı"' 

•• : '• . -J:. - - • 

Etem izzet 

ganda, dünyada acaba kaç tane Dedim. Hemen çırpınmaya !ere gitmedik. Büyük ha- besliyor, ıstırap yaratıyor, ıs- bir günün, bir geceniu icıne 5 " 

kaldı?.. başladı: vuzun başına outrduk. Bo- tırap duyuruyor, ıstırap y;ışatı- dıracak. Fakat ne yapsuı? .. ,9r 
Cahit yine mektebin önünde - Vallahi değil.. Sen halA ğazı uzun uzun seyrettik. yor, ıstırap inceltiyor, ıstırap Düşündük değil, adeta 1<a;e' 

bekliyormuş. Beni görür gör- b~ni tanım;:..,!ın. Sabahtanberi Karşı sahiller gurupta ne mü- ümitlendiriyor!.. verdik. Çıkış imtihanlarını ' 
mez ağacın arkasından kolları- tontonu beklemekten gözleri- kemmel oluyor. Gök kıza- Istırap insan sırtlarındaki rir vermez babasına, . 1 
nı açtı, yüzü güldü. Sevginin me ağrı geldi. Or gelmeyince nyor, turunucu bir kızıllık, hayat .. denilen yaranın kabu- - Belkiysle evleneceğırl 
çılgınlığı, canlılığı bu anda ne buraya 'ıktım, bekledim.. Sonra, mavileşiyor, allaşıyor, ğunu kaldırıp hem kanatan, baba.. t ııı11' 

- Yedi yaşındasın. . . ı Sı ile: kadar kuvvetle görülebiliyor. Bi Daha bir sürü laf. Onun da morla§ıyor ve .. Bütün bu renk h m saran bir bağ!. Eğer ona Diyecek,onu gönderip b3
; )'t' 

Desem, sevinecek, kabına sığ - Cahit ağabeyi.. ribirimizi belki, bir buçuk sene- zıttı: ler biribirlerine kaynaşıp gözü k d' d b'l d'k dan beni istiyecek ki, usıt ıer 
mıyacak-. . 'ı Si. İkimizin sözünden de hiç dir bütün hızile seviyoruz. Bu- - Gördükçe aklına geliyo- alan yep yeni bir renk havayı en ı a ını vere t sey ı : rini bulsun! . Babas i tirıtt'. ~~91 

- Benı sevıyor musun?. çıkmaz. Annesi hazan güne kadar bu hız bir santim bi ruın... sarıyor. Bu saatlerde deniz ka- - Deha.· se dinlemiyecek, babal11 ~· ı~ı 
D . .. .. b k ' · · D k B I"f · 't' · · - Der4ik. Yer yüzünün en bü- - · .,e ıyonım, yuzume a ıyor, - Gel, sokağa gidelim... le eksilmedi, Belki bır kaç mıs- eme . u d ı ışı ır ı!fıtmez ıbarıyor, sahil sisleniyor, gögün ederse dinlemiyec:gı~1. eı-ıeı 

güluyor, sarı, altın sarısı başını Der. O, hemen: Ji çoğaldı. Hala, ben ona gider- vurulmuşa dönüyor, Çll1Jınıyor, mavisi ile denizin mavisi bir- yük dehaları en büyük ıstırap- ona zengin kızları soylı} ec ııit 
sallıyor. O zaman yanakları çu- - Belkiys ablamlara mı? ken kalbim kuvvetle çarpıyor, yarım saat, bir saat aşkının hu- !eşiyor, birleşiyor ve karanlığın !ardan doğdu!· aldırmıyacak, belki balla 
kur çukur oluyor, maviş gözle- Der. Sanki, bizden başka da hala 0 beni görürken ilk sevdi- dutsuzluğunu, sevgisi:nin kuvve koyulduğu saniyelerde bu bir - Gurubun bize verdiği bütün kaç kişi gelecek, 
ri tatlılaşıyor, koyuluyor, şe- gid~cek yer yokmuş gibi. An- ği an kadar heyecan duyuyor! tini anlatıyor. Faka~ bugün kı- leşiş tam bir beraberlik oluyor. bu hassasiyet içinde Cahitle - Evlcııc'im.. . oııtl 
ker ~ibi bir şey oluyor. Ben de nesı de şeker mi şeker? .. En Sevmek ne güç şeymiş! sa kestirdim. Ben, lafı uzatma- Ve ... göz artık bu beraberli- baş başa verdik, dünü, bugünü, Diyecek, dinlcmiycceğı•T\,. Je 
sıkıştırıyorum, o kızaran, güzel sevdiğim, en çok hürmet etti: Ona biraz daha yakınla§mca: yınca, ğin iç~e nüfuz. ~.emiyor. _!iu değil,Y_'.l.rı~ı _konuştu.k:Nasıl ev- be.~Iirecegim. On~n go Jlı{e~ 
leşen, çukurlaşan yanakları ısı- ğim bir kadın. Ona: _ Nerede kaldın Belkiysci- - Peki .. Peki.. Anladım .. sahne oyle hazın, oyle melan- lenecegımızı,nasrl bır yuva ku- mulkıye memuı lugU11da. 
rarak, acıtarak öpüyor, öpüyo- -Tey~e •• _ ğim!... Öyle olsun... kolik ki .. İnsan bu dekor arka- racağı~ızı?. .Di..iğünümüzden 1 tepten çık~r çıkma.z;. ·ac;ıııl-
rum. De~ege agzım.o kadar abıı- Dedi. Devam ettiı Diyince o da susuyor. sında yahıız ıstırabı tadıyor, o- bahsettık .. Evımı7.den bahse•- - Nahıye mudıını olac · 

- Abla, acıttın .. _ Ööööfll.. mış kı. · O~u ~kıkaten kendi _Bugün yürek üzüntüsün- Şadan'ı sordum: nu seviyor, ona kıymet veriyor tik, çocuklarımızdan bahsettik. Diyor, ilave ediyor: bir ~3 
Diyor da kucağımdan zor kur teyzem glbı sevıyorum. Herke• de.n ölmediğime şükret... Ge· - Bilmem ondan da hiç bir ona eş ve arkadaş oluyor. Cahit: - Hele mükemmel de r (" 

tuluyor. Çok sevildiğinin def.- için iri düşünen, h~r şeyi iyi gö ce hiç uyuyamadım. Sabahtan- haber çıkmadı! ~eıı,'e ne kadar kaba ve boy- - Ah'• ~u iki seneyi bir at- hiye old1;1 mu, gider, otu1Xs'i d' 
ı ında. En çok sevdiği de ben~ ren bır.kadın: !emız, kelimenin beri haber bekliyorum. Dedi. Yavaş yavaş koruya rat ıse ıstırap ta o kadar yu- !atsak Belkıys .. Ondan sonra, hat ederız. Oranın efen d) 

- Belk.ivs abla... bütün ıfadesı ıle temiz bir ka- Biraz nazlandım: çıkclık. Bilmem nasıl oldu? musak, ince ve varatıcı ! Eğer 
1 
mesele kalmıvacak.. (Bitme 

1 



CUMA&TESI 1 !F.ŞRIN1SANI l~J .... 
_ :X:::SL 

Atina hadisesi Gazi Hz. 
Başr birinci sayfada Başı birinci sayfada 

8a.t~tlarm muhe~lif kolordulara' rı da gene bu veciz ve kıymetli 
tayın edecekten kumandanla - ı nutukta dinlenecektir. 
tın ve yeni kabineye girecekle-

1 
lkt t · 

tin esami listesini elde etmiş- .. . 15~. ve ı~ar. . 
ler, silah depolarını meydana T_u~kıy~ cumhu~~ye~ hüku-
Çıkarmışlardrr. Pangalos tevkif Illetının bır ço~ m~şkilata r~
'~ildikten sonra isticvap edil- men memleketın ıktısat ve ı
tııis ve meydana çıkarılan fesat n;ar ~ahalarında ne k~dar mo
hareketi hakkında ademi malil.- tın bır ımrette çall§tı_gını. tekra
tııat beyan etmiştir. Ira· ' hacet yoktur. Şımdıye ka-

Atina 31 (Anek) _ Fesat dar en imkansız görülen şeylere 
hareketi' patlak vermeden mev-1 vücut veren Türk milleti iku
d 1 çıkarılmıştır. Zabıta sab;k: sat s~asmdaki müşkiHitı d~ ye 
Posta müdüri.I Sfikanın evinde necektır. Bu hususta Mıllet 
fesat cemiyetinde dahil bulunan 

1 
Meclisi daima mü:~yakkız bu

larr!an 150 kişinin içtima ettiği ~unma.~ta ve tam ıtımadını haiz 
tıi me)'dana çıkarınca basmrş ve ılan huk. mete alr_nan ve al~a 
'bunlardan otuz beşini tevkif et cak tedbırlerde de.ıma muzahır 
tıı'stir. olacaktrr. 

Atina, 31 (Apo) - Kaydı Dahili ve harici siyaset 
ih•iyatla deveran eden bir habe Gazi Hz. nin irat ettikleri nu 
re göre Yun~n bahriye zabit- tuklarr mem'ekete daima reh
erinden ha?1ları Türkiye ile Yn per olur. Bugün irat edecekleri 

!\ nistan arasındaki müsawtı nutkun ehemmiyeti üzerinde ne 
ba.'ıriye itil 'fından muğber ola- kadar rsrar edilse yeridir. Son 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürliiğündern 

Mevkilerllc evutı. aıahııu- IJOlll!tda yuılı ilıl l*f& tınlAklıl 
sacı~ı miizayedeye konmlJltUr. 

ı- Münytde kapalı. :ııuf usu!U il.dlr. İhale l O TetriniSllll 
930 pazartori günü saat onalııda Bankıı idare 1'1ffli$l huzuru ile 
i11ra edikccktlr. Talip olllllar beher mülkün hUasmda göıcerilen 

h • 

mikdarda temjnıc lrat11M mecbur olup bu temin&< varakaMJU 
teklif mektıi'p!arı ile beraber makbuz 111ukabtl1nde bizzat ve yahut 
ihalt' meclisine yeti~~k üzere taahhütlü olarak postaya tevdi 
ederler. 

2- ihale bedeli ilk taksit ııe.in alınmak şarcllek siz senevte 
takside istifa olunur. 

3 - Talip olanlarjR latanbııl veya lzmir ŞubeleriRlize veya 
Umum Müdürlük EudAk ldtreaine !9Üracaatla mufMsal şartname-
111im miitalaa etmeleri ve mHuycdeye i~r~k halinde bir nliıha

sını alıp iıııza ve teklif me:, ııplarına raptetmeleri icap eder. 
l'.ı;as Na. Me' kii Cimi ve nev'i F,ın!Ak ~o. Temlna 

4 ı Reşiktıış Abba>aga BostaR etrafı du- 4, 6, 8 500 L 
mahallesi 1 ]asan. varla muhat ilı:i 

pa~a deresi. 

Ü~iidnn.la .\.llunl· 

kıı yusu mevcut tak· 
rlben 2380 metro 
murabbaı arazi. 
Ahır ve samanlık 600 L 

t k milııellaf> bir kıyamda bu.- bir sene enheri mem eketin da- za,le vuldc bağı. git.! mebaııiy• ve 
lı:nmağa karar v"rmişlerdir. Bu hili ve harici vaziyeti hakkında 1 eden tahmine 

1 16- dor.ım ır lİ. 

3', 88, 85 
iki kuyuyu ihth a 

~alJer yazan muhalif gazete •s en veciz ve en etraflı vesikayı 

1 

.. _ - -----
'f, '1m bu sabah patlama~ını G:ızi Hz. nin nutukları teşkil e-
ın ıhtemel gösteriyordu. Bu ~a- decektir. TA B j 1 M A D it N S U Y U 
l'ialar Uzerine hahrive nezareti Türk Yunan doatl ğu • l'RANSIZ HDKOMETINE 
"arbiye nezaretlle · aT'laşarak Gazi Hz, nin harici münase-
fevkalBde tedbirler almış AtL'a b~tJ PTZ ve biflıars:ı Ti.iri• - Yu-

Pire garnizonları takviye e- nan müna-~lıatının girmiş o1du ' 
dilmistir. ğu yeni safi a hakkında Gazi 

Damla - Şeker has ~lılfı - AIAmı m fsallye 

Vll'HY "R D ,.RILLE Karac:ı c:nv•S•fta U U •u keseet lı&atahkJ&r' 

VICHY HO ITA_(:1~·~1~~. " 

• ı+'ıchy ;erin:! buşku marka olma;vıılS . • 

Atİna, 30 (A.t>-) - Gazete· Hz. nin vaki olac•k be;·2nPtr-
1er ve· hillıassa hültfimetin mu nın ne 'cad1r ehemmivet1i o1a
tevvici efkfirı olan Estla gazete cağını söylcmcğe hacet yoktl•r. I 
si Pangalos taraftarlarının aske Gazi H z. her sene 1 tcşr;n· !la J 

ti bir hareket yapmak maksadl- nide irat ettikleri nutukl~rın• ·a 
1 le girmiş ildukları teşebhlisle- T i.irkiyenin nr krıdar s2m;mi su 
1 tin evveli i gece tam bir muvvaf rette Bulh tara!taı' oldt«'[unu 1 

fakıyetsizliğe uğramış olduğu- 1 daima lı:aydetmişlerdlr. 'Buglin
nu yazmaktadır. gti nutul·larında da Ti;rkiye 1 

Met!lı mm lılybıinde dikkat 11cli11iı:. 
Bir asker tararmdan yanlrıı- 1 climhuriyetinin beynelmilel si-/ 

lıkla atılan bir kurşun Uzerine 1 yasette, siyaset '.\lerni.·d ~l· '·lh I -
lıu askerin tarassut etmekte b1.1 fı mevkii kendilerine has olan 
lunduğıı evde bulunan ve diğer 

1 
kııvvet ve icaz ile izah edecel-ler 1 

arkadaşların• bekllyen sivil ve 
1 
dir. 

Enıliik ve Eytam Bankası Istanbul 
şub,esinden: asker fesatçılar hemen kaçmış- - -- - · 

ıardır. 30 kişi hıhayenetlvatani M. p av lof 
l'e t!Semetll-e tevkif edilmiştir. 

Fesatçılar, rivayete glSre M. Başı blrinoi saylarla 
~.angalosu ~lktat1Sr tayl.n etmek Baloda Gazi Hz. nin söyle-
nıyetlnde idiler. Fesatçıların ek ı dikleri bazı sözlerle Macar Bas 
•erlsi ihtlyat. zabitlerlle gayri 1 vekili Kont ~tlen .cenaplannıı~ 
~emnun poht1kacılardır. T~ - Türk milleti hakkındaki güzel 
kıf edilen 11 zabtttn rütbesi Bın j sözleri aesli filme almnıı;ıtır. 
b'lşıdan yüksekt1r. M. Pan~lo- Yıman Ba~vekilinin Anka~a
•un tıevkl.flne karar verilmış ol- yı ı:iyaretleri ve Türk - Yunan 
duğu rivayet olunuyor. mukarenetinin kuvvetlenmesi 

M Oar Bacvekı'J'ı Bal~anlar. iç.in ~k ~ucibi mem a v nunıyet bır ııiidısedır. 
B&ıı blrlnoi sayfada Çi.inkli bu ~ibi teşebl:.üsbr 

kili kont Bet.len cenapları ıerı:- sulhe hadim bir adım demektir. 
fine bir öğle ziyafeti verilecek-

1 

Bu itibarla Tiirk - Yunan itilJ.fı 
tir. çok iyi olnıu~tur. 

Ziyafete gehrimizdeki erkan : A tinada nimresnıi olaı ak ~.:-:) 

Em> ~o. 
100 
226 
227 
228 
232 

Sa1ıkt ımt k 
Mevki ve Nev'i Tt!mlnat lira 

Buy uk::da Nizam caddeli 19 numaralı hııhçe 65 
Lılleli Bnlabaııafa boz11tt1oı han sokağı 2 'No. lı arsa 12 

,. • Yeni sokak 12 No. lı arsa 13 
., .. Zincirlikuyn ;;okak 32-84' ~- lı arsa 30 

Kum kapı Baklalı Keıaaleddin mahaite!i Kuçüklanga ı 8 
1 

sokağı 37 · 39 No. h arsa 
23P Lnkli Balabanıığa boıımacıhan sakatı 1 No. it arsa 10 
288 ,, ,, Çillııprlcr ., '! ., ,, 27 
242 Hıı kırköy (),;ınaniye karyeıl Çobançeşme 17 No. Jı arsa 5 
246 ., Sakızağacı Ta,han caddeıi 111 No. lı arsa 45 
24 7 L<lkJİ Balabana~a Derbent sokağı ll No. lı arsa, 18 
Bulada yazılı emı.k: bedeli peşi11 tesviye edUınek şartile bilmü· 

zayede sarılacağından talip olanların yevmi ihaleye müsadif 15· 
1 I · 930 cuma ·re,i giinü saat onaltıda şubemize müracaatları. 

da davet edilmiştir. !anan konferansta Balkan dc-:-

M~~arya~~Yz::?leri ~~~;:ı:~a;~~~td:~ti.l~~. Y~ft~:~ lle.1~İZ leyaz1m satınalma koınisuo Ull~flU: 
. .. yolunda ılk hatvedır. J 

Peşte, 30 (A.A) - Btitıın ı Bu meselede istical etmek 1 7200 kilo şel.;er 10 cqrinbani 930 p:14arte;i gi lnü saat l O tin 
tazetıeler İımıet Paşanın k?.n~ nabemahaldir. Gayet itina ile ihale.: ediltccktir. • 

1 ethlene verdiği ziyafette :o~ hareket etmek lazımdır ki za- - Denit levazım anbarı ihtıyacı için yukarJa ynılı on yedi bin 
ediği nutku mı~rederek ço a mana mütevakkıftır. 

taretli neşriyatta bulunuyorlar, Her halde sulh taraftarı 
0

_ iki yiiı kilo şeker 10 ce~rini sani 930 tarihine tesadlif eden pıı· 
Nim resmt Peştehirlap gaze- !anlar bu anlaşmaya taraftardır zartesi gii ııü kapalı zarflu ihale cdilecc~l:lllcıı şarcıınnıesini görınek 

tesi diyor ki: Kont Bethlene kar lar isteyenlcıill her gün ve itıİsına taHp buluııaıılarııı da yevmi ihale 
!t yaılan hUanü kabul beynelmi Asıl mesele, Balkanların g'lin ve saatıııda Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyomına 
leı ziyaretlerde mutat olanın menafiini telif etmektir ki müş- mürac:ıatları. 
Çok fevkinde çıkıruştır. Macar- tereken çalışılarak bunu temin 
larm hemrrkı olan şarkın büyük etmek mümkündür. Deniz levazım satınalına koınisJonun~au 

14800 kilo sade yağı: 

14 de ihale edilecektir. 
l O te~rinisani 930 pazartesi p;iin ü saat 

devleti Tıırkiye Gazinin tahak- Balkanlarda hal'p tehlikesi 
kuk ettirdiği ıslahat sayesinde olmadığı kanaatindeyim. Dün
bir mevki almıştır. Gazinin bi- yanın her tarafında sulhü mu
t"inci dererede şeriki mesaisi o- hafazaya çalışılmaktadır. 
lan İemet Paşa mevki almrştır. Türkiye ile Bulgaristan ara- Deniz levazım ambarı ihtiyacı için yukarda )·azılı on dört bin 
İsmet Paşa nutkunda iki mille- smda münazeünfih mühim bir sekiz yiız kilo sade ya~ı pııpalı zarf usulile te' liE edilecek Hatlar 
tiıı siyaseti arasında bir muka .. me!tele kalmamıştır. Son imza- m11va[ık görüldiiğü takdirde 10 te~rinisanl 930 tarihine müsadif 
tenet temin eden bağlan ehem !anan iadei mücrimin mukavele olan Pazıır tesi glinü saat ı 4 de !hale edilcceil;indcn ;a:tııumesini 
tniyetle kaydeylemiştir. Kont 1 sinin musaddak nüshaları Sof- görmek isteyenlerin her g«n ve vermek isteyenlerin ycnni ihale 
'Bethlene yapılan hüsnükabul un yada teati edilmek üzeredir. giin ve saatıııda Kusınıpa~ada Deniz Levazım >atınalm,ı komisyo· 
ttıkların mütekabilen samimiye- Bunların teatisinden 15 gün son nuna müracaatlar. 
ti asil mazileri ve parlak istik- ra tatbikine başlanacaktır. ---------------·------

lıalleri olan iki millet arasında Emlak meselesi protokolü- - Eee aıı~t nı~ıınudurlug~undDD 
ki bağları gösterir. nün sureti tatbiki hakkındaki U U U Ub 

N'emzeti ujsağ gazetesi de di müzakerat gayet müsait bir saf 
Yor ki: Macaristanı muhik emel hadadır. 
!erinden tehdit vasıtalarile vaz Bu iş Sofyada görüşülecek-

Kaza oc mahsulü 5 10·930 tarihinden icibnr ı: ıı pnzarlık!a 

mak için bir ay miiddetle müzayedeye konın~ı,tıır. 
satıl-

, . .......... 1 .... ... 

SEYRISEF AIN 
MerkH Ac~nıa; Galatı köprü 

8lflll<b; BeyoAlu i362 Şube 
aeentetl; Sirkıol'de MllAllrdu 
aade hanı ılttndL Telefon lst. 
9740 

2 Tetrinisanl pat:ar lzmlr 
poıKası yapılmıracaktır. 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 3 teşrini 

sani pazartesi 14,30 da Gala 
ta rıhtııııından kalkarak Salı 

11bahı lzııılr"e varır ve çar· 
şamba 14,30 da lzmir'dın kal 
karak rıer~embe sabahı gelir. 

Vapurda mUlcemınel bir 
orke!tra ve oazhanc ruevcuc· 
tıır. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU J vapuru 1 teşri· 

nisani cuınıırte!!l ı 7 de idır~ 

omındn kalkarak Geıl'Jo!u 

Lllpscki Ç.anakhle im· t :!ıızca 

adaya gidecek ve d'Jdişte 
Çanak'·ıtte ! Ap•clı:I Ge' :hlllı.:v. 
uıtras"' ak J?:C1ecelcür 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

B 1 t YA•ıur ı 2 
U en te'1"İnisanl 

PAZAR 
gfln ı1 :ık.şa ı m1! 18 ıfo 
Sirkeci rıhtımındaıı lı.tr ketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 

Sams11r, Ordu, GITeS ~. Tr on 

!Uzc,Mspavr! ve Hope)ft zhrıecl 
ı e V'Rkfıkebir, Cörel~ ve Ünye· 
Y• uğrayarak avdet edecdttir. 

H • ' t ' • :~ı~1r~:1ı~ !,11 ~lı' ... _ \n 'u 

Meymenet hanı altıııda'tl yızı· ı 
hane. Tclefın l~l1nLul 1 l :n 

il. il 
1f SAL o.KZ:\IJE BIRAIJJ.o:RLZR 

j 
V.\l'URL.\Rl 

K 1! \DF.:'\lZ '.\ll".\T.\ZAvt 

\'E LCKS PLSTASI 

Dumlupınar 
Vl;"tHU p gtind 

2 ıe~rinisani azar akıamı 
Sirkeci nlıtıruındRn bareketle 
(louguldllk, laebolu, Ayancık, 
Sllmsuo, orclıı, Giresun, Trab
zen , ve Rizele azlınet ve 
avdet edecektir. 

İ me:e~~~~1:ı ~~~n:-ır~:~:ı1al~~;; 
i rn~:rı:c::nt. Tcl!!""'r:~,!!ln°J:~1 :!~ 3· I 
ZIYKI SADIR 
~ 'fı'< Rlft3, ıs·n ) ve her 
nele• dartııın ın kıt'i tedavi!!. 

Dr. ZEN O P 
B. O. Parmak Knp• Yeni Yol 19 

DJıü · Jceze müdürıyet'ı.Jcn: 

Müe,,:sey• bir sene için iktiza 
eden ytvlllİ beş yüı elli kl!O}• kı· 
dar birin ci nevi ckr.ıeklı Sekiz bin 
ki o yer:i mıırnılatınrlan ıekerin 29 
ıeşrini sa1i 9;)0 cııeurtcsl (Ünil sa:ıt 

on dörtte kapılı zarf urnlilc mUno
kuası icra cıiilecektlr. Tıl:pltrin 
teminat akçelerile müracaatlarc 

• • • 
Nuınu ne;i veçlıile yeril m•mull

tından otuz to ,ı !ı:elenl ik bezin 29 
teşıinisani 930 cıımır:est gllnil sur 
on dörtte k&pılı zarf usulilc mQnı· 
ka5ası icra edilecektir. Taliplerin 
teminat •kçelerile müncuılan. --------

İhtira ilanı 
• Yı&lar.n ( hılltaların ) usulü 

tahvili • bakkıdda i•tihsal ol,.nın 

26 K. sınl 192 ~ tarih ve 255· 2i6 
numerolu ihtira beutı bu kere mev· 

!ı:il file konmalı: üzre abcre devril 
feraf veya isticar tdlltcelfn<len talip 
ola!!lınn Golnıı'dı Çinili Rıhtım 

Hanında Robert f<rrlye müracaat· 
lırı mn olunı:r. 

geçirmek istiyenler bugün ka- tir.,. 
·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

llaat getirmisler<lir ki, Macaris Haber aldığımıza göre, 6 T. 
tan İtalyadan ba~ka Türkiyede sanide Cenevrede toplanması 
ele samimi ve müessir bir dostlu mukarrer olan Beynelmilel mh
it.a maliktir. İsmet Paşanın şah didi teslihat konferansına işti
~1\'Cti Ankar<ıda söylenen nutuk rak edecek olan Hariciye Veki
ların ehemmiyetini gösterir. İs- !imiz Tevfik Rüştü B. 2 Teşri-
11ıet Pa~a itilf\f devletlerine ga- nisani Pazar günü seyahate çı
t~be çalan Türk ordusunun ve kacak ve Bulgaristandan geçer
l.on.n heyeti murahhasasınm ken Sofyadıt kısa bir müddet te 
~cisidir. vakkuf ederek Bulgar Hariciye 
B nazırı M. Bürof ile tarafeyni a-

İr vapur karaya oturdu ıakadar eden emHik II)eselesi 
Fethiye limanında Alman hakkında temasta bulunacakur. 

handrrah Kiye! vapuru karaya o I M: Pavlof, Bulgar kıralı Boris 
turınu:ıtur. Vapur manganez Hz. nin ilklıaharda Avrupa pay 
~~.ldüdür, vaziyeti tehlikelidir. tahtlarını gezmeleri ve Ankara 

Urk gemi kurtarma şirketi ka- yı ziyaret etmeleri muhtemel 
~~ verine bir sremi yollamısttr. olduP-unu sövlüvor. 

" 3 Teşrinisani pazartesi gününden itibaren 
Galata' da Tünel kurbünde kain meşhur 

KALINIKOS 
Ttoarethınoılnln yıpıcılJ 

Kupoıılarda 

oıo 40 

ipekli ıefrltıt 

hımışlırındı 

oıo 2s 

ha!ı:ıtı vı f°'kalldc tenzilltlı 11~ hakkındı muhıenm allclcria 
DUJ\11 di!ı:katlni celbcylerl.._ 

Beyaz •na. pıspu .. Velur •• G:ıb•Ua Hıhluda Mutımbılırda 
duvar klıtlırındı !ı:umışlarındı 

oıo 20 oıo 15 oıo 10 oıo s 
Mübayaahnızı yapmazdan evvel bu mağazaları ziyaret ebneniz 

menfaatiniz icabı olduğu gibi her halde sonderece memnun ·-••••••••••••n kalacaksınız. 

••••Muhterem ehaliye ilan•••••• 
Bilumum stıorıa ~rketk inın, uhıelerıne duşen ağır \C kuliı~ eıli i 
ve mütenevvi masraflar yUziınd<n l 9il 1 senesi zarlında gtre< tık 

vlm ıere!ı:ıe ae şeklide olursa ?lsıın herhangi hır reklam tabı ' e 

11vzl itmemek husununu aralarında kat'! surette kararl aıııtmış ol· i 
duklınnc ehalll muhteremeye arzeykmegt vecibeden addederı 

.... • • Türkiye Sigortacılar Daırei :\lcrk~zıyc,i ~ 

Deniz levazım ~atın alına konıisJonun~an: 
25,000 kilo kuru lusuly~: 2 Tc~rinisani 930 Pazar p;ünu saat 1 O da 

11050 kilo kuru üzüm 2 Teşrinisani 930 Pazar glinll sa1c 14 de. 
Deniz Levazım ambarı ihtiyacı için yukarıda yazılı Kuru Fasulye 
ve Kuru Üzümün 2 Te~rinisani 930 tarihine müsadif Paıar gumi 
.\qıpalı zarf usulile ihale cdilecejtinden şartnamesini görmek iste· 
yenlerin her gıin ve vermek isteyenlerin ihale günü ve saatında 
Kasımpaşada Deniz harp mektebi nizam ka 1ıusu US!Jndeki 
Deniz Satın Alma komisyonuna müraca.ıtl ırı. 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf ile muhtelif ta!"'~lerde miınaka:as: yapıla~~~ı i ı ı 

edilen a~a~ıJa cetvelde mulıar•cr m 'zcnıeni~ h~ 'ıel ,a1' ihJie r 
cetvelde göster. en giinlcre ta'ik edilmi~dr. AL\kJdara~J ma' m 

olm~k t zr' !!An cd!lır. 

ilk ıhJle tol edile 
gün.ı gıın 

186000 döküm kt'ku 27 l lj,ll) 2 l 1 1 9JI) 

125000 teohi~ 
" •• .. 

6 kalem hı kemi tecr 1 ıc aletleri 29 ıo.9:ıo 5. 1 -C) ,3 
20 kalem muht.ellf makine yağları 1 fı· 1 l ·9~0 2ıH 1 Cjll) 

s kP.' C°ll kolordu tamirhane mnlzrıııcs. ;;. l 1 -'l.lO 15-ll CJJO 
l\!t,l elif mac1cn'cıdeıı ka'•na Zryciıı 25 10-'IJO ,10. ı ı cıJo 

hurı; undnki curnfun 
2Ç'.' kn cm muhtelif makk~ı' 25· !0·930 3· 11·930 
\!44 kalem muhtelif eycler 25· l 0-9,rn 3 11·9.30 

7fifJOO adet ateş tu~la>ı 22-11.9,10 · l·C)31 
20260 kl!o benzin 12 1 1 .9Jo L" 11 ')JO 

50 ton saf yum .. ,Jk kuqun 12 11 (),l l 30-11 'lJO 

llS knlem mııhtel;f kimyahanc n.alzcmesi IJ-11-930 l·l2-9JO 
693 adet m• lııellf ;ıı ıpara ca~ı 2·11-C)JO (J 12.9.10 

lstanbul 'anntlar mektebi talebesi için 21.J. l!>-1 ı-•J.10 1·12·9JO 

adet kııpuc 21 S tıkım dahilı elblı:e l 94 
takını hıırl. elbise 1 94 takım ~apka 

ı sooo ktbür bedeli kClli kırılı: kalede esas J. ı ı -9;10 3· ı 2 9;ıo 
cıddeyc bir ana kanllliı:asyonu yapılması 

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

TalıltsiJe umum u~irli~in~un 
Aııııdolu cahli~i} e mıncakasmın Riva, Kc!Ağre, Fener mcvkile· 

rindcl.;i aıebaniden bazılarının tamiri ve baıılarıııın dahı tcc<liden 
inşa ı ınuknrr~r buluııına!ına b!nıl!I yil'llli glln müdderle ve ka
;ıalı ~r! uı;ullle 111ünakasaya vazedll~tir. 

MeılcOr bınuların ihalesi 6 teorinisani 930 perşembe giinu >aat 
14 de icra kılınacağından taliplerin bu baptaki k~lfııamelcri 
görmek üzre Ca!ata"da rıhtım caddesindeki idareyi mcrkczlyeye 
cıı ürscaatları. 

P. T. T. e~ani ve levazım mn~irli~in~en 
Ambar ihtiyacı olan üç boyda ve mulneli! renkte 6800 i!A 

8000 adet bez po~ta çuval!Arile iki boyda ve muhtelif renkte 
6000 adet bez torba kapalı zarf usulile mlinakasaya vazedilmiş 

olup 16 ikinci teşrin 93LI tarihinde ibatesi takarrür cttirilcceltin
den taliplerin şartııumc almak için şimdiden teklifname ve terııi· 

natlarını ihtiva edecek mtihıirlü zarfları tevdi içııı de meıkc\r 

tarihe müsaJiE pnıar giinü saat 14 de lstanbul da Yenipostanede 
mu bay aat komisyon una ınür:ıcaatlan 

ütün inhisarı umumi· 
müdürlüğünden: 

1300 metre mik'ıbı kereste. 
Kap:ılı zarfla ve mevcut şartnamesi mucibince bin iıı; yüz m~t· 

re mik"abı kereste alınacaktır .• Talip olanların yi.ızde 7. l-2 hcsa
bilc teminat mektuplarını hamilen ( 5 te~rinbani ııJO ) çarşamba 
günü Galatada müb.1 yaac komisyonuna miıracaaclan. 

Dev et Demiryolları 
idaresi llanatı 

...... E<11.-.. m1mııı•~~~;ı::x;~na~ 
Afyon deposuna bir sene zar terin teklif mektuplanıu ve mıı-

fında vürut edecek kömürün talı vakkat teminatlarını ayni günde 
mil ve tahliyesi kapalı zarfla saat 16 ya kadar münakasa ko
münakasaya konmuştur. misyonu katipliğine vermeleri 

• lazımdır. 
Münakasa 17 İkinci teşrin Talipler münakasa sartnarne 

930 Pazartesi günü saat 16,30 terini bir lira mukabili~de Anka 
ta Ankara~a Devlet Demiryol- ra ve Haydarpaşadaki İdare vez 
lan İdaresınde yapılacaktır. neleri ile Afyon istasyonundi>rı 

Münakasaya iatirak edec~k- tedarik edebilirler. 

Manisa vilayetinden: 
Borlu-Demirci yolunun 6+ rinisani 930 cumartesi günü sa-

008 - s+43!1 uncu kilometrola- at on bire kadar müddetle kapa 
narasında 18778 lira 44 kuruş lı zarf usulile münakasaya çıka
asıl, ve 1877 lira 84 kuruş gay-ınlmıştrr. Fazla tafsilat almak 
ri melhuz ki oeman Z0656Ura 28 istiyenlerin Viliyet nafıa baş
kuruş bedıell keşifli on adet be- mühendisliğine müracaatları i
tonarme menfezler inşaatı 8 Teş lan olunur. 

lstanbul ~eniz labrikaları umum nıü~ürlü~ün~en: 
Fııbrikalır için dört soğuk demir borucu usu ına ltizum oldu

ğundan arzu edenlerin bilimcihan kayc ve kabulleri icra kılınaca· 

ğınd~n nıtıdtiril'Cti 111'1tını"vı>ye her ~iin miira.::aathrı i'h olıı"ıır. 
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6 MiLLiYET CUMAl\TESl 1 ı ı<,ŞRINISANI 1930 

Galata'da Kara
köy'de Börekçi 
fırını ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

Büyük 
ELBiSE 

FABRIKASI 

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

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

Erkekler için 

Muşambalar lngills 91/ Lir~ 
2 !tib«rın 

Muşambalar Çtvlr!leb!lir 141/2 ,, 

~f uşambalar A1tarh 191/i " 
Pardesüler Gabardin 25 1 /ıı müflon !le ,, 

Pardesüler 
Methur Mandelberg 

29 1 /ıı marka empermea· ,, 
blllze gabardin 

Pardesüler Meşhur mandelberg 371/2 marka müflon ile ,, 

Pardesüler lnglliz biçimi 221/2 kumaştan " 
Trençkotlar 171/2 

" 
Paltolar Yünlü 131/i ,, 

Kostümler lngiliz hiçi mi 141/2 ,, 

Kostümler Ucivtrt ve ıiyab 18'/2 
" ' 

Tedlyatta BU1·ük T shllat == 

Hava Gedikli Küçük Zabit Makinist 1 

Mektebinin kaydikabul şeraiti 
J- lkinoi maddede yuılı şartları haiz bulunanların İstida ve 

1esalki !Azime ile 180 senesi ikinci teşrininln birinci gününden 
itibaren Yı,!lköyde Mektep müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
lbıı:ııdır. htanbul haricinde bıılunupta vaziyetleri şeraiti duhule 
tevafuk eden taliplerin dııhi işhu vesaiki mektep müdürlüğüne 
irsal ile alacakları cevaba ıöre hareket eylemeleri icap eder. 

i - Şartları 'unlardır. 
A. - TUrk olmak. 
B. - Taliplerin orta mekttp (Jlse ı ekizincl sınıf) tahsilini 

ikmal ttmlf ve aıgart 17 ya,ını bitirmiş ve azami yirmi yaşında 

olmalan flntlr. 
(Onıı melıtep tahsilin!: ikmal cdenlcrlt orta mektep tahsilinden 

y übelı tıılı.ill görenler imtihansız olarak kabul ed!llrler. 
Şehit, nıalul, asker, ve san'ıtkAr evlAtlarlyle ecnebi diline vakıf 

olanlar tercih edilir. 
Mektep kadrosu orta mektep tahsilini ikmal eden !erle dolm&· 

dığı ulıd!rde orta mektep tahsilinden dun tahsll görenlecd~n usuJii 
vecihle müsabaka ile alınır. 

C. - Tamuısıhha bulunmak . (mütehaı;.;ıalıırı tam olan hasta
hane heyeti sıhhiye raporu lazımdır . 

D. - Ah!Akı mazbut olmak ve hiç bir cürümle :naznun veya 
mahkt\m olmamak. 

!. - Mektebe kabul edilecek talebeler gedikli küçük zabitler 
hakkındaki J 00 J numaralı kanun mucibince muamele görürler. 

(Mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler !lava kıtaat ve mlies
sesatında (on iki) sene müddetle Hava gtdikll kü~ük zabiti ola
rak ifayı vazife edtceklerini tahüt edeceklerdir. 

8 - Müddeti tahsll iki senedir. · 

Tekird~ğ - Malk~a yolunun 1 T:ı' ipler 66 1 numaralı müza-
12+483 kilometrosıle 13 + 600 yede ve münaka~a kanununun 
kilometrosu arasında ( 6442) li- onuncu maddesindeki tarifat 
ra 13kuruş bedeli keşifli(1020) dairesinde tanzim edecekleri 
metre tulindeki parçanın tami- tc:ı:lifnamelere tcklifatın '}10 ye-
ratı esasiyesi yirmi bir gün müd d . b - -~befnde t · 
detle ve kapalı zarf usulile mü- ı ~ u?t·gu. nı . '. . e'.nınat 
nakasaya konulmuştur. Keşif- aKçesınc ~ıt vesaıkle ıstıhda~ 
name ve şartnamesini görmek ed~c~klen ~en. mem~runun hır 
istiyenler Daimi Encümen kale- daıreı Resmıyeı Fennıyeden mu 
mine müracaat edecekler ve iha saddak vesika ve muvafakatna
lei kat'iye 12-11-930 çarşamba mesini lef etmeleri ve yövmi iha 
giinti saat on beşte icra ktlına- leden evvel Makamı Viliyete 
caktır. göndermeleri lazundır. 

Aıgarl Azami Ncv·i 

5330 s100 Sadeyağı 
lzmir meklıpleri mu~ayaa komis1onun~au: 

lzmir leyll mekteplerinin l Haziran 93 ı tarihir.c kadar ihtiyaç
ları olan yukarıda isim ve mikdarı }azılı erzıık 26-l O 930 tari
hinden 18·11-930 tarihine kad~r kapalı zarf usulıle münak:ısaya 
konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin erkek füe,indc miitt'§ek
k!l mübayaa komisyonuna müracaatları \e miinaka !ıt gününe ka
dar yiizde (7,5) teminat akçasının mektepler muhasebecili!ine 
yatırıinıa'ı lllzım<lır. lbalt 18·11-930 salı giinu 5:'1at 15 te erkek 
lisesinde icra kılınacaktır. 

4 - Kaydıkabul muameleıi 15 birinci kanun 930 tarihine 

:~~:~~~~~m edecek ve bundan sonraki müraı;a1clar kabul olun- lstan~nl ~üınrukleri nıubalaza IDH~UPIU-
5 - Askeri plot olmak ve askeri tayyareciliğin diger ihtısas ~ 

i~lerinde kullanılabilmek için evvern hava gedikli küçıik ıabit nun en 
makinist mektebini muvaffakiyetle ikmal şarttı:. 9 

' 

6 - Derslere ikinci k~nun bidayetinde başlanır. 1 M k"b" uh f · · -...:.: al 1 · 20 ·· 00· . • - - - era ı ı m a aza ıçın mvuur m zeme en gunm -
dede ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

D • b k• • ı" t• d • " 2- Şartname sureti musaddakalaı Ankarada Gümrülµer . ıyarı e }f Vl aye } aJffi} I:evazım m~ürlüğ~n.de ve İstanbulda da Muhafaza müdtıriye-
ttnden almabıleceılrtir. •• • d 3- İ6teklilerin şartnamesini alarak ve 'fo7,5 teminat a<kçe 

encumenın en: veya Banka mektubile ber&ber 20 i'kinci teşrin 930 tarihine nıü
ıadif perşembe günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde milte

Vilayet aygır deposunun ı leleri icra kılınacaktır. Bu 'la-
15839 lira 86 kuruş keşifli ahı- sırnlann üçüne veya ikisine bir
-ile 7297 lira 52 kuruş keşifli den verilecek teklifler kabul er 
eyis dairesi noksanlarının ik- lunacağı gibi ayn ayn da verile 
naJi ve 9414 lira ı 1 kuruş ke- cek. teklifler kabul edilecektir. 
ifli memurin dairesinin inşaatı Talipl~rd~~ keşifname ve §art· 

· ,apaJı zarf usulile ve 20 gün nameyı gormek ve daha ziyade 
nüddetle münakasaya vazedile malumat almak istiyenlerin Vi
ek 9 T. Sani 930 tarihine mü- layet daimi encümenine müra
adif Pıazar ıı;ünü ı;aat 12 de iha caat eylemeleri ilan olunur. 

fe'.kkil satm eım. !komisyonunda hazır bulunmalw. 

Ankara vilayetinden 
Ankara vilayeti Zürraı için tuhumJuk olmak üııre Ankuanın 

Kundum bujtdayından on beş ton ve siyah arpadan on ton kapalı 
zarf usulile münakaııaya konulmuştur. 

Talip olanlar şartnameyi görmek üzre Aııkarada Ziraat Baş mü
dürlügune ve E:!klşehir Ziraat mlidlirlUne müracaat etmeleri llizunıu 
il!n olunur. . . 

Hanımlar için -
Muşarııbalar Deri taklidi muh· 13 ı j Liradan 

telif renklerde i itibaren 

M uşaınbalar Çevrilebilir 141/i 
" 

1-rençkotlar Muhtcllf 171/2 renklerde ,, 
Muş.aınhalar Po dö peş 141/2 ,, 

Muşa111balar ipekli 181/2 ,, 

Çocuklar için 

Muşambalar 41/2 
. 

Kauçuktan ,, 
~I ıısambalar Bivertln 7 1 /ıı ,, 

, 

Tren çl(otlar 91/2 
" 

Paltolar YlinlU 91l2 
" 

., Yeai Pıısla pulları resim müsabakası 
• 

F>. T. T. Umum müdürlüğünden 
ı - Tabettirilecek ııosıa pu!Jarııım rc,tıuMri iqin açılan mii~abaka münasip bir eser alınaınadı· 

&Jndan müu9aka t·krar açılmıştır l\lüsab«kaya yalnız memleket dahilinde veya haricinde bulun•11 

İürk saıı ' atkiıları iştira'{ edebilecektir. 
2 - Resimler posta pulları üzerinde bulunması !Azım yazılarla beraber hakkettirllebilecek şeıcil· 

de olacak, yani üzerlcrinde Türkiye cumhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterece~ 
rakam ve kuruş veya para kcllmelerl bulunacaktır. 

3 - Pullarbaıı biri O.Zi hazretlerinin portresi etrafında blr ankadreman olııcak, ikincisi b•11 

lnkıUbımızı ve üçüncüsü m~mlekette ziraati teqısU edecektir. Pulların eb'adı • kenarlarındaki ıııtıb~ 
yerleri (tırtılları) hariç olarak -boy 23 en 20 mlllmetre olacaktır. Yapılacak resimlerin eb'adı puıııı· 
rın eb'~dmdan on misli büyüklüilte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb·adırıd• 
birer fotogrrafları raptedileee ktir. 

4 - Resimlerin hiç bir yerinde sahibinin isim ve adresi yAzılmayarak yalınız sahibi tarafıııdall r 
intihap olunacak dört rakamdan müteşekkil bir işaret konulacaktır. Resim sahibinin ısim ve adresı 
aynı rakkaıtıları havi vr resimlerle beraber verilecek kapalı bir zari içinde yazılı olacaktır. 

5 - Münbakanın son günü 20 birinci kAnıın 930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarllar AnkM• 
da poııa işleri müdürlüğünı, lstanbul'da P. T. levazım müdürlüğüne, diğer yı:rlerdede P. T. l'3l 
müdür veya müdürlüklere verilecektir. t1 

6 - Reeimkr, ikisi maarif vekAletinden birisi dahiliye vekaletinden tayin edilecek ilç zatteıı 
mürekkep bir heyetçe tetkik edilecektir. 

. 7 - Resimlerden reisiclimhur hazretlerinin porteresi etrafına yııpıl~cak anlıadraman Jçiıı beş yıi& 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mükAfat verilecektir. . ,,.. 

8 - İntihap edilen resim sahibi mümeyyiz h~y,etçe lüzumunda gösterilecek değişikligi resıJll 
uzerinde yapmaga mecbur olacakur. 

9 - Buna 4•lr daha ziyade marnmat almak isteyenler ,ıfaben veya yazı ile P. T. T. U- ['ti· 
posta işleri mi.idürJUıtünc müracaat edebilirler. """' 

!-'-~--'-~~-'=~ ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

Erzak 
ve levazımı saire münakasası: 

Yüksek orman mektebile or-
man Ameliyat mektebi ilanı 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere Bahçeköyonde ~n yükse~ orman mektebile orman a~e

liyat mektebinin yedi aylık erzak ve levaamı sairesi kapalı zarf usuhle 
münakasaya konmuştur. Taliplerin ıartnamelerini görmek iizere he~ 
gün ve münakasaya iıtirak için de yevmi ihale olan 12 teşrinisani 93. 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık binası dah1

' 

linde Müessesab iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan ol~'... 
}4ı;.s.'._ul M~'.dür: Büı ııanedd' 


