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PAZAR 
2 TE,RINl&ANI fl~O ,. 

5 inci sene, Mo 1&118 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

BUGUN ·-
a ııol sahifede : 

1- Harlcl haberler 
2-Soa baberler 

a Onca sahifede: 
1- Aırf tiyatro Tepeba,ında 

lnt• edilecek 
2- Bir haftada 54,000 lıte rıtn 

ahn d ı 

3- Millet mektepleri diin 
•ktam meraılmle açıldı 

4 Onca aahlf.:de: 
1- felek, Z.. Hetrlyat baya1ı, 
3- Hikaye 4- Roman 

5 inci sahifede 
Halk ve esnaf 

Baıp-n.harr:lr:lı l!!!lt.l.r• llHleb-..w-.. M:A H ftU T 

azi ·Hz. nin arihi nutukları 
Reisicümhur Hazretleri dün millet kürsüsünde millete hitap eden 

çok mühim, tarihi ve irşatkar nutuklarını ira~ buyurdular •• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-........... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

! - Memleketin mukadderatında yegane salahiyet ve kudret sahibi olan B. M. Meclisi bu !nemleketin intizam ve emniyet ve masuniyeti için en büyük bir zamandır. 
2 - Reisimiz fırkalardan bahsederlerken dedilerki: " Gagrı samimi ve gizli maksatlı unsurların, hanun /evhlnde netice isteyen emel sahlpl11rlnin 

bütün mlll•tçe menfur görillmesl lazımdır .. ,, 
3 - Kalem hürriyetinin demokrat bir idareye layık vekarla kullanmakta daha dikkatli bulunulacağını ümit ederim. 

Vergilerde, icra ve iflas kanununda tadilat yapılacakhr. Gazi Hz. mali, siyasi, iktisadi vaziyetimizi izah buyuruyorlar •• 
• 

Büyük Millet Mecliıinin muhterem azaları 1 
Yüksek heyetinizi hürmetle selamlıyarak yeni toplanma 

yılını açıyorum. Memlekette büyük ıslahat ve nafi icraat ile 
mümtaz olan Uçilncü B. M. Meclisinin önümüzdeki son faaliyet 
yılını da milletimizin bir çok mühim ihtiyaçlarını temin ile ge
çireceğine eminim. 

MuhteTem efendileri 
Geçen yılımız mühim hadiselerle doludur. Senelerdenberl 

hariçte beslenen fesat ve tecavüz emelleri bu sene Şark 
vi!Ayetlerimizde vatandaşlarımızın huzurunu bozan vak'alara 

ıebep oldu. Teferruatını bildiğimiz ıbu hAdleeler vatan düş
manlarını ümitsiz kılan neticelerle bitirildi. 

Bu neticeleri, vatanda9larm C Umhuriyeti müdafaa için ııöa-. 
terdikleri allka ve haı1aıiyete ve Cumhuriyet ordu ve jandarma 
sının iftihar edeceğimiz dirayet ve CN11retine borçluyuz. Bu yüz
den tehit olan .,atandaı ve askerlerimizin habralarmı hürmet ve 
minnetle yadederim. Ordu ve jandarmaları idare edenlerin ug~ 
rl külfetle vatanı gaileden kurtaran tedbirlerini, fedakarlıklannı 
ve vazife batında bulunan mülkiye memurlarımızın ııayretlerini 
teşekkürlerle zikrederim. ' 

~ • ~ , • ' • ,-·" .- .r •. t , ~ 
•"f • 

Geçen hadiseler Cümhuriyetin kuvvetini, reaanetini bir da.; 
ha göstermitti. Bu hldiıeler vatanda,Iann her türlü aaadet vtl 
huzurunun Cümhuriyet kanunlarında ifade olunan milli birlikte 
mündemiç bulunduğunu, vatan haricinde hiç bir iğfal ve tahrilcin 
faidesi olmıyacağmı da anlatmıfbr, ümidindeyim. 

Milli para .• 

Geçen sene zarlında mücadele mecburlyetlnd• bulunduğu
(Devaını 6 mcı sahifede) 

Reisicümhurun 
nutku Tarihi nutuk nasıl söylendi? .. 

il 
IY eni bütçeJ 

masrafı 

M. Vtniu/os ctnoplorı "Altın ıolip,, in tol/kını mottoldp 
Boşpapaılo btrııfltr • 

iki dost Başvekil: M. 

• 

Venizelos ve 1(. Bethlen 

~/ 

dün akşam gittiler 
Müsyü Venizelos 
Patrikle beraber 
Fenerde dün teati 

edilen nutuklar 

M. Venizolos ile M. 
Mihalakopulosun 
yeni beyanab 

Yunan :S.ıvekill M. Venizeloe, ya 
nında refikaıı, Yunan hariciye nazırı, 
ve refikaoı Yunan ıefirt, Atina aefiri 
miz Eniı B. bulunduiu halde .-hrlml 
ze gelmi9tir. 

Yunan Ba9vekilini hamil huıuıd 
tren, 8,20 de Haydarpaıa garına gir 
diği zaman, iıtikbalde bulunan asker 
ve polis kıtntı selam durmut ve M. 
Venizelos trenden inerken aııkert mu
zika Yunan martını çalmııtır. 

Haydarpaşada istikbal 
M. Venizcloa, trenden iner inm•z 

kendisini istikbal eden vali, merkez 
kumandanı, poliı müdürü ve Yunan 
konsolosbaneıi erkinının ellerini oık
mış, kendisini selamlıyın kıtaat& mü
tebessimane mukabele etmi~ir. 

Yunan a,vekili, maiyeti ve kendisi 
ni istikbal eden zevat ile birlikte, rıh 
tımda toplanan halkın allctlan ara· 
sında, Haydarpaşa rıhtımında _lıazırla 
nan muşa binmiştir. ~ •• Haydarpa 
şa açıklarından geçerken, Mecidiye, M. Veniz tlos HaydarpOf ıda , 
ve Elli kruvazörleri top endaht ede- · Fenerde, Ayasofyoda 
rek Yunan başvekilini selamlam19trr. M. Veninlos burada valiyi makam:n 

Saray burnunda da ziyaret etmiştir. 
M. Venizelos ve refakatindeki ze- Bundan sonra Djvanyolu, Direkler 

vatı hamil muş Sarayburnuna yanaş· arası, Edirnekapı , Balat yolu takip c· 
mış ve misafirlerimiz kendilerine tah dilerek Patrikhaneye gidilmiştir. 
sis olunan otomobillere binmiılerdlr. 

Evvela makamı villiyete gidilmit (Devamı altıncı sahifede) 
, 

Bahri müsavat esasında · ı 
blrl•ıen iki baı · Kont /Jttlıun cenapları Topkapı sarııyı mılztslnıfı , 

• 
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Protesto! .. lngilterede Türk- Yunan 
ticaret muahedesi Yeni bütçe 

Mısır yahudileri 
toplandı 

KısmAı ı·ntı'hap Ankarada Türk- Yunan tica- Başı birinci sayfada 
ret ve Seyrisefain muahedesi-

neticelendi nin müzakeratında hazır bulu- ve inkişafına büyük bir dikkat 
Filistin meselesi çalkanıp nan Yunan heyeti murahhasası ve teyakkuzla takip eden cüm- G b d }( l H 

duruyor ... İngilterenin 917 de, Londra, 31 (A.A) - Londra- dün şeJırimize gelmiştir. huriyet halk hükUınetinin bir ta ayri mü a i ere tevziat ain Ihsan Nuri ve 
yani umumi harp esnasında nın cenu.bi Pattington mahalle- M. Diyamandopulos, Teodor raftan B. M. Meclisinin kabul Abd ··ık d" kof 
Yahudi file~ini ke.nd_i leh~e siı:uı~ kısmi bir intihap. i~ edi~ Kırist~?eş ve Pi yer Zalokosta- ve tasvi~ e~tiği kanunlarla rı;ı.il~i H ' ti. kil . .. b d'll u a ır mev 
celbetmek ıçfn Filıstınde bir mı§tır. Bu mahallede ıki gayrı dan murekkep olan heyet Mira- paranın ıstıkran yolunda aldıgı eye ve e paranın gayrı mu a 1 ere Ankara, ı (Telefonla) - A, 
Yahudi Yurdu tesisini vadetmiş resmi namzetin ve bir resmi mu ı mare oteline inmiştir. Yunan tedbirleri takip ve tatbik ettiği tevzii ne taraftardır ndağı I:ıarekatı esnasında 1 
ti. Fakat bunun olabilecek şey- hafazakar nam '. murahhasları yarın İstanbul ti sırada diğer cihetteµ bu mesai- mış olan Ağrı rüesasından 
!erden olmadı~n, zaman göster zetle amele fı · caret odasını ziyaret ederek, ye nin ve milli iktısadiyatın istil- - , san Nuri ile Abdülkadirin tıt" 
di. Nihayet İngiltere hükO.meti kasına mensu ni muahedenin akti üzerine hu- zam ettiği harici ticaret muva- Ankara, 1 ( Tdefonla ) - Bu mesele hakkmda İstanbul ler tarafından tevkif edildik~ 
Filistin hakkındaki siyasetini 1 diğer bir resır sule gelen vaziyetin iki memle zen esini tesis ve bütçe muvaze- Garri m~b.adillere tevz~at mese meb:usu .Hüseyi~ Bey Mec~:ıe sonra Tebrize, oradan da 'f,.,. 
inh etti. Bu siyaset Yahudile- namzedin karti ~t iktısadi münaıebatı üzerin- neaini takviye yolundaki ağır le~.1 H~~ı.ye veki_letı ~ukuk teklıf edilecek mı: kıan~la ışın raoa götüriildiiğü haber alııııtll 
rin Filistinde müstekil bir Ya- karşıya bulun~ı de yapacağı iyi tesirler hakkın- vaziflerini göz önünd~ bulundu-! medu~avı~~gın~e1 .~e~ki~r eb?ılı:nek-, ~o:ydl~kl~halle.dıl~gı k~aa- tır. .. 
hudi devleti tesis etmek husu- sı dolayısile şid da oda erkanil . ile görüşecekler rarak bu hedefe müteveccih me t ır. d. ı;~avLrd~ d at ır1 arar 1 tın e ır. ey.etı ~bead~U aza an Bunlar Tahranda tahtı tc~ 
-:ındaki ~mel ve h1:1lyalanı_u in- detli intiha mi' ~e ~ mün.asel:ıa~ ?aha .. ziyad~ sai~~ ?ikkatle tayin v~ t~bit v~nne 1~1 ~a"' ır e me~ e en- 1 ~ranm gayn mu ı ere tev- te bulunmaktadırlar. 
kiaara ograttı İngıltere Fılisti- del . p ınkışaf ettırmek ıçın mudaveleı ettıgı zıkrolunmakta cıhan ıktı cumene ıntıkal edecektır. zııne taraftardır. C H F · ca en olma · ' - . . . grupu 
ne yaptlan Yahudi muhacereti- efkirda bulunacalı:lardır. sadi hayatmm geçinnekte oldu c·· h • • 1 d" •• •• 

ve neticede mı: m ti ll Ank ı ( T 1 f la ) "" ni tahtit ediyor. Yahudi•-&.:- •ınıra.· 1 , 710, • H.eyetin. reisi M. Teodor Kı- ğ.u b_üyük bu~an.larm. m.ernleke U urıye ll fi 0 UmU ara, e e on ~.1,. 
~ hafazak~rlara n t d b h · · · d ~ 1 C. H. Fırkaaı grupu, ba--IAtı dünyanın dört kÖ§caindcn .

1 
ns ı es ır mu arrınmı;ı;e de- tımıze e sarı tesır erı ışaret e- _.., 

istediği kadar Yahudi celbede- mensup bulunan ve gaz~tect er mittir ki: dilmektedir. Hükfimet, devlet G H h 1 f h k d 1 d b ıonra her salı günü mün~ 
miyecektir. kıralı lort Beaderbrook un ta- "_ İstanbulda bir kaç gün vazife ve g;ayeleri ile programı- azi z. ne mu te İ Ü üm ar ar an te rik man sabah içtimalan aktedeı;v 

Bugün Yahudillk llemi vel- rafın~an :U~u~makta bulu~ kaldıktan sonra Atinaya avdet nı tesbit ederken bu programı te ;rafları geldi tir. Bu husus bugünkü içti~ 
.-ele içindedir. Yahudiler İngil- gayrı resmı ıkı namzetten bırı edeceğiz. Ankarada imzalanan karşılayacak olan varidatr buse .. takarrilr etmiştir. 
terenin verdiği aözden geri dön kazanmıştır. Taylor 11,209, res yeni muahede ve mukaveleler ne tatbik edilmekte olan bütçe ~N~~~A, 1 ~·'~-- - C:~- dretli teşekkürlerimi takdim e- İsmet Pş. nın teşekkiJtO 
düllinU iddia etfivorlar. Malfım mi muhafazakar namzedi sir tarafeyn meclislerinin ilk içti- varidat kısmından yüzde 10 nis · h~~ye.~ımızın :ı:eclincı yıl donu- er, zatı ha§metanclerinin şah- Anlı: 1 A.A .. bfllİ' 

Herbert Licliard 10,268, amele maında tasdik muamelesi ikınal betinde tenzilatlı yapmak lüzu- mu munasebetıle İtalya, İran si saadetlerile dost ve komşu . .a'.a, 
1
( d" J.-.. Cu~ __ .., 

edilm Ef I ak kıralla H 1 ·ıı · - f h kk' . yetımızın yı onumu mu!IP" fırkası namzedi mis Wans7 944 esini müteakıp tatbikine munu memleketin menfaatlerı gan, r rı azeratı ran mı etını re a ve tera ısı b ti! h f b .k telt 
-L· • 1 k ' başlanacaktır. Bunların müzake icabnıdan görmü,. ve bu zarureti' ile Reisicümhur Hazretleri ara- için halisane temennilerimi to- e e er tara tan ~e rı -

müttcuıt ımparator u grupuna .., d a .d ki f .t ed . rafları alan Başvekıl lsmet ıı:• 
mensup misterss Richardson ratınıda Türk heyeti murahhas- k- mesai programını yeni b~-ı sın a tı e telgra nameler te- yı enmG. . M l K 1 şa Hazretleri bugünlerdeki ıııef 
494 rey kazanmışlardır. saaından çok kolaylık gördük. tan mütalea ve tesbit etmiştir.! ati edilmiştir: a:r:ı usta a ema 1. . d 1 .,_ 1 _,,. 

ıki afi h • · ı ıl Cümh' · · il' T'' k' R · . .. h gu ıyetı o ayısı..., cevap a('JJJ'" tar ı üsnü niyetle bütün Bu gaye ve amiller c yap an ta unyetın anının 'Yıidö- ·. ur ıye eısıcum uru Mu.s- ik . 'h . 1. b' eıı ıe 
Bu mıntakada evvelce icra ı / K . geç mesı ı tıma ıne ına mese eler halledildi. sarruflu bütçenin tertibinde halı· nümü vesilesile Türkiyenin re- ta a emal H azretlerıne kk" 1 . . .. k b'I ıeır 

ediimic olan intihabatta muha- y 1 · t' h d k . f 'hh . 1 k falı 'kb 1. d 1 1 . Cü h · ld" .. .. .. şe ur ennın ve mute a ı " apı an yenı ıcaret mua e e ın ır an ve sı atıne mem e e- ve ı a ı ve zatı ev et en- m urıyet yı onumu mu- 'k"t 'bl' - A d 1 8 :.o 
f k • t ki . 1 k - T" k' y . d" h ı . . betı'l feha ahil rı a ının ı agına na o u ,.. aza ar nanıze ra psız o ara st ur ıye ve ı.ınanistanın mü tin umran ve ıktısa ı ayatının 1 nınm şahsi saadeti hakkında te nase e zatı metpen e · b 

1 
_,_ 

ı.,,,,.~nmış "di .. k b'I 'k d" . ki f . . . ki f f h' 1 h . be . . t b ·k~ 1 l' . ak sını tavsıt uyurmuş aruıı. ı - •C a ı ı tısa ı ın şa ı ıçınson ın şa ına matu ızmet ere. a-

1 

mennıyetımı yan ık mahzu- rıne e n · .. tı ıa ısanemı t - . ·s 
derece faideli olacaktır. lel vermemt:k ve tesbit olunan zum. diın eder ve zatı riyasetpenahi- Muhafız gücü bır tenı 

Veli ha tın nutku Yeni ticaret muahedesinde ta işlerin ikmalini sekteye uğrat- Victor Emanuel leri?in ~a.adetile T~rk milleti kort' u açtı 
rafeynin başlıca ihracat eşyası mamak, yeni bütçenin tanzimin Hafimetlü kıra/ Victor Emanuel necıbesının tekaddum ve taali- 'Arık 

1 
( T 

1 
f 

1 
) .,,, 

LONDRA. 31 A.A. - De- için tenzilatlı bir liste yapılmııı- de bilhassa nazarı dikkate alnı- .. Hazretlerine si için tcmenniyatımm kabulü- M hafaraG .... İ ~:ı-~n a r ~ 
miryollan mumessillerl şerefi-· tır. Türkiyeden Yunanistana ih mış ve tasarrufat iaşe ucuzluğu- Cümhuriyet il3.nının yıldönü- nü rica ederim u ız ucu, stı a spo il 

M. Mac Donold ne Cemiyeti Akvama muzahe- rac olunacak mallara ait liate nun verdiği müsaadelere, hesa-,· mü vesilesile irsal buyurulan I . . . ı::aysal . . ~~~~·~:1ı:~n ~~~:~:!: :;;b. 
dur ki iaathıere ll'ill.tin'in id~ ret birliği ~arafından ve~le~ zi- 35 ma~deden, ~iğeri 38 madde- ?ı kat'ilerin gösterd~ği tahsisat telgrafnameden dolayı zatı haş- rak kıralı Haşmetlu Faysal .

1 
M . d kaııı 

sini Cemiyeti Alı:vam namına yafette bır nutuk soylıyen den .~u.rekkeptır. . ımhalarına ve artık ıtasın~ ma- metanelcrine hareretle teşek- Hazretlerine . . susa ~ e açtı. erasım e er 
deruhte etmit bulunuyor. Ahi- prens dö Galles İngilterenin T?Tkiyeden Yunanıstana sev- hal kalmıyan muvakkat hızmet kür ederim. Zatı haşmetaneleri Cümhuriyetin yıldönümü as~erı~e b:l~duT .. ki iıı e~ 
ren başvekil Mr. Mu Donald Britanya iınparatorluğu vahde - k~dıle~ eşya meyanında en mü- !erin ilg. asın.a ve hare. ir.ah •. miti- ne şahsi saadeti ve dost İtalya- münasebetile vuku bulan tebri- • enkıs t 0 ut k~rl yen ı..ıe-

hi ı h - z b b h t k' . . asrı or unu es ı etme" bu huııuııta verdiği cevapta Ce- ti ile Cemiyeti Akvamdan iba- m en ayV'illla~, t~.rey~gı, on ruşat ın:ı, ıµşaatı gı ı ~zı:ıe nın refahı hakkında beslediğiın atı haşmetanelerıne bılhassa di , 
miyeti Akvam vekiletini : alan ret olan iki büyük müesseseye guldak m~den komu~l.erı ve pa- !ere:_ ve nıhayet me~leke~n. ıktı samimi temenniyetin kabulünü teşekkürlerimi takdim eder ve Ar. . lij 
t.....ııa:renin Flllstindeki Arap fe •--'~d 'tıına' t b tı' _, muktur kı, çok teshılata maz- sadı hayatının takatı hanemde rica ederim. zatı haşmetanelerine Irak mil- nkara Beledıye mec 
.. 6 • v........, e ı vve mer u ye ha 1 kt ld - 'k d" · 

ve Yahudi unsurlarına karşı ti olduğunu beyan etmiştir. Mü 
1
. ~ 0 aca ıkr. b'l . .. rük' 0 ugu_ ve ıh tıkska kı dnızamımızı Gazi Mustafa Kemal 1-eti necibesinin refah ve saatle- kafibi' 

müsavi tarzda hareket otmesi ·· ·ı yh h b • · 1 una mu 11 1 aynı gum bozacagı ta a u e ·en osman- Celaletmeap Gazi Mustafa Ke- ~ için temennilerimi teyit cde-
bu vekAletin icabatmdan oldu- şarunı e . ' ar e .manı o '."a- kolaylıkları gosterilecek olan lı borçlarının tahsisatına hasır - . mal Paşa Hazretlerine nm. Ankara, 1 ( Telefonla ) ,,, 
,.una ·:4.·lüyor. nmdiçab~eshı son dakikada anı ve Yunan emtiası umumiyetle sa- ve istinat ettirilmek suretile Kardeş Türk Milletinin milli Gazi Mustafa Kemal Melahat Zıya Gevher Han~ 
6 ~:r "" t ır areket olmadığını bel · d E "h' 1 · - · h • h' ı · Ankara boledı'ye m-lı'sı· '-*tlpu Bunun mwsı İngüterenin "':' . ' . . nayı eşyası ır: n mu ım erı ~emleke~ ?-yatı ızmet e~ı-ı bayramı münasebetile samimi ANKARA, 1 A.A. - Cüm- ~ 1Ul 

Yahudilere daha fazla bir mev- ki bu:ıun ~ynkelmıb'lı~ı. teşr.ıl~ı mensuçat ve bılhassa panmklu nın asgan ıhtiyac;larını tatmın tebriJ.:atnm ve cok büyük dost- huriyetin yıldönümü münasebe ğinT. e intihap edilmiştir. 
ki ve-ın· e mahal oimadı"'ı mesaı ve mute a ı ıtımat ıtı- eşya, konyak, şarap, sabun ve ve istifaya matuf tahsisatın ip- 1 k hl 1 . - - d . tile Amerika reisicümhuru Mr. Ork - Yunan itilafı ve ... _g ı; yatlarının tedrici bir surette te- f ·ı • d haf 'h . 'd'l u s enmı arze er ve necıp 
defildlr. Herıeyden evvel Filis- şckkül.. - d t . . .. anı a ır. .. ka ve mu azası cı etme gı 1 Türk millet ve devletinin saade Herbert Hoover cenapları ile temas 
tın. d nüfu ks . t• A u sayesın e emını mum Tarafeyn Turk ve Yunan va- miştir. tın' . d'I . Reisicümhurumuz arasında "U 

e aun e enye 1 rap- kün olabileceg-ini beyan etmi~ - 1 - · k d' ı· • · 1 1 enm. "' p · "" !ardadır. Bu kahir ekseriyet kar tir ' ~.1:1r .:1:1 ıc;ı~1,.en ı ı~arında Bu umuını ızahata nazaran j Mehmet Nadir Şah telgraflar keşide edilmiştir: arıs, 1 (A.A) - Temps ı;· 
•ısmda Yahudiler lehine bun- . uy~ tes_ at yapmagı kabul tasarruf lasmında ilrtısat veka- Afuan kıral Alaha et Meh t Türkiye Cümhuriyeti Reisi Ga- zetesi M. Venizelos ve koJll 
• etmışlerdır ı · d ld - ·· "! 3 200 b 

1 zr me B thl · · d Ank" dan sonra olsun husust bir taraf S 1 f f· · . · . _. _ etın .e yapı ıgı goru e~ • . • Nadir Şah Hazretlerine zi Mustafa Kemal Hazretlerine e enın aynı zaman a 
tarlık gösterilmek i•tcnmi'yor. O tara ın ıkn Atmaya avdet ettıgımız za- 000 lıralık tasarrufun bır mıl- C" h · tin ld" .. ü .. Türk Cümhuriyetinin tccssü rada ve Türk Cümhuriyeti bıf 

~ man Yunan tacirlerine Türk ı· 'h r tl · J't um. un ye yı onum m~ d bul Jııl,. Dün gelen •u telgraf Mısır- LONDRA 31 AA - Avam . . yon ırası 1 ra_a e ve una a nasebetıle zatı haşmetanelen sünün yıldönümü olan bugün- ramı esnasın a unmuş 0 

" · · mallarını tercıhen almaları iktı- dolayısile alınmakta olan mu- af . . . d d 1 · · · şah • !arını ohemmiyetle kaydederelı 
dairi Yahudilerin de galeyan i- Kamarası amele fırkası sol ce- saden çok fa'der 1 - . h .1 ... al ka tar ından ızhar olunan hıssıyat e ztı ev etıerının sı refah dı'yor ki·. Bı'lhassa M. Ve-:~elof 
ind bul d ki 

1 1 0 acagını ıza aınele vergı erını ız e ve mu f kal'd ·· h · ld ve saadeti hakkında en samı·mı· ·~ 
ç e un u arını gösteri- nat:ı tarafından kıratın ?utku.na edeceğiz. bilinde imaiathane ve fabrikala ~ ev a e mute assıs o u- ve M. Mihalakopulosun Anlt" 
yor. venlecek cevapta sanayı ve zıra Şayanı dikkat bir nokta var- ra ven"Imekte olan prim karşılı- ~umu ~zeder ve z~tı §'.!~anele- temenniyatnnı beyan etmeği rayı ziyareti bundan iki sene e": 
KAHİRE, 31 A.A. - Yahu- . li . 1 . d y · l'k B - , rıle necıp Efgan mılletının sa- büyük bir zevkaddeder ve Ame- vel tasavvur bı·ı- edı'lemı'yen bO 

diler cemiyet·, dün aksam Filis ;.~n sosya. st pren:-ı~ e~e tev dır. ·t::~!115~~~ene 1 k dug- ğından l,050,000 lirası kanunu ı adeti hakkında beslemekte oldu rikan milleti namına Ttirk Mil- ·~ 
. 'da • k"' . ı :ın tensıkı ve mıllı varıdatm ay ı atı , ton a ar- mahsus mucibince ipkas•na ma- _ . • . . !etini tebrik ederek mu"temadı" yük bir hadisedir. Akdolunll11 

tın ı n ve ~ tıne d~r olan be d . • . dır Bunun ancak 1000 t T" -· gum samımı temennıyatı ·teyıt muahede Türk- Yunan siya~.e-
yaz kitalk: k.'!r t protesto mahi- aha nısfetkiirane bir sı:.""ette k. . . . onu ur hal kalmryan mevadı müştaile 1 eylerim dostluğumuz ve Tiirkiyenin re- r 
yetinde b:~ ka , r Jeti kabul tevzii hususlarına dair his bir ı~e.?r~ cely ~dılı~or. muafiyeti karşılığından, 600 1 . Oı1zi Mustafa Kemal fahı ve muvaffakıyeti hususun- tinde yeni bir safha teşkil ede. 

etml.•tl. P· k~ ~- .,ıretm' de ln teklifi ihtiva etmemesine kıırs ı ku ılyde. ı;nanıstana gaye_t bin lirası yapılma31na lüzum Tu''rkı'ye Reı'•ı'cu"mhuru Mus- dakı' arz t . d . İki memleketin mukareneti bu# 
.,. ~ - b "f eli . . . ~:a m o ugu ve kolaylıkla buu kal b' . . 1 ı · . , umuzu emın e erım d d . h b alı11'111' !"İ.1İ2' ~İ} • ~fni ı Yci'udilere kar eyanı teessu e lmesı şeklın- 1 d lb'. linı b 1 d - ,. mıyan ına vesaır mşaat taı tala Kemal Hazretlerine - Herbert Hoover . a~ sonreda abıı:na esa a 

•ı ' ·' r. ~ri . ·- taahhütleri de dbirl tadil y2p~l~aı;ı !'uretinde d:~~eka~1;1 azma: a'::ı~~~:! sisbakiatı?dan tbe~inı· edilmıd 'ştird. Mü ı Bu bayram devri senevisi mü Amerika Müttehit .hükumetleri sı ıcap en. ır vakıadır. 
ihlai ve Ce -!iy · i ':vam tara- ser o ıman teklıfı 11 reye karsı b b" T" k' • b - d j te 600 ın ırası a gı a u- nasebetile samimi tebrikatımı .. Reisi Mr. Herbert Hoover • 
fmdan 1 giJ·er.. e tevdi olunan 156 rey ile kabul etmistir. , ~ s.~ ~ 1 ~: :;'~ ug ay acZı~ 1 cuzluğu, haricirah gibi tertipler l ve zatı devletlerinin saadeti ve . . Hazretlerine . . Pangalosun darbal 

'-"I . - - '• uu • . a yub~ e y ı ta !ar mdevaH lı le mevcut projeler tatbikatınm dost koınşu Tu"rkı'ye mı'llet ve T" k "mh . ti . ·ı· !I 1 ve ..... ete et ·m kte olduğu ecne ıye mevcu oması ır. a . . ·- · . 1 klar ur c.u unye nın 1 anının h"·I-~ t t bbu•'sıı 
beyan olunm..~ı irr. buki Amerikan buğdaylarından ı ıstılzam ettıgı kar ı ı fazlı:- memleketi için en iyi temenni- yıl dönümü münasebetile izhar UKume eşe 

Alma-o m•ı;Pe-t mecl-ı'sı· Brezilyada yeni reis mevaddı ecnebiye ancak yüzde larmd,'.111 yapılı:nıştır. 1.ktısadı yatımı meserretle izhar eylerim buyrulan ~.zikane .telgrafname Atina, 31 (A.A)- Pangala' 
~ ikidir. Türkiyede buğdaylar rna ' hare.~tı sanar; .~e fabrika~arın Rıza Şah Pehlevi den pek. mutehassıs olarak en lehine y~ılmak istenilen hare· 

Berlin, 31 (A.A) - Reichs- RİO, 31 A.A . ..:...... M. Vargas, kine ile mevaddı ecnebi yeden ı ~~şvıkıneil n:atucliıl . ra~aalt vke ıdmkia: H afimetlü Rıza Şah Pehlevi hararetlı ve samimi teşekküratı ket üzerine icra edilen tahkjjıll 
tag lı::udema meclisi milliyetper Saopaulo'dan bu layıkile tefrik edildig-1· t kd' d ı ... t verg en ta atı t ın a Hazretlerine . . mın ve zatı devletlerinin şahst Atinada mevcut askeri kuvvet 
ver soayalistlerle komünistler raya gelmişti· tercihen Yun.anistana it~al ı~~ , projel_eı:ID. M~clis~ bu seneki Cümhuriyetin yıldönümü mü saadeti ve Türk -Amerikan mil zabitanın.dan bir takımı ile~ 
tarafından Reichstagın acele iç Mumaileyh, m leceği muhakkaktır. Binaena- devr.eı ı~tımaıyesın?e kabul. ve nasebetile vaki olan dostane teb l~tle~ bağlıyan dostluğun tak siyasi'. adamların meselede n:ıet· 
timaa daveti talebini havi takri vakkat hüku leyh b•ı cihete ehemmiyet ver- j tasdıke ı~tıranı ~Iı:ıde ~ak;kat rikatı haşm~tanelerine en hare- v'._Yesı ve .~erika müttehit hü: haldar olduklarını meydana çı: 
ri reddetmiştir. Reichstag mcsa met erkanı i! mek lawndır. Adana pamukları 1 te bu veyıt mahıyetı ve nakıka- 1 . . • . humetlerının refah ve saadetı karmıştır. Maznunların cÜJTllesl 
isine 3 1-"-·-uevvelde başlıy "htı'•~• ·· . - t' .. ··ı kt' 1 sım ıstıhlak ve muamele vcrgı- hakkın' b ı d' -· - · ....,,_ a- ı ....... ruesa~ baı;l•ca ıthalatımız meyanında- ı goru ece ır. . Ü .. .. .. na es e ıgım temennı- mahkemeye verilecektir. 
caktır. tarafından istik d b ı d k Masraf biitı:esi muhtelif ve - len 92,27 5,000, çuncu mulga yatın kabulünü rica ederim. M. Pangalosun hakı"katell 
B l k alı kral . . <! un ar an ço memnu- ' ·ı · aka ·25 d" '' u gar r ve İçesi bal edilmiştir nuz.,, j kfıletler ve daireler arasında şu ı v~.rgı .. er u ~as~: o,ooo._ or- ' • oıı• • • 1924 senesindeki tahrikatuı ıe~ 

Sofya, 31 (A.A) - Kıra! ve Askeri mekter Yunan murahhaslarının cu- suretle taksim edilmiştir: 1 du~cu kısım inhısarl~ s:ıfı ha- Kaçak radyolar rarını kolay zanneden zabitledr· 
Kraliçeyi hamil olan trene kari talebesinin teş! m artesiye Atinaya hareketi Büyük Millet Meclisi: 2,305, l sılat.ı: 4o.432.ooo, b:şıncı dc:_vle Hükiiınetin son defa kabul den mürekkep gurupun başın : 
şı revolver ateşi edilmiş ve )fl- ettiği bir me muhtemeldir. 449, Riyaseticümhur 324,722, te aıt emval ve emlak hasılatı: ettiği bir kanunla evlerine ka- olduğu da anlaşılmıştır. Gere 
hut bomba ıı.tılmış olduğuna da- kip taraf!Jldan t • - ~• •11• •' Divanı muhasebat: 701 582 6,ZOO,OOO, altıncı kısım devlet- k d ı ı h kk Atinadaki askeri kıtaatın ve g: 
· lan 'il. leh fe l "/ • ' ' çe idare edilen müesseseler ha- c;~ ra yo a an ar a ında ta- dv tr o ve ecnebi matbuatında kip olunan.mu- r,, "''il "- IY~ ı p l er Başvekalet: 1,020,774, Şurayı l"t . 

6 105 000 
d. . kı kıbat yapılması takarrür etmiş rek eyaletlerdeki kıtalann or 

intişar eden haberler kat'iyen a maileyh, halkın allaşlan arasın •• Devlet: 218,734, İstatistik U. sı a 1
•• • .. • ye ıncı. sım ti. ile hiç bir münasebetleri olı11'; 

sılsız olduğunu Bulgar Ajansı da payıtahtı katetmiş ve riya- m USll /J aka Si M.: 88,568, Diyanet işleri R. :
1 
~mu1m; m9~e;~~s;ler v~ .şı_rk~t:r 1 Radyo şirketi. kendi teşkila- yan bu bir kaç harisin proje!~ 

:~.~-~~~-~ektedir, seti cümhur sarayına gitmiştir. 'i 'l nci JiaFfa 733,322, Maliye Vekaleti: 14, ası a ~.: f '.k h ~ nzıncı ı- tile radyoları te~bit edemiyece- hakkında zerre kadar maluırt 
·- .......... h ............................... "'"""'........ I' 059,349, Düyunu Umumiye: ı ~: r;;u: ern ts~~~ 8,90?, • ği için vilayete müracaat etmis lan yoktur. il 

birincili!:leri 27,193,635, Gümrükler: 4.893, d • 
5
°
00

uzuncu ev e varı- tir. - Atina, 31 (A.A) - Mub~e~e 
M lı:t lil .. b k 77 · · 538 T K da•tro· ı ?13 at: • 0,000. M'' halk teskitatı Pann-al s lehı!l e ~!.' ~~ mu~a. a as~ın ıncı • apu ve a , . •" , uracaatı nazarı itibara alan , • " 0 · ıc· 

!':!~a bırıncıhklerını sırasıle yazı:yo- 028, Dahiliye: 4,482,044. Bütçe Jayıhasında mO- vilayet; polis müdiriyetine ver- yapılan hareketi infial ve t~ 
,· - Galatasaraydan 929 Bülent • P~sta T. -ı;. : 5•572•285• Em- him bir nokta d~ğ.i bir emirde her polis merke bih ile karşılayan bir takıJil Ii 

Necdet Bey nıyetı Umumıye: 4,422,464, U. A k 1 zının kendi mıntakasındaki ra- rirler kabul etmiş ve şiddet 
J H n ara 1 ( Telefonla ) tedbirler ittihazını talep eyle 

2 - Petrevniyal lisesinden 352 İh andarma K.: 8.188,149, ari- M r I di r b" -. dyolan tesbit etmesini ve bir 
aan Sabri Bey ciye vekiileti: 3,671,959, Sıhhat . ec ıse tev ~ ın 9~ 1 . utçesı- liste halinde polis müdiri etine miştir. ___ ,.... ..... __ _ 

3.- Darülşşefakadan 914 Kenan ve İctima! Mu. V.: 4.420,266, nın esbı:bı mu~ıbe layıhasında ı göndermesini bild' .. y 
Nafız Bey. . · M . kayde layık bır nokta da mem- . ırmıştır. Ra-

4 _ Gedilcpaşa Amerikan mektc Adhye V.: 7 ,456,264, aarıf V. leketi .. d f 'f dyo şırketi bu liste üzerinde tet 
binden Hacer Hanım. - 7,692,209, Nafıa V.: 31,373,746 1. t? md u a ab~s~·vı ah~ eve. ~es kikatta bulunarak ruhsatsız ra-

.. f İk v 2 534 M'll' u ıye ın e en uyu~ ısseyı uze 
5 - Daruşşe akadan 879 Muzai tısat . : 10,08 , , ı ı · d d · h dyo alanlan mahkemeye vere-

fer Liltfi Bey. Müdafaa V. kara: 50,542,412, rın et tadşıy<l? or umuzl~u as- cektir. 
Müsabalı:ayı kaza~r mev'ut M'll' "d f H . 1 153 980 1· sasa ın an ıaşe ucuz ugunun Küstahlık 

.. ,_., ,_ . - 1 1 mu a aa ava. ' • ' d' - . .. d d . 'f d mu ..... at ... nm gazetemız ıdare müdür . • .. . • ver ıgı musaa e en ıstı e e e-
lüğiine müracaatla aldırabilirler Mı Ilı mudafaa Denız . 8,297 ,940 dil k 4 ·ı 1· k İd . S b . . . l . d 'k' · F b 'k 1 . 3 901 431 H . . . ere mı yon ıraya ya ın ns ve a rı ısım enn e 1 1 

78 • • h f a rı a ar. ' ' , arıta. b t f 1 1m d k' . N' d M . ıncı a ta 660,000. Yekfin 204,640,385. ır asarru yapı m~ş o as_ı ır. ·ışı ış~taşm a eşrut~}'.et 
78 inci hafta batladı B' h fta 1931 b'' "d d be Bu tasarrufun 2 milyon !ırası mahaUesınde oturıan Suphı ıs-

. ır a zar- utçe van atı a r- ı k · • b' 'h · · d b" -fında '3Lctcmiı:de çıkacak haberlerin h' . hm' 1 k d mem e etın asgarı ır ı tıyacr- mın e ır çocugun ır , na teca-

Tahdidi teslihat ve 
Almanya . 

Mlllıtl mtkteplmnin kOşadı mll.Rasebetilt lstanbul birlnçi ilk 
mektebind• veril~n mllsamere 

üh. . • . . veç ı zır ta ın o unma ta ır: na tekabu··ı d d · k ·· t d-' · 'ki · d en m ımırunı. seçıp cumartesı akşa- . . ~ e11; enız _ uvvet - vuze asa ı;ı ettı erın en yaka 
mına kadar mliaabaka memurluğu ad Birinci kısım miras ve servet lerının takvıyesme tahsıs olun- !anarak haklarında tahkika•a 
resine a:öaderinist vergileri 44,752,000, İkinci iqc muştur. başhınmıştrr. • 

Berlin, 31 (A.A) - Tabdi~ 
teslihat meselesini müzake 
etmek ve Teşrinisanide Ceııe;~ 
rede in'ikat edecek olan talı 'a 
di teslihat ihzari komisyonıın !; 
gidecek murahhaslara veriJecer
talimatı tesbit etmek üzere. ~i
du ve donanma rüesasının 1

: ti 
rakile fevkatade bir kabine ıÇ 
maı akdedilmiştir. 
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. lier taraftıa maiıet darlığından bahsediliyor. Hayat ucuzla-
gı ~~akla beraher, yine g•çimden şikiyetçi olmıyan yoktur. Bu şi· 

il.Yetlere hak vermekle beraber, halkın bir kıemmın kendilerini 
_, ~ lüks gıdalardan bile mahrum etmediği muhakkaktır. Eier 

k)'~ olırnasaydı, meMl§ ıu resmini koyduğumuıı: havyarcı dük-
~ 'Ölllının 'imdiye kadar iflAa etm .. i Iar;rmdı. 

t Dü~meli ki siyah havyarın okkası (UI) liraya kadar fırladı
~halde istihlAk azalmış değildir. Balık yumurtasının iyisini 
~ --25 llraya veriyorlar. Kırmızı Japon havyarı bile altı liradan 
v~ğı satılmıyor. Öyle iken yine rnü§teriaiz kalmıyorlar. İktısat 
c tasanııf cemiyetinin kulakları çınlasın!. . 

Posta müvezzii 

ı~ !?~ata müvezzileri bizde memur sDUfmın, hakikaı:.n fedakar
~ıı tıuınuneleri sayılsa yeridir. Geoeli gündüzlü, çanta boynunda 
'ı.< 1 kapı dolaştıkları halde maaşları pek azdır. Posta idaresi, 

ıa·,aıiı emektarlarını biraz terfihe gayret etse çok iyi olacak .. 

Pazarlıkla öküz 
mübayaası 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
ltıüdürlüğünden: 
~~:<ındik ~~kte~iyolojfü_a~ei ba~ri.sine lüzumu olan 6 baş 
t ı:ı .12 tCitmısanı 930 tarıhine musadıf çarşamba ıgünü saat 14 
~ ~rterda'.lık ~inasınd~ m~essesatı iktısadiye muh~sebeciliğiııı. 
~k ~k.kı! mcıbayııat 'Komısyonunda paza;lıkla m~bayaa edi
~~ tir. Tahp olanların yevm ve saatı mezkurda komısyona mil-

at eyleme!cri 

MfLLlYET PAZAR \! 1930 

ur 

Son haftaya bir ieim v4Killok günler yaşadı. ~ehirdo ~k 90~ varlııa ynuıa:ı. Lo,'..:ıs havanin 
ioap ııtee, yağmur haftaısı de- t~bat vukua geldi. İ~tanbul_a hu s~ azizliği geçmig gibi gö
mek çok doğru olurdu. Memle- g~lınce: Senelerdenberı şehn- rünüyor. Bu mUnaeebetle şeh-

. mtze .bu kadar yağmur yağma- . . 
1 ketın her tarafına lüzumundan mıştı. Bazı münhat caddeler su- ruı manzaragını değtştıren mu ı 

çok fazla yağmurlar yağdı:. He- lar altında kaldı. telif yağmur intibalarım kayde
le İzmirimiz, tufandan n!imune Bir iki mahallede evlerin du- diyoruz. 

Balık Pazarı meyhaneleri 

s 

Pastırma, sucuk .. 

ı 

\ 

J 
Havalar soğuınağa başlayınca pastınua ve sucuk gibi g:d~ıa-

. ra rağbet arttı. Son günlerde sucukların üzerine hangi imalatha· 
nede yapıldıklannı gösteren birer etiket te konduğundan, sucul;:. 
!ara, oldukça itina;, edildiği görülüyor. Yalnız et fiatlerinin pek 
düşkün olduğu bu mevsimde pastırma ve sucuğun iyisi 120 ku 
ruştan aşağı düşmemiştir. Belediyenin bu işle meşgul olması la
zımdır. 

Hallaç işbaşındci 

• 

Resmimizde bir hallacı pamuk atarken görüyorsunuz. Şcnri 
mizde hallaçlık ııan'ati, çok iptidai şeklinde kalmıştır. Esasen 
kuancı az olan bu işill daha asri vesaitle ifası da şimdilik kabil 
değilıdir. • 

lyi bir hallaç, günde 20 - 30 okka pamuk atabilmektedir. 
Balıkpazarı meyhaneleri İs- tıezgah başı sohbetinin bundan kenderı kapanmasıdır. ReMBI- Hallaç, attığı pamuktan okka başına ancak üç - beş kuruş bir 

tanbulun hususiyetlerinden biri yirmi otuz sene evvel tadını çı- miz bu meyhanelerden birinde para alabildiğin" göre ~vmiye ancak l~O kuruş çıkarabiliyor, de 
dir. Akşamcılıği adet edinenler, karanlar, b4günkü Balıkpazarı- ' _ .. .. .. .. ' mektir. Fakat, hallaçlık .kolay iş değıldır. Bütün zahmet kollara 
en az para ile en bol mezeyi bu- m beğenmiyorlar. Buna sebep akşam hazırlıgı gonıldu&ü sıra- ve göğüse.yi..klendiği için hallwçlar, iş bulunsa da hergün çahşa
ra<la bulurlar. Balıkpazarında, te buradaki meyhanelerin er- da alınmıştır. mazlar. Hiç olmazsa haftada iki gün dinlenmeğe ihtiyaçları var 

lstan~ul limanı sa~il sı~~iJe nıertezi 
~aıta~i'li~in~en: · 

Urla taha!!uzhanc,inde teslim edilmek uzre aleni munakua 
suretile 65 ton çamlı maden lı:ömUni alınacaktır. 
Münakasa günü 17 T.Sani 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 olarak teshit edilmiş oldugundan talip olanların şartnameyi 

görmek üzere her gün Galatada Kanı Mustafa Paşa sokağında k!in 
merkezimiz levazım ve mübayaa memurluğuna ve münakasaya 
iitirak etmek üzere de yevmi mezkurda mübayaa komisycınıına 
müracaatları ilan olunur 

Dr .. A. KUTIEL 
Cilt ve efrencl hastalıld~r tedt.• 
vibane1I. Karaköy Topçular ca•-1 
desi 3'. 

Çoculdın uvoa, FrınsıHı n 
lngilizce dın verebllwı 

GEN~ BiR !LMAI llZI 
yor arıyor. Teklif mekıupien için 
" H. K. 24 • rumuzile lttaabul yeni 
post!hanede 176 No lu kutuyı 

yazılmuı 

dır. 

Emlak ve Eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 

Ehven liJalle sablik ~iHlik 
Rumeli Fenerinde Mavromolos çıfliği htanbul icra dairesin 

ce satılıktır. Mumammen kıymeti 16700 li:raıclı•. Sıılıa.Jı 9500 d:Z
nümdür. Kısmen ziraate elverişli ve kısmen cımandır. Talip o· 
!anların deha ziyade tafsilat için Bankamıza ve p~y sürmek içir 
930-155 dosya numarasile icra dairesine müracaat etmelidirler. 
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iki dost Başvekil: M. Venizelos ve K. Gazi Hz. tarihi nutukları • 
nın 

Bethlen du•• fl akşam gittiler Bqı birinci sayfada cını··yyeetnleaz::~eınylAen?mka.rayı resmen ziyaretlerini hususi bir memnu· 
muıı bltyük bir hldlae de mi/11 pcra buhranıdır. Buhram karııla _,... 
mak için alman tedbirlerin i:sabeti tahııilıık etmi~tir. Her ~y- Türkiye ile Yunanistanın yüksek menfaatleri biribirine zıl 

Başı birinci .tayfada 

Patrikhaneyi ziyaret 
ve nutuklar 

M. Venizclos ve Madam Venizeloı 
yanlarında M. Mihalakopulos ve refl 
kası olduiu lıalde Patrllıı Efendiyi ma 
kamında siya.ret emın.ıer ve meraıim 
le karotlanımtlardır. 

Patrik Efendi, M. Venizeloou bli
yilk oalonda lrabul etmit ve elini ÖJ!fi" 
ken ıuun bir nutulr eöyl.iyerck M . Ve 
niJrelou kiliseye sadalratı ubudiyet! 
ferzendaneıılle hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etmiı. ve ıli&ide ve yllbelr 
rical tarafından idare edilen Türkiye 
hükumeti climhuriyemizle yeni ve aar 
.sılmaz rabıtalar teıiıine ve ıulhün 
takviyeline matuf olan Anlrarayı zi
yaretinden memnuniyetle bııhsetmif
tir 

tip o~u~ olnıadıiı ıualin• fU cevabı Kont cenapları terefine öt- den mühim olan •sas iktısadt nolctai nazardan milll!tln uyamklı olmaktan temamen çıkmıttır. Bu iki memleketin samimi do:t; 
Yttmlfti•: leden ıonra Macar aeflll'ethane- fı ve kendisinin yaşamak hakkına itimadıdır.Meclis ve JıölcOmet hıklara kendileri için emniyet ve kuvvet görmelerinde i•a e 

- Bunu tekzibe bile lüzum ıör- sinde bir öğle ziyafeti verilmit tarafından alman tedbirler bilhassa bu esasta birleiİr. Bu61Jn vardır. 
mem. içinde bulunduğumuz vaziyet mail ve iktı.sadi tedbir ve ihtiyat İki Cümhuriyet araaında açılan yeni devrin yeni esasların 

Böyle bir ıeyi yapmaltlı&ımu için tir. /arda dikkatle d•vam olunmasını icap ettirm•ktedir. ahde rapteden vesikalar yükaek taıvibinize arzolunmuttur. 
İamet Patanın da, benim de bir timar Bu ziyafette tchrimiz erklnı • ' 
hanede bulunmamız lhımdır. jmemurini. de davetli bulunmul" Zirai buhr&Jl Türkiye ve Macaristan 

Kont Betiden ile miilöatmı da ta lardrr Efendiler! Macaristan ile aramızdaki eski ve tecrübeli dostluk, Başve/ı. 
ıııamen bir t-düf eeeridir.. Bbim · Bilbaua zirai memleketlerde hi11olunan cihantümul bir buh linin resmi ;:iyaretile bariz bir ehemmiyet ve kıymet aldı. Meml~ 
Ankaradaki temaalarımu: onu biç al& Macar konaolo.baneainde ' ı 

ran vardır. Bu buhran tabiatile bizim memleketimiııe de temaa, ket/erimiz arasındaki iyi ve samimi münasebetlerin mütezaY kadar etmemi9tir. . 
Hattt lrendiıini haberdar bile etme Baş vekil cenaplan zıyafetten etmit ve ajırlıjını hiaaetinnittir. Bu vu:iyet kar911ında eınaalsiır;, den inkişaf etmesi memul ve matlllbumuzdur. 

dik. aonra Macar konsoloııhaneııi.ne ahribattan dar ve kurak ıenelerclen aonra vatammızın gösterdi.. Adliyemiz •• 
•.. 

Benim siyasetim bütün lıoomtu de... giderek Macar koloniaini kabul ji hayatiyet ve tahammül ancak Türk milletinin bünyeaindek~ Milletin muhterem vekilleri! 
l•t1

1
erle dost olmaktı~. ~tmiş ve her ziyaretçi ile ayn kudret ve Büyük Mitlet Meclis inin tedbirlerindeki iaabetleizah Adliyemiz siyasi faaliyetler içinde vatanm emniyet ve ııay 
te evvell İtalya ile batladım. Bu- ayn konu«:ırak tatyı.bi hatırda 1 abil• ' . . . ilmh . . d. . . h'. k"- . itı· nu diler lı:omıulanmı:ııla tcmaalar ta- -r-- . .• o un ır. , sıyetını, c urıyetın esa&at ve mevcu ıyetını, u unıetı.n 

lrlp etti. bulunm~şlardır. Resını. ka~mlu Senelerdenberi alman tedbirlere önümüzdeki aene daha ge- bar ve nüfuzunu müdafaa yolunda yeni bir imtilııan geçirdı. Bu· 
Heplile mutabılr kaldılr. Bula;arlarla muteakip Perapalıı.staki daırele niş mikyasta ihtiyaç vardır. Gayet tasarrufkarane bir idare tarzı, nu ehemmiyetle işaret etmek isterim. . 

da yakında milzaker.ede bulunacai~ rine gelen Macar Başvekili ce- Tesmi ve Jıususi bütün muamelitımıza hakim olmak Iazımdır. Adliyemizin emin olduğumuz yüksek iktidar sayesinde~11• 
Ankara .muah~delen şarld akdenur naplan hareketlerinden evvel Bunun içindir ki, hükfunet blltçede mühim tasarruflar yaparak ki, cümhuriyet mukadder tekamülünü takip edebilecek ve Jcırli 
aulhli ı<m teınınattır. İtalyada kom~ kab l ttikl · h · · · B.. ük. M ı· . . · k.l k. d 1 k d h k k ırıle M. V enize)oaun cevabı olmak itibarile alakadardu. u e .en mu amnmıze uy ec ıse takdım etmıştır. şe ~ v~ ısve e tecavuz ara. arşı yatan a§ın u u unu, me 

Ne Yunanistan, ne de Türkiye hiç beyanatı itıyede bulunmuşlar- Vergilerde tadilat ketın nızamını masun tutabılecektır. Nı•tkun iradını müteakip, Patrik 
El .. ortasında büyük pırlantalı bir taş 
bulunan kıymettar bir salibi. Yunan 
Başvekilinin boynuna aamıştır . M. 
V enizelos. P•trik Efendinin nutkuna 
şövle mukabele etmi9tir. 

bir zümrenin aleti delildir ve ola- dır. Vergilerde müfredab maliimunuz olan tadilat ve ısla- S. C. F • 
maz. Kont Bethlenin beyanatı A · k d 1 / . · 

hat mükellefiyeti tehvin etmie. o)acak hem de bilhassa ik zız ar a aş arım · 
Onlar yalnız umumi ıulhün ve Başvekil cenapları, her şey- " Siyasi hayatımızda yeniden fırkaların :ııuhuru memleket· 

~:ni~~::rı:':~nfaatltrine hadim ol- den evvel Türkiye'nin milli ha- lısadi kolaylıkları temin eylemiş bulunacaktır. Muamele te belediye intihap/arma tekaddlJm eden yakın günlerde vulW 
İsmet Paşa Hz. ni Atmayı ziyarete yata ait sahalaım hepsinde elde vergi)eri üzerindeki kusur)ar tahsisen bu cümledendir. buldu. Bu münasebetle dikkate şayan safhaların §ahidi olduk. ' - Hakkımda gösterdiğini% lıiia

nü kabuldtn memnunum. ı:"enerl zi
yaret etmekle duyduğum heyecan ve 
taba süsü izaha hacet yoktur. Bllhaa 
oa nutkunuzda sulh ve mesalemete 

d":vet ettik. Kabul ettiler . Paakt he- ettiği terakkileri görmekten du- Cümhuriyet merkez bankasının tesisi ve hisse senet .. Bu müşahede/erin verdiği tecrübelerdftl Türk milleti cüfll· 
na.. z~~ınr tesbl! ~tmediler. yduğu derin hayranlık hiııııini lerinin vatandaılara ar:aı pek yaknıdır. huriyetin baka ve inkişafı için istifade etmelidir. Siyaset saba 
Ümıt edıyorum ki, ilk fırsatta gele 0 f d d k d · 1 di ki· H~ Memleketin hem man, hem iktısadı büyük bir vasıtası ola- smda karcı/ıklı faaliyetin feyizli inkical/arı ancak vatandaş/at ceklerdir. Kendilerine hüsnü mukabe ı a e e ere ernı.ş er r · 11 ., Y 

ıe edeceğiz.,. kim ve basiretkar reisler ile ati- cak olan bu milll müesseseye vatandaşların fikri alaka göstere arasında düşmanlık husulüne mahal verilememeııile temin o/urıa matuf metNlim hakkındaki sözleriniz, 
beni çok memnun etti. Filltalrilra An· 
karayı ziyar.etim. ıarkta aulb n mli
aaJcmetiJıl temini iatikrarına matuftu. 
Bize hürmetlerimi talrdim fırHtını el 
de ettiğimden dolayı cidden mes'u· 
dum ... 

M. Venizelos elralliyyetler mesele ı!inden ve kendisini idare eden- oelılerine şüphemiz yoktur. bilir. 
ai hakkınd~ da ıunJa~ söyl':"'ittlr : !erden pek ziyade emin olan ça- Osmanlı borçlarının memleketin hayat ve inkişaf mı tehdit Bunun çareleri fırkalar içine girebilecek gayri samimi ve g~I 
. -. E~llıye~er vaz~e~ennı yaparak Jışkan kanaatkir bir millet ara- etmiyen adilane ve ameli bir surette tesviyeye raptı için cüm- li maksatlı unsurların, kanun fevkinde netice istiyen emel sa/ıı~ 
ı9lenmızı teahil etmelıdırler. d ı b. li-' il ı ıl h huriyet hükumetinin hüsnü niyetle mesai sarletmesi tabiidir. /erinin bütün milletre menfur görülmesi ve bir cümhurlyet esd Ttirk ve Yunan milletleri aiyaseti sın a e ır gı e ça ış an er " fi 

d ff ki t h ili Ticaret muahedelerı·nı·n mu··zakerelerı· hemen ek-n·yetle ne sı üzerinde ça/ıcan lırlıalarca bu ıribilerin laaliyetlerind•n ıızıı mizi taavip ettilrleri için biç bir ihti- yer e muva a ye tııu mu ~ ., o 
lif çıkmryacatıru ümi\ ediyorum. Ga· hakkaktır. Bu sözlerden sonra ticelehmiştir. Ticari münasebetlerin genişlemesi için sarf edilen kalınmasıdır. Patrik hediyeler dağıtıyor 

Patrik El., mütealoben elini öpelı 
Madam Venizelosun boynuna aftm, 
Madam Mihalakopulosa bir tahta aa· 
lip ile Yunan Hariciye naamna Aya 
yorginin re.mini ihda etmittir 

zeteler bize yardım etmelidirler . Ben Kont Bethlen Türkiye'yi gaye- gayretler memleketin iktısadi inkişafına şüphesiz medar olacak Matbuat hürriyeti 
Tti~kiyeye dü man değilim. Memleke lerinin tahakkukuna doğru gö- tır. Memleketimizde kal.em hürriyetini de demokrat bir iclareY8 

tır;:n::~~~~:~elesine gelince bu a- tlirecek .. en .doğru ve en mlisalt Şimendiferlerimiz layık -.ekarla kullanmakta daha dikkatli bulunulacağını üatİt 
dam hiç rahat durmuyor. Karışıklık yolda gordliğünden dolayı pelr Geçen senenin mühim hadiselerinden biri de Sivasa ıimendi- ederim... . .. . . . . . . . • . el<· 
sılrarmalr istiyor .. M":hkeme icabına ziyade memnun olduğunu be- ferin vasıl olmasıdır. Bu kadar müşkülat içinde vatanı bir misli Hurnyet ıuııatlDlalmm te-.lıt ettıitı bırçok fel .. ketlen Ç Billhare, M. V eninlos, Patrikhane 

nin ayrı ayn salonlarında ıezdlrllmit 
duvarlarda aorlr, tlmdiye !radar ıellp 
geçmiı Patriklerin reelınleri haklrtn· 
da kendisine iı:ahat vcrilmi~tir. 

ba~acaktu. Ben hıç bır şey yaprnıya- yan etmiş, bu kanaatin iki mil- daha geniı;letmeğe ve kuvvetleştinneğe medar olan bu eserin m~t ola~ bu memlekette bu dikkate bilha11a lüzum olduğu kan• 
caıMımv··· . 

1 
· .. 

1 
k let arasındaki ırk kardeşliğinin müstakbel Türk nesilleri tarafından şükranla yad olunacağına atındeyım. 

. enızc os son soz o ara : . M h f dil 
_ Artık Türkiyenin yolunu ö&ren bızzarure uyandırdığı duygular eminim. u terem e en er, 

elim. İlk frnatta gene gelecefim! de- dan doğmuş olmakla kalmayıp Harici aiyasetimiz Üçüncü B. M. Meclisinin feyizli ve vatanperverane faaliyeti 
mlştir · Türkiye'yi ziyaret eden herkese Muhterem efendiler, bu devrede hitam bulduktan sonra yeni intihabata geçeceğiz .. Fenerden mufarakat 

Saat ıo,ıo de Patrikhaneden ayrı- M M'hal k l · · b • · ı· k ı · Geçen tecrübeler gelecek intihabatta vatandas, reyinin eırı•1 ·.' hnmı,. ve o civarda bulunan Kariyo · 1 a opu osun yenı ısa e~nı tes ım ve abu ettıre- Harici siyasetimizde sulh ve iyi münasebet gayesi samimi-
be t k b. kil mah. 1 yet ve masuniyetle tezahür etmesini temin için ka""'un! ve ida. rı camii gezllmi~tlr . Yunan Başvekili- yana ı ce ır şe ve ıyette o an yetle takip olurunaktadır. Ümit ederim ki, beYQelmilel münase-

.... da ı d H · · M.h · ti d d ·· lli bu tedbirlerin ink.i=fını fırkaların bizzat ittihaz edecekl. eri sahıtl ne, mı,,man r an tarafın an cami- arıcıye nazın ı alakopuloı ati- şenıye er en e muteve t - betlerde dostluklara vefakar olan ve hiç bir milletin aleyhinde ,... 
Din tarihi hakkında izahat verllmi,tlr.. de~ beyanatta. bulunmuştur. lunduğunu söylemiştir. Kont bulunınıyan açık ve salim meslek ve zihniyetimiz gittikçe daha ve musip hareketleri göstenni§ olacaktır. 

Caminin ziyaretinden sonra surlar - M .Venızelosla ben Ankaradan Bethlen cenapln beyanatına de- . . 1 l kt d Memleketin mukadderatında yegane salahiyet ~e 
haricine çıkılmı' ve kıH bir cevel~n- çok ehemmiyetli bir iş bitirmit olmak .. ıyı an aşı ma a ır. kudret sahibi olan Büyük Millet Mecliai bu mel't'lleketİJI 
dan son:a dönıLtte Stlleymaniye camü kanaatile dönüyoruz. Mazilerile ifti- vam.la yak.m Şarkta: ~v~n~i\ Hariciye vekilimizin büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet • 
evkaf miizeoi gezllmi~tir. har ed$ı. fakat bazı tarihi hadiselerin tarsın etmış kuvvetli hır Turkı- Rusyaya olan ziyaretlerinde gördüğü samimi kabul bizi milte- intizamı için, dahili ve harici emniyet ve masuniyeti ı· 

Bundan ııonra bir müddet Ayasof- uzun müddet yorucu bir harbe mec- ye'nin inkişafında Macaristanın lıassis eyleôi. çin enbüyük bir zamandır .. 
ya camiinde tevakkuf olunmuş ve bi- b~~ ~ttif~ l~i mill_ct nihayet mert.;e büyük bir menfaati oldutunu, İki memleket münasebetlerinin sağlamlığı bu vesile ile Büyu .. k milli dertler ..ımdiye kadar ancak Millet Meclisinde 
Uhare Topkapı sarayına gelinmittir . bmbırlermın elim tutmut oluyorlar Tii ki • · •ki ·ıı · ·• ·· · · · · · · • · <j• 

Saray, bilhassa yeni açılan kıınmlar Onların yakın şarkta sulhperv~r, kr ye ;ııntt mı ~:n :;1~şte- ~~ tezahur {tmı§ oldu. Bu cıddcn memnunıyetı mucıp bır ha<lıse şifa buldu. Atiyen de yalnız orada kat'! tedbirlerini bu\ıbilecıe~ 
M. Venuelo•un al4kasıru celbetmİ! medeniyet verici ve iktısadl rolleri re men aa ere ma ı u un- ır. tir. 
ve uzun bir zaman m-ada kalma11nr vardır; ve müıterek menfaatlerinin duklan yerlerde en kuvvetli bir Türkiye ve Yunanistan Türk milletinin muhabbet ve merbutiyeti daima Büyük :Mil· 
mucip olmu,tur. biribirlerlne tlddetle yaklaşmakta ol- sulh ve siyasi muvazenet amili Komşumuz ve dostumuz Yunani•tan Batvekilinin ve Hari-. !et Meclisine müteveccih oldu ve daima olacaktır. 

• Şehir dahilindeki bu bir kaç oaatlik dulunu an!iyorlar . ., olarak telakki edilmesi icap et- • - .,.,,.,.. • • • • 11 • = = = • • 111 • • ı:ı - :ıı 
ıln 1 M Mih 1 k uJ T - u ... ı..- ....._ -· - - .. - - - - • - - - - - - - - ... ı ı ı il • • m a ıo=cDPc:~:: • • r= • s • • ez r.....at-e: ::ı 1: ::1 • • • ı ce"'e ve z yaretlerden sonra saat · . ~ a op os ürk : Yunan tiğlni hiç kimsenin inkar edemi 

dörtte Yunan Konsoloıhanesine gidil muahedesırun lokamoyu takip eden -· . . • . . mennilerini milli bayramın tesi dir. 
mittir. beynelmilel muahedelerin en mühim- yecegını ıiave etmıştır. dine musadif bir günde Gazi Tren hazırunun alkıştan a-

Caddelerdc bidken halkımız mem- mi olduğuna işaret ettikten eonra iki Kont Bethlen cenapları, İs- H tl · ·bl" - · k" b ı rasmda hareket ederken Bando 
le~tlnriıin iki muhterem misafiri o- memleket arasındaki muallak mesai! met Pasa Hazretleri ve Tevfik azre enne 1 ag~ 1~ a~ u -
lan M. Venl<tloala Kont Bethlen ce- den mübadele .islerine temas edertk Rüştü Beyefendi ile kendisi a- 1 ~uğunda~ dolay;. b~yuk hır ba~- Macar milli ve İstiklal marşla-
naplannı her ge tikleri yerde büyük mübadele komısyonu azalarının mesa rasında kub 1 t n·· fk~ tıyarlık hıssettıgını beyan etmış nnı çalmıştır. Sabri ve Kadri 

Reisicümhurun 
nutku 

(Batmakalenin devamı) bl . · · · kd. 1 d . . . . vu u an ea ı e ar· 1 d r samlmıyetlr sel§mlamıs ve alkıtfa ıoını ta ır ~ ya etmış ve ıki mıllet d k . 
1 

ve beyanatına şu suret e evam Beylerle Macar sefiri M. Tahi 

Ymrştır. ar~s~ndkiaki münasebat hakkrnda de- • an P~ zı~~~ke mi emn':1kn. ka~d111- eylemistir: misafirimizi Edirnede hududa ha batında şayanı dikkat safha-
unan konsoloshanesinde mışt r : . ~mı, u mu a at arm 1 1 mı et , · • · · · k d · · ı d. 1 ah.t ldukl b ·· ah 
Yumın kon oloshanesinde konsul - M V~n~•elos.~n Ankaradaki nut arasındaki münasebetlerin bariz - Mıllı kuvvetın_. daımı s':1- a ar teşyı etmış er ır. ara Ş ı o arını umuş e 

ıeneral M. Dalyatos tarafından M. kunda dedığı ~ıbı ıkı miUet. arasında ve farik sıfatini teşkil eden de- rette artmakta old~gun':1 _Ye. bır Kont Bethlen cenapları ayrı delerin verdiği tecrübelerden 
Venizelos şerefine bir ziyafet veril- bbaş1lıyanybu nuınasebatı.n ıyı neticeleri rin ve kuvvetli dostluk ile meş- çok terakkiler temın ettıgım ha lırken vali beyin elini sıkmıs: Cümhuriyetin beka ve inkişafr 
miştir. d~n ;~~~ b:;nan~mm A1~malasta~yomun I bu bir hava icinde cereyan et- 1 yranlıkla görmek imkanı tahak -Gördüğüm hüsnü kabul · ve namına istifade etmek lizmı gel 

Bunu ' t k B kil Y ayragını se am maga kalk d ·ır b ·· ·· samimiyetten çok mütehassi- diğini söylediler. Siyaset saha- 1 
tebaasın~ ~,'t ze:1;,~ rlya~~;.~ tığı zaman görülmeğe başlanmıştır., miş olduğunu kaydetmiş , .ki k~ e en 1?1 1 ayr~ · gunu sim, bilhassa teşekkür ederim sında karı.ılıklı faaliyetin inki-
ri · k b 1 t . ..t k b f Bunun devamını ı:crek Ankara ve memleketi alakadar eden iktı•a munasehetıle yapılan ıhtısamlı .,.. 
nı a u t- mı v~ mu ea 1 en re a· f.erek t t '- ld b. k · · d b demı"•lerdı·r 0~flan n~•ıl ı

0

stı.hsal olunabı·1ı·r? 
kııtında Hariciye nazır M. Mihalako- s a.nurı .~ .ızc arşı gösteri- d: ve siyasi bütün meselelerin merasım esnasın a ve u mera- , . .,.. ~ . 

en fevkalade husnu kabuJda ·· ·- · · · · · · d T .. k. ' Gazı· Hazretlen· vatanda.,lar ara pulis. refikaları. mihmandarların va B . " . •· gor_uyo- inceden inceye tetkik ve tamik sımın çercıvesı ıçın e ur ıye T ., 
li B. namına polis müdürü B. bulundu gr~:;n .::e;r;ımhı oldkugu k.a

1
dar ıçten edilmiş oldug- unu ve bu müla- ı yi yeniden tanzim ve tensik c- arihi nutuk nasıl sında düşmanlık husulüne ma-

"u hald t b·ıı l D im b h eza ur uvvetı e ve yene · · ·· h H 1 · · hal ven·ımemek t.l bu h 

Poliste J ----Bayram 
çifte 

• 

sokağında 
cinayet 

,. ~ o omo ı ere o . a a. ç~- sekliği ile Türk- Yunan dostlu. 1 katların iki memleketin hükil- den Reısıcum . ur azret ennın •• } d' ? sure ı e u-
yc gelmış ve oradan Seyrıaefaının k b _. gu~un . . . . ··k k · . k dah b .. ··k SOy en 1 , susun temin olunabilecei!-ini ih . S t il ha k pe ça uk semere verecegıne delalet met ncalı arasında tam bır fıkir yu 5<' sıması co a uyu 1 ~ 
yenı ayya mu•u e re et ede- ede k d r b. h"l k.l ·k · Başı birinci sayfada tar buyuruyorlar. Bunun çarele lı. " Zıkl Vt Sallihattlrı 
rek Boğaziçindc bir cevelAn yapmış- A~· 1 . . . . ve nazar mutabakati mevcut ol- ve u ret ı ır a v,. se 1 1 tı-
lardır. Tarabyada karaya çıkılarak b 1 a a~ metMropolidı_nın zıyaretini ka dug· una dair kuvvetli bir intiba sa etmistir. Türk millet ve hü- lıat ile vatandaşlar arasında ri. basittir: fırkaların içine gire- Evvelki gece •aat ikide BeY

1
,· 

Y ı . d b' u ctrnıyen . Venızelos Yunan ko - k" . . b k .. u·· J k 1 bılecek gayn· sam· - . li - ı da B kA"'--' b . unan ae aretaneoın e ır oaat kadar lonisinin ziyaretl .. k b··ıd - . ha~ıl ettiğini beyan ettikten son ametının ana rşı goster- u~man ı ıusulüne mahal ve- ımı ve gız o:; un ayranı so agııwS 
JStırahat edılmış ve gene Dolma bah- El· . ennı a u en son' . . . f . . · ld ki k rde ce k h ı ·ı · · ·· / · ı d. B maksatlı unsurların kanun fev · t ı tur 

d d.1 . . ra lı krnuvazcirüne gitmis ve saat ra demıstır kı; ki kardes mı ilet mış o u an a a u • rı memesım soy emış er ır. u- . • , - emaye o IDU!j • I 
çeye av et e ı m«tır . .d . . . • . d d 1 k k .. h . .. k b kınde netı·ce ·sn· 1 h. K al h . aj • .. • • yırım : şehrırnızden müfarakat ede- arasındaki rabıtaların kuvvet- en o ayı pe c;o mııte assıs nu mutea ıp mat uata pek ye- . . .. .. 1 .yen eme sa ıp asunpaş ı mey anecı P 

Dolmabahçede çay zıyafeti rek Atınaya hareket etmiştir lenıı· ·1m · h··k• 1 . ve m'itcheyyiç bulunuyorum rinde bir ihtarda bulunmuc/ar- lennın bııtun milletçe menfur mi bir kaç arkadatı yantarıııı' 
D . . b. Mihma d 1 k d. . . · ın esme u umet en tara ~ , · ~ .... 1 .d. G . de 

olma bahçede kendılerıne ır çay n ar .an ~n mnı kruvazö- f d d dil . .• , Cok iyi ve kuvvetli bit inkişafa dır. Kalem hurriyetinin demok- goru mesı ır. azi bu ifadeleri- Zeki ve Salahaddin iıimlerill. 1 , ziyafeti verilmiş ve saray gerilmiştir. rre kadar !e§yı etmişlerdir. 1.~ ~ evam e mesı ı:~K ta-' · h ı ı T .. rk rat idareye daha /ayık vekar ile 1 le Cümhuriyet esası üzerine ça- iki kl"iyi alarak bir otom. ob_ 1 , 
Mütealaben kons!'loshaneye dönen Üç torpıdo~uz da Marmara açıkla bııdır. ' maz ar o .muş o an.. u . mat- ~ 
M. Venizelos k•ndisini ziyarete ıelen ~a. ka<lar Ellıy• refaakt ve te~i et Kont Bethlen cenapları, Yu- buatı, derın .tc~ekkurl~nme b~ kullanılması hakkındaki bu söz lışan fırkalarca bu gibilerin fa- binmiıler ve bayram sokagıJl 
Giritli müslümanlardan mürekkep he mı,ıır nanistan'm en mütehayyiz dev- muazzam mıllet nezdınde tercu /er matbuat için çok kıymetli di aliyetlerindeıı daima uzak ve gelmitlerdir. . dl 
yctı kabul etmiş. yarım saat kadar gö Jet adamı olan M. Venlzelos'un man olursa kendisine pek ziya- rektif mahiyetindedir. Reisi müstağni kalmalarını işaret bu- Bu sırıada otomobil içııı ti 
ruşnwş. esk: vatandaşlık hatıralarım uont Beı:ı...ı T .. ki ' . . ti. de minnettar olacağım. Çok ~ Cümhur Hz. bu irşatlarından yuruyorlar. Bu işaret ve tavsi- yekdiğerile kavga etmişler ııe 
yat ve ihya etmiştir. .l'l. I il en ıı~. ye yı zıyare .za_ma.nına te . . . ' .. d H.lmi k d 1 kaıfl' 

Heyet azası meyanında Darülfll- saduf eden seyahatinın ıstihdal vımlı ve teveccil.hka_r olan Turk sonra memleketin mukadderatı yenin alakadar muhit ve te ek- ce e ı ve ar a aş arı , t 
nun müderrislerinden Fazıl Nazmi ve Dlln akşam Jstanbul ettiği maksatlar hakkında bazı matbua~dan bır rıcam var~. na y~gane hakim B. M .. Jl!ecl~si küllerde layık olduğu ehemmi- larla Zeki ve Salihattini b8fıe 
Sururızade Alı Beylerde bulunuyor- d 

1 
ecnebi gazeteler tarafından bir O da benım şahsıma karlfı gag. oldugunu ve sokak polıtikası!e yetle takdir olunacağı ümit o-.t saklarını parçalamak suret • 

fo. • an mUiB rahat etti takım hususi maksatlara mü• terrniş olduğu doatluk ve muha bu yüksek heyetin müteessir o- lunabilir. Reisicllmhur Han-et- yaralamışlar ve kaçmışlardır ıı 
M. Venızelosun beyanab K~tli misafirimiz Macar tcnit veya hayal mahsulü ~ayia lasat eserlerinin aynını Macar lamyıyacağmı işaret ederek sü- leri nutuklarını bitirirken cok Yaralılar sokak ortasında bulı.1 ~ 
M. v enizelo~. müteakıben kon•<: Baş".'ekili K~nt Bet~len cenap- !ar çılı:anlmış olme.ıımdan mü- mille~~ de gö~eı:mekte devam relr.li alkvılar arasında salondan esasli bir noktaya daha ter.:ıas muşlar ve ümitsiz bir halde .)l;ı 

:o•?:';,"'; ıenış aalonun~a a;azeteGt- lan ıle ldtibi huııuııııi -.e Macar teessif bulunduğunu söyledik- etmeeıdır. Kalbımıze pek yakın çekildiler. ediyorlar: "Büyük Millet Mec- taneye kaldırılmışlardır. fiıl 
·~rkiy: il:~~~~.~':z ~aı°::r~ mat~at müdiri umumfai Kont ten aonra bu kabilden şayiaların olan ve en yüksek ve mümtaz Ahmet Şükrü !isi bu memleketin mukaddera- ve arkadaşları aranmaktadır. 
tın da temayil!Atına muvafılrtır. Şakı dlln akşam ıaat 6,.5-0 de asıl ve esastan tamamile ari ol- devlet adamları tar~fmdan yar- Teşekkür tında yegane salahiyet ve kud _ Paralan taksim 
-Yaptıfmu• muahodel~riıı ve dost hareket eden konvansiyonel duğunu, Türkiye'ye vaki olan dım gören bu milletın bazen be- Ansızın evimden çalınan re- ret sahibidir. Bu memleketin ni- ederlerken 

lugumuzundaima ıemerelı olacağını ii tnmi ile şehrimizden milfarakat seyahatinin hiç kimııe aleyhine şeri kuvvetin hemen hemen fev fikama ait 200 lira kıymetinde zami için, dahili ve harici emnı· _ 
1
. d' 

mit edıyorum. Ankarada ya?ru.: imza · l d. K l . . ·· . k. k t eki · il • 
etmekle kalmadık. En mUhinımi es· etmı_t er ır. ont cenap arı ıçın "?uteve.ccıh bulunm•dığnu, bu ninıne çı an gayre

1 
.~e e1! ekn- ki küpeleri hiç bir delail ve iti- yet ic;in Büyilk Millet Meclisin Galatada Romanya ote 1 •O 

ki :rihnlyet ve vaziyetin detltıne .dir. trenın en _arkasına hususi bir zıyaretin iki millet arasında el- semerelenn ~orecea.n~ a- raf olmadığı halde yanın saat den daha büyük bir mesnet ola- oturan Sadettin Efendinin l• 
Bu bizim mllletle~ız ve tarkı karipl vagon baglanmıştır. Evvelki ge yevm mevcut bulunan münase- tiyet ve me~u~ıyetle kanı ola zarfında gerek faili ve gerekse maz. Bugüne kadar büyük millt dolar ile 800 rublesini çalan Nil; 
milletlerinin refalu ı91n hayırlı ola- ce saat 10,30 da Y alovadan şeh betlerin zarurl ve mantıkt bir rak memleketınızden aynhyo- küpelerin başka bir hanede la- dertler ancak Millet Meclisinde ri, Bolrevik Hilmi ve san ıJırt 
caktır. . 1 b. l&n .. . rimize muvasalat eden ve Pera- neticesi oldu~nu kuvvetle ta. rum. ğıma atıldı"ını tebeyyün ve er- şifasını buldu; bundan böyle de to paralarrtak•im cıderlerke!l pO 

Ankara mükernmc ır p uzerın palast 'k 1 . ah . . .h . . • a 1. 1 t f ndan k 1 -ışıar 
de fevlr:allde imar edilmit bir tehiıı.!tı len ~ 1 amet cnne t •• edi- n etmıştır. Kont Bethlenin te§yiı tesi sabah hakikaten lağmı için yalnız orada kat'f tetbirlerini ıs er ara 1 ya a an ... 
tanbulluar bunu kııkanmuınlart daıreye gıden Başvekil ce- Kont Bethlen cenapları Re- Kont Bethlen cenaplan ile de küpeleri meydana çikanp be- bulacaktır." Esasen çok tabii dır. ,..,, 

Ben aamımi olarak aöylilyorum iri, naplan dün sabah saat 11 de lııicümhur Gazi Hazretlerlrun refakatlerinde bulunan zevat es ni ve bilumum alil.kadaranı hay- olan ve yakın milli tarihimizin 11 • 1• 1• 1• 1• 1•••1•1•1•1•1 

merkezi hükômetin latanbuldan An- o~elden ~ıkmışlar ve refakatle- pyanı dikkat şah11lyetlerinin nayi hareketlerinde iatasyonda retlere diifüren Ortaköy komi- cereyanına pek uygun olan bu dır. Gelecek makalemizde rııl. 
karaya nakli çok isabetli olmto§tur .. rınde mıhmandarlan Sabri ve kendisi üzerinde pek derin bi Vali, merkez kumandanı, Polis Mr muavini Şükrü Efendiyi t&- hakıkatı tekrara Reisicümhur tukta mevzuu bahsolan 111oltte 

Çünkü Türkiye bir imparatorluk/ Kadri Beyler oldug-u hald K t · · rlb bır •-~- .r "il' 
d il milli b. h .. k. · · B e a- esır ve ın a aırnıgını seaı- müdllrii Macar sefanıthane11i brik eder ve ilenen itoendilerine Hazretleri acaba nirin lüzum lif meseleler hakkında dilşıı, eg . ır u umet aıtıyor. u riye. Ayasofya, Süt . • • ' " • 
ıeaurane bir karardır .1 . . . eymanıye ne fevkalade bir kuvvet ve hara erk§nı, Macar kolonilİ w sair teşekkür ederim. gördUler? Bu sorgunun cevabı- dliklerimizi ayrı ayrı yazaellİ 1 

• 
. . ... . , camı erını gezmı !er mı··. 1 ı k ·· 1 dik u Yunan Ba9vekılı. son ıtılafların . . 1 d' ' ıze e~ ret verere soy e ten sonra zevat ile polis ve asker ınUfreze Ortaköyde tütün tüccarı nı aon birkaç haftalık hidisele- Siirt meb'U• 

Sırp. Fransız ve Ruslara kar•ı bir ttrl gıtmı~ er ır. Mııc"r "1ille+inin tazim ve te- !eri tarafından te§yi edilmişler- Suat rirı cereyan tarzında arsmah- MAHMUT 
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Asri ., tiyatro • lnsa edilecektir .. 
[---....,.v:_ıı_~y_eı_ıe __ I Zelzele 
Sıhhi işler Seylaptan sonra 

zelzele başladı 

/1 BeledlgedtJ J Kambiyo L Maarifte -1 Nakit işleri J_M._ah_k_em_e_ıe_rd_e _ 

Asri tiyatro Bir haftada 54,000 M. Mektebi Sırı ~· bu akşam Attı mı? 
isterlin alındı avdet ediyor· 

Yeni hıfzıssıhha 
kanununun tatbiki

ne başlanıyor 
S.hhiye müdürü Ali Rıza 

B. in izahab 

Taksimde değil Dün akşam mera- Bahriye H. çocuğu 
Marmara adasında da d Osmanlı bankasına Burada devlet bankası 

6 telef vardır Tepebaşın a tevdi edildi simle açıldı işleri ile meşgul oldu kuyuya attımı? 
İzmir, ı _ Dün sabah saat yapılacak 23 teşrinievvelden 30 teşrini- Bu münasebetle mektep- Dört gtindenberi şehrimisde Dava şahitlerin celbe 

sekizde iki defa hafif zelzele Belediye Taksim şirke- evvele müsadif perşembe günü lerde nutuklar söylendi bulunan Mal.iye vekaleti mua- için tehir edildi 
olmu§tur. Yağmurların tesirile t'l ı~k kestı' akşamına kadar İstanbulda Ban melatı naktiye müdüdürü Sırrı Sllivride Sıddıka Hanım ı's-

1 e_ a a ası_nı _ . kalar konsorsiy~u tarafından İstnbulda dün ak .. m 500 B b k A k d iyice haraplaşan bir kısım evler _ v... ~-- ey u ~ §am n arya av et minde bir kadının çocuğunu ku 
kısmen zelzele, kısmen de şid- Beledıye, Taksım emlak şır- Osmanlı Bankasına 54,000 ister Millet Mektebi açılm!§ ve ders edecektır. tın kl Bah . 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey detli rüzgarların tesirile yıkıl- keti~e _olan bütün alakas~ k~t !in çek olarak teıılim olunduğu lere başlanmıştır. Her mektepte Sırrı Bey şehrimiz<k Merkez Y?Y~-~ ~ _ a ma~nun nye-
Sıhhl ifkr hakkında dün bir mu maktadır. Bugün, bu suretle yı- etmıştır .. ~una se?ep, şehır tı- ve bunun mukabilinde ihtiyat küşat münasebetile merasim ya Cümhuriyet Bankası aza kayıt n~n bun gırceza a m~hake~e 
harrlrimbıe ıu izahatta l:Yulun- kılan evlerin miktan 39 u bul- yatrosu ıçın Taksımde alınma- evrakı nakdiyeden 556,229 lira pılntış müsamereler verilmiştir. faaliyetini tetkik etmiş ve şaya- :~:i a~= Bazı ~ahıt:r dın-
nı~ştur. . muştur. Ayrıca Bostanlıda yir- sı m~arre ~sad~. ~u .. h~su~ta elli kuruşun mevkii tedavüle Evvel! mektep müdürleri nu- nı memnuniyet bulmuştur. ata k .. ' J?~ug_u. u~a ı 

- Y~ı- hıfınssıha ~aı;ıun~- mi beş yaşlannda bir kadın ce- beledı;re fen ı~len ?1':duru Zıya vazedildiği ve bu suretle bidaye tuklar söylemişler ve Millet Sırrı Beyle birlikte konsorsi- sok:.;,n go~I 1 b enı;,ı, Y~d 12 

ııun tatbikıne altı teşrınısan - sedi daha bulunmu~tur. Bulu- B.,.iu ızah~tı ~enmştır. ti muameleden 30 teşrinievvel mekteplerinin faydalarından yom icra komitesi reisi Nuru!- ken ra:ı ~ı.'t a e~\ e~_1gı eşr· 
den itibaren başlanacaktır. nan cesetler bununla birlikte -Ş7hır tıyatroııunun evvel 1930 akşamına kadar konsorsi- bahsetmişlerdir. Müteakiben !ah ~sat Bey de Ankaraya gide bitlerin ~eıbtiçı: s ~:~aC:~m: 

Kanunun tatbiki için lazım ona baliğ ol~ustur. ct ~a~sımd~ yapılı:ı~sına karar yomca çek olarak Osmanlı Ban derslere başlanmış ve ilk "A" cektır. başka bir güne kaldı. 
gelen talimatı vek_filet pey~e: Camilere y~rleştirilenlerden verılmış ve tiyatro _ı~ı~ alınacak kasına yapılan isterlin teslimatı harfi alkışlar arasında tahtaya 
pey_ gön~~nnekte~ır. 6 teşn~ ( 47 ) kişinin Üzerlerine giyecek ~-rsanb. ı~ pazarlığı ~~r~e{ek el- nın 827,968 isterlin ve bir pena- yazılmıştır. Esnaf cemiyetlerinde Büyük baba katili 
&ıınıden ıtıbaren sınemak vde tı- fanilalan bile olmadığından ı ;{1 ı:aya ~uta ~ k a_ ın;ış_- ya ve buna mukabil mevkii teda Mekteplerin bütün muallim intihabat Çatalcanın Nakkaş köyünck 
Yatrolara 6-12_ l'..aŞJ_na a ar_ o- memleket hastahanesine yatırı! tı . . atta ~ey _ıyet şı_r dı°: ~~ıs vüle çıkarılan evrakı nakdiye- kadroları tamamdır. Bunların İnşaat ustalan cemiyetinin büyük babası Sadık onbaşıyı 
l~ çocuklar gıremıyeceklerdır. 1 d HilAl• h f ı-k t tekı meclısı ıdaresıne bıldınl- nin de 8 529 438 lira on üç kuru d d' 500 1 50 r k katleden ve bu yüzden idama 

Zührevi hastalıklara ait tali- mıd~ ~r ır. aka ıa ~er e a ~ - miş, oranın da muvafakati alın- şa baliğ 
0

old~ğu Maliye vekaleti : ~ 1 t al 0 ukı ı;r ıra ma - idare hey'eti intihabatı bugün mahkfun olarak yaşı dolayısiJ, 
rııatname beklenmektedir. ~ete e~: ~c yeme ve çay a- mıştı. Buna rağmen şirket bir namına tebliğ edilmiştir u ~~e k aca ar · b'I · yapılacaktır. Hamamcılar cemi cezsı indirilen Hü~eyinin muhr 

Sıtmalıların ihbarı mecburi- gı mEad ak ırl. M d• müddet sonra belediyeye bir tez M t f b 'k t:. l 1 b'ı~ o. umafyazk~a dı mı{~n- yeti intihabı da bugündür. kemesine devam edilecekti. 
d. ·ı ~r e , - armara a a- kere yazarak burasının iki yüz ensuca a rı a or e- er ınncı smı_ ı ta ıp e ec. e er Yarın kunduracılar cemiye- y 
ır ıı k b ah aşının tespiti için Tıbbı adli-
Hıfzısıııhha meclisi t'eşrinisa- sındaki taş ~klaı::11da son fır- küsur bin lira kıymetinde oldu- rinin içtimaı geçen se1'.e mı et ı:ı~ t~ ı ş a tinin, çarşamba günü arabacıla ye yazılan tezkereye hentiz ce-

n.d lan ktı M lı's Vali tmalar dolayısıle çokmeler ol- g' maamafih evvelce orada . . . , . detnamesı alanlar ıkıncı sınıfa, rın Cumartesi yorgancıların, 
ı e top aca r. ec • 15 1 · . k al d k 1 unu, Sanayı bırlıgınde mensucat · kl dir ' . . .. vap gelmediğinden muhakeme 

nin riyasetinde Maarif, Sıhhiye, muş, nşı en az tın ~ a - yapılmış bir pazarlık mevcut ol .. bab b .. b' . . gırece er . gelecek pazarte!ı ve Salı gtinu diğer bir güne bırakıldı. 
Baytar müdürü, Belediye baş ta mıştır. Bunlardan altısı ezılerek duğu için 160 bin liraya verebi sanayu er ı . u~un ır ıçtıma Bu sene her ~ershanede 50; terzilerin, Çarşamba günü de H hl k 
bibi, bir hastane ser tabibi ile ölmüş; 9 u yaralı olarak kurta- Jeceğini bildirmiştir. Bu vazi- yapacaktır.Bu ıç~ada kum~- talebe okuyacaktır. Millet mek balıkçılar cemiyetinin idare he- üsnü pe ivanın atili 

1 t d . ·· .. krımızın daha mukemmel vem teplen'ne devam edecek talebe • · · 'h b l ak Da t d H" .. pehl' 1 
I>• be aı · 'ba t' B rı mış ır. yet karşısında bele ıye, sozun- 1 . . y etı ıntı a ı yapı ac tır. vu paşa a usnu ıvı 
ır ııer at t ıpten ı ret ır. u l . l • • d. ~. . .. .. ce o ması ıçın boya ve perdahın, d di 25000 bal'ğ ı caktır B b l · · Ö lı:omiıyon ııdıhl iiler hakkında zmır gazete erının ver ıgı de durmıyan bu şırketle butun a tl lm 1_ 1 a e e ı o a · er er er cemıyetı nı öldüren mer Ahit han oda 

ı•-~ ~ • t f 'IA t l"' k · t · troyu ne sure e 0 ası azım ge ece- Dün akşam maarif emini Mu- başısı Alinin muhakemesi 
4'Z1lil ıelen kararlan verecek- yenı a sı a <> •• asını atetmış ve ıya ği görülecektir 'f .. .. .. H d Berberler cemiyeti idare he-
tir. İzmirde seylapzedelerin tek taksimde yapmaktan vaz geç- Kambiy.o fiatlerı· zBaffer, ~aarı m?llduru kaylar y'eti bugun" bir içtima yapacak- dtinMAğırcezada intaç edildi. 

a....ı.nn· sıhhi vaziyeti iyidir. sifine devam edilmektedir Ec- miştir. Tiyatro binası Tepeba- eyler bırçok mı et me tep e- tı B . tını' da . 'd h ' aznun vekili müdafaasını 
~ . . ., D" bo 1 . . . . . . 1 d' D" ak r. u ıç a yem ı are ey M h k k .. 

'liavalann defişik gitmesi dola- rcfpa"a - Tilkilik mıntakaların şında yapı~acaktır. un rsada ngılız . lirası nm gezmış er ı;. un şa- eti reisi intihap edilecektir. yaptı. u a eme arar ıçın ka 
Yıaile, dikkat edUmezM, tabii da iskan edilenler 350 kişidir Şehır stadyomu 1030 kuruşta açılmış ve hır ara- ma kadar Mıllet mektep- D k .. dı. 
ne:ııle olur. Bu iki merliez haricinde bulu~ B 1 d' b sene zarfında lık 1030 kuruş on paraya kadar lerine kaydolunan vatandaşlar- o uma sanayıı Sabık milstanbk 

Maaş verildi nan felaketzedeler kamilen top bir s~:d;~~ y~pmağa karar ver yükse~dikten sonra gene 1030 dan maada daha birçok talipler komisyonu Hikmet B. 
!anarak jandarma mektebinde rniştir. Bunun jsin belediye büt kur~şt1l kapannnştrr. vardır. Ha~k mekteplere . son Ticaret odası dokuma sana- Müstantik Hikmet B. Burs; 

Teşrinisani umumi maaşı dün ve Sakr Körde iskan edilmisler çesine 40 bin lira konduğu gibi Lıret 9•01 Altın 914 kuruştan derece ragbet etmektedırler. yı'ı· komisyonu dün toplanarak 
Verilıniştiı · ı .. ·· .. M 'f k- b teh "mden ceza mahkemesinde üç aya mal 

. ün dir. Otellerde kalan zabitan ve 40 bin lira da hükumet verecek- muame e ~onnuş_tttr. aan er anı u ~cu mesleğe ait mesai! üzerinde gö- kfun olmuş ve cezası tecil edil-

d 
~ledıye mTemurll~r~ da d memurin aileleri de Sakrkör tir. Stadyomun nerede yapılma- Erzak fıatlerı ucuzluyor dolayı beyanı memnunıyet et- rii~mü,.lerdir. 

en ıtibt.ren eşr nısanı maaş- . . . • kkınd h . mişlerdir Derslere devamsızlık ~ Y mişti. Temyiz bu kararı nakze 
lan ıe z:i dilmeğe başlanmı~- mektebındekl odalara yerleştın sı muvafık oldug~ ha . a e- Kış mevsıminin gelmesine d 1 · . 1 k haki M d h Şevket tiğinden Hikmet Beyin Bursa-
tn- v e leceklerdir. nüz bir karar verılme~ıştlr. rağmen erzak fiatlerindeki dur- e en er t~zıye 0 un~ca ' ıl ~ em U da ceza mahkemesinde yenid .. 

. İzmir hilfüiahmerinde iskan Mutahassıslar beledıyece da- gunlulı: devam ediyor. Patates, nnda takıbatı k_anunıye yap a B. dün geldi muhakemesine başlanacaktır 

Camı·ıer amirliğine Saim, taşe amirliği- vet edilerek tetkikat yapılacak, faııulve, nohut gibi kıcın fazla caktır. Ma~mafıh mekteplere H' B 
k S d · ~ d m etmıyenler a.oren sene Sabık Tahran sefın' · Memduh ı_kmetl ·. me_ zunen dün şeh ne Asaf Beyler tayin edildiler. fikirler~ . ~lm~ca _ur. ta yom sarfedilen yiyecek maddeleri eva . !'7 

Bu iki zat mıntakaları günde mahallı ıçın şımdıye kadar ya- pek ucuzdır. Ticiret odası iya pek az tesblt edılmiştır. Me~.ep Şevket Bey şehrimize gelmi§- ınu:e g_e_m_ış_tı~r .... ,....,._ __ 

Beledive idarelerine 
devredilecektir 

iki defa dolaşarak ihtiyaçları na pılan teklifler meyanında _Bey- sa cetvellerinde toptan pa~tes !ere kaydolu~anlarm ek~ensınl tir. Memduh Şevket Bey dün va Ankaraya giden izciler 
zan dikkate alm;ıaa mecburdur- oğlunda Sürp Agop ermenı me- fi ti . 5-6 k .. t T kadınlar teşkıl etınektedır.Mec- l~ Muhiddin Beyi ziyaret etmiş- Cümhuriyet bayramı münase 

" - y 'b h ç kur a an unış gos en ıyor. b - d 40yaşma kadar oldu tı M duh Ş k t B 1 !ar. HilaJiahmer erzakmı Ke- zarlıgı, enı a çesayırı, u Bolu mallarından 4 kuruşa ka- un evam r. em ev e ey s- betile Ankaraya giden izcilerı 
meraltında boş bir ma~azaya bostan ve LangBa var_?lır. ~htadyo dar satılan patates vardır. ğukhkalld~ birçokkt ylaşlı kadın ~'.:. tan~ul~a C. Halk Fırkası mua- miz şehrimize avdet etmişler 

Evkaf teşkilAb tadil 
olunacaktır 

depo etmiştir mun her halde eyog u cı etın- z yf 929 ah 1 .. 15 ku er e enn me ep ere seve ııe.~ melatı ıle meşgu_ı ol~caktır: dir. İzmir izcileri de şehrimiz 
Hitaliahm~rce ıaşe ve ibate de yapılması muvafık görülmek ruşlae 25~uruş ı:ras::~dır 92~ geldikleri g~~~m.ektedrfir. -mal-A NümerotaJ bıtmedı gelmi !erdir. Burada 2 gün k 

. fe - . . t d' · · Bu sene cı sın ta u- ı h · d'k ı edilen laketzedeler 1600 kışı- e ır. senesi mallarından Gemlik zey- . . k b Bundan bir buçuk ay evvel ıp şe n gez ı ten _sonra zm 
E L-ı ..... ı..:ıAtma 't · bal'ğ 1 M f'h - b . . matı umumıyeyı artıraca azı d t d eki d vııuu ~ " aı yeru ye ı . o mu~tur. aama ı fmdan sürüklenen daha azı ce- tinlen 18-22 kuruşa satılıyor. .. .1 kti B bitmesi icap eden nümerotaj a- re av e e ec er ır. 

'---- u·-'- B M Meclis· uh d h 5 6 . d b . . . _. dersler de gosten ece r. u N l k ~un ... ""'ası · · ı- m tacı muavenet a a - setlen·n ko"rfez sahillenn c u- Peynir mevsımı geçtıaı hal . h meliyesi bitmediği için müddet ez eye arşı 
.. d f J f l•k t d d f' d . . . " • meyanda Yurt bilgisı ve eııap nin bu Mneki içtima devresinde yuz en az a e " e ze e var- Junması ihtimaline mebni talı- e, ıatler e biıyük hır fark yok ard bir buçuk ay temdit olunmuş- Son günlerde havaların müt 

llllttakere edilecektir. dır. Bunlar muhtelif evlere sı- mil ve tahliye şirketi romörkör- tur. Halbuki her sene, kışa ya- d,'.1 v ır. tu. Bu son mühlet te bitmiş ol- havvil ve ittiratsız gitmesi Y• 
Yeni l!yıha evkaf teşkilltını ğmmış bir vaziyettedir.. . !erinden birile körfez dahilinde kın peynir fiatleri iki misli ar- Aciz mektep müdür- masına rağmen ameliyat gene zünden şehrimizde nezle çoğa 

baştan bqa dıeğiştirecektir.Mül Felaketzedelerden yırmı beş taharriyatta bulunmağa deniz tardı. Bu sene Edimenin ikinci • • bitmemiştir. Bu defa müteahhit mıştır. Bunun salgın bir ha' 
hak, mazbut, mütevelli ile ida- kisi bcrayi teoavi memleket has komiseri Sıtkı Beyi memur et- derecedeki. peynirlerinin teneke }erı affedılecek . le olan mukavelenin feshine gi- gelmemesi için doktorlar fazlı 
1" edilen vakıf emllk yeni tet- tanesine yatırılmıştır. miştir. Sıtkı Bey taharri yata si 700 kuruştur. Yarı yağlı pey- İlk kt .. d .. 1 . \ dilecektir. tahaffuz tavsiye etmektedirler 
lr.·1 d'l ek bl B ita d S h' 1 k" .. .. .. ti d me ep mu ur en arasın ı e ı ec r an ya evro- . e ıt er oprusunun mecra- başlamıştır. Bostanlı cihe n e nirlerin tenekesi 450 yağs121 da b f la lı ı ı bu 
lunacaktır. Bu Banka i~e .vara- ld A ı· b' · H ı d ğ h b ' azı az yaş 0 an ar • Spor ~ sı acı ı. me ıyatı ıttı ve a de bir ceset bulun u u a er a- peynirler 300 kuruştur 1 d ğ .. _,,1 ti t" B' kı 
rn,_" --'"'-' ta k b d ı· · k , d · 1 - · · un u u goıu m Ş ur. ır 11-·r-• "'1IuaAI sa ca , e e ını apmar tramvayı c. ıs emege lınmıştır. Piyasada ucuzluk olmasına d sl k · 1 · ld 
serrnaveslne i!Ave edecek, şeb- b 1 d " - brği mınm a me e te acız en o u 
tim!Ldeki vakıf hanlar gibi ye- aşBa ı:.. l l ti • Valinin resmı te 1 rağdmen satışlarda durgunluk ğu tesbit edilmiş. tir. Bu kabil Zonguldaktakı· maç 

ogu an ann cese erı 1 _Son yirmi dört saat zar- var ır. "d .. 1 b · · d b' 
ni binalar inşa edecektir. Menemen hududu dahilinde fında eski sellerin tesiratmdan lmu _ur ~hr u ay ~cb. ı~ e ırl meka-

Kanunun en mühim noktası 1 d 00 - 1 'k' kad d' B"t f 1 ek ımtı anına tii ı tutu aca -"t su a gu muş ı ı ın cese ı Karantina, ve lkiçeşınelik sem- ı ara ve yunan ı 1 ff k ı ı carei müeccele" ve "İcarei va b 1 k M .. 1 ar, muva a o amıyan ar mes-
hide" li mUsakkafattan alman ~ U?ara . enemene getın - derinde ÜÇ ev temamen on dört aza döndüler }ekten affedilecektir. 
e kaf ·ı . . . B k mıştır. ev kısmen yıkılmıştır. K b 1· . .. dil il 

Fener 4, Türkocağı 1 
v vergı enne aıttı~. u n_'l Körfez haricinde Kale açık- 2 _ Bostanlı sahilinde yirmi Muhtelit mübadele komisyo- a ataş ısesı mu r 

ta 1i::t't eur~tte ha~le~Utlecektır. larında iki ce~et _daha görüldü- beş yaşlarında bir kadın cesedi nu bitaraf reislerinden M. An- aleyhindeki neşriyat 
e ır gayn. ~en u . • ayrıca 

1 
ğü haber verılmisse de yapılan görülmüştür. Parmağında 340 dersondan maadası dün Anlca-

d v~ .. ~rgı~ıne ta~ tutmak ı taharriyatta hiç bir ceset bulu- tarihi ve Hasan ismi yazılı biıı radanşehrimizeavdetetmişler- Yarın gazetesinde Kabataş 
b
ogru go_ riilmu __ yor .. _B_ ınaenaleyh namamıctır. Yine Menemen ci- .,_.h .. .. - .. d Getirile d' müdürü Edip B. hakkında inti-I b k ~ ntl<d yuzugu var ır. - ır. .. b .1 d" 
u ver~ er usb!itun al?ırı!- varında biri 14, diğeri 10 yaşın rek defnedilmiştir.Çamaltı mem Yunan he:y:eti murahhasası da ş~ eden y~zı munlal~ 1etı. e un 
~asa bıle ~akul ve ;:nutedıl_ ~ır da iki çocuk cesedi bulunarak Iahası sahiline çıkan biri orı se- dün avdet etmiştir. hır kısım lıse mua ım en t?,P
~sbet dahılınde emlak vergımle teshir edilmek üzere İzmire ge- kiz diğeri on iki yaşlarında iki Türk heyeti murahhasası he- !anacak bu hususta ~oruşmuş-
birleştirilecektir. tirÜmistir. erkek çocuk cesedi getirilerek nüz Ankaradan gelmemişler- ler ve:_ mezkilr gaze~eyı p;otesto 

Medrese ve tekkelerin lağ- Harap köprüler h t h eye teslim olunmuştur. dir. etmege karar vermışlerdır. Ma-
vından sonra bunlar maarife . B 1 as a an 'f · · M ff B b' m d . . . Cumaovası ıle u gurca ara- Henüz hüvüyetleri meçhuldur. Bunun için bugün yapılması an ~ı:ııı:ı uza_ ~r : ır u-
evredılmış, sular ve kabnııtan k" .. .. h 0 .. 1. R b' k h t' · · · harnrımıze demıştir kı · !ar k 

1 1 
bel d' 

1 
sında Sarı cay oprusu arap Burnovada ınt ı ece ın scy- mu arrer eye ı umumıye ıçtı- · 

anun ar a e ıye ere ve- -. 1. f'I _, . 1 y f · · d l · t' "B · k' · t 1 k riı . . B . k d olmuştur. Bınlerce ıra sar ı e ıapta gaıp o an usu ısmın e maı yapı mamış, ıç ıma yarına u çır ın ncşnya mes e -
ıruştır. u vazıyet arıtısın a .. d ı b k" .. · d' b' b k d oc ğ daiY kalm,ştır. taşların hepsini müteessir et-

ı;irndi evkafın elinde doğnıdan vucu e ge_ e~ lu of°! . şı; ! d~~- uçu k . .Y~şı1'..t \ u kub 1 ,,- G Jcl d k 
doğruya kendi uhdesinde bulu- muattal hır a e ge md~ır. k~g ı ı mev 2ıın_ e o;~-a~a k u ~n ümrü er e i eşya miştir. Bunların hepsi gayri va 
nan emlak ile camiler kalıyor. mu::ar devdam edaher:ıe 

1 
a~1ur.rto'! ı~uştur. ayıat a e ı o san uç tespit ediliyor rittir. Edip B. maarif hayatında 

Her t ft 'b d t 1 . bel Degırmen ere n ıye en e ı ı- tur. dürüslüğü ile tanınmış bir zat-
ara a 1 a e yer en e- k · · M .. · h J l d 1 • Bundan bir müddet evvel tır." diyelere bağlı olduğundan cami bat _esılecektır. ~rcıın_ıı: e - zmir sey apze e en 

lcrin idaresi de varidatlarile be emmıy_ etle nazan dıkkatını cel- . . . gümrük ambar ve antrepoların Mühendis mektebinde 
raber beledı'yelere devredı'Jecek- bedenz. ıçın ıane daki eşyanın tasnif ve tesbitine 

A kk b • Hilaliahmer İstanbul merke başlanmıştı. Bu tesbit ameliye- imtihan 
tir. Bu vaziyetten sonra evkaf ya a 1 tevzıah zinden: si bitmek üzeredir. Biter bitmez Mühendis mektebinde mual-
teşkilatı yalnız veni bankaya Muhtacine tevzi olunmak İzmirdeki seylabzede vatandaş gümrük müfettişliği tesbit neti lim muavini olmak üzere Avru-
nunhasır kalacaktır. üzere hilaliahmer tarafından ih !arın muhtacinine ıane cemi cesinde tutulan zabıtları tetkik pada tahsil edecek lise mezunla 

F k h 1--·· l tiyaç miktarında hazır ayakkabı maksadı hayriyesile İstanbul edecektı'r. Bu esyanın bı'r çog-u-
1 ı i e meşgu bir b b 1 tk· rmm müsbaka imtihanları ya-

mu ayaasına as anmıştır. 1 Hilaliahmer merkezinde bir def nun muhtelif zamanlarda çalın 
Al · rın mühendis mektebinde yapı-

m an bin çift ayakkabı alınarak tevzı ter açılmış ve bu deftere şimdi- mış olduğu da görülmüştür. lacaktır. İmtihana Konya lise-
Maruf bir Alman müstesriki olunacakt:r. ki halde şu zevat kaydedilmiş: - sinden Zekeriya, İzmirden Ab-

oir kac gündenberi ş.ehrimlzde lkı ceset daha Bir sahibi hayır tüccar bir bal- Nişan merasimi dullah, İstanbuldan Ali Vedat, 
bulunnıaktadır. Tuzla civarında Çalı burnun ya.kaput bezi Hilfiliahmer mer- Mahkemei Temyiz azalığın- Bursadan Fahri, Edimeden Ce-

Mumaileyh burada ilmi fıkih da, Hasan kaptanın dalyanında kezi reisi Ali Paşa 20 lira, Hi18.- dan mütekait Memduh Beyin HU efendiler iştirak edeceklerdir 
tetkikatile meşgul olacaktır . dün akşam iki cesıet bulunmuş- Jiahmer Beyoğlu şubesi azasın- mahtumu tüccardan Celal Mem 

Maluller komisyonu 

Zonguldağa iki maç yapmak 
üzere gidenFener(B) takımının 
birinci maçını Maden mühendis 
timine karşı yaparak 3-2 ka
zandığını yazmıştık. Son gelen 
hususi telgrafa nazaran Fener
bahçe Türkocağı takımını da 
4-1 le yenmistir. Oyun çok se
ri ve güzel olmuş, takım Zon
guldakta iyi bir tesir bırakmış
tır. Fenerliler Samsun vapurile 
dün ak am şehrimize avdet ey
lemişlerdir. 

Lik maçları ne olacak? 
Lik maçları ne olacak? Bu 

öyle bir sual ki her gün, her yer 
de maalesef cevapsız kalmakta
dır. Kimi gönıcm ayni sual kar
şısında adeta bunalıyorum. E
vet lik maçları ne olacak? El'an 
ihtilifm halli maalesef kabil o
lamamaktadır. Aradaki anlaşa
mamazlık uzun maddeler üze
rinde dönmiyor ki her iki taraf
ta yarı yanya fedakarlıkta bulu 
nabilsinler. Hey'etler yekdiğeri 
ni tanımamakta inat ediyorlar. 
Aradaki mutavassıtlar, heyet a
zalarından bir kaçının teşebbüs
leri bugüne kadar bir netice te
min etmememiştir. Fikstürlere 
geçen cuma bailanması icap edi 
yordu. Mesela bir ta~afta ilk 

I<ütüphanei umumide kendisi- tur. Cesetlerin biri 17 yaşında dan Berj Keresteciyan Bey on duh Beyle mütekait ümerayi 
ne bir höcrei mesai tefrik edil- genç bir kız, diğeri 35-40 yqla ve Balatta Haydarağa mahalle bahriyeden Rasih Beyin keri
tniştlr. nnda bir kadındır. Hüviyetleri- sinin hamiyyetli ehalisi tarafın mesi Fahire Hanım nişanları
. MU11teşrik memleketine av- nin teşhisi için cenazeler haata- dan Dr. Davit Bey vasıtasile 10 mışlardır. Cenabi Hak tarafe

Qet edince büyük bir eser vücu- neye kaldırıldı. lira 60 kuruş teberrü etmişler- yin hakkında hayırlı ve müte-
do ıetirecektir. Vali Kazım pap seller tara- dir. Arzı sükran olunur. vemmen kılsın 

Malullere para tevzi eden ko- maç Beşiktaş-Fenerbahçe ara 
misyon işini bitirmiş değildir. .. sında olacaktı. Fakat anlaşmak 
İşler azaldığından haftadtı bir ihtimalinin me\·cut olmasından 
defa toplanacaktır. maçlar yapılmadı, bit- haft'.!_ mu 

vakkaten tehir edildi. Teşrin 
sani geldiği halde lik maçların 
baslanrnaması memleket spon 
için büyük bir zarardır. Avrur 
spor mecmualarında görügüm , 
ze nazaran madara tehirsız, b 
ıa fasıla devam olumaktadr 
Mesel§ cenubi Almanyada Fiiı 
Avusturyada Osturya, İspany; 
da Espanyol, İtalyada Yüveı 
tils takınılan ~ampiyonanın il 
safında görünmektedirler. Çı 
koslovakya, Fransa, Lüksem 
burg, İsviçre ve hatta Balka 
komşularımız büyük bir faal 
yede lik maçlarında ilerlemek 
tedirler. Bir sporcu ve gazete• 
olmaklığım dolayısile her ne fı 
dakarhğa mal olursa olsun b 
şayanı teessiif ayrılığın izalesiı 
spor teşekkülümüzden bekleri 

A.ESAT 

Beylerbeyi klübü hey'eti 
idaresinden: 

Beylerbeyi terbiyei bedeni} 
yurdu cuma günü saat 13 te sı 
nelik kongresini akteılerek he 
y'eti idare tarafından verile 
rapor kiraat ve lıey'eti umumi} 
ce bil'ittifak kabfil edilmi v 
yeni hey'eti idare riyasetiı: 
Hikmet, ikinci reisliğe Ali, ka 
tibi umumiliğe Seyfi, kaptan 
umumiliğe Agah Beylerle mul: 
sipliğe Hadiye ve azalığa B' 
han ve Ömer Hanım ve Beyi 
intihap edilmiştir. 
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Fikir, ·--· ......... ..,.. . rl 

Ecleblycı.t, 
"'7• ........... ...,...........,,~rustuJ(uıW:WR~ 1".W~ ............. ,...,, •• s a un •s us ı ur s -. .. u un u • ._ ........_._ • ._ .. 

Sa.•ı'at 

1 Neşriyat hayatı 1 Bu a~f aın , MA JIK sineması" 
F ransada neşredilen mühim eserler , BILLIE DOVE Asrın uardesl "Milliyet'' tir 

2 TEŞRİNİSANİ 1930 VE Fransada son günlerde g,ene 1 öyle hararetli bir dostu değil
bir çok ki tap ne§redildi. Doğ- l dir. 

İDAREHANE - ~~.caddeu rusunıı söylemek lazım ııelirse · Farrere Yeni Dünya da yaşı
l!o: 100 Telıı-raf adreaı: Milliyet, la. bu eserlerin ~alnız isimlerini yan ve Avrupalılardan daha ile 
anbul. ---•-- yazıvermeğe bile bu sütunlar ri olduklarını ııöyliyenlere karşı 

Sesli ve f&rkılı 

Telefon nu.........,..: ·· · d -·1d· M f'h b 
latanbul 39ll, 3912, 3913 ı;nus~ıt ·e~ı ır. _ aama ı u ııabırsı~dır:. . Darılıp barıştıktan sonra? Bekaret Koncası 

ımk~nsızlr~a ~a~men . Fransn 1 Bugunku Amerıkaıım gene 
ne§rıyat alemının yem eserle- Avrupalılar sayesinde vücut bul -Fransızcadan- Filminde takdim edecektir. 

ABONE ÜCRETLERi rinden hiç bahsetmemek te ca- duğu fikrindedir. l!Aveten: U F A P A T E 
G Türkiye için Hariç için iz değildir. Yalnız bu başlangı- Fakat ne denirse densin Ame Çirkin bir karısı vank Ken- - Kendi kendimi niçin alda- ve dünya havadisleri. ••••• 

3 aylığt 400 kıuug 800 kuru§ ·ı~ b' · · · d h 
6 750 ., 1400 .. ca ı avı: edecek ır ıkı .. soz _a a rika başlı başına bir alemdir. disi güzel bir erkek değildi. Fa- tıyorum? .. Belli bir şey ki bu -------------------------

12 : 1400 H 2700 ,, vardır: :Vaz_ın ~ıcak gunlerı ar- Her sahada Amerika, Şimali kat ömrünün sonuna kadar hep kadından vazgeçemiyeceğim. · A S 
tık -~eçtı: Şım~ so~bahar~ t?t Amerika faikiyetini isbat edi- bu çirkin kadınla yaşıyacağını Bir çok erkek vardır ki sev- !!il:~... R f Sinemada <ııll:•::•:• 

Gelen evrak geri verilmeıı: lı gunlerı de. bı~er bır:r eks_ıI?ık yor. Avrupalılar için Amerika düşününce genç ve güzel bir ka dikleri ka!lından istedikl-eri za- !'•! Haftanın muvaffalayoti olan •ı
1 

Müddeti ıı-eten nüsbıdnr 10 kurut çe kış mev~ımıne dogru kgıd~_yo cidden anlaşılması elzem olan dm bularak zevcesinden haber- man vazgeçebileceklerini zanne • GEOR8ES O' BRIEN ve YIRGINIA VALLI • 
baa 

_,. . 1 ruz demektır. Yazın sıca gun- bir alemdir Onun için tetkik siz onunla yaşamağa karar ver- derler. • t T h 1 . • 
:ur. Gazet.. ve mat ya .... •ter 1 rın' de kitap okumak arzusu .. .. . . . . LAk' . h' t B 1 k d'l . . ld k • nm ernsı ı mu teşem erı •ı 

. . ne kadar kuvvet ı o ursa o sun A 'k d k f d ~· k' b" eden bir erkek: tan başka bir şey yapmıyorlar. • T T A N K • çin müdiriyete miiraeaat edilir. e 
1
. 

1 1 
gozu açık olan bır Avrupalının mıştı. a ın zevce.ıııne ıyane un ar en ı erını a atma _ 1 İ İ 

Gazetemiz illnlarıa mea'uliyetinl k k k 1 k d'l . . men a a eş e ecellı ım ı- • • 
pe. ço o uyucu. ar en ı erını ıı·r neler vardrrt.... -- Ne "apayım? .. Karım çir- İnsan istediği zaman sigarayı <abu! e-. l d , • nam muazzam ve mUthlf film devam ediyor. • 
bı_r an evvel serın yer e_re, e- Fransız muharrı·n· Rene' Puaux kin!. . bile terkedemez, nerede kaldı t k 1 • l!Aveten: Saat 16 1-2 matineslle ıuvare1lnde V A. R YE T it pek 

-----~------., mz kenarların~ a~ . ıster er. Amerikada uzun bir seyahat Demekle bu kabahatini affet- ki sevdiği kadını?... b 1 .11 ASSO VE YANA le 

B il kil hava B l kt b tt b kitap oku . . . . ' B lk. b b. G. t" K d .. .. dil d" • "yne mı e çingene şar ı ug n u ara ı il' ı a ı - t 0 d .. .. öğ d"kl tırebılır mır.. e ı u onu ır ıt ı.. a ına ozur e ı. ,_ ... ..,.,.... ... - • ..._ d 1 ...,.,.;;..,.._....o..,....., ...... ..,....,,. 
mak arzuları da şöyle bir tara- y_aı:;ı !;T ra a gorupt . ren ı lle- dereceye kadar mazur gösterir, Kendini affetttirdi. Fakat ka- ~~~'--~"!!." ve ans arı """"'~~·~·~~~~·~ 

DUn en çok hararet 18 en ız O f b k 
1 

nnı emps,, gaze esıne yo a-
.... .,_ ... a ıra ı ıyor. d ğı kt 1 d d fakat cıffettirınez değil mi?. . dm: 

derece ,..ı. ougön ru.,..r poyraz H -lbuk' .. .. .. k t N . ı me up ar a yazıyor u. d d' d ~·ı B . C A Z B A N D K 1 R A L 1 
• •ec·'· havı a•ılı: olacaktır. a ı onumuz ış ır. tışrı ş· d' b kt 1 t 1 Oda bunu üşünme ı e6 ı . - em memnun etmek ister 
• "" • '" , . . .. . t dd ım ı u me up an op amış . d k d" . . ? d' d h ld h Feerik güzelliği ile pek yakında 

-;:;:;::=::::s::;ı;:~:;;~~~ Yd~Lent .... be1mı ıçın .en musaı a e- ve bir kitap halinde neşretmiş- EvV'elii kendı nazarın a en ı- mısın... ıyor u, o a e e-

l
• m· ı r mevs~. • • •

1 
. k tir. ni mazur göstermek lüzumunı.ı men Paristen ayrılalnn, bir G L O R 1 A 8 1 N I! M A S 1 N D A 

F Fransız neşrıyat a emı artı K' b d "De d hissediyordu. Kendi kendine: müddet uzakta ., tenha bir yer- Sizi gaşyedecektir. 
ıta m a ı: couverte es ,_ _ _._...~_......,._.,......_.._ 

kışaHhazırlasnım.!YdOer. yeni yeni e- Americains,, dir. Amerika zih- -.Zevcemin çir~i~ olm~sı o- de beraber yaşıra~: . •I:XXXXXXXXXXD axxxxxxxxxx:ı 
er mev , . . b' A 1 i l k na hıyanet etmem ~çın benı ma- Fakat 21evcesı ? .. Çırkın karı-

Avcılık 
Arkada§larnndan izzetlft 

Jir muallim var ... Ava, balık 
:ııtmağa 'r lldes tutmağa me
'aklı ... M übarelc adam geçen 
aş K&htane~ sandal ~ ördek 
lVIna çıkmıftı.. Ayakta bir cur 
ıataya bakarken sendelemiş ve 
.ırtındakl pa}roı!unu önünde e
ini ısıttığı mangalda ıyakmıştı. 
\ ttılitıen kurtulaynn derken o
indıeki tüfek a~ almış ve bu 
:ndaht: tosirlle elinden bıraktığı 
üfek HaliciD. sularında garkol
nllf}tİi.. Yazın tedarik ettiği 
:andalla balığa çıkar ve 10 sa
lt !direkten ııonra üç l!pln, bir 
:olyoz ile avdet ederdi.. Çok ka
ıaat sahibi olduğundan o bun
lan merrmundur. Son günler 
le Mekeçe de ııt11ttn avma gitti 
•e bize de wdetti. Avdet ettiği 
ti haber aldım ... 18 lira masraf 
tınt, iki keklik i~ d&ımü§ .... 
.mma onlan da kendi değil ar
:ada11 vurmuş ... Böyle avctla
m neden Hi.mayei hayvanat 
emiyetlne girmediğini insan 
ıekadar merak ediyor. 

M. Veni.seloeun külahi 
S-evimli Yunan Başvekili M. 

Tenizelosun fotograflerinde gö 
e çarpan iki şey var. Birisi da
ma nikbin olduğunu gösteren 
ilinmez tebessümü.. İkincisi 
•aşına giydiği ~yah takke ... 

Bizim arkadaslardan biri ba
ıa garip blr söal sordu ... cevap 
·eremedim: 

- Y)ahu M. V enizelos bu 
·ülahi Yunanistandan mı getir
niş yoksa burada mı bulmuş ... 

Ben ne lblirim a efendim?! 
FELEK 

l rin intişarına saha olan bu nıyetı ır vrupa ı ç n ço tet- bT ., V kt"l b k 'd zd' S arınELHAMRA ı· ~ ~elermed• kimbı'lir o"nümÜzdeki ay kike değer. F .. ransız muharrir.i zur göstere ı ır mı... a Mı e sını ıra ıp gı eme ı. onra ı ınemgsın a 
" v d h l f niçin bu "kadım . al~~-?... a- bi_: ~ok dedikodular olabilirdi. aı,am u 
larda ne gibi kitaplar meydana senelerce unyanm mu te 1 demki almı~m çırkınlıgıne kat- Lakin genç ve fettan kadın bu-
gelecek?.. yer~erinde dol~_şmış bu san'atin !anmalıyım ... Fakat kabahati na da çare bulmuştu: 

Gelelim şu son günlerin neş- ehlı olma~la şoh~t .. kazanı_nış- ·yalnız çirkinliği mi? .. Ayni za- - Sen, dedi, zevcenle bera-
riyatına: trr. Am.enkada gor:tuklerlnı de manda çok ta huysuz bir şey ... ber gideceksin ... Bir otelde yer 

Fransa Başvekili M. Andre kuvvetli yazısı ve bılhassa blta- Kaç senedir onun geçimsizliği- leşeceksin. Benim için de yakın 
Tardieu talihli devlet adamla- raf adesesi ile görüp tasvir edi- ne nasıl tahammül ettiğime ben bir yer tutacaksın. Oraya gele-
rından biri ... Çünkü kendi ha- yor. Son senelerde Amerikaya de şaşıyorum. ceksin ... 
yatını, mesaisini, sifasl faaliye Fra~san~n pek maru.~ b~zr ~u: Diye düşünerek kendini ma- Hem zevcen haberdar olmıya 
tini v. s. yazarak kıtaplar neş- harrırlerı gıderek gorduklennı zur göstermek istedi. Nihayet cak, hem biribirimizden ayrılmı 

Sinemanın tahı ve halkın mahbubu 

IVAN PETROVITCH 
OHNET'ln romanından muktebes 

PAR1S KIRALI 
reden müelliflere maliktir! .. yazdılar. Neşredilen kitaplar da kendini müsterih edebildi. yacağız .. 
Başvekil günün en mühim sima muhtelif surette nazarı dikkati Bir zamandanberi şen, şuh, Gittiler. Fakat güzel kadın tamamen Fransızca sözlü birinci büyük filmini 
sı .. kendisini seven taraftarl;ı.- celbediyordu. Çünkü bu Fran- genç, güzel bir kadınla tanışı- kendisi için tutulan yerin paha- MARY OLORV ve SUZANNE f:lACHl!TTI 
n: "M. Tardieu, diyorlar, bu- sız muharrirleri kuvvetli yazda- yordu. Kendisi ne öyle güzel h olmasına bilhassa dikkat et- • , • , • 
gtin hayatını yazan muharrirle- rile ya Amerikanın aleyhinde, denecek bir adamdı, ne de öyle mişti... •IIX• ıle bırlıkte temsıl edecektir. <ıı11XX%1 
re maliktir. Yarın da müverrih- yahut ta lehinde olmak üzere gençti. Fakat parası vardı. Bu 
lere malik. olacak .. ,, . n~ticeler çıkarmak istemişler- ·şen, güzel kadım cezbedebilir- Bflmecemfz .~~ Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~~ 
. Her ?-e ıse. · Fra~sı~ Başvekı dır. di. Hakikatte de •bu iş müşkül 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ~ Calatada Ünyon hanında kAin ÜNYON SiGORTASINA 

ime daır çıkan yenı hır eser M. Halbuki Rene Puaux her şey olmadı. ,.,___,_,......,,,,,_-=:=....,..,..,...,..,..,..,.._ı 1 
Michel Miss.offe tarafı_ndan, ya-[ den evvel bitaraf kalmağa dik- Yaşlı, fakat 21engin adam bu ı 1 A I N _Kl_E T 1

• Nl~I Ş 1 ~ Yaptırınız. 
1 "L V 1 ntaıre d A · · N A 1 L O • T A Z E Türklyede bllii. fasıla lcı·ayı muamele etmekte olan ' zı an ~ ıe vo o ?-- ı kat etmıştır. genç kadınla geçirdiği saatler 

dr~ Tıırdıeıı,, unvanlı eserdır. _--. - zarfında hayatının yeniden taze K T 1 . -E L F • D 1 N u·· N y o N 
~üelli~~~ . Ba~vekil hak.kında 1 Mektepliler müsabakası J ıen.diğini hissediyordu. 4 E t: m\J L s A l Kil N IA 
soyledıgı şu soz şayam dıkkat- . - Bu ne kadar sürdü?.. T • E L A • İ T iN 
tir,; , . . Ankara haftası Kendisine böyle hayat ve ta- • 6 L S Al•' E \ L E Mili 1 kumpanyasına bir kere ugramadan ı!gorta yaptırmayınız . 

Andre Tde.rdbı~u hı~ fasılads.ız 77 nci hafta birinciliğini G. zelik veren kadın için ne kadar ı N. F A E • 1 N. D 0~~~~~~~·~'!_1~e'.l~et.~o~n~:-B~ey~o~>ğ~lu'.:_::·~200.~~~~ .... :..~~~~~~~ 
hareket e en ır numune .ır. para sarfetti?.. - - - -ı· ı ' ~ 
Hayatın karşısında asla seyır- Saraydan 929 Bülent Necdet Bu az değildi. Fakat onun uğ A T. K 1 ~ l TiJ1F 1 i_ 
ci kalamamıştır. B. kazanmıştır. Yazısı şudur: . runda ne kadar para harcetse Ş A D T E Nil L c R 

Bu fffiUn .büyüklüğü v~ _zafı- Bu haftaya Ankara haftası göziine görünmüyordu. ı 1 Z l N • l'if'• B 1 E B E 
İs. B. Darülbedayi 

temslllerl 
dır. Onun ış yapmak ıhtıyacı demek pek doğru, pek musip Lakin bu kendisinin mes'ut " R E N A 1 N il' D J l P ı E 1 K 
onun seciyesi~e hakimdir.,, olacak. diye söylediği hayat uzun sür- bllmecemlzln hallediinıl~ 

Fransa neşrıyat ~-asma çı- Yunan ve Macar Başvtıkille- medi. 

1 '' akş•m 
'.d t 21,30 

da 

kan yeni eserlerden bın de Cla- rinin Ankarayı ziyareti başlı 1Jtkll 
ude Farrere tarafından yazı- başına büyük bir siyast hadise- Güzel kadınla geçen saatler 

1 2 4 5 6 7 Topaz 
lan "Le Chef,, isimli romandır. dir. Hele M. Venizelosun Anka tatlı oluyordu. Fakat kabil mi- Komedi 
Romanın kahramanı olan adam rada bulunuşu, Türk-Yunan mli dir ki üzüntüsüz olsun?.· Ara 4 perde 
muhalif ve ihtil§lci bir reistir. nasebatrıun hakikaten samimi sıra para bahsi, alınacak bir el- Yazan: 

Bu adamın derin bir imam bir dostluk şeklini alışı, Balkan mas, yaptırılacak bir elbise. · " M. PAGNOL 
V. s. bu tatlı saatlerin zevkini Torcemc 

vardır ki hatalarını affettiriyor, ve hatta Dünya siyasetinde cid edenler: 
bir hassasiyeti var ki kuvvetini den mühim bir dönüm noktası- bozuyordu. L Galip 

il il 

11il1111 yükseltiyor. dır. Türkiyenin prestijini arttı- Nihayet bir gün kavga oldı,ı. H. Rasim 
İhtilal sahnesi ortugal'de ce- ması için bir muzafferiyeti siya- Araları açıldı. Biribirlerinden - · - .- -..'!'..'!'..'!'..'!'•_• _....,_-~"!.."!.."!..,,_---~ 

· · di y M B ayrıldılar. Fakat bir türlü kadı- 3 - Şart edatı (2). Hicap (2). 
reyan ediyor. sıye r. unan ve acar aş- ·ı. m 4 _Atıf edati(2) Hüki\mdar(3). 

Farrer, tasvir ettiği kahra- vekilleri ile İsmet Pş. arasında nr unutamıyordu: Zaman (2) . 
manlardan birine şunu röyleti- te :ıti edilen çok şayanı dikkat 1 5-Rabıt edatı (2) Bir nevi kuş(5) 
yor: "İnsanlar sadece ei.:: :dide nutuklar bu iki ziyaretin siyasi · resmini temaşa etmesi Ankara 6 - Ay (3) göl (3) 
ğiştirmekten başka bir şey yap kıymet ve ehemmiyetini büsbü haftasını -~engi? ;e tarihi bir • - -- 7 - Sonuna, bir (N) getir, öp başı 

dekorla susleınıstır na koy (2) Ay .(5) . çok değil (2) 

MAVi MELEK 
( DER SLUE ENGEL ) 

EMiL YANNINOS'ln 

~. mamağa mmkCımdur. ,, tün faz1alaştırmıştır. . IJ11günkü bilmecemiz 8 - Sonuna bir (1) getirince bai· 
M!llot Tiyatrosunda bu akşam Farrere'in romanındaki ihti- Yunan Basvekili Venizelos Gazi Hazretlerinin cumarte- !anır Atın kunduras( (3) yet (2) 

sanatklr N•şic Bey Hafız Burhan lfü Amerika tarcfmdan mail bir cenaplarının Cümhuriyet bay- 1 si günü Büyük Millet Me~lisin- Soldan sağa ve yukardan aşağı 9 - Sonuna bir (r) gelince vahide 
Bey saz heyeti birlikte komikler mesele dolayısile gönderilmiş o ran1ı münasebetile yapılan me- de irad edecekleri nutuk ıse si- 1 - Duman (3). Garaz (3). Arı irca edilmiş olur (Z). kırmızı (2). 
sünnet oluyor. Naş iı, Şevki, Cevdet, lan bir oltimatom neticesi çık- rasimi ve kahraman askerleri - yasi hadiselerle dolu bu mes'ut tatlısı (3) IO - Bir vilayetimiz ( 5). Dalgalı tamamon sözlü birinci filmi ve ~ 
'·! l b t b kk b mı"zle muntazam ve mu"nevver haftanın parlak bı'r hatimesıru· . 2 - Hıristiyan ( 5). Bir şeyi ve ya renkli (5). en harikul!de şaheseridir. p 
v az um ey er ayrıca o · • az mıştrr. bir şahsı ebedilextirmek için rekz edi- 11 - Edatı cemi (3). Ördeğin lııiİİİıliiiiiıiililiiiiiiııııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••• 
,hne.l·· ha\AI. Farrere nedense Amerika'nm izcilerimizin yaptıkları geçit teşkil edecektir. len şey (5). büyük kardeşi (3) Trabzonlu (3). 

( tfi/lliyetfln edebi romanı: .!Q ı tirmezdim. Öyle ya; o Abuk Bal O zaman,. ---[ -=-size hiç bir şey söyleme-ı - Hangi paşa?.. ·--- ı mektubu açmak sizin ne hadu 
şa Cafer Hazretleri, Karun ka- - Evet .. Burası... eliler mi?.. - Ne paşası?.. nize ... Diye tutturursa kaı·~ 
dar zengin adam, herkesin di- Diyebildim ve .. Bekledim: ı - Paşa Hazretleri benimte Diyordu. marn ..• 
!in.deki bir adam. ·Biz, neyiz, ki- - Ne söyl_iyecek?.. görüşmezler efendim... - Canım, kaza geçirdiğimiz Dedi. Sahiden de babam bunr 
miz? .. Bir lokma ekmeğin a- Siyah adam, bir reverans yap Siyah adamın bu sözü kafa- gece, bizi yalısına götüren pa- yapardı. Fakat, daha evvelden 
damlan değil mi? .. Aramak ve tı. ma: şa .. Mısırlı paşa .. Abuk Paşa ... ne olup ne bittiğini öğrenmıık, 
ara?mak için araUa karşılıklı .- L,!Jtfen Paşa Hazretleri- -: Dank... Dedim de anladı. Fakat, asıl ona göre hazırlanmak ta beniıtl 
vazıyetler olmalı. nın selam!~ arze~er'. b.u mek _Dıye, çarptı, o ~aman kendi- merak bendeydi. Paşa niçin için şarttı. 

Neyse bu bahis ayrı. Fakat, tubu k~nd~enn~ verırsınız... mı topladım. İhtımal adamca- mektup göndermişti. Ne istiyor! - Ben, bunu açıveririm an· 
,iz, hakimi de biziz .. demek- Peki.. tahaf oldu. ıBen, sokağın üzerin DAelddı, elındekı mektubu uzat- ğız beni hizmetçi.. Filan san- du? .. Hem babanını h&diseden ne ... 
:ir!.. Elbette.. deki odada oturmuş dikiş diki- U. mı: . \mıştır da, haberi yoktu. Şimdi böyle bir Dedim ve ... Açtım! 

Sonra, sayıyor: Diyorum, koltuklan iyice ka yordum. Kapı çalındı. Armem - Peki.:• · _Ne aptal kız •. Bir paşa ile mektup alma6I, kendisine haber Tabii ilk önoe kendim,.. so-1· 

_ Nahiye müdürlüğünün ö- banyor. Sanki, saadet nazır- seslendi: · · · 
1 

Faka~, b~denbire ka~şılaş~k- bir uşağın münasebetlerini ayı- verilıniyen bir kazayı böylece 
1 
ra da anneme okudum. Paşan-11 

ünde kaymak~mlık, valilik,1 lıkta, meb'uslukta, şurı.da bun- - ~ızım kapıya bakıver.~.. arı vazıyetı ~aynyamamış _m- ramıyor!.. ö~~en.mesi onu k!iplere bindire- mektubu üç satır. .. . 
~urayi .Devlet a:ı;alığı, nazırlık da mı ki? .. . : lndım, kapıyı. aralık eder et- sanların tıelaşıle sordum:( · Dei'niştir. Annem de· boy\ıniı bılırdı ! Korkumun en başında Kaza münasebetil-e teessufler~ 
!!lan da var!.. BaZen ik' 'pli bir hamalın sa- ~ez :birde . baktım, karşımda - Bu mektup Rüştü Beye mi arkadan sesleniyordu:' du · • ni bildiriyor ~e ıbabamı "ailele~ 

Hele: .. adeti aranılıp ta bulunamıyan 1 sım sıyah hır adam. verilecek?., ' . - Belkiysl.tim o.. . - '?•hit. · · •~radı., ka:l<_'.dıle yarın •~l!ln:ııı. 
- Bir de sana: "Da- şey olur! .. Yeter ki, mes'ut o- - Rüştü Beyefendi Hazretle - Evet... - Kızım söylesene kim gel- Gelıyordu. Ben, paşaya onun çın - yemege davet ed1!~ 

iliye nazırı Cahit Beyefendi- labilelim .. Ben başka l).iç bir rinin evi burası mı?.. - Abuk Başa Cafer Hazret- di?.. · için: . Mektubu okuyunca, endışederı 
lİn muhterem refikaları B.el- şey istemiyorum. Ekmek te bir, ı Dedi. Hiç bu tarzda bizim e- lerinden mi getiriyorsunuz?. . - Ne var!.. . - N~şa~lım. · • . kurt?.l~~m, ferahladım. Zaten 
lriys Hanımefendi Hazretlerı .. ,, et te bir. Saadet ve bol sevgi vin arandığını hatırlamamıli ol- - Evet efendim. • Siyah adam gidince, anneme ~ştı~. B.abam bunu da ~ğ 1 en buyük. korkum, 
ienildiğini ve adının böylec~ ga k~ ekmeğin yavanlığını Ati- ı· maktan ki galiba, Ve .. Benim, biraz değil, epey- geldim, renınce bent :btc ~-efa daha evı~, -. Cahıt. · · id' 
ıete sütunlarına resimlennle derır.. ··-Efendim?... ce şaşıran suallerim devam edi-1 - Hani paşa yok mu?.. kapıs~~an ıçerıye sokmazdı. Tı, on~ıt ortaya konması 
ıeraber geçtiğini, düşün... • * * Dedim. Te~rar etti: yordu: Diye, söze başladım. Annem Onun ıçındir ki, anneme de: Deınek.kı, p~a: 
Diyor,şimdiden o heyecanı, o Biz, Cahitle bir teşeklt..ırl - Rüştü Beyefendi Hazret- - Ne istiyorlar acaba?.. de tıpkı benim Arap uşağın kar - Şu mektubu .açalım... - Ailelerı ef:a~ı.,. · t' 

e;recandaki zevki ihtirasla hi"> I ziyareti yapmayı düşünür_ lednin evi.burası mı?. Arap boynunu büktü, beyaz şısındaki halim gibi gözlerimin Dedim. Annem, _Demekle hepımızı ._daveth~dı 
jediyo~. Ben de: 

1

. :en, o bizi aradı. Ve ... İlave etti: dişlerini gösterdi: ' içine bakıyor, hiç bir şey anla- - Ne diyeyim kızım, babanın . mış oluyordu. Ve ta~ıı C~ 1 

- Insallah. . Böyle, olacağını hiç aklıma e - "Babıali hulefaıhndan,, !. . - Bilmem ki efendim ben. J mı ar k: halini bi · orsu . :ı.:ılaı Bı di) 

E'tem izzet 



----- - ~. ~ •"S 

Zayıf ve iştl
i1asız olanlara Fosfatlı 

•GAYET 
Bir lüks Macar 

Tütün inhisar umum 
müdirliğinden: 
100 kilo : Karpit 

ı 5 adet: Pirinç saç levha 
•• .. : Çelik • ,. 

t ,, : Teniyed mengenem 
Mübayut1 rekarrür eden bu lenzım için evTelce yapdan aleni 

nıunakasada tüccarın teklif ettikleri flatlar haddl llylk görülme
nıi; tir. Talip olanlanıı, IOD flatlannı vermek üzere ( 17 Teşrini
••ni flJO) 1 ı:z ırtcsi günü ıraat 11 de Gelatada mübayaat komls
vonıııı:ı nı " ca·ıtları. 

::..:.::.::.:.:---~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

Tıp fakültesi riyasetinden: 
Tıp fakültesi Tıbbt kimya asiı;tanlııtı münhaldir. Taliplerin Tıp 

lakiıltc>ine ınüracaatlan 

Istanbul ticaret 
odasından: 

• ve sanayı 

Mahmut Saim bey adında bir kimsenin ticaret ve sanayi sal
namPsi için odamızın namını ileri sürereı.. erbabı ticaretten abone 
istediği ve para topladığı haber alınmıştır. Odamızın böyle bir 
>alname ile kat'iyen a!Akası olmadığı alAbdaranın nazarı dikkatine 
arzolunur. 
-----~~-,.,---.,,--~---~-,.-,.,,..-,--=-,.-,.-,..,,.--,,...~-,.-:-~ 

E~irne lız Muallim mektebi mu~irlilin~en: 
Edirne kııı: Muallim mektebinde dahill işleri idare ve müstah

demine nezaret edecek muktedir ve bu gibi işlerde evvelce bu
lunmuş bir hanıma ihtiyaç vardır. l~ ve ibatesi mektepçe temin 
tditecek vı kendisine işine ve iktidarı nispetinde maaş ve Edirneye 
kadar harcirahı verilecektir. Talip olanların iktidar derecelerini. 
hüviyetkrini ve taleplerini kendi el yazılarile mektep müdürtügüne 
tahriren bildirmeleri ilin olunur. 

Pazarlıkla gübre satışı: 
~endik Bakteriyoloji enstitiisii 

SEYRISEF AIN 
~l<rkeı A~emıa; Gılaıı köprü 

Başındı; Beyoıtu 1!362 Şube 

ıcenıesl; Sirlı:eci'de MUhilrdır 

zade hanı altında. Telefon fst 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmut Şevket Paşa) nPll!'u 
4 tltrinisani S a 1 ı akşunı 

Galaca nhnıaıııdan kalkarak 
Zonguldak:, lnebolu, Sinop, 
Sıım•mı, Gl.reııun, Tr•bzon, 
Rln"yıt gidecek: ve dönü,te, 
Sürmene, Tr•bıı:oıı. Tirebolu, 
Giresun,Ordu, Ünye, S•mıun, 
Sinop, lnebolu, Zonruldağa 

llfnyaralı: gelecektir. 

Mersin postası 
( ÇAN.\KKALE) vapuru 5 

Teşrinisani çarşamba 1 1 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, lzm.ir, Küllük, Bod
rum, R ıdo,, Fethiye, Finike, 
Ant~.}.. AIA!ye'ye uğrayarak 

Menıin'e gidecek ve dönüşte 

ay.ıı iskelelerle Taşucu, 

Anamor, Kuşadasına uğra

yacaktır. Andifll, Kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve 6elişte Fethi
ye'de aktarma suretile alınıp 

verilır. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

lzmir sür'at JJostası 
(Gülcemal) vapuru 3 teşrini 

sanl pazartesi 14,30 da Gala 
ta nhnmındın kalkarak Salı 

sabahı lzmlr'e varır ve çar· 
şaraba 14,30 da lzmir'den kal 
karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant ıııevcu•· 

tur. 

tnüdürlüğünden: Av,ralık sür'at 
Pedlk Balcıırlyolojlhanel bıyıuliiılde mevcut gtıbrelar pazarlık ıuretlle postası 

• T..,ıataııf 9llO tvihiııe allladlf puar gU.nü soulacığından giibreyi gör- (Mtrrln) npuru 4 teşrinisani 
llıclı: ff tenlti anlamak iıtoyeııler her gün. almalı: isteyenlerill yevmi mez- k h 
kardı - 14 te mU-eııe mildlrlyetlne mtıracaat eylemeleri. \1 satı .17 de Slr ecl rı tımından 1 
----,.-,.--,.-,.-,.-----,.-------,.-,.--,.- ı' kalkarak Gelibolu Çanakkale 

Z ıd k hh t • • ,.. Küçük.kuyu. Edremit, Burhani-
ODgU a Si a ve ıçtımaı ye, Aynlıffa gldeceı< n dö· 

muavenet müdirlig"' inden: nüşte aynı iskeleleri~ birlikte 
Alnnolulfa ugray•caktır. 

Barun memleket lıastanc~inln ihtiyacı olan 236 kalem al&t ve Azimette Gelibolu için yük 
'devatı cerrahiye 980 senesi ikinci Teşrinin on dokuzuncu günü lı 
ihaıe olunmak üzerı münakasaya konulmuçtur. Talip olanların 
leraiıt anlamak ve fazla maliloıat almak ve a!At ve edennn 
liıte!l gönderilmek üzere vilAyet S. 1. M. miidiırlü~üne müracaatları 
Uan olunur. 

, ••••••••••••••••••••••••• 

t İ1I~~!!!! ~!e~ 
t Harik ve hayat üzerıne sigorta ınuaaıeleai icra eyleriz. 

i 
Sigorta an halk için müsait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında i 
"* Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

"'•••O•·~ Telefon: Boyogtu-2003 ...... ••••• 

lsıanbol lldaci lcu memurloltndan: 
eır borçtan dolayı mahcuz ve 

krıyı çevrll meal mukarrer bir adet 
1Ynıh büfe ve bir adet kebir orta 
llıtsuı 6- 1 1 -930 ıarlhine müsadif 
Ptrıcmbe giloti saat ti den 13 e 
~dar taksimde Sıra ıervilerde Hayal 
~rrtıınanı önünde açık ımrmı ıure-

e • saıılıca!ında talip olanlarııı 
llıezkıır giln ve saatte mahallindı 

lir bulunıcalc memurla• mürıca· 
~rı ılia olunur. 

IST . .5 inci icrasından: 
il; l,üleburğaz sarımsaklı çi!ıliginde 

1 
c;ı halen yerleri mechul Bulisebeto 
ngıpaç ve kerkes Bela efendilere. 
Piyaı şirketine borcunuzdan dolayı 

~ı '•ti mezkurde mahfuziyeti bildi 
<n Tarakıöriniz S· 11-930 çarşamba 

d.t •t 12· 13 ıe filen haciz edileceğin· 

1
1\ hazır bulunmanız iitnen ihbar 

~Unu r. 

"1ıı l<ömorclyaa B. asarından 
\ eli hesabı ti car! 120 
~ llıcit aaulQ de~erl 4 kısım 150 
~ ıııcıı ve taıklld kambiyo 50 
y llı~rıkaD u ulU: Yevm. l), Kebir 75 
'I' ili muhasebe U>ulil 175 
lllcırt malumat ve bankacılık: 150 
tisaı ilrw 125 

laWlbol ikinci ticareı mıbkeıoı· 

liııden: 

Müflis Rıfat Etem beye ılı mu· 
o.meıtu Wlıiy.,,i ünyon ıuretlle ted
Tirlne mahk:emece karar nrilıolş ol· 
dutundan linyon sindiği tayin etmek: 
üzere alıcıcWanıı 8- l l ·930 cıımır

ıesi günü ıaar on döme ikinci ticı· 

reı mabkemetl lflb odasına gelme· 
leri litn olunur. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık • lzmir Postası 

Ja... ~r! ah~ eP~ F - zartesi •lı:şaıru ııaat 
l 7 de Sirkeciden hareketle Gelibolu 

Çanakkale , Ayvalık ve lzmire 
a.Gimet ve Çanakkalaye ugraya
rak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verUir 

Adres : Yemişte Tavilzııde 

biraderler telefon lstanbul 2210 

a nmaz. 

Limanımıza mu~·asulatı beklenen 

Vapurlar 

(ASIRIA) vapuru 3 teşrinisani 
pazartesi ( ltalyıı ve Bulgaristan) 
dan 

( VF1iTA ) vapuru 6 teşrini 
sani perşembe (Odesa, Rumanya 
Te Bulgaristan ) dan 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek: vapurlar 

(ASlRlA) vapuru 4 teşrinisani 
salı (Samsun, Trubzon, Batum 
ve Novorosisk) e 

( SEMiRAMiS ) 6 teşrinisani 
perşembe (Lloyd Eksperes) olarak 
( Pire , Brendizi , Venedl.k 'Ve 
Trieste) ye 

(\" ESTA) vapuru 6 teşrinisani 
per~mbe (Selinik, Midilli, lzmir, 
Pir~. Patras, Korfu, Ayasaranda, 
Brendizi, Ankona, Flumt>, Vene· 
dik ve Trieste) ye 

[COSULlCH Llne) kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şlmali n Cenubt Ame
ika limanlarına gitmek için tın 
zilJ.lı doğru bilet ve rillr. 

Her nen t.tslllt için Galatadı 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ııer acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127' uya Galata sara}'lllda 
sabık Seltnik bonmart&Sı bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 n yahut Sirkecld, 
1'1rzade haıundakl yazıh.neslna 

müracaat edilmesi. Telefon 
lstanbul· 235. 

ark a 
Emniyet Sandığı emlak 

müzsyedesi 
Kat'i karar ilanı 

Merhunann cins vo nevi ile 
m~vk.ii ve m."-ştemilltt 

BorçlunH 
ismi 

: 

• 

HOIAsas kullanınız. 
H r eczanede satılır. 

arsa üzerinde bir aptesane ve gusulane 'll'C yirmi 
a11ın bahçeyi havi bir fırının tamamı. 

Mehmet Cevdet B. 
2065 17854 Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve yeni 6, 

6 -1, 6 - 2, 6-3, 6 - 4 numaralı iki yüz seksen 
arşllll arsa üzerinde ahşap üç katta on yedi oda, bir 
sofa, bir kuyu, yüz altmış beş ;uşın arsa üzerinde 
bir mutfak ve bir ahır ve iki dönüm bin yüz elli beş 
arşın zira bahçeyi havi bir köşkün tamamı. 

Zahide Hanım 
205 17913 Tophanede Karabaş Muatafağa ve Beyazit mahal 

lesinde eski veyeni Lüleoiaustaai ve kale sokağın 
da caki 40, 40 mükerrer ve yeni 15, 36 nwnaralı 

3055 5608 Eyüpsulıtanda Bahariye mahallesinde Y-alı ac:*a- 30 arşın arsa üzerinde kirgir 3 katta. üstünde kaı 
ğmda e9ki ve yeni 1, 2 numaralı iki yüz otuz artın pr iki odayı ve na cihetindeki sokağa müsadif 
arsa üzerinde ahşap bir katta üç oda bi,- sofa iki bir alucı havi bir dükldıuo üç hisse itibarile iki 
kuyu ve harap hamam mahallini ve şişe fmnı ve hi..-i. Mehmet Ef 
kiriıkadim ocak mahallini ve beş bm yedi yüz yet- 158 18214 Edime kapıda Çakrrağa mahalleıinde Ha.nçerliki 
miş aı;şm bahçeyi ve&r9ayı ve derununa cari 1 ma lise sokağında eski 2Z ve yeni 28 numaralı altmıı 
sura talı suyu havi harap bir sahilhanenin tamaını. altı arşın arsa üzerinde ınıikaddema kargir iki bu-

Zioeti Hamm ve Te\ilik ve Hadi Beyler çuk katta dört odayı havi ilııen üst katı yıkılmış 
5159 19183 Reyoğlunda Alacamesçit mahallesinde Buğluca yalnız iki oda, bir bockuın ve harap bir mutfağı ha 

90ıkağm.da e9ki 12 ve yeni 8 .ııumaralı iki yüz alt- vi bir hanenin tamamı. Nesim B. 
mış arım arsa üzeriode istihmam mahallini vıe iki 430 18295 Davutpaşada Davutpaşa mahallesinde Tarha,:a 
yüz elli arşın arsa üzerinde soğukluk kısmı (came- mektebi sokağında eski 7, 7ve yeni 7, 7 - lcuma-
kin) mahallini ve yüz yetmiş arkşm arsa üzerinde ralı iki yüz yinni altı arşm arsa üzerinde kargir 
külhan mahallini ve yüz on beş arşın arsa üzerinde bir katta ahırı ve yüz yedi arşın arsa üzerinde 
odunluk mahallini havi (Buğlıca hamam namile samanlık ve arabalığı ve sekiz yüz krrk yedi arşın 
maruf bir hamamın tamamı. Vasfiye Hannn bahı;eyi havi ahrr ve arabalığın tamamı . 

3420 1279 Samtyada Sancaktarhayrettin Sam:ıtya caddesin- Hüseyin Karni B 
de eski 190, 192 194ve yeni 216, 216 - 1, 216,216- 3, 1500 18548 Galatada Yenicami mahallesinde Ayazma ve Çeş-
216 -4, 216-5, 216-6, 216-7, 216-8, 216- 9 numaralı me sok.ağında eski 8, 10, 8 mükert'er 13 ve yeni 
beş yüz arşın ama üzerinde soğukluk mahallini ve 10, 12 13 numaralı yüz elli arşından ibaret münhe 
altında dokuz dükkanı ve dokuz yüz elli arşın arsa dim hane arsasının dört yüz hisse itibarile üç yüz 
üzerinde sıcakbk ve su hazinesi ve kırk arşın arsa elli dokuz tam ve üç sehiminin yedi hisse itibarile 
üzerinde kültıan mahallini ve 2500 on arşın beş hissesi Mazato Yoda Simail Yoda 
kadar bahçeyi havi(Ağahamaımı)namile maruf bir 3950 18122 Üsküdarda Hacı Hasnahatun mahallesinde Pa•:ı 
çift hamamm otuz iki hisse itibarile on yedi his- limanı sokağında eski 90, 121 - 1 numaralı bin ' 
sesi. doksan arşın arsa üzerinde ahşap iki katta r 
Ayşe Şaziye, Emine Habter Hanım Ali, Osman, katında on bir oda, bir büyük taşlık, bir sofa, ilü 
Hayriiruıas ve Ali Süleyman, Hadimünnas Beyler kurnalı hamamı ve iki küçük odayı, ve ikinci kat· 

1020 1150 Anadolu1cavağında iskelemeydanı sokağında eski ta on bir oda üç küçük odayı bir sofa üç yüz elli 
91, 89, '3, 95, ve yeni 12, 13, 14, 13, - 1, 13 - 2, arşın arsada kargir bir katta bir mutfak vesaireyi 
13 - 3 numaralı yüz altmış beş arşın arsa üzerinde ve üç bin dört yüz arşın bahçeyi ve otuz arsın 
biri üç oda, bir koridor ve hariçte bir küçük hala, arsa üzerinde bir odayı havi muhtacı tamir ve ha-
önünde adi bir balıkon ve altında kayrkhane diğer rap bir yalının tamamı. Sait B. Ayşe 
hane yeni olup iki oda bir hala, biır küçük avluyu Mediha Hanırr 
ve iki dükkanı havi maamüştemilat iki hanenin ta 17672 Beylerbeyinde Bühaniye mahallesinde Halit Bey 
mamı. Hasan Ef. elyevmBayır sokağında eski 2 mükerrer ve yeni 

355 11150 Uzunçarşıda Yavaşçaşamin mahaUesinde Gaznevi 2 mükerrer ve yeni 36. 36 - 1 numaralı yüz altmış 
Mahınutefendi so'kağmdaeski 11 ve yeni 19 numa sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta ve iki kı 
ralı doksan üç arşın arsa üzerinde kargir bir katta ~ırndan ibaret altı oda, iki sofa, bir mutfak bir 
2 oda,bir mutfak gibi kullanılan bir ocaksız mahal tulumbalı kuyu ve otuz arşın a!"la üzerindede bir 
li havi bir hanenin nısıf hissesi. Fatma Hanım mutfak ve beş dönüm iki yüz iki arsın bahçeyi 

105 18242 'l:opbanede Karabaşmustafa mahallesin eski Lü- havi bir hanenin tamamı. Kadriye H. 
leciarastası ve yeni Lüleciarastası ve Kale soka- 1515 Ayvansarayda Hacrali mahallesinde hamam soı.;:. 
ğında eski 26 26 . ,. mükerrer ve yeni 26 - 3 numa- ğında eski ve yeni 43, 45 nwnaralı ve doksan iki 
ralı on altı arşın arsa üzerinde mukaddema iki arşın arsa üzerinde kargir üç katta biri ··rı kapa ı 

dükkanı, bir ahır elyevm bir ahrrın tamamı. f lr olmak üzere beş oda, iki sofa, bir ocak, bir kuyu, 
Şevki Efendi bir toprak avluyu havi dahili ahşap bir hanenin 

375 20007 Unkapanında Haraççlkaramelmıet mahallinde Fe tamamı. Memduh Ef. ve Fatma Badi Hamın 
ner caddesinde ve handerunü sokağında eski 1 ila Yukarıda cins: ve nev'ile semti ve numaralan yazrlr emvali 
28, 21, 23, 23 mii'kerrer ve yeni 33, 35, 37, 39 nu- gayri menkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesinde hi
maralı üç yüz altmış arşın arsa üzerinde kiııgir üç zalarında gösterilen bedellerle müşterileri Üzerlerinde takarr ır 
kattan ibaret üstünde yirmi yedi odayı ve altında etmiş ise de mezkur bedeller haddi layıkında görülmediğinden 
üç dükkanı havi bir han (mezkur bir numaralı oda tekrar onbeş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmi~ ,.e 
nm tamamı ve 2 ita 28, 21, 23 23 mükerrer numa- 15 teşrinisani 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i kararla
ralı üç dükkanın nısıf hissesi Muhtere •m rının cekilmesi takarrür eylemi~ olduğundan yevmi mezkurrla 

Edip Bey saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müracaat ey-
425 20346 Üsküdarda Muratreis mahallesinde Köprülüko- 'lemeleri !uzumu ilan olunur. 

nak sokağında 10, 10, 10 mükerrer ve yeni 22, 24. ı--------------
26 numaralı yüz otuz iki arsın arsa üzerinde ahşap 
bir katta biri küçük olmak üzere üc oda bir sofa 
bir mutfak digeri yüzdört arşın arsa üzerinde ha
şap iki katta üç oda, bir sofa bir mutfak ve altın
da bir dükkan ve sekiz yüz krrk dört arşın bahçeyi 
havi tki haneııin tamamı. Emine Bedriye 

veNecmiye Hannnlar 
365 9193 Hasköyde Hacışaban mhalleııinde atik Sulakçeş-

me veceditokmeydanr sokağında eski 2,4veyeni 13 
numaralı yüz yirmi altı arşın arsa i.izerinde ahşap 
iki katta altı oda, iki ufak sofa, rki yüz krıık dört 
arşın bahçeyi havi bahçenin tamamı M. Morinko 

120 10099 Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 12 • 4 mükerrer 
12 - 51 mükerrer 12 - 52miikerrer eski 9, 11 ve 
ralı yüz seksen sekiz arşın arsa üzerinde duvar böl 
meleri mevcut olup ve üç dönüm bin dörtyiiz on 
iki a~ın bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı. 
İffet Hnım. 

155 12096 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik ve cedit 
Ebe sokağında hrita 1 - 2 mevkiinde eski 9, 11 ve 
yeni 9, 11 numaralı yüz otuz sekiz arşın arsa üze
rine mebni kargir ıbir !kattan ibaret sıvalan noksan 
bir ahrrın tamını. Osman Efendi 

280 12218 Eyüpsultanda Kızılmesı;it mahallesmde Kızıl
mesçit caddesnde eski 86, 86 mü~errer ve yeni 42, 
44, 44 - 1 numaralı iki yüz on beş arşından iba,-et 
miinhedim hane arsasının tamamı (yalnız yan du
varları mevcuttur). Fuat Efendi 

20 13552 Hasköyde Keçeci piri mahallesinde Halilbey soka
ğında eski 11 ve yeni 31 numaralı elli altı arşından 
ibaret ve beş arşın aralığı havi mün1ıedim hane 
arsasının tamamı. Rafail Efendi 

90 15710 Üskildarda Yeni mahallede K'llraınan1ı sakağında 
eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış dokuz arşın ar 
as üzerine mebni kargir bir kattan ibaret bir dük
kinm tatı1111. Osman Ef. 

685 17141 Eyilpsultanda Emironhari mahallesinde Krşla cad 
desinde eski 53 vıe yeni 11 numaralı dört yüz 'beş 
arşın arsa il:rıeırinde ~p bir kattan ibaret moloz 
taşından adi bior asma odayı ve yedi yiiz altmış beş 
arşın bahçeyi havi ot mağazasının tamamı. 

Ahmet Ağa 
4400 17603 Paşabahçesinde Köyiçi elyevm İskele caddesinde 

eski 1 ve }'Mi 26 numaralı yüz altmış iki arşın acsa 
üzerinde mebni kfü•gir üç kattan ibaret iistiinde 
•ekiz oda koridor bir mutfak ve inni dört a ın 

~inop ~. n~~eiunıu 1 · ~in~en: 
Sinop Hapishane. inin 1-12-0.'u tarihinden itibarc 1 .~ ı.;;.9J 1 

gayesine kadar altı aylık ekmek ihtiyacı şeraiti ati} e dııirc,iııde 
r. 1 l - 930 tıırihinden itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf 
usutile münakR>aya konmu~tur. 

1 - YeYmİ alınacak ekmeğin adedi asgArl 47;; dir. Bundan 
fazlasını talepe Hapi,,·hane müdürü mezun olacak ve noksan talep 
edildiği. takdirde müteahhit tarafındın birgı)na itiraz \'arit olma
mak ve ek:mep;i.n Sam. un veya Boyabat diiz kırmll>!ırıdaıı m mfil 
ve her tanesi 300 dirhem olması IAzınıdır. 

2 - Taliplerin 487 lira 50 kuruşluk temınatı mıırnkkateleri 

teklifnameletile birlikte 30· 11 -930 pazar günü saat on beşe kadar 
ihale komisyon una tevdi etmderi şarttır. Bu :aattaıı sonr,ı vuku. 
bulacak tevdiat kabul cdilıniyecektlr. 

3 - ihale Adliye vekaleti celiksiuden badelistizaıı icra edi
lecek ve ı."CYıtp vüruduna değin mütellhhidin taahhlidü bakı 
kalacaktır. 

Daha fazla izahat almak ve şartnameyi görmek i•tcycnlcrin 
Hükllmet dairesinde müteşekkil Hapishane komi~yonuna mtiracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

lstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lıııanbul Arabacılar Cemiyetinin idare heyeıi intihabı Teşrintsanınio 

4 ve 5 inci 11lı ve çarşamba güııleri yapılacaktır . 

Salı gilnil suı 9 dan 1 \1 ye lı:adır lstanbul ciheti 
• • • t 3 ten 16 ya • Beyoğla ciheti 

Çarşamba gilnU ııuı 9 daa 1 I! yı kadar ÜskUdır ve Kadı kör ciheti eri. 
• • • IS ıın 10 ya kadar Sirkecide cemiyet merkezinde 

Alükadırlannın mtslrur glla n aaıılerde araba durak yerlerinde ve ce
miyet merlı:e:ıinde reylerini Yermek Uı:ere hım bulunmaları ilin olunur. 

Nafıa fen mektebi mübayaat 
komisyon undan: 
Lüzumu görülen 23 kalem levazımı tersimıye 2 11-930 Pazar 

günü saat ı-ı. te pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin ko
miııyonumuza mLracaatlıırı. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Be o lu Tünel me dan.oda 52 
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Şeker hastalarına mOJda 
yerli mamulAtı halla va TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI 25 Kuruş 

HASAN ECZA 
deposunda 

Avrupa'nın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa her gün tu:e olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Ha~an Gluten ekmekleri büyük rağbet görmekt<dir. 
Bir kaç sene bozulmadan dayanacak ve cevherini muhafaza edecek Gluten ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içerisinde 50 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 

Emvali metruke •• mu-
diriyetinden: : • 

Satılık hane 
Beyoğlun<ia Hüseyin ağa mahallesinde Çöplük c;eşme so

kağında kain beş oda iki sofa, iki heli, tavan arası, tarac;a, bodrum 
kuyu, sarnıç, aydınlık mahalli ve müşterek bölme duvarım müş
temil eski 16, 18 mük«rer yeni 20 num&Talı hane bedeli sekiz 
taksitte ödenmek üzere 3525lira bedeli muhammen ile 20-11-930 
tarihine müsadif perfeIJlbe günü 6aa1: 14 te aleni müzayede ile 
satılacaktır. Tallplerln % 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul 
MilH emUk müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Tütün inhisar idaresi umumi mü-
dürlüğünden: 

11000: Yardı beyaz yağlı kaneviçeı 

7000: Kilo beyaz gufC kAğıd 

Bunlan vermeğt talip olanlar, yüzde '1', J-2 tenılnat akçesile 
beraber yağlı kanev!Çt'ler için (10 tt"frinlsınl 980) pazartesi ve 
beyaz gufC kaatlın için de 12 teşrinisani 980 çarşamba günil 
Galatada tütün inh111rında m!lbayııat komlıyouuna müracaat 
tımel•ri 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf ile muhtelif tarihlerde münakasa>ı yapılacağı ll!n 
edilen qağıda cetvelde muharrer l!l&lzemenin hısb~licap ihaleler 
oeh old• gösterilen gilnlercı talik edilmiştir. AJLa<laranı malıım 
olmak üzre ilAn edilir. 

ilk ihale talik edile 
günü 

186000 d&kiim koku 17-1-930 
gün 

29-11-930 
115000 teshin " ,, " 6 kalem hl kemi tecrübe aletleri 29 l 0-930 5-11-930 

29-11-930 10 kmnı muhtellf makine yağlan 16-11-930 
1 kalem kolordu tamirhane malzemesi 5- ı J -930 ı !1-11-930 
Muhtelif nsadcnlerden kalma Zeytin 2!5· 10-930 30-11-980 
burunundaki curufun 

to7 kalem muhtelli makkıp 1!5-10-980 3-11·930 
244 blem muhtelif eyeler 2!5-10-930 3-11-930 

I' SOOO adet ıtef tuğlası 22-11-930 8· 1-931 
l0l!60 kilo benzin 12"11-930 17·11-980 

50 ton saf yumuşak kurşun J 2-11-980 80-11-930 
18 kalem muhtelif kimyahane D')al.zemeri 13-11-980 1·12-980 

698 adet muhtelif .zımpara ta~ı t-11-930 6-12-980 
latanbul sanatlar mektebi talebesi için 214 1!1-11-930 J-12-930 

adet kaput 113 tıkım dahili elbl~ 194 
tıkım harici elbise 194 takım şapka 

ı !1000 kUsiir bedeli keşfi kırık kalede esas 
caddeye bir ana kanalhaııyonu yapılması 

1-11-980 8-12-930 

• • • .... 
MıJ.r,emenin ismi 
186000 döküm koku 

Münakasa günil 
29 - ı 1 . 930 

12 !5000 teshin • 
10 ka1em muhtelif makine yağlan 
693 adet mııbtellf zımpara taşlan 

lstanbul 5an'atler mektebi talebesi için ti 4 
adet kaput 213 takım dahili elbise 
J 94 takım harlct elbise 194 adet şapka. 
ı !5000 küsilr lira bedeli keşfi Kırı.kkalcde 
ew caddeye bir ana kanalizasyonu yapıl-

29 • 11 • 930 
6 - li. 980 

1 - 12 • 9SO 

ması. ll • 12 • 980 
Yukarda yazılı malzeme ayrı ayn kapılı zarf usullle hiza-

larında yuılı tarihlerde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak için 20 kurşuluk pul ilsak etmek ıurctile 

lstınbulda Tophanede Askeri San'atlcr mektebine, lzmlrde Halka
pınar Si!Ah tamlrhan11ine Ankırada Satın alma komisyonuna mil· 
rıcaat eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarflannı komJı 

yona tevdi ıylımelerL 

• • • 
Kapalı zarf ile müııakasasının 6 KAnunuc:vvel 930 tarihine 

ıallk edUdiği i!An edilen 69S adet zımpara ta~Jarının eb'at cet
velinin makine ile teksirinde atide yazılan kısımları çıkmam1' 

olduğundan bunların da cetvele ldhall a!AkadarHna ma!Om olmak 
ılzerı ilin olunur. 

Di 18'1 forum kısmında 

Kutur kalınlık delik 
75 mm. 40 mm. 20 mm. 

Habbe 
40-80 

sertlik 
11. ın. 

~ıytin burnu 
15 

Eskise~ir, lazova to~uın ısla~ ınü~~rıo~uu~eu 
Eskişehire dört kilometro mesafede sazova 

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

13 teşrinisani 930 perşembe gilnil saat (15)de 
Eskişehir ziraat müdürlüğünde müteşekkil inşaat 
komisyonu tarafından ihalesi icra kılınacağından 
taliplerin yevmi mezkurdaki saate kadar müra
~ atları •1!\n olunur. 

Hiç baklanllmediöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyonao blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

Tll11BE rlYlNGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 'fEŞRINt 
SANI 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

Diyanbekir vilayeti daimi 
encümeninden: 

..._ ..-.... _.. 
Vilayet aygır deposunun leleri icra kılınacaktır. Bu kı-

15839 lira 86 kuruş keşifli ahı- sımlann üçüne veya ikisine bir
rile 7297 lira 52 kuruş keşifli den verilecek teklifler kabul o
seyis dairesi noksanlarının ik- lunacağı gibi ayn ayn da verile 
mali ve 9414 lira 11 kuruş ke- cek teklifler kabul edilecektir. 
şifli memurin dairesinin inş:ıatı Taliplerden keşifname ve şart
kapalı zarf usulile ve 20 gün nameyi görmek -ve daha ziyade 
müddetle münakasaya vazedile maHlmat almak istiycnlerln Vi
rek 9 T. Sani 930 tarihine mü- !ayet daimi encümenine müra
~dif Pazar günü saat 12 de iha caat eylemeleri ilan olunur. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cln•I No. su MJktın zlraı Muhammen be deli 
Pendik caddesi T•rla 19-16 ll065! 3~() lira 

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

><><><><><><><><><><><><•><><><><X><X><X><X><! 
Otomoblllerlnlzi, OtobUslerinlzl va mobllye
larlnlzl kompresör vaettaslle va plstole ile 
tatbik ednan S E L L 0 L O Z L U B O YA 

ile boyatmak isterseniz: 
Galata'da Kara Mustafa Paşa caddesinde, 

F alero Hanı altında 116 numerolu 

f. P~LL[GHiNO KJHO~~Hi 4T~LJELE8iNE 
mUracuı ediniz. Fiııler gıyeı müsait olduğu gibi yapılın işlerin 

milkımmellycıinden de pek ziyade memnun kalacaksınız. 

>:>:><><><><><><><><>::><e>:>:><><><><><><:>ı::>::><>< 
1726 Numerolu 27 Eylül 1930 tarihli kanunun 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

30 1 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 
le - Döviz Giriş ve Çıkışlan 

23-1 el ıeşrln 1930 tarihinde mevcut evelkl bakıya ı. 773. 968.0. ı 
Tahsil ıd!len yıhuı haltı zarhnda ııbıll ıdllecelı: olaa 
Dövizler 113/10-30/IO Tar. kadar L 54.000.0.0 
Hıfu zarfında çıkan Dövlz:er 
Fark 
30-1 el Teşri• 1930 tarihinde Oımınlı bınlı:111 yedindelı:I 
Dövizler yekOnu .ı. 827.968.0.1 -
2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 

Çıkan Evrakı Nıkılycnlıı 23-1 el Tefrln 1930 torihlndekl 
bakiyesi T. 1. 7.973.208.63 
Haltı zırfın<lı çıkan Evrakı Nakliye 
23/10-30/10 Tar. kadar T. L. !556.'229.50 
Haltı zarfında giren Evrakı Nıkdyı 
Fark 
Çıkan ihtiyat Evrakı Nakıiycnlıı 30 1 el Teırin 1930 
ıırihlndeki yekönu T. L. _!!.529.438. 13 

Osmanlı Bankası 

Tekw~a~ vilaJeti ~aiıni euc~ınenin~en: 
Tekird8:ğ - Malk~a yolunun 1 Talipler 661 numaralı müza-

12+483 kılometrosıle 13+600 yede ve münakasa kanununun 
kilometrosu arasında (6442) ll- onuncu maddesindeki tarifat 
ra l 3kuruş bedeli keşifli ( 1020) dairesinde tanzim edecekleri 
metre tulindeki parc;anm tami- tc~lifnamelere teklifatın % ye
ratı esasiyesi yirmi bir gün müd 
detle ve kapalı zarf usulile mü- di buc;uğu nisbetinde teminat 
nakasaya konulmuştur. Keşif- akçesine ait vesaikle istihdam. 
name ve şartnamesini görmek edecekleri Fen memurunwı bir 
istiyenler Daimi Encümen kale- dairei Resmiyei Fenniyeden mu 
mine müracaat edecekler ve iha saddak vesika ve muvafakatna
lei kat'iye 12-11-930 çarşamba mesini lef etmeleri ve yövmi iha 
günü saat on beşte ic:ra kılına- leden evvel Makamı Vilayete 
caktır. göndermeleti li:ınndır 

Emniyet sandığı em
lak müzayedesi 

Kat'ı karar ilanı 
Mırhunıtın clnı n ne•'lle mevki Borçlcnu 

n milııemllitı ismi 

171 397 12512 Mevlevihane kapısında Melek hatun ma-
hallesinde Birinci paşa bakkal sokağında es-

ki 27 ve yeni 3 numaralı iki yüz kırk iki arşın ar
sa üzerinde kısmen yeni ahşap ve kısmen du 
var taşından inşa edilmiş harapça kagir dört 
oda, bir avlu, bir sofa, bir kuyu ve altı yüz se 
kiz arıtın bahc;eyi havi bir hanenin tama
mı. Mehmet Sadi B. Hatic;e Mediha H. 

6545 13800 14815 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde eski Ha
mamcı ve yeni Gülistan ve Bahçe sokağında 
eski 5 mükerrer ve yeni 48, 2 numaralı dört 
yüz kırk arşın arsa üzerinde kagir beş katta 
on daireyi ve beher daire dörder oda, birer 
sofa, birer mutfak, ıbirer hamam ve birer he
liiyı ve dokuz yüz altmış arşın bahçeyi ve 3, 
5, 7 numaralı dairelerin ahşap kısmı nata
mam bir apartmanın tamamı. Şemseddin 

Ziya Bey İsmet H. 
1070 2250 16636 Lalelide Mimar Kemaleddin mahallesinde 

Laleli tramvay caddesinde eski 84, 50, 52 ye
ni 56, 58, 60, 62 numaralı yüz yetmiş arşın ar-

PERTEV 
Müstahzarab 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
va TÜRK eseri 
aan'atı mamuli· 
tını muhterem 
ebaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 
PERTEV 

Pertev diş ma· 
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 
PUDRALAR! 

sa üzerinde kagir üc; buc;uk katta biri dört o- ,.. 
da biri ufak olmak üzere iki sofa, bir mutfak, 1 _....,. _ _.. 

• 

bir taşlık, bir cihannüma, bir gusulhane, di- lstanbul belediyesi 
ğeri biri sandık odası olmak üzere beş oda, jJ~nları , 
bir ufak sofa, bir kiler, bir taşlık, ve bir ocağı -·-- ~----~ 
ve iki dükkanı havi iki hanenin tamamı. hıanbut belediyesinden: Be~•''. 

Nahit ve Bedreddin Beyler kulesi çerçeveleri pazarlıkla t•"'1'. 
305 3000 17345 Sarıyerde Çeşme sokağında eski 14, 14 mü- ettirilecektir. Taliplerin 5 Te~rL"'; nı 

kerrer ve yeni 20, 22 numaralı yüz on arşın 93() Çarşamba gU11ü saat on b. l'. 
arsa üzerinde kagir iki katta dört oda, iki so- kadar levazım müdürlüğün• ınurJ 
fa, bir mutfak ve altında bir dükkanı \e alt- cutlın. 
mış beş arşın bahçeyi havi harici sıvasız bir • • • dil 

lsıınbul belediyesinden; Be • 
·1• ke•fl 451 lira 63 kuruş olan tıfıı. 

hanenin tamamı. Ayşe H. 
3950 11246 18009 Mahmut paşada eski Bezciler ve yeni Sultan 

mektebi sokağında eski 41 milkerl'er ve yeni 
12 numaralı yüz altmış arşın arsa üzerinde 
kagir beş katta on dört oda, bir salon, dört 
sofa, bir fırın, sobalı çini mutfak, kumalı c;i
ni döşemeli hamam, ve dört yüz on sekiz ar
şın bahc;eyi havi bir hanenin tamamı.ÖmerB 

400 1425 812 Kasımpaşada Hacı Ferhat mahallesinde Pi 
dnc;c;i sokağında eski 29, 29 mükerrer ve yerıi 
45, 47 numaralı seksen altı arşın arsa üzerin 
de ve bir c;au altında ahşap üc;er katta birin
ci katlarında zeminleri malta birer taşlık ve 
kırk beş numarada bir hela ve müşterek ku
yu ve her ikisinde kömür ve odunluk ikinci 

katlarında birer oda, birer ufak sofa, 47 numa
rada bir hala üst katlarında birer oda, birer ufak so 

fayı ve on iki arşın arsa üzerinde iki mutfağı havi iki 
hanenin tamamı. Kevser Hanım Mustafa, 

• Mümtaz, Arif ve Ali Beyler . 
345 642 964 Balatta Kesmekayada Hamami Muhiddin 

mahallesinde Kilise caddesinde eski 1, 1 mü 
kerrer ve yeni 3, 5 numaralı yüz otuz arşın 
arsa üzerinde kagir birer buçuk katta birinin 
bir odası ufak olmak üzere iki oda, bir kö
mürlük, bir ev altı, bir ocak, diğeri dört oda, 
bir kömürlük, harap bir mutfak, ve otuz se
kiz arşın bahc;eyi havi harap iki hanenin ta
mamı. Mehmet Ali B. 

305 934 1856 Fatihte Katip Muslahaddin mahallesinde es 
ki Fethiye ve yeni Hacı İbrahim sokağında 
eski 8 mükerrer ve yeni 10 numaralı altmış 
sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk kat 
ta odanın birinde yük ve dolap olmak üzere 
ile; oda, iki ufak sofa, bir mutfak ve doksan 
üc; arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Halil Efendi Hatlçe Hanım 
115 1180 1897 Balatta Karabaş mahallesinde eski Karabaş 

ve yeni KöprübaŞI sokağında eski 15 ve yeni 
33 numaralı kırk üc; arşın arşa ilzerinde bir 
katı kagir ve bir katı ahşap olmak Ü.zere iki 
katta tiç oda, bir antre, bir mutfak, bir mer
divenba§ı, iki balkon ve seneden yirmi bir 
arşın mahalli havi bir hanenin tamapu. Ah-

met Ağa 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi

zalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 8 Teşrini
sani 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat ikiden itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) 
geçtiği takdirde kat'! kararlarının c;ekilmesi mukarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkftr günde saat dörde kadar Sandık 
idaresine müracaat eylCfl)eleri ve saat dörtten sonra vuku bula
cak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ve mezkQr emlake evvelce 
talip olanların kat'i karar esnasında hazır qulunmadıklan ve baı 
ka talip zuhur eylediği takdirde evvelki tııliplerin müzayededen 
çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

iL AN 
K!lyU Sokalt Clnıl Ztraı Muhammen kıyaıttl lira 
Pendllı: lsıulyon Anı 6220 ı 555 
S..lida cinsi muharrer bir lı:ıı'ı arsanın bedtll dllrı ıtne •• dört mtlHvi 

ıalı:ıitte ödenmek llıere mUlklyıtl müzayedeye çıkanlmıthr. 

Yevmi müzayede 22-11-930 ıarlhlne müsadlf cumartesi gllnU suı 13 ten 
15 e lı:ıdar Kırtıl MılmUdOrlU~ünde mtiıeşelı:lı:ll mUzayedc komisyonunca 
aleni müzayede ıuretile uulıcığındın ıallp olanlar '11 7-5 nl•beılnde 
depozltolarlle müracııları. 

lslanbul ~eniz labrikaları umum ınO~OrlO~ün~eo: 
Fabrikalar için dört sOğuk demir borucu ustasına Jiizum oldu

ğundan uzu edenlerin bilimtihan kayt ve kabulleri icra kıhnaca

ğındao müdilrivetl umıımiyeye her ıiin muracaatları ilAn olunur. 

y "' Beyoğlu grupu binası damının 
miri açık müzayedeye konmuştur· 

ı
Tıliplerln şartname ve keşif '"' 
lı:ını görmelı: için her gün muzıyed•; 
ye girmek için ihale gilnil olan 2 
Tetrlnluni 930 pozu y;ilnU Jevıııtfl 
mUdürlüJ;foe gdmelerl __.-

SIHBA TiNiZi 
iHMAL 

ETMEYiNiZ 

lmUyııl~ yeni bir 
lııullc ""fud•. f'" 
Urllcn L N~A •-
111.ui ırm1ıliti lz•lt ' ! 
eder •• vd"cudufl : 
h•tutu•• inceltir. \ 
EU.ıUkt •t daya· • 
nıkh M• lrik9dfn ı 
• ..... elan LJNIA1 J """'"' 
be• tpOrtul•rıft • I· 111

' 

••• ... ııy•t ıorrnlrrın ııı.rmtri of•;r, 
,,_,.. •t ccıcri l•ıytlu ı•ycıindt fı 

kıa ıuhurun• rn•nı olur. dJ 1 
latıabul'da yalnıı Beyoğtuıı d" 

1 
Tllıı.el meydanında·l2 ııumar3 01 
Tt ~tıı.ıaı caddesinde : ıııs ,'lo· 
'. · · J.Rou§§el ·) 
. mağaıalarında ı.atılır. d1"tı 

Hwed m•taıannd• onu ltcrClıbr ' ıııil 
,Tt_J'ab•I ba1aın kutN Yt tam ,boY"'" ı· 
blld,,.tk anrc:tilt adrrılftftc: g6ndrffl' f 

mlıi htcylniı , 
Flıh 17 'filrk llra.ı ~ol· 

P.- it 1611dcrUtn kcmrrftr mu•r-'\•d' 
•mıll• tikdlrdt tebdil wrya bcdt 1 

edilir. 

1ııeı Çocuklara bıkmak ye ıerbi ye et 
huıusuıula lbusası olan 

BiR ALMAN HEMŞiRE 
fOf· 

iyi aileler nezdinde hlzmeı . at•. 1,. 
Teldifıun M ES. ., rumuzu ıle 11 
tınbul Yeni posıahınede f 76 N° 
gönderilmesi. ~ -------: 

Üsküdar hukuk hlkimliğinJ'.~Jc 
Erenköyilnde k4ıasker mıh•!'-'·o•l' 

ı ı Nolu evde oturan davacı Z•lıcır' 
hanım ıarafındın Kıdıköyün.de bl' 
p•stabınuindo mtisııhdem ık•0 k'' 
len lkametglhı mecbul bulun•\,.'· 
cHı dıvı olunan Yakup El- ~1,.1 . 
hine ikame eyledil!I boşanm• JP~ 
""ın ıayln edilen mubakeınesl g ıe 

da" tebligan kanuniJ•J c raımen ı•P 
ıdeml icabeti hasebile hıkkınd• gı b' 
kararı iltlbız ve davacı Zeyn•~D,, 
nımın ikıme eylediıı Hasan JW 
ve Habil efendiler şahtı olar•~;rDu· 
lenllmlş ve Yıkup efendinin Js~ 
çuk ıeneyl miltecaviz bir zaıo•"1w beri karısını terk ve gavbubel erııı~ 
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