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BUGUN 
2 nci sahifede ; 

1-Tarlbl tefrika:Suıtan Hamil 
2-Harlcl ve Son haberler 

3 llncll sahifede: 
1- Oç aylıklar ayın on beşine 

doğru verllecek 
2- Te'~raf muhaberatı tesri 

ed rvor 

3- liman Jşlnd_e daha fazla 
tasarrufa tmkAn var mı? 

4 llqcll sahif.,de; 
1- Felek, 2aHlkAye, Roman 
2- Nctrlyat bayatı 

5 inci sahifede 
fkt·s dl hı ta 

r ,~~:~e~:~:1~:~:IFethl Bey takririni . eclis riyasetine . verdi - ali 
:~~~u~~r:7ı:~~~:~;:~:i kanunlarda ve vergılerdeki tadilat nası yapılıyor? 
0syaıist fırkasıdır. On sene- İ•i~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ii~i~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i;iiiiiiir;~--;;ı-;:::----l 
·~~~:;~::~!::nR:~~~:;ğ~~ ı F th• B · t• · h t k · · · d.. ·1 Darülfünun IKazanç, muamele mu· 
~t itib~rile en kuvvetli fırka- • e J ey JS JZa a rırJflJ un 
'lıteşkıl eden Nasyonal-sosya ' Divan azaları kk f t ·ı . 
. in programı nedir? Ve bir- M·ıı t M ı· . d. sa a a vergı erı 
ne zıt gibi görünen iki mef- 1 e ec ısıne ver 1 intihap edildi 

:ınıu ifade c~en bu fırka ne su 

·le halkın teveccühünü kazan B } d h b h k d h } f Bu hafta, divan içtima Tadı·} hazır-tır? Fırka hayatında ihtiras- e e iye inti a lOa Ü Uffieİ ffiÜ a a esi Ve esat edecektir 
'1ııı. ve demagojinin ne büyük k } h } f 

tol oynadığını göstermek arıştığını söy eyen mu a e et 1 "' b ı d 
1lıarile bu cihetlerin tetkiki ı·d b b ki d b 1 k ıgı aş a ı .. :traydalıdır. ı eri, perşem e günü e e iği ceva ı a aca tırı 
fiasyonal-Sosyalist fırkası Al 
. hayatı iktisadiye ve içti-

\iyesinin normal ve devamlı 
ihtiyacına tekabül etmek ü

·e doğmuş bir teşekkül ol
ktan ziyade, Versay muahe~ 
inin imzasından sonra Al

"nyada birden bire baş göste 
Şaşkınlık ve perişanlığın ya 
tığı bir ceryandır. MağlUbi
t Almanyayı can alacak iki 
~tadan vurmuştu: Harbin 
Suliyeti Almanya'ya atfedil

ve Alman milli vahdeti 
Çalanmak suretile Alınan 
~ ve izzeti nefsi derinden 
lralanmıştı. İkinci olarak Al
. milletine tahmil edilen ta 
Irat borçlan refaha ve geniş 
Yata alışmış bulunan Alman 

rnuztarip etmeğe başlamış 
· Çalışmak, didinmek ve son
da kazancını başkalarına ye

.llnek, bu da kolay kolay ta
tıı.ınül edilir bir şey değildi. 
Ctak ve hassasiyeti artan 
' kısım halk diğCT fırkaların 
·'<siye ettikleri sabır ve intizar 
sinirlerini teskin edemiyor
Ona bir az da intikam ve is 

. hislerinin tatlı ve ürpertici 
tleri lazımdı. İşte Nasyonal • 
Yalist fırkası halkın bu psi-

lojisinden istifade yolunu bi
tk meydana atıldı. 

C. H. F. grupu toplanıyor, encümen intihabı içtimada görüşülecek 
ANKARA, 3 (Telefonla) 1 

- Muhalif fırka lideri Fet-
hi B. bugün Meclise atideki 
istizah takririni tevdi etmit· 
tir. 

Dahiliye vekili Şükrü Ka-ı tir. Bu münasebetle bir çok 
ya B. İzmirden avdetini mü- ınebuslann söz almalan muh 

l 

Hangi kanunlar 
ve vergiler tadil 

ediliyor?. 
8. M. Mecliıi riyasetine 

Son belediye intihabatında 

hemen her intihap dalresin
de müntehiplerin serbesçe in 
tihap haklarını kullanmaları 
na hükumet kuvvetleri tara-

temeldir. Antalya meb'usu 

Rasih Beyin bilhaaıa Antal
yadaki intihabattald müıa

hedatım anlatarak S. C. fır-
kaımın haraketlerini tiddet

le tenkit edeceği anlaşılıyor, 
!Halkın en ziyade lehine 

olabilecek tedbirlere 

lından gösterilen mümaneat 
ve müdahaleler ile umumiyeı 
le intihap işlerine karıştırı

lan fesat ve yolsuzluklar hak 
kında Dahiliye vekilinden i~ 
tizahta bulunmak üzere mü-
zakere açılmasını teklif e
derim. 

Gümüşhane meb'usu 

Ali Fethi 

Mecliı encümenleri 
intihabı 

ANKARA, 3 (Telefonla) 

- Bugün Mecliste encilmen 

ler intihabatı yapılmam19tır, 

H. fırkaaı gnıpu yarınki içti-

ınaında encümenlere girecek 

azalar etrafında müdavelei 

efkarda bulunacaktır. intiha 

1 

Felhi Bey Aıkaruda 1 bat Mecliıin perıembe içti-
teakip iıtizaha cevap verecek mamda yapılacaktır. 

~~~~· 

Kadri Raşit Paşa, Adil, 1. Hakkı 
ve EbQltllı! Beyler 

Darülfünun divan azalarının 
hepsi intihap edilmiştir. 
Divanın pek yakında toplana 

cağı zannedilmektedir. Hukuk 
fakültesi katibi umumisi Etem 
Akif B. dün demiştir ki~ 

- Divanın içtima günü he
nüz belli değildir. Fakat fevka
lade olarak fakültelerinden bi-

(Devamı Beıinci sahifede) 

1 Balkan ve Şark kupası 
maçlarına iştirakimiz 

•+-++--

tevessül edilmiştir Maliye vı kili ŞQ~rQ Bey 

Ankara, 3 (Telefonla) - Maliye vekaleti mali ıslahat etra 
fında tetkiklerine devam etmektedir. Tadil edilecek mali kanun 
lar üzerinde maltlmat aldım. Öğrendiğime göre kazanç kanunı; 
atideki esaslar dairesinde tadil edilecektir. • 

Bu maksatla geçen sene aynı kanun üzerinde maliye müfet 
tişleri kongresinde hazırlanan ljyiha meclisten geri alınacaktır. 
Müfettişler kongresi vaktin darlığına binaen kanunun ancak me 
murlara fazla salahi:ııet veren maddesini tadil etmişti. Şimdi ya 
pılacak olan tadilat ise şu esaslar üzerinde cereyan edecektir. 

1-Beyanname meslesinde birza daha tahfife olduğu gidi
lecek, bankalar, anonim şirketler, muayyen müesseseler hakkın 
da beyanname vermek usulü tatbik edilecek, bunun haricindt 
olanlar beyanname vermekten kurtulacaklardır. 

2-Takdirlerde azami derecede hassas davranılacaktır. 
Y ekdigeri ile aşağı yukarı kaza nçtaberaberolan birinin digerine 
nisbetle fazla kazanç vermesi haklı bir itirazı mucip olmakta
dır. Onun içindir ki, tekdirlerde de tam bir müsavatın teminine 
çalışılacak ve bu maksatla kanuna yeni esaslar ilave edilecek· 
tir. lıitıerin fırkası hem Nasyo-

1 hem de Sosyalist; halbuki 
e llıdiye kadar sosyalism inter-) 

')onalismiıı en kuvvetli bir 
~desini teşkil etmekte idi. Hit 
· Ve arkadaşları bir taşta ik~: 
·~ avlayabilmek için nasyona 
":ııi!e sosyalisimi birleştimıiş 

Son haber 
Kazanç kanunu bugünlerde Maliyede teşekül eden vcr

ı:;iler komisyonunda tetkik edilecek ve bu tadilatın yapılmasına 
tevessül olunal'aktır. Bundan başkıı Maliye müfettişlerine de 
emirler verilerek kazanç kanununun tatbikatında yükselen şikfi. 
yetler etrafında tetkikat yapmaları bildirilmiştir. Hazırlanacak 
muaddel kazanç kanunu projesi bugün tekrar toplanacak olan 
müfettişler kongresine mütaleası alınmak üzere tevdi olunacak 
tır. Bu layiha meclisin bu içtimaında kanuniyet kesbedecektir. 

• 

e 

• ve bu suretle hem Alman 
İnistlerini hem de iktisadi 

lıada bir inkılap istiyen tali 

---·--
Hükumet Spartan1n 
meşhur solhaf1 Ko

lonati'yi antrenör 
olarak C*"ıı)''~diyor künlerini bir arada topla-

k istemişlerdir. ''ehı·r mecıı· ı Mı'llAı takımı '·,ı·• ı teşkı'l l>toğramının nasyonal saha- .,, 11 ·n perşembe günü toplanacujı salonıın yeni şekli • ,, 

. a Hitler fırkasının başlıca M b h • • ve antrene edecek olan 
1tıleri şunlardır: Marksist ez a a resmının Kononatiye derhal gel-

1 ~ahudi rejimi dedikleri şiın- mesi için telgraf çekildi 
it rejim yerine Bismark im- tenzı·ı.· ı•stenecek Balkan ve Mısırda icrası mu-
atorluğunun ve Alman ırkı-
tuh ve emanatına müstenit karrer Şark kupaları futbol 
tejim ikamesi, yahudilerin K l . l k . . .. maçlarına iştirakımız sureti ka-

''let hayatından uzaklaştırıl- asap ar, etı ucuz atma ıçın rusumun tiyede takarrür etmiş ve bu maç 
.sı Alman milli vahdetinin te lüks eşyaya tahmilini söylüyorlar larda Türkiyeyi temsil edecek 

Versay muahedenamesile Milli takımımızı ihzar ve antre-
~ rnüstenit diğer itiliiflann Emanet mahafili mezbaha varidatının şehrin ne etmek için Spartanın meşhur 
••sı al h d · b lı b 'h · l f ve beynelmilel sol hafı Kolona-
iı~t~~~irle~a ~~~!e şu~~r~ m~ r~m ı t~~a.ç arına ,sar edileceğini bildirdi tinin antrenör olarak celbi mu-
Iııans alemi prenslerinin) Ya Yenı Şehır meclısının ehem- .

1 
sızdır. Zaten hıfzıs.sıhha nokta- vafık görülmüş ve şerait te ev-

~ilerin ve 1 ağustos 1914 ta- miyetle meşgul olacağı başlıca yı nazarından eti böyle tartıya velce uyuşulduğu cihetle derhal . _ 
liııden beri Almanya' da mu- işlerd .. en biri de gayet ağır ~ldu '.tabi tut~rak yıp.ratm. ak, ki. 'rlet- İstanbula hareketi için kendisi- Mıllı takımımızın yeni a11tre111Jra v.e 
ıı.. ğ l balı resmı me k d - d - ld d"" 1 f k.l . t' B Sparlanın meşhur solhafı Kolonatı 
:•ı ecnebilerin servetine taz- u soy enen mez a ime ogru egı ır, ve etın ne- ne un te gra çe ı mış ır. u 
atsız vaziyet etmek. Bu pro selesidir. fasetini bozar. HükUmetin en uğurda sarfolunacak ı;ııı:ra da J halde daha fazla dayanmağa 

lıııın tatbik kabiliyeti var Kasaplar cemiyeti, bu res- mühim vergileri, fedakarlığı gö a?'rılmış bankalardan bınno tevı muktedir olamamışlar, kendile
~tr? Yok mudur? Burası ayrı ~in tadili içi~ şehir meclisi n:z z~ a.1.'.1.rak, tadil etmek cihetine dı olunmuştur. rinden dün bir takıma mağlup 
l'rıeseledir. Fakat (Almanya dınde teşebbusatta bulunmagı gıttıgı şu sıralarda Şehir mec- . Beynelmilel fut!;><>! ~emaslan olmuşlardı. Bu maçtan sonra 
§eyin fevkinde) teranesile kararlaştırmıştır. !isinin, salahiyeti dahilinde olan ~ıll~tler arasın~akı ~un.~seba~ çok yazıldı, çok söylendi fakat 

' liğine sahip olan koyu milli Hayvan borsası idare mecli- bu mezbaha resmi meselesini uzennde fevkalade husnu tesır eminim k' hakikat bu yazdıkla-
·~i bir Alman için ne kadar si reisi Rıdvan B. bir muharri- halkın lehine halletmelidir. Bu yapmakta olduğu düşünülür~e nmdan "b~retti 
~1tı bjr proğram: Kezalik se- rimize demiştir ki: suretle et fiatini okka başına 10 Hükumetimizin verdiği bu ka-

1 
• 

\etden beri harp zenginlikle- -- Şimdiki resmin çok . ağır k~ruş kadar indinnek mümkün rar ve bu uğurda sarfedilecek "Kolonati" ki cihanşümul 
lıı' taşkın lüks ve sefahat oldugu muhakkaktır. İzmırden dur. para yerine gidiyor demektir. Çek futbolünün esasını kuran-
'lleleri karşısında, inflasyo- başka Türkiyenin hiç bir tara- Resim ihdas edildiği zaman 928 Olempiyadmdaki ademi lardan, tatbik edenlerden biri-
sıfıra indirdiği tasarufatı- fında böyle resim yoktur. et fiati 120 kuruştu. Bugün 60 muvaffakiyetimiz bir takım es- dir. Onun yüksek tecrübe ve 

*acısını daha fazla duyan kü Avru?ad_a mezbaha resmi kuru~a ~ndi. Gine göre resmin bap ve tesirata atfedilmişti. Hi- kıymeti milli takımımızın çok 
. burjuvazi için ne teselli. kıyas edılmıyecek kadar cüz'i- de bu nısbet dahilinde tenzili ze kalırsa o zaman getirilen an- kuvvetli teşekkülüne sebep ola-
~enberi iki Almanyadan dir. ' Hizımdır. trenör Totbella takını .ıyuncu- caktır. Maziden ibret olarak kı-
·lij Olunuyor.Biri pasifik ve te- Hayvan başına alınan resimi Etten a.lınaı;ı resi.~ lüks eş- lan üzerinde müessir olamamış, ymeti antrenörümüzün bu emir 

eden mukadderata rıza gös okka başına tahvil etmekle me- yaya tahmıl edılmelıdır. fenni cihetçe de daha ziyade te- de müstakilen ve hiç bir tesire 
~ A. lma.nya, d. iğeri de in. ıı.·- sele halledilemez. Bilakis mem- Bu. işi. düze.ltm. ek şehir mü-. sir altında kalmak yfuıünden 

1 

Bundan maada yeni harçırah ve müzayede, münakasa ka-
nunu projeleri tamamen hazırdır. 

Bu lı:anunların haricinde hangi mali kanunlar üzerinde ta
diliit yapılacağı maliye de toplanacak komisyonca karar altına 
alınacktır . 

Mevcut kanaate göre veraset kanunu mühacı tadildlr. Mu
sakkafat ve arazi kanununun da bazı maddelerinin tadiline 
lüzum görülmektedir. 

M. V enizelos evvelki 
gece Atinaya vardı 

Binlerce halk kendisini karşıladı; 
otomobilini elleri üstünde taşıdılar 

-· 

M. V enizelos Ankarada geçirdi~ günleri asla 
unutmayacağını ve iki milletin 

tarihine altınharflerle yazılacağını söyledi .. 

··ı h kaılmaksızın çalışacağını ümit 
. ıslerı beslıyen ve tarıhın leketin zararına olur. messıllenne aıttır. Koyun miı- mağlubiyetin müsebbiplerinden 

"- · b K · · ( ) k d ld' · eder ve Hükumetimizin bu mü- ' t p · aı•k t A k ı ı .h.'.'1' aşka bir komıepsiyonla oyun resmını 231 u- vare atı nonna ır. bıri vaziyetine düşmüştü. Prağ ısme aşa ııe m u a tntn ve il ara z yaretinin tarihe altın harf erle 
~laa eden Almanya.. Nas- ruştan (100) kuruşa, sığır res- Havalar müsait gittiği müd ve civarında hergün yapılan him kararını pekbüyük bir mem geçecetını söyleyen M. Veııizelos Aııkarada Başvekilimlzle /lir ııef~ 
ı·ı' - Sosyalistler, çelik mig- m1ni (1000) kuruştan (400) ku detçe ucuzluk devam edecektir. maçlar oyuncularımızı çok yor- nuniyetle alkışlarız. ve samimiyet anında .. 
~.7r, genç Almanlar gibi te- ruşa indinnek mümkündür. Ve Maamafih kışın da fiatlerin muş, nazarlarında maç zevki- A. ESA T Atina, 3 (Apo) - M. Venize ile belediye reislerini hamil olan 
:,C,~l!er ve bunların Alman halk için faideli olur." ancak yüzde on, on beş kadar nin manası kalmamıştı. Amster los ile maiyeti dün gece saat on bir muş, kruvazöre giderek M. 
ltıı ıgi içindeki nüfuzlarına Umumiyetle alakadarlar şu yükselmesi muhtemeldir. Bu se damda on bir yorgun vücut, ma -·---- da Faler limanına vasıl olmuş- 1 Venizelos ile M. Mihalakopu. 
le tnca ikinci Alman yanın gti izahatı veriyorlar: ne ihracatımız da artmıştır. j çın yinninci dakikasında tama- F ransada maç tur. Elli kruvazörü ufukta görü !osu heyecan ve meseretlekarşı 
it k k~vvet_l~n~iğini sezme- - <?.kka başına .:esim almağa Yalnız İstanbuldan :unanis- men oyun.da gayri mevc~t. bir . PARİS, ~ A. A. - Futbol 1 n~r görünmez, ~a'hild? bekliyen 1 lamışlardı~. 

abıl degıldır. , teşebbus etmek, gunde <.soo~) tan ve Mısıra hayvatı . ıhracatı- hale. gelmışler ve ancak mıllıyct il maçında Parıs. t~kımı Londra j bın!erce halk, şıddet~ı alkışl~r?., Türk ı ye Mas 1 aha t g ü 
ZEKi MESUT koyun okka bP~;ıo)amak un.kan (Devamı 6 ınc.ı sahıfede\ hırsı!• ralıştıl<ları, vırt•ndık1 .,n t~lı:ırr,.rı.ı y"nnııştır. baş.amıştrr. Na7"ları ve .Atına, <Devanır 6 ınç• sahifede) 
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Sulta amit 1 _H_A_R_IC_f_H_A_B_E_R_L_E_R_ •• _ 
Tahsin Paşanı11. ıı"tıratı.. !iii Balfour beyannamesinirı yıldönümü Macar ve Yunan başvekilleri 

No: 82 (Tercum: v• ıktıba• Amerikada yahudiler toplandılar, İngı"ltereyi protesto ettiler l\1'emleketimizden ayrılırken Başvekil 
hakkı m•hfuzdur.) 

J H 1 mize teşekkür telgrafı gönderdiler marangoz er tarafta il Ecnebi matbuab 1 Bulgaristan Ankara, 3 ( A.A) - Macarllunan Reisicümhur Hazr.e 
Başvekili Kont ıBethlen cenap- nezdinde çok hürmetkar ş .. 

Sultan 
H•• k"' B '"'} d g ti"rtti • ...,. -b. Yah d•I · l M. VenlzelOS K l K li lanYunanBaşvekiliM. Venize lanmavetazimlerimeterc un ar, eyog un an e gı ır u ı erın ga. eya- ·ııe Kont Beth- ıra ve ıra çe los cenaptan ve Hariciye nazırı olmanızı zatı devletlerindeJI 

h • t t d d M.Mihalakooulos memleketimi ca ederim. 
yazı anenın aynını yapmış ı. nı evam e ıyor len An karada için tezahürat zi terketmeden evvel Başvekil Bethle 

Yahudi fileınindeki galeyan İsmet Paş.a Hazretlerine atide- Başvekil lsmet Pa§B 
devam ediyor. Bilhassa Ameri- "Temps" gazetesi Türk - Yunan SOFYA, 2 A.A. - Payıtaht ki telgrafnaıneleri göndermiş- ,Hazretlerine: 
kadaki Yahudileri heyecanına dostluğuna tahsis ettiği başma~ale: bugün halk tarafından yapılan !erdir: " Bize 0 kadar nezaketle 
nihayet yok .. Filistinde bir Y;a- •i.ndc Yunan v: Macar_ ?"ş~e~cr.•- emsalsiz tezahürata sahne ol- Başvekil lsmet Paşa manperverlik göstermiş , 

İ nın Ankarayı zıyaretlcrıru muhım bır Ehal' bah · 'ba • 3 
hudi Yurdu tesis etmek için n- • ld - ka d d k diyor muştur. ı ta sa tan ıb Hazretlerıne· Türkiye Cümh•,riyet topr 

manası o ugunu y e ere .. . l dd ' · "" 
giltere hükfunetinin umumi ki: ren saraya mucavır o an ca e " Türkiyenin misafirperver terketmekte olduğuaıuı 'r" 

harpte verdiği sözü şimdi geri "M. Venizelos ile M. Mihalako- ve sokakları işgal etmekte idi. toprağını terketmezden önce za da bize gösterdiğiniz o. ıc. 
aldığından şikayet eden Yahudi- pulosun ziyaretleri bilhassa hakiki Saat 9 da sarayın avlısmda me- tı devletlerine hükumet erkanı dostane o kadar hararetlı' 
ler Avrupanın, Amerikanın nü- bir. ehem".'iyeti haizdir. ~ki sene ev- rasim başlamış ve kıral ile kıra na ve resmi ve gayri resmi bü- mimi hUsnü kabulden dolaY 
f 1 b d . d.ki ı· velıne gelınceye kadar kimse buna li b ··-~ k b l . ti. .. h f'l h kk d .. . k lb' kk .. 1 . . . ı...;, d uz u mat uatm a şım ı n- ihtimal vermezdi. Ozaman iki mem- çe. te .~11U1tı a. u etmış r. tun ma a ı e .~ .~ a gosten- a ı. te~ ur ~nmızı "y 
giltere hükfuneti aleyhinde şid lcket arasında bir çok nazik mesele- Ilk once tebrıkte bulunan he len kardeşçe husnu kabulden do takdım ıle zevkıyabız. " 
detli neşriyatta bulundukları !er muallak bulunuyordu. Uzun za- y'et başlarında başvekil olduğu layı pek has bir hararetle teşek Türk dostluğunun saglafll 
gibi bilhassa Amerikada kala- mandanbe:i biribirleri aleyhine kal- halde hükfunet erkaru olmuştur. kür ederim. Bilhassa bu hüsnü surette teeyyüt ettiği ve 
balık nümayişler yapmak ıçın kmmış olan ve bir asrrdanbcri cere- Bundan sonra harp malulleri kabulün vatanıma müteveccih rada vazolunan temellerİJI 
hi . I yan eden münasebetleri bir takım b' ih . b. l · ' b' f 1 · 'b ·1 d k k b' Ih b. asııı' ç bir vesileyı kaçırmıyor ar. f . ti 'd k t . 1 "k" cm me uslar ve byat za ıt en ır şere o ması ıtı an e son e ın şar ta ır su ın . 

eeı saa er ı ra e mış o an ı ı m b . . h • la g" ı ı 
Aşağıdaki telgraf Amerikadaki le ket bugün, yalnız iktısadi mahiye- kendilerine ~t bayra~ları taş_r- re.~e . aht~yar~~:. Z~~~ .?evletlerı arsı şa~a~ya c:s~s o ca a 
Yahudiler tarafından yapılan tile iktifa cdilmiyecck, fakat Türk - yan muhtelif teşekküller, şehır Turkiyenın buyuklugu ve refa- nanı kavısıle gıdıyoruz. ~ 
nümayişleri anlatıyor. .Yunar: münascbatı~d~ .Y.ıcni bir ~!- ehalisi ve vilayetlerden gelen hı uğrunda inkişaf ettirdikleri a Venizelos ve Madam Mılı p 

Balfour beyannamesinin yıl haya ışaret .•den bır ıtılaf aktett~er. heyetler arzı tebrikat etmişler- zamı mesai ve gayret vadisinde pulosuıı Madam İsmet . 
dönümü bu nümayişlere vesile Bu_ t~rzdakı. dos~luk mu:ıııede!~rı a- dir kendilerile Macaristanın mu - Hazretlerine gönderdikleri 

ynı numune üztrıne tanzım cdılır, ve I · h bb . . . · • l" 1 b' · de 
d Abdalh .d. 1• 1 • k " k olmuştur. Hatırlardadır: Umu- hayret edilecek bir •eyi ihtiva et- Nazırlarla harp malfilleri a et ve temennıle.nnın. b_ era- samı .. mı se am a.ra ız.ı.m •t'' Yıldız sarayın a amı 111 se am ıga çı llsı ap. • h d d.. y y b ld kl k l b l l d h kk d k h".....,," • 

B . . kil ·· 1 h 1.f .. d"' - .. h k" . mı arp esnasın a, un ya a- mez. Fakat malfimdur ki Türkiye ve l· -alnı yanında yer alma~a da- er o u arına anı o a ı ır er. ıın a ın a ı en .......... . 
Sisam eyının mev ve nu- a ı gor ugu are atı asayış Yunanistan babd teslihatlarının inki Muhatapları olmak şerefine na ne hissiyatımızı terdıf bil~ 

fuzu gittikçe güçleşmekte veJ şikenaneyi izale ve asayişi iade şafı se;aitinde anlaştılar. Muhakkak il olduğum, her defa Macaris- nızı zatı devletlerinden 
sarsılmakta idi. Bu vaziyetin için zaruri addolunan tedabirin olan bır şey.varsa lsm~t Pş. ~arafın- !-:;. n hakkındaki muha0betlerini ederiz. 
daha fazla devamı günün birin- ittihaz kılındığını,; bildirdi. Se- dan M. Vcnızelosa venlen zıyalette · . . {l • M'h 

1 
k po/ 

de Sisam adası üzerindeki ha- fa retler bu tebligat karşısında söylenen nutuklar mütekabilen pek bana hıssettırmek 1 tfunda lıu Venızelos 1 :!..!:__ 0 

· 1 d büyük bir samimiyetle mcsbu bulu-
kimiyetimizi izale edebilirdı. verecek cevap bulamamış ar ı. nuyordu. ve Şarkı Garipte değişen 

Nihayet Sultan Hamit mese- Sisam meselesi de bir gaile şek I bir şeyler olduğunu göstcrmeğe ka-
leyi bizzat halletmeğe ve en 

1 
lini almağa meydan bulamadan fi geldi. Türk . Yunan mukareneti 

kestirme yoldan gitmeğe karar kapandı gitti. yeni bir vakadır ki bundan sonra na-
\•erdı·. Bir akşam Bahrive Nazı ·d· 'h b"" k zarı itibara almak lazım gelmektedir. • Sultan Hamı ın tan e uyü 
rmı saraya çağırdı ve hiç belli merakı vard; bilhassa Osman- Bu mukarenetin mahiyeti nedir? .. 

1 d kl'mse bı·r şey sezı·1e Şimdiye katlar biribirlerini habadan o ma an, ' - it tarihini müteaddit membalar-
M • d. hl ·ı ·· oğla düşman olmuş illi milletin ba-den es u ıye zır ısı ı e uç dan okumuştu. İcabında mazi-- rışması mı mevzuu bahsoluyor? .. 

ga~botun hazırlarunas~ı eı;n- ye ait vukuatı herkesin maıu- Yoksa bundan fazla bir şey mi var? .. 
r~~tı. Bu hazırlık tertıbatı u_ç mu olmıyan bazı teferrüat ve M. Venizelos Ankarayı ziyaret et-
gunde tamam olmuştu. Bahn-

1 
tafsilatile hikaye ederdi. Sultan mekle Yunanistanın Lozan muahede 

M. Venizelos, lzmir felaketindeJl 
teessürlerini bildirdi dolayı 

ANKARA, 3 A.A. - İzmir. telerden öğrendik. Bu kadar 
de vukua gelen seylap felaketi ı san hayatının feci surette .. 
dolayısile Y'unan Başvekili M. ından ve bütün İzmir eha~5 

Venizelos cenaplarile Hariciye tahammüle mecbur oldugıı 

·~ .. nazın vapurların harekete Hamit, evvelcede yazdıg-ım veç sini iki devlet arasında eraziye mü-
h ldukl k ı teallik kat'i sıtatoko addetrneğe kat 

mu e!ya 0 
. arını ve um~n hile, rom1na çok meraklr idi. iyen karar verdiğini göstermek 

danlıgı~a Halı! P_aşanıı;ı tayııı Mabeyindeki mütercim beyle- maksadile yaptığını söylemiştir. ıuı. 

1 

nazırı M. Mihalakopulos tara- derece ağır meşakkatlerd~JI 
fından beyanı taziyet ve tees- layı en derin muhabbetıJ!l 

1 sürü mutazammm olarak Baş- ifadelerinin kabulünü rica 
; 1 vekil İsmet Paşa Hazretlerile rim. . . I 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Venızelos Mıbalakopıı 

olundug~u arzettı. Ha~ıl. Paşa rin tercüme ettikleri romanlar veten Türkiyenin vahdetine sahip bir Kıra/ ve Kıraılçt 
sar.aya çagr_ılar. ak kendısıne şu bir kütüphane dolduracak ka- devlet olmak için imperatorluk olmak dilmi 

1 
d' M . al 

ld kt ğ Y · illi vet e şer ır. erasım, -tal,ım, at verı .. ı =.. dar rok idi. Tercihen zabıta ro- tan çı ı mı ve unanıstanın m . . 
F d fakı b ~ vahdetini ikmal ettigıru" · · söylemi• ve kışlar arasında devam etmıştir. er ası gunu şa a er~- manian cinai romanları ve se- • b' ki · krral 

k . · d k Akd ' "Asırlarcıı süren mücadele katiyen Takriben 200 ın şı ve ber filo ôprıi en çı ıp em- yahatnameler tercüme edilirdi. 
ze açılacak ve doğruca Sisam . _ . . l\leıhur beyanMın,nin s•hlbi bitmiştir,, dem~ştir. . . kıraliçeyi, selamlamış ve hü-
"dası 0··nu'"ne gidip demirliye- At, .sıl_ah, ~uş g_ ıhı f?eylere. u.c Milteveffa Balfoıır Bu ~u?_:ı:~ıg~ es~ı emellerınden kümdarlar merasimin nihayeti-
• _ vazgeçıldıgını gosterır. k d k d la d 
.:ektir. Bunu müteakip Sisam hususı bır alaka ıle merbut ıdı. hudiliğini .İngiltere ve müttefik .. Temps .. gazetesi bundan sonra n~ a ar ~ya .. ta urmuş r r.:· 
halkına hitaben bir beyanname Marangozluğa daha gençli- !erinin tarafına celbetmek için M. Venizelosun Türkiyenin BııJkan Bır çok köylüler, memleketın 
ısdar o~unar~k taşkınl~ğ.a niha- ğinde merak etmiş ve bunu pek o zamanki İngiliz hariciye na- birliğindeki ehemmiyetine dair bcya- adatma tevfikan kıraliçeye bir 
yet verılmesı ve evamırı devle- İleri götünnüstü. Cülus ettik- zırı Balfour 917 teşrinisanisin- natını kaydettikten sonra diyor ki: takım hediyeler takdim etmiş-

. k' t d'l · t ı !una ı d . f d"l h "M. Venizelos ile Kont Bethlenin I d' te ın ıya e ı mesı a ep o - ten sonra Yıldızda kendine e namına ıza e e ı en meş ur A ka d b 1 b · b" d··r er ır. - n r a u unması. asıt ır tesa u n·· k k l b ki caktır. Ademi mutavaat halin- mahsus olarak mükemmel bir heyanameyi neşretti. Beyanna- eseridir?. una şam ıra rn aşve -
de ad.a bom?a~d~~n edilecek atelye yaptırdı, Avrupadan en metle Filistinde Yahudiler için Bunun bir tesadüf eseri lin evinde bulunduğu haberi şa-
(e asıler daıreı ınkıyada celbe- son sistem marangoz alat ve e- "milli bir Yıırt tesisi" vade- olduğu düşünülebilir. Ve Yunan Baş yi olması üzerine halk mumai-
t;;ilecektir.,, . devatı getirtti, müteaddit usta- diliyordu. Fakat milli yurt ne ".ekilir:in Lo_zan m~ahedesinin bir hal leyhin evinin önÜne toplanmış-

H ı 'k p k d d k lı kat'ı oldugunu soylerken kont Betlı _ 
. a ı ~şa . uı;ıan asın a 1 !ar ve çıraklar bu atelyede çalı- demektir? ... Yahudiler bundan lenin serdine verilen ziyafette söyle tır. Krral evden çıktıgı zaman 
fılo olveçhıle gıttı. Aday~ mu- şırlardı. müstakil bir Yahudi devleti diği nutukta Türkiyenin de talep ede fevkalade alkışlanmış ve uzun 
vasalatmda Halil Paşa bır be- manamru çıkarmakta devam e- cegı· · ümidini izha •la muahedelerin ta 1 müddet omuzlarda götürülmüş-

d k b. ··h Yıldız marangozhaııesinde . 
yanname neşre ere ır mu - ; diyorlar. Halbuki son İngiliz dilinde Brar ettiğı. zaman bazı mer tür. 

cidden enafisten denilecek ~ey- Jd • f d 
let verdi. tebliği İngilterenin Filistinde tebe muazzep o ugu arze ilcbilir.,. 

Asiler şımarmış ve Babıali- ~;yvoüg-\~~~~etir(iŞl~~~;ıB) irn~~ıi~~ ö_yle m. iı.'stakil .. bir Yahud.i devle.- "Temps .. makalesinin sonunda Tür Rusyada suikast 
-'en şı.ddet go··rmeg"e alışmamış d - kiyenin muahede! rin yeniden göz-
tı • - "ardı. B" tı tesısıne musaa e etmıyecegı- MOSKOVA 3 A A A olduklarından Halil Paşanın be meşhur hır magaza • .. 1 l den geçirilmesi yoluna gitmesi muhte , · . - -

· mağazanın sahibi Avrupadan ı ni açık:an. açığa .?ös~.erdi .. şt~ mel olmadığını kaydedederek Yuna- mele iaşesini baltalamak üzre 
yanatını kuru tehdit telakkı et- fevkalade zarif mobilyeler, bib-1 Yahudılerın bugunku asabıyetı · nistanm da buna iştirak etmiyeccğini teşekkül etmiş olan biri 24 ve 
tiler ve mühlet hitam bulduğu b d ·1 · r H Jb ki ilSve ettikten sonra bu takdirde ll'la- · 
halde dairei itaate girmediler. lolar celbederdi. Bir ;-:ün (Şa- u~ ~n ı en ge ıyo~._ .a u . A k diğeri 20 kişılik iki sui kast teş 

ven) mağazasında son derece Fılır.tınde gene İn~ılızlerın res- car Ba:;vckilinın n ara seyahatinde kilatı meydana çıkarılmıştır. 
Halil Paşa hemen icraata ge- 1 , · · ·ı l · d I 1 elde etmeği bekliycbileceği siyasi ne 

san'atkiirane yapılmıs bir yazı- mı ıstatıstı.;: erın en an aşı an ticenin ne olduğu belfi olmadığını söy Bunların muhakemesi Moskova 
çerek bombardımana başladı hane görüldüğü Hünkara arzo-' nüfus miktarına göre orada bir !emektedir. da yapılacaktır. 
zırhlıların şiddetli ateşi karşı- lunmuştu. Hünkar bunu sara ya Yahudi "milli" Yurdu tesisine 
sında asilerin cesareti çarçabuk aldırdı ve bir müddet sarayda imkan olmadığı hemen anlaşı
kırıldı ve asayiş temin olundu. kaldıktan sonra dükkana iatlc lır: Filistinde 650,000 müslü-

Bu hareket sefaretleri şaşırt- ettirdi. Aradan bir müddet geç-. man, 7 5,000 hıristiyan Arap var 
mıştı. Bunlar Babıaliden böyle ti, bir gün zatışahane magaza dir. Buna muk<ıbil bir çoğu son 
bir hareket sadır olabileceğine sahibinin saraya davet olu-una- senelerde haricten getirilen an
hiç ihtimal vermemişlerdi. Su!- sını ve geldiğinde o yazıhane- cak 140,000 Yahudi vardır. 
"n H•mit Hariciye Nezareti nin ayni olar11K kendisinin imal Yahudi Yıırdn bu variyette 

vasıtasile sefarethanelereyaptır- ettiği yazıhanenin gösterilmesi bir hayalden ibaret kalma~a 
dığı tebligatta "hükumeti seni- ni emretti. Mağaza sahibi iki· mahkumdur. 
ye Sisam adası hakkındaki ah- yazıhane arasında hiç bir fark 917 beyannamesini neşredrn 
di mukarrerata ve olbaptaki ta- görmediğini samimi bir hayret Balfour bugün artık sağ değil-
<'hhüdatına sadık olduğundan 1 lt: söylemişti. • dir. Bugün.sağ olsaydı on iiç 

Amerika ticaret müste
şarı yarın geliyor 

M. Klayn, cuma günü Ankaraya 
giderek üç gün kaleıcaktır 

Beyefendiye gönderilen telgraf 
namelerle verilen cevaplar aşa
ğıdadır. 

Ankarada Başvkil İsmet Pa
şa Hazretlerine: 

Ankarada Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi Hazret 
!erine: · 

Türkiye paytahtında ikame
timiz esnasında İzmir seylabını 
haber almıştık. Fakat felaketin 
ve husule getirdiği tahribatın 
ağırlığını, vüs'atini ancak gaze. 

Atinada Yunan Başvekili 
Venizelos cenaplarına: 

Atinada Hariciye Naıırl 
Mihalakopulos cenaplarına: 

Lt'ltfen göndermiş olduğıl 
nazikane telgrafnameye ~ 
retle teşekkür ederiz. Bil . e 
ne dikkatten ve mateıniırıı1 .. 
tirakinizden dolayı size bil 
dostluğumuzu beyan ederiZ· 

İsmet Tevfik Rü~t~ 

M. Mihalakopulosun 
beyanatı 

Atina, 3 (A.A) - Ankaradan yonu azası derin ve haf b 
döner dönmez Hariciye nazırı teşekkürlere şayandır. Ve 
M. Mihalakopulos matbuata be bugün matbuat vasıtasile ııe 
yana tında ezcümle demiştir ki: etmek benim için mucibi .,ıı 
Benve M. ve Venizelos Ankara zıyettir . ., 
dan esaslı bir ehemmi - M. Mihalakopulos TürJ; • · 
yeti haiz bir e s e rin ik- nan mukarenetinin tarihçe 

1 
mal edildiği kanaatile avdet 1 yaprak kendisinin ve ;; 
ediyoruz. Mazilerinden mağrur' Rüştü Beyin 1928 de M .. 
olan ve fakat tarihi ahval ile u- liniye yaptığı ziyaretlerı. tı3 
zun ve tahripkar bir mücade!e- ktmış ve bu mukarenet sı18 
ye sürüklenen iki millet niha- nin pek yakında kendini 111

;0 
yet biribirlerine hulUs ile el u- riceğini ehemmiyetle J;aY 
zattnışlardır. Bu ihi milletin ya- miştir. __..-: 
kın şarkta oynıyacakları sulh te , ' ! •11 • • ' k' }ı 
sis edici medeniyetçi ve iktısat Dahılıye ve ı 
dl rolleri vardır. İki millet müte • 
kabil menfaatlerinin bu tekarrü lzmİre gitll 
bü emrettiğini anlamışlardır . O 
Türk -Yunan misakının Lukar- ANKARA, 3 A.A. -
no itilaflarını takip eden beyne! ye Vekili Şükrü Kaya 13eYr' 
milel en mühim itilaflar meya- gün öğle trenile İzmire .11~ 

u mukarrerat ve taahüdata mı: (Bitmedi) sene evvel Ingiltere namına Ya-
' hudilere karsı giriştiği taahhüt 

!erin nekadar bol keseden vai t
lerle bulunduğunu zamanın pek 
güzel gösterdiğini görürdü. 

Nevyork, 3 A. A. - Balfour 
~eyannamesinin yıl dönümü 
münasebetile 18,000 Yahudi İn 
gilterenin Filistin siyasetini 
protesto etmek üzere Madison 
Square'de bir ictima yapmışlar
dır. Boston'da, Filadelfiya'da 
ve daha birçok şehirlerde bu 
kabilden içtimalar yapıldığı ha

nında olduğunu söylemekle mü etmiş ve istasyonda Mıı:ı 
Avrupada bulunmakta olan şafı için lazım gelen tedbirleri balaga etmiş olduğumu zannet dafaa ve İktısat Vekillefl: e 

Amerika ticaret müsteşarı Dr. almak maksadile yapmaktadır .. mi yorum. uslar ve Dahiliye ve!r.a~etı" 
Klayn yarın Semplon ekspresi- Elyevm Belgrada gelmiş olan M. Mihalakopulos Fransız ve nı tarafından teşyi edıl~ııı 
le: şehrimize gelecektir. Perşem Amerik~n ticaret müsteşarı İs- Alman vatanperverlerinin mi- Vekil Beye Jandarma re 
be günü mumaileyhin şerefine tanbula gelmeden evvel Sofya- sal göstererek demiş.tir ki: Bu Kumandanı Kazım Paşa 
şehrimizde Amerikan ticaret o ya da uğnyacaktır. misalleri zikrediyorsam " Nur kat etmektedir. j 

dası tarafından Tokatliy~nda Dr. Klayn i\nkardaki temas- Şarktan gelir,, dadıı meselini Maaş kanunuJlO 

Kunduracılar cemiyeti intihabatı 
Kunduracılar cemiyeti hey'-ı Hüseyin Hüsnü, Onı:ıık K~rpu

ti idare intihabı dün yapılmış zyan, Hovnatan, Sa!ıh, Ömer, 
. . . '. Fuat Bey ve efendiler ekseriyet 

Halı! Sıtkr, Bahn, Saıt, İsmaıl j le yeni hey'eti idareye intihap 
?{emal, Abdullah Vahdi, Yorgi, edilmişlerdir. 

1 

ber verilmektedir. 

1 

PAR!S 2 A. A. - Matin ga
zetesi İngiliz müstemlekat na
zın M. Passfield'in beyanatını 
neşretmektedir. Mumaileyh bu 
beyanatmda, İngilterenin Yahu 
dilerin Filistine muhaceretleri
ne mumanaat etmemekte oldu
ğunu söylemiştir. 

bir çay ziyafeti verilecektir. larını müteakrp İstanbul tariki- söylemekle hodbin olduğuma 
Dr. Klayn 7 teşrinisani cuma Le Radosa hareket edecek, Kıh hükmedilmemesi içindir. Bizim tadilat 

günü Ankaraya hareket edecek rıs, Beyrut, Süriye, Mısır ve Fi- misalimizin de neticesiz kalmı- f ııısl 
tir. listine de gidecek ve sonra tek yacaibna ve beynelmilel tesa- ANKARA, 3 (Tele ~atıl' 

Amerikan ticaret müsteşarı rar Avrupaya geçerek tetkika- nüt denilen ya~atıc~ ideaJin ya- Devl.~t .. mem~rlan maa 13 
Ankarada üç gün kalacak ve İk tını bit.ireceJ; ve Amerikaya dö- kın şa\-kta yen~,Yenı ışık~a'. paı; ~adulune d~ır k~unu;u1~1 
tısat vekilimiz Mur,tafa Şeref necektır. !atacağına kanııı:ı.~ulh fıkırle~ cü ~~ddesındeki . Y. 11, 
Beyle görüşecektir: Amerikanın ma~ iktısatçıla ni ve Avrup~_? ıstıkr:ırına bag tashıhı h~ında bır lafııırııı 

Amerika sefaretınden aldığr- rından olan Dr. Klaynm çok e- 1ı olan her huku~~t Tüt'k ve Yu tabab~t ve şuabatı san~ ı.ıı"~ 
mız malUmata göre, Dr. Klayn hemıniyet verilen bu seyahati- nan hükfunetlerının tahakkuk tarzı ıcrası hakkınd~1 Ji}~ 
bu seyahati umumi iktır.adl va- nin her hangi bir istikraz mese ettirdiği şeyi ancak derin bir hakkında müzeyyel hır 
ziyeti tetkik etm

0

ek ve Ameri).ı;a lesi ve ya mukavele aktile ala- memnuniyetle görebilir. Mesei- meclise gelmiştir. ııı6 
nın ticaret mümessillerile te- kadar olmadığı ve iki senede bir mizin muvaffakryetine manevi Son layıha dört sene e 
mas ederek vaziyetin icabatına icrası mutat olan tetkik seyaha müzaharetlerile teşviklerile qe- detle Gülhane, tatbikat v Jıİ 
göre (Avrupa-Amerika) ticari tinden ibaret olduğu temin edÜ laletlerile hadim olanlar ve bil- riyatı için celbedile~ e~ne 
ı:nfo•:ısP.hıttının daha ziyade inki mektedir. hassa muhtelit mübadele komis tahassıs tabibine daırdıf· 
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3 
i'1ahkemelerde -

Komünist 
3 aylıklar 

Bordrolann tanzi
mine başlandı 

Seylap 
İzmir gazetelerinin 

l...__B_eıe_d_ıue_d_e __.I Yeni hatlar Liman işi 
Tek taksi Telgraf muhaberatı Daha fazla tasarru-

M"dd · ,. mütemmim tafsilatı u eıumumı Yapılan tadilatın 
mütaleasını Ayın 15 ine doğru Boğulanların esamisini f .. l t br". Hangi yerlere tel temdit Hamdi Bey daha fazla 

tesri ediliyor fa imkan var mı ? 

3 

Müsakkafat~ 
Tahrir komisyonları ~ . 

kimlerden :ı 

r beyan etti tevziata başlanacak neşrediyoruz şo or ere e ıgı ediliyor ? tasarruf kabil değil diyor 
- Eytam, eramil ve mütekaidi- İzmirdeki seyllp felaketine Yapılan tadiller şoförlerin İstanbuldan doğruca Vana Liman şirketi heyeti umu- mürekkeptir? 

Yakında m~znunların nin üç aylıklarının itası iç~!~- dair İzmirli refiklerimiz mütem lehinedir temdit edilmekte olan telgraf miyesinde Maliye vekaleti na-ı fatihte üç komisyon 
muhakemesi başlıyor znn ~elen ·~~d :roların tanzımı- mim tafsilitı veriyorlar: tellerinin Ankara kısmı ikmale mına bulunan Defterdar Şefik kil ld 
B d . .. ne dunden ıtıbaren başlanmış- Alsancak mmtakasınm tütün Tek taksi hakkın~~ şof~rle~ ta dilmiştir. Kırşehir- Bünyan kıs- Bey Şirketin sermayesinin tez-/ teş · i emri ge i a 

un an bır muddet evvel, tır. Kanunuevvel onbeşine doğ- . . . . ~afınd~ yapıl~n ıtıraz. uz~rıne mı temdit halindedir. yidi kararlaştırılınca daha ziya Vilayetin Fatih kazasında ya 
~ttnleketin ~~htC:lif mmtaka- ru da tevziata başlanacaktır.Zat ~ısardma .aki~t depolannınb 

1 
denız ıcra edılen tetkıkat netıcesınde, Sivastan Erzunıma temdit e- de tasarnıfkar olmaiı tavsiye ptlacak tahriri müsakkafatı i-

0 0~nda, komunıstlıkle maznun işleri maaş sahiplerinin mührü ...... mmB a 1 cKeset ukunrnakulş- talimatnamede ıbazı ta?ila~ ;ı:a~ dilmekte olan telin de Refahi- etmişti. dare edecek üç komisyonun kim 
i ~rak tevkif olunan eşhasın, resmileri ile imzalarının tetkiki tu~ u~a~ e~r arH 0 ~ p~mıştır. ~uadde~ şekıl bır .. ıkı ye- Erzincan kısmı üzerinde ça Bu hususta bir muharririmi- !erden mürekkep olduğu .dün O 

Pa~d ~ak dairesinde tahkikatı ya ne başlamıştır. arf d8~. a c:rbed rbo~sa1 n 14
aynki gune k~dar ~ edıl.erek şoforle lışılmaktadır. ze liman şirk.eti müdürü Harr.,li Maliye vekaletinden Defterdar a 

1 ıgını ve tahkikat safhaları- . . . e en mm evm e gu an - re: teblığ edıJ.ecektır. Yapılan Diyarıbekirden Vana temdit Bey şu izahatı vermi~tir: lığa bildirilmiştir. ;i 
11ııı. berayi mütalea müddei u- Marsılya seferlerı tesıs şi arasında olanlardan maran- tadilata nazara!l şoförlerin otur edilmekte olan hat ikmal edil- " -Şirketimiz kabil olduğu Komisyonlar Maliyenin 9,20, 1 

1 llı11nıiJiğe verildiği malfimdur. edilmiyecek goz Ş~krü efendi zevcesi 35 ya- d.~klar~ yerdekı _fazl~ kısm.m ~e miştir. Derdesti inşa diğer telg kadar ötedenberi tasarrufkar 32 numaralı komisyo!llardır. 
Müddei umumilik, tahkikat . . .. .. .. . . şında lkbal hanımla oğlu üç bu- sılmesın?c;n, sa~dakı ta~sıl~~ın raf hatları arasında Afyon- Uş- davranmaktadır. Ben bugün. 9 numaralı komisyon reisi,33 ,a_ 

'afahatını uzun uzadıya tetkik Seyrısefaın muduru umun.us~ çuk yaşında Kenan olduğu teş- sola geçırılm~~ın?en şımdılık şak arası Bahçe- Maraş Karaisa künden daha ziyade tasarruf ya numaralı komisyonun reisi Na-
c.tıniş ve mütaleasını serdetmiş Sadullah B. ~al.ovadan şehrımı- his edilmiştir. sarfı nazar edumış, tek renk ka 1ı _ Adana- Tarsus, Bevar- Baş pılabileceğine bilhassa memu- fiz Beydir. Aza Ragip, Fehmi 
tir, ze avdet etmıştır. Sadullah B. San'atler mektebı· bodrumun bul olunmuştur da · k" · · · · • . · . kale, Çölemerk- Gevar- Başka- rin sahasın ım an gi:>remıyo- Beylerdır. 

Müddei umuminin bu mütale bi:, muharririmize dem~ştir ~1 .= da toplanan suların motörle bo Beledıye barem cedvelı le, Çölemerk- Gevar arası hatla nım. Biz evvelce vazifelerine 2 numaralı komisyon reisi Şe 
a&ına göre, maznunların cürmü, -. Y alovada . SC:y.nse~am.ın şaltılmasma başlanmıştır. Aske la ·f H T · y uf " b t t f t Ankarada bulunan beledive n bulunmaktadır. nihayet verdiğimiz memur rı- rı , aza asan alısın, us 
'eşkilatı esa.sive kanununun .azı ınşa~ mı ~ tı~ ~çın gı mış- ri hastahanedeki moloz ve kum ' • K d · Be 1 d. ' t y d h b reisi muavini Hamit B. in bir Bunlardan Bahçe - Maraş ile mıza bile elan yarımışar maaş a rı y er ır. lagyiri· ve taklibi hükumet mad ım. enı en ıç ır .ınşaat prog !ar da bugün kaldırılacaktır. · l k · · · 
.ı kt M t t ı ı haftaya kadar avdetine intizar Çölemerk- Gevar araları bitmi~ nisbetinde aylık venyonız.,. 33 numara ı omısyon reısı 
"Clerine temas etmektedir. ram.ı. yo ur. u a ış ereme~- Sellerin sürükleyip getirdig"i ka · d ı l L' · k · · · Tah · V hb. N · B 1 

v .. . 
1 

. h k . auluz 
1 

b 
1 

edilmektedir. Mumaileyh bele- tir. Diğerleri üzerın e ça ışı - ıman şır etı sermayesının sın, aza e ı, urı ey er 
.-.omunıst erın mu a emesı- b 1 · . . M . b. ya ar anıt a patlatılarak parc.a 1 kt d ö ·· ·· d k. e b .. t ı 5 m·ı ı· a ·f ag" hakkııı a· d ı diye memur arına ait barem ma a ır. numuz e ı sen u , ı yon ır ya ı r ı ır. 

~e yakında başlanacaktır. h ar~mızdın k arsı y~yla ır lan belediyenin Halimae'a ar- · ld d k. • ı ·k 1 d.l K · 
B b k t · ı· at tesıs e ere vapur ış etece d k' d k -d. cedvelini de beraber getirecek- çesinin tahsisatı müsaıt o uğu a ı resmı muame e ı ma e ı - omısyon azasının ayın on a 

a a a ı ı -- d - d --ıd· B h 1 asın a 1 eposuna na le ılmek · takdirde mütebaki kısımlar ik- mek üzeredir. ıbeşine kadar İstanbula gelmesi '-
B 

gı ogru egı ır. u ususta t a· tır. . . . 
undan bir müddet evvel, Şi hiç bir mukarrerat yoktur. yeni e ır. Azledilen belediye mal edilecektir. Bu muamelenin ıkmalmden mukarrerdır. n 

lede bir cinayet olmuş ve Sü- Menemende has arat Ayrıca Ankara- Gerede- İ$- ·. sonra keyfiyet en büyük hisse- Tahrir valinin emri ve ilana e ı l den de bir vapur almak tasavvu ·· f t · j · 
ı> tyman isminde biri babası Ah kt mu e tış en tanbul tesisatile, Ankara- Kay- ı dar olan Maliye vekaletine başlıyacaktır. Komisyonlar mın ıı 

ııı ru yo ur.,. Menemen ziraat memurlu-
edi feci surette öldürmüştü. Balya S. Fırka ocanı Dahiliye vekaletinden ven- seri yeni tesisatı ikmal edilmiş bildirilecektir. takalara ayrılarak işe başlıya- -

~ Bir gün Şilenin ihtiyar Ah- 6 ğundan gelen bir telgrafta ya- len bir emir üzerine belediye tir. Önümüzdeki sene zarfında Aldıgımız malfunata nazaran caklardır. 
llıet ağası, ortadan sır oluver- S. C. Fırkasının Balya ocağı a ğan yağmurlardan l 50 hayvan müfettişlerinden Muhsin, Ce- da Ankaradan Kalecik- Sungur : yeniden ihraç olunacak hisse se Bakım evleri 
tııı·ştı·r. ş1· 1e 1·aııdarması, 1·k1· ay zaları arasında şimdiden ge- damının temamen su altında ka k .. ··k H ·· · B 1 1 ı Al ·· · d sa un tl · · hepsın· ı Malı.ye veka~ İ mal ve uçu usniı . er az e u- aca uzerın en ms a . ne erının - Beşiktaş, Üsküdar, stanbul-
~adar süren şiddetli takibi ne- çimsizlikler baş göstermiştir. !arak yıkıldığı, 70 çiftçi evinin dilmişlerdir. doğruca bir tel çekilmesi düş iı- ı· Jeti alacaktır. Bunun için de bir da açılacak üç bakım evinin bu -
tı~esinde nihıryet ihtiyarın cese Balya ocağı reisi fırka azalan a •inhidam ettiği, 50 koyun ve ke- Hizmetçileri çin nülmektedir. kanun çıkarılacaktır. günlerde geleceg" i haber alın. 
dıni boğulmuş ve kasaba hari- rasında hadis olan geçimsizlik- çinin boğulduğu, zeytinlerde 
tinde bir yerde gömülü olarak !er yüzünden fırka riyasetinden yüzde on zarar hasıl olduğu bil- talimatname M. Mübadele ko:.ıisyonu mıştır. 
bulmuş ve maznun olarak ta og" ıstifa etmi§tir. dirilmekte ve bu sene zürraa to tahsisatı İki Alman musikişinası Zeki Paşa 

n ı 

a ı F b Yeni kanunlara göre hususi • 
u Süleyman tahtı muhakemeye ırkanın ura ocağına mukay humluk tevzi edilmesi talep e- .. . h · · d Sabık jandarma umumı ku. 
•lınmış ve İstanbul Ağırcezasın yet bir çok kimselerinde istifa dilmektedir. hizmetçilerin muntazam bir su- <:Jele~ek sene but~esınde Mu.h 1 şe rımız e mandanı Zeki Paşa şehrimize k 
da cereyan eden muhakemesi etmek niy' • ·le oldukları şayi · Kuşadasmda sebze ve mey- rette tesçil ve idare edilmeleri telıt .mubadele komısyonuna aıt Alman musiki§inaslarından gelerek İzmire hareket etmiştir, 

1 
lleticesinde idama mahkum edil olmuştur. velerde 1000 lira derecesinde için bir talimatname hazırlana- ta~s~at k~l~ı:;:mı~tır. b.~un~'.- i M. Killen Kayh ile M. Roze dün Vilayetle tapu idaresi c-
tııişti. Ders saatleri zarar olmmştur. Nüfusca zayiat cağı yazılmıştır. se e ı son ıtı .. a ar . a~e ı ~mu- ; şehrimize gelmişlerdir. d "ht"l~ f 

k Belediye iktısat müdürlüğü badeleden mutevellıt ışlerın ha- Mumaileyhima bugün Ankara arasın a ı l a n 
.Ağırcezamn Süleyman hak- Orta mektep veya lise mual- yo tur. bu talimatnameyi hazırlıyarak · k d b.f ·1 . d.. .. 1 k·ı a·1 k al .. !-

ltında verdiği idam kararını zır~n? -a ar 1 ırı mesı uşun -~ ya gidecekler, orada bir konser Yeni teş ı e ı en az ara goa 
l'emyiz mahkemesi de müvafık !imi olup ta ecnebi ve akalliyet lzmirde ve Seydiköyde encümene tevdi etmiştir. cesıdır. verecekler, perşembe günü şeh derilmesi lazım gelen tapu me-
huımuş ve kararı tasdik için B. mekteplerinde ders alan ve al- bulunan cesetler Bu talimatnamede uşak, ahçı, Anca_k bu müddet zarfında ko rimize avdet edecekler, cuma murlannın şimdiye kadar tayin 
M. Meclisine göndermiştir. mak istiyen muallimlerin resmi süt nine, mürebbiye, hususi şo- misy.?.n vaz!fesini ikmal edemi- ı günü de Tepebaşı tiyatrosunda edilmemeıi vilayetle tapu idare n 

. ve hususi mekteperdeki ders sa Bu seylaptan sonra İzmir ve förler, bahçivan, arabacı, kapıcı yecegı ve bınaenaleyh gelecek bir konser vereceklerdir. si arasında hasıl olan ihtilaf-
lşkence iddiasından atleri mecmuu 25 i geçmiyecek- havalisinde cesetleri bulunanlar ve hizmetçileri hakkında ayrı sene bütçesine hiç olmazsa kıs- İ t b ld ki R l tan ileri gelmiştir. Bu ihtilafa 

beraet tır. Bu gibi muallimlerin husu- şunlardır: ayn ahkam vardır. Bu işçiler, be men tahsisat koymak lazım ge-: s an u a us ar sebep te tapu idaresi lstanbula ~l 
Emniyet sandığını dolandır- si .~ektep.lerde . ders. aln;ıaları Mezarcı Süleyman çavuş zev hemehal sıhhi muayeneye tabi leceği anlaşılıyor. , Cemiyeti akvam memurluğu ait tapu kuyudatınrn nüshayı 

~ tııakla maznun Fuat ve Ayetul musaadesı. Maarı~ emınlerı tara 1 c~~i 30 yaşında Fa~a, mezarçı tutularak vesika alacaklar, ıbele Mübadele komisyonu bitaraf, İstanbuldıaki Rusların Amerika saniyeleri bulunrnadığııu ve bir 'a 
1-h Efendiler, tahkikat esnaaın frnıdan venlecektır. 1 SuleY!11a~ çavuş oglu ~.2 yaşın- diye tescil edilecekler, çalıştık- azasından M. Andreson, müba- ' ya sevklerine nihayet vermiş- yangın vukuunda evrakın mahv it 
ıta İkinci şube müdürü muavini İlk mekteplerde serbes ·da Kan:ıı, mez~rcı Suleyman Iım yerlerden ayrıldıkları za- dele işleri hakkında şu beyanat- tir. Buradı: ancak 5000 kadar olmak tehlikeai olduğımdan ·1 

Ve komiıterlerinin kendilerine d l çavuş oglu yedı yaşında İsmet, man alacakları vesikayı beledi- ta bulunmuştur: Rus kalmıştır. Bunlar da tama- bahs ile kazal4irdıa birer mahzen ı-
~kence yaptıkları iddiasile ale- . ~rs. er . Ramazan zevcesi otuz beş ya- yedeki sicillerine kaydettirme- . - Her iki hükfunet re~sleri- mile i~ ve güç s~~ibi ol~uşI:ır- gösterildiği takdirde ancak bu ~ l 
:.Ohlerine işkence davası ikame M.aanf vekaletı~de.~ gel~n.?~r şında Arife, Ramazan oğlu 12 ğe mecbur olacaklardır. nın Ankarada buluşarak bır çok dır. Bır kısmı Turk tabııyetıne teşkilatı yapabileceğini vilaye• k 1 
'tmişlerdir. tamımde pazartesı gunlerı ~g- yaşında Zeki, Ramazan kızı 3 Bu işlerle meşgul olqıak için meseleleri halletmiş olmaları bi kabul edilmişlerdir. Serseri vazi te bildirmiştir. 1 

Dün cereyan eden muhakeme leye kada~ açık bulunan ılk yaşında Zekiye, Ramazan kızı ayn bir kalem teşkil edilecek- tarafların da işlerini pek tabii o- ' yette kimse kalmamış gibidir. Vilayet bu mahzenleri gösteı n 
<le İkinci şube müdür · muavini mektepl~rın badema akşama k~ ı yaşında Latife, Hüseyin oğlu tir. !arak kolayla~tırmıştır. Hükumette Rusların memleket diği takdirde teşlat derhal ya· ı-
~e komiserlerin beraetine karar dar tedrısata devam etmelerı elli yaşında Hakkı ve Hakkının Fatih ve Bey azıtta Muallak ve hakemliğimize 1 te kalmalarına müsaade etmiş- pılacaktır. r. 

Vtrilmiştir. b.il~~rilmiştir. Pazartesi günle- zevcesi 30 yaşında Hatice, Mü- evlenenler tevdi edilmiş meselerlerden i- tir. • !!!! 

M ht rt hk l rı ogleden sonra talebeye ser- min zevcesi otuz yaşında Ayşe. car bedelleri hakkındaki kararı Küçük tacirler birlik Ankarada harbıye 
u e 1 ma eme er betı dersler gösterilecek, müfit Dün Fatih evlenme memurlu mızı bu hafta sonuna kadar vere l mektebi yapılıyor 

Muhtelit Türk- Fransız mah- konferanslar verı·lecektı' r. Asri mezarcısı Süleyman ça- - d 1 1 1 d _. İk. . 1 h kk d yaptı ar ı 
L 1 b. d H gun a ev enen er şun ar ır: cegız. ıncı mese e a ın a Ank 2 ( T 1 f 1 ) _ •ernesi bitaraf reisi M. Aserin vuş og u ır yaşın a asan, f h .. k .. .. .. k .. . ara, e e ona ti 1

1 talcınlıatsızlıg" ı devam ettiği için ge Mühendis mektebinde Ramazan kızı beş yaşında Fat- Zekiye, H. Mehmet E ., Hay A~l mu?1!'1zu vler?'lde yuzereyhız. (Küçük tacirler birliği) di}e Yeni müdafai milliye vekaleti ! 
. "h H kk kız d S riye H. İsmail Ef., Fatma H. ı e reısı mes esı e unan e- ı ueııi bir cemiyet teşkil edilmiş- b. d D.k t ~ iyeceğine dair ikinci bir ra- ımtı an ma, a ı ı 13 yaşın a a- H . hh f d h , • ınasının yanın a ı men sır - ı.,·

1 
! , . k _ .k. d Şevket Ef. Habbe . Necati Ef. yetı mura asası tara ın an a tir. Bu cemiyetin gayesi şudur: 

1 
.. . 1 k 1 lıar~or daha göndermiştir. Bu iti- Mu"hendı· s mektebı·ne mual- nıye, Hak _ı oglu ı ı yaşın a . Ef 1._ . . h 1 a·ı . . arı uzerıne yapı aca o an mu· 

İ ~ Agosina H. Espıro ., kem ıgımıze ava e e ı mıştır · Ticaret odalarının noksan bırak H b. kt b. · · la Türk - Fransız mahkeme 1. . . . . A Yaşar, slam kızı 18 yaşında İ h T .. k h . d k azzam ar ıye me e ının ınşa 
, ,. b ım muavını olmak ıçın vrupa G .. 1 .. H.. . _1 29 Beyazıtta: Emine H., rfan Bu ususta ur eyetı e no tığı işleri' yapmağa çalı~acak, a·· 

1 750 000 1
. d Uh . 

• 
1 ir müddet daha faaliyete ge ya tahsı·ıe gı· decek lı·se mezun- u sum, use .. yın. og u . . yaşın Ef F H S b Ef M a · . b. b·la· a· y k sı un , , ıra an m en 

0• ., atma . a an ., e ı taı nazarını ıze ı ır ı. a ın · küçük tacirlerin hukukunu te- d. N f. B ·h 1 a·ı · · t. 
rctniyecektir. !arının mu··sabaka 1·mtihanlar _ d~ Ahmet, Mumın kızı ıkı ya- ha H., Mustafa Ef. d b k d - . ıs a ız eye ı a e e ı mış ır. B 1 ı .f M . 1 . a u aran a verecegız. min edecektir B b. 2 .1 3 b k 
1. u ayın 22 sinde T'<ırk - ngi- nın ikincisi dün mühendis mek şında Hanı e, ümın oğ u bır - - __.__,__ 1 C . . · k · ı d . u ına ı e uçu sene zar· 
it ve 27 sinde de Türk- İtalyan tt.binde yapılmıştır. Maarif ve- yaşında Hüseyin. Şimendifer inşaatı Rekor koşusuna giren emıyetı teş 1 .. ~ . en ze~at tı fında bitecektir. Binanın planı 
ltııthk . d Abd .. lh .t b·tı caret odasının kuçuk tacırlere Mu·· dafaaı· mı·llı· ye binası plaru \ emesın e u amı ve- kaleti namına imtihanlarda ma- za ı er l" Jd '" · k d b. f ·d 

esı avasına a ı aca tır. arif emini muavini Tahir Bey e aketz el ere yar ım . 1 f 1 11 A k ·ı I bul d d'" · · ·aa· k · ks · d b k ı k F 1 ed d Ankara, 3 - Nafıa vekaleti, . 

1 

azım ge ıgı a ar ır aı ete- yapan M Mayisnerin muhte· { 
erşembe günü de Türk _ Yu- demır yo !ar as a t yo ar ve su n ara ı e stan arasın a min etme ıgını ı ıa etme te- şem bir eseridir. \ 

1 ilan mahkemesinde bir kısım da hazır bulunmuştur. İZM1R, 2 A.A. - Şehrimiz- lama işleri hakkında bazı yeni bir rekor koşusu yapmak üzere <lirler. D . l kili . Aı 
V;ı) . f 1 k b. İmtihanlar bugün de devam de bulunan sıhhiye vekili Refik tetkikler yapmaktadır. Bu tet- Ankaradan hareket eden binici- ayın er ve erı 
ı ..trın miıra aası yapı aca ' ır edecektir. B b ·· B ·a k d k.l l.k k b. b' 1 · b Ank 2 ( T l fonl ) ~ısım davaların da hükümleri ey, ugun ornovaya gı ere kiklere göre ecne e 400 ı o- ı rr.e te ı za ıt en perşem e Y fi . ara, e e a 
ltbJiğ edilecektir. Tiyatro mektebine felaketzedelerin ahvali sıhhiye- metre olan şimendifer inşaatı- günü Haydarpaşaya muvasalat unan se rı Düyunu umumiye himilleri ve-

kabul edilenler !erini tetkik etmiştir. İzmirde nın 300 kilometreye indirilece- edeceklerdir. Koşunun münte- Yunan sefiri yarın Ankaraya killeri ay nihayetine doğru An· 
Peşte sefirimiz de bazı yerleri gezerek muave- ği söyleniyor. ha noktası Haydarpaşadır. 1 gidecektir. karaya geleceklerdir. 

b d• Tiyatro mektebine girmek için nete muhtaç olan aileler hakkın Ge_Çenlerde ihale olunan 3 kü- • •• • • • • • • ................. "'' •••••-••••• • ...... • • • • ••• • · • •• •' · ••"' ••• • • '"' "'" ''"'' 
ugÜn gi ıyor müsabaka imtihanına dahil 0 - da yapılacak tedabire dair biz- sur milyon liralık asfalt yollar 

,... lan talebe namzetlerinden Sa- h d b l ı d reşte sefirmiz Behiç Bey bu- b.h S . N . T dd. S zat meş u atta u unmuş ar ır. mukavelesinin de yeniden tet-
t\in Peşteye müteveccihen ha- \; z~·r::.'~. ~~tıB a~e 1 ı:i : Vekil Bey, vaki beyanatla- kike tabi tutulmasına da ltizum 
1'ltet edecektir. mı u tu, ıp ey er e emı nnda hükUm.etin azası sıfatile görülmüştür. 

Behiç Bey Peştede toplana- ha~~~ k~a':1ışl~:dır k::- afetzede vatandaşlara yapılabi- Bu mukavelenin tadili muta-
~lt olan Tayyare kongresinde tep ıçın . enuz aan. v~ n lecek muavenetin ne olabilece- savverdir. 
likumetimizi temsil edecektir. den tlllhk.sıı1at .gelmemlli~ştı1~·kMek- ğini yakından tetkik etmek,hem ------
~ • tıepte ım erın mua m ı ya- . A • • • Yunan hariciye nazırının 
ıvıacar kadın gazeteci pacakları da henüz teabit edil- de Hılalıahmer reısı olmak iti-

şerefine ziyafet meml~tir. barile muhtaç vatandaşı~ aci zevcesı 
Mu k be ·· · 1 k len yapılan ve yapılması lazım ş h · · d bulunan Y l<:ont Bethlen ile şehrimize ra a encumenı ge ece 1 . e rımız e unan ; ı · ü .. l k gc en muaveneti yakından takıp Harı·cı·ye vekı·11· M Mı. ha'-kopu e en ve Ankarayıda ziyaret et- pazarteııı i nu top anca ve k .. . . "' -

"1ış b ı M k d mektebin açılacağı günü teıbit etn_ıe uzere başvekıl Hazretle- !osun zevcesi Madam Mihalako 
\ . . u unan acar a m gau- . rinm emrile geldiklmn·n; ·- Es- 1 a ·· y f. · · ı bi 
tcısı Madam Olador Yorffy edecektır. ki h. d ~ ' ·~ pu os un unan se ıresı ı e r 

l)trefıne dün Turing klüp tara- F ransaya tahsile gidecek ~tanı~a e~ getçerk~nedi~nl mku~t~ç likte şehrimizi ve müzeleri gez 
ıııa b. ..ğl ğ. .1 . va ş ara evzı ıne ıçın mittir. 
ı;. an ır 0 e yeme 1 ven mıt tayyareciler bir takım yatak, yastık, batta-
" Tahlisiye idaresi bütçesi ~ d Ol d y rff ,. b Ye!filköy tayyare makinist nye, çamaşır, çorap, elbise ve a-
~'- a am a or o Y ı u- f . k ·h .1 Tahlisiye müdürü umumisi 
t~.;q Peşte ye müteveccihen ~h- mektebinden ~run ohın 11 endı r:aıçocu ki eş.y~~rnm · 1 za~~ Necmettin B. bir kaç güne ka-
'llıizden hareket edecektir. ler :'~srnda mwabaka yapılım' lee ini ·fsedv en 1

1ç1ın d~ır ve dar Ankaradan şehrimize gele -
Lı · ~ t" t k l · ve ıyı numara alanlardan. Nun, r ı a e otm şer ır. 
qarıcı ıcare a emı Hasan Kimi! Necdet Mem- cektir. İdarenin yeni sene bütçe 

~~eni teşkil e~~l~~ ~arici t.eşkl duh, İbrahim, 'ömer Şe~ki Efen lzmir İanesl ei. veklletçe tetkik ve kabul e-
.~, ~ te~emmul~ ıçın yem se- dilerin Fransaya tahsile gönde- . dilmiştir. Yeniden hiç ;bir ~adi: 
Q· hutçesıne 60 bın lira illlve e- rilmeeine karar verilmiştir Tıcaret odası memurları: İz- lllt yoktur. Avrupaya sıpanş edı 
11nıiştir. Bu gençler bir haftaya kadar mir seylapzedelerl için araların- len fenni tahlisiye alitı da bu 

'i &u suretle mevcut vesait tak tohrimizden hareket edecekler- da topladıklıan 50 lirayı HilAli- ayın içinde tesellüm edilmi~ o-
l'e edilecektir. -41- ahmore teberrüı- etııV~~erdir. laı:aktu 

Darülfünun talim taburu me
zunlar konu yedinci devre mü 
davimlerinin mezuniyet imti
hanlarına 26 te§rinievvelde ~ 
lanmıştı. Nazari ve ameli imti
hanların h"()•inde münevver 

gençlerimiz fevkalade muvaf
fak olmu9lar; bilhuıa teftitte 
yüksek askeri kabiliyetlerini 
göstermitlerdir. 50 ye baliğ o
lan bu gençleri yeti9tiren Cüm
huriyet orduıunun kıymetli mu 

allim zabitlerini takdir, gençleri 
mizi de muvaffakıyetlerindeı
dolayı tebrik ederiz. Bu miinaw 
betle mezun efend~erin mual· 
limlerile birlikte bir resimlerini 
dercediyo~ 
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Fikir, ... .. .., .. ... . . . .M.iz;Eılı, Eclebiya.~, 
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Neşriyat hayatı 1 1 1 SEHER VAKTi filminin (bu !tim 
yalnız sesli olup. ıözlil ve şarkıiı 

deP;lldi) unutulmaz mübdiası 

----
Asrın umdesi "lllilliyet" tir 

4 TEŞR1N18ANİ 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•i 

No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, ı.. 
tanbul. 

lngilterede neşredilen mühim eserler 

Telefon numaraları: 

latanbul 3911, 3912, 3913 

ABOf.!E ÜCRETLERi 

İngiliz I\eşriyat aleminden olmadığım saklamıyor. Kont 
bahsetmek isterken eski İtal- Sforza umumi harpten sonraki 
yan hariciye nazırı Kont Sforza Avrupanın vaziyetinden bahse
nın büyük bir alaka ve ehem- derken bu devrin büyük mü
miyet kazanmış olan eserinden him simalarını kaydediyor. 
bahsetmemek kabil değildir. Kont Sforza'nm bilhassa bü
U mumi harp bitip te Avrupajyük gördüğü sima Gazi Hz. 

Senelerce beraber yaşadıktan sonra ... 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığt 400 kuruş 800 kuru~ 
6 " 7 50 ti 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 
---+--

Gelen evrak geri verilmez 
M..iddeti geçen nüshalar 10 kur-.ş 

tur. Gazete ve matbaaya ait İşler 

i!in müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ili.nJarın mes'uliyetini 

k b .1 etmez. 

haritasına yeniden bir çeki dü- dir. Gazi eski Osmanlı impera- Bir kadın için acaba hayatı
zen vermek lazım gelince sulh torluğu ile alakayı kesmek cesa mn en mühim saati ne va-
masasına oturanlardan biri de retini göstermiştir. , kittir?... Bunu bir kadının 
İtalyanın eski hariciye nazırı Felesoiun aşkı hatıratından okumak daha ala-
Kont Sforza .o~muştu. Kont Alm;ın filozofu Haecel (He- ka uyandırıyor. Bu kadın diyor 
Sforza 30 teşrınıevvel 918 de kel) ihtiyar bir yaşta ölmüştü. ki: 
Mondros mütarekesi aktedildik Ömrünün son senelerinde Kai- "Bir kadın için hayatımın en 
ten sonra İtalya mümessili ola natın muamması ünvanlı eserin mühim saati ne olabileceğini 
rak İstanbula gelmiş, biliihara ! sahibi olan Haeckel büyük bir ekseriya düşünürdüm. Kendi 

,..... __ B_u_g_u_· -
0

-k-u-•• -h-a_v_a __ ...., 1
1 
hariciye nezaretine tayin oluna; aşk macerası geçirmiştir. Aşk kendimize bulamadığımız ce-
rak memleketini sulhtan sonra ve elem macerası. . . vapları ekseriya hayat bize o 

1 ün en çok ha11ret 18 en az 16 ki müzakeratta temsil etmişti. "E t H k 1. k k kadar unutulmaz bir surette ög-· 
d ·d· fl · ı d K l"k b" . . mes aec e ın aş me -•ece ı ı. uı:ı n rıızg,ır 0 os ontun otuz sene ı ır sıyası 1 Th L L f retir ki bir d!iha hatırımızdan 
f'tcek hava . , olac•ktır. h d B" k 1 d ! tup arı,. - e ove etters o 

• • _ ayatı var ır. ır ~o yer er e,. Ernest Haeckel- ünvanile İn- çıkmasına imkan bulunmaz. 

( i~ 
bulunmuştur. Yenı Avrupayı ·ı· kl d'l k d" Ben senelerce evvel kocaya 

1 

b
. .

1 
gı ızceye na e ı ere neşre ı-

f 
_, yapanlar tarzında ır vatan ı e d"l k 1 1· .1. · varmıştım. Birbirimizden çok 

... • "M k f M d E ı en me tup ar ngı ız neşrı-
miiiılll'! - a er o o em vropa,, "l · · ··h· 1 memnunduk. Mesut bir aile di-

d .1 b d K .. yat a eınının en mu ım eser e-
nesre ı en u eser e ont gor- .· d ld ye gösterilebilirdik. Bu mesut 

Kanun harici satıcı! muş. tanımış olduğu mühim bir ıın en_ o u-_ ailenin bir kaç da çocuğu oıdu. 

-lngilizceden-

rum: 
Hakiki felaket bir insanı bü

tiin hayatında ya bir, ya iki defa 
ziyaret eder! ... 

.. . rok devlet adamlarından bah- İhtıyar fılozofun bu macera- C 1 b"" .. d 
Dun gece saat on bır buçukta ı ~ k d. U . h sı çok hazindir· Haeckel altmış _ ocuk arımız uyuyor u. -------

sokakta bir adam avazı çıktığı setmı:·ted ı~. ..m~~ı arp~e:ı dört yasında bi~ adamdır. Fakat insanı şaşırtan öyle ,M-k--J-.-1---.. --b--k--
kadar yük!;ek sesle yayık ve kö 1 e_vve ı evır goz -0nune getırı- · vakalar oluyor ki daha evvel e tep ı er musa a ası 
tü bir gazel okuyordu. Sarhoş lbı~s:. Ak vb~upa hsu

1
_lkhunun ne kadbar Yatalak, mefluç bir zevcesi btınları hesap etmediğimiz ci- -

olduguna kail oldugunu bu ada- '1 uydu . ır tel 1 ıeyb~l.maruzK U· vardır. Yaşlı filozof omrunun hetle birdenbire karşımıza çık- r·· k y •t·ı Af 
l. t"kFl ·addesinde böyle un ugu an aşı a ı ır. ont son senelerinde metanet ve te- tıklan zaman ne yapacağımızı Ur - Unan l l a l 

VILMA BANKI 
Tıblıtin kendisine bahşetmiş olduğu 
ıebhar gUzelliP;ln bütün inceliği, i' 

zarafeti ile yarın ıkşam 

OPERA 

ile beraber temsil ettiği gayri kabllı kıyM 

ve tamamen sözlü ş&heıerl 

MAVi MEtEK 
filmi olacaktır. 1 O teşrinisani 

tesinden itibaren 
paz :ıı · 

M E L ~ K ve E L H A M R 4 mın s 1 a c Sf • b d · 1 11" "h · gazel okumasına Polisin nasıl '. orza n~-~- u eı.:re aıt.:n attı- se ıye mu taçtır. bilemiyoruz. Işte benimde ha- 77 nci haftanın 3 üncülüğü- sinemalarında !ıird•n irae edllecekdt ~ 

••••••••ooo••••~~· -
ses çıkarmadığına şaştım ve gı e~ mu _ım vazı)et vus~ur Otuz yaşlarında bir kadın., yatta karş1laştığım büyük hadi nü Darüşşafaka lisesinden 914 
peııçereyi açıp dinledim. Meğer ~a - a~a~:~t.an ı -

1 
mp~ator u- Franziska Von Alten hausen is se böyle oldu. . Kenan Nafiz B. kazanmıştır. 

gazel söyliyen sarhoş değil ~e- g~nun .. a ı ır. t~ ya ... ?ntuna minde bir kadın kendisine birı Kocama sadık bır kadın oldu Yazısı şudur: ....... AŞK HEYECAN KIN •• ~~ 
ten helvacısı imiş. gortkm~ştere; ?ır huku~d~ra mektup yollayor. Filozof çok 1 gum ıçin bu "büyük hadise" ka> Bir hafta zarfında gazeteniz- ..,.. ... ... • .. 

Eu fırsattan istifade ederek ~~:ar~ra~akiı:u ı~~r~tyo~uuyo~~ çalı~ıyor, çok uğraşıyor. Fakatj dşuıınkda kkenddi. vi_cdkanımıdtahlikl .. e de dikkat ve ehemmiyetle takip Bu perıtembe aktamından itibaren A S R f 
bu ne sattıg-ı ve ne kazandıg-ı, ruhunda derin bir yalnızlık var er en en ımı ocam an u-

1 
tt" · h b ı · ··h· · d B d A usturya veliah : . .. .. k l . b" b 1 e ıgım a er enn en mu ımmı S 1 N E M A d Ö öl 1 ~ a R L 

hele ne söylediği malum oln:ıı- u._ osn~ a Sv b k·ı· p -ı Genç kadının bu ilk mektupla çuk gosterece ııç ır şey, u ~ı ni hiç şühe yok ki Türk - Yu a U rece .n z ve Y .,. 
d 1 1 h·ı-f b tının katlınde ırp aşve ı ı e . . . madım Kocamın mes'uliy·etı ' ' F a A yana am ara ı<anun ı a ına a 

1 

• ,. • • • k 0 başhyan muhaberesı ıkı sene , · . . ·. ' nan Dostluk, Bitaraflık, Uzlaş- .,. R E L ile M E R 1 D U K K N 
ğıra bağıra sokaklarda ıazel o- şıç ınf.khı9 bır dal?Ihı yoF tud~· d- sürmüş, ihtiyar filozofa kuvvet mes u.t bır aıleyı yı~rı:ıa~la yap- ma ve Hakem muahedelerile 
k - 1 .. d d'ld" - · nun ı nnce ve ıa t er ınan . . . . . . . tıg-1 cınayet pek fecı ıdı 
~m~ga nası musaa e e ı . ıgı- - 1 b" .. A r vermıştır. Bınbırlerını gıyaben . · . tahdidi tesiihat protokolünün i- tarafından temsil edilen 

nı alakadarlardan sormak ıstc- sag 0 u~ ta ~r gun vus~ ya j tanıyanlar bu iki sene sonunda Artık yıkılan bu aıleyı tut- ki millet Başvekil ve Hariciye 
rim. -bMacanstan _ımp1aratdorl_ugunun buluşu>''Orlar. Gene kadın ihti- mak için çare göremedim. Bo- Vekilleri arasında imzalanması 

aşına geçmış o say ı ımpera 1 • k · · hk ·· Cem'an yekfın bir lira serma- • . . - yar filozofu seviyor. Haeckel'in şanına ıçın ~a _emeye mu- teşkil etmektedir. 
Yesi ve azami 25-30 kuruş karı torlugun ıdaresınde Macarların . b 1 k b 1 t ·;;·_ racaat mecburıyetınde kaldım .. f h k" . . "h ıse una nası mu a e e e tı.,ı Ankara bu hafta zarfında ta- KAHCAtl KJDIN 
olan bu ticaretin ( !) memleke- nu u~ ve a ımıyetıne nı ayet ni söylemeğe lüzum yoktur. ve öyle yaptım. . • .. ' · · 

ı ·kı . . d. - . . vermış olacaktı N"k"h mızın fes hı· ı"çı·n koca rıhı gunlerınden bır kaçını daha te ve sa ı erme ne getır ıgını · • . ı a ı - d 1,. d 
pek bilmezsem de bunlardan bir Ko~t . Sforza umumı harbın E'..vlenecekler. Fa~at . ?rtaqa mm cürmü~ isbat mecburiye- yaşo. ı. ...omşumuz ve ost.u-

kl 1 - k ,., en muhım sımalarını tanımıs- malul, yatalak, mefluç bır ka- tindeydim n ı muz Macar ve Yunan Başvekıl-
~o arın_ın ge ene ge_çhe~e, aı''.ıf- tır Kont Sforza'nın bu mühi~ dm var ki buna manidir. Fran- O man.a kadar daima sada !erinin hükumetimiz merkezine 

ı Filminin mevzuu budur 
.............. +• FOX maınııl~tı •••• 

na çocuga, gence ve ı tıyara a · . za - k b 1 C b 
t l d.1 tm k ·ç· k _ simalardan bilhassa Fransa ha zıska olsun, Hae~kel olsun ken- katı·ni go··rdug·· -um kocamın bana vu u u an ve . ayramına te-

a ma c ve ı uza a ı ın o e . . . 1 . . b k d .. 1 d""f d · ı · T" k f 
rih ve mülevves ahenkle şarkı- riciye nazın M. Briand'tan bah dı ız_dı_vaç arı ıç_ın ~ .a ı~ı~ o - nasıl hiyamı:t ettiğini anlatma- s'! u e en ~ıya~et en, ur e. -
ler okudukları ve her türlü her sedişi tuhaf ... Şöyle bir iki sa- mesı~ı bekledık~en_nı duşune- ğa başladı!!\~ k~nı umu~ıyesınde çok .de_rııı 

d .kt tır az sayanı hayret değildi. rek vıcdan ve ahlak ıstırabı çe- _ Bir kadınla tanışmıştı Ni- bır kardeşlık ve dostluk hıssıya 
M ~ ı E

0

l ii~ş;;asıuoa l 1 EtH!MRA~ iii~iasıuoa 
ze ye ı en sonra sonuna , . . · · h"" .. ·1 · 

- Vay ne güzel keten helva! "Fransa fikri, mankıkl, ede- k~yorlar.. Bır kadın kı kocasının hayet bu kadının muhabbetini tı~ın teza u11;1ne vesı e ve ım-
K dt .1• d k · · · · bidir Fransa her şeyden evvel hımayesıne muhtaçtır. O kadı- benı·m sadakat ve samimiyeti- kan verdi. Bır taraftan Macar ay nı ı ave e ere ışın ıçın- · . . .. . . B kir ·1 • • b. d 
den çıktıkları görülmektedir. - fikri karışıklığı hatta fikri karı nın bır an evvel. ol~esını b:kle- me, çocuklarının istikbal ve sa- aşve ı ı e, ~n anevı ır .. ost-

Evvela gece halkı rahatsız e- şıklığın görünüşünü sevmez. ~~~. n.~ kadar çır~ın ?.Id1;1~unu adetine tercih etti. Her ikisinin l~k ;:e .~ardeşlık esasın~_muste-
decek şekilde sokakta vı; evde Briand edebi ruha malik de- duşunuyorlar. l~dı~aç_ umıd~ tat biribirlerine gönderdiği ve mah mt Turk -_Macar,, mu!1a57ba zengin ve muhteşem filminin 
gürültü etmek yasaktır Bu a- ğildir mantıki ruhu yoktur. Bri lı, fakat uzak bır umıt halınde kemeye arzedilen mektuplar bu tının daha zıyade takvıyesıne '.1'usiki ve şarkılarının güzelliği 
damlar neden bu yasag" ~n bari- and hayalperverdir daha doa-. her ikisinin de ruhunu ısıtırken nu isbata kafidir. çalıştık. ıle !Ayık olduğu parlak mJuf· 

· ' · "' h" b ki · b" f · 1 . . . lerlyetl kat.anmıştır. 
cindedirler. Ticaret etme baha rusu tembel bır hayalperver yal ıç e enmıyen ır acıa 0 - Bunları söylemek benım ıçın Diger taraftan Yunan Başve- ı ıı . S 

1 
FOX jlJRNAL 

nesile mani okumağa ne lüzum nız istikbale bakar, en yakın muştur: kolay olmamıştır. Durduğum kili ve H. Nazırı ile Başvekil ve Aveten.d. öz U h . 
1 

. 

var?. mantıki icabata az ehemmiyet Franziska bir gün kalp hasta- yerde düşüp bayılacaktım. Her H. Vekilimiz arasında, "Türk- unya avaaıs crı--• 

irae edilen 

Bir Tan~o tntten 
IVAN PETROVITCH 

tarafından temıil adilen 

PARİS KIRALI 
tamamen fransızca sözliı filmi 
bütün halk tarafından takdir ec'Il

mlştlr. lllveten: sOzlti FOX 

JURNAL ve sesli, canlı resimler 
• Ilı müntehıp sesli varyete .. 

• 
Sonra, laf atmak kanunen cü- verir. lığından tıkanıp ölmüştür. kes beni dinliyor, hakim boşan- Yunan münasebatı,, nda yeni -

rüm teşkil eder .. Bu laf atmak Kont Sforza bazı noktalarda İşte hazin bir roman mevzuu. mak kararını vermek için bana bir devir açan Dostluk muahe- - Ri~HARD TA~B~R -ı-
makamla olursa kanunun çerçi- Briand ile Loyd George arasın Fakat hakikat... bir çok sualler soruyordu. deleri ;.'Tizalandı. Bundan başka 1 1 G L A K S Ü 
vesinden çıkar mı? Eğer birisi da müşabehet görüyor. Tanıdıklarım, çocuklarım akdedilen bir protokol ile, mü.sa p d 1 d 

1 ek yakın a ... ...... ·-··· ~ nemasın • <'.ocukların kuvvetli ve aağlaoı 
bir kadına: Türk stik1al Harbi mahkemede bulunarak bana bir vat esasına istinat eden teslihat " 

1. B O lb d - - büyUmeslnl temin eder. - Siz ne kadar ince bellisi- Kont Sfoza'nın eserinde biz- s. . arü e ayi kuvvet, bir teselli teşkil edebi- ta tahdit keyfiyeti kabul edildi. 
niz ! dese ve kadın şikayet etse ce en mühim ol:m kısım bize ta temslllerl lirlerdi. Fakat ben hiç bir tanı- Bu suretle iki millet, tam bir 
sözü söyliyen mahkemelik olur, alluk eden kısımdır. Umumi Salı günü dığımın bulunmasını isteme- emniyet, vasi bir dostluk hava-
Iakin keten helvaci: harpten sonra Türkiyenin ara- akşamı saat ISTAHBUL BELflllYESJ dim. Hayatımın bu pek mühim s: içinde ve yepyeni esasi.ar dai- :··~···············~···~·· : ITTIHAD l MiLLi • Su hanıma bakın ne ince belli" dan kaldırılmak istenildiğin- 21,30 da ~ ~ ~~ zamanında yalnız bulunmağa, resinde çok kuvvetli bir teşı:iki 

··K,minın Y""' otu ·dur kiminin elli" den bahseden bu kısım, eserin Yaln•z mu•I· ~ ~ 
1 

hakimin karşısında ayakta du- mesai zemini bulmuş oldu. Bu 
lim Vt' · ·ılehe 1 • • • k · 

::~:~v:: ~::rb~::::·~~:::~.~e telli" ;~;ap:;~~1~~deacie~u ~::ı~:d:~1~~ 1 ere m•iı;us ~~~~k beklemeğı tercıh etmiş- ::~~r:~:ğih.hf~~i~~1~~tf~~~~~ r1~ ürk sigorta şır etı ~ 
dedi mi, akan sular duruyor. Kont Sforza, senelerdenberi MELQ Bugün bu satırları yazarken şılıklı menfaatlerine istinat et- Harik ve hayat üzerine s;gorta muamelesi icra eyleriz. ~ 

Do;;rusu keten helvasının in- haricinde yaşadığı bu günkü 3 perde 12 tahlo o gün nasıl olup ta buna ken- mektedir. Yakın şarkın tarihin- Sigortıılan halk için müsait şeraiti havidir. ~ 
sana bu kadar imtiyaz vereceği İtalyadan da bahsederken fa- ıı.\~~:,~stein 1111 dimde kuvvet bulduğuma ıjaşı- de bir dönüm noktası teşkil e- i:;rkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında ~ 
ni tahmin etseydim helvacılık şistliğe aleyhtar olduğunu, İta! Tcrccm• yorum. O zamana kadar sami- den bu hadise, Balkan, hatta ci-
ederdim. ya hükumetile Papalık arasın- eden: .111111111 mi bir dost hakiki (:ıir arkadaş han sulhünün kuvvetli bir mü- entası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ~ 

FELEK da aktedilen itilaftan memnun Fi"mr .\dil lı olarak tanıdığım, çocuklarımın eyyidesi olacaktır. .. .. ~ Telefon: Boyolflu-2003 -ıı!I •+'t! 
(Milli l/f t)i n r ı ehi romanı: 12 ~ ,- Ondan sonra da, bir çok ko-J _:: AkŞam yemeği.-.. - ı leniyorsun be kan. · Ne akılsız,, Kıza bile dişten tırnaktan ayı-j sine yakıştırması, göz alışı)t).:ığı 

nuşma talimleri yaptı, yerden Diye mutfakta didinip durdu- ne cahil şeymişsin sen be? .. Na rıp bir şey yaparsam dilin bir belki iki saat sürd'ü. 

Bari giyiver de eskisin, ben de 
her sene bunları naftalinlemek
ten, ikide bir çıkarıp ne oldu
lar? .. Diye bakmaktan kurtula
yım .... ,, derdin. Görüyor mu
sun, sakla samanı, gelir zama
nı ... Dedikleri şey işte budur .... 

Yine, aynanın karşısından hiç 
ayrılmıyor, arada bir bana, en 
çok ta kendi kendisine soruyor
du: 

- Traş olınak ta lanm değil ., 
mı. ... 

- İ stanbolinlerden başka bir 
şey olmamalı ... Öyle ya davet. 
Abt \t Paşa Hazretlerinin dave
ti! .. rlaşka ne giyinilir? .. 

- Yarın öt:leden sonra daire 
den çıkmalı, Sirkcdye inmeli, 

selamlar verdi, cevaplar hazırla ğu için tabii yukarda olup biten' sıl da kahrını çekmişim? .. Bil- karış uzuyor!. Sofraya da böyle indi. 1'· 
dı, l~rin -~arkınd_a d«:ğildi. Ben de,: rr.iyor musun, anlamıyor mu- Kendimi bildim bileli, her şe 1 

.- Y ar-ın akşam ~ç~~~ çedt 
. . . . . bır koşeye sınmış, hayretle pe- sun .. Bir prova etmek lazım ... ye: mıyelım ... Koca Ruştunilll 

- "Arzı ubudiyet ve tazimat der beyi seyredip duruyordum. 1 Şimdiden giyinmek, yakıştır- - Peki... pişkin olduğu görülsün .. 
ederim Paşa Hazretleri. ,. Annemden ses çıkmayınca,! mak liizım !. Düşünmüyor mu- Diyen, kuzu gibi annemde Diye, çalımlı çalımlı bir ye-

. . . . . . gözleri ife beni arandı: 1 sun ki, kocana gün doğdu. Gör- bu hali görünce hayretim bütün mek yedi!. Etem ızzet 
- "Alllah ömürler versin Pa- -Kızun .. Belkiys .. Yavruın .. 1 düğün rüyalar hakikat oldu. bütün arttı!.. Fakat, babamın ! Eğer, bütün bu saatler zarflll; 

mükemmel, sinek kaydı bir traş şa Hazretleri . ., Haydi koş, annene söyle İstan-1 Hem sen ne diye kendini ha- kulağına ne söylense hiç birisi da babamın yanında bir başkas 
olmulı, hemen vapura atlayıp .. · · · . bolinlerimi çıkarsın. zırlamıyorsun? .. Gitmiyecek mi girmiyor, o, hep: olsaydı, muhakkak: 
eve gelmeli. Ancak hazırlanabi- "-Çakerlerini garikı 10.tfu ih O, sırada annem geldi: sin?.. , - İstanbolinlerim.. - Bu adam çıldırdı!.. • 
lirim. Kaleme gider gibi olacak sanınız eylediniz Paşa Hazret· - Bey, yemek hazır... Annem de tahaf ya ... Baba- Diyip duruyordu. Neyse, an- Der, deli hekimi arardL ?tfe~r 
değil ya ... Kalrba kıyafete bi- leri .. ., Her akşam kapıdan girer gir- mm bu son sözünü işitir işit- nem:· faatin, ihtirasın, ortada hiç bl 
raz d!izen vermeli!. . . . . . . mez: mez: - Haydi kızım, git, sandık şey yokken: 

Aynaya tekrar uzun uzun bak - "Ha_mdi nimet ve arzı min -. Hanım .• Yemek!._. - A .. A ... Benim ne işim odasından getir. Büyük ceviz - Ne oldum?.. ,.r 
tı, bana sordu: net eylerım Paşam .. ., Dıyen bex, bu söze bır kızsın, varmış. Rezil olmaya mı? .. sandığın içinde... Diyişin, bir insanı bu kad el 

- Kızım .. Baban da yakışıklı Daha bir sürü aklımda tuta- bir kızsın! Aman Allah. ı He~ be_n ~e ~iyeceğim? .. İstan Dedi de gittim, getirdim ve .. değiştireceğini, aptallaştıt3 e· 
adam değil mi?... madığım laflar. Bütün bunları - Hanım .. Hanım! .. Ne ye- bolınlerın_u ~? Peder bey onları elimden kapın ğını, küçültüp maskara edcC 3 

Ne diyeyim, güldüm, aynanın karşısında kırılarak dö meği? .. Böyle günde yemek dül Demesın mı? .. A~kasın~an frr ca, ı ğini hiç düşünememiş, aklllll 
_Evet, çok yakışıklısınız.... k.~lerek söyle~ikten, sayıl? ~ök~ ş~ülür ~ü? ... Gaflet içi~desi~ 1 ~at bu fırsattır.· .~ıxe .~aı~.ba .?o - Haydi siz istediğinizi söy- getirememiştim.Mübarek ada(ll: 
Dedim. Yakışık kim, sen kim tukten sonra bır defa da gıyımlı nız. Haydı benım İstanbolinlen gazım tıkayan dugumu çozdu: leyin... ne ne iştahlı imiş. Demek, ı:e 

be adam .... Buruşuk suratına halile tekrarlamak istedi olacak mi getir. 1 - Bu kadar senelik karınım.. Diye rahatladı, giyiıınııeğe vallı adamcağızın seneler~ !İl 
mı, patlak gözlerine mi, sarkık ki, telaşla ve lakırdılarını biribi- - Canım, İstanbolinleri Y!l- 1 Kaç kat elbise yaptın da bir ye- başladı. Damatlığındanberi ga-, ri düşüni,ip düşünüp te .bir tilr si 
etlerine mi, şişko vücudüne mi, rine karıştırarak seslendi: rın akşam giyecek değil misin?.! re koydurdun. Hiç karının giy- liba bir selamlıkta giyinmiş, bir rastlıyamadığı şey kim otur 
tepe gibi sivrilen göbeğine mi, - Hanım .• Hanım .. Yahu .. Bu saatte ne İstanbolini, ne el- diğini, giyeceğini, dışarlığını, de bu akşam giyiniyor. İyi ki, olsun, fakat, adı: 
kalın ensene mi?... Hangisine Hanım.. bisesi!.. içerliğini düşündüğün var mı? .. daralmamış, bozulmamış. Giyin - Paşa .•• 
yakışıklı .. Demeli?.. Annem: - Fesüphanallah .• Hala söy- İnsan yanına kılık ile çıkılır. mesi, ~ynaya bakıp bakıp kendi (Bitmedi) 
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r Muhabir mektupları .. 

Köylünün sıkınhsı 
nereden geliyor? 

' 
.!LLfX l!.1 

Tasarruf L..-,._Po_ııs_ıe_J H. Ticaret 
Ziraat fen memur- Katil kim? Ofis, ihzari faaliye-

" 

1 lktısadi hafta 1 

Haftalık mali icmal 
lanna sualler z il lb h tini bitirdi 

ava 1 ra imin Roma imparatorlarından si akşamı 18,40 lirada istekli 
1 f · ··ı·· Ü Kadrosu da 30 memura ka stihsalatı daha fazla ucuz- ecı O Um Vespasien mebani inşaatında panan ~nadolu eshamı dün 

al ? iblağ edildi suhulet ve tasarrufü mucip olan sabah 17 !ıraya arzolunduğ u hal 
latmak için ne yapın ı · Elleri bağlanmış boğazına Harici ticaret ofüıi ihzari ma bir aleti icat eden bir ustayı az ! d~ talip zuhur etmedi; akşama 

' 1 

1 

r'ındık fiati nasıl düşürülüyor, 
müstahsil ve tüccar ne yapıyor? 

Milli iktısat ve tasarruf cemi~ kurşun sıkılmış hiyette olan ilk faaliyetini bitir kalsın hapsettirecekmiş. Bu. i~ ~oğru. arzın ço_kluğu karşısında 
yeti, Zi.~aat f~n m~murları ve zı Şilenin Erenler köyünden İb- mi§ ve asıl faaliyet devresine parator: "ehaliye iş bulmak ıçın fıatlerı 16,30 !ırada kaldı. Ana- • 
raat muhendıslerıne bazı sual- rahim yirmi gün evvel kaybol- ermiştir. Ofis Ticaret müdüriye bu kaçlar müşkülat çekildiği bir 

1 
dolu t~hvilatı da bir. gtin zarfın 

Ler sormuştur. Bu süaller şunlar muştu. tine müracaatla her haftanın ih sırada o işi görebilecek olan ma ı da 26 !ıradan 22,40 !ıraya kadar 
dır: İbrahimin cesedi Satmazlı kö racat eşyası vaziyetlerinin bildi kinenin mevcudiyetini tehlikeli J llüştü . 

. Daha ucuz is;ih~_al Xa.J?mak i- yü civarında elleri kollan bağlı rilmeı;inİ istemiştir. görürüm" dermiş. Tarihin nak Bazı mehafil bu havadisi 
çın ne yapmalı. Koylunun ha_Y~ ve boğazından kurşunla yaralı Ofisin yeni çıkartacağı hafta- !ettiği bu fıkradan üç netice is- kaydi ihtiyatla telakki etmek 
tını tazyık eden şartlar nedır · olarak bulunmuştur. Tahkikata lık gazete de yakında intişara tihraç edebiliriz: birincisi, 19 lazım geldiği kanaatindedirler. 
Köylerde murabahacı~ar ne devam olunuyor. başlıyacaktır. Diğer taraftan ti asır evvel de yer yüzünde işsiz- Diğer esham ve tahvilatta da ! 
~~sbette ve ne kad~r faızle koy Ağaçtan düşmüş careti hariciye ofisinin bugünkü lik derdi mevcut olması; ikinci- bazı tenezzüller görülmüştür. 

ı luye borç para verırler?. E · B k ı k - d kadrosu yapacag- ı işin ehemmi- si, makinenin, is.sizlig- i arttırdı- Ezcümle, Arslan Çimento 26,30 Tarlada çalısan ziraat amele- yıpte .ıça çı .ar so agın a İ 
, . . .. d r -: kadardır' Zi oturan Halil Ef.nın 11 yaşında yetine binaen kafi görülmedi- <Tının o vakit mechul bulunma- ş Bankası 9,25; Telefon 23 80 
sının gedun. e 

1
g

1 
nel ıl · lı ki oğlu Ramazan dün ağaçtan ğinden 30 kişiye iblağ edilmiş- ~ası; üçüncüsüd~, Roma impa- Reji 8,10 lirada kaldılar. Buma 

raat t rısatı nası yap ma - d" .. h l'f 1 . d t' 1 - 'k d. b h yanda yalnı · T m h' · d ? uşmuş mu te ı yer erın en ır. rator uo-unun ı tısa ı u rana ;, ra vay ıssesı 

ırB. 'b' b' k ll yaralanmıştır. Macarlar 500.000 kilo sebebiy~t vermemek iı;in tedbir 56 .dan 62 liraya kadar tereffu 
unun gı ı ır ço sua er var T h ht d b' li davranmasıdır. ettı. 

dır. Verı·ı·en cevaplar, milli iktı- op ane rı ımın a ır t"t" alacaklar 
u un Buharın kuvvetini ilk kesfe- Mısır Kredi Fonsiyeleri ge

sat ve tasa,·ruf cemiyeti tarafın cinayet Macaristan hükumetile ara- den Denis Papın 1707 de Aı"ma çen haftaki fiatleri ınu!.afaza 
dan tetkik edilecektir. Sorul.an Beyoğlunda Osman B. fırının mızdaki ticare~ muahedesinin nyada dört çarhlı bir vapuru te- etmektedirler: 
suallerden bazıları, Ankara zıra da hamurkar Ömer dün Topha tb'k' b 1 d - im t 1886 tertı'bı' 172 " ı· . . · . . . . ta 1 ıne aş an ıgı yazı· ış ı. crübe ettig- i vakit taifalar vapu- ı 2 ıra 
at kongresının ruznamesıne te- ne sandal ıskelesıne gltmış ve B h d 'b' M ı 113 

. u mua e e mucı ınce aca- ru parçalamışlardı. Ancak bu .903 .. .. 
1 rabzonda yolcu iskelesi ve Reşit Paşaııın limanda mas .etmektedır. bura~a sandalcılar kahyası Mus' ristan tütün inhisar idaresi ken- pek mühim bir kesif idi·, ve bu- 1911 .. 111 

Zıraat memurlarının ankete tafa ıle kavga ederek Mustafa- d' 'h · · · · ı · -·· ·- " 
giJrllnllşll cevap vermeleri kongre mesaisi nın üzerine iki el silah atını«- kı 1· t~ydacınıt.~teı:nın 1ıçınktJ!1emSe- na husumett~ d~vamın _imkanı Memnu mıntakcılardaki 

T · K 'b' f d k f' · · d" .. k . ~ etımız en u un a ca ır. a- kt t k ı rabzon, 25 - Trabzon... a cı ınce ın ı ıatınr uşurme nı daha çok kolaylaştıracaktır. tır Çıkan kurşunlardan biri 
1 

k 
1 

t"t" 'kt yo u; ne e ım ış o acagına var "b 
radenı'z sahı'l1'ndc Türkiyenin tedirler. - _. - · tın a ınaca o an u un mı arı dı, buhar ·ı uvveti sanayie tatbik erazıyı mu ad ele 

D •• lf •• Mustafanrn baş.ına diğeri de o sı 500 b · k -1 d 'b 1 k 
en büyük ve en mühim bir vı- Köylülerin hali arU Un Un- d d k l k . ın 1 0 an 1 aret 0 aca t.•r. edildi ve tatbikat sahası gittik- ANKARA, 3 (Telefonla)-
! ra a ora an geçme te o an U Yakında Macar rejisi memleke- .. .. k A k • 
ayet merkezi olmakla beraber Geçen sene fındık mahsulü . . . feci Şevkiye isabet ederek yara . . .. .. . . . çe tenevvu, teves~u ve te em- s en memnu mıntakalarda 

ticareti sönmüş, iktısadiyatı 1 d - d b"f' k" r· f Başı bırıncı sayfada tımızden tutun almak lÇın bır mül etti Bilahare diğer keşfi- bulunan ve e«hasa ait olan gay-
0 ma ıgın an u w1 oyu a- . . .. d' - . 'h . .. · !anmışlardır. Yaralılar hastane- .. k kt y · · ' · ~ 

durmuş bir yerdir. Vaktile bu- kir düşmüş ve borçlanmışlar- rının goster ıgı ı tı~~ç. uzer~= ye kaldırılmıştır. Tahkikat ya- muna asa. a.çaca ır. en_~ ~ua- yat ve ihtiraat ~a bunlara inzi- r! ~en~ulatı.bedel~~z ?l~rak em 
rası mühim bir ticaret limanı dır, bu sebepten dolayı fındık- ne d.er~al topla~rlaı~llırt~'.· ~ı pılmaktadır. Katil yakalanmış- ~1e ~u~ı~~nce ~acar hu~.u~e marn ederek net.ıced:. ~v'.11p~-ı la~ı mıllıye ıl~ degıştırılmesin; 1 
İken şimdi kendi yağı ile kav- dıklarım tutamayıp bunların van ~çtımaı lO gun bıle surmıy~ tır. • t. .zmı: uzu~lerıne e~ musaıt nın adeta çehresı degıııtı, ııımdı-j ?aır kanun layıhasmın tesrıi 
ruımakta güçlük çekmektedir. tesbit eyledikleri fiat ile mal- cektır. Toplanması pek yıakın Esrarengiz bir cerh tK~~eyı .. tat?hk edecektır. k'.. medeniyeti ~ey~ana. çıktı.. ıı:tacı hak~ında meclise ?~ve-
Nüfusunun çok mütekasif olma larını elle · ı cıen çık trl'!'::':{a dır.,, . 'd O ak" d T vf'k omur ı racatımız arttı Suphe yoktur kı bu ıslerı serma' kaletten bır tezkere gelmıştır. 

. b . Divan azaları on kışı en te- rt oy e oturan e ı z d k" .. h · k'l · · · d -·~ -sı ve arazisinin de o nıs ette mecbur oluyn ar. .. . f k"I F.' d' . 'd k .. .. ongul ak omur avzasının ye tes ı ettı, ve sermayenın e .,,, ,J. 
taşlık ve mahdut bulunma Zahire borsası yok! şekkul etmektedır. Hukuk. a u 'en 1 ge~ evıne gı er en onu faaliyeti artıyor. İstatistiklere bilhastı haris, her şeye kadır, rlr.na C a 

1• f d k tesinin azalrı geçen senekıler o ne henüz kim olduğu anlaşıla- 1 · b 1 b b b · • l H Ik F k sı yüzünden mahsu atı ın ı , Burada senelerdenberı mev- . . . Ad'l Eb'T" b' . ık ak b ak! k 1 nazaran geçen ay ara nrs ete ununla era er gayrı mes u a ır ası mutemetle-
tütün, mısır, ve fasulyeye mün- cut olan h•Frda bir mı:amele- lup Hus~hıttın ı ve u ua ~ıl'.an .. 11: ~ ar ıç 

1 
a a - daha çok kömür çıkarılmıştır. olan şekli, yani: anonim şirket 

hasir kalmıştır, bu mahsulat nin cereyan eylediği vaki de- Beylerdır.H R B T~·~z~rın e~ ,;a~a amıştır. Geçen ayki istihsal miktarı 104 [*] rının içtimnı 

ı 

ille yanında hal km en büyük ü- ğilmis ! Herkes hariçte ısini Tıl?tan . apsan. 'heşat d·inı~e 1 Ma ytapı kma ta ırk. bin 223 tona baliğ olmuştur. Ay Anonim şirket ve makine. Halk fır!<ası mutemetleri dün 
'lıİdi birinci derecede fındıkta gördükten sonra borsaya ,,~!ip ~ad1rı .R~şıt ş. ıİntı. a1J? et 1 

.
1
1§ e ru çocu ni zamanda ecnebi vapurları es İşte Avrupada, yekdiğerini mü fırka Vila}•et merkezinde topla • 

.. d .... d a · · · ·"' · tır. lahıyattan zmır 1 smaı Beyog- lunda A - h amında k' · z ld k · · · k k k f k · 1 · h kk d .. •e sonra a tutun e ır. yalnız ır.u:ıme (.Sım kai'~ttı:- ııb' . İ .1 H k ga am ısıne nazaran ongu a tan temmım bu ık• uvvet, şar tan nara ır a ış en a ın a go-
Bu vilayetin mazideki mamu mekte !.·ıı•t 2rı Fındık iia'.nin Hakkı ve ~e Eıydecbı_ smaı Şa Hermanın kahvesi bahçesine daha çok kömür alıyorlar. Bir aksayı -şarka kadar olan memle rüşmüşlerdir. Memurların Halk 

riyetine sebep burasının bir sukutuna mani olmak için tara~ k~ Beyl~rdır. d ed ıySatbta~ Se- geceyarısı henüz doğmuş bir ay içinde Yunan gemileri Zon- ketleri soyduktan sonra ar- fırkasından alakalarının katı 
t ·a· B" · · · kıp Şerıf fen en e a rı ve a k - b kılm t Ç ld k ı· d 11 b' 655 · -ransit merkezi olması ı ı. u- fı vılayetten bır çok mesaı sar- . • ' . ız çocugu ıra ış ır. ocu gu a ımanın an ın tık soyacak bır şey kalmadıo-ı hakkında henüz bir tebliğ yok-
tün İran ülkesinin ithalat ve ih folunmakta ve borsanın hali fa- lım Beylerdır. ğun ismi Münevver, babasının ton kömür almış,tır. İtalyan ge- için bizzat 'Avrupayı kemirmeie tur. Maamafih tebliğe intizaren 
racatına iskele bulunması dola- ali yete . ~etirilmesine çalışıl- mak içın her vasıtaya müraca"t ismi Jlüs.~yin ~on:ır~k Damla- m~le~ ise 700 ton. Holland~ g~ ı başlamıştır. . . _. bu hususta da simdi den bazı te-
yısile Trabzon başka bir husu- makta ımış. ediyorlar. cezeye gondenlın~şt1r. Bıraka- mllerı, 328 ton. Mısır. geı:ııılerı. Avrupanın geçırdıgı buhran dabir ittihazına başlanmıştır. 
siyet arzederken son zamanlar Vay köylünün haline! Buna bir çare lar hakkında tahkikat yapılıyor 350 ton, Fransız gemılerı 422 bundan başka bir şey değildir. 
da yolların bozulması ve nak- Fındık alım satımı yine köy- Buna en müessir çare olarak Alacak yüzünden to~ İngiliz gemileri 19 ton k?- Bu buhran nasıl hitam bula-
li.ı:atı~ tehlikeli b~~ası ve !erden tedarik edilmiş olan kı- diyorlar ki: Ziraat veya İş Ban Fatihte Dere sokağında kah- mur almışı~:dı.'.. Ayrıca. 7 bın cak? Bunu kimse kestiremez; 
fumruk .muamel~lcrın~ de yo- rıcı ve komisyoncular vasıtasi- kası bu iş için 500,000 lira tah- veci Tevfik ile ıjdför Bahtiyar 231 ton komu~ Yunanıstana, yalnız bilinen bir şey varsa o da 

Yugoslavyadan çıkarılan l 
Macarlar 

~nda gı~~esl hasebıle tran le yapılmaktadır, bunlar köyle- sis ederek fındıkları toplamalı arasında bir alacak meselesin- 373 ton ~sır~ . ıhracat olmuş- makinalar yüzünden iş bulamı
Sıt ~erkezının m~alesef Batu- rin ağaları ve dişlilerinden ol- ve sahiplerine nısıf bedelini pe den kavga çıkmış/ Bahtiyar bı- tur. Aynı ay ıçın~e Zong~lda~- yan amelenin besletilmesi lazım 
ına ıntikal etmesıne . se~e~ ol- dukları cihetle türlü türlü dil- sinen tesviye ederek nısfı diğe çakla Tevfiki sag memesi üze- tan İstanbul İ~mır, Mersı~ ~.ı- geldiği kanaatinin bir çok mem 
ınuş:ur .. Tra~zonun .şımd1ki. "?a ler dökerek ve fena propagan- ~ini de fındıklar değer fiati!e rinden yaralamıştır. manlar!na.55. hın 229 ton komur leketlerde kuvvetlenmesidir. 
~urıyetı eskı transıt devrın~~ dalar yaparak ucuz fiatle köy- satıldıktan sonra köylülere te- Bira şişesile sevkedılmışt.ır. . . İşsizlik derdi devam ettikçe 

kakayasıd~r. İrana kadldll1' mu- lüden alırlar ve 25 para gibi cü- <iiye etmelidir. Yerli tüccarlar- Bomont' fabrikası bekçilerin Kambıyo fiatlerı Avrupanın içtimai nizamı tehli-
emmel hır şose yapı ığı ve · b' k · 1 .. b' .. .. l' b' · k t 1 İ ·1· ı· k 1 d b 1 - .. h · . . 1 d _ k zı ır omısyon a şu uç ecne ı dan buyuk sermaye ı 1r şır e den Arif Bomonti caddesinde Dün borsada ngı ız ırası e a tın a u unacagı şup esız-

eınd. dnıye~l~e t~sıs.ko und~gut tab. - müessesesine teslim ederler. ·teşkil ederek bu .işi yapmanın oturan sirkeci Andon ile kavga 1030 kuruşta açılmış ve bir ara- dir. 
ır e vı ayetın ı tısa ıya ı ır B n1 d başka r tü 'h . l' 1 d , .. r· or k d 

d k d d" ı bT H _ . u ar an . .ı:er 1 cc~'. 1 tıma 1 0 ma ıgını soy uy - etmiş. Arif bira şişesile Ando- !ık 1030 kuruş. on paraya a ar Beynelmilel mesai bürosu 
1 erTecebye ad ar Tuzhe e ı 1~ de na~ı alt~nda ış ~orenle.r danı lar, çünkü: Bir araya gelerek nun başına vurarak yaralamış yükseldikten sonra gene 1030 tarafından muhtelif memleket-
e ra zon an a rana a ar bu uç muessesenın komısyoncu .. k b' t' t yaprnaga . · k k · · · · · · .. iınt'd d k b' d · r olu .. .. . ·. muş tere ır ıcare. . . ve kacmak ısterken polıs tara- uruşta apanmıştır. lerdekı ışsızlenn adedını mubey 1 at e ece ır emı Y sudurlar ve koylulerın manevı k' ft d g- !dır Yerlı - Al 913 )' t 9 Ol k ta 

Trabzonun arkasındaki hinter- · . .. .. - ımse tara _ar. e 1 
. •. . fmdan yakalanmıştır. tın • ıre • uruş n yin olarak neşredilen Agustos 

1 . . . b' yatlarını kırarak fıatlerı duşur- tüccarların ıttıfak ve ıstırakıle y k · "J'kl muamele görmüştür. 1929 · t f f"' · ehe mi f-

Budapeşte, 3 ( A.A ) - İka
met müddetlerinin 1 teş.rinisani 
de bitmesinden dolayı Yugosla 
vya ınakamatı tarafından teb'it 
edilen Yugoslavya tabiiyetini 
kabul etmemiş 150 Macar mu
haciri Szezed'e muvasalat eyle
mişlerdir. Mezkur makaınat ha
zırlıkları için kendilerine ancak 

1 
bir saat mühlet verdiklerinden 
muhacirler en lüzumlü eşyaları
nı dahi berab~r alamar.ıış'ardır. 

ant ıçın de bır saadet ve ır re mek için bu ecnebi müessesele- i örülmesi maalesef mümkün an esıcı 1 er s· t t 'f . . ısa ıs ıgını,. . m y~ 1 
falı damarı olabilir · · 11 ·a· 1 1 ş g 1 _ Kasrmpaşada Bahriye ıgor a arı esı ne bınaen bervechıatı dercedıyo · .. rının mutavassıt e erı 1r er .... olamamaktadır! . · · · · 

Fındık mahsulu İşte bu şekilde fındık müba- p 1 • hastahanesinde hasta bakıcı Sıgorta tarıfelerını tadı! ve ruz: 
ara mese esı 'd b' d k · Ağustos 1930 da Ağustos 1299 •• Bu senenin fındık mahsulü yaatı hariçten gelecek yaban- .. "k fela- Mehmet efendinin Karaköyden yem en tes ıt e en omısyon 

geçen seneninkine nisbeten al- cı tü~carların fındık almalarına k Me~lekhet~el tenb bkuyu b rr- gererken Q"bıkalı Mehmet Ali dün içtima etmiş ve nakliyat si Almanya 1•947 ·800 883·000 
et musta sı a a anın o -.- " ,... 'f ı · · sb' d Avusturya 156,000 1oı ,800 tı misli fazladı'.: Bu ane kadar mani olmaktadır. Çünkü hiç bir lu olmasıdır! Hükumet Ziraat tarafından saati çarpılmıştır. gort.a ~arı e erını te ıte evam Belcika ı 5 .200 fındılC mahsulunde bu derece kimse tecrübe etmediği ve tam B k · · lSOm'l 2 - Ortaköyde oturan Sabi- etmış_tlr. 

kesret ve bereket görülmemiş- matlığı adamlarla tehlikeli alıs an l~sının.~:.r:nay~sın~ h l~ ha hanımın Karaköyden geçer- Bu içtimaa bir çok sigorta şir Kanada 
tir Yalnız Trabzon vilayetinde verı'şlere "ı'rmek ı'stemı'yor' Bu- yon ıraya ık ag e elrde a ı k b' k f d 19 ı· ketleri müdürleri de iştirak et- !ngHtere 

. . . "' . . . bu dertten urtarma ı ır. en ır çocu tara ın an ıra İtalya 
10,000,000 kılo fındık tahmın o- mahzuru kaldırmak ıçın fındık M leketimiz mahsulatının sı çarpılmıştır. miştir. Felemenk 
lılnmaktadır. s'.1tışlarının oorsaya hasredilme tez el:n satılması ve bekleti- 3 - Kadıköyünde oturan ko Balkan sergisi Lehistan 

Çok yazık sıne çalışılmaktadır. Fakat fın- lip te zamanında yüksek fiatler misyoncu Mehmet Raşit Beyin Ticaret odası sergi komisyo- İsveç • 
F~kat ne ı-:azık ki ... ~~ ber~ d.ı~ s~tışı~ın bors~ya h~sr~ tah le satılmaması yüzünden hasıl Köprüde, tramvayda içinde 11 nu bugün odada bir içtima yapa Çekoslovakya 

18,500 
2,120,000 

400,000 
25,700 

241,000 
26,000 
37,800 

48.600 
6,000 

1,199-000 
236.000 

12.000 
4.000 

20.000 
ı1.ooo k.etlı mahsultin onda hırı yerlı sısı bır cıda! ş __ eklıne gırmıştır. olan farkı fı'at bir sene zarfın- tayyare bileti ve evrakı bulunan caktır. 

Ccmahiri müttehide nisbct: 223 tliccarların ellerinden geçmek- Bu yabancı muesse_selerle bun- da demir yolu insasına sarfolu- cüzdanı çalınmıştır. Bu içtimada Odaca gelecek Fransa 9% 
400 900 

t_,edir. Mü.tebaki onda.dokuzunu !ara alet olan komısyo.n_ cu. tüc- nan para yekunÜne müsavidir, Gu"lhane mu"samerelerı· sene İstanbulda açılması takar 
f 1 k 1 k ıii k Rusya 785,700 (hazir.) 1,310,000 (t<muz) uç ecnebı müesseses1 tara ı~~ ca.r ar, ırmac'.. aı;_ ve . oy o- bizim bankaların % 15 le oynat rür eden Balkan sanayi ve tica-

Memleketimizde fakru zaru-dan ihraç olunmaktadır. Bu mu mısyoncular hukume~ın. bu me- tıklan para bu memleket ihti- Gülhane seririyatı 930-931 ret sergisinin ne şekilde olması 
esseselerden birisi elye':'!11 ~l~ saisine k.aı;şı ~uvvetlı bı~. m.~c~ yaca tının ancak yüzde yirmisi- senesi tıbbi müsamerelerinin lazım geleceği kararlaştırılacak ret vardır; fakat kelimenin tam 
'llanyada fındık kralı şohretını deleye gırışmışler ve koyluyu ne tekabül etmektedir baki '% birincisi Pazar günü Gülhane tır, manasile bizde bir işsizlik mese 
haiz ve kuvvetli bir sermayeye muhtelif şekillerde borsa aley- 80 ihtiyacımızı ecneb/ parasile konferans salonunda muallim Serginin daha ziyade beyne!- lesi yoktur. 
rnalik olan Gireson Rumların- hine sevke çalışmakta bulun- izale eylemekteyiz ki bu para- Nazım Şakir Beyin riyaseti al- milel bir hale ifrağı da muhte- İktisaden geride bulunmamı 
dan (Pisani) nam ve hesabına muşlardır! Hatta bu mücadele- lar r. 40 faizle memleketimiz- tında inikat etmiştir. Reisin nut meldir. za rağmen, atimiz Avrupaya 
hareket eden P. P. Danyesin- !erini o şekle koyuyorlar ki f~- de a:vreylemektedir. ku iftitah!sini müteakip: ızmir piyasası nazarın her halde daha ümit-
dir ki en büyük ihracatı bu üç <lığın borsadaki fiatinden harıç Diğer bir çare daha 1 - Muallim Lutfü Bey ta- İ . (AA ) B .. bahştır. 
adam yapar! Diğer ikisi de te 3, S kuruş fazla vererek borsa A h k'k k f b' rafından gebeliğin teşrisi için zmır, 3 · - ugun Esham ve tahvilat 
J. J. Hostraşer ile H. Hostraşer nın ne kadar fena oldug- unu köy dş.ar a ıh.~kt~n P~ . enab ır Aschein ve Zondek teamülü. 22 buçuk kuruştan 49 kuruşa B' h f d b · nk · b' 

~ t u k d 722 1 .. .. 8 k ır a ta an en re sız ır 
dir. Bunların üçii aralarında ak lülere isbat etmek istiyorlar ve şkaeyldır vekl uk .. um

1 
.. e
1 
ı~ı~ nuk 2 - Asabiye Asistanı Esat a ar çuva uzum, ve u- çehre arz eden İstanbul Borsa-

d. l d'kl . k 1 b 111 bo d g-ut ırma a oyu erımıze ço B f d L d D ' ' ruştan 13 kuruşa kadar 1111 çu d ey e ı en mu ave ename mu u zava ı arı rsa an so - b" "k b' . Tk A . tara ın an an ouzy - eıe- . . sı ün allak bullak oldu. Sebebi 
uyu ır ıyı ı ~apmıştır. n- rine tipinde nadır bir miyopati. va! ıncır ve 4 kuruştan 5 kuru- Ciimh' • d . bo 1 k b k ld 1 · al h d 1 unyet evrı rç arının ca u a ırı an aşarın yerme 3 _ Muallim Abdülkadir B. şa kadar 661 çuv ur a satı - Sal d . bo 

1 
'b' te 

a·- b' 1 d'\ . 1 tanat evn rç arı gı 1 -
v~g:es~;au~~ s~::ea::~ e~ı:~ tarafından taze irtişah ve ankap mış~r. bi B cil edileceği hakkında fransızca 
mek şartile bütün mahsulatın suıe plörit. Ram yo orsası 1stanbul gazetesinde intişar e-
% 10 mikdarı alınarak buna mu 4 - Dahiliye asistan Raci B. den bir havadisin dünkü Politi-

Bilmecemiz 

bllmecenılz/11 Jralledllml' 
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Bugilnlıll bilmecemiz 
kabil müstahsillere hisse sene- tarafından atipik deformant ar- ka refikimizde teyit edilmesi-

tirit vak'ası. d' Soldan sağa ve yukardan •tai• , 
datı verilse ve böylelikle tütün ır. 1 _Bayat değil (4). Sinirler (4)° 
bankası, fındık bankası, buğday 5 - Nisai_Y; ~sistanı ~iy'.1 B. Bu havadis Düyunu muvah- 2 _ Bir erkek ismi (7). 1 

day bankası ve saire bankaları tarafından vıladıye v_e Nısaıy&- hade tahvilitına tesir etmedi; 3 - Bağışlama (2) Yol (2) 1 
tesis edilmiş olsa memleket ve de (pemo~~on) tatbıkatı hak- bunların piyasası 98 Yz kuruş ı 4 - Akıllı (4) Çırak değil (4l , 
millet bu yoksulluktan ebedi- kında tebliglerde bulunmuş ve kararlanndadır; fakat Anadolu . s - Erkek (2) Bacak (3) Uzaı1 
yen kurtulmuş olmaz mı? Bu (~rn~cto?-)~tbikatı sinema ile Ural nehrinin yatağı ~irnendifer kağıtla? ehemmiyet nı~a~ c;ıeydana koymak (4) Bu as' 
gün bir hakikatir ki umum kôy gost~~lıniştır. . .. lı surette sukut ettıler. Cumarte ra mensup (4) ' 
lülerimiz borçludurlar ve bu ~unakaşata m~allım Abd.fil MOSKOVA, 2 A.A. - Mag c•ı Anonim şirketin dünyada oynadıiı 7 - İsim (2) Dem (3) Hayret ni 
dehşetli yükün altından kendi- kadır, M.urat, Saru Y .. aver .• Na- nitogorsk'ta maden fabrikasının dası (Z) 

Şaki K al H · ·· · U al h · · mühim rolü ile bu suretle tavsifini, yük-lerini kurtarmağa muvaffak ola z~ r._ em useyın ve. ınşası uzerıne r ne rırun ya s - Mayi (4) Elemler (4) 
mıyorlar, bu ise memleketin is Burh~ettın BeJ'.le~le Dr. ı:ıadi tağı değiştirilmiştir. Bir kilo- sek mekamlarda bulunmu1 olan bir zata 9 - Zaman (2) Nota (2) 

Salih B ler ştırak tmı \er metre boyundaki beton arme medyunum 10 - Töhmetlemek (7) • 
tikbali namına ne büyük bir z~- ve ey 1 e ş 'fuharrir. 11 - Zayı etmek (4)Emreden (41 
rardır.... dir. .-• QO ırün'1e inşa o4unmustur. , 1 rabzo11da Yıldız sl11tma11 
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Mezbaha resmi M. Venizelos 

Ba~ birinci sayfada Başı birinci sayfada 
rı kıymeti ayda 50,000 lirayı zari Zeki Bey de Yunan Başve.. 
lmaktadır ." kilini karşılamak için refikasile 

d beraber F alere İnmiştir. 
Şehir meclisi ilk içtimaın a M. Venizeloa ile refikası Ka 

tçe meselesile meşgul olacak 
1 raya çıktıkları zaman bin erce bu meyanda varidatı (1,700, d 

1 · halk, polis ve asker kor ~nu ya 
O) lira olarak gösteri mış o- arak M. Venizelosu hamı! olan 
1 mezbaha resmi meselesini r 

tomobili ellerinde hararetli te
emmiyetli surette tetkik ede- o ahüratle taaımışlardır. 
ktir. Meclis azasının mühim z % 

Ve mükellef buketler vermit
. kısmı mezbaha va":d.atının !erdir. Türkiye maslahatgüzari 
ruri masraflar mukabıli oldu ı da Madam Veniezlosa çok güzel 
nu ileri sürerek tadiline aley~ bir buket verdi. M. Venizelos 
- olduğu için çok hararetli muvasalati akibinde heyeti nü
]naka~lar olacağı söylenmek zari kabul etmİf, Pangalosun 

1ir. akinı kalan darbei hüki'imet te
Meclis azasından Raif B. de- tebbüsü hakkında bir müddet 
ştir ki: görütmüt, sonra gazetecileri ka 
- Varidat gelişi güzel indi- bul ederek, gerek Ankarada ve 
emez. gerek İstanbulda Türk hükiime 
Resmi indirmek, yeni bir va tile milleti tarafından pek hara 

ıat bulmaktan daha güctür. retli heyecanlı bir hüsnü kabule 
Çok teenni ile hareket lazrm mazhar olduğunu söylemiş ve 

'. TetLike muhtaçtır. Şimdi- demiştir ki: 
n kat'i bir şey söylenemez. " - Ankarada gf'Çirdiğim 
Memleketin zaruri ihtiyaçla günleri hiç bir zaman unutamı
a tahsis olunan resimleri ta- yacağım. Bugünler, bet asirlik 
etmek belki de doğru olmaz. aüitefehhümler yüzünden biri
Mezbaha resmi olarak halk- rinden ayrılmış olan ve en niha 

ı alınan para gene halkın sıh- yet mütekabil takdir ve hürmet 
ti umumiyesine, itfaiyesine te ve tC!riki mesaide refah ve 
diğer mübrem hususatına sar saadetlerinin hakiki esaslarını 
liliyor." bulmuş ve Şarkıkarip ile Balkan 

yanm adaıında sulh binasını 
Belediye erkAru mezbaha res tanin etmiş olan iki milletin ha 
nin tenziline kat'iyyen im- kiki timaaliuhuvvet ve muhade 
ı. olmadığı kanaatindedir. neti suretinde iki milletinve u

Belediye, bu varidatın 500 mumiyetl~ in~aı.iy<!'tiıı tarihe al 
lirasının mezbaha masarif tın harflerle yazılmalıdır. 

tekamülüne has~ildiğini, Müteakıben M. Venizelos, 
tebakısinin de şehrin umu- Pangaloıun darbei hükUmet te 
ve muhakkak yapılması la- tebbüsüne naklikelam ederek 

1 işlerine sarfedildiğini söy- " Uzun ve mütkiil gayretler ve 
ıektedir. müzakereler neticesinde Şarla 

karip sulbü sarsılmaz temeller 
üzerine kurmut olan Ankarada 

ileymaniye Kürt ki muabedenin ferdayi İmzasın-
1.slerı· tevkı·f edı.ldi dda, darbei hükftmet tetebbüsün

e ancak delilerin bulunacağını 
)eyli Telgraf gazetesi yazı- illi.ve etmittir. 
: Irakta yeniden bir karışık- M. Venizeloa, bugün münaka 
zuhur etmiştir. Bu defaki ig lii.t nezareti balkonundan halka 
ışın sahnesi Süleymaniye hitaben bir nutuk irat edecek ve 
cağıdır. Burada İrak memur Ankara seyahati hakkında hal
Kilrt rüeaasmdan bazıları ka izahat verecektir. 

niyeti akvama bir istida ver-
lerinden dolayı tevkif olun- Hindistanda muhakeme 
ştur. 

Yeni Delhi, 3 A. A. - Kal
Cürt uaatiyle uğraşmak için küta sabık belediye reisi ve mil 
ka kuvvet ııevkolunmuştur. 

İ li kongre reis vekili fesat terti-
rtlere karşı ngili2 hava kuv batında bulunmak töhmetile bir 
i ve Süryani hıristiyan aylık 
skerlerinin dahi istihdam o- sene hapse mahkum edilmistir. 

Zevcesinin muhakemesi yarın 
acağı riva~ ediliyor, yapılacaktır. 
lu rivayet Irak hıristiyanla-
kalliyetlerin.ln tahlisine çalı 
Londradaki komiteyi müs

ılekit nezareti nezdinde pro 
:oda bulunmağa sevketmiş
Süryani patriki dahi bu pro 
;you teyit etmiştir. 

iriyenin aylıklı askerlerinin, 
düşmanları olan kürtlere 

şı istihdam edilmesinden I
hıristiyanlarile Kürtlerin a
nı yeniden açaçağından eneli 
ıden Süryani hıristiyanları 
müıneısilleri manda müdde 
ttikten sonra hıristiyanların 
l memurları tarafından kafi 
ecde h~aye edilemiyecekle 
len ve ktirtlerin bunlara kar

Viyanada nümayişler 
VİYANA, 2 A. A. - Hiris

tiyan sosyalistlerle Helmweh
renlerin nümayişleri büyük bir 
halk kütlesinin ve Mgr. Seipel 
ile M. Vaugoin ve ticaret nazı
rının iştirakile icra edilmiştir. 
Halk iradedilen nutuklan fevka 
lSde alkışlamıştır. Merasim es
nasında propaganda tayyareleri 
uçmuştur. Hitler taraftarları da 
~ndi başlarına nümayiş yap
mışlardır. 

lstınbul mahlı:emel "'!iye Uçün· 
ecavüzde bulunacaklarından ca hukuk dairesinden: 

kuyorlar. 

İşsiz yok 
MOSKOVA, 2 A. A. - A
e milli iktmat faaliyetinin 
:leye olan fevkalade ihtiya
ı binaen işsiz bir tek amele 
naınıştır. Mesai komiseri 
dan sonra iş borsasının il
ile sanayiin her şubesi için 
> eden ameleyi yetiştirmek
nükellef bir kadro teşkilatı 
ası hakkında hükumete bir 
je tevdi etmiştir. 

Londrada intihabat 
LONDRA, 2 A. A. - Bele
n intihabatınm ilk neticeleri 
ur: 80 belediyede amele fır
ı mensupları bir çok azalık 
·betmişler, muhafazakarlar 
kazanmışlardır. 

Doktor 
HAFIZ CEMAL 
C'.uaııdan muda günlerde orıe-

1 ıonra saaı ( 14- 16 ) da lsıan

!Jivanyolunda ( 118 ) numero
hurnsl kabineainde bastalann 

ıul eder. 

F:vkıf müdilriyotinin Süleymı
alyede kaptan lbralılm paşa camii 
ıııı .. ı;nde kAin melı:tep tahtındaki 

mağaza sahibi olup hayat vo me
matı meçhul bulunduğu blldirlllen 
Hacı Hüseyin efendi aleyhine açılan 

ahi lc•rinln feshi ile mttddeablh 
mabıllln ahıra tefflzlne karar veril
me'! ıalebile verilen dan arıuhıli
nin bir ıureti tebliJto uıulen gön
derilerek mahalli ikameti meçhul 
bulunmasıııjan bilı tebliga ş :r hlle 

iade kılınmış olmakla mumaileyh 
Hacı Hüseyin efendinin hıyar ye 
mıman hakkında ma!Omatı bulu
nanların ve yerini bilenlerin birsene 
nrfında mahkemeyi haberdar etme
leri lçio dört del'a Gazetı ile il&ru 
takarrür etmiş olmakla üçüncu del'ı 

llAn olunur. 

Darül'acze mü
dürlüğunden: 
Sıkleti vaıattı Tuli 

Kilo Metro 

Arzı 

Santim 

Kalınlığı 

Santim 

118 6 / 5 18 5 
Takriben yüz otuz adet ba

lada evsafı yazılı müstanel Po
trel aleni müzayede ile 25 Teş
rinisani 930 Sali günü saat on 
dörtte Darül'acezede satılacak
tır. Talivlerin müracaatları. 

\llLL.lYET SAL! TESRINISAl\'T 

125 kuru, 
yUzU ile Kuştüyü yastık 

Gılatas1rıv sergisinde bir çok takdirlere mazhar olan ı,ıanbul'da Çak
makçılar'dı (eşme sokağındaki kuş tilyil fabrikasında kilosu 125 kuruştan 
baflar kuş ıüylerlnln kilosu hazır yısdık şil te yorgan kuş tüylerine mahsuı 
lı:umıtların envaı ctımlesi çok ucuz fiaılı satılmaktadır. 

~aJri ınü~a~iller tevziat ~onıisJonun~an: 
Gapi mllbıdiller takdiri kıymeti komisyonu cemiyet ve tevziat komlo

yonu Vo)vodı caddesinde (Dınop ıigorta hını)nda 2 ncl kata nalı:leyledlk
leri ilAn olunur. 

llyoo lara~isar Elekürik M~essesesi 
Müdirliğinden: 

Miies, esenin zirde evsaf ve mıkdarı bildirlltn Mazot ve silin
dir yıııtının ihalesi f S-l f-930 cumartesi günü saat on bcşde ~:ncü

mcni vihh"ette münakasai aleniyesi icra kılınacaktır. Taliplerin 
kıymeti ~uhammencsinin ylizde yedi buçuk teminatl arı ile ma
kamı vllayetc müracaatları. 

l\llkdan cin~i evsafı 
.ıoooo Kilo mazot f 0000- f 1000 kalori 

Sıklet : 0.89 Kg. 
LıJzuciel 50 y: derece Celzizyos 3 
Engler derecesi. 
lş:tal : 1 28 derece celziz yos 
İncimat : l ,, ,, 

500 Kilo silindir ya~ sıklet: 150 Celzlıyoz 0.905 Kg. 
lüzuciyet: 50 derece Celzizyos 9.8 F:ngler 
htial : 26.5 derece Celzizyos. 

Çanakkale vilayetinden 
Balya- Çanakkale yolunun Çanakkaleden Ahlatlı burun köyüne 

kadar olan 69 kilomctroluk kısmının tesviyei nırabiye ve inı alAtı 

sınaiye inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Münakasa 20 

teşrinisani 9;30 per~eınbe günü saat 1 5 de Çanakkale vilayetinde 
yapılacaktır. 

\lünakasaya i~tirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni )!;Ünde saat 1 S e kadar Çanakkale valiliğine 
vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini Çanakkale -
lstanbul-Balıkesir-lznıir Baş Mühendisliklerinde mütalea edebilecek
leri ve ( f ,'i) lira bedeli mukabilinde Çanakkale ve lstanbul Baş 

Mühendisliklerlnden 'e Ankara yollar umum mildürlüğlinden ala
bilecekleri il!n olunur. 

Palto münakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat 

kom si yoı1 undan: .. 
Talebe için yaptırılması icap eden 150 i!A 200 · ıdet paltonun 

80 teşrinisani 930 tarihine milsadif pazar günü aaat 14 te kapalı 

zarf usuliyle münaka<aları yapılacağından taliplerin şartnamesini 

görmek üzere eyyamı tatiliyeden maada her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkör gün ve saatte teminat akçeleri mak
buzlıırilt mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri. 

Evkaf umum müdür
lüğünden: 

Yeni cami helalarının altısı 
ücretli ve dördü meccanı olmak 
üzere iclaresi ihale edileceğin
den talip olanların şeraiti anla
mak üzere her gün levazrm ida-

resine ve ihale günü olan 26/ 

11; 930 çarşamba günü saat on 

beşte idare encümenine 

caatlan. 

müra-

Emvali metruke mü
dirliğinden: 
İdaremizde münhal bulunan nunun beşinci maddesinde mu-

45 lira ücreti şehriyeli tahsildar harrer şerait ve evsafı haiz olan 
lık için 5/ 11 1930 tarihine müsa !arın evrakı müsbitelerile İstan
dif perşembe günü müsabaka bul milli emlak müdiriyetine 
icra kılınacaktır. Memurin kanu müracaatları. 

lıtanbul :\lahkemei asliye üçün· 
ctt hukuk dairesinden; 

Ortılı:öyde dcreboyu cıddeoinde 

88 numaralı aroanın rubu hine 
sahibi Peıro efendinin gaip ve mel· 
kut ve hayat ve mematı meçhul 
bulunmasın• binaen vakıf canibine 
lcaresl verilmeJi~nden lcarenın fes
hi ve ıhere ıeffiıl rsalahlyetlnln ve · 
rilmesi taleblle lmnbul ıvkaf mü· 
dUriyetl tarılındsn müddeialeyh Peı
ro efendi aleyhine açılın davada 
müddelıleybe tebliğ için gönderilen 
iptidai 14ylhı hali gavbubeııe bu
lunduğu şerhlle bilA tebllf iade 
kılınmış olmakla gaibi mumalltyh 
baklı:ında ın lömatı olanlann mah
kemeye haber vermeıl için bir 
sene zarfında her üç ayda birer 
defa llAııı takarrür etmiş oldu,,-Unden 
byfiyet ilçtincll defa olmak Uzero 
Utn olunu~ 

Millet tiyatrosu bu H~am 

Naşit Bey 
ı)arütıalim musıki heyeti iştira· 

klie ( Aile konseri ) t:srarengiz ka
dın komedi 4 perde Danı Varyete. 

lsıanbul birinci tlc•ret Mahke
mesinden: 

Türkiye it Bınkuının Aiborı 
Bom,tayn ve Galıtads Sigorta bı
nında Aphazi efendiler aleyhine 
ikame oyledltıı alacak davasının 

eonayl tıhklkannda lkımetglbı mec
olan Aphazi efendi fünen icra kı

lınan tebligatı rağmen yevmü tah· 
kikaıta lsban •ncut etmemiştir. 

Bitıalep hulcek uıulU muhakeme
leri kanununun 398 inci maddesi 
mucibince ittihaz lcılınan gıyap karı
rln ı n mezkiır kanunun 140 ıncı mıd· 
desi mucibince Uınen ıebllgine ve 
gıyap lcararnımcılnln mıblceme di
vanhanesine talikine ve yevmi! tab
kllı:atın 4 ktnunu evvel 930 perşem
be saat on Uçbuçufı ıalilı:lne lı:arır 
verilmlıtir. 

Aphazl efendi lllnı11 ne,rindea 
itibaren müdded nounlyesl zarfın
da mUtteha:ı gıyap kararını ldraz 
ve yevmli tahkikatta i3bın vUcot 
eımedil! ıalı:dfrdo mllbre& senet 
muhteviyatını ve vıkialan ,kabul ve 
ikrar etmiş ad ve bir daha mahkemeye 
lı:abul edilmeyeceği ıelil mılı:amıoı 
kıi"' olmak üzere lltn olunur. 

- -

Jqanbul \lalıkemci Asliye 
ikinci ticaret dairesinden : 

:\labkemece llAnı ifil.sına ve mu
ıaeUtı illhiye•inin C.'JYl)N ıure
ılle ıc dvirine kırar verilen manifa
tura tticcanndan (Vıhram Sebuhyın) 
efendioin •UIUs hl!Seslne mtitesarrıf 

olduğu Beyoğlu'nda Büyükdere cıd
de•inde atik 115 ve cedit 264 nu
merolar ile mbraklı:ım ve üç lı:ıt'ı 

senetle taurıuf olunan kldlmen t~v
ıll intikalli ve Ilı:! lcıt'ı arı• mu 
bahçe ahır ve arabalık elyevm yolı:

digerine mıklUp olup maa araa v" 
bir bap hane v< üç bap dükk~nı 
müştemil ve (Sebubyan ıpartımanı) 

nımiJ~ maruf bir bap ıpırt1 manın 

üçte bir hissesinin açık arınrmı ile 
oaıılml!ına ve paraya çevrllmeoine 
karar verilmiştir. MezkOr apartıman 
her iki taraftaki bahçeoile berabtr 
ceman ( 1071) metro murabbaı •ra· 
ziye malik olduğu gibi apartımın 

binuı (350) metro murabbaı üzerine 
inşa edilmiştir. ltbu miktarda müf
lisin şayiaıı i ş gal ettiği hane dahi 
dallll olduğu hıl de mezkur ap•rtı 
manın birinci kıtı dokuz oda, bir 
banyo, iki he:A, bir mutfagı ha\I 
ol.ırak 1 ve 2 numerolu dıJreleri ikin
ci katı ayni taks i matı havi olarak J , .< 
4 numerolu daireleri \'e üçüncü katı 

ay ni tak5iru3n haiz olan 5 ve 6 nu
merol u dairelerı ve dördilncU kau 
•}ni takslmııla 7 ve 8 numerol u 
daireleri ıhıiv a ettiği gibi b:şinci k ıtı 

dahı beşer odalı 9 ve 10 numerolu 
iki daireyi muhtevidir. işbu daireler< 
mti lhak olmak üzere ayrıca çıma 

tırl ık ve hizmetçi doirelerl mevcuttu r. 
Apanımının bodrum katında daire
lere mahsus odun ve kömür mahal
Jerilc kalorifer dairesi ve tesisau ve 

kalorifere mahsuı kömür deposu vı 

kezalik apartımanın sag cephesinde 
bakkal, kolacı v• kunduracı tarafın

dan ııgal olunan üç adet küçük 
dükkAn.ve zemin katından beşinci ka
a kadar asansör teıktl~ıı ve elektrik 

ve su tesis atı mevcuttur. 
Apartıman dairelerinin aylık ki

raları (150) lira ile (80) lira aniln
dıdır. lşbu apartıman üzerinde Em
niyet '8ndığı (on bin bet yüz) hralık 
bir ipotek hakkı iddia etmekte isedo 
bu para mahkemenin iııibaz ede
ceği karara göre satış bedelinden 
ödenecektir. 

Apammanı n ihtiva etmekte ol
duğu hane için Uçte iklıi kendisine 
tefvlı edilmiş olan mUbadillerden 
Ahmet Tevfik Bey tarafındın Bey
oğlu •olh mahkemesinde izalei şilyu 

talıp edilmektedır. Arııırma şartlan 
tunlardır: 

1- Satış peşin pıra iledir. 
2- Şebrem-ıaoıine alt delllliye 

rQıumu milfteriye aittir. 
3- Sıtıfı çıkarılın işbu apartıma

nın üçte bir bisseaine bulunduğu 

mevld, tarzı inşa ve malıemı itiba
rile ve !imamına nlJperle (66666) 
ılımış altı bin aln ytiz altmış alıı 

Türk lir111 kıymet tahmin ve takdir 
edilmiş olduğundan bu paranın yüz
do onu nispetindeki pey akçesinin 
mahkeme veznesine te \" di veya te· 
mini lAzı mdır. 

4- işbu aparuman hlsnsini sa· 
tın almak lstiyenler ve daha fazla 
mılılmaı almalı: veya ıpırıımanı ge
ıip görmek arzu edenler aşoğıki ye
dinci flkrıda tayin edilen ikinci arı 

ıırma gününe kadar olan müddet 
içinde mahkemede müteşekkil iflh 
mıso<ını müracaat edebilirler. 

5 Tıpo masra fları ve üsıun-
de bır akılmadan sonraki ulr nrJ(iler 
dt alıcıy ı aittir. 

6 1930 sencıl bırincl teşrinl -
nin yirmi ikinci çarşamba günü va· 
pıl arı birinci ır tıırma yirmi bin lira 
hcdd le tnlip zuhur etmlşsede teklif 
edil en bedel pek dun olduğundan 

!hal den sarfınazarla ikinci arttırma
nın il~nına karar verilmiştir. 

7- ikinci arttırma l Klnunu ev vel 
193\J tarihine milsadlf pa7.artesi gunü 
Hat on dört buçukta Sulıınahmet"ıe 

adliye sarayında ilçUncti katta lstan
bul ikinci dcoreı mahkem .. lnln 
iflas odasında yapılacaktır. 

8 icra ve lflAs kanununun 
(l l 9)uncu mıddeıinin 3 üncü fıkra· 
omda yazılı olan hak ıahipl eri mevcut 
olduklan takdirde evrakı müsbiıele

ile birlllı:ıe 20 gUn ıçiııde masayı 
müracuı etmeleri !Uzumu dahi mad
dei mezkQreye tevfikan n tebllğ 

makamına olmak ftzere ayrıca U4n 
olunur. 

Sekizinci icra memurluğundan; 
Bir deyni mahkumunbihin temini 

iıtlfuı için mahcuz ve paraya çev
rilmesi mukarru koltuk sandalye 
tinr saati ve fotoğraf makinesi :S 
tıfrinisanl 930 çartamba g1lııil saat 
~nbefdo Ankara caddesinde lı:lln 
ikdam yunlu binuı i\n llnde açılı: 
annrma suretile sıtıiı<ı~ından ta
liplerin yevm ve saat moıılı:Qrda 

mahallinde haıır bulunacak ::ııemuru· 
na möracıatları lltn oıunur. 

Zayi - Tı~vikıye ukerlilı: fU· 
besinden almıt oldu~um muayeae 
ktadımı zayi ettim yenisini çıkar
tıcağımdın eskisinin hükmü yoktur. 

J>angılıı çemen sokalc 221 No 
A oosıol oğlu !iırisıntos 326 

DOÇ~~ L!.;V A.'iT Lll'i IY E 
Hamburıı, Brem, Aııvıırs, 
1 stanbu l •e Balırı Siyah ara 

• ında azimet T& aTd~t munta 
ı.aııı postası: Hambnrıı, Brem, 
Stdtin, Annrs Ta Rotordaın 
dan limıı.nımııa ınnvasalatı 
lıeklenon vapur,ar ; 
Dclos vapuru 5 teşrinlaanlyı doıtru 
Androı " 7 • " 
\ '"olos • 8 • ,, 
Achala • !> 

" • 
Burıas, Varna, Köstence, J{ılaı 

'e lbrall \çll1 ilmanımudan 
hartkot edecek vapurlar: 

Andros vapuru 7-9 ıeşriıİlsanlde 
ıahmilde 

Volos vapuru 8-10 ıe,rinisanide 

uhmilde 
Achaiı vapuru g. 1 il teşrinlunido 

tıhmllde 

Hamburg, Brem, Anverıı. Roıerdam 

ve Dançlg için yakında limanımız-
dan h•reket edecık npurlsr: 

Tinos vapuru 30-31 teşıinev

vel de tıhmllde 

lmbros vapuru 3·4 teşrinlsanide 

ıahmilde 

Pommern ,- ıpuru 6-";"" teşrinisanide 

tahmilde 

Yakında Rodos, An\'ers, ~o· 

ıerdam ve Hımhur~ limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 
Pommern vapuru 8· 10 ıe~rinl'4nide 
ıahmilde 

FaT.h taf~i l At için Galatada 
Ovakimyan Hanında kain 
mum! acenteliğine müracaat 
Tel t• foıı : Bevrı~ l ıı 641 - 674 

ın.~<: 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po~tası 

SAMSUN vıpııru 5 
teşria!Btni 

ÇARŞAMBA 
günü aktamı 18 de Sirkeci rıhıı

mındın hareketle ( 7..onguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireıun. [, 
Trabzon, Sürmene ve Rize lske
lderine azimet \'e avdet ede
cektir. 

Tıfeillı için Slrlı.oclde Yelkenci 
hınındı ktin acentesine mUrı· 

caat Tel. lsıınbul 1515 

1 
Jstanbul belediyesi-ı 

_ ilAnları 

Geçenlerde icra kılınan imti
hana gelmeyen Köprü memur
larının imtihanları icra kılınmak 
üzere 5-11-930 tarihire müsadif 
çar~anba günü saat on dörtte 
muhasebe varidat şubesine mü
racaat eylemeleri llAn olunur. 

* ... * 
Emin önü ~ubei idariycsinden: 

Koskada tramvay caddesinde 
belediyeye alt 28 No. dUkkan 
mii ~ahere suretile kiraya verile
ceğinden isticare talip olanların 
yevmi ihale olan 9- 1 1-930 pazar 
günü saat l 4 de ~:ncümende 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

* * * 
• Fatih şubci idariycsinden: Fatih 
Elvaıızade mahalle>inde Hacı 
Yakup sok :ıgında 16 numarqlı 

alı~ap hanenin enkazı açık mü
zayede ile 'atılacaktır. Talip 
ol aıılann 26 teşrınısani 930 
çur~anba günü saat 14 de Bele
diye encümenine milracaatları 
ilan olunur. 

* * * 
Sarıyer belediye şubesi mü

dürlüğünden: ilerde ihtiyaç hasıl 
olduğu takdirde mıktan 88 bine 
lbltıp; edilmek üezre şimdilik da
irece 2 5 bin parke taşının ka
palı zarf uıulile mlinakasaya 
vaz'ı ır.ukarrer bulunmuş oldu· 
ğıından talip olanların şartname

yi görmek ve münakasaya işti· 

rak etmek üzere 24 teşrlnioani 
930 pazartesi günü saat onda tek
lif varakalarını ve yüzde yedi 
buçuk nlsbetinde teminat akçe
lerini vesaild !Azime ile beraber 
kapalı zarf içinde daire encü
menine miiracaatla tevdi eyle
meleri ilAn olnnur. 

Darülaceze m!>dürlüğünden: 
Kilo 

13000 Patates 
500 Tuzsuz tereyagı 

1000 Pirinç unu 
BalAda cins ve mıktan mu

harrer pirinç unu ve tuzsuztere
yağile patatesin l kAmmuevvel 
980 pa&arcesi gün li kapalı zarf 
usulile münaka~ı icra edilecektir. 
Taliplerin teminat akçelerile 
murncaatları. 

SEYRISEF AİN 
Merkez A ~' nta; Gaı•ıa köprü 

Başında; Beyoğlu 2J62 Şuhe 
acentesi ; Slrkeci'de MühilrJu 
zade hanı altında. TeU on f,t 
2740 

Ayvalık sür' at 
postası 

(l\leraln) npuru 4 te~rinisaııi 
salı 17 de Sirkeci rıhtım111dan 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 
Küçıikkuyu, Edremit, Bur hani
ye, Ayvalığ'• gldecel;: ve dö
nüşte aynı iskelelerle birlikte 
Altınolujfa uğrayacaktır, 

Azimecte Gelibolu için yuk 
alınmaz. 

Mersin postası 
( ÇANAKKAIXl vapuru 5 

Teşrinisani çarşamba f l de 
Galata rıhtımından kalk.ırak 

Ça'1akkale, lzmir, Klillii k, Bod
rum, Rado>, Fethiye, Finike, 
Antalya, AlAlye\·e uğrayarak 

'.llcr~in'e gidecek ve dönüşte 

aym iskelelerle Ta~ucu, 

Anamor, Kuşadasına uğra-

yacaktır. Andilli, Kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve ı;elişte Fetlıi

ye'de aktarma surctilc alınıp 
verilır. 

Çanakkale için yü k alınınaı. 
----·--------· 

Trabzon birinci 
postası 

( Mahmut .;cv ketPa~a) npuru 
4 teşrin i sani S a 1 ı akşamı 

Galata rıhtı"Clından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun , Trabzon, 
Rlze'ye gidecek ve dönüşte, 

Sürmene, Trabzon, Tirehohı, 

Gir•sun,Ordu, Ünye, ' .ıımsuıı, 
Sinop, lnebolu, Zonıuldı lta 
utrayarak gelecektir. 

- - - ----· 
Trabzon ikinci 

postası 
( REŞITPAŞA ) vapuru 6 

teşrinisani perşembe ak~amı 

Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolıı. Samsan, Ün ye, [<'atsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve dônü~te 

pazar iskelesile Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Gire ·un, 
Ordu, Fatsa, Samsun, lnebo
lu'ya uğrayarılk ıı;elecekrir. 

r-İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) ~:~r~~~ .. ~. 
cuma 1 Oda Galata nhtımınd ıın 

kalkarak cumartesi sabahı lzmi· 
re varır ve lımirden ~aat l 2 
de kslkarak pazartesi saat 10 

da lskenderlye'ye varır ve 
çar~amba lskenderiye"den kal
karak lzmir'e uğrayarak lstan 
bul'a saat f 2 de gelecektir. 

ISKEDfı:RIYEDE\I aktarma 
PORTSAIT için de rşya ka
bul olunur. 

rr rabzon hattı kahve 
ocakları 

Trabzon hattına sefer ya
pan vapurların kalı ve ocakları 
bir sene müddetle ve açık 

arturma ile kiraya verilecek
tir. Kat'! ihalesi 8-ikinciteşrin-
930 tarihinde yapılaca~ından 
kiralamak ıstiyenlerın iki bin 
lira depozito akçrlerilc leva
zım miidürlüp;iine müracaatları. -Kadıköy 2 nci sulh hulı:uk hA· 

ldmllğinden: 

Kadıköy1lnde mUhtirdar cadde· 
ıinde kain Kemal bey apsrımınınd• 
mukim ,ehlt kemal beyin küçük 
çocuğu adnan beyin umurunu idare 
ve kanunen anı temsil etmek üı>re 

mukaddema kendisine vasi taylıı 

olan büyük validesi Nafia hanımın 

rlza ve muvafakatile elyevm zatıiz· 

zevç olan ve hıanbul orta kciyde 
mecidiyede deyirmen sokağında 14 
No. hanede ıakin bulunan lı:üçügiln 

an.ısı Hatice hanımın vasii müşterek 
tayin edilmiş olduğundan her alAkı· 

daranın tarihi iltndan itibaren on 
gün içinde keyfiyeti tayine ıtiraı 

edebileceği kanunu medcnlmn mad· 
dei mahsuaasına tedi k oıı il:ln olu· 
nur. 
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FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

YICHY CELESTINS 
Damla • Şeker hastatı~ı • Alamı mafsallye 

VICHY · ETAT MUSTAHZERATI 

VfCHY·ETATTUZuvı .. , ••l•ro ooıa. .... kalevi 
11.1 r•pmall: IOln tabii tuL 

VfCHY•ETAJ PASTİ~LERİ Yım•::~:d~:~·~-~;;11:.~;: ... 
YICHY·ETAT KOMPRiMELERi llız•• •aıme4~~.'~~~~. ~1• 

Taklitlerdm w başka markalardan sakıııınu;_ 

Gliserinli lenüs sa~unu ~ 

• 

llunyıda mevcut tuılet sabun· 
tarının en birJnrisidir. 

Baştaki k•pek:cri llal" eder. 
Kiro91l ve ;.cı <uL rda fe•;ka· 
lAde köpnriır. Cildin taravetini 
muhafaza Ye vaktin len en-el 
buruşmnsın:ı ın3.ni ul:ın vegrtne 
sıhhi sabundur. 
RütOn cihan sergilerinde altın 

mıdalye ve diplomalar kızan· 

mı~ur. Fiııı 20 kurut olup bil· 
cümle ecza ve Itriyat depolarile 
e...:zınelerdt! satılır. 

DepozitlerL lstanbul Bahçe 
Kapı Evliya Zade Nureddin 

ltrivat drposudur. 

E~irne Kız Muallinı nıette~i nıuoirli~inden: 
Edirne kız Muallim mek~ebinde dahili işleri idare ve müstah

demine nezaret edecek muktedir ve bu gibi işlerde evvelce bu
lunmuş bir hanıma ihtiyaç vardır. iaşe ve ibatesi mektepçe temin 

• edilecek ve kendisine işine ve iktidarı nispetinde maa~ ve Edlrneye 
kadar hardrahı verilecektir. Talip olanların iktidar derecelerini, 
ht.vlyetlı-rini ve taleplerini kendi el yazılarile mektep müdürlüğüne 
tahriren bildirmeleri ilAn olunur. 

~l~ise, ,alto, iskar,in ve ~anıa~ır nıunakasası 
Gazi terbiye enstitüsü müidriye .. 

tinden: 
Gaı:i muallim mektebinin 225-260 talebesinin melbusat ihtiyacı 

kapalı zarf 11.>ullle mevkii münakasaya konulduğundan şartname 

sureti musııddak:asının her gün mektep idaresinden alınabileceği 
ve münakasaya iştirak edeceklerin X 1,5 muvakkat teminatlarını 
Ankara mektepler muhasebecillğlne tevdi ettlkden sonra yevmi 
ihale olarak tesbit edilen 18 teşrinisani 930 salı günü saat 16da 
Ankara mıntakası Maarif eminliğinde teşekkül edecek olan mek· 
tepler rnübayaa komisyonu reisliğine usulü dairesinde tanzim edil
mis teklif melrtııolarıru tevdi etmeleri lüzumu lltn olunur. 

• 
etıı 

ve en mı.intahap rekabetsiz mallarımızdan bir kaçının fiatleri : 

Lira ı 
Fi 

mantoluk ve elblıelllı: S b hJ ki Hanımları mahsus 
amengo kahve rengi ve ya 7 7 5 a a 1 ar Pirene kumaşından 

llclven, metrosu ' zengin işlemeli 

Tuid 

Tuid 

Dra 

Son ;ı:;ı;,01cumış 3,90 Pulloverler H~~1rf 1~n. ~=~~uı 
Spor mantolar için 3 90 desenlerde 

metrosu , Jileler Hanımları mahsus 
Şık mantolar için siyah 5 75 yekrenlc _veya 
veya lAçlverı, metrosu , desenlı 

K t Gündüz roplar için 5 75 p• • ı Hanımları mahsus 
rep Sa en iyi cins, metrosu , IJ8ma ar çizgili fani!Adan yı· 

Lira 
7,80 

7,50 

8,-

6,75 

K 
• • ttımımen ipekli, siyah 4 50 kanabilir ve teminatlı 

rep JOrJe veya rcnkl~ metrosu , Fötr Merinos gayet müntahap 1 60den ld· 

Fi 
gayet müntahap 7 renklerde ' baron 

amengo suad.senl•rd• lpeku ,- ş . B l son mod• 2 4 o 
kumaş metrosu enıy ere er 300 ve , 

Velur şifon ~~;; 1~~~1"'m:~~~n 6, 7 5 İpekli çoraplar s~~~ t.~:~:n 0,65 

Mantolar 
Hanımlara mahsus iyi 34 dayanıklı 95 ve 
ctnı TUIT'den, ipek ,- Eldivenler Hanımlara mahsus 3 50 

astarlı güderi, yıkanlbilir, ' 

M ı H 1 h f f temin lltlı 
anto ar 

. anım ara mı suı y 65 _ 
cıns ORA dan, tamamen ' Kostu" ler safi yünlü trllı:o

m dan, son moda 
lı:re p döşın aıtarlı ve 

kürkle müzeyyen , Völur Angle bi~em,~!rom~~~n-
Mantolar Kürkte_n ( Kolumbia 115 - (Felpa) tahap renklerde 

16,50 

3,50 

fotrsundan ) , metrosu 

1 
Mağazan~n ikinci kabnda açılan ( Manto , şapka ve rop ) 
modeli en meşheri 15 T eşrinsaniye kadar devam edecektir. 1 

--BEY O G l U 

~Tl DARD 
ı~KI tlMB!tlHI 

İktısat.lı, Asri 
ve sağlan1 

es ı M p L E X) 
KALORJFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden % 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali so ı derece suhu· 
!etlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zamım kafi 

ve muhtelif kuvvette kazanlar ve envayi 
cina r a dia tör 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 
keşif i;in: Borsa han ittisalinde, Tnrbe 

KIRKOR JAMGOÇY AN müessisesiade Kaloıif~r müheadiai 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

...... •• - . . '1 ~. .. ' • { -Beyoğlu birinci No
terliğine: 

Efendim; 

Şerikleri bizler atide vazıı 

imza Nemlizade Galip ve Nem· 
lizade Mithat w Nemlizade 
Celll beylerden ibaret ve "Nem· 
llzade mahdumları,. unvanile mü
teşekkil iken 19 mayıs 929 
tarihli müzoyyel mukavelename· 

miz mucibince müddetinin 31 
mayıs 9JO tarihinde hitarcile 
münfesih olup hali tasfiyeye 
giren ve mukaddema tasfiye 
memuru tayin eylediğimiz şüre· 

kil.dan Mithaı bey t.:rafından 

tesliyesi icra edilmekte olan 
münfesih Kollektif şirketimizin 

bu keue cüRılemlzin iştirakile 
hesabatı ve muamelAu tetkik ve 

olançosu tanzim edildiktensonra 

mezkur plançoda muharrer 
bilcümle matlubı.t ve nukut ve 
esham ve tahviUt ve emtia ve 
demirbaş eşya gilıi menkul ve 
emlAk ve akar gibi gayri men
kul emval ve hulru1ı: ve menafii 
bütün evrak ve defatir ve ve
saiki İle d ıiyun ve teahhüdatı 
velhasıl b~tün mameleki ve aktif 
ve pasifi memuriyeti aliyelerince 
re"sen tanzim edilen 23 T. Ev· 

wl 9JO taııhli scııctk, . "cıııli 
zade Mlthat beye ,fevrü temlik 

ve teslim vo mumaileyh tarafın
dan kabul ve temellük ve taah

hüt ve tesellUm edilmiş oldu
ğundan ve ( Ga.!p) ve ( CelAl ) 
beylerin mefsuh şirketten ve Ak· 

tif ve Pasifinden temamile alA· 
kalannı katcylemi~ olduklarını 

arzeder ve keyfiyetin rastik ve 

alelusul tescil ve ilftnını reca 
eyleriz efendim. 

2J te~rınicvvd l 9JO 
imzalar 
Nemi zade :'llithat 

Ncm1'zade Galip 
'emlizade Celal 

l,bu feshi şirket beyannamesi 
altındaki imzal ır şahsi hüviyeı

kri marufum (, ·em fi zade :'11itlıat) 
(Nemlizade Celal) ve (Nemlizade 

Galip) belerin olup mllndereca
tını temam!le kabul ve ikrar 
ederek yanımda imzaladıkları 

cihetle bir nushası dairece alı

konularak tasdik kılındı. Bin 
dukux yüz Otuz senesi T. Ev

vel ıt} ının ylrmiüçiıncü ?tr~embe 

günü Resrnt mühür 

T. c. 
Beyoğlu birinci Noıeri 

Selahaddin 

İşbu feshi şirket beyannamesl 
sureti 23 T. F:n·el 930 tarih ve 

16385 numaralı dairede mahfuz 

nushai asliyesine mutabık olmağ

la tastik kılındı. Hin dokuz yüz 

otuz senesi T. Sani ayının üçün· 
CÜ günü. 

Piyango müdüriyetinden: 
Şarmamesi veçhile " 254 ,, 

top ku~e kagıtı satın alınacagın

dan itaya talip olacakların pey 
akçderile birlikte 11-11-930 

çarşamba günü ıaat 1 :ı te piyan
go müdürlüğünde müteşekkil 

tayyare mubayaat komisyonuna 
müracaatlarL 

Dumlupınar Yatı mektebi 
MUdUrlilğünden: 

Mektebimiııde llııa.msaz oluı bir 
katır Ilı bir beygir 5- ll-930 çar
şamba gllııü aaat il de Fıdh ıt pı· 
zanndı mUnyedo ile satılacaktır. 

Talip olanlann pazardı bulunacak 
memurları mliracıtlan. 

1 

• 

j 

• , 
• ' 

1 
J 

l 

l 
r 

( 

' i 

lsı. l cu icr ı ınemurlutc:ıU. ı 
:\çık artırma ile parava çevr 

cek ~ayrı menku1on ne oldtııtıJ. 'ı 

mış bano arsısı. 

Gayrı menkulon bulur.dut" m 
kl mıhalleıi, sokağı, numara,,. ·, 
taa.elim Çiraıtı Ham1.a m. 
Çlrakçı çeşmesi sok ğlnda ı. 
34 m. 

Takdir olanan kıymet; teman 
2-1-0 buçuk l!rı 

• 

• 
' 

t 

ı 

:\rtırmının vapılacağl. ver, 
suı: lst 4 cü icra dllre<inde 8 1 1 

930 t ıı. 13 ilA 15,S kad.r 

1 - lş!m gıyn meokulıın ı 
mı şartnıa;esi ıo-ı ı QJO urih! 
ititıaren 9J0-25J NJ. ı.e Isı. 

icra dairesinin mu:ıy\ en num 
do her kesin gorebilme• ı 
açıkur lilnda \azılı olanlard f 
mılOmıt almak istcy< ,ı r ışbu 

n neye \'c dos~ ı numarııs·\·lc 

muriyetimize müracaat etmelıc!: 

2 :\rrtırmaya ıjtlr.k için v 
karda yazılı kırmetln yüzJe 7 t 
mln1t gösterilece:Ctir. 

3 - llaklın ta~ıı sicıliile 
olmayın ipoteklı ıhcaklılarla dı~ 
olAkadırlırın ve irı. 'ak hakkı sah ı 

lerinın bu bıklannı 'c huiusile a 1 

ve masrafı dair olan ıddialannı iı 

illn tarihınden itibare11 yirmi g 1 

içinde evrakı mU;biıclerile birlık 

memııriyttlmize bildirmeleri ıcı 

eder aksı halde hakları tapu sıc l f 
ıablt olmıyanl&r sotış lıe.ielinln p 
!aşılmasında bari~ kalırlar. 

J - Gösterilen gıınde art~ m 
ya iştirak edenl:r artırma şartnam 
sini okumut ve lüzumlu ma!Omı 

alıııış bunlari temamen kabul et 
ıd ve itibar olunurlar. Üstünde ' 
rakıian ıayri menkuiun bedeli z 
marundı verilmezse p;a\·rı mcnk 
ikinci bır artırma ile satılır w bed 
farkı ve mahrum kalınan vüzde b 
falı ve dığer zararlar ayr;c1 rükn 
hıcet kalmaksızın memııriveılmiz• 
tlıcıdan tıhsil olunur, Be; numarı 
hkradakl şart tahakkuk etmek ka 
dile ilç defa bağırıldıktan sonra gı} 
menlcul en çok ırırıanın üsı!inı 
bırakılır. Şırı tahakkuk etmezse a 
tırma geri bırakılıp alıcı taahhUtlt 
rlııdon kurtulur ve teminııta kalka 

5 - Artırm•nı• birinci ve ı 
ikinci olmasını ve gayri menku 
teıllnk eden kanuni hakkı ve uı 
f!n tarzına göre diğer şartlar miıtı 
raldm vergi Belediye \'akıf lcare 
müşteriye aittir. 

Yazılın muhterilı: hane aru 
~ 

yulcarıdı gösterilm 8· 12-930 tar 
binde lst 4 cü icra memurlaf 
odasında itbu U!ıı ve gösımlı 

ırnrmı flftname!ll dıiresinrle satılı 

cağı llln olrı•" 
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8 MlLUYET SALI 4 TEŞRlNlSANi 

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

• Büyük 
ELBiSE 

FABRIKASI 

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

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

Erkekler • • 
ıçın 

Muşaınbala r 

Muşambalar 

1\I uşan1 balar 

Pardesiiler 

lngiliz 

Çcvirilebilir 

Astarlı 

Gabardin 
miıflon ile 

Pardesüler 
Meşhur :\la ndelberg 
marka empcrmea

bilize gabardin 

Pardesüler. 

Pardrsüler 

Trençkotlar 

Paltolar 

Kostiimler 

Kostüınler 

Meşhur mandcllıerg 
marka müllon ile 

lngiliz biçimi 
kumaştan 

Yunlü 

lngiliz biçimi 

Llclvert ve siyah 

191/2 

251/2 

291/2 

22 1/2 

Liradan 
itibaren 

" 

" 

" 
,, 

,, 

,, 

" 

" 
,, 

" 

Hanımlar • • 
ıçın -

Muşaıııbalar Deri taklidi muh- 131
/2 telif renklerde 

l\ıJ uşaııı balar Çevrilebilir 141
/2 

1-reı1 çkotlar Muhtelif 171
/2 renklerde 

MuşHınbalar Po dö pc~ 141
/2 

Muşambalar ipekli 181
/2 

Çocuklar için 

J\1uşaınbalar 

~lıışamhalar 

Trt>nçkotlar 

Paltolar 

Kauçuktıın 

Bivertln 71;, 

Yiinlll 

Liradan 
itib;ıren 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

Tediyatta Büyük Teshilat==T ptan Fiatına Perakende Satış 

r~~~.! ~.~.~!, .. ~[~~~r.~~ 
• Diesdmotor • lannı ve diğer iştial motör'erlni waharctlc kıı'lana
bilecdı: ve ayni zamanda traktör şoförü şchadtt·ı,ıme>ıni haiz bir 
makinht aranıyor. Allkadarlannın vesikalarıoı hami;en Bahçe K pı'da 

4 Vakıf Hanında 4 katta 28 ve 29 No mUrac,atlar·. n--=• 
800 

Çeki odun münakasası 
Yüksek Orman Mektebi Rektör- 1 

lüğünden: 
Mektebimize h.izumu o lan sekiz ytiz çeki odun alent münaka

saya konulmu~tur. Taliplerin ~artnamekrini görmek üzere her gün 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale elan 26-11-930 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık binası dahilinde 
mucssesatı iktisadiye mubayıat komisyonuna gelmeleri ilıln olunur. 

lstan~ul orman ın~~iriJetin~en: 
Hazine namına zapt ve müsadere olunarak ramide jandarma ka

rakolunda mahfuz bulunan on çeki me~e hatabı 9-11-930 tari
hine müsadiİ pazar günü ihale edilmek üzre beher çekisi bir lira 

bedeli fsasla müzayedeı•e kanulduğundan taliplerin Yenikapıda or
man mamulAt memurluğuna müracaatları ve yevmi ihalede saat 
ııçte Defterdarlık dairesinde ihale komisyonunda hazır bulaumala

. ı ilan olunur. 

Tütün inhisarı umnmi mü
dürlüğünden: 

}<;, Yelce ( 1 S teşrinisıni 930) çarşamba gümi kapalı zarfla mü
r.aha asının yapılacağı il:'n edilen (300000) ıarda beyaz kanevi
çenin münab~11~1 görıılen !uzum üzer:nc ( 26 teşrinisani 930) çar
;anb•t gününe talik olunmuştur. 

• • • 
Tütün inhisarı umumi mü

dürlüğiınden: 
200 : Paket 'arı kapslil 

2000 : adet tesviyeci zımpara Uğıdı 
l 00\J : n !\laranl(OZ >t ,. 
250 : ,, Stinger 
ı 00 : kilo Kaol birer kiloluk tenekelerde 
20 : ,, ,. 250 gramlık ,. 

;\kı:kur ıcvazım aleni münakasa ile 'atın ahnacaktır. Talip 
' anların yuzdc 7 112 teminat akçes'yie 8 te~rinisani cumarcesi 
ıırıL saat 1 J de C:ıl · a nıuba ·aat komis onun müracaatları. 

Hiç beklerıilmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Pıyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllRE rlllNG ~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞlDR 11 'fEŞRİNl 
SANl 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

1111 ~ . . ·.~ ... ,; -~' :; ) . 
. ' ' . '~~~; 

Diyarıbekir vilayeti daimi 
encümeninden: 

Vilayet aygır deposunun leleri icra kılınacaktır. Bu kı-
15839 lira 86 kuruş keşifli ahı- sımlarm üçüne veya ikisine bir
rile 7297 lira 52 kuruş keşifli den verilecek teklifler kabul o
seyis dairesi noksanlannm ik- lunacağı gibi ayn ayn da verile 
mali ve 9414 lira 11 kuruş ke- cek teklifler kabul edilecektir. 
şifli memurin dairesinin inşaatı Taliplerden keşifname ve şart
kapalı zarf usulile ve 20 gün nameyi gönnek ve daha ziyade 
müddetle münakasaya vazedile malUmat almak istiyenlerin Vi
rek 9 T. Sani 930 tarihine mü- !ayet daimi encümenine müra
sadif Pazar günü saat 12 de iha caat eylemeleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Ista~ 
bul şubesinden: 

Esas 
87 
99 

165 
202 
202 

Kiralık Enılak ve !razi 
No. !\lcvki ve Nevi 
Çırpı<.:ıda ı O ila 50 dön um bostan 
Heybeliada Yalı sokağı 16-16· 1 No. lı 

Galatasaray Avrupa pasajı kahveciliği 

Galata Kuledlbi 3-1 ~o. lı Dükkan 

" .. " " 

Senevi Bedeli icarı 

Muhtelif 
dükkAn 160 li!a 

180 " 
295 
250 

" Balade yazılı emlak bilmi,zayede kiraya verileceğinden talip-
lerin 1O-11-930 pazartt~i sa·:t onaltıtla 'Ulıemizc murncaatları_ 

Askeri fadrikalar 
müdürlüğünden: 

U 1 

lıt. 4 Üncü icra memurluğundanı 
Açık arttırma ile paraya çevrikc ~ 

• gayri menkulün ne olduğu: Arsa li 1 

kapanında Hoca Halil attar M. Kur~ 

.\la17.cmcnin ismi 
186000 dökiim koku 

Miin~kasa gunu 
'i!9 • l 1 - 930 

125000 resi in 

20 kalem muhtclıf makine yağları. 

693 atlet muhtelif zımpara ta~ları. 

lstanbul San'atler mektebi talebesi için 214 
adet kaput 213 takım dııhili elbise 
194 takım hııricl ellıbe 1 94 adet ~apka. 
15000 küsür lira bedeli keşfi Kırıkkalede 

esas caddeye bir ana kanalizasyonu yapıl-

'i!9 - l l - 930 
6 - ı 2 - 930 

J • 12 - 930 

ması. 3 - l 'i! - 930 
Yukarda yazılı malzeme a)'rı ayn kapalı zarf usullle hiza

larında yazılı tarihlerde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak için 20 kurşuluk pul ilsak etmek suretile 
lstanbulda Tophanede Askeri San 'atler mektebine, lzmirde Halka· 
pınar Silah tamirhanesine Ankarada Sann alma komisyonuna mü
racaat eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarflarını komis 
yona tevdi eylemeleri 

• • 
Kapalı zarf ile münakasasının 6 KAnunucvvcl 930 tarihine 

talik edildiği ilAn edilen 693 adet zımpara taşlarının eb'at cet
vel!nin makine ile teksirinde atide yazılan kısımları çıkmamış 

olduğundan bunların ela cetvele idhali aJAkadarBna malOm olmak 
üzere il:ın olunur. 

[)i 182 forum 
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75 mm. 40 mm. 

kısmında 
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40-80 
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çeşme s. Ve Zeyrek caddesi ~ 
124, 126, 1, 1, mükerrer No lu Takd;ı 
olunan kıymet: 1225 lira. 

ArtUrmanın yapılacağı, yer, gii~ 
saat: İst 4 üncü icra dairesinde 8-12' 
930 T. s. 13 ila 15,5 a kadar. 

1 - İşbu gayri ~cnkulün arttırı.ıa 
şartnamesi 20-11-930 tarihinden jtİ• 
Daren 930-57 No. ile !st. 4 üncü ic-.l 
dairesinin muayyen numarasında }ıct 
kesin görebilmesi için açıktır. İlandl 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ~1 

930-57 dosya numarasile memuriy•tı 
mize milracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukat· 
da yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 
gösterilecektir . 

3 - Hakları tapu siclile sabit olnı1 ' 
yan İpotekli alacaklılarla diğer alak;'' ıı. .. 
darlarm ve irtifak hakk1 aahiplerirıı~ ,"il 
bu haklarını ve huıuıile '"iz ve mas• 
rafa dair olan iddialarını iıbu i18n t:ı• ' 
rihinden itibaren yirmi gün içinde e~" 
rala müsbitelerile birlikte memuriY". 
timize bildirilmeleri icap eder ~I<~ 
halde haklan lapu sicillile sabit oJrrı' fıı 
yanlarla salış bedelinin paylaımasıfl' \ 
da hariç kalırlar. bij 

4 - Gösterilen günde arttırmaY~ ~ 
ittirak edenler arttırma şartname•İ"' ~~ 
okumuı ve lüzumlu malumatı alı11•I ~ 
bunlan tamamen kabul etmit ad •' · 
itibar olunurlar. Üstünde bırakıl•~ \ 
ırayri menkulün bedeli zamanında ve' 
rilmezse gayri menkul ikinci bir art· 
tınna ile satılır ve bedel farkı ve nı•~ 

Emlak ve Eytam 
Müdürlüğünden: 

rum kalınan yüzde beş faiz ve diğel 
zararlar aynca hükme hacet kalma~· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tnfr ~ 
sil olunur. Be! numaralı fıkrada.l<' 1'ıı; 

Bankası Umum ,art tahakkuk etmek kaydile Üc deı'' 
bağrıldıktan sonra gayri menkul r' ~İt, 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Şa~ 1 
tahakkuk etmezse arltırma geribırafll ~. 

Satılık arsa 
Bankamıza ait emlAkten lstanbulda Ahırkapıda Seyit H"asan 

mahallesinde Meydan sokağında atik 42 cedit 28, 36, 36/ ı, 30, 
34 numarada oda ve dükkanı miiştemil takriben ı 885 metro 
murabbaında arsa peşin parn ile satılıknr 

Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihale IO Teşrinisani 930 
tarihine mti&adlf pazartesi günil saat onaJnda Ankarada Bankamız 
idare Meclisinde icra edilecektir. Tehminat mikdarı 400 liradır. 
Arzu edenler lstaniıul ve lzmir Şubelerimize veya Ankara Umum 
Müdürlük Emlllt idaresine müracaatla mufassal şartnamernizi mü

talb edebilirler. 
Miizayedeye iştir!k halinde bu ~rtnamenin bir nüshasını imza

ları altında teklif ve teminat mektupları ile birlikte umum müdür

lıı~c gômlerirler. Teklif mektupları ihale gününe yetişmek üzere 
postı:va taahhütlü olarak verilmelidir. 

lıp al1cı taahhütlerinden kurtulur .ı' "ı• 
teminalta kalkar. 1 

5 - Arttırmanın birinci ve ya 
kinci olmasına ve gayri menkule taB 
lfik eden kanuni hakka ve satışm ta r.,. 
zına. göre d!ğer şartl~r. M~terakiıt' ~ 
vergı, beled!ye vakıf ıcaresı müşt 1\ 
riye aittir., ,~ 

Yazılan arsa yukarıda gösteril 
8-12-930 tarih.inde İst. 4 üncü icra~ ~ 
murluğu odasında işbu ilan ve göst< 
len arttırma şartnamesi dairesinde :' 1dı 
tılacağı ilan olunur. _________ _.... "" 
Dr. A. KUTiEL ~1 

~ 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda' i, · 
vihanesi. Kara köy Topçular c:ıd' • 
desi 34. ·~ 

---·----""-----:ı •ıı Mes'ul M'.;dür: Bürhancd.I 
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