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Fethi Bey Cümhuriyet Halk Fırkasının hakim 
ekseriyeti karşısında neler düşünmektedir? 

Onun için bu yeni .yolda ~
riirken işi her cephesınden m':1-
talea etmek, hele Türk ınilletı~ 
ne ve tarihine karşı alınan mes 
uliyetln ağırlığını bir Hihza göz 
önünden uzaklaştırmamak Hi
zımdır. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Mektepliler· ı 
mllsaballaıı 

S. C. Fırkası idare hey'eti 
dün ilk içtimaını yaptı 

" uınumı 

Tilrkocakları 

'lamdullah Suphl 
Beyin şayanı 

dikkat beyanatı .• 

H•mdullah Beg lzmlrdtm 
•vdet etli .. 

arilit 1. 
ı..,..,wa rz 

Tahsin Paşanın ............ ---------------:. Hatıralı..~--
MS W 

No: 8 (Tercüme ve lktlb;ıs 
hakkı mahfuzdur. 

Mabeyinciler ve mabeyin 
dairesi ne işler yapardı! .. 

- Çok şıJkOr kiiprıı 
parası ka/Klı. 

Ay ,, lt:.r 

ntrken a//mıf para 

-Fakat vapu•a otuz 
para fazla vtrdinı üs
klJdara Cfflim 

I f I 1 j tfılC 

uç kuruş ı•rrmış olılum. 

Üsklidar tramı ti 
yında da otıız para 

vud'rrr Çam/ıraya rıUır 

/, bı Şelıreman t 
ayda ~öpra ha ı/atını 

•ki mlslıne rıkarır yaM 
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Süveyş kanalını açmak .. 
ltfehmet Ali buna r•zı olmak için bir 

hayli teminat istiyor .. 

MlLLM:T P ARTtSI ·~ 980 

HARİC HABERLER .. 
Fransız -Alman münasebatı Iran şi ahi cevabını verd 

Bir Alman nazırının irat e1tiği ııııtuk sarsıntı yaptı Sefirimi~n derhal Tahrana hareketin 
lüzum görülmüştür 

Alman Sefiri ısvıçred~ Konferans 
C. Akvam 

ANKARA, 17 (Geceyarısı)- Bey yarın akşam Ankarad~ 
Hariciye Vekili T. Rüştü Bey, ıeket edecek vge ayın 25 ı 
bugün yeni Tahran sefirimiz Batum tarikile Tahraa gi 

Parise dönmeğe 
mecbur oldu. 

Fransa - Almanya münaseba 
tı yeni bir sarsıntı geçirmedi 
değil. İki memleket arastnda 
devamlı bir dostluk tesisi için 
çalışılıyor ve Avrupanm istik
bali namına büyük bir ehemmi
yet veriliyor. 

Geçen gün Alman nazırların 
dan M. Trevianus bir nutuk söy 
ledi. M. Trevianus Alman kabi 

Son SÖZ hükfime- Hüsrev Beyle birlikte lran mas tir 
lahatgüzan Sait Hanı da kabul · 

te 8fttİr.. etmiştir. Mevcut vaziyet müva 
Londradan bilidiriloyr: - Hindi• Sait Han, bu ziyaretinde hü sinde yeni sefirimizin bir ali 

tan işlerini düzeltmek için sonba- kumetinden aldığr cevabı T. vel Tahrana gitmesine !" 
harda burad:' toplanacak konferans Rüştü Beye bildirmiştir.Hüsrev 1 görülmüstür. 
hakkında şımdiden bır çok şeyler -

Edebiyet nıuallimleri 
kongresinde 

söyleniyor. Gandhi Hindistanın 
tam istikrnlini istiyerek vatandaşla
rını İngilizlere karşı mukavemete 
tahrik etti. Kendisi hapistedir. Di 
ğer arkadaşları de. hapiste bulunu- -
yor. Fakat İngıJt.,,e Hük(ımeti Gan
dhi VP arkaclaşkrile oüvasıta temas ANKARA, 1 7 (Telefonla) -ı ti~. 
etmekten, onfarı d" to;>l~nacak obn. Türkçe edebivat muallimleri 
kor.feransa tara!tar etmege ça1~ma1c ... . .. J 1 . . . . 
tan kendilerini alamamışlardır. Gan- ko.tgresı, bugun de toplanmış debıyat tarihı, tednsatında 
dhi n• yapacak?. ve i<;timaa Maarif müste1arr M. mz tarih yapmakla iktifa e 

Bu '!:'er~k . e.diiecek .bi; q.ydir. Emin B., riyaset etmiştir. İçti- ve edebiyat tarihi tedrisatını. 
Faka. Hındis,anda mılh nıuka.,o- mada ruznamenin ilk maddesi o z'm tt k' d ta h k · k d'" b' k ı a an sonra ı evren 

mmuetbalı'afreu·ctınle art" 1 •ger bır ç.o lan «liselerde edebiyat tarihi o- ne atfetmek 
nsur arı op ayıp uıııarı . . \ • 

ileri sürm,kte İngilizler geç kalnıa- kutmak ıçın ne yapmalıyız?. Ve T dri tJ' 
r.ııştır. J.ondrada toplanacak ve tedrisat için muallimlerin nelere 2 - e sata ta, ba_şt?; il 
Hindistanın müstakbel idaresini ka _ ihtiyaçları vardrr?.» mevzuu Ü- !~yarak rı:untazam ve sılsı e 
rarlaştırmak uz_re met1lipte buluna- zerinde müzakere cereyan et-_ imde taktp etmek. 
cak konferans ıçın hazırlıklara başla . . . .. .. ' 
mıştrr. Hindistonın yerli ve sözdelmı,br. N_e~ıc~d.e mun~kaşaı:ın Mu'.1kaşa, yarın da devaJll 
müstekil raca, mahraca, Novab gibi esasını şu ıkı fıkır teşkıl etmış- decekbr. 
irili ufaklı hükümdarlannın, diğer 
Hintli mürahhasların ve İngilizlerin 
iştirakite toplanacak olan bu konfc- Yeniden ihale edilen köprüler 

ANKARA, 17 (Telefonla) - yakları kargir, döşemeleri ~ 
Nafia Vekaleti Sakar- mirdir. Bundan başka Ankaı' 

ya nehri üzerindeki 90 Beypazarı- Sarıköy şosası iil 
metre uzunluğunda Vezirhan rinde ve 90 metre uzunluğ~~ 
köprüsünün inşaatın 48879 lira- olan koyun ağılı köprüstı 
ya ihale etmiştir. Köprünün a- 66232 liraya ihale edilmistif· 
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r dün bir . toplanma oldu. 
Mahkemelerde 

jj 

ıe 

Vllllgett~ 

itirazlar .. 
H. Fırkası 
Dün bir içtima 

akdedildi. 

Haberi yok! 
Usküdar - Kadıköy 
hattı işleri nasıl ? 

Pollate Spor 
Azgınmanda! y 1 b k .. 1 b. d f u nan ı o sor e ır e 

Son itirazlar tem vız 
komisyonunda .. 

K.arısını vurmuş ı.a 

haberi yokmuş .. 
Ortalığı biribirine 
katan mandalar 

daha karşılaşmak lazım .. 

f;>. U. binası ne zaman 
tesellüm edilecek ... 

Bu toplantıya Saffet 
Bey riyaıet etti Harputlu hamal Mus

taf anın muhakemesi 

Şirket murahhas azaıı 
faaliyeti izah ediyor 
Üıküdar - Kıaıklı tramvay şirketi 

18 el kurşunla ancak 
öldürülebildiler 

Küçük Kemal dururken Selarniyi 
sahneye çıkarmak hata olınuştur 

Vergilerin son itiraıılrınl. tet- • 
kik için yeni kanuna . tevfik'.111 
Maliye Vekiletinde bir teın~z 
tetkiki itiraz komisyonu teşkı.l . 
edilmiştir. Vaki olac~. son ~tı 
ca:damı bu komisyona gondenl

llleai Maliye Vekaletiı:ıden Def-\ 

idare meclisi murabbaı azası Ncc- Cuma ıünU yapılan boks maçlan • 
hakkındaki dütllncelerimi ayrıca ya ~ 
mağı vaat etmiftim. Derhal kaydede 
ylm ki bu dlltüncelerim maalesef g> 
yrı müsaittir. 

Karısı Zülfoyu başkasile münase- meddin Sahir B. yeni inşaat hakkın
bctte bulunduğundan şüphelenerek da dün bir muharririmlze Atideki ma
ağır surette yaralıyan Harputlu ham lilmatı vermiştir : 
mal Muatafa Tursunun muhakeme- - Üsküdar - Bağlarbaşı hattında 
sine dün Ağırceza mahkemesinde Fıstık ağacı - Bülbüldere kıamırıın 
başlandı . Reis maznuna s.:rdu : çift hat inıaatı bitirilmiş ve i,letme-

- Evlı misin sen ? ğe açılmıştır. Bülbüldere - Şeyhca-

Dün mezbahaya götilrülmekte o
lan iki manda Beyazıttan geçerken 
ürkmüş ve Kumkapıya doğru kaç
mağa baıtamıştır. Yakalamak üzre 
sahibile bir takım kimseler de hayvan 
!arın arkasından ka;mağa başladığı 
için geçtikleri sokakların ahalisi biri
birine girmiş ve bu halden büsbütün 
huylanan mandalar nihayet Kumka
pıya kadar inmiş, burada bir dilkka
nın camlarını kırmış ve buradan da 
banyo mahalline doğru koşarak aha
linin üzerine saldırmağa başlamışlar· 
dır. Bunların zaptedilemiyeceklel'İ 

anlaşılınca ilzerlerine 18 •I kurşun 
atılarak öldürülmüşlerdir. 

Benimle beraber birçok kimsek
rin de memnun kalmadıkları nokta · 
lar ıunlardır: 

terd.arhğa blldirmişlend~ · .. 
Dayinler Vekili Zekfil B. dun 

Defterdar Şefik Beyi ziyaret et

tniştir. 

Düyunu umumiye bina

aı ne olacak? 
Saffet B•u 

- Hıyır .. efendim, degilcm ... ,. mii kısmı da bitirilmek üzredir. Şeyh 
_ Ya bu Zillfo .-nin karın degıl camii - ÜsküC:ar iskelesi kısmında 

mi idi? yol çok dar olduğu için birçok istim-
- Efendim, 0 karı şimdi başkasi- liikat yapmak !Azımgeliyor . Binaena-

leyh burada çift hat yapmak istimlak le oturuyor. 
_ Anladık amma. onu sen vurmuş işinin neticesine ba&"hdır. 

sun .. 
- Ben vunnamışem .. . 
- Ya, kim vurdu? 
- Neblem beyim ... Diyiler ki vu- Tramvay altında 

1 - Organizasyonun fenalığı. 
2 - Zanetopulo-MulAdoviç ma ı 

nın ciddiyetten mahrum oluşu. 
3 - Angelidis karşısında , Türi 

boksunu temsil iktidarını hiçbir sı:. 
retle haiz olmıyan Seltiminin sıfrül 
yetliği. 

4 - Maçlar esnasrnda yer yer ve 
hatta ring adamları arasında yapıl an' 
çirkin mtinakaşalar . Düyunu umumiye binasının 

bu teşrlnfevvelde hükfunete. 
teslimi l!zmı geliyorsa da vazı 
Yet• 10.vazzuh etmediği cihetle 
bunun gecikeceği zannolunuyor 

Bina teslim alındıktan sonra 
da 'viiiyete verilmesine imkan 

&örülmemiştir. 

Halk Fırkası Viliyet idare heye
"' tt-.i Hakkı Şıti azalarile Fırka m,,..e ı, • S ff t 

. dün Kit'l>ı umumı a e 
nası paşa . y den altıya 
B in riyasetınde ııut 1 1 . . , 

·d d .. t saat dc-••m eden bır ıçtı-ka ar or . . d F 
ma aktctmişlerdir. au ıçtıma a ıra 
ka işleri ve bilhasltl eylillde başlıya: 

k olan belediye '<ıtihabı meselesı 
ca .. 1 . d 

Şirketimiz yolcuları süratle nak
ledebilmek için bütün hatlar üzerin
dt sinyal tertibatı yapmağa karar 
vermiş v"! istibzaratını bitirmiştir . 
Üsküdar - Kısıklı hattı üzerinde sin
yallerin istimaline başlanmıştır. ya

karısı kında Üsküdar - Haydarpaşa - Bağ
larbaşı hattına d• bu tortibat teşmil 

rulmuş. Ben de ba~kasından duymu
şam ... 

Mustafa, bundan sonra 
hakkında şu izahatı verdi : 

- Beni dinlemiyirdi. Ne yapsam 
bcğeruniydi. Ne diyem Allah 11lah et
sin .. 

olunacaktır. 

Yeni in,aat münakasasına iştirak 
eden taliplerin zarfları açılmıştır. 
Bunlar arasında ı·ok ciddı ve evsafı 
fennlyeye mutabık VP şeraiti maliye 
itibarile müsait teklifler vardır. 

Gal.atadan geçmekte olan 1oför 
Akif Ef. nin idaresindekı kamyonun 
arkasına takılmak isftyen Burhan ·ıe 
Dündar isimlerinde iki çocuk duşe
rek yaralanmış. hastaneye ka' lırılmış 
!ardır. 

Organizasyonun fenalıkları l• 
hassa şu noktalarda tebarüz ediyu 
du: 

1 - Maçların karanlığa kalacaı:ı 
hesap edilmemi9ti. Netekim 10 ravnt 
!ık Zanetopulo-Muladoviç maçı üçün 
cü ravntta neticelendiği halde son 
maç alaca karanlıkta yapıldı . 

Yunan şan ·pfyonu An,ı'!!!!!!.! 
!imi maçına gelince, bu zannedildiği 
gibi mühim ve heyecanlı bir mllaa:
baka olmak şöyle dunun, bir vari
yete numarasını andırır bir mahiyet
te idi. Hasmından fÜpheaiz daha serf 
ve daha kurnaz olan Angelidia, ga
rip ve gülünç bir takım evzan. hare
kAt ile adeta Selimiyi manyatizo et
ti. Birçok açık vermesine rağmen, bu 
açıkları CÖl'mek kabiliyetini bir defa 
olsun ıöeteremiyen Selimi. her in
dirmek lstedlfi yumruğu iki dakika 
evvelden belli ederek bütün maçta 
avantaj österer. bir oyun yapmağa 
muvaffak olamadı. Pek yübek bi.r 
boksör olmadığı her kesçe anlatılan 
Angelidlı karşıaında aıfrll)'etli(inl 
bir defa daha ispat eden Seltminln 
bir refllı:imbin s6yledlği gibi bokstan 
çekilmesi, hiç olmazsa beynelmilel 
mahiyetteki maçlarda Türk boksunu 

Maliye Vekaleti binayı bedeli 

ınukabilinde satmak niyetinde

dir ki, bu pııranın da borçların 
tediyesinde yardımı olacağı tah 

~n ediliyor. . 
Emanet almak istese bile pa-

rası yetişıniyecektir. j 
F armaloğlar 1 

'Xıeni teşkil olunan Türk f~- l 
ınakologlar Birliği bu cuma. gü- ı 
nü Türk Ocağında kongre halin 1 

de toplanacaktır. . \ 
İdare heyetinin verdiği malll ı 

tnata göre bu Cemiyete eczacı 
diploması olan bütün eczacdar 

dahil olabilecektir. 

İngiliz gemileri .. 
Bugün gelecek olan fngıliz 

gemileri amiralt öğleden evvel 

Valiyi ziyaret edecektir. • 
Öğle üzeri sefarethanede bir 

ıiyafet verilecektir. 
Mülkiye müfettişleri . 

etrafında göriişülmllştür. çt•ma an 
sonra KAtibi Umuıı4 Saffet B. ken
diılle görüşen bir !' ..ııarririmize şun-
ları söylemiıtir. , 

_ "İçtimada bir f.ovkaladelık yok-
tur Fırka arkada9Jto• toplandık ve 
Fırkaya ait i41er ) ' kında lı.ubühal-

H. şınaıt ve H/Jsam•ddin 
Paşalar 

de bulunduk". Fırka müfetti•i Hakkı 
Şinasi paşa da; . . 

Bunun üzerine mahkeme şahitle
rin celbi için 12 tetrinievvele talik e
dildi. Mustafa Tursun tetrinievvelin 
hangi aya tesadüf ettiğini bir türlü 
kestiremiyerek sordu: 

- Kasım da mr geleyim? 

Başka güne kaldı 
Mevkuf komünistlerden Mehmet 

Emin, Kemal ve Remzi Ef. !er. dün 
yedinci istintak dairetıince tekrar is
ticvap edilmişlerdir. 

Komünistler 

Bunlardan, ihtiyaçlarımıza en mu 
vafık olanı mali şeraiti dP tcsbit e•
tiğimiz esaslara tevafuk etmek şar
tile. Kadık:iy şebel · ısinin intacınıte
min ve tPsri edeceğıni ümit etmekte
yiz. 

Bu münakasa meselesi ağlebi ih
timal önümüzdeki ay zarfında hal e
dilecek v" ilkbaharda insaata başla-
nacaktır. , 

Kadıköy hattı 
1 Izmir ve Adanadaki ~evkuflar Şimdilik Kadıköy • Haydarpaşa 
henüz şehrimize getirilmemışlerdır. muvasalası Emraz ı sariye h "'""'tancsi 

üstünde Behiç B. caddesi ve forahim 
Başka güne kaldı ağa köprüsü altından g0< mek \eYel-

Ahmet isminde bir çocuğu katlet değirmeni , Mısırlıoğlu ve Altı yol ağ
mekle maznun inr:c smailin dün zı altındaki karakolun bulunduğu so
muhakemesine devam edildi ve maz kaktan çarşıyı takip etmek suretiJe 
nun hakkında Tıbbı adliden istenen Kadıköy iskel,..sinP gidiicrck temin 

h k edilecektir. 

lstinye kahvelerinde • 

silah taharrisi 
İstinye ve bavalisinde son günler 

de sık sık zabita vak'aları görülmeğe 
başladığından fstinyedeki Lazların 
müdavim olduğu kahvede silah ta
harrisine lüzum gOrülmüş S tabanca, 
10 bıçak ve 30 fisenk bulunarak is
tirdat edilmiştir. 

Bir esrar kahvesi 

Beyoğlunda Bostanba,ında Sı
vaslı Mehmetin kahvesinde esrar icil 
mekte olduğu haber alınarak kahve· 
de taharriyat yapılmış ve külliyetli 
miktarda esrar bulunarak istirdat o
lunmuş ve esrarkeşlerden Hayri ya
kalanmıştır. Grrek kahveci ve gerek 
esrarkeşler hakkında takibat yapıl
maktadır. 

rapor henüz gelmediğinden mu a e-
me başka güne kaldı . Köprü ne zaman yapılacak? Esnaf cemiyetlerinden bir 

Esnaf cemiyetleri 

T kif ed t ff J?evle_~ Demiry~lları idaresile .Ema kısmının katibi umuınilik tayin-
ev an e e ış netin muştereken ınşa edecekler! Ha- !eri görülen lüzum üzerine tehir 

Tevkifhanede Müddeiumumi mu- ijdarpaşa geçit köprusu için her ıki d·ım· ti 
avini İsmail. Tabibiadli Hikmet Bey- tarafın fen heyetleri çalışmağa baş- e 1 ış · 
Jer sıhhi bir teftiş yapmışlardır. Bu lamışlardır. Ancak bu mesainin ilana Miktan 12 ye baliğ olan bu 

2 - Mes'ul ve gayri mes·uı bir sü
rü adamtn lüzumlu lüzumsuz ringe 
çıkışı. 

3 - Hikem Sercoviçin fena idare. 
!eri. 

4-- Hakemlerin otoriter olamayıp 
boksörlerin ve taraftarlannın boş mü 
nakaşalarrna meydan bırakması .... ve 
saire. 

Zanetopulo-Muladoviç maçının 
ciddiyetten mahrum oluşunun en 
bariz noktası, maç cınaıında boksör 
!erden birinin diğerine birçok kimse
lerin işittiği gibi Rumca "ıiga, ka
to" yani "yavaş, atağıya., demesi ve 
filhakika maçın da üçüncü ravntta 
pek bariz ve h~keme göstermek kaı
dile üstüste yapılan hafif iki "aııağı 
darbe"ile neticelenmesidir. Karardan 
sonra yapılan gürültülü itirulann 
da yeni bir maçı lilzumlu gösterme. 
ğe ve her kesi iJin ciddiyetine inan
dırmağa matuf olduğunu söylemeğe 
hacet yoktur. 

Yunan ~ampiyonu Angelidi ile Se-

Ekonomi 

temsile kalkmaması llzımdır. , 
Bu maçtan yegane tesellimiz kıy

metli bokeörümüz Kilcük Kemalin 
Yunan boksörünti defiye etmiş olma
sıdır. 

Şayet bu maç yapılacak olursa An· 
gelldiain Kemalin karşmnda variye
te numaraları yapamıyacağına emin 
olablllrit. S. G. 

Mülkiye müfettişi 1madettın 
!ley Ankaraya gitmiştir. Mu?: 
telif tahkikatı hakkında Dahili
Ye VekAl.etine izahat verecektir. 

_ "Bu Vilayet idare heyetının 
haftalık içtimaıdır. Fevkalade bir şey 
değildir. Yalnız b~ haf~ki içtima pa-
2ar gününe tcsaduf cttı. Fırkay~ aıt 
1§ler1e beraber intihap mescleı_ı _de 
görü,iilmilştür. Maamafih dedığım 
gibi şu veya bu iş için toplanılmış ol
mayıp mutat olan içtimadır." 

Der.ıiştir. . . . 
İçtimadan sonra Katıbı umumı 

Saffet B. le Fırka müfettişi Hak~ı 
Şinasi paşa Vili!yete gelorek . Vah 
Muhiddin B. I• görüşmüşlerdır. 

husustaki rapor Adliye Vekaletine Ji münakasa krasına ve inşa~tın. ~n- cemiyetler meyanında Bakkal-
gönderılecektır. tacı zamana mutevakkıf oldugu ıçın l . . d d B ta · 

Adli e ta inleri şirketimizin açtığı mü.nakasa müs- ar. cemıl'.e.° e v.~r ır. ~ yın 
y y pet netice verdiği takdırde mevzuu- l~rın tehı~ı he?u". tah~~atrn 

Ankara Hukuk mektebinden bu bahs güzergah il• muvasalanın te· bıtmemesinden ılen geldıgı anla 
Buğday fiatJeri epi arttı 

Ziraat Bankası 

sene mezun olanlar hizmeti m~cburi- · d' l 
mıni mukarrer ır. . . _ şı mıştır. 

yelerini ifa etmek üzro muhtelif müd- Bittabı şebekenın dıger aksamı - ----
deiumumiliklcre tayin olunmuslar- yani (Kadıköy _ Kıı:ıltoprak • Fener 
dır. yolu) (Kadıköy _ Altıyol ağzı - Mo-

Tayin edilenler şunlardır: da) Kadıköy _ Altı yol ağzı - Gaz- Mal tepede köye ait olan su-

Maltepe suyu 

) 
Çermik müddeiumumiliğine Nafi, hane v• Ihlamur . Fenerbahçe kısım yun yeni belediye kanununa mu 

Halka ve köylüye Te rciim an ar Ayaııa Nafiz, Tursun Beye Cemil, tarı ~edrk•n v• fenni şartnamemiz.de gayir olarak ötekine berikine sa-
Termeye Mehmet Rauf, Çarşambaya tesbıt olunan muddetler zarfında ık- im k ld , l !mı . ll'IÜfit olmağa çalışıyor Mehmet İzzet, Beyazıta Mehmet Ali, mal edilecektir. tı a ta o ugu an aşı ştır. 

Zi-~t B--'-•aı umumt ınlldil 360 lira kazanç Midyat• Hüseyin Hüsnü, Refahiye- Mevcut hatlarımızın hepsi çifte Budan mutazarrır olan halk 
·- ........ dan ye Hikmet, Oltiye Avni. Çölemerke tahvil edilecektir. Hatta şimdi işle- vilayete müracaat ederek şika-

rU Ş.iik_rü Bey d~. ~ B. vergisi verecekl~rdir Rifat, Malazkerde üleyman Hafit, mekte ol•n hatlarımızın ray ve ara~ yet etmeyi kararlaştırmışlardır. 
ŞeSehr~zCe iimhge~ştıetr. fşırkasmm İstanbul defterdarlığı tere.Ü- PHınarbaKşınıa Mvahl~uKt C•hl~I. K:ishtelaye i~t~yaçlarını ta~in. v~ IAzımgelen .~ö Vilayetin, kı:.nuna mugayir o-

vast Y alit, u pa e ı, oç ısara ıt , vızın milsaadcsınt ııtıhsa1 etmek uz~ ... . . 
P U? Bankası- manlardan her biri için 360 lıra Savara Ahmet Mithat, Behisniye Ah- re hükumete müra,aat edilmiştir. lan ve halkın e nmubrem ıhtıya 

rogI"ammda Zıraat d · · rh tmı"ştı"r t N · Ad Aı · dd' ll"k d b nın te .. hakkında rnevcut ma kazanç vergısı ta e . · me · urı, 1 yamana ae ın, Halkın daha sürat ve suhuletle cına taa u e en usu satışrr.ı11 
de 'h-ı~.llld ··ta1-•mı soran Bu vergi her tcrcemanın s_ey- Garzana AJaeddin, Ergani Osmaniye naklini istihdaf rden bu esaslar cıra· nın önüne geçeceği tabiidir. Na-

•'<U<lllil a mu """" ld"ğ" ·· 10 lira ye Ali Kemal, Hafike Orhan Nedim fında hükumetin musaadıkar olaca- zan dikkati celbederiz. 
bir muharririmize derııi!ltir ki: yalı vapuru gc ı 1 ~-. .• ' Beyler tayin edilmişlerdir. ğını ilmit ediyoruz . ş•kA l • 

B· en olan niza- seyıyah vapuru gelm gı gun- Bundan başka Göt' sulh Hakimi• T 'lit yapılacak ı ayet erın onune 
""-t-dahi~li:ndmeuaçyyal• .. ıyoruz. Bu- lerde i.se 6 lira kazankdıtkarla:?Adn1:ı.1-_ ğine H•lil Şerif. Siirt aza mülazimli- enzı eçm k • • 
""« .., alma ne ğine Derviş Ali. Varto Sulh hakim- Mevcut hatlarımızda tatbik edil· g e ıçın 
nun haricinde bir meseleden zan dıkkata ra . liğine Reşat, Elişkert sulh hakimliği- mekte ol•n tarifelerde,Kadıköy muva Ticaret umumi müdürü Naki 
bahsetın f lahiıyettar deği- miş ve tercemanlara teblıgat ya- ne Osman Nail, Konya Hukuk hakim salası temin rdildilı:t<n sonra ehem- B. tarafından Ticaret ve zahire 
liın. Biz,esiye a~~le meşgul olma- pılmı. ştır. K~:u1d5rlmu··g~ku··tantaEramafın~ li,:ine Çorum hukuk hakimi Salih ~i~etli tenzilAt yapılacaktır. Hede- borsasında yapılan tetkikat ne-
d • . ' • • b" f rkanm net ıktısat mu u Beyler tayin edilmişlerdir fımız az para il' çok yolcu taşımak- . . . .. . ıgnruz ıçın sıyası ır 1 

• • • • M fh tır. tıcesınde bır maldan muteaddıt 
programı hakkında mütaleat be- dan tesbıt edılmi~tır ... aamatı Şevket B. muhakemeye İstihsal masrallarımızın fazlalığı defalar resim alınmasının mah-
Yan etmekliğimiz doğ~ de- tercüm~lar vergıye ıtıraz e - gelemıyor mevcut şebekemiz üzrrinde faıt.a a- zurlan tesbit edilmiş ve bunun 
tildir. Ancak hükfunet mzum. mektedırler. Akşam gazetesi idare memu raba tahrikine imkan ~erm.emesı ve önüne geçilmesi tekarrür etm· 

b yeni şebekemizin inf'ISI halınde daha . ış 
göriitu bir mütalea serdedilc 

1
- Tercumanlar cemi- ru Şevket Beyi yanlışlıkla cerh büyük bir santral tesisi gibi zaruret- tır. 

lir. ve malUliyetine sebebiyet veren !er elektriği şehrimizde mevcut teıi · Bu suretle tücarın bir çok şi-
Banka, köylülere müfit ol- yeti kapatıldı . Şevket Beyin muhakemesine sattan istihsal etmek. daha muvafık kayetlerini mucip olan mühim 

ll\ak için mümkün olanı yapmak .. tar cemiyetı dun tıcaret dün başlanacaktı. Mecruh Şev- görülmüştür. Buna aıt mukavele im- bir mesele hali d'lrni l k 
Tercuman k t lmıştır za Vt!" teati olurunufil.tur. Bu suretle is- .. C 1 .Ş o aca ve 

tlr. müdürlüğü tarafından apu .. · ket Beyin ancak bir ay sonra ' borsa luzumsu tak d tt k 
k ·ı d Bu cemiyetin bunda. n hır . mud- tihsal masrafları azalacak ve mazot z yı a an ur 

Banka, halkın teş 1 
e e~e- d b kaç mahkeme huzurunda isbatı vü- yerine yerıı· ko'"mu"rlerimizin daha faz- tulacaktır. . fi . det evvel heyeti idaresı. n. en ıkr . ği zirai kredi kooperatı enne . h tı ıdare e serı- cut edebileceğine dair rapor la arfına hizmet edilmiş olacaktır. 

muzaheret ve yardım edecektir. kişi istifa etmış, ey~ · te dahil okundu ve muhakeme bir ay Bu esase .. hükiımetin bugün tatbık 7 Oda kaldırılıyor 
k yetini kaybetmiştir. emıye kar ı d b' İk İ 

10 köy mualliınini bu oope- olan tercemanlar bu vazıyet Ş - sonraya talik edildi. etmek istediği esaslar an ırini teş- tısat vekaleti, stanbul Ti· 
ratifler hakkında tetkikatta bu sında ticaret mudürlüğune muhracata.t Muhakemesi tatilden sonra kil ed~r. . . . . caret müdiriyeti tarafından gön 

·· d halen eye ı Dıger taraftan şırketımız hüyiik de ·ı b. tahk.k lunmak üzere Avrupaya gon e- la cemiyetin azaaı ve . . ·- Birinci cezada görülecektir. bir santral teıı"sinden vareıte kala- n en .ır ı at raponmu 
idaresi olmadığını bıldırmışlcr, ce~ı d kk İ 

riyoruz.,._. ------ yetin feshini ve ıeddini istenu,ıterdır. Defterdarlık aleyhine cak ve bu uğurda ıarfedilecek para- nazarı ı ate a~arak stanbul 
Ali Cenani Bey 

Gaziayıntap mrb'usu Ali Ccnani 
Bey Trabzondan şehrimize gelmit
tir. 

Kıbriatandan talebe 
Kıbris maarif idaresi Türlriyede 

tahsilde bulunmak üzr~ iki kız üç er
'<ek talebe gönderecektır. 

Leh ormancıları 
Leh stan ormancılarından m~r~k

<ep 70 kişilik bir kafile şeh~ımıze 
telrniştir. Bunlar Ankaraya gıdere~ 
lı:endJerıne i~ arayacaklardır. Lehlı
ler §ehrirnizi mılli kıyafetlerile gez
ll'ıektedirler. 

Belediye cezaları 
. \' •ni beledıye ka nununa göre tan 
~'"' 01u~n beledıye cezaları talımat' "ı:ı:•i . batı!maktad.r Bitince zabita
•iıa dıve ~Jimat. amesile beraber 

Yttlere t ti~ edilecek! r 

Ticaret müdürlüğll bu muracaatı b. d nın. tesiaatımızın inkiııafına sarfı te· mıntakası dahilindeki ticaret 0-
nazarı dikkata alınış. ve dün memur ır ava . . min edilmiş olacaktır., dalarından 7 sini ilgayı tasvi 
göndererek cemiyetin Gatatasarayda Tador vaplJru sahıplen malı- Sergı·de yankesı·cı·ler etmi4tir. p 
ki merkezini kapatmııtır .. kenıeye müracaatla Defterdar- -

Cemiyet reisi Vasıf kaptan dun hk aleyhine bir dava açnıışlardır 
Viliyete müracaatla bu kapatılınarun B . . 
k • olmadıg" mı cemiyetin heyeti unlar vapurun hareketının 

anuru ' t • . d 1 'l . 
idaresinin mevcut olduğunu söyle- t<'. ıın O ayısı e yevmıye 6000 
mittir. Mesele tetkik edilmektedir. lira zarar iddia etmektedirler. 

lObin llrahk mücevher Ticareti bahriyemiz 
Dün şehrimize Kont H~rben. ia- Diin Ticaret Odasında vapur 

minde bir Fransız avukatı ile refı~- cular komisyonu toplanmıştır. 
sı gelmişlerdir. Kont Herben gelır- S . f . . l tm Udilrli 
ken çok pahalıya mal olan bir mace· B heyn~ru:;ış ~ : ~ti k 
ra da geçirmiştir. ur ane cyın .e ış ra 

Tren Sırbistandan geçerke? K?nt ettiği bu içtimada denıtticaretin 
Herbenin ve refikasının 10 hın lira- de men'i rekabet esaslarını muh 
Jık mücevheratı çalı?ınıştır. . tevi kanun projesinin kat'i şekli 

Kont gerek Sırbıstan zabıtasına, h .. kfunete tevdi edilmek üzere 
gerek polisimize mür,ac~atla hrrsrzr U 
Lut ınmasıru rica etmıştır hazırlannu~tır. 

Galatasaray yerli mallar •ergisi T. Fikret günn 
dün de kalabalık bir kütle tarafından 
ziyaret edilmif, hava yağmurlu ol- G ·· 1 S 
maaına rağmen ziyaretçilerin adedin uze an'atlar Birliii Edebi 
~e bi~. tenakuaa te~d~f . edi~memit· yat fUbeıi~d~: Büyük inkılap 
tır. Dun parar oldugu ıçın zıyaretçi- şaın Tevfik Fıkretin ölümlinün 
terin .~kaeriainl ecnebile~ teıkil etmit yıldönümü rnünasebetile ı 9 a-
hu munaaebetle de sergıde memnun!. fustos sal .. · ·· 
yet baht bir satış yapılmıştır. ~ .gunu saat on beş 

Sergide cuma ıünü bir kaç yan- ?u~uAkta Bırlik merkezinde bir 
kesicilik vak'aaı olmuı, sergiden Bte. ıhtıfal yapılacaktır. En büyük 
heri çalmmıştı. şairimiz Aptülhak Hamit Beye-

Bu. vak:~r üzer~ne ıergi karako· fendi bu merasime riyaset b 
lu polia !kıncı tubeaınden gönderilen ur k H r . u 
memurlarla da takviye edilmit ve Y aca ., a ıt. Zıya, ve Ruşen 
yan~tsıcilerin sergiye giromemeleri· E'.şref ~eyler Fıkret hakkmda 
t~~~n otuı:mu.•tur . Sergid dün gec- hrer hıtabed~ bulunacaklardır. 
gorülmeınış hır kalabalık olmuştur. •Herkes gclebılir. 

İhracat yapıyoruz, maamafih istihsalatımız 
ihtiyaçtan çok fazladır 

Ağustos iptidasında 8,50 kurup 
kadar düşen buğday fiatleri aon gün 
krde tekrar yUkselmeğe batlamış ve 
dün sert butdaylar 9 kurut 30 pa
radan, yumuııak mallar ise ( 10,50-
11) kuruştan muamele gördü . 

Bu tereffüün Amerika ile Avru
panın lıılzı yerlerinde bu seneki buğ
day mahsulünün i\Z olmasından ileri 
geldii!i şayi olmuştur. Ticaret ve 
zahire borsasından aldığımız malB
mat bu şayianın mubalagalı olduğu
nu, fiatlerin yükselmesinin sebebi 
Anadoludan az mal gelmesi olduğu· 
nu göstermektedir. Filhakika buğday 
8 kuruşa dliştilğü zamanlar (105) 
vagonw. bulan muvaredat, köylüle
rin uğradıkları zarar üzerine azalmış 
ve derhal piyasada tesirini göşter
mi,tir. 

Maamafih son muameleler hara
r~tli olmamış ve bu gevşekliğin tesl
rıle (30) paralık bir tenezzül kayıt 
edilmiştir. 

Alikadar tacirler, Yunaniıtana e
hemmiyetli ihracat yapılmakta oldu
ğunu binaenaleyh bu sene memleke
timize hububat ihracatı şayesinde 
çok kambiyo gireceğini söylemekte 
dir: Köy.lüler 9 kuruş 30 paradan 
bugday ıhraç etmek imlı:inı karşısın 
da İstanbula mal göndermek huau· 
sund• ihtiyatlı hareket etmektedir . 

. Ma~mafib Anadolunun ibra~ ede 
bıleceğı fazla bugday miktarı 40,000 
vagonu mütecaviz olduğu ve bunun 
ancakl0,000 vagonuİatanbulda aarfe
d~leceği. için ortada endişeyi mucip 
hır vazıyet olmadığı temin edilmek· 
tcdir. 

Esasen aon muamelelerde ıevıek 
lik olması ve flatlerin tenezzüle mü· 
ternayil bulunma11 da vaziyetin nor
mal oldutuna delil addediliyor. 

Trakya ve Anadoludan şehrimize 
~~de 15 vagon buğday geliyor ki 
ıhtiyaca kafidir. 

Tüccar fiat temevvilçlerinden zara 
ra uğramamak için az nıal getirtme
yi tercih etmektedir. 

Boraada, Amerik~ ve A vrupanın 
buğday variyetine dair çıkarılan ha· 
berlerde ıpekülbyonunda mühim 
bir rolil olduğu muhakkak görülmek
tedir. 

Tacirler büyük muamelelere glrf. 
şebilmek için vaalyetfn tamamen ta· 
vazzuh etmesini beklemektedir. 

Gümrükten istifade 

Giımrük idaresine gelen bir tami
n1e nazaran ihraç edilirken muamele 
vetzisLndt,n ~ua-' hububat ıneyanına 

mercUmek. böi!rülee, bezclya, kut 
yemi ve susamın da dahil bulundutu. 
razmol ve paıpalın da un gibi mua
fiyetten müstefit olacaldan bildiril
miıtir. 

Keten tohumu ve kenevir toiıt:
mu ve kllspeler hububattan madut 
olmadıklanndan muafiyetten istifa
de edemiyeceklerdir. 

Ticaret oda11, ihraç edilen unla -
rın muamele vergisinden iatlanaaı 
lbnngeldiği halde bazı maliye me
murlarının vergi almağa teşebbüs et
tiklerine muttali olmut ve ihracata 
s~i teılr eden bu yanlıtlığın taahihl 
!çın hükumete müracaat etmişti. Bu
nun llzerine ihrac edilecek unlardan 
muamele vergisi alınmaması tebliğ 
olunmuştur. 

Çay geti,tirilecek 

İktısat vekiletl Rizede vui miky
aata çay yetiştirmeğe karar vennit· 
tir. 

Kimyevi gübre 
İktısat Vekaleti memleketimizde 

kimyevi gilbre fabrikaaı açmata ka
rar vermiştir. Fabrika için muhtelif 
Alman grupları müracaat etmiıtir. 

ihraç işleri 

Bir komisyon esaslı 
tedbirler hazırlıyor 
Başlıca ihracat maddelerinin tağ· 

ıit edilmeden sevkini ve revacmı te
min etmek üzre Ticaret odasında tet .. 
kikatta bulunan komiayon bu huaı .s· 
ta zahire borsasının raporunu da fllll

zan itibara alarak vekllcte gönder· 
mek üzre bir talimatname projeıi hı 
zırlamıştır. 

Talimatnamede, ıureti umumiyedı 
ihracat emtiaaının lı:olaylıkta ecnebi 
memleketlere gönderilmesi iç:i.n men 
ıelerinin teapitine, sevkedilecek mal
ların cins ve kalite itibarile tefrikine 
ve gönderilen malların evsafının açılı 
ça bildirilmesine lüzum göaterilmit 
ve bundan başka her maddenin tihl 
tutulmasr icap eden şerait izah edll
mittir. Proıe Vekalete gönderilerek 
tasdik edildikten sonra tatbikine baı 
!anacak ve başlıca ihracat emtiası e
saslı bir kontrol altına alınacaktır 
Bu talimatnamenin tatbikile berabeo 
ihracat emtiası nümunclerinin mua-
y~nelerine de ba§ı-cıktır. 
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;Milliyet 
rısrın umdesi "Mi!liyet" tir 

18 AG STOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Tel3raf adreşi: Milliyet, la. 
ta:ıbuL 

T elelon r:umaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3!!13 

ABONE ÜCRETLER! 

G Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

Evlendikten 
4 

sonra sevmek ~ ... A~u. 
-Fransızçadan- 1 7 işidildi. İki genç arasında bir S'r=..,.,,, 

mücadelenin gürültüsü.. Son -
ra gene ses kesildi.. Q 

GLA so 
Son derece elzem olan vitaminlerden maada yavruya 

sert kemikler, kuvvetli adaleler ve sağlam bir bünye te
minine medar olan bütün anasırı camidir. 
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1lf ..... _iNADöllf ...... ii 
~~ SIGORT A ŞiRKETi i~ 
-- ·: 3 aylığı 

6 .. 
12 ,, 1400 .. 2700 .. 

Amerikalı zengin bir adam -
dı. Mühim bir müessesenin ba
şında bulunuyordu, Bir de genç 
kızı vardı. Genç kız kimbilir na 
sıl bir hevesle Amerikadan kalk 
mış, Fransaya gelerek Paris -
te meşhur bir falcı kadını gör -

O gece otele döndükleri za
man genç kadın Paristeki falcı 
ya şu telgrafı çekiyordu: 

ii Tllrklye ı, Bankaıı tarahndan tef kil edil mittir ı· 
10 11 ~E Yaeım • Hayat - Nakliye • Kaza - Otomobil • mH'ullyett .i 

=i maıtye strortalarını l<abıal eder. ;: Gelen evrak geri verilmez mek istiyordu. 

Müddeti ıeç- nuohalar 10 kurut Amerikadan gelince ilk işi şu 
tur. Guete ve matbaaya ait iıler İp• oldu: 
müdüriyete müracaat edilir. 

Falcı kadının bir çok müşteri 
Caxetemiz ilinlarırt mee'uliyetini si vardı. Hepsi sıra bekliyor -

kabul etmez. _...._ _______ ...;... __ , 1 du, Genç Amerikalı kız da bu 
müşterilerin beklediği salonda 
sıra beklemeğe mecbur oldu. 

Bugihtkli hava 

Nihayet falcı kadın tarafın -

" Sevdiğim bir adama var -
dım. Bu geceden itibaren me -
sudum .. Ayrılmağa lüzum gör
müyorum . Beş bin dolar borcu
mu yolluyorum.,, 

Meklnpliler liıabıkuı 

S.Cumhuriyet fırkası Dün hararet en çok 29 en u 
ili derece ıcli. Buıln h&va bulutlu 
olacak ruı~r poyru e&<cektır, _ __. dan kabul edildi~ ~u kırk yaş - 66 ncı haftanm 2 ııciliğini 

larında, ~akat ha~a genç kadın- Galatasaray lisesind~n 140 M. 
dı. Zengın Am~rıkalının gençj Şerif B. kazanmıştır. Yazısı şu 
kızı kadına dedı kı: dur: Bugllnkü bllme~mb 

- Ben sizi görmek için Ame " p A . Soldan sap ,,., y•karclan afllio: 
rikadan buraya geldim. Ha _ aris büyük elçimiz lı Fet 
ı hi Beyin liderliği altında teşkl ı - Kamer (:.t). Kulp (3). Nota 

am_ .. Halanız mı?... Nasıldır? ... edilen yeni S. C. fırkası ve ef- s _<;;~at (J). Handan ı.nıes-
Yafmur yatmca Y~ ııer- İyidir ya!.. kin umıımiyeye vazettiği prog- verir (5). 

ııevat ucw:lamaıı, daha bin tör - Vefat etti. Ölürken bana: ram haftanın en mühim haberi- 4 - Zaman (il). Mota (~). 
ili d çıkar meseli· 5 - Bacak (.S). Dem (~). Parlak 
~y mey ana • · "- Dünya yüzünde istikba- ni teşkil ediyor. delil (S). 
_ X:aldırımJann toprakla mı 1. b·ı b' k. d B ~ ·n (~) 

ıl.:ı.ır • ' ı en ır ım&e var ır. e - Fırka liderinin beyanatından 6 - ota (2). Çok dıı • · 
Yok• kumla IDl yap ,,...ı, . 11. " d "l ğ' . 7 1 ti ( 0 ) t (3) 'Eboel< ık kalı nım e ı uç yaııın a o ece ımı anlıyacacunız veçhile yeni fır - - yar o , t•• , 

- Mecraların aç mı, tı aöyledi. İgte ben de bu yaşta • , .. . (J). 
'Ilı olduğu, "lil ka layık ve cumhunyetperver ı - lclaaıet ~f.· }{ayret ~J) 

k d , , o yorum,., l , , . n T · C T-'-'·~ • - Olukhımı yere a ar ımp S . , .. 
1 

d' p , k esas ara milstemt, fakat ıktııı;a- , - .-vır · .. .,. · 
. onra sızı soy e ı. anse a • • , . ı ı _ Beyeh- (i). Ulu (3). :Ra-
ınmedlfi.: , , . kimin dar gelip sizi görmemi vasiyet dı, malı ve sıyasf meeaılde halk bıt edatı (!). 

- Kırnın elbiseın ot, etti. fırkasından ayrı gayeleri olan ______ ...:....:_ ____ _ 

''ll .. n olduğu• b' f k d l.ıanbul 5 leci !lcru111dın: - ' - Ne vakit öleceğinizi mi?... ır ır a ır.. ..&... 
- Hanımların nıjlannın al 980 - ml"ff D. 

akl - Aman, ne diyorsunuz?. Bazılarınca mevsiınıiz addo - Beyoglu 8uroa caaddul agı ıokelı 
tında dudak1armm, yan arnun B · d. hakk d ' ' ·· 1 d b h"d. h k'k " """ •umuada mwklm lbn ikamet· 
Ve n·mel altında göz ve ki"""k· en ız ıvac; ın a sızı gor· un u, u a ı&e a ı atte cum ~· " 

·,,. meg-e geliyorum ıh · ki' · • d g~hi meelıul halı lılı:lnui efoadlye 
len·-•n asıl renkltrl ,· · urıyet şe mm dogur uğu ta-

ıu p k ·· 1 O h ld ,. l'lyıı ~rktılnc borcunıı&u te•I· 
- Hangi, damın kircmı'dı· - e guze ·· a e goz- bii, ihtiyaçlardandır. Matbuat, · ' d · nen flrkeıl ınezldlre 'nezdinde mn-

muntazartı, hangisinin bozuk ol !erime gözlerinizi dikınız, ık - fikir, vicdan hürriyetlerinin bu- çut oromobilinize !!1·8·930 ıarllıln• 
d • katle bakınız!.. 1 d - T" k. d bi•d' k. mtltadil pt<'embe •iJııü Hat li,13 de ugu: . . G f d d. , , un ugu ur ıye e ta ı ır ı, , 6 

d ğ.1 ·, B. • enç kız alcının e ıg· mı 1 L 1 bl'- ı ..... _ Az değil, e ı mır. ır yag -memleketini daha fazla yük_ usu en nac z tat ,. o uaaca •• awuı 

Yağmur yağınca! 

~ .: 
1 
ı1 Adrea: 4 ancD Valı:ıl lıaıı lıtanhl :: 

1 E Telelon: lıtanbul - 831 Te1«raf: lınttyu !~ 
~ ......... 1, ..... 11m··· .. ·······••ı .. ~·······:r.·········••••• 11 •••••ı•••ii ............ ••••• ırtııııııııııııı,. .,., •••••••• 111111111111111111111• ••• 

l__i!:fiREMANETl tLANATJ 1 
Bedeli ıelılz senede ödenmek lizere Mtılık arsa: 

ArHnın 

ybü 

FııJh J .. lın yerinde 1118 ı4ad• J\tollı 
All dendi rıhılluiııde 1518 1544 
barkı nurualı .... ıır ıuındı anı 

Fılib yınıın yOllnclo l l!O adr.41a 
ijoca Cveyı rıl\Jlletinde ;teıM- 2916, 
11118 b&ıtıa n.-lı ınal1r •N8ınclı 
l'ıbh rantın yerindt 119 ••da 
lııteaclerpafı -ıı.ıı11ıue ı 834-t 
1811+ 1 lıutıa •••ıralı ırıalar u11111-

dıtt .... 
Fatih yaesı• yerinde 141 ıdıdı Sarı 
ıtoelde Ahrt• 11187 1686 hıtitı 

nuauu •• ..,., ··••a ... 

ı.ııo 

10,tlO 
8,., 

c;arhı 

metro 

murabbaı 

IS,76 

metro murıbıının 

kımcti 

Lirı 

;1 

t,ll 

Yu_,. fD!lı 619- -ıı -llflfl l>ecı.li Hkk «n• ve ıckls rftıni 
tlktllle ödttHhn tlHre aJD, IJfl açık 111U..yecleye lıonulmQfllır. Taliplerin 
flrlH .. pl cfJrıe11ı ICln Mr gln ıa"'87edcye ıWav için llııle gbnU olsn 
il .,ti! Ole lllı ıtıJMl ln1aın mudtlrtııtoııe ,.ı111clerl. 

• • • 
••lıuaaııedndeııı ~lıöy n Y edilrule CH flıbtlul ıarahaıhn Uçöncll 

iç ıJlılr de- IHldıııda ıbonelert furuht edilecek pz bedıllnin Yedlkulı 
111lıaııetleee lıuı ııllalıı bllııer metre milı'ıbı 6 kurut St pırı n Kadı
köy 1aalıaııt1lıı111 de bıher metre mlk'ıbı 7 lturııf <J7 ııırı üzerlnddn 
ıMblt ıdlhıılf otralla alıallyl mıılıteremeyı ilan oluur. 

• • • 

d . · ı.. ı·m yaptı. hatır bulur.manı& lltn olun\lr. 
mur ıyıp geçnı.:ye ı · · seltmck irin- ayn dü,.ünen bir -lıİİİİiilİilijiİ~İıii!~Iİll!~~!ll•!I Falcı bir müddet sonra: " v .1 

zümre meydana çıkacaktı. Çün- AL MDAR ZA ELE 

Şelırerınetlndeı>ı Fatih yınpn yerinde il 4 adada 2SH, 28~3. 1!550, 
111129 lmlta n111Mulı uıalıı a1111ada 11,"9·1,8' metro yll•ılnde 284,"3 
metıo rvabbaı ! lltl 41 lnıruş kıymet takdir olunarak bedell ıeldz mU
ım ıabltıe ö••••alr tzıre kapllı Hrfla ml111yıdeye lronulmutıor, Tallp
leıtn fUlllare alaık itin btr sUn ltnsım mttdUrltl,Unı mliracutlan tclrlH 
nolMpluıaı ., lhıle gdnll olaa 9 ıtJlll 1180 ıelı ganu sut on bet• lıadcr 
me:skOr mlcl~• vermelırl. 

Üç kurut ikramiye 

Dön okudum, İspirto inhisar 
idaresi kaçak alkol haber veren 
lere kucak dolusu ikramiye ver
mektedir. Ezcilmle bir polis 
memuruna (3) üç kuruş-yan
lış okumadınız ya - ikramiye 
vermışler..Nasıl olup ta bu po
lis memuru bu azim paraya ma
lik olunca aklını oynatmadı bil· 
mcm! 

- Mes'ut olacaksınız .. Fa 
kat hemen ştmdi değil.. Gene; 
bir adam sizi çıldırasıya sevi- -

kü cümhuriyet rejimi bir mille - VAPURLAR! 
eri, ltllu karıdenlz posıe• 

tin tek bir fırka ile ilelebet ida- B ·· ı 
yor .. re olunmasile kabili telif _._ - u en t vaparu 

18 
= atusıoı 

- Babamın genç ortağından 
bahsediyorsunuz değil mi? .. 

ğildir. PAZARTESi 
Esasen bunu Halk fırkasının 

Paraya da bu kadar kıyılır mı 
canım?.!. 

Tramvayda zurna! 

- Evet .. Evet .. Ondan balı-
ııediyorum. 

- Yakışıklı bir genç .. Fakat 
benim hoşuma gitmiyor .. 

- Bununla beraber ona va • 
racaksınız .. 

- Ben mi?,, Asla, asla ... 
- Fakat kadtriniz böyledir!. 

lideri de biliyordu, ve yeni fır
kayı memnuniyetle karşıladı • 

Fırkanın programına gelin -
ce; bu proğram eııaslı gayeleri 
ihtiva ediyor. Liberal esaslara 
müstenit, bu proğramda Ser -
best cürnhuriyetçilerin dahili ve 
harici siyasette hükiimete mu-

- Genç kız meyus oldu. Fa-
kat falcı kadın: halef et eıkcekleri anlaşılmak -

Üsküdarlı, yani benim hem- B d k d tadır. Fırkaya girecekleri tah-
,,crilerimden ve maruf artistler- - u a ama varaca sınız, c , 
den Arap Mehmet geçende Kı- di, onunla bir müddet yaşadık- ıı:ın °~.unan sol cenah meb'usla· 
sıklı tram\ayına binmiş, zurna- tan sonra boşanacaksınız. Pek ı rıle hukfımet arasında B. M. 
sını da çıkarmış, başlamış üfle- sevdiğiniz bir kocaya varacak- . Meclisinde şiddetli münakaşa -
mege ... Mübarek te ayık olur- sınız !.. Artık ölünciye kadar lar olacağını anlıyabiliriz. Bu 
sa dinlenir ha!. Lakin galiba 0 mes'ut olacaksınız!.. 'taktirde meclisin önümüzdeki 
gün biraz fazlaca «piyiz kay· - - Demek ki, ölünceye kadar 

1 
devresi çok hararetli olacaktır. 

:nış» olmalı ki yolcuların şikaye ~~sut. ola.ca~.ım, ~~· ne .iyi, ne ı Fırka hakkında fikirle. .11izi bi
tini mucip olmu§ .. Olmuş am- ıyı .. Şımdı soyleyınız,. Sıze bor tirirken büyük Gazinin cümhu
ma beriki aldırmamış. iskeleye ı cum ne kadar?.. . . riyet tarihine geçecek iU ~e-
l·adar zuma ilemi devam etmiş. Borcunu~ -~u? .. Hıç hır şey ... ııer vecizesini unutmıyalım: 

Şikayetinin müsmir olmadığı ı' Yalnız dedıgım şey çıkınca, ya " ,, . 
" 1 · k ı d c · ni mes'ut oldug· unuz zaman - Serbest munakaşa bemm 

ııı goren yo cu ıs e e e emı- 1.' - • d b · • f 
· b 1 d" d T 'muhterem halanızın evvelce genç.ıgım en erı aşık ve tara 

vetı e e ıye azasın an ve ram ld • b. · d. 
·d ı· · d A · B yaptıg"ı gibi bana beşbin dolar- tar o ugum ır sıstem ır.,, vay ı are mec ısın en vnı , 

ıı·raderimizc rasgelince, mal !ık bir çek yollarsınız!.. 

eiinü ı1kpmı aut 18 de 
Slrktel rıbnıaından barekttlt 
[Zonguldak:, lnebolu, Samtıın, 
Ordu, Gtreıun, Tralızon Rluy 
gidecektir. 

Muracaat mahalli: latan hu; 
\feymeMt anı altındaki ye;ı.ı

'ı ane. Tele n lstanbul 1154 .:.====== e kenci vapurları 
Karadeniz postası 

V vapuru atan 20 Afusıos 

Çarşanıba 
ak,amı Sklı:eclr rıhtımından 

harekeıle ( Zongııldık lne
bolu, Saı .. un, Ordu Glreson, 
Trabzon, Slırınene, ve Riııe) te 
azimet ve avdeı edecık:ttr. 

Tabll•ı için Sirkecide yelken 
' el hanında kain Mleftt111na mü-

aracal Tel. J,tanbul l Sil 

bulmuş mağribi gibi koşmuş, Genç kız, me~'.1un~u, Artık Operatör H A L J L S E Z A i 
rc'amlamış, ve arkadaşça hasbi- Avrupa kı~. ası u~.erınde fazla ~ Doktor ~ 
J:;J için bu zuma vak'asını hika- mkaelnm~ğaarelkuezut mettgı·.ormedı, He - Baaıır mcıneleri haıtalıldarı •Dtelıa-•ı cerralıı Divaııyolu 
,.,,elen sonra sormuş: 

Acı hamım sokatı Jlo. 20 Teı•n: l.t. 3lll0 saat l·I 
- Yahu! Tramvayda zuma Amerikaya döndüğü zaman , ....,._ 

c:ılınır mı?. Ne dersin?. babasına artık ortağı ile evlen· 

Beriki hiç bozmadan şu ceva 
hı vermis: 

- Haklısın kardeşim, Tram 
''aylarda mutat olan cüzdan çal
,•nktır,, Ehyanen saat te çalı
nır fakat zuma! Kat'iyyen !. 

Cevabım vermiş. 

FELEK 

lt•nlıul 'i inci krısrndın: 
C).JO - 3825 !). 

Rrvo~lu Kuııııluş Furun ~ohğı 
'n, 12 mukım ıken ikımeıg~bı mtç
ul Yaıır ~'.feodiye. 

hl'at ıirkeıine borcunnzu teri-
ner. şirketi mezkOre nezdinde mev
cut oto eobllınize 21 ·8·9SO tarihine 
müsadır prrşembe ,;unu "at l'.I· ıa de 
u<ul&• haciz utbllı: olunıcaJındın 

huır bulu manı~ ilin <ılomır. 

meğe razı olduğunu söyledi .. 
Babası şaştı. Fakat memnun ol 
du. Az sonra parlak merasimle 
izdivaç oldu. Genç karı koca 
balayını geçirmek için Avrupa
ya gitmeğe karar verdiler. Fa • 
kat genç karı kocarun hayatı 
pek masum bir tarzda geçiyor
du. Erkek son derece seviyor, 
fakat kız biran evvel ayrılmak 
ve sevecefi bir kocaya varmak 
saadetini düşünüyordu. 

Onun bu halini gören koca • 
sı git gide meyus oluyor, ha
zan ümiteizlifinden hiddete ka 
pılıyordu, Fakat zevcesi kat'i -
yen iltifat göırtenniyordu. 

Fakat biran oldu, bir gezinti 
esnasında, kimsenin görmediği 
şairane, mehtaplı bir yerde ge
ceıün •ÜkWıu .-asında bir ses 

Bcstek~r Kaptan Zade Ali Riza 
Beyin NAZMİYE SEDAT Hanım 

tarafından 

~BL~Mffi! PLllLABlllA 

uıdU: kjıt 
26 ICC·HC 17·!7 815 çılıoltlı !'Nnslt 

ıı.llda rulıltNI H 11sdık çıkolatı ıranıı!ı ollnlr lıtlıu lıtlosu 14 b
rutıa ııllbi ulıdulndı bulundal1111dın •• IO·ll-980 ıutblndc ıuı .. ı icra 
kılınacığın• meb•i balı flaılı talip olınlınıı yn•I mczkQrda lttanbul ltbı
iAı Gtimruıtil $aut ~o•i•,.onunı mürcaat eylcm•!_eri ııtn olun~r. 

Elihba nau rtyaı~iudea.: 
iaa'aunı lcrı eden ecııacılaıdan Odaya kayıt 

A&uıso.a kadar kaydedilmeleri lüzamu ikinci 
kaim olGMk üzre ilAıı olunur. 

olmıyanların 24 

teblil makamına 

lthsıt YiallU~uje-n --
lkıısat Vejtlıtl Zireaı ensdtUlerl lk111all lntaatını ait nıUnakasaya 
tııllp ıulıQr etmeme~ine mebni bu defa mezkı'.lr lnşaıun taıııamen 

voyı lqlnıen puarlı}c ure1Üe llılleti fllkamır etmiştir. Evvelce 
ibsat oluRtn miiAakı1111 tırt?ıaareı1nln 8,S tindi maddelerinden 
ıııada bilcinık abkluıı bu plli':1*ta dil caridir. Parıırlık için A
ğuto1111n yirmi bet;ntıi gttnU ::kşaemıa kadar lktı1at VekAleıine 
mtir~t olnnabllir, Yevmi meık<ırda ittihazı karar olunaC4ğından 
talipltriıı ona göre müracatları ve proje, şeraiti fenniye. mukavele 
n miinakaııa şutnamelerlnln ke•akln !kasıt V cklleıl muha~ehe 
sine 211 lira lta~lle almacak vesika mukabilinde mevkii in~aatta 

bulunan hOfetl fenniye tarafından verilmekte oldur' ilin olunur. 

.i:k 11 T 11 t l t t i 1 E S i "~:t:, 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Blltlln sınıfları mevcuttur 
Kı~ ve erkek tıtlobe ayrı •rrı kııımlarda ve ayrı tefklllt 
dahlllnde idare edllmel<tcdlr. Kayıt muaıııcı .. ınc batlanmıt· 

nr. Talep vul<uuııda talimatname rlladerlllr. 
Telelon lstanbul 2534 

Ameli Hayat Kız Erkek 
TlC.A RET V! LiSAN MEX:TEPLıRI 

leıınlıol Vtliyeti ıımu•I mtGllli tırtfıııdaıı uılı edlleıı -.ı ve ukılı: 

Amıll llayat relı:tıpleri b1ı d• yeniden ı'1elı ve ıı•ui ıdllmlştir. Tıh8U 
ınllcldeti dtirı ı~ıdlr ve ıedrl111 F'?ln11scıclır. • 

Talelııyl eeneı.ı retııplerlndıa varelte lnlrılı YI eıı ucus •or•iılc en 
lııH u-• lıt• - Nlıılll .-ermek ve hım ecnebi llnıu ötretırtk ıhı•
ret lıayıanı ıtılıblleeek rılllrıtı ~•rmılı mdndile •ı.n itba ıııehep-
1...S.: Tlrk9C vı Fnnıııeı llnıılırtle bırabtr fn&1llzt1 ve AlaıROı ııı ... la· 
nndln biri de nı1eburidir. ,.ahıil tereli (80) liradır. Mel.ıtbe girebilmek 
için 11.lı: mektıbl bllirmlf olmık lbımdır, 

Kayıt ıııuamel11i to-B·llM> do btflır n ourut11~ p-rtHl, 911fımba 
ıO.-l•ıl melılıptı ltrı ol.aar. Kız nııl<ıabl: Dttyuna umumiye lıatf1ıındı 

flkl MlllPJ• rılııebl blnuı 'fil lıL 1711. &rlıık mektebi: Oatalotluııda 
toı. ı~o. 

Pazarlıkla yapağı ve 
deri satışı ,. 

PeıııJlk Balriarlyolojlh• .. lae lllı takriben 180 kilo lıedu yapa&ı ile 17 
acltt ko""' derltl 18 ıruıot 930 p11111..ı glııl ..., lf re Hı111oılarda 
Balbptn haııındı '6-11 noruah tlcar~ılHıııecle .,._tıktı ntılıoe1tııdan 

tıltplcrln mıbıHl mtı · r ı 

SEYRISEFAI 
Merkez Acenıı; Gılaıı k6P 

ba.<ında, Beyoğlu 2362 Şııb 
ıentesu :\lıbmuJlye 1 imı ı\nnd 
l<tanbul 740 

AyYalık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru ı Q .A. u t 
salı 17 de Sirkeci rıhumında 
kaJkarık Gelibolu <,:anakk&I 
Küçükkuyu, Edreml:, BurlıJ 0 

ye, Ayvalıjt'ı gide~ek ve d 
nüşte mezkCır iskelelerle birli~ 
Altunoluğ'ı uğrayıırnk gele 
cektlr. Gelıbolu i\in yalO 
yolcu alınır yük ;ı\,1 maı. 

Mersin sür'at 
postası 

( K o ~ Y \ ) , ap~rıJ 
20 AP;l1'LU> çar,amlıa J l J: 
Galata rıhtımından kalkar• 
Çanakkale 11.mir Kullıik rcı 
hive Fini~e .~rıah·a .~JAlyt 
\1ersin'e gidecek , ~ dönu,tt 
Taşucu .\na mor ~ !Ai e Antjl 
\1\ P'inlkc Feıhi\ı: Kiıll~ 
lzmir'c ııJ;r•yacıJ... ı;-eleceÜ 1 

Çanıklcale'de yainı7. yolctl 
nrilir ynlcıı nlınır. 

Mudanya postası 
·tı 

Cum;:, S~!ı. \hı dan) ı ı 
ıııı;ra ~ :t al. ( ;eml f e \;adır 
pazar. Çar~amlı•t, \1uılanY' 
va kadar ,ııaı 9 ,la Cuına 

~c!\i , PAza.rte~i . Per\enıbt 
Ere~li 'apurıı ıardredan ar• 
!ık pmtalar Armııtlu ya dl 
uğrayarak \1udanya·ya k~O~ 
;al[ 8,30 da rııph.ınede e' 

risefain rıhtımınılaı' halk~ 

lSKENDERiYE 
.. ' sur at postası ,. 

(IZM!R) ı apuru 22 ag11'!' 

cuma 1 3de Galata n htımınd•, 
kalkarak cumar!c>ı >ababı tıııı 
re ve akşamı l:r.mirdcn ~ 
karak pazartesi l,kcnderiyeı' 
varacak ı e çarşamba İskeııdc 
rİI e·dcn lı.alkara 1< Jıpıır' 

- ·r 
ugrayarak lstan bula ı;elece1'1 ' 

Bartın-Inebolu Postllsı 
HiLAL 

vapuru ıs Pazartesı 
Ağustos · ı!J 

gönü akşamı Sirkeci rıbarıı1~k, 
hareketle t:reğli . Zonguıd·ı 

0 
Barun, Cide, lnebolu, ~:vren~~ 
lıtşı iskelelerine azimet ve ••1~ edecektir. Yük ve yolcu _. 
Sirkecide yeni hında 1 "~r 
rolu acentasına müracaat. 'f 
fonu lstanbul 3105 

u ·~ 
SADIKZ BIRADgıtLJ• 

LRL\RI ~ 
KARAD~:. Jz ~IC ~T:\ ı-' 

\'E l.Üi\.S po::;rA"1 

Sadık Zade 
\lpuru 19 S ALJ 

ap;üstO• ' tı. )iti' 
Gllnü akşamı Sirkeci rı ••• 
mından hareketle Zonpld O' 
İnebolu, Samsun, Ordu, ,ı 
rnon, Trabzon. snrrne•e 4,ı 
Ri.ıeyc allmet ve il' 
edecektir. ~·1 

Talılllt için Sirkeclcl• ,.
mHet hanı altında aceııt•:1 

jl 
mlracaat. Teleloıı:lataab11 ı 

A TIN hattı Li1~' 
Ekspres postası • 

JJ~ıı v~~1',1;0: 8 Paza~I~!. 
Slrkeci'den bereketle ~;reglı. ('i' 

ıuldak, Hırtın. Kurııcaşlle '~~t r 
deye azimet ve avdet ede 10~~ 

TahilAt için ."Jrkecl '\,.1 
kartısında Mizan or;lu h•" ı 
Telefon lmınbul 354 J•~ 

cJ&lr• ın J 
htanbul 5 inci icra . :ıftfıP 
Liileburgııda Sarmısaklı 1~ ııcll 1 

iken halen )erleri meç~u rk•s b' 
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. Mrç u J•~ 

~yaılle Flaı şlrketın• ı!tl•P 
tunuE Trıkıor ve ıaınır bt ı<~ ı' 
ceman 3114 lira !IO kuruşun t dJ 

' alt ,,ıııı• 
iıtifa51 zımnında 5tl< 11rıfll ~ 
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lııcllne lıarar YtrJlıniş 01~ ur' , 
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Memlekette •• 

Urla cinayeti .. 

lVOL YE'l' 

Türk ocakları 
(Başı Birinci ııahiledl) 

alkıtlanmaaııu idar! lıeyot\ıl:ı ~di 
aleyhinde bir teaahür add~den 
hAsıl olmUJtur. Buna çok m9'eetıeir 
oldum. Zaten "Y eai Aııtr" dJ ve cA- ı • 
nadolu• dcı erteei gün neıreail• be- il 
yanatım içki hakkındaki_ ifa~ı:alln ıı- i 
mwm ve mile rret mahıyetuu ııara- ] 

iŞ AGUSTOS 1930 

Emtyi saılıtı emla~ ııı~za1e~esi 
Kat'i karar ilanı 

Merhunatın cins vo nev"fl• 6orçlunun 
mevki ve milştemfütı ismi 

1 
~ 31~ 

sandık odası olmak üzere dört oda iki sofa 
kuyu ve elli arşın arsa üzerinde adi taşlık 

mutfak bir ahır ve üç dönüm iki yüz bir ar 
bahçeyi havi hanenin tamamı. 

fsmail Vefa Ef. Hatiçe, Hadiye ve Şaziment H. 
17733 Yenibalıçede Ördekkasap mahallesinde Y 

Ihsan Zıya Bey 1'!~~: ele!1i .• 
Kahvecinin verdıgı ifade 

haten gösteriyor. O cünıleler ıunlar-
dır.: 4911 t llOQ +'17 Vemecilerde Camcıali mahallesinde Vezneci-

bahçe caddesinde eski 39 ve yeni 61, 63-1 n 
maralı doksan arşın arsa üzerinde kargir 
katta iki oda bir taş antre bir mutfak hir ha 
mam ve bahçede elli beş arşın üzerinde alış 
bir katta harap bir oda bir sofa ve rubu ma 
ra tatlı suyu ve bin iki yüz beş arşın bahç 
havi müfrez bir hanenin tamamı, Mehmet 
!it Ef. ve Mün'ime, Ayşe, Muazzaz H. la 

değişik mi? 
. . . cek asar görülmemi~tir. Cese -

. Yalancı şahı tlık ettiği i~ın d · n yanında bir de çay fıncanı 
lzmir asliye ceza mah~~mesınğ- b 

1 Jurunuştur. 
ce tevkif edilen Urla Turkoca ı u • .. 
k h . . Ef d' hakkın· Kadıncagızm· guneş çarpma-

a vecısı Recep ~- 1 
• . k .. ·· den öldilğii anlaşılını§-

daki tahkikata üçüncu ıBtınta sı yuzun 
hakimliği tarafından başlanmış tır. 
tır. 

Kahveci Recep Efe~~~· _Urla-
da müstantikliğe verdıgı ıfade- İzmirde İki çeşınelikte iki me 
sinde· zar arasından geçmekte olanHü 

AdamcağlZ soyuldu 

"Eğer bu fikirler lııabul edllir ve • 
TW-kocaklan birer meyhane haline 1 
ııeUrae oraya hangi namuslu alle ken \ 
4i çocuklarını ı:önderir ?" 1 

Bu iotlfaya ve hariçten mütemadi \ 
telkine rağmen idare heyctindelti ar 
kadatlarım benimle dostlu!< vaziyet 7'1'TI 
!erine halel getirmeınitlerdir. 

içinde böyle saınimi halkçı adam l · 
!ar muallimler bir takım fikir adam- J 
ları bulunan bir heyetin içki husu- l. 
sunda ısrar edeceğini tasavvur ctmekl 

nasıl mümkün olur? I' 
İçki içilen ba,ka ocaklar . 
Yalnız İzmir ocağında delil baş-

ka iki ocakta da müskirat kullanıldı.I 
ğr bize haber verilmi.§ti. ' 

, 

ler caddesinde eski ve yeni 113 nunıralı yirmi 
bir uvın arsa üzerinde kiirgir iki katta üzerin
de bir oda ile bila gedik mahallini havi bir 
dilkkinm tamamı. Hatiçe Cemile H. 

18840 903 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa 
mahallesinde eski karakolhane ve yeni Uzun 
hafız ve karakolhane sokağında eski altı defa 
7 mükerrer ve yeni 142,144,146 Uzunhafız ve 
43,45,47 karakolhane numaralı üç yüz on ar
şın arsa üzerinde kargir üç buçuk katta dört 
daireli ve beheri dörder oda birer sofa mutfağı 
ve altında beş dükkanı ve on iki arşın bahçeyi 

-Hadiseden evvel İhsan B. seyinin önüne çıkan iki _kişi ~en 
le kavga etti. Kavga~an _son:a disini durdurmuş,para ıstemış
Kaznn Beyin kardeşı Htis~y~n !erdir. Hüseyin yalvararak; 
B. ocağa geldi. Be~ -~ir~derının _ Param yok, beni bırakın!. 
hakimle kavga ettıgını anlat - demi§Se de inandıramamış ve 
tım. Bana: " . . kendisini yere yatırarak ceplerı 

Bu mf'5t-lf' çok eaaalt bir surette 
halledilecektir. Bir milletin gençliği- 1 Z7! SOOO 
ni milli maksatlar yolunda hazırla-

havi yeni bir apartmanın tamamı. Kevser H. 
1100 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Yoğurtçu 

, cesme sokagmda eski 40 mükerrer ve yeni 

1230 2865 18754 Süleymaniyede Taşodalar sokağında eski 

ll mükerrer ve yeni 19, 11, 23 numaralı 
yüz arşın arsa üzerinde biri ahşap iki kat 
liç oda bir sofa bir mutfak diğeri dört oda 
sofa bir mutfak ve üçüncüsü üç katta beş o 
bir sofa bir mutfak ve müşterek hir kuyuyu 
yüz on arşın bahçeyi havi muka<ldema iki 
yevm üç hanenin tamamı. Halil İrfan Efen 

430 25.t50 1958J Beyoğlunda Feriköyünde Tatavla caddesin 

23 nuamaralı iki yüz yirmi yedi arşın a 
üzerinde kargir olup kapıdan girince birin 
daire elvan çini döşeli büyük antre ( cameka 
lı kapı ile ikiye bölürunüştür) b·r kapıcı oda 
üç oda bir hela bir mutfak bir koridor bir kil 

- Yazık, kardeşim hakimın ni karıştımıağa başianuşlardır. 
ağzma neden iki tokat vurına - Hüseyin mütecavizlerin ellerin-
nuş. den kurtulmıyacağını anlayın -
Cevabını verdi. . . . - 1 ca feryada başlamı~. fakat hay 
Kahveci Recep Efendı ıstı11 - dutlar 0 vakte kadar Hüseyinin 

taktaki ifadesine rağmen muha- cebindeki altı lira parası ile pan 
keme esnasında: .. . talon, ceket ve bazr eşyasını a

- Zeynel zade Huseyın B. !arak karanlıkta kaybolmuşlar-
bana: drr 

mak vazif~sini. üzrrinr alan terbiye 
ve tt-lkin mücsses~lerindc içkinin ye· 
ri ola~az. 

Asıl münakaşa mevzuu 
Asıl münakaşa mevzuu bir tarafta 

kalnus ''Tiırk vcnçli ine ilim ve 
hars ~iıcssesel ~i müskirat veremez" 
dememizden müteessir olar:1ar Anka 
rada yapılan Türk ocakları merkez 
binasını ve bizim aldtğımt,. t1hsisatı 
mevzuu bahsctmeğe ba~lamrşlardır. 
Halka hizmet için yapılan binalar an 
cak tRkdir edilir kanaatindeyiz. Na-
sıl ki merkez binası pek çok takdir e-_ Ağzına neden iki toka~ vur · --- dilmiştir. Bina için ihtiyar edikn 

mamış, Kendini ash masrafı kasten biiyiiltüyorlar. 
demedi. Sadece: . . Bir milyon beş yüz bin liradJn 

.. 
1 

' , 
104. 106 numaralı b;ri yuz doksan ikı arşın 

arsa üzerinde ahşap ve harap üç katta biri 
ki'.çük ve biri mutfak olarak lrullanılmakta 

,olan on oda ikı sofa diğeri yani yeni hane elli 
bes arşın arsa üzerinde bir katı kargir diğeri 

ahşap olmak üzere iki katta iki oda bir sofa 
bir mutfak ve bin üc yüz elli üç arşın bahceyi 
havi iki hanenin tamamını. 

1 Hafıza Behiçe, Fatma, Dürrüsaf. Samime, 
\lper'.1an ve Resmıye Suzan Hanımlarla Meh
'met Akif, Mehmet Hatıf, Vasıf, Vedat ve 
Fadıl Efendiler 

üstundeki katında bir daire vardır, bir korid 
üzerinde camlr kapılarla biribirinden ayrılmı 
üç oda arkada gene bir koridor üzerinde b 
banyo bir hela üç ufak oda bir kiler bir mut 
fak balkon ve onun üstündeki ve en üstünde 
diğer iki dairede bu dairenin ay.,r<lır, antrede 
merdivenle aşağı inince orta kattaki daireni 

d ? d . Urlaya bır saat mesafede Silt bahsediyorlar. 77 s·ılon ve odayı ih· 
- Bir "'Y yapına 1 mı tye · b 'd k 1820 1300 ..- pınar mevkiinde bır ag a ço tiva rden bu bina 700 bin liraya mal 120~ Beyoğlunda Kamerhatun mahalles·nde Şer

bethane sokagında etiki 38, 38 ve yeni 36,38 
,numaralı yüz doksan arşın arsa üzerinde üst 
kattan daracaya çıkan merd,venler ahşap dı

ğer merdivenler kargir olmak üzere bina kar
gir olup kapıdan girince bir mozayik antre 
bir kapıcı odası ve bu katta bir numaralı da -
iresile bir dükkan ve bu katın altındaki katta 
sahanlık üzerinde iki daire vardır bu daireler 

:ı;ni bir daire ve sahanlık bir kapıcı odası bir k 
pılı büyük mağaza diğer iki kömürlük en a 
katında bir kiler ve üstündeki dairenin a 
bir daire vardır. Bu katta bir zemini çamaşı 
lık ve beş kömürlük bir hela ve bir dükkan v 
on dört ar§ın aralığı havi bir apart'ırrıanm-ta 
mamı. Rukiye, Rabia, Meliha, Saniye H.lar 

'sordu. feci bir intihar hadisesi olmuş- olmuştur. Sahne tcsi•atı, binanın •· 
demiştir. . Efendi tur.Müntehir 19 yaşlarında ytni 'ektirik, kalorifer v• ~cfrişatile be~a-
Şimdi kahvecı. Recep 1 Zi ·an Hanım namında b~r ~muM masr~h !Jır mılyon _yuz 

l ö !emektedir' ev enen B il k bın lıradtr. Bu bınanın !çınde guzel 
şun an s Y . ' f d bir genç kadın?ır. u zava 1 a san'atıa,a. sanayie ayrılan sergiler 

- Benim hldıse etra m a dmın zevci Alı Efendı namın - var. 
bildiklerim çok aı:dır .. Esasen da bir zatur. Zişan Hannn ba - Lisan dersleri, usulü muhasebe 
benim ifademi mÜl!tantik bey al ı?ını!aki bir zeytin ağacına gün ve Bankacılık öğretilir. Avrupadan 
rnadı. Eğ.er alırui olsaydı ~- düzden bir ip bağlamış ve ak- gelen alimlrr ve memleketin mütehas 

1 gos sısları konferans verirler. Kafeşan-
da im.ııam olurdu. mza~ . - şam olunca ipi boğazına geçire- tan musikisi değil. yliksek musiki or-

Beclii' Bey 
5159 10030 19183 Beyoğlunda Alacamesçit mahallesinde Buğ 

terin, o aarnan ifade verdiğime rek kendisini boşluğa bırakmış- da itidilir. Yeni tiatro oradadır. 
inanaynn. J andanna kumanda - tır. Neşrettiğimiz kitapların, mecmu-
nı benden dayakla ifade aldı. alarm büyiik matbaasi b•J bina dahi-
Ben namuslu bir adam~; İ_lk 150 lira gitti! lindedir. Ankara etrafındaki köyler· 

• d gtştır de köyU için yapılan m ktep ve dis-

deıı dokuz numaralısının sokaga pençeresi o
lup bodrum ı;eklinde kullnılmaktadır, karşısın, 
daki 8 numarah dairc·ıin iiç odası bir hela bir 

!uca sokağında eski 12 ve yeni 8 numaralı i 
yüz altmış arşın üzerinde istıhmaın mahallıı 
ve iki yüz elli arşın üzerinde soğukluk kısım 
(camekan) mahallini ve yüz yetmiş arşın ars 
~zer'.nde klllhan mahallini ve yüz on be arşı 
uzennde odunluk mahallini havi Buğlıca ha 

verdiğim ifadeyı sonra e - 1 . d H · · d b' · · · ~- k · . hakkında bildik- zmır e a~~~ ısı:n1;11 ~ ırı panscrı, rin nes >ısı ora..a temer iız 
imutfağı en alt katta sabit ka~anlı mermer ya-' 
' mı e_m. H~dısed kumandanı_ müddei umumılıge bır ıstıda ver eder. Hatrn : ileler çocuk!anmn izdi-

enm ve Jan arma . k d' . . H r vac< için bu binanın salonl•rııU .. rar-1 
na söyledikkrim ıunlardır: mış _ve en akısınk;n Ş f~kcı~raşad. ıar. Helk n bu kadar II'lit•nevvi ihti-ı 

·• Bir gece hakim İhsan Ziya otelınde mu ıp e 1 _ en 1 yaçlarına tekabül eden bu bina, insaf 
Bey ocata çok sarhoş geldi. Ba tarafından ddol~dırıbl.d1dı~mı! l~O hissi olmıyan b>zı kimselerin clind• 
na d d. Jd · lrasının alın ıgmı ı ırmıştır. bir tahrikat mevzuu olmuştur. Ufa-ı 1 

e ~ • bull Hasan diyor ki: cık bir hesapta 400 bin liralık bir f 
- Bır şfıe şarap .. tahrif yapollya razıdırlar. Çünkü t ıh 

1
. 

• - İf bulmak için İzmire gel- rik edebilmek için bJ tahriflere de 
Ben de: cllin dim. Fakat dolaştım dolaştım ihtiyaç vardrr. j' 

- Yok diye ce~ped vebr 
1 

' hiç bir iş bulamadım. Şefik E - Elan bu memleketin üstünde hc-
Bunun Uurine koş e U U - fendiye tesadüf ettim; nımdir diyebilcce;,:ic1 bir eve malik' 1 

nan sirb şifesini aldı. Kadehe . . değilin» Fakat milletın• bir s.ıray 1 

b 1 V b b' yudumda - Fransız konsoloshanesı.nın yapmak için arka~a~larınıla beraberi 
i o~a ttı. ~ unu ır kavaslığı münhaldir, ben seni o senelerce uj!raştım vr bütün ocaklı -1' 
Çtı. 1 ti · ·m Yalnız sen lar harp ateşleri ir;indo viran olmuş j 

Sl.r'·• fena yapar hasta O- raya ycır eş rın · kasabalarda ocak binalarını ya_o:nak-
- "'" . ' ' adan haber ver!.. lacaksmu, dedım. par . . . la meşguldürler. 

laklı zemini ç:meııto çamaşırane ve 7 kömür -
lü': ve aralığa çıkacak kapı vardır, 1 numaralı 

d~ire iki oda bir hela bir rımtfak bu katın üs -
deki uc !utta eırvelce bırer iken bilahara a

radan tahta perde ile ayrılmış ikişer daire ve 
,arkaya nazır olanlar ikişer oda birer koridor 
lıiıer hela birer mutfak ve öıı tarafa nazır olan 
lar ikişer oda birer koridor ve sofanın mezkfıı· 
tahta perde ile bölünmesinden hasıl olan ve 

'?da halini iktisap edecek birer mahal ve birer 
hela birer mutfağı ve üstünde 7emini çini 1 

antre duvar! muhat 1 <laraça ,.e daraçaya cı-

_ Ehemmi et venne, diye Dedi. Ben şımdıhk ~avasl~k Biz halka hizmet için yapılan bi-
SÖylenerek bj' oda a girdi. için 150 lira ııara verebıleceği- nalar~an utanmıyoruz, ınağruruz 

305 934 1856 
O y d H .. e- · ·· l dim Şefik Efendi he _ Kendımc bır rv yapmad;m. fakat 

t kacak k;ırgir mahal ve on ar~ın aydınlığı havi 
oir apartnnan•n nısıf hissesi Ali Vefik B. 
Fethiyede Katipmasliihattin mahal'csinde atik 
Fethiye cedit Hacıibrahim •okag ında eski 8 . odada:! Zeynel za e ~ mı soy e · Türk ı:ençligine bir ilim ve s;ın·~t ... 

Y•n, mibıtantik bey ve daha ilç men: rayı yaptım. Haber ·1ercyim ki, bun-
zat vardı. Bana çay yapmamı _ Mademki 150 lirayı göz - dan "'.'ni ve arkada~larımı nadim e-1: 1 

~mretti. Ben çay yaparak. ken- den çıkardın, bu işi olmuş bit _ cck hıç bır •e.bep yoktur. . 1 
disine getirdim. Çayı içtıkten . biL Hem Fransızların ma Tahsısat meseleaı 
sonra orada bulunanlarla ko ~ m~ş da fazladır, rahat edersin! - İki ı:ün rvvel _bi_r akşam gl?etesinj 
nuş ağ ba 1 dı Ben İhsan Zı- aş . . k d f kendisine d'.: merkez lıeyetının aldı~· altışar 

rn . a ş .a •. . . . lma _ Dedı. Bır . aç e a. . yuz 1ı.,1rk tahsıaatın bır .,ra resim ı 

, 
mukcrrer ve yeni 10 numaralı altmış sekiz ar-
ın arşa üzerinde ahşap iki buçuk katta odanın 

biı inde yük ve dolap olmak üzere üç oda iki · 
ufak sofa bir mutfak ve doksan üç ar ·ın bahçe 
yi havi bir hanenin t~mamı. 

Ya_ Beyın vazıyetmı ıyı bu müracaat ettım, !~~ ~r~yı _cebı- halinde mevzuu bahsolduğunu ı:ör-
dı~ırndan yanında bulU?~ara ne indirdi. Bir tllrlu ~ızım ış ol: düm. Merkez h:yeti .12 azadan mü-

4 
"' 

3832 e~ıne kadar götürmelerını tav- nuyor. Meğerse Şefik Efendı rekkeptır._ Sekızdıkn çalrşrr, geri ka 11 ~ 3 ?7 

Halil 1 f. Hatiçe H. 
K:ıdıköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa 

mahallesinde Halitağa clyevm Çeşme ve Ha• 
yribey sokağında eski 18 mükeıTer 18 müker
rer ve yeni 9, 12 numaralı yüz on arşın arsa ü
zerinde ahşap iki katta beş oda iki sofa bir mut 
fak bir çatı arası ve otuz beş arşın arsa üzerin 
de haneye muttasil harap bir dükkanı ve yüz 

seksen sekiz arşın bahçeyi havi yenice bir ha 

sıye ettim. • beni dolandınnış ta haberim lan 4 aza ısc b_uıun ocakların cari hiz 
Z . alık k ilet Ya metlerın! üz<rme almış kimselerdir 
ıya B. bir ar a_ L - yokmuş.. Ve bunlar ara .. nda da 600 decil, 

Vaş yavaş evine gitı:nege başla- SOO lira al'n bir tek adam yoktur. 
dı. Onu müteakip Zeynel •de Bir broşür Ben maoarifi zaruriyenin laırtılığı 
Hüseyin B. de kaltkı. Sür'ati~ olan ola~k Kurultay tarafından tabs.ia. e-
gitme • h~·ladı Kahvedeki hu.nbul Ticaret. oda~ va~ dilmlJ olan 500 lrro verme 400 lira 

.. g~ ..,.., . . • ın üzlerce müracaat üzenne. ihrae&t alınrn. 
muştenlerde g~eğe kalk:tıg . Y tia= enafını ve bu ıılerle ·~: Kurultay ,ehrin dört köşesinde her 
dan ben kahvemı kajlıyarak ~-vı :dar yerleri ye tücc•~':" adrealerıru giln takip edilen i~lcr için bana bir 
rne doğru yola koyuldum. Ko - muhteri büyük bir br~ıur hazırlamak otomobil masrafı vermiıken bu oto-
Şeye geldiğim zaman Z1:1ynel za tadır. Bir aya kadar ıkına! .•.dilecek mobili almadım. Reia vekili _is~ yal- 185 338 11712 
deyi gördüm Bu sırada elektrik olan bu br09ür Turkçe, fngılızce ve nız 200 lıra alır. Muhasebecı 400 h-
l ·· d'' B' b' kaç adnn ata Franıısca olarak tabedllccelrtir. rahk bir maaıını terkederck ocak 

nenin tamamı. Saadet Hannn. 
Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Çayır 
caddesinde eski 66 mükerrer ve yeni 84 numa 

er SO~ u-_ ~~ ~~ merkezinde çahşan ve bütün ömrü 
rak koşeyı dond~- ~eyn~l- ~- G•l6>nler-Gldenler.. Anadolu ocaklan hizmetinde geçen 
denin hakim beyı takıp ettıgıne ., ,., bir arkad•trmızdır. 
kani değilim.Çünkü görmedim. Dördüncü muvazzaf aza ise mu-

Hakim İhsan Ziya Beyi ben Fransız sefareti atetemiliteri M. r~ası _mes'_uldiir ki. fs~an?ulda ken 
d' F k b' arça kendi Saro dün sabahlcı ekspresle Ankara- duııne aıt cvı ve çok kafı bır kazancı 

s~ver ım. a ~t ır P . . dan gelmiştir. Ayni trtnle . bareke.t varken, Kurultayın ııösterdiği vazife 510 
sınden korktugumu .d~ ıtır~f e- eden Yavu•un tamirat mut<ahbıcli yi hbul rdrrek Ankaraya gelmi§tir 
derdim. Çünkü kendısı benı çok Sen 'Nazar şirketinin mümessili M. Türkocağı binasının masrafları 
i.ızerdi. Her gece, soğukta: Döni 1ıımitte trenden inmiştır. nasıl kasttn tahrif ediliyorsa. bu talı-

- Rakı al, şarap al!. diye be * * * ıisat da ~ makaatla tahrif edilmiıti. 
· t · d d' B · · Ne vakıt kos koca lıkir meııelele-

nı acrz e er ı. unun ıçın sar- Venezoella sefirlerind•n M. Joze · · al ·· ld .:c. • • nnı Y ana nıuracaat etmeksizin Jri-

rafı yetmiş beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta ikisi küçük üç oda bir küçük mutfak bir 
malta taşlığı havi eski bir hanenin tamamr. 

Anastas Efendi 
13697 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam <;o 

kağında eski 12 ve yeni 20 numaralı yüz ek
sen yedi arşm arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta yedi oda iki sofa bir mutfak bir kuyu ve 
iki yüz altı arşı() bahçeyi havi harap bir hane 

hoş o Uı;U gece kendısınden Mentela seyahat makoadile şehrimi- ne kapılmaksızın mücerret bı'r ' 
k l • k d ·· 1 · suret-or :tugumu yu arı a soy emış- ze gelmi,tir. tc mütalea etmek kabilıyetini göste· 6545 13

800 tim Ben yalancı şahit değılim . ., * • • receğiz? Sözlerimi bitirmek için ben 

nin tamamı. İsmet ve Fatma Samiye H. !ar 
14815 Beşiktaşta Teşviki ye mahallesinde eski Ha_ 

mamcr ve yeni Gülüstan ve Bahçe sokağında 
eski S mükerrer ve yeni 48-2 numaralı dört yüz 
kırk arşın arasa üzerinde kirgir beı katta on 
daireyi ve beher daire dörder oda birer sofa bi 
rer mutfak birer hamam ve birer heliyi ve do 

, kuz yüz altmış arşın bahçeyi ve 3,5,7 numara 
lı dairelerin ah911p kısmı natamam bir apartı
manın tamamı. Şemsettin Ziya B.le Lımet H. 

' Tevfik RilftÜ Beyin huıuıt katibi size bir sual sorayım. Siz ri• benim 
Kemal Azir Bey lstanbula gelmi~tir. kartımda bir Türk genciııinia. Ttırk 

ocatında müskirat kullanılmaıına siz Güneş çarpması 

Adanada tahammül edilmez 
bir ltreceyi bulan sıcaklar tesi- 1 

rile fecı bir vak'a daha olmuştur 
Huseyin H:ıcı ile Keçeli oğlu 

arasında ve yol üzerindeki hen
rlegin içeri ınde 45 yaşlarında, 
~ . . 

al> "'<>'ında be} az beneklı mavı 
lı ~ . . 
ir "."ftın, belinde kırmızı çızgı -

I; 1ı~1. • ntap kuşağı bir işçi ka -
clııı ~ l\Jıı 'i bulunmuştur. 

\>11 't cinayete delalet ede
cııt~ 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 
Cuaııdın mucb giınkrde öğle

den sonra sut ( 14 - 16 ) da lstan• 
bul [)ivanyolunda ( 118 ) numero· 
lu husu ı kabiııe~indc bastalann 
kabul eder. 
Telefon: lstanbul l38~ 

müsait misiniz.? 
Muharririmiz bu suale töyle ce

vap vermittir: • 
- Ben ağıma içki koymllf insan 

değilim. Fakat .. boan ocaklı bir een
cin değil milletimin her ferdinin içki 
kullanmasını elbet ld terviç etmem. 

Hamdullah Suphi B . .illve ederek 
dedi ki: rzo 

- Ocaklı sizin gibi bir gençttr. 
Emin olabillrainiz iri onun demelcle-
rinde ve Kurultayında hatta bu_. 
le münakll'fll bile rdilemez •. 

15648 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Çam_ 
lıca caddcainde eski 2 mükerrer ve yni 22 nu _ 

maralı yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde btri 
kfirgir diğeri ahşap olmak üzere iki katt;ı biri 

marn namile maruf bir hamamın tamamı 

Vasfiye Hanını 
. 20346 Ü~küdarda Muratreis mahallesinde Koprüliık 

onak sokağında eski 10, 10. !{) miikerrer ve 
yegi 22. 24, 26 numaralı yüz otuz iki ar ın <ır 
sa üzerinde ahşap bir katta hir kiicük olmak 
üzere üç oda bir sofa bir mutfak di~eri yüz 
dört arşın arsa üzerinde ahşap iki katta üc oda 
bir sofa bir mutfak ve altında bir dukkiin ve 
sekiz yüz kırk dört arşm bahçeyi havi iki ha -
nenin tamamı. Emme, Bedriye ve Necmıye 

. Hanımlar 
_ Yukarıda cına ve nev'ile mevki ve müştemil.itı yazılı emlak 

hızalannd~ ~ostenlen ?edellerle talipleri üzerinde olup 23 ağıı • 
tos 930 tarıhme musadıf cumartesi gu··nt"ı saat ·ı'-'d 't'l ·· .. ... eıı ı ı ıaren mu 
zaye?eye m~~a~eret olunarak (muham'tlen kıymetlerini) geçtiği 
t:ıkdirde kat ı kar~lar'.nın çekilmesi mukarrer bulunduğtuıdan ta 
lıp olanlann mez~ur gunde saat dörde kadar sandık idaresine mu 
racaat eylemelen ve saat dörtten sonra vuku b ı · k ·· ı • b ı · · . u a .. a muracaat a 
rın .<a u edılmıyeceğı ve mezkur emlake evvelce t l' ı 1 k " k a ıp o an arın 
atı . ~ar ~sında ha~ır ~ulu~adıkları ve ba~ka talip zuhur 

eyleakdı1ğı ta1~dırde ı;v1 "velkı talıplerın müzayededen ı;ekilmi addolu 
nac an uzumu ı an olunur. 

P. T. T. ff Ievaz-1111-ınu~üfiu~un~en:--
• 1 -_ felgrd fa~rika,ı için bır mühendis aranıhıakt;ı oiup ta· 
lıplenn hcrveçhı Atı enafı hıi7. olm~lırı şarttır. 

A - Türk olmak, 

B - Sinni azanı! kırk olmak, 

C - Hüsnuahlak, iffet ve istikamet ~ahibi, ç~lışkan ve devlet 
memurıyetindc lıtihdanııııı mani bir hale ,;ani malik H' seri ve 
iyi iş göriHmcsinl temine muktedir nıtifit bir un. ur oldulttJnu 
musbet vcsıka tevdi etmt"lı:, !li hlr san'atlar mektelıi, rnhııt bir 
makina mlilıcndisi nıelı:tcbi mezunu olmak, makiııcciliğe •n ıt •allık 
m~lôn1<1tı mukcmmel olmak, 

Ç Ezher dhet taınııNhh• lıulu'lmak, 

O - Fabrikn itlerine h:ı·satan diıkıımh•ne. ılernırh:ırı,·. tmnJ 
:reze, makkap tesviye ve çchk parçalarını sıılnnı:ı uıııd vatınd·: 
ıhtı•u H tccrulıe •hihi bulundu~unu natık eh· ı 1 1 k, 

" ~ ll etnanı, er ı.ır ıı ey me -

t - Tc_ \Jyc~_İlıktc mutahams olmak ,.b·tı· t .1 . · • '' • ı ercı ıtır 
F - Mutaaddıt talip zuhurnnd ı . · a ara rında nıu<ah:ık·ı l'nılll.ırak 

lhrazı munffakıyct edene Barenı kan d · 
. . unun a muaı yen of ın kırl 

beş lira maa ı asit verılınck ~arrilc taliplcrın .ıo l·>i' " l tarihi-
ne kadar l.tanbulda yenı· . d } 

. postane e lcrn1.ıın mudur: "unc mııra. 
caaıları ılın olunur, 

MİLLİYET 
MATBAASI 

Avrupadan yon! p;etirdl&'f Tahta Hurufatlll Bllyük duvar 
Afltl•rl yapar. Her mncsse eye elverişlidir 

Yeni seaenla l(.azaac; Defterlcıi nefl~ surette basılmı~ur. 
Telefon lıt 391 ı . 2-31(.lta(I kısmı 
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·•- HER KES ~ · 
1GELiPGÖREBJLİR 

a Bundan daha nefis rakı 

~ 
yapılamıyacağına kani olmak için 
pazartt•i gıinleri SHt 14 - 16 
arasında bizzat fabrikamızı ıı;cllp 

-~ gcirünü:r_ .._ 

Dr. A. KUTIEL 
ı\uayenehane ve tedavll elell:t

rill:iye labratuvan. l(arall:llJ 
Topçular caddesi U -----

Piyango müdüriye-

tinden: 

Numuneleri vetblle 221,000 
adet adliye icra evrakı tabetti
rileceğinden taba talip olacak 
!arın pey ıkçılan ile birlikte 
18-8-930 pazarteal saat ı 5 tı 

rayyare mübıyaat komisyonuna 
müracaa 1 

.. :-~ 

Dr. Horhoruni 

lstna~ul Tuz in~isarı Baı ınu~nrln~un~en: 
Kiloluk 

1500 
1000 
~00 
250 

Adcı 
1 
2 
7 

15 
Taşra t uzl al arı için mübayaasına lilzum cörulen :ouıen) marka lı mUlre

dıtı ba l ~dı murakkam (2.' ' adcı müccddct paskül 17-8-930 ta rihinden 
itibaren yirmi gün müddcıle aleni munakısa1'a vaz ol u1>muştur. 2 9-930 
tarihine müsıdif <a lı günü zevali ıaat on dôrtte Eminön iındo Balıkhane 

binasının üst kaıınd• Tuz i n hi •ırı lstanbul bı< müdüriyetinde ihalesi icra 
kılınacağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı muvıkkıtc akçe· 
ıkçclorinl teslimi vezne ile ş eralıl ihaleyi anlamı Uzerc müracaat eyımclri 

ilin olunur. 

Devi et De miry o Harı: loKara ~e~reıoan efüı~nB-
i da resi ilan atı 1 Ankara'da inşa ecl ileeek m 

1 K aysen, Siva s veya Ulukış- ı vakkat teminatlarını aynı gurı bahanın 102843 lira bedeli 
la şehirlerinden birinde buluna de saat 15 e kadar mül"akasa şif li zebih salonu, ka naliza 
cak olan poz bölüğünün altı ay komisyonu katipliğine vermelc 
lıketve ekmeğinin kapalı zarf- ri lazımdır. yon, dahili su tesisatı, aptes 
la münakasasıl Eylül 1930 pa- Talipler münakasa şartname 
zar günü saat 15,30 da Ankara !erini üçer lira mukabilinde An Deler, gübre depOSU, mandıf 
da Devlet Demiryolları idaresin karada İdare veznesinden, Kay 
de yapılacaktır. seri, Sivas ve Ulukışlada istas- kuyu SU depOSU memurı" fl 

Münakasaya iştirak edecek- yonlardan tedarik edebilirler. ' ' 

Bandırma kaymakamlığındarı ıeri~klif mektuplarını ve ı:u. • kametgahı aksamı yirmi giı 
Bandırmada müceddeden in raptedilecektir. 678-92 metro 1 23 •ıustos 9:JO tarihinde icrası mukarrer Fllyos beşinci k11mının mü- .. dd ti k J f} 

şa kılınmakta olan hükfımet kO- ~ murabbaı, r.akasası vahidi kıyasi fiat Cet\'CJlerlnln tebdilinden dolayı 4 eylül 930 mu e e ve a pa ı zar a ın 
nağmm üst kısmı ve teferruatı l 7 - Lağnn tertibatı, içerde- perşembe gününe talık edilmi şt ir. -·- · k k } t T 1' 
inşaiyesi Proje ve keşifname ve iki derenoz demir 150 milimetro Taliplerin almış ~ldukları vahidi ktya•i fia~ ceıvcllcrinl Ankaradı Maliye na asaya anu muş Ur, a } 
!=::1z:~il:~;~~ce münaka- ~::;ıiı;a:~::u~~~~ğ1~:;1ri:o Tvc m:h•sebc l~l erı rıty•:tlbne mil rachaaıla t:bdıl etmeleri llAn olkunutr. lerin yüzde 7,5 teminatı m 

ı-::-Tu.ğladuvar:Resmegö-santimsahanındaboruilebağ- ıcare 1 a rıyeme e- kk t k t kl"f 
re yaglı kireç harçla yapılacak 1 lanacak. Maktuan. 1 Va a e a ÇaSJ Ve e ı me 
ve bir metre mikap tuğlaya yüz 8 - 6 adet abdestlik alatur- b• 1\ ı ~ • •• d •• ı •• "' •• d t b "} b" }'k 26 '"' g 
de45metremikapsonmüş ki- kahemayedenhalayapılacak. ta ~Si mu ur ugun en u u ı e ır ı te agustos 
reç ile 900 metre mikap kum is- 9 - İki adet ayrı abdeshane. •• _ ,. 
timal edilecektir. 288-28 ıo- 4 adet sidiklik porselen 1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine salt gunU Saat OD beşte enCU 

2 _ Doğmalar 4 santim ka- . den. kaptan ve makinist yetiştirmektir. • 
0 lmlığında ve 7 santim genişlik 11 - İki adet lavabo porse- 2- Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba- melli emanete Ve 0 gune kad 

kuru çıralı çam tahtadan ve 3 lenden. sı mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşra-
milimetre cam vazedilecektir. 12 - Mozayik merdivenler. dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. şeraiti f enniyeyi ög'"' renme 

3- Haricı methal kapısı: ve- 48 tulinde olacak. Taş dıvar 6: 3 - Lise mezunları imtiha;ısız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
'f h d bb T - 1 d 7 Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. • f l • t f • l 9' ril~c~k ~esme göre ~ı t ta ta an metro mura . aı. ug a ıvar 4 - iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun- JS eyen erJD emane en lŞ eı 

ve ıkincı maddedeki tahtadan o- - 83 metro mıkab olacaktır. 
lacaktır. Bodrum katı da 1,60 eb'adın cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil Mu-du-rı· yetı"ne mu-racaatları 

11-40 metre murabba!: 4 da- da olacak ve demir parmaklıkta gördüğü alelfisul tasdik edilmiş talebe alınır. • 
bil kapılar verilecek resme göre 1

1 

s metro tulinde yapılacaktır. 5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
ikinci maddedeki evsafta olacak 13 _ 22 tulinde merdivenin nız mektep t!hsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
tır. 129-64 metre murabbaı. 1 demir parmaklıkları yapılarak sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 

5 _ Betonarme döşeme: mer mahallerine vazedilecek ve üç ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec Satılık buridir. 
Beyoğlu :\-'foktcp ıokak No 8!1 diven Betonarmesi müteahhit 1 kat yağlı boya ile tala edilecek- 6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 

mcyuane sabahtan akşama akıdır. tarafından yapılarak: işbu proje jtir. <lanını, aşı ~ahadetnamesini, m ektep tasdikname veya şahadet- Miikeınmel teşhir caınakanı 
Emniyet sandığı müdürliiğünndc •-• Dr. Ihsan Sami --~ Balikesir Nafia Başmühendisli- 14 - Dahilde sıva ve badana namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve difrt 

G k k A ği tarafından tasdik edilecek ve ı 1303-23 metro murabbaı olacak adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi-
000 O ŞISI her betonarmeye 350 kilogram tır. Bermucibi şartname ikinci rinci gününe kadar Ortaköy<1e Çırağan Sarayı ittisalinde kain 

Belsoğukluğu ve ibtilAtlarına çimento yüzde 400 kum yüzde 1 kısmın inşası münakasa müdde- mektep müdürlüğüne müracaatları. 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 800 çakıl ile yapılacaktır. 77 ,44 ı ti 21 temmuz 930 tarihinden iti- } 
Dlvanyolu Sultan Mahmut 6 - Çatı, verilecek resme ı bareneyyamıtatilemüstesnaol Penf İk Labİratovarı ıniidürlÜ-

~!!~t~ü~rbe~s~ı _:N~o~l~8~9~~~~~ göre detay resimleri müteahhit I mak üzre 20 ağustos 930 çar- d tarafından yapılarak Nafia Baş- şamba günü saat 15 te kayma- ğü 11 en: 
::~~~:~~~~:::a :i~~:~~- :~:~~0~~:e~:pda~ı =~t:ş::ıt:! 1rng · egıngn · 0t Ye n°D41 ınOnaı,asası 
di veya yerli Marsilya taklidi ihalei kat'iyesi icra kılınacağm- R pU Gu u u ua o l 
kiremit kullanılacaktır. Dereler dan tali plerin Bandırma kayma Kilo 
8 metro borular, 12 metro rinko ı· kamlığına müracaat etmeleri i-

~ 180,000 
dan yapılarak demir geçme ile lan olunur. 

Saman 
Arpa 

Baş Dana İngiliz mamulAtı 

"N4SYON~L,, MOT~R~ 
Mazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve Han her türlü rekabetten 
aridir. Tedlyıtta teshllAt. Her 
zaman teslime amadedir. TafsUAt 
için Galatada Perşembe pazarında 
Arslan Hanında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
müessesesine müracaat olunması 

Beyotlu Dörd•nı:ıi Sulh Hııtut 
mabkemealndını 

Terekesine mahkemece n.zıycı 
olunan Madam Nazlının mutuırnf 
bulundu~ elyevm Taksimde Senih 

Yağmur beklerseniz dağ olur,, 
Tarlanızı sularsanız hağ olur 1 

1- Her kuvette 2-Kızak üzerinde 

SlNTR iF~J 
Tlılunı~aları 

ile marul 

DEUTZ 

MOT~RLERi 

yekd iıtcrine mcr -
but her carara nak

ledileb ilen 

M~T~Rt~ 
Tulunı~alar 

Rekabet flatlan - '1 eı.t i y .. t L.t azaiu' tc;,ht l ..ı t Katah>g meccanen_ 

u mı d HANS FRANK ve ŞERiKi 
mu eposu: Deutz-Humbolt Makine Şirketi 
1 tanbol Galatı, Kuakll Palas'ın anında, Posta kutusu Galata 420 

. . -
ISTANBUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Bey guajında mevcut Flaı martı:ab 

1 ve 1615 numaralı btiıtln aksamı ıa
ınam bir adet otomobil birinci arttır-

mada lıaddl IAyıkında mllşteri zubar •••••••-••••••-•••••••••mi 
ettatdlgtnden 20 ağustoı 1980 çar- Sat J k d" kk' h · ' N 8 V ld h ı ı u an ıssesı , • o , a e anı tamba günü ıut Hı de ilıincl art· 
tırma suretiyle ruıumu dıllıllycsl altı, Çakmakçılar", 9- da 6 hissesi, mez~ı'.'ır his-

müşterlılndc alı olmak üzere aatılı- senin kıymeti, peşin para 550 lira satış pazar-
caj!ından talip olanların mezkUr gtn 
ve Slltll Tıkılm meydanında hlZlr lıkla 23 Ağustos 930 Cumartesi 14-30 Defter-
bulunmalırı IQsıımu i!An olu.ur. darlıkta. <R _ 239) 

ı.ıanbul ikinci icra dalrcılnden: 
Bir borçıan doııyı mahcuz ve 

paraya çevrilmeli mukarrer Fırınsız 

mamullıı bir ıdetPlyınonuo 20·8· 
930 tarihine mUsadlf çarşamba ıünü 
ıaat 12 ile 13 arasında Taksimde 
Klbyı oıfu ıpartımını önünde açık 

anıırmı surctile satılacağından talip 
olanların mczkOr gün ve saat 930/ 
1707 doıya numarasıle mahallinde 
hazır bulanacak memuruna mürıca
ıılan llln olunur. 

lstanbul ikinci icra Memurtur;undan: 
Bir borçtan dolayı mıbçuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer Kısa, 

Y azıhınc ve dolap gibi eşyalar, 

ağustosun 21 inci gUnü uat 14 rad
delerinde lsıanbulda Sandal Bedes
teninde açık artırma suretile bilmti· 
zaycde uıılacajtındın talip olanlann 
yevm ve uatı mezkt\rda mahalli 
müzayedede bazır bulunacak memu
runa mUracaat etmeleri ilin olunur. 

btınbul 5 inci lcrasından: 
1130-38~6 D. 

lsıan bulda Saraçhane bıtı Mı mır 
ıyıs mahallcsl Bursalı Tahir Efendi 
sokağı 12 numarada mukim iken 
ikamcıglhı meçhul Ismıil Kemal Ef. 

1'1yaı şirketine borcunuzu temi· 
nen tirkeıl mczkure nezdinde mev
cut otomobi linize 21·8·930 ıarihlne 

mtt .. dlf perşembe gıinti soaı 12· 13 de 
usulcn haciz ıatbllo: olunacajtından 

ba;ur bulunmanız il:iP olunur. 

* * • 
Satıh'< ev; No. 211-229, Fener caJdesi; Sif-

rikoz mahallesi, Cibali, ( Vapur iskelesine 

dört dakika mesafede) 4 kat 5 oda bir mutfak 

2 hela 3 sofa bir daracayı müştemildir. Bedeli 

4 sene ve 4 taksitte veriln1ek şartile kıymeti 
ttStO lira, satış pazarlıkla 6 Eylul 930 Cumar

tesi 15 Defterdarlıkta <R-289) 

• * * 
Satılık arsa; No. t4, Cami sokağı, Hüseyin-

ağa mahallesi, Kocan1ustafa paşa ( Samatya 

Şimendüfer ve tramvay istasyonlarına yakın· 
dır.) 4 dönüm mıktarında, 4 sene ve 4 taksitte 

verilmek şartile 6500 lira, satış pazarlıkla 2 

EylCıl 930 Salı 15 Defterdarlıkta <R-292) 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Adcı Kilo Çekl ' Clnıl 
2500 F11ulyı çubuğu 

35 lc;tınc mcrıet 

200 Mete kömUt 
4 Mete odun 

• • • 
84 Mıblut. 

125 14 Meıc • 

Balundu&u mahal 
Zekeriya köydı 
Çıftalanda 

Agı$1ıda 
Demlrol lıöyda 

Betlkıaştı 

Fınd~klıda 
Cins ve mıktarı ballda yazılı mll11dereli emval hı?Jne namına mlllayc

dctcn satılıktır. Taliplerin Beşiktaf orman idaresine ve ihale gönü 7-9-80 da 
Beyoğlu kaymakamlıiJnda müıueldtil orman mlizayedı lıominonunı 

müracaatları 

170,000 
250 

60,000 
60,001) 
20,000 

Saman 
Arpa 
Ot 

Serom clarülisth7.arı 

Bakteriyoloıihanei Baytart 

Pendik Serom danilistiht.an ve Bakteriyolojihanei Baytarlslne 
:01.umu olup kap«lı zarf u3uJilc münakasaya vazolunan halAda 
mikdarları muharrer arpa, srman, ot ve danayı itaya talip olan
l a rın şeraitini anlamak için her gün defterdarlık binası dahilinde 
müessesatı ikmadiye muhasebesine ve itaya. talip olanların 20 A
~ustos 930 tarihine müsadil çarşamba günü saat 14 te mezkOr 
bina dahilinde müteşekkil müessesatı iktısadiye mübayaat komi
syonuna müracaat eylemeleri. -·····=··-··· F eyziye Lisesi 

Kız Istanbul - NİŞANTAŞI Leyn 
E;kek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehear 

Tam devreli Lisedir - lık kısmı ve cocak yuvası vardır. 

1'alebe kaydına başlanmıştır 
Herıün saat 10 dan 17 ye kadar, Nifantııı'nda, Karakol karıısında 

bulunan mckteblmizde siyarct kabul olunur. 
POSTA iLE MÜRACAAT 

izahat verilir •••••• 

f 
BU YOK 

TllllHE PIYlNG~~~ 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞİDE 

11 Eylfıl 1930 da 
Keşideler: Vilayet, Şehre
maneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı Bankaları 

murakıpları ve halk 
huzurunda yapılır 
BllyOk ikramiye 

35.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Sandığın malı olan bir adeı bUyük mükemmel ıcşhlr cımakinı J& 1 
20 Ağustos 930 tarihine müsıdlf Pazartesi, Salı, Çarşamba gilnlerl Şeb 
manad Sandalbedesıını Mt\lt ldareslaln efya şubesinde ıeşblr edile 
tcbri mezburun 21 inci perşembe günU ötlcden ıonra biimUzayede sanlt111 

takarrür eyleditlnden göamck ve aaıın almak isteyenlerin zikrolunan günle 
mezkur 11ıış şubesine milrıcaaı eylemeleri IUn olunur. 
~~~----..----~--~~~--~~~~-_.,, 

Küla~ya~a 6. No. J. EF. MP. Mü~ürlü~üo~30 : 
Azamı mlkdarı Erzall:ın cinsi Mikdari Erzakın ciııtl 

185000 Ekmek 1500 Tuz 
14000 Sığır eti 1000 Semiz otu 
500 Şehriye 500 Taze bamya 

3000 Koyun cd ı 500 8oılıcın 
1000 Pirinç 3000 Kabak 
500 Bulgur 3000 Taze luuly• 

ıooo Sade ı 000 Domaıis 
500 Zeytin yağı • 3000 Lıhna 

5000 Kuru Iasulya 2000 Ispanak 
5000 Nohut 3000 Purısa 
3000 
8000 
5000 

125 
1000 
1000 

Mercimek 
Soğan 

Paıatiı 

Kuru bamya 
Toz şeker 
Kuru üzüm 

40 Kırmızı biber 
200 Salça 
~00 Zeytin daneıl 

200 Sanmsak 
1200 Sab'ln 

1000 Kesme teker 200 l'ı rl- c 
50 Çay 2000 Komilr 

l 60000 Odun 15000 Arpa 
1000 Gu 6000 Saman 
1000 Tuc bakla 1000 Makama ~ 

Kütahya O Numaralı Jandarma mektebinin bir senelik ~ırk bir k•::,ı 
Erzak Y nı malırukatındu Et ile Ekmek kapılı zarllı diğerlertnin 1 

be K"ıah' münalıasuı 980 ıenesl Agustosun 21 inci perşım günü ,,.ı 15 te u ~ 
Beled~e ılalrcsinde müteşekkil komisyonda icra edilectj(ınden tı11P11 11 
yevmi mezkt\rde 0/17,5 teminatı muvakkt.tc makbtizlari )'k 'komisyona şef' 
nımeyl almak ve öğrenmek üzere Mektep müdürldğu ıı c müracaaılın _../ 

lstan~ul tuz inhisarı ~as nıü~ürln~uo~eo:. 
Tuz inhisarı umumi müdürlüğilnden tuz nakliyatı için müb8~. 

ısına lüzum görülen (50,000) adet elli bin adet , .trli malı ](f ~· 
k' "' dirden yapılmti 110 yüz on santim boyunda 68 altmı ş se ıı·k~!l 

tim eninde kenarları dışarıdan ktvnlmış şaç örıı:üsu şeklinde dı .. 11 
ve bir santimetre mür;ıbba dahilinde 6 altı arjı;aç ve 6 alu crı·~ 
bir kilo ağırlığında ve yüz kilo tuz alabilecek çuvbııarı,ı 
İzmir gümrüğiinde teslimi şardlc kapalı zarfla nuiııaka:.1 .• .. tl'" 
28 Ağustos 930 tarihine müsadil perşembe gunu -,,r. 
on beşte umum müdürlük mubayaa komisyonunda yapılaca~ _, 
Uhdesinde kalacak talibe ihale bedelinin <ülüsii nisbetinde a"'~u 

. b ·u~ 
verilecektir. Taliplerin teklif edecekleri fiyatın yuzdc yedt 0

• (i'' 

mıktarında temlnadarile mlıracaa tl.. rı llAn olunur. Şarmanıeyl il~or 
mek ve fazla talsUAt almak iste ı .: ııler Ankara'da uınunı t11 ·~fi 
lük muamelAt müdür!Uğüne ve Izmlr, İstanbul ~ler.,in tut. in11:,~~ baş müdürlüklerine kastamoni, Urla ve Sinop Defterdarlık 
müracaat edebilirler. 1 

DEUTSCHE LUFT HANS" 
Ta;ııyare pı> · tası vaeıtaalle seri bir surette emtia oatdlYt~ıtl 
İstanbul ile Avrupanın bütiln KARA \IE\1LF.Kf.f 

arasında ( Pazar müstesna olmak üzre ) yevmi münakalat~rısr· 
Şut 14 de kadu tevdi olunan koliler ertesi gilnil evkolU~ııılC· 

VlY ANA - YEŞILKÖY veya akil istikameıto ıcyahat müddeti 1 O 

ALMANYA iÇiN HAVA POSTASI: ft&I 

Mektuplar bütün posta merkezleri tarafından kabul otun~~ jJlfl 
mektuplar için munzam ücret 20 kuruştur. Zarfların üzerine Tı\ 

1 
r tilM 

1 1 .d. ı e 
VAS TAS LE • LUFHANSA ltaretinln vaz·ı mukt•zı ır. d r. 
malumat lsılhsall için zlrdeki acantaya müracaat etmek ikri ı• e • 

Memleketler arasınd~ ·':ı; 
.. . .;· !;eti ,.ı 

Nakliyat ve Muvasalat Turk Anonım .,.ır 
9

. 
1 

pıl' 
Galaıa, Çinili Rıhtım hanı, Tcleion llcyojl;lu 1294 - 12 • ~ ııı~' 

I
,.. ____ ,_ ıı •. ı 

11 1 
Mes'ul Müdür: "'.· 


