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2 ncl sahifede : 

- ' t - rııır tefrlkamıı· Abdili· 
hamU2- Haricf Yf eooı habcrı~r, 

' 3 üncü sahifede ~ 
1- Maarif ~mini teftt~c çıktı. ' 
2- lttüıcraklm kiralar bak· 1ıırı. 

kındakl karar ,_ 

I;:, · lr edilen duba mera· 
"imle denize lndlrJldl 
4 Uncu sahifede 

1 - felek, 2 tilkiye. 
3- Roman 4- Ne riyat ~yatı 

5 inci sahifede 
1- Anadolu mekıubu 
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ihtiyat evrakı nakdiyemiz piyasaya çıkarılarak mukabilinde toplanacak 
döviz istok olarak Osmanlı Bankasında muhafaza edile ektir 

Kabinenin dün· akşamki mühim lçtimaında tasvip edilerek Büyük Millet Meclisine sevkedilen 
layihasının metnini ve esbabı mucibe layihasını neşrediyoruz .. 

kanun 
:;~ 
:,~:~·;·:'•l ANKARA, 17 (Telefonla) B'. M. Kanunda mevzuu bahsolan dipo- mesine ve arzın fazla olduğu günl~r günlerde döviz arzlarının kesafeti 

M . fcvkaJ3.de içtimaına arzedıle· ziter Banka Osmanlı Bankasıdır. Ka de de döviz alıcı vaziyetine geçilerek lcarıısınt'!a Türk lirası fıkdanr eheın-
ijg k ~ı:n 1.1.yıha bugün akşam üzeri nunun derpi~ ettiği vazifeyi bu Ban- rayicin 1030 dan aşağı inmesine ma.. miyetlc his edilmekte bulunmuştur. 

1 oayaa etmek üzere ihtiyat evrak nak-

:::: Hcce.y'eti vekilede. tetlıik v_e mec. .liı he.- ka yapacaktır. hal bırakılmamıştır. Paramızın bu D" · · b l k b'l T · k 
::: •• • 1' =. • ,_ _ I h'J' d k' k ovızın me zu ve ona mu a ı ur 

Y'cıı· umumiyesıne arzedılınıştir .• ~- nıtoet < a ı ın e ı ıymeti memlekc- . k" b 1 d · 

8 :;:: E b b 'be I' 'has · kt · Jlraıını gayrı iuı u un uğu mevınn •··• yıha milli paranın yukarıya d~~r~ s a ı mucı ayı ı tın i ısadı !ieraitine intibak ettiği 
lj;ı imtidadma mani olacak tedabın ıh- hiç bir fedakarlığa mahal kalmadan lerde tedavülü tanzim edecek ola::ı 

nun ziyadeıile bağlı tutulmasını za
ruri görülmüştür. Bu yolrlak; hara
ketler paramızın fili istikran safhatı· 
na ~irilmi~ olacağı ve bu ıafhada da 
devletlerin mümasil tedbirlere teveı
ıul ettikleri şayanı kayıttır. 

lıte bu miili\hazat ve zaruretlerin 
ve paramızın muhafazasında en ha!
aaı noktaları derpiı olunarak merbut 
kanun liyıhaıı tanzim edilmittir. 

ı .. tiyeıinden ihtıynç ve lüzumu kadarı 
nr teda\IÜle çıkaımak ıuretile istima
le mrLundur: Bu suretle mübayaa e
dilec le dövizden ihraç edilen evrakı 
nakti)enin karıdığı olmak Üzere evra 
kı naktiyenin depoziteri olan Banka .. 
da muhafaza edilip ınünhaııren teda 
vülde bulunan evrak nakliyenin piya 
aadan çekilmeıinde ve imhasında kul 
]anılır. Merkez Bankasının teeısüıü
nü müteakip itbu dövizler ve bu bap 
ta yapılan muamelat bütün varidat 
ve maıarifatile beraber dipoziter Ban 
ka tarafından Merkez Bankaaına dev 
redili.r. 

·.·,' •• :L'.~:.'·! tiva ediyor. Bunu ayın 15 inde t.etkik Türk lirası kıymetinin muhtelif en dar mevıimler de fiatin bu radde- Cümhuriyet merkez Banka5ının dcr-
d 

1 vesilelerle meclisi ihye anedilen ıe- de kalabilmeaile ıahittir. desti teşkil bulunmasına göre bu 
:::: eden nıütahassıı hey'et e taavıp e • bepler altındalııi temevvÜcab 1567 nu Bankanın faaliy•te ıeçmeaine kadar 
' • .',ı',:'.· mistir. 1• maralı kanunla bazı tedbirler ittiha· Piyasada bu ıuretle aylardanberi mevıimler ile.tile lemevvüçlere 

.fel'kalıide ictiınada B. M. Mec ı- h · k" al "h · ak k · ~... . dil k zını zaruri kılmıt ve U wnetçe ı- İıtikrar temin edilmiı olması her kes mini olmak için ı hyat evr ı na tı.. Kanunun metnı' 
.::: ıı'ne hükumet tarafından arze ece f 'd d ld b 1 H:: nan ve i:z.aleıinde :aaruret ve a.ı e te paramızın kıymetine itimat telkin yeden kanunen te avü e u unan 
füi başka hic bir tedbir yoktur. d' mülahaza edilen mürakabe tedbirleri etmif ve iktısadi faaliyetlerimizin se- muayyen miktar fevkinde ve ihtiyaç 1715 numaralı .,. 11-6-930 tarih-
... Bazı gazeteler tarafından .net~e ,. da ha · ·ı B kalann tef ı· · · d T" k r 1 k 1 • li kanuna zeyldir: g: .. :.. len ı'slı'kraz, yeni evrakı nakliye ıhra.. meyanın z•n~ 1 e ~-L-d b" • ameb cereyanını sıyanet ve temin et niıbetın e ur. ır1a arkının fuartıkaıg1 ı 
:::.· • kil ettiği konıoraıyom tanuın an ır mittir. yüzde yüz: dövız o ara mah z .. 1 - HükUmet Türkiye Cümhuri-
• cı veya mecliıte fırka yaz.iyetinın mu · bo · b' h 1 "nh d .. · b · M k B k k :~g J kaç aydanberı na va21ye er an mak .. rti e mu aııran ovız mu a· yeh er ez an aıı anununun Ban 
:ii,: kayeseıi havadisleri temamen ası sız- göz önünde tutularak dövizin ana Memleketimiz ihracatının bilhaua yaaıında istimali ve bu suretle vücut kaya 36 ıncı maddesine tevfiken 14 2 - Bu kanun neıri tarihinden 
:;;j dır. Esasen madclei kan.~n_'.yede m~~ niıbetle fazla talep olduğu bazı mev- ve batlıca mabıulatr ziraiye olmaaı bulacak olan döviz stokunun sarfedi- Üncü maddesile bahtettiği salahiyeti muteberdir. 
ı::; bu sarahat anlaşılır._ Huku~e~ _ ıimlerde döviz an edilmek suretile ve bunlann pek kısa bir zaman zar- lebilmeıi de kezalik mukabili Türk karıılığı ,Altın veya filen başa baş Al 3 - Bu kanunun İcrasına Maliye 
:::; noktai. nazarını mecliste muza ere• lıterlin fiaıi 1035 kurutu tecavüz et· fında ihraç edilmesi yüzünden son liraları ayni zamanda ihtiyat iıtoku- tına kabili tahvil ecnebi dövizi mu- vekili memurdur. 
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y~-~;~)~i"~rla bahri tahdidi teslihat1 -Tfukk;dı; 1 S. Ragıp B. 1 Hazırlık bitiyor 
esaslan Üzerinde anlaştık -~!!:~~1~~:1e!!=einti- Müstantik tahliye C~~~u~!yet Halk Fırkası intihap 

1 ----- habmda hangi fırkaya ıevec- talebini reddetti gununun ba 1 b ki" 

.... 
·~·· .... 
. ... .... ... •... ... ... . ... 
~f ;~ 
i~~~ 
:::: :;:: .... .... .... .... ...... .... 
:::: 
!~:· 
m: 
ı::: .... .... 
··ı· 
!·:.: ... 
:-:: 

...., d 1 b ı ld" R . . .. h cüh edecekleri !jimdiden kes- -- ş amasını e ıyor 
J ı evfik Rüştü Bey ün stan u a ge 1 ve. .eısıcum ur tirilemez. Fakat s.c. Fırka- Bugün tevkife ikinci 

H
azretleri tarafından kabul edıldı sını daha sempatik buluyor- itiraz yapılacak Karşı fırkanın işleri her yerde olduğu gibi 

/ar. Son Posta mcs u: müdürii Selim Esk. şehirde de iyi gitmiyor.. Umumi 
Bir fırlıı:acı &u\rİimiz de bi:ı:den 

1-Ian· · V k"l'nin gazetemize Moskova seyahati ve diğer siyasi teşebbüs 
cıye e ı ı . .. . d "h' b b 

münasebetlerimız uzenn e mu ım eyana , 
...._.,, ,. ııc:cr •~ .................. . 

1 - Yunanlı rla bahri tnhdit 
tnuahedesi ve ikamet, ticaret, kon .. 
•olosluk mukavele! ri 20 teırini 
t1r1reldc Ankarada imza edilecek
lir. Bu tarihle M. Venizelos An
karada bulunacaktır. 

2 - Ağrı zaferi askeri olduğu 
kadar ıiyaıi L'r zaferdir. lran hü
künıcti ile hudut taıhiklerini yap
rnak vaziyetjndeyiz. 

J - Macar Başvekili Ankara· 
Ya geliyor .. 

4 - Rusya ile dostluğumuz 
her gün bir az daha kuvvet bula
t'ftk artıyor. 

b• S - Hudutlarımız içinde tam 
ır sükUn var. Kuvvetliyiz ve 

doıt olmadığımız devlet yok. 
6 - Dünya milletleri sulh isti

Yorlar, Harp tehlikesi yok .. 

soruyor: Ragıp B. in kclaktc rapten tahliyesi merkezleri sızlanmaya başladı f 
_Ne deroini<? için eevvelki g.un duru§ması yapıl- Eskişehir, 17 (Miliyet) _ 
Muhterem okurumuzun endi- mıı ve karar du e ltalmıgtı. y · f k t kil• t 

ıeıini temamile izale edebilmek i· ·· .. · . enı ır a et a ına memur e-Dun, musta • ı !.lık tahlıyc talcbı: ı d'l G 1. B b ld' d 
çin kendiıine yalnız ıukadannı . . A . ı en a ıp ey uraya ge ı; ıt 
ıöyliyeeegı .. :ı:: reddetmıştır. Bugun gır.eza rıyasc l b'b' R t' Adi' Ef . f' 

tın<, kefaletle t hliy tal binın red- aldı ıB a ıp 1
•
1 

• ye mısbaa ır 
C.H. Fırkası kadmı Darül- o t t 

elinden dolayı ikincı bir itiraz yapıla-/' I du.F ak:zı :zevha ı. ehm bıa f· 
lünuna aldı. Daktiloluk malı- k a ı. a at er:u:z ıç ır fey 
kumiyetinden kurtardı me- ca tır. .. . .. yapamadı ve muhitte alaka u-
mur, mu-du"r, Ha"kim yaptı. Diğer taraftan ogrcnd•gımıze gore d d .. ·ı·k t hk k 1 yan ırama ı. 
t nıuddt.'.iumumı ı son a ı atın açı İ . .. . 
ş ve irfan hayatımJZın her r d . 1 b" . b·ıd· . t' ntıhap eııcuınenlerı defter-

E k k 
masına aır ta c ını ı ırını ır. .. . . . . 

:sahasında kadın - r e mü- K . 1 .. 1 d .1 ler uzerındekı tetkiklerını bu 
d d h ararnamcnın >ugun er c vcrı - k k d . . . 

savatsızlıg"ını kal ır ı er er- a şama a ar bıtırmıs olacak me•i muhtemddir ' . 
kek için hak bilinenleri kadın Cumartesi güniı de her tarafta 
için de hak tamdı. Ona inti- Halkın Sesi sahibi gayri cedveller asılmış bulunacaktır. 
lıap hakkmr verdi, intihap e- 1 mevkuf muhakeme Cedveller Perşembe günu ak-
dilmek hakkını verdi, yarın şam saat altıya kadar asılı ka-
da meb'u:s olmak hakkını ve- edilecek lacak ve tam altıda !<aldırılacak 
recek? İzmirde münteşir (Halkın se tır. 54 kişi istiabına müsait bu-

S. C. Fukau ne yapacak, ne ya- si) gazetesi sahibi Mehmet lunan cemiyeti belediye salo 
pabilir bilmiyoruz! fakat biltün Sırn Beyle mes'ul müdürü avu- nunda tadililt yapılmağa basla. 
bu yapılanlardan sonra dütünen Ö İ S .. · 
Türk kadını hanııi taraftadır? kat mer Fuat B. hakkında z mıştır. amııne mahsus olan 

Ilı "* 1 1 11 •• 11 f) ........................ : 

hanııi tarafa rey verecektir? diye mir 3 üncü müEtantikliğince ve- kısım küçültülmek suretile sa
bir ıualin yeri ve mônaıı yoktur. rilmiş olan gayri mevkuf lüzu- lon 68 kişi İstiabına müsait bir 
Hiç 4üphe yok ki efer taraf varsa mu muhakeme karan üzerine hale. konmaktadır. Halk fırkası ı 

.. liarı.cı'ye Vekılı' Tevfik Rü~- Türk kadınının tarafı C.H.F. dır mu"ddeiumumilik tarafından ag'ı bulun hazırlıklarını b't' · h tıı " . f' . M~ ve Türk kadını reyini yalnız ve aa · • .. ı ınnış rey arşı fırka umumi kAtlbl 
S ':'· aıleleri ve Rus se ırı : dece Cürnhuriyet Halk fırkasının ceza mahkemesi nezdinde itiraz l~rın at.ılacagı .gune muntazır Nuri Bey 
lırıç il b' rkt dün sabahkı 1 • '-ti edilmişti. Ag'ırceza mahkemesi hır vazıyettedır. Buna mukabili • _ . 

J\ e ır ı e . . namzet erme verece" r. yeni fırka arada pek az b"ır mu··d. u~udn:ıı mebrkhezFocagı ıdare he:ı' 

g:ııni ·!erdir. Tevfik Rüştü Be- nan kalemi mahsus müdüriı .~- _arşı ~nan . ev ı. uş~u : ve Jarmın öz fırkasıdır. . tetkik ederek müstantikliğin ka det kalmış olmasına rağmen da · d · · 
1 eyın n} a 

rıkara eksprcsile şehrımıze . K .,k 1 T fk R .. B C.H.F. Cümhuriyetçocuk reisi Hasan Seyfeddin B. evrakı etı un sa a eth" B · .. 

"ı u d mal Az.ız ve Harı'ciye şube mu- aı.leler .. ı Seyr.ıse.faın daıres. ınde ır-.-----~ - -• ha t k'l't b'l 'k 1 setın e ıçtıma etmiştir, Müza-~ ·~ayd · t · onun a ·~• • - -""~ (Devamı 2 inci sayfada) eş ı a mı ı e ı ma etmiş .. -
G . arpaşa ıs asıy . .. dürlerinden Nuri Beylerle bera 

1 

hır muddet ıstırahat ettıkteı: değildir. ker~ _ogleye kadar devam etmiş 
bazı Bz. namına yaver len yuz- ber Ankara motörile Haydarpa- sonra Dolı:nabahçe sarayı":a gı- F d k A b" h"t K ve ogleden sonra Fethi B. Nu· 
k~~ Celiıl, Tokat meb'usu Şev- sadan hareket etmiş ve Topane derek Gazı Hz. ne arzı tazımat e a ar ır şe 1 Vergı.ler arşı fırka neler ri Beyle birlikte saraya giderek 
ı. ı :y !erle fırka müfettişi Hak- , k etmiştir. -- Reisicümh H ·ı k' 
"I Şınasi Paşa ve dig"er bazı ze- rıhtımına çı mıştır. _...... ? ur z. ı e geç va ıte 
Vat karşılamışlardır. Orada Seyrisefain umumi Vekil B. bunu müteakip To- Ağrı dağında kıstırılan asi- yapıyor. kadar görüşmüşlerdir. 

Vekil B refakatlarında bulu müdürü Sadullah B. tarafından (Devamı 5 incı sayfada) ---···--- Serbest Cüınhuriyet Fırkası (Dcv.'nıı 2 ınd ı;ayfada) 
..__ . ..... ................. ~ ......... , ................ ,,,,,,._..,..,.,.... ler, ordumuJ:un, haşlanna inen K • • 
~-.-._. .. _......................... Gazi Hz. çelikten yumru- azanç vergısı 

1 ğu ile kahhar ~-- için layiha 

/

l' bir hezimete uğ-
Cuma gün iJ Ankara- rac111ar .. Vergi sabit esaslara 

istinat edecek 

Dünkü beynelmilel atletizim mü
sabakaları muvaffakıyetle yapıldı 

./: yı teşrif b11yuruyor Vatanın bir 
köşesinde ikide 

Reisicüm\ıur Gazi Hz. dün birde mesele çı
akşama kadar Dolma bahçe sa- karan çapulcula 
rayındaki dairei mahsuıalarında . rın kökünden 
meşgul olmuşlardır. 'temizlenmesi L 

Reisicümhur Hz. nin Ankara runda bazı Tiirl 
yı teşrif buyuracaklan gün he- evlatları ha
":üz kat'iyetle taayyün etmemiş yatlarını frd.ı
tıı. dan cekinmedi

j Maamafih Cuma günü olma- !er. · 
dığı halde Cumartesi günü Aıı- A · h zız şe ıt•~ 

ı karaya hareket buyuracağı tah- rimizi burada Poıno<ta .mı., ta-
l min edilmektedir. __ ........ _. __ 

takdis eclerken, rafından kııl.1ğ11ıa. 

ANKARA, 17 (Milliyet) -
l 931 bütçesi hazırlıkları idn ge
rek Maliye _.,. gerek diğer Ve
kaletler tetkikata devam l't· 
mektedirler. Kazanc vergileri
nin ıflahı için maliye miifet
tişleri kongr~sinrle hazırlanan 
esaslar, bir l<lyiha lııılindc bu 
sene B. M. Meclisine takrlim e
dilecektir. 

Layihada memurlardan '!er
ginin takdir salfıhiye•i alınacak 

G t ·ı fi Ç k Saffet Bey ve verginin tarhı, sabit esaslar aze ecı er şere ne ester ruva- . ve değişmiyen kıymetler üzeri-

z.. •• d • k b 1 ld Ankaraya gitti ve ismet ne istinat cttir:'ıeccktir, 

Erciş baskını es ... kı~grn drmır .ı.oku 

nasında hain ve ıar"'k şrhıt l'dilrn 

Oru e resmi a U Yapı 1 f d k b 1 . • alrak s,eyh Renı- l'uzbaş1 Ctmıl ıı İ 

d ıd ' stanhul bor~ıısındaki ~prl<ii· 
Pş. tara ın an a U e ı ı lün enırile Patnos civarında eli- Jasyon hadiscs; dolayısilc mııha 

G • d T h' b ANKARA, 17 (Telefonla) - C 1 . d' • k l • k l . b • · "el" ·· emı uman anı ürk gazetecilerine ıta en .... b. , . ~ ır · ı n ırı, u ag.na ızgın < enıır se eı umumıye mu uru ,ııııu-
H. F. 1' t• ı umumısı .,. et B. bu misi Faik B. <lemis tir ki: 

cemilekiirane bir nutuk söyledi I ıaya ı;~ıdi. r.aı:~ ~c ~ıhhırc .v•_k:ll • :okaraJ.. selıit edilen, 11eyyar pi- _Bu mesele, mah:ıJli ıniid-
l.. l t l 

.. ı rik fırKa mufcıtısı Alı N.ı,r.11 B. ta- yad" ·• cl·r ·~y •ın· l. . 1 . . ~ l '· 1 , .. IJ_linkll nlle!lzim mlisııbaka/arından bir kaç 
i ırı ... n zdıı bulunan CeHer !kesten evvel Tiırl. mat ıı.~ nı ı 1 ' ~ j• ~ nıa • ı • ırza >ıtı c eıun1l>tn ıgı a a•a< ar rr,ccegı t uknrda 111 k ti . d llıı'l ı l . • . .. . . . . • ı 1ı~rp r .. fmclan ·arşı aıH . çin t ' nhul I'' c!dc'umurrıili- yı. st• u HtııR, ı!şagı lf yiJz metre 

, c:e. Anıcrıkaı knıvazoı.T 1 messılleıı.ıı bu son sıs,uı " , ı 1 t p 1 nizba ı Cemil ı.. ın re r.ı:ı1i tlc koşusuna gırcn al/etler, 8a!'dR yl/;z. metrı·de 
• a · ı t ctmis ı:> • '· sr.ıc 3 a, ·~l<L .. c -·n t J. ·ı t " pıla a tab'• / (' " 

sniıne: 
sür'at 
galif1 

~1 ne, .. m'.ra'ı~ Keptcn Fılcl cmisil"i zıyaretc' v •· , k l . 1 .11 . 
1 

gı ,c ~ .ı •a , " 11
• ge en ezııyiJ/i l·rarısız ko~acu. 

tı· , ' . f 1 ) L""ıc " < .ı c 1;.uıu u. 'r,ccliyor.ı.. \" v 
ır cemile olı'1ak üzere ı1c 1 (Devamı 5 ıncı •.ay ac a < ır . ., l T•f!ilAt lıcıincı ••hıf,·ıııizde ) 
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• 1er devle fik ı a ınaca Kurtuluş bayramı 

No: 39 (TercUme ve lkllba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Sait Paşa hakikati 
tahrif ediyor 

Avrupa birliğini tesis için başka çare olmadığı anlaşıldı 
Çeşmede büyük tezahüratla 

tes'it olunmuştur 45 devlet 1 Ecnebi matbuab J Almanyada 
Alman intihaba -

Yeni bir teklifte tı nagösteriyor Meclis gelecek ay 
bulundu Temps gazetesi Alınan inti- toplanacak 

ÇEŞMI':. 17 A.A. - Bugün on lar irat. edilmiştir. Vatanı kurta 
bin kişinın ıştırakile kurtuluş hayra- kahraman orduyu ve onun şereflı ~ 
mr t"sit edildi. Gazi ve lsmet Paşa mandanlarını tebcil eden tezab" 
llazrctlcrinin fotografları cllerind~ devam etmektedir. Gazi Hazretle 
ve göğüslerinde olduğu halde hükil- ve Baıvekil İsmet. Meclis Reisi 
met önünde toplanan halk büyük te- zrm. Büyük Erkanı Harbiye il 
zahüratlaHalk fırkasını ve onun muh Fevzi Paşalar Hazeratına şükran 
terem lidcrl~rini hararetle alkışlarru1 m~rbutiyctlerini natık telgraflar 
tır. Gençler tarafından ateşin nutuk- kilmittir 

Almanlar Hint yolunu tehdit için Bağ
dat hattını ellerinde tutmak istiyorlar 

l . 1 habatınm neticelerine tahsis et BERLİN,l 6 A. A. _ Mu··t-Avrupa Birliği mese esı nası 
bir safhaya girdi? .. Geçen sene tiği baş makalesinde gayri tehit Hükumetler Meclisi inti
bu mevsimde M. Briand tara- memnun görünüyor. Parisli ga- habattan mütevellit vaziyet hak 
fından Fransa hariciye nazın zete ezcümle diyor ki: · kında tetkikatta bulunmuşur. 
sıfatile ortaya atılan Avrupa Bir "~at'i r~.ka~lar a_n~a.k !'liGbi Kabine, tatbikına başladığı 
liği fikri bir sene zarfında az t«;m~ıl usulunun tatbıkı ıkmal : programı takip etmeğe ve Ray 

~ok bir tekamül geçirmiştir. M. dıldık~en sonra resm_eı: elde edı 1 hiştag Meclisine sarih ve kat'i Macarlar, gazeteci ve doktorları 
Brinad'ın malum muhtırasını a- lecektır. 1'.akat bıld'.rılen m~· - i projeler tevdi etmeğe karar ver 
lan devletler birer cevap gön- vakkat ,net~c~ler vazı~ete .?aı; miştir. Rayhiştag Meclisi bi- mIZI davet edı"yorlar 
derdi. Bu cevapların birleştiği tam bır fıkır vermege musaıt- rinci Tesirnin 13 ünde açılacak-

·ıesash bir nokta Avrupa Birliği tir. 20 mavıs 928 intihabaan- tır. . PEŞTE, 17 A.A. - Türk mimar- ııin gitmesi ve vize muamelesinin 

nin Cemiyeti Akvam ile tezat ~:ıadi~;ı~;~:~ne ;~~t~~;~~. Muahedeyi istemiyorJ lan dün meçhul asker ~bidesine bir gasr münakaşa olunmu~tur M•"' 
teşkil etmemesi olmuştur. Çün çelenk koymuşlardır. Turk ve Macar nıilli se ahat cemiyeti Türk do 
ku.. Avrupa Bı'rliıı<ı'nin Fransa- 381 e karşı tam olarak 34,943, VARŞOV A, 17 A. A. - Ku-ı seyahat cemıyetleri akdettikleri bir Y . • . . -• 6 

·· h' k' b t b' · C · · M H. . . . . ve gazctecilerını Macarıstanda ~ nm nüfuzu altında bir teşekkül 460 mute ıp ı u suret.e m~ - rıer zerıveny gazetesı . ıt- ıçtımada ıkı memleket arasında seya- . . . 
haline gelmesinden endişe edil- us adedini 491 den 5 73 e çıkar- ler'in bir mülakatını neşretmek hat ~iınaıebetlerinin çarelerini ara- bata davet etmıştır. Reşıt Saffet 
dig"i · 1 · İngiltere, maktadrr. Hitlerin millici sos- tedir. Mumaileyh bu mülaka- mışlardır. Bu meyanda Peşte ve ls- bu davete teşekkür etmiş ve billll 
A gızB~nl~~yf~kr,.·n· her halde yalistleri 6,401,210 rey ve 107 tında nasyonalistlerin programı tanbulda birer daimi komite ihdası bele Macar doktor ve gazetecilt vrupa ır ı6 ı ı n ı , · · 928 "' 
öyle büyük bir hararetle karşı- me~ usluk elde etmıştıa '. m izah etmekte, te!·1 ihatın tah- Türkiyeye hususi bir Macar hey'eti- Türkiyeye ziyarete davet eylenıW 
lamadı. Halbuki İngilterenin dekı, adet 943,~04 rey ıle 12 didini, Versay muahedesi ile .---------------------

müsmir bir surette iştirak etmi meb usluk~ur ki 
5

•
458

•
906 

rey Bursada da belediye intihabatınB 
Kaçalı mabegln dairesinin Uz.erindeki ciiiiilı daire 

Sait pa9anın ba11kalarma ait tebt ve mutlak bir hükümdarın 
. nuvaffakıyatı ltendisine mal bukabil tedbirlere tevessül etm~ 
edinmek hususundaki itiyadmm sini aktlkabul edemez.Emrüneh 
bir delili Bağdat demir yolu yi mutlak surette yedi iktidarın 
imtiyuı mukavelename11indeki da bulunan bir padişah, arzu et
faideli maddeleri kendi sayi ve mediğişeyi sarihan söylemekten 
muvaffakiyetl gibi göstermeai- çekinmez. 

yeceği bir faaliyetin Avrupada ve 95 mebusluk kazanmıs olu-

git gide taraftarlarını kaybede yorlar. . . . müdahale edilmemiştir 
ceğine ~üphe yoktur. Ahiren İn- Temps gazetesı elde edılebı-

lltere Hariciye nazın Mr. Hen len rakamları kaydederek su 
~erson geçen gün Cemiyeti Ak- neticeye varıyor: 
vam Meclisinde irat ettiği nutuk "Berlinde müşkülatlı günler 

dir. Şu halde olsa olsa Sait Pa-
Bu mukavelename akit ve teati şanın maruzatı Sultan Hamit 
olunduğu zamanlar Zihni paşa tarafından hilafına iradelerle a
Nafia nazırlığında bulunuyordu. kim birakıldığı meselesi öne sü 
Sait pa§8IUil bu iddiasına cevap rülebilir. Bütün hayatı memuri 
olarak Zihni paşa (beyanı haki- yetinde yazdığı ve aldığı kağıt
kat ) unvanlı bir kitap neşret- ların suretlerini muhafaza etme 
mişti. Bu kitapta Sait paşanın ği adet edinmiş olan Sait Paşa 
~ddiasr muvafrkı hakika_t olm'."dı bu noktada hiç bir vesika ibraz 
gr sarlhan yazılı~ır. Fı~lhakika edememiştir. Binaenaleyh Sait 
o z~ Alman sıyasetı bu h~t Paianın iddiası kavli mücerret M. 11iulesko 
tın ıkt tarafına Alman muhacır te kalmağa bizzarure mahkum- ta Fransız noktai nazarından ne 
\eri iskan ve buralarını bi,r Al- dur. kadar ayrı düşündüğünü göster 
man müstemlik~i. hali?e !frağ Sait Paşa Sultan Hamidin miştir. 
etmek. açık tabır ile Hındıstan istibdat ve inadını ileri sürerek Fransa tahdidi teslihat için 
yolu Üzerinde Alman siyaset Sadareti zamanında bir iş görü- evvela emniyet lazım olduğu 
Ve kuvvetinin müdahalesine ze- f' · d d' 1 'it ela" tah lememesi ve memleketin hayrı- ıkrın e ır. ngı ere evv 
min h---'amak maksadını ta- d'd' l'h t · tmeden "'°1

" na muvaffakiyet elverememesi ı ı tes ı atı emın e 
kip ediyordu. Alman muhacir- emniyetin teessüs edemiyeceği-
lerinin hat boyunda yerleşmele ve bundan tevellüt etti~ini söyli 
n·ne ınu"saade etmek çok tehli- yecek olursa o vakit bilistiklal ne kanidir. h . d d 

Avrupa Birliği ba sın e e 
keli. bı'r şeydi. Sultan Hamit mevkiii Sadarette bulunduğu t d' . k d . 1 ngiltere keıı mm uza enız er 
bun<ı hükUınetçe asla musaade müddete ait icraat ve muvaffakı de bulunan imperatorluğun di-
e ilemiveceğinin kat'i ve açık yatın hesabı sorulabilir. ğer parçalarile, Dominyonlar 
:bare ile hiç bir şek ve tereddü- (Bitmedi) la bağlı bulduğunu gizlemiyor. 
de mahal bırakmayacak bir sa- Onun için lngilterenin, Ameri-
ra'ıatle mukavelenameye dercini Gazi Hz.nin İzmirdeki kanın e'ndişelerini izale edecek 
emretmişti. Diğer taraftan hti- ve Avrupada bir kısım gayri 
kumetçe her ne vakit arzu olu- heykeli memnun devletleri tatmin eyli-
nursa bedeli bittesviyehattınmu Reisicümhur Gazi Hz. nin yebilecek surette bir birlik tesisi 
bayaa edilebileceğine dair mu- İzmirde rekzedilecek heykeli- zamana mütevakkıf görünüyor. 
kavelenameye bir fıkra ilavesi nin kaidesinde kabartma bazı Cemiyeti Akvama dahil ol
ve bunun imparator tarafından resimler vücude getirilecektir. mıyan devletlerin de fikirlerini 
musaddak bir Senedi resmi ile · k etı' bundan ilen· ae-Belediye tarafından bu kabart- aıma zarur " 
Almanya hükumetince tevsiki ma resimlerin nasıl olacağı liyor. Netekim böyle bir teklif· 
için Zihni paşaya talimatı kat' hakk:nda bir plan yapılmış ve ten haberdar oluyoruz: 
iye verilmişti. Gerek bu madde- fotoğrafilerile beraber İtalyalı CENEVRE, 16 A. A. - Ak 
!er ve gerek sair esaslar Zihni- heykeltraş sinyor Kanonikaya vam Cemiyeti Büyük Meclisi ya 
paşa tarafından bilmüzakere ve gönderilmiştir. nn Briand muhtırasının husu-

hayli müşkilat ile temin edilmiş Heykelin rekzedileceği pasa. ks~ı bhiarkeknıcniıd.ma:int~~~~:~ü~:~~ 
'di. Bıı hakikatler meydanda port karşısındaki Gazi meydanı 
iken Sait paşanın bunları da ken d" M d 1 resile iştigal edecektir. 

d . . z·h . açılmak üzere ır. ey an açı - 45 hu"ku" met murahhaslarının dine male ınmesı 1 nı paşayı dıktan sonra burada kanalizas 
o ki tabı yazmağa sevketmiştir. imzasını havi olarak verilen bu 
Zihni Paşa, kitabını şu cümley- r:;a~e:~i~~c:~.:~!;rrmz!%~~~~ takrirde Akvam Cemiyetine a
le bitirmektedir: za sıfatile dahil bulunan Avru-

"Sait paşanm hatıratında ba- zarif bir park vücude getir:Jecek pa hükumetleri Brinad muhtı 
na taalulk ıetmeyen aksam hak- tir. Parkın planları hazırhmmı~ rasile bu muhtıranın tevdi e
k,nda harfi vahit söyleyecek de tır. dildiği hükumetlerden gelen ce 
ğilim. Bu vazife asn hazrr tari- Mezarlıklar müdürlüğü vapların tetkikine devam işin~ 
hini pazacak olan müdekkikini hususi bir komisyona havalesı 
ahlafa mevdudur.,, Yeni belediye kanunu muci- ne davet edilmektedir. Bu hu-

bince teşkili icap eden mezar- l k tkik t ·ı 
Sait paşanın tarihe karşı nef- hklar şubes müdiriyeti teşekkül ~:::ı~sinta~~~~~ i;: sai: ~~~ 

sini müdafaa için tekrar edipdur etmş ve müdürlüğe sabık Yeni- · · dil 
duğu terane şu suretle ifade olu köy dairesi müdürü Süleyman metlerle de teşrikı lmd.e~~ı ek -
nabilir: mesi faydalı görü ugu ta - -

B. tayin olunmuştur. dirde Akvam Cemiyeti azasın-"Ben yazdnn çizdim, vazifemi 1 · 
ıfa ettim, fakat ne çare ki saray Süleyman B. şube memur arı dan olan Avrupa Hükumetlen-
müdahale etti, akim biraktı.,, kadrosunu tanzim ile meşgul- nin Akvam Cemiyetine dahil 

dür. Kadro yakmda tesbit edile olmıyan ve Avrupalı bulunml
cek ve şube faaliyete geçecek- yan hükumetlerle birlikte bu tet 
tir. kikata devam edebilecekleri ay

Ancak Sait Paşanın yazıp çiz 
diği ve Hünkara arz ve takdim 
ettiği hangi tedbirler akim hıra 
:ıldı denilecek olsa buna ne ce
vap verilebilir? Sait Paşa, iddia 
sında haklı çıkabilmek için ya 
maruzatının yakılıp yok edildiği 
ni isbat, yahut o maruzatı akim 
birakacak iradei seniyelerin kay 
dini irae etmek mecburiyetinde 
dir. Evrakm yakılıp yok edilmiş 
)iması ihtimali varit değildir: 
Çünkü Sultan Hamit gibi miis 

Viyana sefirimiz gidiyor 
Geçenlerde Ankaraya giden 

Viyana sefirimiz Hamdi B. dün 
sabahki ekspresle şehrimize gel 
miştir. 

Hamdi B. Ankarada Ba ve
ki 1 Paşayı ziyaret ettiğini ve hil 
kumetten lazım gelen talimatı 
aldığını, yarın Viyanaya hare
k,.t edeceğini sövleıni~tir. 

rıca kaydedilmektedir. Gene bu 
takrirde yapılacak tetkikat ne
ticelerinin büyük meclisin gele
cek ictimaında tevdi edilecek ra 
pora ~uayyen ve müsbet teklif
ler suretinde dercedilmesi ve bü 
yük meclisin bu rapor hakkın
da sülüsan ekseriyetle karar ver 
mesi istenmektedir. 

CENEVRE, 16 A. A. 
Akvam Cemiyeti müzakereleri-

olacağı anlaşılıyor. Bu günler 
Almanyanın dahili siyasetinde 
olduğu gibi harici siyaseti için 
de zor olacaktır. 

Beynelmilel vaziyetin inkişa
fı noktasından hesap edilmesi 
lbım gelen yeni bir vakıa 
vardır. Dün mevzuu bahsolmı
yan meslekler yarın olacaktır,, 

Osmanlı borçlan 
Fransız gazeteleri yazı yor: 
"Rist raporu hemen Türk hü 

kUmetine verilecektir. kuponlar 
meselesi için müzakerata giriş 
mek üzere Türk hükumetinin 
de raporu Düyunu umum.iye 
Meclisine bildirecektir. Bunun
la beraber kuponlar meselesi
nin yakında fevkal!de içtima 
edecek olan Millet Meclisi tara 
fından İsmet Paşa ve Fethi B. 
ihtilafında mütevellit vaziyetin 
tenvir edilmesine kadar tehiri 
muhtemeldir. Ve para tedavü
lü ihtiyacatının temini için teda 
birin parlamento tarafından tet
kikinden sonraya tehiri muhte
meldir. 

Hint hududunda 
SİLMA, 16 A. A. - Şimalı 

sarki hududu boyunca düşman 
kabilelerin bir araya toplanma
sından mütevellit tehlike berta
raf edilmiştir. 

Habeş Kıralı 
LONDRA, 161\.. A. - Duk 

de Gloucester, Habeş kıralının 
taç giyme mera~i.rr_ıin?e ha~ır bu 
lunmak üezere bınncı teşrm ayı 
nın 16 sında Habeşistana gide
cektir. 

Kanadada işsizlik 
OTTAVA, 16 A. A. - A-

vam kamarası Kanadada şid
detli bir surette hüküm süren iş
sizlik buhranına bir çare bul
mak için 20 ınilyon dolarlık 
tahsisat itası hakkında bir ka
nun layihası kabul etmiştir. Bu 
para sonbahar ve kış mevsimle
rinde yapılacak umumi menfe
atlere hadim inşaata tahsis edi
lecekti!'. 

Mısır tahvilleri 
KAHİRE, 16 A. A. - Yüz

de üç faizli ve i1<ramiyeli Mısır 
kredi fonsiyesi tahvilatının 16 
eylUl tarihli keşidesinde şu nu
maralar kazanmıştır. 
184.364 numaraya 50.000 
669.136 numaraya 50.000 
139.688 numaraya 50.000 
Frank ikram.iye isabet etmiştir. 

ni takip-eden gazeteciler, Mec 
lis azasına ve M. Tituleskoya 
bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 
M. Titplesko, Cenevrede bir 
Matbuat yurdu temin edileceği
ni gazetecilere vadetmiş ve bu 
yurda ait inşaat masarifine Ak 
vam cemiyetine dahil bütün hü
kumetlerin iştirak edeceklerini 
<:Öv lem iştir. 

BURSA. 17 (Milliyet)- Vali 1 - Boyle bir şey yoktur. Tamı 
Bey tarafından, Kemal Paşa kazasın· tasniden ibarettir . 

\ 
~ 1. 

da belediye intihabatının lidlk Fırka Vaız meselesine gelince: M; 
sı lehine müdahale edildiği ve cami- susta Bursa mebusu olup S. ~· sıf 
lcrde vaızlar tertip olundugu hakkın 11 namına teşkilat yapan Senih 
da Yarın gazetesinin neşriyatı üzeri- tarafından bir müracaat vaki olasa' 
ne Vali Beyi gördüm tur. Meseleyi tahkik etmek üzere 

Vali Bey bana beyanatında demit tidasıru Kcır.alpaşa kaynııkarclr& 

ı "'~~.,ulfünunlulann ~~c:~lar başladı 
tetkikatı Bir iki gündür h;ıvalar f' 

İSPARTA, 17 A .. A. - Darüifü- laca sıcak gitmektedir. O 
nun kimya müderrislerinden Doktor hararet gölgede 27 derece'f' 
Cevat Mazhar ve Nazmi Beyler tale- muştu. 

belerile birlikte vilayetimizdeki sana- Rasathaneden aldıgımıı tı-1 
yi ve bilhassa iplik ve dabagat fahri- lfrmata nazaran sıcaklar ba~ 
lralarmda tctkikatta ve tatbikatta bt<- !arın lodos gitmesinden ne~ct 

M. Hitl•r 
lunmuşlardır. Bugün İzmire mütevec mektedlr. ve bunda bir g~ 
cihen hareket etmitlerdir. tabiilik yoktur. Havalar Joı>". 

Y oung planının 'Yeniden tetki
kini, milli ordunun yeni baş- -
tan tensikini ve Alman olmryan 
unsurların ortadan kaldırılması 
m talep etmektedir. 

Sovyet tayyareleri gittikçe sıcaklar devam ede• 
A A S tir. • 

MOSKOVA, 17 · · - ovyet Rasathane bu sıcaklarla ,.P 
tayyare filosu Kabilden hareketle rupadaki sıcakların münaselı' 
Taşken de vasrl olmuştur. k d' 

olmadığım söyleme te ır. V 

Hazırlık bitiyor talya sefiri öldürülmemiş Sıcaktan dün tapuda b r 
BELGRAT, 17 A. A. - İtalyan dm bayılmış!~--_ 

(Batı 1 inci sayfada) 

Akşam üstü Ağaoğlu Ahmet 
B. de saraya giderek Gazi Hz. 
ne arzı tazimat etmiş tir. 

sefirinin öldürüldüğüne dair bir Ma
car gazetesinin neşriyatı kat'iyyen ya 
landır. 

S. C. Fırkasından istifalar 

Dün sabahki içtimada bilhas BURSA. 17 (Milliyet) - Serbest 
sa fırkanın çıkaracağı gazete et Cümhuriyet Fırkasına girenlerden i
rafında görüşülmüştür. Anka- kö mahalle ihtiyar heyeti ile muhtar
rada da bir gazete neşredilmesi !ar bu fırkadan istifa etmi!lerdir. 
takarrür etmiştir. Ağaoğlu Ah- ızmirde alışveriş 
met B. Ankaradaki intibaları İZMİR, 16 A. A. _Bugün 
ve gazete hakkında Fet?i Beye 11 kuruştan 40 kuruşa kadar 
uzun boylu izahat vermıştir. 
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Gazetelerin bu ay sonunda çuva uzum ve uruş an 
behemehal çıkarılması için la- 4~ kuruşa kadar 1,381 çuval in-
zım gelen ihzarat süratla ilcmal Clt' satılmış._t_ır •. _____ _ 

edilecektir. M k f M . d' . ll 
Müderris Şekip B. İstanbul ev u ü ırı mesu er 

vilayet ocağı idare heyetine da değiştirilecek mi? 
hil olmuştur. Mumaileyh Nazlı 
handa meşgul olmaktadır. Vilıi Mes'ul müdürü tevkif edilen 
yet ocağı dün de gene İsmail bir gazetenin intişarı için yeni 
Hakkı Beyin riyaseti altında bir müdürü mes'ul olmadığı 
toplanarak mülhakattan gelen mütaleasile Son Posta gazetesi 
teşkiliit raporlarını tetkik et- tarafından Dahiliye Vekaletine 
miştir. müracaat edilmiştir. 

yeni fırkaya girmek için ba- Vekalet, vilayetin bu husus-
zı viliiyetlerden tek tük telgraf taki mütaleasını sormuştur. 
!ar gelmektedir. Aldığımız malumata göre vi-

Ardahan meb'usu Tahsin B. !ayet şu mütaleatta bulunmakta 
dün bir muharririmize şu beya- dır: 

natta bulunmuştur: Mes'ul müdür mevkuf bulun 

Hapisane müdüriill 
işten elçektirildi. 

Vekaletten gelen bir e_ı_r'JV 
zerine hapishane müdüru, 
r s Beye işten el çektirilıtUş 
Emir, müddeiumumi Kenaıl 
tarafından tebliğ edilmiştir 

Son zamanlarda hapi!Jı;ııı 
tevkifhane idarelerinde b:ı" 1, 
suz işler yapıldığı haber 
mış, müfettişler tarafında#. 
kikata başlanmıştı. Bu ta { 
kat neticesinde geçenlerde 
kifhane müdürii Zıya BcY~ ~ 
ten el çektirilmis ve kendıSI,;; 

• •1(1'"' 
ğırceza mahkemesine verı 

ti. B f "f t•id'.ı u se er gene mu e .~ •. r 
raporile hapishane müdu·.~~ 
lis Bev vazifesinde:ı uz<'~ ~I' 
rılmıstrr. Bir kac ay ev~d 
ismirı'de bir katil hapishatl " 

.ırv 
kaçmış, Kasımpaşada 111• 

Atinayı katletmi~ti. .J' 
Bu hidisede hapi~aıı~ 

diriyetinin ihmali göru1<'1 ;. 

Tevkifane müdürü .z~ 
hapisane müdürü Halıs , 
muhakemelerine bugün p.g 
zada başlanacaktır. 

SelimR~~ JJe 
- Fethi Beyin Gümüşhane duğu müddetçe gazetesini kon

meb'usluğuna intihap edilmesi trol edemez. Yeni yeni yazılar 
gayet süratle yapılacaktır. çıkar, ve mes'uliyeti mucip o-
Fethi Beyin, meclisin fevkalade labilir. Bu gibi ahvalde kimi (Başı 1 iııci.sayfada·_)'.J 
içtimaında bulunması için çalı- mes'ul addedebiliriz. ?. (j40"j 
şıhyor. İçtimaın ilk günleri An Bu takdirde mevkuf müdiri- rannı tasdik etmıs ve tTl ri' 
karada bulunacaktır. Buna na- mes'ulün bir naibi olması la- mumiliğin itirazı gayriV:I 
zaran aıyın 20, 21 inde hareket zım gelir. Bu da yeni bir mü- rülmiiştür. ~ 
etmesi çok muhtemeldir." Fır- diri mes'ulle olabilir. Bu gazetenin sahibL ~ 
kamızda ne kadar meb'us arka- müdürü hakkındaki e p.9 
daş varsa bir kaç güne kadar ması işlerin teshil edilmesi i- mıı muhakeme kararile·ııe 
hepimiz Ankaraya haraket ede çin Dahiliye vekaletine bir tel- ce::a mahkemesi riyaseti 
rek fevkalade içtimaa iştirak e- graf çekmiştir. ı derilmiştir. • 

deceğiz." İzmirde isticvap ~dilenler! Bir şirketin ifltı~ 
Bu sabah fırkada Fethi Be- ıJl1 

Yin riyaseti altında bir içtima .tZMİR, 17 - İzmir hadise- Çakmakçılar yoh-uŞ ~ 
l d h ld ld ki 1 ve Venicami önünde 4. ıı_. yapılarak gazete işlerinin neva- erın e met a ar o u arı zan ı ... " elbı'se t,c:ı', 

kısı ikmal edilecektir. nedilenlerin isticvabına devam dukanlar?a 
1 

•- ııa ı. 
Serbest Cümhuriyet Fırkası edilmektedir. pan Sergıs, Yere e.-ı f ·s 

dün sabahki içtimadan sonra, Her giin adliyeye gelenlerin Süskiyan şirketinin ı ~ıı 
d d. 40 · ı 50 d d rı· ne tcaret mahkenır.~ vilayetlerde teşkilata memur a. e ı ı e arasın a ır. 

edi\enL:e ıniişküiat çıloarılma· tn.]'-



r 
Tütün zer'iyatznzn tahdidi hararetli münakaşalara sebep oldu 
-

Maarif Emini 1 teş
rinde teftişe çıkıyor 

, B JıordellJyı kealgor 
ı "" ,ıe Bf'ledlye Jielsi Muhiddin eg } k b. 
T aınir edilen duba dün par a ır 

merasimle denize indirildi 

Muhiddin B. bu işin eskisine nisbetle ~çte 
bir masrafla başarıldığını izah ettı 

Köprü dubalarının tamiri için 
B lat atelyesinde ilk tamir olu 
nıın ıiuh:ının resmi tenzili dün 
' ~pılnııştır. Merasimde beledi
). e ~.,; ' ve vali Muhiddin B. be
lc<lı ye erkanı, Ccmi'.)l'cti belediye 
::?zaları hazır. bulunmuştur. Bu 
m ınasebetle Muhddin B. şu nut 
ku söylemiştir. 

- Bir kaç senedenberi beledi 
enin fenni vesait ve techizatı

nı ıkmal için ~arfetttiğim mesai 
arasında lstabulun hayatı rne
•abesnd olan kıiprüye ait duba 
' rın ta ıri ıçın bir atelyc de 
vardı. B atelye ihtiyacına iki 
~ebep vardır 

Biri hariçte yaptırılan tamir
lerclen dolayı bir cok zararlara 
"ıriftar olunması, ikincisi de ta 
trıiratın yabancı ellerde yapıl
llı:s olmasıdır. Belediyenin ba-

Poliste 

Maslak yolunda feci 
bir kaza oldu 

tur: 
Elektrik fabrikasında ustaba 

şı Hulfısi Bey kendisine mah
sus hususi otomobille giderken 
tam Maslakta otomobilin dir·"'ek 
siyonu lurılm:ş ve otomobil yo 
Jun kenarındaki hendege yuvar 
lanmıştır. 

Kaza neticesinde kırıla'l cam 
lar Hulusi Beyin başına ve boy 

• - t nuna ~apıanmış. agır sure e ya 
ralanmıştır. Hulusi Bey tedavi 
altına alınmıştır. 

Otomobil kazası 

Ticaret Odası gürültülü 
bir içtima ya tı 

Tütün zeriyatının tahdidi şiddetli 
m ·· nakaşalara sebebiye veı i 

Hakkı Nezıhi Bey dün ak. 
şanı derhal Ankaraya hareket 
etmiış.tir. 
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18 EYLÜL 1930 
IDAREJiANE - Ankara caddul 

.'lo: 100 Telsnıf adr.,ıh Milliyet, ı .. 
taı-.buL 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylı~ 
6 .. 

12 •• 

Türpye ifin H11riç igin 
400 lllU'Uf aoo kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak gori verilmez 

Müddeti ırcten nuıhalar 10 ı.u,..ı 
tur. C..et4 ve matbaayıı 'llt itler itin 
müdüriy~ mi,in,caat edilll·. 
Gazel~ lllnlanp meı'uHyetini 

kabul etmez. 

ugünkil hava 
Dün hararet en çok i7 en aJ 

19 dereee idi. Bugün hava bulutlu 
olacık rtıEstr lodos esecekılr. 

==-' 

Daha nereleri 
boyayacaklar? 

Ha~r alıyoruz ki Pariıteki 
hanımlar yoni bir moda çıkar
mcşlar. • . Tı:maklamu giydilde 
ri roplvın nıll{İne boyuyorlar
mı§ .. Jıle~ licivert renkli bir 
rop giyen madamın tırnakları 
moıımor vernikle boyalı imif .. 
Siyah esyaplar içm de siyahı,.. 
yaz ç12ji1er ıyapıyorlannış. . Ar 
trk her cıl.bleeyo göre bu bmalc 
tarın ne hale gelereğini siz ta
savvı,µ- odebllirsinlş. Mademki 
bu moda qılm, yakında bize de 
geleceğtne şüphe yok. U malnn 
ki ressam ve nakka,ıarımız 
bu iıtte bir kazanç yolu bulabil 
sinler •• 

Avusturywun ihtiyar imparatoru hit Htlkfunetlerinin bu hareketini he
Françoia Jostphe umuınt harp bitme- le İn~ilizlerin tealı:lt etmete hiç hak
den, imparatorluğun yıkıldığını gör- lacı olıııaaa gerek. . Amerikalılar ;i
met!fiı öldü. maiden cenuba doğru inerek bütün 

Ahiren imparatorun hatırasına ... bu cesim Jutayı nüfuzları altına al
dık olanlar geçenlerde kendiıinin mak ittedlklori iddiaaına kal'ft: 
doğduğunun yüzüncü senesini telİt - Neden, dirorlar, Sttveyt kanalı: 
ettiler. 1830 da doğan, 84' de talata için İll@:J.llsler iN kadar kıskanç dav
çıkan ve 916 da ölen imparatoruıı ge rarurloen bizim Orta Amerika içiıı. 
rek aiyas! ve resmi, gerek hususi ha- hassas davranmamız kabahat olsun? .. 
yatı pek acı safhaları ihıılva ederek Amerikanın yon! dünyadaki vaziye 
geçmiştir. tinden başka bir de bu kuvvetli dov-

Ahire1> Habıburg hanedanının bu Jetin dünya siyasetinde aldığı mevki 
mllı.im aiınaaı hakkında netredilen vardır. Amerika umum! harbe karı,. 
bir eaerin İngilie~eye nakli İn&ilia tı. ll'akat ondan sonra Cemiyeti Ak
n"!riyat 11eminde bir hldise olmuş- vama girmedi. Avrupa işlerine art<k 
tur. karışmak iotemediğini tekrar etti dur 

İngiliaçeye "The Reign of The Em du. Bununla beraber Amerika 928 do 
peror Fra~is Joııcf., unvanile nak- harbi kanun harici ilin eden Kellog 
ledilen bu kitabın müellJfi Kari Tsch misakma i§tirak etti. 

up~ik'tir. Yalnız o kadar mı?. . Beynelmilel 
ICtıer yeni bir tetkik mahsulüdür, Adalet divanına da girmittir. Fakat 

ve bu l"yam dikkat hükümdar hak- buna bakıp ta Amerikanın başkaları

kmda hayli milhlm hakikatleri ihtiva na ait meselelere karqtığına hükmet 
edt,yor. Urun bir saltanat devrini• mem•li.. Kellog mioakı Amerikayı 
doldııren eiyul, dahili Mdiıe ve ihti- bir talmrı taahhütlerle bağlamış de-
1Al18l'! bir tarafa bırakalım; fakat bu ğildir. Sonra Adalet divanına iştirak 

adamın daha ziyade şayanı dikkat o- eden Amerika, kendisine taalluk eden 
lan husueiyetleri vardır, şayanı dik- her hangi bir meselede bu beynelmilel 
kat bir alı.niyete malilıtir. Evveli §U müessesenin hakemliğine havale edil 
var: Kabeburg sülUeBinin muhafaza- rneden evvel ihtiraa! kayıtlarım der
il ve veraset an'anesini idame et- meyan edecektir. HülAsa Amerika 
1r1clıı. • • Onun igin meseli 914 te Bos- kendini sıkı bağlarla beynelmilel hiç 
nada llldürölın veliahtin hanedandan bir taahhüde bağlamı§ değildir. 
olmıyan bir kadınla evl•nmiş olması
ili affcdememİftir. 

Fakat impaMtor kendi vefatından 

eonra hanedanının devam ctmiyece
jttni, imparatorluğun dağılacatını dU
şünmekten hiç geri kalmadığı ırlbt 

söylodlli ıu ııllz de hakikaten calibi 
dikkat olduğu kadar da hazindir: 

"Cenabi Hak bana bu uı;un ömrü, 
şu eeki imparatorluğun uğrıyacaifı a
kibeti geciktirmek için ihsan etmif; 
tir. 

Ben öldükten sonra imparatorluk 
nihayet bulacaktır.,. 

Parlamento ve hükumet 

Siyaai eserler arasında İngiliz neşri 
yat &leminde mühim bir eser de "De
mokrıtcy And Parliaments,. isimli ve 
Al. Carthell tarafından yazılan kitap
tır denebilir. Müellif çok iyi bir to.h-
1i1 ile parlamento ve milli hakimiyet 
esaslarını tetki~ ediyor. Bugün Av
rupa kıtasının bazı yerlerinde parla
mento usulüne karşı aleyhtar bir ha
reket görülüyor. Niçin? .. Bunun ce
vabını müellif veriyor. Fakat evvela 
bir betlangıç yaparak ıunu anlatı-
yor: 

Genç kızın kibir ve gururu 
-lıpanyol hikiyeai

Genç kız kaç senedenberl onu ıe- veya büyük ana!arımdan biri hangi 
viyordu. O da ilk zamanlarda onu yitksek, fakat bugün tükenmig aileye 
çok seviyor gibi görünmüıı, fakat ıon 
raları lakayt kalmağa baılamıttı. 

Onların seviştiklerini bilenler şim
di delikanlının bu vefasızlığı karşı

sında genç kızın haline acımalrtan 

kendilerini alamıyorlardı. 
Zaten bunun farkedildiği gündenbe 

ri köyde ağızdan ağıza türlü tür!U 
rivayetler dönmeğe başlamıştı. 

- Delikanlı zengin bir kıaı sevi
yor. Onunla evlenirse aürülerle ko
yun sahibi olacak. Halbuki ... 

Evet .. Halbuki bu kızcağız öyle 
zengin değildi. Onu alacak adamın 

öyle koyun sürüleri olacak deAtıdi. 

Artık pek seyrek görmeğe hatladığı 
vefasız delikanlıyı bir gün yol üze
rinde bekledi. Kararını vermişti. Her 
şeyi soracak, öğrenecekti. Nihayet de 
likanlı geçiyordu: 

- Bana baksana 1. • diye seelon
di, sana iki kelime söyliyeceğiıa. On
dan sonra gidersin! .. 

Oradan savuımak imkanı yoktu. 
Canının sıkıldığını göstermekten ken 
dini alall\JYan delikanlı: 

.:.... Ah, dedi, sen misini .. O kadar 
işim var ki ... Tarlaya gitmek, laay
vanlara bakmak. . . Hele ineğin bir
denbire hastalanması .. , 

- Peki, peki... İşin var... Onu 

sormıyacağım ... 

Genç kız kendisinde büyük bir gu 
rur duyuyordu. Artık bu tarladan, 
hayvandan bahseden adamı ni1ıin yo
lu üstüne gelip beklediğine son dero
ce pişman olmuıtu. On\! niçin b•kle
mişti? .. 

mensuptu? ... 

Diye düşündü. Kibir YO gurunı 

artık bütün tereddütleri halletmigti. 
Artık bu hain vefasız adama hiç sora
cağı bir ıey yoktu: 

- Yok, dedi, seni yolundan alı

koymalı: istemem. Git tarlana, hasta 
lneğne bak, ölmesin ... 

Beriki özür dilemek iotedi. Fakat 
genç kız başka söyliyecek bir sözü 
olmadığını gösteren ve kibir ve istih 
fafını gizlemeyen bir tavurla yürüdü, 
gitti. 

Bundan bir iki gün sonra büyük 
meydanda bir boğa güreşi olacaktı. 

Her taraftan bu heyecanlı ve vahşi 

oyunu görmeğe gelenlerin sayısını 

•öylemek hakikaten mütküldür. 

Nihayet oyun başladı. Azgın boğa 

daima kendine gösterilen kırmıaı 

renkten huylanır, kendine bu rengi 
cösteroni boynuzlarının altında de
ilk detik etırrok ister. Vahti bir bota 
ortada dolaıpp hiddet ve intikam arar 
ken birdenbire kalabalığın aruından 
bir genç kız çıktı, kendini meydana 
attr. Binlerce lftti bir ağızdan: 

- Ah, ne yapıyor, zavallıyı kurta· 
rıruz 1 .• 

Diye haykırışıyordu. Genç kız baJ 
tan aşağı kınnızı giy~ti. Kurtar
mak mı?... Bu kimin ytpabileceği 

itti? ... Geng kızı tanıyanlar vardı: 

- Ah, o, o, diye haykırıyorlardı. 

Amerika siyaseti 
Hükumet her şeyden evvel emni- - Beni seviyor musun?. . . Beni 

alacak mısın? .. diye sormak için de
ğil mi? .. 

Azgın boğa boynuzları ile bu taze vU 
cudu vahşi bir zevldo öldürürken se
yircilerin gözleri o vefasız aııkı arı
yordu. Fakat hain korlımUf, ko.çmıı
b .. 

1 Mektepliler müsabakası 1 

Ağrı zaferi 

Bilmecemi1 

70 inci haftanın 5 inciliğini 
Daril;şafaka Muallim kısmın
dan 61 Reşat B. kazanmıştır. 
Yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim laaberi Ağ
rıdağı asilerine kartı yapılan kat'i 
tenkil harolı:iltıdır. 

Epeyce süren bir aükiln devresin
den sonnı Aln aıilerlne karşı bu haf 
ta igerisinde (7 Eylfil) kat'i harekatı 
yapan kıtaatımız çevirme mıntakasın 
da ve gerekıe müteekip hatlarda asi
ler tarafından tevkif edilmek istenil
miıııe de askerlerimizin fasılasız dar
beleri karıısında perişan bir surette 
Cenubu şarkiye firara mecbur olmuş 
!ardır. Ağrının şimalinden ilerliyen 
kuvvetlerimiz bill mukavemet yilrü
yüflerine devam etmektedirler. Ayni 
zamanda eıkiyanın lrana doğru olan 
hattı raptı da kesilmittir. 

Hiç §Üphe yoktur ki bir müddetten 
beri Ağrı asileri için hazırlıkla meş

gul olan kahraman askerlerimiz pek 
yakın bir zam~nda bu serserilere en 
kahhar darbeyi vurmakta geı;ikmiye 
cektir. 

Giresun fındıkları 
Ü"'l•n soneki buhrandan sonra bu 

•ene iyi bir netice veren Gireson fın
dıkları hakkında o havalide tetklkat
ta, bulunQn itimada pyan bir zatın 
verdiği l•ahata göre, ga.etelerln yıı• 
dıitı gibi bu sene Gireaon ve havall
ılnde mahsul bir buçuk milyon değil, 
1 SO bin tondur. :Pakat maalesef bu 
Hne de kaM yanık denilon bir has
talık, fındıklara kemale geldiği zallllln 
tahribat yapmqtır. 

Fakat bu hastalık mevzi! bir nı~
hiyette kaldıltı igln maheullin büyUlı: 
bir kısmı bu hastalıktan kurtulınuı
tur. 

Karadeniz iskelesinden fındık nak 
liyatı batlamı§tır. K81'adenlz vapurile 
ıehrlıni&e 6000 çuval fındık gelocık
tlr. Taze fındık için Mıııırdan çok ta
lop vo.rdır. 

Nüfussuz çacuklar 
Bir kısrın veillerin nüfua to.ker .. 

leri olmadığından çocuklarını ilk mek 

bilmecemiz.in halledil. 
şekil 
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Bugünkü bilmecem• 

Soldan sağa ve yukardan aı 

1 - Su taşıyan ( 4). Nakit ( 
2 - Nota (2). Nota (2). 
3 - İdam et (2). Rutubetli 
4 - Şart edatı (2). Ev bedt 
Ee~ (4). 

J - Ben (3). 
G - Ufuk (3). Tavla taşı ( 
1 - Meşakkat (3). 
8 - Hayvan yemi (4). NikA 
9 - Nota (Z). Saç ütUsü ( 

da (2). 
10 - Nota (2). Köpek (2). 
11 - Bir nevi içki (4). A 

(4). 

Do~um ve ölüm vak'~ 
Belediye doktorları tarafındı 

fiyat istasiatlki tutulması ve bil 
kaza kaymakamlarının bu işi 
etmeleri alakadarlara tebliğ e 
tir. 'l'evellüdat hergün ebeler t 
dan bildirilmektedir. Nüfus id• 
bu suretle muntazam istatistik' 
tabilo.eklcrdir . 

Dikkat ettlm, kadınlarda bo
ya merakı ve renk değiştirmek 
zevki artık bir hastalık şekline 
girdi. Seç ve k'*tan ba11lıyan bu 
boyanma gözlere, yanaklara, du 
daklara sirayet etti. Nihayet 
.blitlin vücudli günıışte husuııt 
yağlula karartmak suretile u
mumrı.,ti .. Şimdi de tımakla
nn muhtelif renklere boyanma
sı ve her gün renk değiştirmesi 
moda oldu .. 

İngllterede neşredilen mühim eser yet ve asayi1i muhafaza gayesile vü
lerden biri de "Survey of American cut bulmuştur. Bu takdirde hükumet 
F'oreign Relations,, isimli ve Ameri~ "kuvvetli,, olmalıdır. Bunun için de 
kanın harici münasebatı kakkındaki 1 halkın kendisile beraber olması icap 

Artık bunu oormağa lüzum var 
nuydı? ... Kendi kendine: Tiyatro mektebi teplere kaydottirememekte oldukları -----------

tahkikatı ihtiva eden eser olmuıtur. eder. Parlamento usulünün iylliği bu - Benim damarlarımda kimbilir Tasdik edilmek üzere Maarif 
Bu bir hey'et tarafından neşredilmiş- rada başlar. Hükümct milletin reyini ispanyanın hangi asil adamının kanı . .. . . 

ve bu yqzden bir çok gocukların tah
silsiı: kaldıkları atılaşdarak, maarif 
müdirlyeti tarafından İstanbul VllO.
yetine müracaat edilmltt!r. Zira bun
lar nüfus mildlrtyetine müracaat ede 
cek olurlaraa ceH vel'lllek mecburi
yetindedirler. nu yüzden milracaat 
etmemekte çooukları da taheilsla kal

1RTlHAL 
tir. Amerikanın uzun zamandanberi alarak iş gördüğü için kuvvetlidir. cevelan ediyor, kimbilir büyük baba Vekll.letıne gondenlcn tıyatro 

mektebi nizamnamesinin bugün 
harici siyasetinde hakim olan esasları Fakat parlamento usulünde içtinabı !!!!91!!!!1!11!!!!!••!!9•!!1!1•!!!!!!!!!!!! 

tahlil ederken Amerika için Ameri- kabil olmıyan iki noksan vardır: adamı olan Lord Balfour bu sene öl- !erde gelmesine intizar olunmak 
kayı ikiye ayıran kanalın muhafazası Fırka kabinelerinin işlere kendi dü. Balfour uzun bir siyasi ve ilmi tadır. Nizamname gelir gelmez 
ve oraya yaklaşanlara karşı müteyak .. rüyetlerine göre kısa bir nazarla ba- hayata malik bir devlet adamı idi. talebe kaydına başlanacaktır. 
kız bulunulmaoı Müttehit Hükfimet- kıp daha ileriıine bakmamak zaafına Kendisinden çok bahsedilmiş olan bu Alınacak talebe orta mektep 
!erin en ziyade kıskanç olduğu bir düşmeleri, sonra böyle bir hey'etin lordun hayatı hakkında ahiren mezunu olacak, bünye ve gös-

Bir renkte kalsalar bir şey 
demiyeceğiz amma siyast hak
lar arife8inde bu renk deği~tir
mek modası bize de gelirse ha
nımlanınız için pek karlı olmaıı. 

Sia ekıilmediniz mi?. 

Deli çok!. İyi saatte olsunlar 
çatmağa da gelmez .. Lakin ba
zısı pek münasebetsiz oluyor da 
artık yamıamak mümkün olmu 
yor. 

Dün bunlardan birile bir yer
de bulundum. Her önüne gele
ne: 

- İlkbahardanberi tam 5 ki
lo eksildim. Siz ne kadar eksil-
d .. ? 
ınız .. 

diye soruyor •. 
Bunların içinde hastası var, 

sinirlisi var ve hazır cevabı var. 
Nihayet atzmın payını verdiler. 
Biri bu suale şu cevabı verdi: 

- Birader ne sorup duruyor 

meseledir. bir hadise karşısında seri karar vere- İngilterede yeni bir eser neşredildi. 
teriş itibarile faik olanlar tercih 

Bu eserin İngiliz okuyucuları için bilmek için lazım gelen tecrübeyi ik- Kitabın ismi Lord Balfour: A Meno-
edilecektir. Darülbedayide ama ayn bir ehemmiyeti var ... Çünkü Pa tisap etmemiş olmasıdır. ry'dir. 

nama kanalı için bu kadar kıskanç o- İngiliz müellifine göre bir parla- Dostlarından Sir İan Malcolm ta- tör olarak çalrşanlar da mekte-
lan ve kanala yakın olan yerleri dai- mento hükumetinin muvaffakıyetle rafından yazılmıştır. be sevkedilecektir. 

ma nüfuzu altında bulundurmak siya İfi görebilmesi için iki kuvvetli fırka- Balfour ihtiyar yaşta öldü. Neşre-
setinden ayrılmıyan Amerika Mütte- nın bulunması ıazımdır. dilen ve Balfour'a ait bir takım hatı-

sun?. Gümrük mü alacaksın?. 
- Hayır, öğrenmek istedim. 

- Pek ala, öğren öyle ise .. 
Ben sabahleyin hafif akşam üs
tü ağırlaş;nrn. Çünkü sabahları 
vücudüm boş ve akşam üstü do
ludur. Lakin sana rasgeldiğim 
zaman mutlaka iki kilo kaybe
diyorum. 

- Neye?. 
- Canımı sıkıyorsun da on-

dan. 
FELEK 

Bununla beraber iki kuvvetli fır- raları ihtiva eden bu eserden anla
kanın bulunması ve müsmir surette 
çalışması da kafi değildir. 

İngiliz müellifine göre zamanımız
da hükilmetin vezaifi artmıştır, ka~ 

binelerin gitgide fazla aza ile geniş
lediği görülüyor. Halbuki aza adedi 
çoğaldıkça fikirler dağılabilir ve iş 

görmek hassası azalır. Hüliisa müş
kül ve nazik olan şey icra ve teşri 
kuvvetleri arasında ahenkli bir faali
yet tesis edebilmektedir. 

Balfour 

şıldığına göre uzun müddet parlamen 
to v~ hükumet hayatında bulunmuş 

olan Balfour yorulmaz, çalışkan bir 
adamdı. Ya§ı ileri olmasına rağmen 
çalışmaktan zevk duyar, bilhassa 
golf oynamakta mahirdi. 

Balfour umumi harp esnasında mü
him vazifelerde b11luııdu, hariciye ne· 
zaretini ifa etti. İngiliz imparatorlu
ğunun mukadderatı mevzuu bahsolan 
en müşkül zamanlarda bile ihtiyar 
Balfour metanet ve neşesini kaybet-

İngilterenin pek maruf bir devlet memiş ... 

Bir serkomiserden şikayet 
Beyoğlu polis merkezinde bir ser 

komser hakkında Mülkiye müfettşli
ğine bir şikayet veki olmuştur. 

Şikayette bulunan kadın, bir bira 
hanede oturduğu sırada bu serkomse
rin gelerek kendisini döve döve kal
dırıp götürdüğünü beyan etmiş ve 
şahitlerini de göstermiştir. 

Mülkiye müfettişliği tarafından 

derhal tahkikata başlanmış ve polis 
santral memurlarından Hikmet Beyle 
diğer bir iki kişi şahit olarak dinlen
miştir. 

"Mllllgfe,, in edebi romanı: 'l2 dırmak istemiyordu. Karanlrk- Nereye gidecekci?. Bahçeye i- itaatin bir nevi protesto mahi
tan korkmuyordu. Hayli za- ner inmez, serin gece yarısı yetinde, makamında olduğunu 
mandanberi karanlıklar, onun rüzgarı, tatlı bir serhoşluk gi- Nevres Vacit, şimdi anlıyordu. 
dostu, en yakın ve vefakar ar- bi sinirlerini, başnun ağrılarım Fazilet Hanımı susturacak 
kadaşr idi. Etrafında ışık ol- bir an içinde dindir;vermişti. ve korkutacak kadar sert söyle
mayınca, kendini daha emni- Fakat bu ilk leziz, bir nüvaziş mesini bilen bir adam, sırası 
yette sanıyordu. gibi saran serinlikten sonra geldiği, fırsat düştüğü vakit i-

Güneş ve bütün ışıklar, ona vücudünü soğuk soğuk sıtma tiraz etme~ini ed elbette bilirdi. 
ihanet etmiştiler, zannediyor- ürpertileri okşuyordu. Demek ki kendine oğlunu da 
du. Bu zan, bir teselli gibi kal- Bahçe yolları, toz, kuru yap- güldürmüştü?. 
bine ümit, ferah vermekte idi. rak savruntularile müz'iç ve Hürrem Hakkırun İtalya, Malınıut Yesari 

gelmez mi idi? ı Aamma nasıl? Nevres Vacit, 
Peki, Balına, ne diye, nasıl, kendini çok harap, takatsız 

Topukları altında kumlar, ça zevksizdi. Lakin deniz kenarı, sonra Viyana seyahatleri suya 
kıllar, kuru ryapraklar hışırdı- barınrlamıyacak kadar esiyordu. düşmüşe benziyordu. Artık Jül-
yor, çıtırdıyordu. Bahçede do- Nevres Vacit, birden, has- si de bu bahse temastan kaçıyor 
laşamıyacağını anladı. retle limonluğu hatırladı. Neye gibi idiler. Hürrem Hakkının 

ne suretle teşvik edebilirdi?j bir mevkide görüyordu. 
Gözle, kaşla mı? Genç olmalı idi? 

Köşkün pencerelerine baktı; yıktırmıştı?. Ağabeyisine diş bi- bu kadar beklemesi için ümit 
Nevres Vacirt, gayri ihtiyari, 

elini gözlerinden geçirdi. Söz
le söylenemiyen şeyleri, gözle, 
pek güzel ifade edebilirdi. La
kin Nevres Vacit, bunu göre
mezdi ki .•• 

Sonbahar gece yarılarının ıs
lak ıslak esen rüzgarları, onun 
kafasını büsbütün dondurmuş
tu. Vücudü değil, dimağının en 
ince telleri sızlıyordu. 

Belm;ı, elbette bu zafııu an
iamıştı. Fakat buna rağmen, yi
ne açıkça anlatmak laz·mdı. 

Bunu, günlerce, haftalarca 
düşündüğü halde, hiç bu geceki 
kadar kendine gülmemişti. 

Rasihin odasında lamba yanı- liyordu. etmesi lazımdı. 
yordu. Nevres Vacit, kendi ken- Sanki ne kazanmışlardı?. Etrafında, neler oluyordu? •• 
dine söylendi: Kort, bütün kış, boş, faydasız Gôrmüyordu ki ... 

Genç olmalı idi? - Rasih, daha uyumamıs! .. duracaktı. Yazın bir istifade et- Belmanın yüzündeki o bin 
Fakat genç olduğu zaman da, Ne yapıyor?. ·' medikleri şeyden ne umulurdu bir manalı ince hatları, gözle-

Belma, Belmanm gençliği, gü- Acaba onun da mı uykusu ki?.. rindeki renk renk menevişleri 
zelliği, taraveti, her şeyi, her şe kaçmıştı?. Eğer o da sıkılır, ha- Niçin hesapları yanlış çık- göremiyordu. Rahşan'ın, Fer
yi kuvvetini kaybederdi. O va- va almak için bahçeye çıkmak mıştı?. Asıl doğruyu hesap ede- hundenin yalnız kahkahalarını 
kitte Nevres Vacit, düşünürdü. isterse?. miyen kimdi?. Bunda, yalnız oğ duyuyor, fakat bu kahkahaların 

Odada oturmaktan bütün bil- Gecenin bu saatinde, baba !unun, sükUtünü, ihtiyatını tak bir çehre üzerine nakşedebile-
tün sinirlendi, ayağına bir pan- ile oğlun bahçede karşılaşmaları dir ediyordu. Rasih. en ufak cegı, naz, eda, cilve, renk o-
talon geçirdi, kendini bahçeye pek hoş olnııyacaktı. şeyde bile fikrini ileriye sürme- yunlannr göremiyordu. 
.ıttı. Nevres Vacit, daha bunal- miş, reyini söylememiş, karar Daima tasdik eden, her söze 
Gürültü edip te kimseyi uyan- mağa başlam.ştı. Ne yapacaktı?, vermişti. Bu mutlak sükut ve her karara boyun eğen oğlunun 

maktadır. 

Adliye tayinleri 
Alqehir mahkeme reisliğine Bit

lis müddei umumisi Mehmet Azı., 
Bitlis müddei umumiliğine Bitlis e1-
ki azasından Muharrem Lütfü, Tar
sus reisliğine Tarsus eski reisi Me
sut, Aydın azalığına Mardin azasın
dan Yusuf Zıya, Samsun aaalığma 
Koyunhisar Hakimi Rüştü, Koyun
hisar hakimliğine Anamur HAkimi 
Ahmet Rüştü, Kozan mahkemesi reis 
liğine müddeiumumisi Ali Rıza, Ko
zan müddeiumumiliğine Mersin aza
sından Mustafa Nuri, Siirt mahkeme 
si reiıliğine Şebin Karahisar müddei
umumisi Asım Beyler tayin cdilmit 
!erdir. 

Metruk çocuk 
Beyazıtta Mektep sokağında ter

kedilmiş bir buçuk aylık bir nevzat 
bulunmuş ve Necati tesmiye edilerek 
Darülacezeye sevkedilmiştir. 

dudaklarmda ve bakışlarında 

beliren gizli işaretleri göremi
yordu. 

Ü~limüştü ve bu üşümenin 
havv .. ır:1 serinliğinden ziyade, ta 
içinden geldiğini anlryordu.Tek 
rar köşke baktı; Rasih Nev
resin odasındaki ışık sönmüştü. 
Evvela; yattı! diye düşündü. 

Lakin merdivende ve sofada 
sağır ayak sesleri peyda olmuş
tu. Nevres Vacit, ayaklarının 
ucuna basarak, bir ağaç kenarı
na sindi. 

Kapının önünde bir karaltı 
görünmüştü, bir saniye sonra 
ikinci bir karaltı ona yaklaştı. 
Nevres Vacit, buna bir mana ve 
remedi. Acaba Hürrem Hakkı 
ile Rasih, birlikte mi çıkıyor
lardı?. 

Fakat ikinci karaltı, erkek 
go1gesinden ziyade kadına ben
ziyordu. Nevres Vacidin büsbü
tün merakı arttı: 

- Kim olabilir?. Rasih, köş
ke kadın mı atıyor?. 

İki gölge yan yana duruıyor
lardı, Nevres Vacit, bu iki göl 
genin birleşir gibi olduklarım 

Topkapı Saroy müzesi baş k 
11.1.et Beyin refikası ve Liman şi 

kAtibl umumisi Reşat Beyin t•Y 
Tıp fakülıesl talebosindeıı S 
lzzeı ve Ziraat mühendislerlı 
Kemal izzet Beylerin valideleri 
aımefendl dün irtihali darı t.aka 
lemlftlr. Cenazesi bugttn saaı 1 
Sulı•n Ahmeı Mehmet Pafa yol 
17 nom',rolu hanelerinden kaldı• 
rsk Fatihte cenaze naml7.ı bade 
Merkez Efendideki aile makber• 
defnedlleoektlr. 

iRTiHAL 

Büyük Adıda "-·•im Sa•~ 
Hukuk Reisi Hbıkı Bekir Fahri b• 
mahtumlan Samsun lisaıi ıaieb< 
den Flkr<I !ley henuz baharı h 
ıında ikon duçar olduğu derdi 
napezirden kurtulamayarak bu 8 

veda etmiş. Ebevein ve akrsb• 
ark1dasları ırasında temayüz < 
kewal ve zekası h0&ebile bUtiln 
nıyanlannı dağdarı teessür ve dil 
eylemiştir. Cenazesi Büvıik Ad• 
motorla S.kırkoyU ıe nakledil• 

a~le kabrista.nına dcfnolunı11u:1 C.r bı hak ıılel kederdldc>ın• • 
tar ihsan eylesin. 

.=-
zannetti ve hassas dudakla 
da uzun bir busenin uçucu a 
titredi. Gölgeler ayrıldrlaf· 

Nevres Vacit, oğlu:ıurı 
ni tanımıştı: ·d - Geç kalırsam, sen. 1 

et Emine!. 

- Peki Küçükbey. . 
1 

Rasih Nevres, Iastı1'. 
spor iskarpinlerini giyrrıişttl 
seı; çıkarmadan :ıokağa fıı 
verdi. 1'' 

Nevres Vacit, donmuş ... 
mıştı, kolları yanma dü~.u· 

- Don Juan! diyebil ~·,~, 
Beyninin içi birden kıt 

lanıvermişti : ,11 

- Bu asrın bütün ge;, 
birer Don Juan ... Fakat ıll' 
bir sevgilinin koynundan ~ 
hangi sevgilinin koynunıı '!" 
yor .. Demin Emineni~ bO f 
doladığı kollarını, kinıın ı,o 
na dolayacak .. 

İşte, bunu bilmeli, . aıt~el 
idi? amma, nasıl? Rasılı sB 
ile mi buluşacaktı, vok 

huııde ile mi?. edi) 
(Bit111 
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~r. ~~=======:::~=-;-:::----ı l Mu ahir mektupları.. 1 
Anadolunun ıztırabı · her 
Şeyden evel yolsuzluktur 
Memleketimizin bir cenneti daha: 

AYVACIK 

, 

Gazeteciler şerefine ziyafet 
(Ba~ı 1 inci sayfada) siir'ati 32 mildir. Maamafih ica 

tir. bında 35 mil kadar yol alacak 
Saat on dört buçukta Çeste- kudrettedir. Bu sene haziranda 

rin motörlerile Dolmabahçe rıh· ikmal edilmis olan Çester, ilk u
trmından davetiler alınarak ge- zun. • 5eyahatini yapmaktadır. 
miye götürülmüştür.. . . Bu seyahatte uğranacak yer-

Matbuat mümessıllen gemı- ler, hurufu heca sırasile tertip 
de parlak surette karşılanmış, edilmiştir. 15 ağustosta Ame
gemi zabitan ve mürettebatı ri~adarı aprılmış olan Çester, 
resmi selamı ifa etmiştir. Bahrisefitte Barselon ve Napoli 

Bu münasebetle kaptan•n da- limanlarını ziyaret etmiştir. 
iresinde bir resmi kabul yapıl- Gemide ik tayyare de vardır. 
mıştır. . .. Geminin bütün tertibatını, 

Miralay Kepten Fıld, Turk hatta seyrü hareketini kontrol 
gazetecilerinin vaki dav~te i~~- eden asri cihazlar, topların ha
bet ile gemiyi ziyaret ettıklen ı- reket tecrübeleri, hastanesi, mü 
çin çok memnun ol~uğunu ~öy teaddit kitaphaneleri, istirahat 
!emiş ve şu nutku ırat etmış- salonları ve her tarafına taze 
tir: ve bol hava yetştiren vantilii
Kruvazör kumandanının nutku törleri radyo, telefon ve hat-

- Muhterem matbuat erka- ta sineması bile mevcuttur. Da-
l nile görüşmek fırsatım buldu- vetliler huzurunda topların hare 
ğum için çok müteşekkirim._Oa- ı ket talimleri yapılmıştır. 
zetelerin, terakki ve medenıyet Gemide mevcut 552 mürette
yolundaki mesailerinin ne kadar bata mukabil hastanesinde an
büyük olduğunu bildiğim için cak üç hasta bulunmaktadır. 
bu zryarete son derece ehemmi Davetliler gemiden ayrılırken 

Agvacığın umumi manzaraaı yet veriyorum. Amerikada iken de resmi selam ifa olunmuş ve 
mür imal ve ihraç olunmaktadır. Bu T!irkiyenin ve bilhassa İstanbu- kruvazörün kumandanı, gazete
yüzden de senevi ( 5000) _lira haa~lat !un dünyanın en güzel yeri oldu ciler namına teşekkür eden Muğ 

Ayvacık 1282 tarihindenberi kaza 
1-linde idare olunmakta iken iki se
llıı evvel ber nasılsa bir istical eseri 
cılarak nahiyeye kal-

olmaktadır. Sahile müvazı olarak ım- ğunu daima işitirdim. Şimdi la meb'usu Yunus Nadi Beye: 
tidat eden silsilci cibalin üzeri züın- Bahrisefit seyahati münasebeti- - Türk gazetecilerinin bu 

belunmutsa da eha- -----~ .. .b. m ormanlarile mesturdur. le gelmek imkanını bulduğum gu·· zel sözleri benim için unurut gı ı ça 
Yolları için memnunum. İstanbulda bi- tulmaz bir kıymeti haizdir,. 

Tabı.atin bütün güzelliklerini bir a- ze gösterilen misafirperverliğe D . . 
itları üzerine icra k . . h"" ·· k b l!i emıştır. 
L raya toplamıt olan bu bereketli ka_za ve vah Beyın usnu a u ne 

linin muhik müraca 

""•n tetkikat netice h ı kk"" d · S f th d · fetı" .ı teessüfle arzedeyim ki ne oa ı e bilhassa teşe ur e enm. e are ane e çay zıya 
nde tekrar kazay nm · · "b · ·ı f ı..ı.. __ 

t ve ne de vilayet merkezine bır ırti atı Beş bın mı mesa e uzaıu<m Gemi kumandan ve zabitanı-•hvil olunmwıtur İ b J s kt Yazgünleri her ne kadar bin- buraya gelinse stan u un ev- nı Amerikan kolonisine ve ••thı bahirden 27' yo ur. b·t d" - · d k f kl 
<netre mürtefi oldl' 1 !erce zahmet ve meşakkatlerle ta ı velce söylen ıgın en ço . ar ı Türk güzidelerine tanıştırmak 
g ı ' yollardan düoe kalka gidip gelmek olduğunu gördüm. Ümıt ede.- için dün saat on yedide Ameri-undan havaaı güz· • d ki 
dir. kazanın mesah kabil ise de kıtın bir adım atmanın rim ki, memleke~ler arasın .~ kan sefarethanesinde bir çay zl 
Y ı"htı"mali yoktur ve kaza baştan ba,a münasebatı takvıye eden boyle yafeti tertip olunmuştur. Da-ı satbiy .. i 800 kile k 
ınetre murabbaı ve aylarca mahsur bir halde kalır!!. · · ziyaretler bundan sonra te er- vetliler meyanında Hariciye Ve 

.. k '-- Bu kazanın talih ve serancamı da tıp riir ve tevali edecektir. kili Tevfik Ru""ştu··, Rı"yaseticüm nufuıu umumiyesi Ayva,;ı ,...yma· 
ısooo kitiden ibaret kamı Hikmet 8. kı Bayramiç gibidir 1 27 kilo metre Bu sabah mihmandarım Ra- hur katibi umumisi Tevfik, vali 
bulunduğu cihetle beher kilo metre tulünde olan Ayvacık - İzine yolu- uf Beyle birlik'te İstanbulun bü- Muhiddin Beylerle kolordu ku
ınurabbaına 23 nüfus isabet eylemek- nun Ayvacık hududu dahilinde yapıl yük camilerini ve asarı atikası mandanı Şükrü Nailt Paşa ve 
t d" · e kabi mış olan 10 kilo metrelik ş_osenın_ 3 nı gezdim ve beg"endim. İstan- sefı"r Mı"ster Grov'un dostları e ır ki eraziıinin vüs'atını v ~ k 
liyeti iıtihsaliyesinin fevkaladeliğine kilo metresi kaymakam Beyın ta ıp bulda sür'atle husule gelen te- olan bir çok zevat· bulunmuşlar
nazaran hu kadar nüfus pek az gel- ve gayretile vücude gelmiştir. Müte- rakkiyat nazarı dikkatini cel- dır. Türk zabitleri dün gemiyi 
ıtıekte ve alı kan kolların azlıA"ı do- baki 7 kilomet~e.si be~bat _ve aarı ~a- betti,. Buna hayrann;ı:.. ziyaret etmişlerdir. 
laysil ahç 1

1,t iyesinden azami zırla gayri kabılı tevfık bır haldedir! İstanbul kadar eskıhgıne ve 
e m su" ı arz b hayatı yaşıyan . • .. , Bugün de zabitan ve halk 

derecede iatlfade olunamamaktadır. Bütün kış mu asara . tarihl hususiyetıne ragmen sur gemiyi ziyaret edecek ve akşam 
Binaenaı h b raya mülteci ve muha halkın hali pek fecidir! Bu ~e:'simle~ atle deg" işen bir şehir görmedim d 

ey u · h Heybeli Bahriye mektebin e <itlerden daha pek çok nüfusun iska: de gaz ve şeker ve .s. aır av~ıcı zarurı Silahendazlarımıza, şehri geze_r 
ıf b de ece Çester kruvazörü kumandan ve nı ınün . 1 ye fiatleri tahaırımu ersa ır r · ken gösterilen teshilat dolayısı- f . 

kazanınaııp Ko üu:~k kuyu ve Gülpınar ye yükseldiğinden ahali bir taraftan le aynca teşekkür ederim. Siz- zabitanı şerefine bir çay ziya etı 
• f d k ı k e tertip olunacaktır. Bu gece sefa r~tı:ıında ki nahiyesi veobalarla bera- kışın ve bir tara tan. a yo suz u v !ere, en yeni model üzerine ya 

ı kı kt rette balo verilecektir. lıer 72 köyü vardır. Merkez kaza sa- yolsuzluğun b~hranı.e vranma a- pılmış olan geminin her tar:ıfmı 
hıldeki Küçük kuyuya 4 saat. mesa'.e- aırlar. Ay~acıgı sahıle . ra_pt~dcn_ 2 ~ zabitlerimiz göster~ceklerdır. Cuma sabahı Çester kruva-
dedır" B Ayvacık teımıyesının kilo metrelık yolun tesvıyeı turabıye Geminin muhtelıf aksamı zörü namına abideye çelenk ko-. uraya · B · h 
'•bebi · dahil kazada çok nefis ve si yine kaymakam }i1kmet _eyın P - Bunu müteakıp davetliler 
~ok ıne:::uı olarak Ayvanın yetişme- si teşebbüsile ve g~nlerce bızzat yol: gemiyi gezmişler ve nazik Ame 
tidir. Merkez kaza ile Küçük kuyuda !arda çalışmak şartıle ot~m~bılın m_u rikan zabitleri tarafından kendi 
ötedenberi hlq bir gayrimüslimin is- ruruna müsait bir _h~le ıfrag e~ılınış !erine esaslı izahat verilmiştir. 
k~nına ~halice meydan verilmemiş ol ise de Nafia bütçe•ının_ yardımı ıle :~ Mazotla işleyen Çester hafif 
"uğundan buralarda onlardan bir iz, yolun behemehal tevsıı ve şoseye ak kruvazörü bütün tertibatı elek-
Lır eser bile yoktur. bi bu muhitin _ıktısadıyatı ~~~~hço trikle idare edilmektedir. Çes-

nacaktır. 

Çester kruvazörli pazartesi 
sabahı Boğazic;inde bir cevelan 
dan sonra Pireye gidecek ve son 
ra Cebellütarık boğazı tarikile 
Amerikaya avdet edecektir. 

K • dat ve elzemdir. Keşıf ve guzerga a~ı 1 ;•r ter Vaşington tahdidi teslihat 
azanın var!t edilmiş olan bu yolların ~ş gekmke( _en m~ahedesine ve 924 bahri inşa- İzmirde kuşpalazı 

mahıula ı ·k ı· her neye muteva 1 ıse .. · t · d k" · evvel ı ma 1 at programına gore yapılan ılk Son günlerde zmır e ı ço-
Varidatı umumiye (Z00,000) !ıra- cii aidinin buna bir çare bulması h f"f k .. d"" cuklar arasında kuşpalazı hasta 

dır h d merkez vi- mer a ı ruvazor ur. İ 
ll ' ve. er ay bu para an Kazanın istirham olunur. . . 1 O bin ton hacminde oları bu ge lığı baş göstermiştir. zmir .. sı~-

Yete ırsalit yapılmaktadır. ytin ve Kazanın ıdareaı . minin uzunluğu 600, genişliği hat ve ictimai muavenet mudur 
:~7baı ~aridatı h•r;.~na_~ z:dun, ke Her yerde olduğu gibi _burada ~;:;ı 66 kademdir. Gemide muazzam lüğü ta;afından hast_a~ığm te-
ftst;nyagı, _palamut, 

0:~ri· deri, ya- asayiş ve inzibat pek m~kemme k~ üç tarette 21 lik 9 top var- vessüüne mani olmak ıçın lazım 
_ • peynır, kaşar~ey ' Şahsi ve münferit vakayıden baş.. dır. Bunların altısı ön tarafta- gelen tedbirler ittih~~ edilmiş-

Pagı, kıl ve badem dır! . . . 1 kt dır Kazada koy ·· k m racaat e 
li b ba k halli ihtiyacatı- bır hadıse 0 mama a · k"· 1 dır. Bundan başka yu sek za- tir. Difteri seromu u -

u u tı anca ma tatbı"k edilmekte ve oy Y0 • • 1. b "k" d ı· · d l en verı"lmekte "a '-'f" 1 b"I k k dardır kanunu k'" 1 vıye ı eş top, ı ı e ta ım ıçm en ere meccan -"" ı o a ı ece a · 1 ktadır Umum oy er . G . . 
!arı yapı ma · . . sahra tonu mevcuttur. emının dir. 

İhracat merkezlere telefonlarla raptedılmış ;!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!lll!!l!l!!l!!!!!!!!!ll~~~ 
1 

Se~evi: 1'.600,CO~ lira kıymetinde ve cümlesinde köy odal~rı tesis olun- ve güçlerile meşguldürler. İşrete ipti- Sokakları kaldırımlı ve meyilli oldu-
C trıılyon kilo zeytın, . e muştur. Köyler okumaga meraklı ol- Jii ziyadedir. Fuhşiyat azdır. dediko- ğundan çamur derdi yo~ur Bu. so-

. Senevi: 2,500,000 lira kıymetınd duklarından bir çok gazetelere de a- du ve tezvirat yok gibidir. kaklar daracık birer korıdor halınde 
' milyon kilo zeytinyağı, . bone olmuşlardır. • Maarif olup binaların cepheleri siyah ve gi· 

.Senevi: 90,000 lira Jaymetınde 3 Kazada harman sonunda. zıra_ı kre- rintili çıkıntılıdrr. Ahalinin bir hatası Merkezde be~ sınıflı muhtelit bir 
lnılyon kilo palamut, . dı kooperatif şirketi teşkil edil.ec_ek olmu•tur ki Ezineden Küçük kuyuya 

d mektep ve köylerde de 14 mektep • b Senevi. 120 ooo lira kıymetın e . f·s memba suyu getınle- kadar yapılacak şosenin kasa a da-
h · ' harıçten ne ı vardır. Ve 4 mektep daha derdesti 
ayvan 1 ktrik tesisatı da yapılacak- bilinden geçmesi mukarrer iken hane 

' . d cek ve e e inşadır. 
Senevi· 15 000 lira kıymetın e mey M k d" ve gayyur idare memur ve dükkanlarının yıkılmaaı endiJesile 
. · · h"l taka tır. u te ır . Belediyesi Va ihraç olunmaktadır. Sa ı mın d kaymakam Hıkmet Bey · bu yolun kasaba dahilinden geçmesi-

.. ··k b" orman !arımız an kd" Kazanın belediyesi fakir ve müteva ş· d" k b a, zeytin ağaçlarlle buyu ır . ..k k bir kabiliyet ve şayanı ta ır ne mani olmuşlardır. ım ı asa a 
ltıanzarası arzedlp 1,800,000 ze~ın ~u ~e d et ve ciddiyetle kazayı idare zi bir bütçe ile idare olunmaktadır. haricinden geçen şosenin şehire bir 
•ğacı vardır ve taneleri gayet yaglı ır :t r lduğundan umum halkın Belediye Reisi Halit Bey senevi faidesi olmadığını anlamış olan halk 
Olduğundan 3 okkadan bir okka zey- et: b:e; ve şükranına mazhar olmuş (8000) lirelık bir varidatla oldukça bu yanlış hareketlerine nedamet eyle-
tin yağı çıkarılmaktadır. Binaen_:ıieyh m a bir varlık göstermektedir. 1300 lira mektedirler. 
Yunanistana prina denilen yaglı v~ tur. Hastalık maaş faslınıı ve 2000 lira da acezeye Kasabada iki otel, iki gazino, bir 
ın h · kiisbelerı ayrılmıştır. İtfaiye tertibatı emme h y f b" a rukata elveritli zeytın Bır"ı "ki ko""yde sıtma müstevli bir hamam. bir kaşar ane, ı ı rrın ır 
' ··ıli ı İh ve basma bir tulumbadan ibarettir. · ><u yetli mikdarda ibraç o unur. - · hh" memu aşçı. 150 dükkan. bir camı, motörle 

J halde ise de küçük bır sı ıye Mezbaha ve elektrik yapılması ve 
racat Mısıra ve Yunanistana yapı - 1 da mücadeleye devam etmek müteharrik bir un değirmeni, mütead 
maktad V 1 k k daıı ru ora ar daha nefis bir memba suyu getirilme 1 ır. apur ar küçü uyu d" T k tük frengi varsa da mun- dit çeşme ve sarnıç ar mevcuttur. 
yüklemektedirler. Bugün İskenderiye te ır. e tedavi ve takip edilmekte si mutasavverdir. Bunlardan başka bugün yirmi bin li-
için külliyetli armut yüklenmektedir. tazam~n da doğum öliimden fazla Kazanın ihtiyaçları raya inşası kabil olamıyan ve bir kıy· 

Sanayi - Kazaya mülhak Çınarpı dir. ,..aza •. k k Kazanın Ziraat Bankasına askerlik metı· mı"mariyeyi haiz olan giızel bir 
ld -u gibi iskatı cenın de pe ço -

nar, Çam Kalabak. Ahmetler ve Pı· o ug h . ciha <u'--sirıe ve bir mahkemei asliye te•- deppoy vardır ki bin lira ile tamiri 
Ç klarda cihazı azmı ve • ""'" • 

nardede gibi bir çok köyler ehalisi tur. ocu f 1 d bu da kiliitına şiddetle ihtiyacı oldug" undan halinde ebediyyen istifade olunma"' d ff"' hastalıkları az a ır, 
c halıcılıkla meşguldürler ve her pa zı tene us h d mi bu tesisatın böyle mühim bir kazadan nıümkün iken bugün rüzgar ve yağ-

b k 1 k ve bifzıssıh aya a e 
zar günleri mahsul mesailerini mer- a ımsız ı d' dirig"' olunmamasını umumcn rica ey~ mur gibi tabiatin tahripkar kuvvetle 1 t ylemekte ır. 
:oz kazaya getirip satarlar. Bu ha- riayetten neşe e •· ki Jemektedirler. rine terkedilmi• oldug" undan şimdilik 

d Yalnız ekmegın • 
lılar maalesef eski desen ve eski Hayat ucuz ur. tuz ambarı ittihaz olunmuş ve arzey· 

· d bu kadar bas ve Kazanın manzarası 
tezg3hları muhafaza etmekte iseler !osu 17 kuruş ıse e b ledig-im tamirat bir milddet daha ih-. k k her yerde u-
d venlec k her hangi bir desen ü- bu kadar nefıs e me Merkez kaza bir tepecik üzerine mal edilecek olursa bu kıymettar dep 

h bu ekmekler ya-
ıterine de balılar dokurlar: bunları ya lunamaz. .Maa aza ki ı kt ·d t b. ka tal poy bı"nasının ankarip bayku• yuva-. . . y r hali ekme e· kuru mut ve uza an a e a ır r , 
Panlar he,. koylli kadınlarımızdır. bo hancılar ıçın~ır. e\ 1 a Hemen her yuvasını andırmakta bulunmuştur. sına döneceği fÜphesiz bulunmuıtur ! 
Jaları kök boy ç. p sabittir ve fi- rini kendilerı yapar ar. ardır Meyha Kasabanın haneleri derme çatma tas- Binaenaleyh 1000 lira gibi ehemmi
'\ dahı ucuzdur. evd< gramofon ve saz v · · !ardan ve çamur sıvalardan yapılmış yetsiz bir paranın sarlilc deppoyun k d "ki dükkanda kapalı şışe 

Ormanları ne yo sa a 1 r,Jduğundan harap bir manzarlı arzey kurtarılması Maliye Vekaletinin na· 
Kaza-un ormanla da mühimdir. lerle müskirat sattlmaktadır. ı,mekte ve fenni mimariye muvafık zarı dikkatine arzolunur. 

t.ı. •sahayı sathı"yesı (3"000) dönlım Ahlak ve tabayi . k d RAGıP KEMAL •·' k hiç bir ebniye göze çarpmama ta ır. 
CI Ahla" k nı"c•u' eten iyiılir. Her es ış ~ Kullivetli kereste, o<!· ve kö- • 

~J.lU 

-=ı 

(Başı 1 inci sayfada) müsabakalar1 
kattiyana gelmiş ve akşama ka- Fransızlar 9 irincilik, 3 ikincilik,· lstanbnl 
dar istirahat etmiştir. 

T. Rüştü B. in beyanatı atletleri 2 birincilik, 8 ikincilik aldılar 

-
Vekil B. i bugün şehrimizde .. . ·· · · ı 

bulunan süferanın ziyaret etme ~al~tasar~y klu~unu~ •. yın~ı Puan verilseydi 
Jeri muhtemeldir. besıncı seneı devnyesını tes ıt 1 Müsabakalara puan verilıni-

Tevfik Rüştü B. Ankaradan ~ayesile tertip etti~i programın yordu. Maamafih biz bir fikir 
gelirken kendisile uzun bir mü- ılk n~maras~ı teşkıl __ eden bey- vermek için birincilere 5. ikinci 
Iakatta bulwıan Rus sefiri M. nelmılel atletızm musabakaları lere 3, üçüncülere 1 ve bayrak 
Suriç ile birlikte eylfüün yirmin ?ün Stadyumda saati saatine bir yarışlarına 3 puan hesap ettik, 
ci cumartesi günü Karadeniz ta- ıntiza~la_icra edildi. Bu müsaba şu neticeyib ulduk. 
rilrile Rusya ya hareket edecek- kala_r bır ış gününe tesadüf et- Fransızlar: 4 7 puan. 
tir. mesıne rağmen stadyuma iki bi İstanbul atletleri: 30 puan. 

Hakimiyeti Milliye Başmu- ne yakın seyirci celbetmişti. Theard'm iki. Jackson'un bir 
harrirlerinden Falih Rıfkı Ke- Merasim ve Flouret'nin dört birincilik al 
mal Aziz ve Nuri B. !er d~ Ha- Müsabakalara (P. U. C) ve maları ve ba)'Tak yarışlarındaki 
riciye vekilimize refakat edecek İstanbul atletlerinin alkışlara- birincilikte Theard'la Jackson'
lerdir. rasmda yaptıkları resmi geçitle un en mühim amil olmaları ver-

Tevfik Rüştü B. dokuz sene b~şl~'.1~r. ~ü-~ün atletler bayrak diğimiz malilmatın sihhatini 
evvel gördüğü Moskuvayı tek- dıregının onunde tek saf olduk- göstermeğe kifayet eder. Bu su 
rar ziyaret etmekle çok mem- tan sonra muzfka evvela Marsey retle Fransızlar 9 birincilik, 3 
nun ve bahtiyar olacağını ve yezi çaldı. Fransız bayrağı ağır ikincilik; İstanbul atletleri de 2 
Türk - Rus münasebatınuı çok ağır direğe çekildi. Müteakiben. brincilik, 8 ikincilik aldılar. 
dostane olduğunu beyan etmiş- Türk bayrağı da İstiklal marşı- Netice 
tir. mızla ve ayni merasimle yüksel Müsabakalar hakkınd'a düsün 

> 
Tevfik Rüştü B. bir muhar- di. Şanlı bayrağımızın altında celerimizi hüla a etmek lazım 

ririmize atideki beyanatta bu- da müsabakaları tertip eden Ga gelirse bazı müsabakaları kat'iy 
lunmuştur: latasray'ın bayrağı dalgalmyor yen kazanmamız kabil olmamak 

- Rusya seyahatim davet ii- du. la beraber bazılarını da kazan-
zerine vaki dostça bir ziyaret- Müsbakalar mak ihtimalimiz varken sırf at-
ten ibarettir. Bunun her hangi Biraz sonra 100 metre sür'at !etlerimizin hepsİ!ıin anforın ol-
bir mukavele müzakere ve ak- la müsabakalara başlan<lı. Mü- mamalarından ve bilhassa Fran 
dile alakası yoktur. İki memle- sabakaların en heyecanlısı 100 sızlarm bizimkilere nazaran çok 
ket arasındaki samimi münase- ve 800 metre yrısları oldu. yüksek tecrübesinden kaybet-
batın bir tezahürüdür. Müsabaka netice ve derecele- tik . 

Teşrinievvel iptidalarında rini kaydediyoruz: Bu müsabakalar Atina seya-
gene Karadeniz tariki le avdet ıoo metre: 1 Theard (P. U. hati arifesinde çok iyi bir tecrü-
edeceğim. C) ıo 4-5. 2 Semih (G. S.). 3 be oldu. 

Seyahatim esnasında başka Bouquet (P. u. C) Atletizm Federasyonu Reisi-
bir mem_le~~t~ uğramak mevzu- Gülle:_ 1 Flouret (P. U. C) nin, Akşam gazetesinde vadetti 
u ba~s a.::gıldır. 12 metre 45. 2 Veysi (İ. S) 3 ği teknik raporu bir aydır bekli-

Ege~ tekr~~ et~ekte fayde Kangelidis. yorum. Henüz intişar etmedi. 
varsa dıyebıhrım kı yalnız Rus 800 metre:_ 1 Besim (G.S) Fakat bu münasebetle tekrar e
ya ile değil, bütün . ~ü~~~ ile 2 d. 8 s. _ 2 Vanlec (P. u. C) deyim ki Atina seyahati, atletle 
münasebatımız çok ıyıdır. ' _ 3 Ziya (G S) rimiz için yüzde doksan hüsran-

Tevfik Rüştü B. Tü~k _- İran Yüksek atİama: _ ı Pulyos la neticelenecektir. Böyle olduk 
hudut .~eselesi ve tash1hı . hu- (Rum) ı.75 _ 2 Haydar. tan sonra 4000 lirayı e yolda sar 
dut muzakeratı hakk:n~akı su- 200 metre: Theard (P. u. C) fetmektense beynelmilel müsa
allere §':1 c~v~bı vermıştır: . 23 3_5 __ 2 Mehmet Ali (G.S) bakaları daha az parayla mem-

-:- İkı hukumet aras_ındakı _ 3 Krotof (P. U. C) leketimizde yapıp ta atletleri· 
munasebat çok dostanedır. Ge- D" k· _ 1 Fi t (P U C) miz kadar seyircilerimizi de 

k hd"d· h d . . . k ıs . onre . . 
rd~. ta .. ' ık u ut ışının,1 gere 35 metre 68 _ . ,. Veysi (İ. S) müstefit etsek daha iyi olmaz 
ıger muza ~re mevzu arı~ın _ 3 Naili (G. S) mı? 

bu dostlukla yakında hal ve m- X 1 00 b k. _ ı Fi et S. G. d"l • · k · d · 4 ayra . our 
taç e ı ecAeg~ anafatı1?- eyım. (P U. C) takımı 45 2.s. 

grı za en · . Fi - • d . ,. . Uzun atlama. - 1 ouret 
~gndagında el. e ettıgımız (P. U. C) 6 metre 40. 2 Fretet 

kat'ı ve parlak netıce yalnız as- (P U C) 
keri bir muvaffa~ıye~ değil, ay- 4oo ·metre:-1 Yacksons (P. 
ni zamanda h1!kumetın ve me_m U C) 53 4-5 - 2 Krotof (P. U. 
leketin fevkalade_ ku?retını _gM C). _ 3 Semih (G.S) 
teren çok ehemnııyetı haız sıya- . . Fi t (P U C) . ır· b" ff k t . Cırıt · - 1 oure . . 
sı ve şumu u ır muva a ıye - 46 met;e 75 - 2 Selim (G. S) 

tir.Bu hareket esnasmda memle 3 Fragakis (Rum) 
ketimiz haricinde de iyi tesirler Dikkate değer simalar 
yapacağı tabiidir. Fransız ~tletler i5inde bilh~s 

Ağrıdağı harekatı hem eşkı- sa şayanı dıkkat sımal~r. The
ya ocağının sönmesini, hem de ard, Jackson ve Flo~r~t dır. 1!'.
İranla dostluğumuzun kuvvet_ sasen daha evvel (Mıllıyet) su~ 
lenmesini ve şimdiye kadar in- tunlarında (P. U. C) atletten 
taç edilmemiş hudut işlerinin hakkında malumat verirken bil 
halli yoluna girilmesini temin hassa bu üç simaya nazarı dik-

Avusturya ve Macar 
takımları bugün geliyor 

Beynelmilel futbol maçlan 
heyeti tertibiyesinden: 

1 - Viyananın Viner Spor 
ve Peştenin III. ker tak•mları 
bugün saat 10,45 te Sirkeci is
tasyonuna muvasalat edecekler 
dir. 

2 - Tenzilatlı bilet satışına 
Zeki Spor mağazası ile stadyoın 
kişelerinde bugün akşama ka
dar devam edilecektir. Tenzila 
tın son günil olduğu için bun
dan istifade edilmesi klüp men
suplarına, mekteplilere bir kere 

etmiştir. kati celbetmiştik. 
Bütün işleri dostça görüşe- ~~!!!!~~!!!!~!!!!:'!. !!!!~7!!!!!!11!!!!~i:H:':a:'zr::e'.:tT:ıe:rı~· 7ta~r~a~fı~rı~d:J n~k~a~b~uTı 9;e~dı~· ı m:;ıı 

rek iyi şekilde bitireceg" iz. Ag· n kerat çok ileriıemıs ve bütun c 
saslarda mütabık kalınmıştır. ve tazimatını arzetmiştir. 

dağı harekatı esnasında İran hü KA p ' · f · 

daha tavsiye olunur. 

İki üc güne kadar müzakerat azım ş. nın zıya etı kfımeti hüsnü niyet göstererek " · · 
bitecek ve bunlar imzalanacak Dün ıehrimize gelen Harıcıye Ve· bize yardım etmiştir. Bütün hu · 
bir hale getirilecektir. kili Tevfik Rüştü Beyi Tokatliyan u-

dutlarımız emin vaziyettedir. · ·ı 
Bitaraflık muahedesi müza- telinde Mecliı Reisi Kazım Paşa ı c Yeni bir hadise yoktur. · ı 

Yunanlılarla tahdit keratı Atinada ikmal edilmiştır. zmir meb"usu Vasıf Bey ziyaret et-
Bütün bu yeni muahede ve 

1 
mişlerdir. 

Tahdidi teslihat bizim tahak mukaveleleri imzalamak üzere 1 Dün akşam da Meclis Reisi Ka_
kukunu en çok temenni ettiği- y unaıı Başvekili M. Venizelos-

1 
zım Paşa tarafından ~·y.ana sefırı 

miz esaslı bir meseledir. Bu yol la Hariciye nazırı Mihalakopu- Hamdi Bey şerefine bır zıyafet veni 
da müspet bir neticeye varılma !osu Ankaraya davet etmiştik. nıiştir. 
smı laakal en çok istiyenlerden M. Venizeloı geliyor Ziyafette Hariciye Vekili Te•fik 
iz. Ve daima bunun için çalışa- Kendileri teşrinievvelin yir- Rüştı.i .Muhtelit mübadele komisyonu 
cağız. misinde Ankaraya gelecekler 1 Türk baş murahhası Tcv.lik Kamil 

Yunanistanla bahri tahdidi R. · ··mh R'" hi ve imza merasimi yapılacaktır. ıyasetıcu ur seryaverı usu . 
teslihat müzakeratımız çok mü B d st devlet ricalinin teşrif- İzmir meb'usu Vasıf. Tokat meb'usu 
sait bir safhadadır. Esas itibari u 0 S" M b' M. h t !erinden çok memnun olacağ.ız. ureyya. ara~. ~· u•u ı~ a .'. 
le bitmiş addedilebilir. Sonra ben de kendilerine ıa- Beyler ıle kolo .:umandanı Şukru 

Tahdidi teslihatın müteka- dei ziyaret edeceğim gibi Baş- Naili Paşa bulunmuşlardır. 
bilen müsavatta yapılması iki vekil Pş. Hz. de zamanı gelince ---
tarafça kabul edilmiştir. Atinaya gideceklerdir. At yarışlarında verilen 

Yalnız teferruat'kalmıştır ki k f 1 
Macar Başvekili de gelecek mü a at ar yakında iki taraf arasında ko-

l k Aramızda çok büyük bir dost Yarış ve ıslah encümeni ali-nuşu aca tır. B 
Bunun da dostane halledile- luk mevcut olan Macar aşve- si tarafından Veli Efendide ya-

ceğine emniyetim vardır. kili Kont Betlen cenaplarını pılmış olan altı at yarışı için 
Çünkü müzakerenin mevzuu Ankaraya davet ettik. (13,350) lira mükafatı nakdiye 

zaten dostluktur. Ve onun neti- Müşarünileyh davetimizi ka verilmiş ve ayrıca muhasebi 
cesidir. bul ettiklerini ve teşrinievvel hususiye yarışı için de (2,000) 

Tarafeyn meclislerince tas- nihayetinde geleceklerini bize lira mükafatı nakdiye verilmiş· 
dik olunan Türk - Yunan müba bildirmişlerdir.,. f 
dele itiiafnamesirı:i iki tarafta Tevfik Rüştil B. diğer bir ır.Y eni kazalarda tapu 
tam hüsnü niyetle tatbik etmek suale cevaben ortada d!inya 
tedir. Ve edecektir. sulhünü ihlil edecek bir mese- teşkilab 

Ortada hiç bir ihtilaf rnev- le ve harp tehlikesi mevcut ol- Yeni kaza teşkilatı dolayısile 
cut değildir. madığı, b!itün milletlerin sulhe kazalarda birer tapu memurlan-

Ankarada Yunan hey'eti tc:raftar olduklarım iiava etmiş 
1 
nın da bulunması icap etmekte 

murahhasasile yeni ticaret mu- tir. Münhal seflrliklerin tayin-; ise de bu hususta yaptığımız 
ahedesi ve ikamet, konsolosluk leri yakında yapılacaktır. 1 tahkikata göre mevcut defterle-
mukaveleleri miızakeratı bit- Gazi Hz. ne arzı tazimat rin biribirine merbut olması do-
mek üzeredir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. laysile kazalarda şimdilik tapo 

Mütekabil büyük hüsnüniyet dün öğleden sonra Dolmabah~ sa- teşkilatı yaplmasına imkan o~ 
ve kolaylık havası içinde müza ravına ıriderek Rcisiciimhur Oat.i Iam:vacaktır. 



-- --... -· ---· 

1 İSTAI\BCL BELEDIYE İLANATl 1 aza İntihap etmek ve olunmak hak.ve ııali.hiyetini h~iz 
I'-----..;..~.;;..;;;_..;;;:;;.:::,:;:::.:.;:;.:;:;_..:,;;,;;,;..:.;:.;..;.;.~-- olanların eııamİ5İnİ havi musadtlak defterler 20 Eylfil = - Si NEMALAR ..-,. .. Yeni ne$rlgat 

'l'ÜRK SPOR 

Yarın çıkıyor 
intihap defterleri cumartesi günü 930 cumartesi gününden itibaren mahalat h~y'eti ih~iya: 

riyelerinin bulundukları mahallere ve Beledıye daıre5ı • ><><::<::=ô:Oôııô=::'.><'.>:::>C~ 
mahallelere asılıyor koridoruna aaılacaktır. A L K A z A R S I N E ~1 A S 1 ~ D A Her hafta perşembe l'llnlerl 

çıkan TUrk spor mecınuası dlln 
sıaoyuında alletleriııılzlc Fru 

2 - Defterler bu mahallerde altı gün aııılı kalacak Jmnbul'da ilk dda olarak 

ve Eylôlün 25 İnci Perşembe günü akşamı ııaat 18 de K A P L A N T A R Z A N 
Eız atlrıleri arasında yapılan Beyoğlu Belediye şubesi intihap encümeni riyaıe
l::tyr.elmilel atletizm müsabaka- tinden: İıtanbul umumi meclisine aza intihap etmek ve 

kaldırılacaktır. " ~"ım mcızzam film. Pek büyük m11\·ilffaki~ ttlc dcva.n1 ~Jivo 

3 - İsimleri, hüviyetleri defterlere y~nlış ve~a ~~- ll>c=:><>Oıı:X>:C=ô<:>O=:~· >C==ô6ô::::'><'.>C:.ô6ôs::><l 
hırını okuyucularına bOtUn laf- ed"I l b d · · ki h d d 
sillt ve res;mıerHe beraber bil- ı mek için Beyoğ u fU ei i ariyesının es u u u 
dirmek uzere ve yalnız bu haf- kanunisi dahilindeki mahallerden gelmiş olan defterle
ıaya mahsus olarak yarın inli- ı·in tetkikatı tamamlanmıştır. 
~ar etle~ektir. 1 - Bu defterlerin birer ııureti tünel başındaki hü-

* * * kı1met ve belediye dairesi methalıne ve her mahalle def-
" Uyanış mecmuası terinin birer sureti de o mahalledeki muhtarlık dairesine 
"U " b Eylôlün yirminci cumartesi sabahından itibaren a111lacak 

yar.ış., mecmuasının u ı y· • ı._ _ • • p 1.. _ •• •• k ki d 
ftak. ·· 

1 
k b" k k ve ırmı oeşıncı t•·şemoe gunu a şamı saat on se z e 

1a ı nus 1a~ı, şı - ır apa . • • . 
çinde nefis n:sim \'e yuılarla ındırılecektır. 
;ıktı. 2 - Defterlerin asılı kaldığı bu altı gün zarfında 

* * * rey sahipleri defterleri gözden geçirerek isimleri yazıl-
Kalem madığmdan ve ııair esbaptan itiraz ve müracaatları olan 

kerrer yazılmış veya hiç yazılmamış olduguna daır m~n 
tehipler tarafından ileri sürülecek itirazlar defterlerın 
asıldığı günden itibaren Eylulün 25 inci gü.nü_ a_kşa~ı ~a
at on sekize kadar intihap encümeI}ine bıldırılmelıdır. 
Bundan sonra itiraz dinlenmez, 

4 - İntihap encümeni salahiyeti dahilindeki tashi
hatı Eylôlün son günü akşamına kadar bitirir. İtirazlar 
varit görüldüğü takdirde reddi mutazammın kararın 
sureti muterize utiulen tebliğ olunur. 

5- İntihap encümeni kararına razı olmıyanlal"ln 
kararın usulen tebliğ tarihinden itibaren üç gün zarfında 
sulh hakimliğine intihap encümeni kararile birlikte mü
racaata itiraz etmeye hakları vardıı·. Keyfiyet intihap 
tncümeni kararile ilan olunur. 

lar bu altı gün zarfında tünel batındaki hükômet ve Be
lediye dairesinde müteşekkil intihap encümenince dinle
necek ve defterin düzeltilmeıi lazımglip geln1ediği karar 
altına alınarak kendilerine tebliğ olunacaktır. Adalar Belediye şubesi intihap encümeni riyaııetin-

Kadıköy 
SÜREYYA SiNEMASINDA 

Caz mugannisi 
\\'\LL'< l'RISCll 'e LILI. .. :\ 

Al con<onun sesli ve :-.öı:lü şar

kılı fılmi hugunden itibaren. 
llAR \'f.V tarafındın 

lztlr.tp çekiyor musunuz ? 

Aıı;rı hi"ctıiıı:iniz yerde hemen: 

1 t ~ l N' 1 t 1 N 1 M E N T 
!(oyunuz; hemen •trınızı tHkin 

deveranını ihya, iltihabı tenkis 
izale eder. 

eder. K .. ı• 
ve atrıyı 

Orhan Seyfi Rey tarafından 
nc~redi teceğini haber verdiği
miz "Kalem., mecmuasının bi
rinci nushas1 dün cıkmıştır. İ
yi bir tab , kuvvetli mündere
rat ve resimlerle ntşrolunan bu 
nuslıayı tavşiye ederiz. 

3 - İntihap encümeninin işbu kararına razı olmx- den: 
yanlar kararın kendilerine tebliğinden itibaren üç gün İstanbul umumi meclisine aza intihap etmek ve olun . 
zarfında Taksim Sıraııervilerdeki Beyoğlu mahkemei aıı- mak hakkını haiz olanların isimlerini gösi:erir cedveller 

Taklltlerlnden sakınınız 1 

liyesine müracaat edebilirler. Eylulün 20 inci cumartesi gününden itibaren Büyükada '15 • ... . . . . •11111111111111111ı... ...ı11111111111111111111111111111111ıı•ıl 
4 E l ~ı·· y· . b . . p b .. .. t 18' . ı s·· .. k d d . k l b d b ı diye mevki- ·--... ollllllllllOIUUlllllllllllllll,.. "'1111111111111111111111111111111111 1 

_ y u un ırmı eşıncı erşem e gunu saa ı ya art o anı uyu a a a ıs e e aşın a e e . . •• AN o :: * * * 
den ıonraki müracaat ve itirazlar dinlenmez. ine Heybeli adada kezaliki11kele başında beledıye mevkı- §~ AD LU ~\ 

5 - - Rey vermeğe ne vakit başlanacağı ilerde ayrıca ine Bur gaz ve Kınalı adalarda Polis k6rakoll~rı önü~e v~ §§ ;: 
Posta memurlarının 

tenezzühü 
Posta ve telgraf ve telefon 

memurları Teavün cemiyeti he
yeti idaresince 19 - 9 - 930 tari
hine müsadif Cuma günü saat 
9 da köprüden hareket edecek 
olan Seyrisefainin Maltepe va
puru ;le Yalovaya bir tenezzüh 
tertip edilmiştir. 

ilan edilecektir. Şu kadar ki rey ıahiplerinin defterdeki hey'eti umumiyesininde Büyükadada Beledıye daıresı :: ::: 
isimleri rey atılma gününde kolayca bulunabilmek için kapısına talik edilip Eyliilün 25 İnci Perşembe günü ak- §§ SIGORT A ŞiRKETi ~ 
rey aahibi zevatın şimdiden bu asılı defterlerdeki !ııimle- samı saat 18 de kaldırılacağından deftedere isim!cri ya- :: :: 
ri hizasında yazılı olan sıra numarasını iyice bellemele- ; 11r olmıyanların veya yanlış veya mükerrer yazılanların §§ Tl!rklye 

1
• Bankası tarafından te,kll edllmt,ttr ;ı · kkü"l · Yangın - Hayat - Naklly• - l(aza - Otemobll - mn'ullyetl -. 

l0 i ve bir yere yazmaları ve rey vermeğe geldiklerinde bu müddet zarfında Belediye dairesinde müteşıe ın- :: ıu.liye Slgortıılarını kabul eder. :!: 
sandık başındaki hey' ete bildirmeleri sureti mahııusada tihap encüme!'İnc müracaat etmeleri ve 251~yl~l 930 ak- :: Adre,; 4 cncu Vakıl hao ıstanDJI ~ 
tavsiye ve rica olunur. şamından sonra itiraz kabu! e-:liln1iyeceği i an ° un ur· :: Telefon: Is tan bul _ !131 Telgral: lmtıyaı. i? 

Vapurda da bilet tevzi edile
cektir. 

A. I-Iisar Belediye şubesi intihap encümeni riyase- iii1111111111111111111111111111111ıııııı... ...ınunnuınıuuınuuuıuın•ı,,. 
Fatih Belediye şubesi İntihap encümeni riyasetin- tinden: Beykoz kazası mülhakatile A. Hisar Belediye llil"'
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den: hududu dahilinde Anadolu kavağından Paşalımanına ka-
l - Belediye kanunu mucibince İstanbul Umumi dar mevcut köy ve mahallata ait kanunun tarifatı daire-

meclisi aza İntihap muamelatına başlanmıştır. sinde tanzim kılınmış olan defterlerin bermucibi kanun d 
2 - Fatih kaza ve Belediye hududu dahilinde aza asılları Kandillide vaki A. Hisar Belediye~inin bulundu

intihap etmek ve olunmak şeraitini haiz olanların ayrı ğu bina kapısına ve birer suretleri d'.! köy ve mahallerin 
ayrı defterleri tanzim edilmiştir. memur olan nokatına 20 Eylôl cumartesi günü saat 9 

3 - 20 Eylfil 930 cumartesi günü her mahallenin da talik edilecek ve kanuni müddeti olan altı gün mual
defterlerini o mahallelerin münasip yerlerine ve bilcüın- lak kaldıktan sonra (25 Eylfil Perşembe günü tam sa

lıt. 4 ncü icra memurluğundan: fe mahallat defterlerinin hey' eti mecmuası da Fatih ka- at 18 de) kaldırılacaktır. Defterlerde iıımi yazılı olmıyan 

Raşit Rıza ve 

arkadaşları ·MİLLİYET 
Bu eksam fluyllkdere HulbUl 

bah~' ı ) arın ftk~aın Ü•küılar 
ı 1a:e tiıarro-unda Sekizinci kO
mnlı 4 perde. 

za ve Belediye daireııi kapısına asılarak altı gün müddet- lar veyahut isim ve hüviyeti yanlı" yazılmış olanlar tara-
Açık artırma ile paraya çevril.,ek " gayrı menkulün ne olduğu: Maa hah- le muallak kalıp 25 Eylül 930 Perşembe günü saat 18 de fından serdedilecektir. ltirazat için (20 Eyliil cumartesi 

ce hanenin temami ve diğer arsa. kaldırılacaktır. gününden itibaren 25 inci Perşembe günü ııaat 18 e ka-
Gayri menkulün bulunduğu mev- 4 - Kanunen aza intihap etmek ve olunmak şeraiti- dar Kandillide kain Belediye dairesinde müteşekkil İnlİ-

ki mahallesi. sokağı. numarası· Ka- ni haiz olupta işbu defterlere isim ve hüviyet,er\ hap encümenine müracaat edilmeııi ve (25 Eyliil 930) 
dıköy Rasimpa~a m. çayır s. atik 40 
, 72 No. emlakin ıemamı sooo ı. ve yalnış veya hiç yazılmamış olanlar defterlerin asıh kaldı 11aat 18 den sonra vukubulacak itirazatın muteber olını-
aynı ?'ahalde 25 No. arsanın kıymeti ğı işbu müddet zarfında intihap encümenine itirazlarını yacağı intihap encümeni kıırarile ilan olunur. 
950 lıradır. 1 b " h ki d • eyan etmege a arı var ır. 

Artırmanın yapılacağı. yer gün, 5 25 E }~l 930 p be ·· ·· 18 d ı h d f l · • l saat; İst. 4 ncü icra dairesinde 161 - y u erşem gunu saat en sonra nti ap e ter er1 cumartesi ası ıyor 
to 930 ı. s. 14 ila 16 ya kadar. ' encürne~ce intihabat hakkında itiraz kabul edilme;-:. 

ı - İşbu gayri menkulün artırma, 6 - itirazlar üzerine encümence verilecek kaf"arlara Bakırköy Belediye şubesi İntihap encümeni riyase-
•.ırt, amesf 4 10/'130 tarihinde, ıtiba razı olmıyanlar kararların· kc.1dilerine tebliği tarihin- tinden: 
ren 930-280 No. ile 1st. 4 ilncü icra den itibaren üç gün zarfında mahalli sulh hakimlerine l - Belediye kanunu mucibince İstanbul umumi 
daircsinın muayyen rumarasında her intihap encümeninin k rarile birli te müracaatla itiraz ıneclisi azası intihabına ait defterlerin tetkik muamelesi 
kesin gôre bilmesi içın açıktır İlan• "km l l t etmeae hakları vardır. Keyfı"yet encu··men kararı"Ie ı"la"n ı a o unmus ur. da yazıh olanlardan fazla malllmat " • 3 · 

O
'lunur. 2 Defterlerin birer sureti 20 Eylul 9 O cumartesı 

alrnak ıstiycnler, ıJbU şartnameye ve 
930 280 dosya ı:..maras e ,,, em<.riye- Beyazıt Belediye şu hesi intihap enciimeni riyasetin- ırünü ııt>.bahı saat ondan itibaren Kakırköy merkez ma-
tır.ııze murac~ t 't liJır. den: Kazanın ihtiva ettiği 50 mahalle dahilinae ( lstan- hallatı ile Y eşilköy ve Mahmut köy nahiyeleri ve bunla-

2 ,Artırmaya l§tırak içın yukar bul Umumi meclisi) için intihap olunmak ve İntihap et-. rın mülhakatı o~an köyler~ ve d~ğer. biı:er ~üshala~ı da 
ela ya~- kıymc ın y' de yedı t~mı- mek hakkını 1-,aiz ela. !arın mahallattan verilip encümen• HükiirnP.t konagı ve beledıye daıreııı methalıne talık e-
nJt gosterılecekLı. . ~ . . . 1 d"l kt" 

MATBAASI 
Avrupadan yeni getirdigi Tahta Hurufatla Bttylllı: davar 

Afişleri yapar. Her mllesseseye elverlflldlr. 
Yeni senenin Kazanç. Defterleri nefis suretle basılıa.ı,ıır. 

Telefon lst 3911 - 2-3 l(itap kısmı 

Devlet Mat~aası ü~ürlO~~n~en: 
Adet 

4 
1 
1 
1 
2 
1 

149 
19 
1 
1 

Ci[Sİ 

Motör A. E. G. 
Boy.ılı kabartma preıi 33 39 eb'adında 
Müstamel etiket makinesi 9 12 
Müstamel birinci lı:ambura makinesi 
Muatamel lito .nıık rıesı 57 82 
Müstamel tipo m .kinesi 57 82 
Lito taşı 

Muhtelif eb'atta tahta kaııaak 
Mü!•amel ve eski ıiıtem galvano presi 
Hurda kart makineai 

Yukarda cinsi ve mıktarı muharrer müıtamel makine .,. 
ıair hurdalar pazarlık surctile s:üılacaktır . .Şartnameyi görmelı 
istiyenleria 'ıer gün ve müzayedeye iştirak etmek lıtiyenleri.ııd• 
29 eyliıl 930 tarihine müsadif pazartesi günll aaat 14 d• 
komisyona müracaatlan. 

J _ Haklaı tapu sicı !ile sabıt 01. ce tetkik ve .eks•r edılen defterler 29-9-930 cumartesı ı ece ır • . . .. . • 
mıyan ıpotekli aLıcaklılarla diğer •- günü sabahı altı gün mualJak kalmak üzere ait olduğu • 3 - I?e~terlerın talık .mudd~~ı 20 ı::ylulde.n 25 Ey
lak .. do:rlann ve irtifak hakkı sahip- mahalle ile Beyazıtta kain Belediye .. ubesi kapısına talik ltıl 930 tarıhıne kadar yanı altı gunden ıbarettır · !!!!!-l!!!!!l!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!l!l!!!!91!!!!!l!ll!I-~ 
luınin bu hakiarını ve hususik faiz d'l k 

25 9 930 
p b .. .. k"< t 

18 
d b 4 Kanunen intihap etmek veya intihap olunmak :..umıalar.na m~>J le <'• lr •' r .. \ uk >oKakl.lrl'l tcını1. tutulma>'• 

. e ı ece - - • ersem e i>"UilU a ııamı saa e u - l hlll · ı · k hl ıır '!c maarafa daır_ ~lan ıdd~larını itbu d ft l k ld l kt. - . hakkını haiz bulunupta ikamet ettikleri mahallatın def- mıırun u ııırun ı ' euı ıııemeoı çuru ve il ıatc ınu•ur şey 
ılan tarıhuıden ıtıbaren yırmı ı:ün e er er a ırı aca ır. . . . .. . . . l 'atılmama;ı yay gam \ e ~l nıltii ile eh· ar halkın huzur vt i•tirr 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte Defterlerin asılı kaldığı bu altı gün zarfında (İsim terınde ısım ve huvıy~tı yanlış yazıla.nlarla hiç yazıma- hııclerinin ihl<\I edilmcmrsi l:lzımdır. 
memuri~etimize bildirilmtleri icap 

1 
ve hüviyeti yanlış ve mükerrer yazılanlarla hiç yazılma- mış olanlarm 20 Ey~ul_,930 cumartesı ıa~ahmdan .25 Hclediye şuKb~tı pazar kurulacak yerler 

eder ak .. halde hakları tapu sicillile nuş) olanlar tarafından vakı olacak itirazlar encümence münhü Perşembe gunu akşamı ııaat on sekize kadar ıs- Fatihte Çar-amlıada 
•abit olmıyonlanlar S>tış bedelinin dinlenerek varit görülürse lazım gelen tahkikat yapıla- tasiyon .c. ivar?'~a hat _boyu~da ki.in ~aire dahilinde i_n~i-
paylaşmasında hariç kalırlar. k h t tl ti l 1 1 ca ve varit gÖrülmezse reddi mutazammin kararın sure- ap encumenı rıyase ıne muracaa a ı raz ey eme erı a-

4 - Gösterilen günde artırmaya dı 
iştırak edenler artırma tartnamesini ti muterize usulen bildirilecektir. Defterler l<aldırıldık- zım r. 
okumuş ye lüzumlu malümatı almıı tan sonra itirazlar dinlenmez. İntihap encümeni kararı- 5 - 25 ~yli'il 930_ Pe~ş~n:ıbe ~~Ü ak~amı sa.at 18 
lıunl•rı temamen kabul etmiş ad ve na razı olmıyanlarm kararın usulen tebliği tarihind · _ den sonra vaki olacak hıç hır ıtıraz ıddıası dınlenmıyece-
ııibar olunurlor. Üstünde birakıJi;;' t'b ·· ·· f d 'k ah b 1 d en 

1 g"ı" ı"l~an olunur 
ı:ayri menlı:ulün bedeli za1D11nında ve-

ı aren uç gun zar ın a ı ametga ının u un uguv ma- • 

rilmezse gayoi menLuı ıkinci bir ar- bakimi asliyeye ve bulunmadığı yerlerde ıulh mahkeme (S ) Beled" . d 
tıtma ile satılır ve bedel farkı ve mah lerine encümen kararile birlikte müracaatla itiraz etme- Yeniköy anyer ıyesın en: 
hrun kalınan yüzde beş faiz ve di(er ğe hakları bulunduğu ve bu müddet bittikten sonra iti- İstanbul umumi meclisi intihabatı için hazırlanmış 
zarorlar ayrıca hilkme hacet kolmak- raz haklan kalmıyacaktır. Encümen kararile ilan olunur. olan defterler Eylulün Yirminci cumartesi günü mahal-
ıızın memuriyetimizct alıcıdan t•h· la t k"" } • ·· a · h il · l k k• ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki Üsküdar Belediye tubeai intihap encümeni riyase- a ve oy erın mun sıp ma a erıne ası ara mez ur 
şart tahhakuk etmek kaydile üç defa tinden: İıtanbul umumi meclisi intihabatı için Belediye ~ef~erler bermu~~b~. kaknun asılı duraca~ ve Eyliilün 25 
baı:ınldıktan sonra ı:ayri menkul en kanunun 35 "nci ınaddes" "b" Ü k""d k B ıncı Perşembe gunu a şamı ıaat onsekizde kaldırılacak-
çok •rttırmanın üıtunde biraınıır. ı 1 mucı ınce 1 u ar azası e- t D ft d . . l r· y l 1 l s·· ""kd d 
Ş h kk lediye hududu dahilindeki mahallat müntehiplerinin e- dır .. de he~. 1 ~,,_~mt e ıb alzdı ~ 0 mkıya~ ardın ~yu kekir"el ~a: 
art ta a uk etmezse artırma geri samı"ı" . u"'be • d ft l 20 E Jhl 930 . esın e U1<.wne ve e e ıye onagın a muteşe ıntı-

birakılıp alıcı taahhütlerinden kurtu· ını m yyın e er er Y u cumartesı sa- h .. · ·· l · · d b ·ı ki · • ıur •e teminatta kalkar. babı h r mah il · iht" h ti • • b l d v ap encumenıne muracaat a ıtıraz e e ı ece erı ve ın-
h lı e bir ~ henınd dı~ar eyeh el~nın .u un. ugu ma- tihap encümeni kararına razı olmıyanlarm kararın teb-

5 - Artırmanın birinci veya ikin· a e ve nus aıı a aıre met a ıne talik edılecek ve nı:.. "h" d "t"b .. .. f d "k Ah 
<ci olmasına ve gayri menkule teallllk altı ııün asılı kaldıktan sonra 25 Eylul 930 Pertembe ak- 1Jl tarı !n en. ı ı aren uç g~n zar ın a ı ametga mm 
eder kanuni hakka ve satı•ın tarzına 16 d · d" ·ı kt" H .. t h" k d" ahali . bulundugu aslıye mahkemesıne ve bulunmıyan yerlerde , şanıı a ın ırı ece ır. er mun e ıp en ı m eıı . • . l h k v 
gore diğer şartlaı. ..... "t d ft 1 · t tkik .1 d ft l . . l . im sulh hakımıne müracaat ey emeye a ları olacagı ve 

M .. 
1 

k. . B 1 d. ne aı e er erı e ı e e er ere ısım erı yazı amı• .. k b l k · · . · v• . · ~ era ım vergı e e ıye vakıf . , "' muddeten ııonra vu u u aca ıtırazm kabul edılmıyecegı 
ıcar<ıı mü~teriye aittir. 1 nci artırma veya yanlış yazılmıt olanların ıtırazatını Üsküdar hükô- .. k ·ı il~ 1 
d l.k 2500 ı t k v d bul B led" · "h encumen ararı e an o unur. :' em a •. . ve arsa 400 ı. en me onagın a unan e ıye ıntı ap encümenine * * * 
~ıbyodc talıp çıktr. Artrrm~ 2 incidir bildirilmesi ve müddeti muayenesi zarfında itiraz edil-
ış u gayrı menkuller en zıyade artı- d" v. kd" d hakkı .. • ının u"st" d b k 1 k me ıgı te ır e ıtırazmın sakıt bulunacagıv inti-•• un e ıra ı aca tır. •. • • • ,... 

v 1 • k 
1
- k d hap encumenı kararıle ılan olunur. 

azı an gayrı men u at yu arı a 

l:'i .. ttrilen 16-10-930 tarihinde İst. 

-4 ncü icra memurluğu odasında i§bU 
il.in ve gösterilen artırma şartnamesi 
Jairt&İndc. satılacağı ilin olunur. 

Kadıköy Belediye şubesi intihap encümeninden: 
1 - Kadıköy Belediye hududu dahilindeki mahal

Iatta !}\~kim vatandaılardan lıtanbul umumi meclisine 

leııar esnafln nazarı ~ittatine 
İı;tıınbııl beledi)esinden: Marttan Ağustos gayesine katlar saat 

18 den 2i ve Eylülden Şubat nihayetine kadar 17 den 21e değin 
;eyyar esnafın a~ağıda gö~terilen \ı: mebde n müntehası daire
Icrin\:e ıadn e<iile\:ek olan mahallerde her gün ak~am oazarları 

.. .. 
" 
" Üsktıt!arıla 

Eminönıinıle 

• .. 
Be~ikıa~ta 

Beyo!!;luncla 

" 
" 

Kadıkı\ylinde 

Karakümniktc 
Topkapı >aray meydanında 
Samatyada balıkçıların Frinde 
ı•:ytıpıc çar~ı içinde 
Atlama ta~ında 

Heya1.ıttA mak<n·ılıır caddesi 
(;<dikpa~a çarşm ı an sokakları 

Halıkpazarı cıvıırında kuru klh>ecl Mehmer fi 

yanımlıı Hı,ırcılar '0kAp;ı 

Köy içinde 
Calııcadmı belediyeye çıkın karanfil ~oka~ 
Calatada eski karantina idırr'i ömındeki ~oı.ıltf 
KasımpM~ada (Belediyenin göstereceği yer) 
Kilise meydanında arka sokak. 

* * * lstanhul Belediyc>int!en: Fatih yangın yerinde \lollagıirıoi ,,,,. 
ha\lc~inin Fenai sokap;ında 5159, R ı 66 haritı numaralı :ıtl',ıır 

k~
arnsında .11 mecro murııhbaı arsanın ınetıo murabhaına 120 
ruş kıymet tak<lit olunarak satılmak için açık müza}·edeye ~,,o· 
mu~tur. Taliplerin ~arına meyi ıı,örmck için her glın m. 1.a~ edcY' 
girmek için ihale gunii olan 9tc~riııin vd930 pcr~cmbc glln:i otffl' 
zım müdtirlıiglıne gelmeleri. 

• * • ~ 
Eminömi belediye daıresindcn: \ eznccilerdc Gsmcı Ali rnsh• 

kJ 1 
lesinde Vezneciler caddc,indc 4 1l ::-;u. maa dtikUn hanı· an 
bedim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak ıızre kapalı zarf ll'1'

111
' 

saıılacalo.ıır. Almak isteyenlerin ~armamesiııi gtırmck üzre feıı ~· 
1 · · ki· f · ı · ı· · • ı ıl~n emme muracaat \ c te ı ve temınatı ıa\·ı zar !arı ına e ;I 
olan 9. 1O,9.10 per~cmbe gunu ;:sat H c l..ııılar enrnmenc ıe 
cyl!!'.~leı' ilAn olunur. 



• • • . . 

•• ve tozunun mun-

E NO'S .. Fruit Salt mey bazmioıu tabıi 
ta zam en istimali cılıazl ı mcıtc:mmel bır 

. e dolayısı e d 
vazifesini temın v Tuzlu kaynar menbatn an 
sihhat edam• eyler. elenn ekser bavatı 
ıstıhzar olunan Eo~~i~:f.dır. Bır iki damla li• 
nafi asını caoıı ve teslitlfbir limonata ~tliuı ahr, 
oıoo sıkıldıktagayet 

bir ,. Jcadchl 
Sabrah w q~";. ... ka.fll' a/ını.r 
d11nınnnd• bir 

.,. • czANELERDE SA TIWR 
., B!LUıo!UM E 

Kırklareli sonbahar at )Tarışları 
Kırklareli yarış ve islah işleri riyasetinden: 

26 Eylôl 930 .... 
- ' . . "ldh encümeni allii namına uawm 1 rakpy_a 

_ı \ ıırı~ ı e ı. b h·ır at kcMıları 2b·9 9,lU tarıhıııe musadıf 
~amıl olmak uzcrc ... on a ' ~ 

C . K kl li •ı·ke.,ı·ıı(lc \ apılacaktır. uma gunu ır · ıırc mc " · r• 1 ıı;unU 
2- Kayıt ve kabul muamele;i 2.J. cy!iil 930 .,.ar~am ıa 

., <l 1 ndan <onra yapılmıyacaktır. 
saat on sekıu ka ar o tıp 0 · . . r . t dairesinde tıııvvanının 

3- Hariçten miıracaat ctlcceKleı ta ıma · • 
mıikemmd e,k4JiRi ve girece!(i koşunun numarn,ını tclgrafl~ Kırk-

. . k ·ı · racaat etmelı ı e ık.lncı mad-
lardi encümeni rıya,ctıne ı a tı c mu 
devi nazarı dikkate almalıdır. 
~-· ~4::-:_~K~o~~u~l~a~ra~a~it:._::~~f:si~IA~t~t:lı~~ı:a~r-\~·e:._::e~l~i~IA_ıı_la_n_ıı_d_a_J_ır_.~~~ 

r. T. T. ~. M. ~evazını ınu~urlu~un~en: 
1 - Telgraf fabrikası için bir ml!heııdls aranılmakta olup ta-

l 

l. 1 . h h' 'ti eveafı haiz olmAl:ırı ş1rttır. 
ıp erın cn'eç ı n 

A - turk olmak, 
B _ Sınni azami kırk olmak, 
C llıisnuahlak, iffet ve istikamet sahibi, çalışlCan ve devlet 

. b" hale gayri malik ve 'eri ve 
ınemurıyetiııde istihdamını manı ı_r T b'r un ur olduğunu 
ivi '" örülmesini temine muktedır mu ıt ı , . . 

"' g . ı.. :\li bir san'atlar mektebı, yahut hır 
mu,bet vesık:a tevdi etme.., . · · ll'k 

. . k bi ezunu olmak, makınecılıge mutea ı 
makina miıhendm me te m 
m:ılumatı mükemmel olmak, 

E b 'hAt tamıissıbba bulunmak, ç- zere•· d 'h t . 
1 

i hassatan dökümhane, emır ane. oma, 
D _ Fabrika ış er ne . 

.· ve çelik parçalarını sulama amelıyatında 
freu makkap tes\ıye b 
'h : • üb sahibi bulunduı;unu natık şehadetnameler 1 raz 
ı tısıs ve tecr e 11 

eylemek, . . 
~ _ Tebviyecilikte mütabauıs olmak, sebebi tercıhtır. 
t' _ Mutaadd!t taUp .ıuburonda aralarında müsabaka yapılarak 

. h ff·ı.· et ı:dene Barım kanununda muayyen olan kırk 
ı razı muva ..,..,.,. . hl 
b . ·it rilmek şartile tallplerın 30 Ey!Ol 930 tırl · 

e, lira m,~aşı ba>ld veyeni postanede levazım müdıirlüğüne müra· 
ne kadar .. tan u a 
caatları ilan olunur, 

Ta~lisiJg ~. ınönürlü~ünnen _ 
Rumeli Tahlisiye mıntakası· günü s~at ı;. tev~~': !:::;a;; 

nm Ağaçlı mevkiinde roket dan mühen. ıs 1 taliplerfo 
b. . · 'k haız o an ınası ıle rasathanenin yenı· sı asını . e ve şeraiti 
den inşası mukarrer bulunma bu baptakı şa~··rınek üze· 
s.na binaen 20 gün müddetle feııniye listelennı go addesindc
ve kapalı zarf usulile münaka· re Galatada Rrhtn:r1 c .. ca
saya vazedilmiştir. Mezkur bi· ki İdarei merkezıyeye mura 
nanın ihalesi 23 Eylül 930 salı atlan. 

Usaraf ~a psrtevniJal ~rkek ~isesi 
nıu~ rlu~ün~en ; 

Mektebe talebe kayıt ve kabülüne 
başlanmıştır. 6 - 10 uncu sınıflara 
girmek isteyenlerin her gün mekte-
be müracaatları. 

18 ı·:vı .uı. ı cı.l!ı 1 

~----_... ........ ------~----------------~ 
·- • 

KUMBARA 

Mektepler açılıyor. Çocuğunuz mektebe 
başlarken tasarrufa da başlamış oln1a

lıdır. 1'asarruf için n1utlaka 

KUMBARA 

Lazımdır. Kumbara çocuğa hem tasarrufu 
öğretir hen1 de istikbal hazırlar. 

Türkiye İş Bankası 

s İ M p L E K S 
İktısa th, Asri 

ve sağlan1 
. es t M p L E X) 

KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek il zere diğerlerinden ~. 40 
noktan kömür sarf eder , 
ve istimali son derece suhu· 
e lidir. Fabrika ıubesi olarak 

depomuzda her zam;ın kafi 

ve muhtelif 
cins radiat6r bulunur. 

kuvvette kazanlar ve envayl 

Proje ve keıif i ,:in: Borsa han ittisalinde, Türbe 
caddesinde 

KIRKOR JAMGOÇY AN mUesaiıesinde Kalorifer müheodiııi 

ANTRANIKYAN amliracıat. 
Satış : Fabrika fiyatınadir. 

- • 1 

Kız uallim mekt bine 
g·rmek istiyenlere: 

lsfanbul Kız muallim mektebi mUdUrlUöUnden: 
Mcktebıml7.ift anı ınualllm kısmına ort& mektep m.zunlarile lise ıkiııcl dcvro blriııcı >ınıf ıalcbe;ındcn 

15 Banım alınacürır. 
2 Bu kı;ım da leyli ve meccınldlr. 
3 Bu kısımdan mezun olanlar hcın ilk hem de ""a mektcrlerinde mu<1l'l·nllk yapmak s,JAhlyetl almış 

olacaktır. 

4 Taliplerin miktarı on beşi geçtiği ıakıırde mü,ıbaka yapılacnktır 
5 - l~u kısmına ğıcmek bıiyenler. A) llüvlyeı cıizd&nı, B) 4 t1ne r ,;m, G) orta mektep şehadetname veya 

li•• tasdıkaame i ile 20 nlul 19.10 akşamına kadar mektebe wura<Jat etmderi. ---
13ur a Ziraat nıektehi rniidürliiğü~nden: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - Mektebe Orta mektep n.cwnlnrı bilA nıiısalıaka alınır. · Tallpler mektebe alınacak 

miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabaka ya tabi tutulur. 
ı - l\lektep leyi! ve mcccanld!r. Birinci maddedeki eTMftan başka mektebe girmek istl-

7en efendiler aşağıd~ki şartları haiz olma ı !Aıımdır: 
A Türkiye tebaasından olmak, 
B - Sinni ı 9 dan yukarı olmamak, 
C - \'u-;ıJdü ziruta miıtahammil olmak, 
D - Sari hastalıklardan ~•!im oldu!(Unu musaddak: tabip raporu ile tevsik etmek, 
ii - Aşı ~cha<latnamesi ve hilsniıhal mazbata>ını haiz olmak, 
3 - Bi'!zat ziraatla iştigal eden çifcçi ve arazi ahibi olduğunu tev. ik edenler tercih 

olunur. 
4 - Kayır ve kabul r.amanı Teşıin\ ev' el bidayetine kadardır. Taliplerin ya dogrucs 

m.:kteb~ veya Ziraat mudür ve memurlukları ve mulkiye memurları va,ıtasile mektep müdü· 
rlyetine üç kıt'a fotograf ve vesaikle ba istida muracaıt etmeleri !Azımdır. 
5- Daha !azla malCımat almak Jstiyenlerin mektep müdüriyetine müracaat etmderi IAzımdır. 

• 

ADEMi iKTiDAR Jandarma imalathane n1üdüriyetinden: 
100 il& 126500 metre yazlık elbiıelik kuıııaş kapalı sarf mllnak11a Ilı 

11ıın alıaacılrm. Münakuı lsıanbuldı godlkpıJıda J&ndırmı ımalltha.n•· 
ıinde 8 teşrini evvel 930 pua.r gönU uıı 14 te yapılıeıktır. 
Şartname Iınıllıh&neden verillr ıe kllfnaıııenlıı ıauı imlası tartnamode 
yuılıdır. 

Devlet Demiryollar 
idaresi i!anatı 

J\lıinakas•tsı fcsolun:ın l~ilyos b~şinci kısmın inşaatı tekrar knpa 
zarfla 1 ı.ır.1 1 ı·<t) .L 1,oı nu~t ~. 

:'il ına' a ı 1 hıo ı t -rn ıı.ıO çarşamba giınu sııat ı ;i,30 d 
Aııka"ad a DL 1 lct dur ver ırı ınresinde yapılacaktır. 

L\lun:ıkasa~a i~tir:ıl. ~,ı.~e krıı1 t~k.lif mektuplarını ve m•:vakka 
tcminatl.ırını ıynı gunde s: ıt 15 e kadar koınl5yon k.\tipliğin 

vermeleri ldzınıdır. 
Talipler ınuıı:ıka,a şıırtnanı • •rinl (40) lira mukabilinde Anka 

rada .\lali) e ve mııha,;ehc iıleri dairesinden tedarik edebilirler. 

lf- * * 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtı- !erin teklif mektuplarım ve 

mında yapılacak kömür tahmil vakkat teminatlarını ayni gü 
ve tahliyesi kapalı zarfla müna· de saat ıs e kadar komisy 
kasaya konmuştur. katipliğine vermeleri lazımdı 

Münakasa 2 birinci teşrin 
930 Per~embe günü saat ıs,30 Talipler münakasa şartnam 
ta Ankarada Devlet Demiryol- ledni S lira mukabilinde Ank 
lan idaresinde yapıl:ıcaktır. rada ve Haydarpaşada idare v 

Münakasaya i ·tirak edecek- nelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
L ıııuıııl idare l.ıin:ı ik memurin lıandcri ma>ındaki parke yolu 

tar:ıfcyPindc ppılac.ık imi;\ kapalı zarfla mıınnka,aya konmuştur 

:'llun:ıka>a lı birinci Tqriıı <ıJO pazartesi gıımı .aat J 5,30 da 
.\nk:ıraı!:ı devlet tknıiryolları id ırc,indl' } epılacaktır. 

\ltın:ıka,aya ı~tirak edeetkl •in td.ll! mektup! ırıııı ve muvakkat 
tcmıııatl:ırını ;ıyııi g.ımk .. ı :ıt 1 :S c kadar koıı:byO'l kütipliğine 

v~rnıclcrl l.v.ımdır. 
Talipler miınaf..a<a ~artı amc 'erıııi iıç lira rOL?kabilinde An kurada 

ıdarc ı cznes!nlkn tl'tl:ır k l iL ıılırl •r 

* * * 
19 kalem yerlı '" v• sıcimler le 

pah zarfla ınunakasay"' konmust r 
Münakasa 6 ıo 930 )JJZartesi ı:u,• 

saat 15 te Ankarada Devlet Demir. 
yolları idaresinde yapılacak!tr. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin 
teklif mektupları ve muvakkat temi· 

* 
1 Tesrinisani 930 tarihinden 

itibaren Erzurum - Sankamtş 
hattı hariç olmak üzere şebeke 
üzedndl' seyri seri ve seyri ha
fif nakliyatı için yeni tertip ha
mule senetlerinin kullanılması
na baslanacaktır. 

ı - Talep edildigi takdirde 
mürsillere hamule senetleri nüs 
hai saniyesi verilir. Ve kerfi
yet hakkında hamule senedine 
meşruhat dercolunur. 

2 - İşbu hamule tenedi nüs
hai saniyeleri mürsil yedinde 
kalacak vesaikten olup muvasa
lat istasyonunda e~iYanın mür· 
selilnileyhi tarafından tesellii· 
münde bunların ibraz ve itasına 
lüzumu yoktur . 

3 - İşletme nizamnamesinin 
ikinci bap ikinci fasıl beşinci 
maddesinin üçüncü fıkrası mu
cibince hamule senetlednde 
rnürselünileyhin adresi muay
yen bulunmak lazm1 geldiğin- -
den hamiline veya emrü ha
valeye irsalat yapılması kabil 
ılegildir. Bu itibarla hamule 
senedi nüshai saniyelerinde ciro 

natlarını ayni günde saat 14,30 a 
dar münak3.sa komisyon4.I kJ.tipli ın 
\:ermeleri l zımdır. 

Talipler münaka'3. art'1arn ... lcri 
(he ) Ji,_ mukabılinde Ankara ' 
HayJarpaşada idare vczne!erind 
tedarik edebilirler. 

* 
kabiliyeti yoktur. 

4 - E yasını gen a'111ak isf 
yen veya mürselimıleyh~cri 
tebdil ettirmek isteyen miir· 
sillerin işletme nizamnamesi 
ııin ikinci bap ikinci fasıl on 
dördüncü maddesi mucibine 
usulü veçhile tanz:m edilmiş bi 
beyanname ve, almışlar ise. ha 
mule senedi nüshai saniyelerı· 
ne müsteniden '"e münhasıra 
mahreç istasyonuna müracaat! 
rı meşruttur. 

5 - Mürselünileyhler naml 
rma vürut eden eşyanın tesellü 
müne diğer bir kimseyi memuı 
veya tevkil etmek isterlerse: 

A) Her mevrude için hüviye 
ve imzaları istasyonlarca mıı· 
10.m mürselünileyhler tarafın· 
dan verilecek bir beyannameyi 

B) Bilfimum mevrııdeler içİ'll 
ise Noterlikten musaddak daimi 
bir vekaletnameyi alakadar 
mevrit istasyonu:ıa ita. etm("'· • 
kabildir. 

Keyfıyet, muhterem ha l ıı 
malumu oımal· üzere itan o1u
nur. 

Pendik Bakteriyolojihanesi müdür
lüğünden: 

~i,e , ve ~aınacaoa ınünakttsası 
llakteriyolojihınl'i Baytari Scroın l>~nıli tıhıırı 
Gram Adet Nevi .Adet Ki.o "ikvi 
500 2000 ~i~e 10000 l\i.olıık ~ı,c 

ı 00 8000 :ıo ,, !lanı ana 
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Pendik Bakteriyolojihanci Uaytari ı c croın Darülbtihlarına 
lüzumıı olup alcnl münakasaya konulan ve 8 / ıe,rinievvel 1 

9.lO 
tarıbiııc mu,:ıdi! çarşamba günU ihaleler! icra ~ılınacak ol:ın yu· 
kanla mikdarı go terilen muhtelif ,işe ve damacanaya talip olan· 
lar ~artııamcsiııi görmek Jçln her gün Defter<larhiı: bina;ında mu· 
cs<csatı iktisadiye muhasebeclliğine ve şişeleri vermejte t:ılip olan· 
farın yevmi ihale olan 8-teşrinlevvel·930 tarihine mu,:ıdif çar
şııınba günü saat I' te mezktlr muhasebecilikte müre,ekkil mu· 
bayaat komisyonuna mürııcsar eylemeleri. 

NIŞANTAŞINDı\ 

ŞİŞLİ TE RAKKi Li:;E:;İ 
LEYLL 
EH \Hl 

Ve bal gevtakllölne 
kal'f' en mUcsslr deva ~rvolo 
baplandır. Deposu: lıtaobul'da 
Slrkeddı Ali Rlza Merkez 
ea:anetıldlr. 

Tıtrıya 150 kurut posta ile 
göaderlllr. lzıııirdı lrıııtpızınndıkl, 
Trab:roa'da Yeni Ferah eozanolerin· 
de bMlunur. 

·-~~~~~~~--~-~-~~~~~~~~~~~ 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Tetld14tını tevsi ederek ·vuv A. 
ve • ILt< ft sınıfları ile • !(il 

LEYLi. dairesini 
ltti51ilndekl ( eski 15 inli mektep) 

lılnı>ın• nıkleımlıtlr. 

KIZ 

ZAYi - Seyrtııefer ıntrl<Nln

den aldığım 21198 numtralu toför 
ehllyeınameınl gaıp ettim. Y •isini 
alacığı ıııdlft hUkmU yoktur. Beyoğlu 
TUnel rakoldnde· Soför Mehmet Nuri 

lslan~ul ıoınrnkleri ınubalaza mo~orıo~nn~en: 
Muhafaza memurları için munasip mıkdar 9 mll!metre çapında 

parabellum tabancası paurlık suretilı mübayaa olunacakur. Ta· 
!iplerin lstanbul gümrükleri muhafııza mildür!yclind6 bulunan tart· 
namesini alarak pazarlık günu olan cylul 21 pazar giııııl saat 14 
te müdüriyette müte~r.kk:ll mübayaa komhy nuna miiracaatlarL 

ERKEK 

Ana - ~lk - orta - lise 
Sınıflarına tıı!ebe huydetmektedlr. Her g{in 10dan 
16 ya kadar ( Şı•hayıh cadde lnılt' flalil Rifat , 

• .... paşa horaffındn J nıii''!lrliJ e ır · r11r ~a r~ıı;:"f'!İ~' 
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Şe~c:er ~L~Statarınaı müjde TAZE HASAN GLUTEN" EKM--EG~--ı HASA• ECZı\ 
deposunda yc~·li mamulatı halis va 

~vrupa'ııın terkibi meçhul Gloten ekmekleri yerine gayet nelts ve bilhaa!la her ün taze olarak i•tihzar edilen ve f4Mliglııl ekmekleri bü1uk rağbet görmektedir . 
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ı iç bekleni!medlğl bir 
z manda birdenbire 
ze.ıgin olmak ancak 
Tayyare Piyango bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE P\1lNGOS~ 
Bil .E'flNI ALiNiZ. 

CÜ KEŞlDE 11 'fEŞRlNl 
E\TVEL 1930 DADIR. 

üyük ikramiye 

. 000 Liradır 

Er;1lak ve eytam bankası 
unıurn müdürlüğünden: 

Satlık emlak 
~ •• , )\O" 

_() 

\ln"<il '" Ne>i Te•inat mllıdan 
'\ 'l"'•l'ıd• Saıt pa>• konı~ı yanında lOONo. tonak 3800 Ura 
Z.ı rn!iirnyu k•<rı civannda arlZI arabalık ahır ve saire 15«!0 • 21 
1 Jolm ı bahçede Faımahatun mahılltslnde Beyotlu 
o·I le•:nde .5 ve ~-1 No. kAgir hane Ye ahır ()()() • 

il " t 1 v>zılı emlAk .. ulmai: üzere teraid atiye il• müzayedeye 
konul rı.ı~tur 

l - \I LJıet!c kapalı zarl1 uıulu iledir. 
l.ı.ıı ~·) 'J.9JO ıarihinde Ankuada mecliıi idaremiz huzuruıdı 

"• llCa ır. 

.ı 

ınuc ır 

Tılipler teklif zarflarını yevmU ıoczkura kadar Ankarada umum 
ıın.zc H>a ıevmi mezk6rdan birkaç gün evvel IHanbul veya 

,,. " ılıelrrine '" dı etmelidirler. 

c 

4 
l n .. 
5 

lkdtli ih1le ilki petln ve digerleri yedi müuvl taksitte istifa 
z re 'tkız sınedt! tesviye edilecckdr. 

rt 111n 

talıp ol ıların şubemize mtiracutlı bir lira mukabilinde muf"sıl 
ı "' 1'1p ı kli[ mekrnplanna rapretmeleri Juımdır. 

~unırü~ler ~Mum Mü~~rlü~ün~eo 
~::b · se yaptırılacak 

1 G t'lruk muhafaza memur 1 5 - Teklif mektuplan kanun 
ı iç r bır pantalon ve bir ca- daki hüktimler dairesinde gün 
t c; m k uzre lll00-2300 takım ve saatinden evvel İstanbulda 

< ı ı: • ptınlm sı kapalı zarf komisyona verilecektir. 
~ 1 1 le Mnna asaya konulmuş- 6 - Münakasaya girecekler 

r Ticaret Odasında kayıtlı bulun~ ( 

2 Sartnamenin musaddak duğunu g&terir vesika göste-
ıretıen An rnrarla Güınrilkler recektir. 

ı Jmum Müdürlüğiı Levazım mil 7 - Her istekli, muhammen 
: ırlii.· ınden, İstanbulda Güm- bedelin o/o7 ,Su olan 4736 liralık 

5 11k ·• levazim ambarından alı- teminatlarile belli saatten evvel 
ı 'lacaktı ~ komisyona gelmeleri, 
( 3 - Münakasa: İstanbulda 8 - Kumaş ve elbise örneği 
ı }ümnik Ba§mGdürluğil bina- İstanbulda Gümrükler Umum 

ı.nda gtimrüklcr satın alına ko- müdUrlüğU levazim ambarmda
nisyonu tarafından yapılacak- dır. İateklller orada görebilirler 

! tır. 9 - Belli olan saatte tutul-
t 4 - Münakasa 25/Eylfil/930 ması mutat olan zabıt varakası-

ıarihine rastlıyan Perşembe gü nm tanziminden sonra hiç bir 
•ii . aat 14 4dir. teklif kabul edilınez. 

umum idaresi zat işleri dai-

inKara Ha~is~ane MOdurluğunden : 
An'rnra Hapisanei umumisi dahilinde inşa edilınekte olan 

münf~rit ~öcr_e~eri~ _bazı tadilat dolayısile ~11180) lira 75 kuruş 
bedelı keşıflı ılaveı ınşaatı kapalı zarf usulıle münakasaya kon
muştur. 

Talip olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatı muvakkate 
mektııbile birlikte yevmi ihale olan25,ı 9, 30 perşembe gilnüsaat 
c-ı: ~~te vilaye't r:ıektubi odasında müteşekkil komisyona ve şe
raıtını anlamak uzre de Hapishane müdüriyetine müracaatları 

, 1 ' 
T~HK PHILIPS LiMiT~T ~iHKETi 
Sermayesi 20,000 Türk lirası 

lstanbnl EyJOI 930 
Te'dv ı: Heyı ~lo 1812 - Pooıa kutusu: Beyoıtlu 336 "PlllLJpq• 

ınuaıncl.,tının imal ve . atışı ile i~tigıl etmek üzre 

TÜRK PHİLlPS LlMlTED ŞİRKETİ 
,ıl\~nı tıC•r"I tahıınd• l:>lr l..ımited şirketi tesi! eyled ğimlzl 

1: ıarı ıtlaınııa arz ile ke!lbi ~eref eylc:riı. 

Yazıhane ve tecrübe salonu: 
B<ırığlu hııklll c&dde~i 18 nuıncıolo Ltiks;mbıırı 

aporıımanının 1 numerolu d•ir,,l 

Narı ebyaz lambaları 
Tüiles 11 NEON,, radyo 
ıamba cihazları 

~~~]~ 

"METALIX,, 
Asmalures 
lambaları 

SEYRISEF AIN 
Merlreı Acenu; Galata k(lpril 

Ba,ında; Beyotlu 2362 Şube 
acentesi; Slrkeci'de Mühürdar 
ude hanı alundL Telefon Is~ 
2740 

Antalya Postası 
(Anafarta) vopuru 2 1 eyllll 

pazar 11 de Galata nhtımından 

kalkarak !&mir Killlilk Bodrum 

Rıdos F'etlılye Finike Antalyayı 

ıı;idecck ve dönllşte mczkOr 

iskelelerle blrllkte, Andlfli 

Kalkan Dalyan Marmaris Kuş· 

adası Çanakkale Gelibolu'ya 
u~yarık gelece kıir. 

· Mudanya postası 
idare Rıhtımından saat 9,30 

da kalkarak Cuma, Çar,,amba 

Mudanya· ya pazar günleri Mu

dan yııya uğrayarak Gem-

liğe gider ve gelirler. 

Yalova 
Piltj ve kaplıcaları için 

Cuma postaları 

Köprüden: 
S,D. S,D. S,D 
8 00 9 00 21 30 

Yalovadan: 
S, D. 
5 13 

S. D. S, D. 
18 00 19 OQ 

Bozcaada postası 
(GF:LIBOLU) vapuru 20 ~ylül 

cumarteııi 1 7 de idare rıh
tımından kalkarak Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozc 

ada ya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale Upsekl Gellboluya 

uğrayarak gelecektir. 

İSKENDERlYE 
.. ' sur at postası 

(ızm . r) vapuru 19 
1 "ylül 

cuma l 3de Galatı rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahL lzml· 

re varır ve akşamı lzmirden kal· 

karık pazartesi lskenderiye'ye 

varacak ve çar~amba İskende
rlye'den kalkarak lzınire 
uğrayarak lstanbula gelecektir. 
lskendcryeden akdarma Port

sait içinde e~ya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[ Karııdenlz ] npuru 18 tylill 
Pertembe ak,amı Galata rıhtı· 
uwıdan kalkarak Zonguldak, 
lncbolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatıa, Ordu, Girtsun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

Pazar iıkeles!le Rize, 01, SUr· 

mene, Trabzon , Polathane , 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sıımıun, 

Sinop, lnebolu'ya ufrayarılı: 
gelecektir, 

Levazım an barında teraklim 

eden takrtbcn iki bin kilo 

köhne ve mliccddet t' nte 

bezi kırpıntıları müzayede 

ile satılacaktır. Kat'! ihalesi 

25 eylül 19.30 tarihinde icra 

kılınacağını.lan taliplerin ogtin 

saat 16 da levazım müdürlü

ğüne gdmeleri. 

l~tanbul - lzmir hattı kah

ve ocaıı;ı bir sene mLiddetlc 

ve her seferi yirmi lira be

delle talibi ıızerındedir. Fıı.ı

lasına isteyenlerin son arttır

ma gı.inLi olarak tayin edilen 

22 Lylul 930 tarihinde ~aat 

16 da le\'azım mUdUrlUğtinc 

gdmeleri. 

COMPAGNıAOENOVESE 
Dl NAVIGAZIONE A 

vapura 
CAl'O Pl:-10 v•porn Ctnova, 

, ·apvF, Kaıan, M<>ina'dan gcluek 
15 r:ylul l 1 de Kösteoce, Kalas 
ye lbrail'11 gidecektir. Vızla ıafslllt 
ve ıolcu ıçin • l~TERCO:-iTINE-

:-.TAl.r:, memleketler ar&sında mu
,·asll.lt '° milnakalh Ttirk Anonim 
şfrkttir:c mliracaar. 

C. 'ıt1 ı.,;ınuı Rıhtım 
r .. n llu ·~!ıı 129~· 1295 

\ l•n Ttlc· 

... 
SADIKZADE Blll,\DERLl':R 

Vı\PURLAlU 
KARADF:NİZ MUNTAZAM 

vr: LÜKS PO~T ASI 

Dumlupınar 
vapuru p günü 

21 eylUI azar af:fımı 
Sirkeci rıbtıııuııdaıı lıareketle 
(Zonruldak, lııe1'olu, Ayan· 
cık, Samsun, ordu, Giresun, 
Trabzon, SUrmene, Rize ve 
Hope ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Talılllt için Slrkıcldı M•y· 
mıııet hanı altında acıntalıtıı• 
mUracaat. Tcl~!on:ht••h•ı\ 2134 

NAl\1 \' APL'.RLARl 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNA ,·apuru 
ı-;,·Jülün 

21 ir.ci pazar 
gflnH 10 d• Galat& nbtımından h•· 
reketle ( lzmlre ) ve Sah günü 
lzmlrden lsıanbula )\arekeı eder. 

Gal3ta ıümrllk karşısında Site 
Funsrl. hanında 12numarada Ümu· 
m! acantalıA•n• müracaat. Telefon 
'3eyoglu: 1041 

or HORHORONI 

PER~V 
Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san' ati mamulA
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev' di~ ma
cunu, Pertev ko-
lonyaları, Perte ı 
PUDRALARI 

·, .ıs 

Yüksek melı.tepler mubayaa 

koml~yonundan: 

Gazipaşa ve Hakioıiyctimil
liye yatımcktepleri talebesi için 

700 metre Lkivert kumı~ mu· 

naka>a ile ııhnacaktır. 

ihale Eyltillin 27 nci cumar

tesi gtinti 'aat 15 de Fındıklıda 
Güzel sanatler ahdemisinde 

yüksek mektepler mubayaa klJ

mlıyonunJa yapılacaktır. Talip· 

!er teminatlarını yiihek mek

tepler mes'ul muhJsipliğine tev
di ile alacakları makbuzları tek

lif zarfları içinde vermek mec· 
buriyetind edirlcr .. 

Şartname her gun Fındıklıda 

yüksek mektepler mes'ul mu

haşipliğinde görulebilir. 

f,t&nbul ikinci ticareı ınahkeme· 

tinden: 
G&lata'd• Demirci sokağında 

Şuapçı Müflis Rişn Jir'in iınalat

baneslndc bulunan şaraplar 29 eylül 
9JO pızarte~I ve anı müteakip gUn· 
!erde saıılac&ktır. Talip olanların 

mezkilr günlerde oaaı IOda huır bulun 
malan ifln 'elunur. 

lsıanbul 3 üncü icra mem~rluğundaiı 
Bir deynin remini lıtifası için 

mahcur. vr paraya çevrilmesi mu· 
karrer Boyl Rayik markalı kapalı 

ıenezzUb ye Fiat markalı açı< t• 
nezzüh oıomablllul ııa eylül 980 
tarihinde ıaaı ondan on bire kadar 

kadıkôyılnde Modada mahmuı Muhtar 
paşa zevcesi prenuı Nlmetullıh 

hanım köşkünde birinci açık arttırma 
ile satılacaktır. Tıllplerin ıııezkılr 
gilnd~ mah•llinde hazır 1 u ınacak 
memuruna mtıraı:aıtlırt itin o~unur. 

-Hiç bir mübayaa taahhüdünde bulunmaksızın 
Beyoğlu lıdlılll caddesi Tokatliv•n karş.,ında 22.J numerolo 

Luvr mağazalarında 
aaulmakt• olan bilcümle 

Kuponlarda 

0/0 30 

tefrit" levazımatının müntahap 
~alkı gıbi ılzde gidip görun~z. 

Kumaşlarda llalılardı 

0/0 20 0/0 10 

çeşitlerini buıün lstanbul 

Muşambalarda 

0/0 5 
miistesna tenzılAtından istifade edini;, 

lrnıan ınühen~is muavini 
Ycti~tirmek uzre Orman ameliyat mektebi açılnıı~tır. 

Lcyll ve mcccanidir Tar-ıl mlıddetı uç sem·dir. 1-tanhul'da Buyuk· 

dere · Bahçektiylındcdır . 
Talehc kayt \C kahulinc başlamı~tır. Ka\t \C habul muamelesi 

te;rinicvvel 1 <ı.10 tarihine kadar devanı edecektir. 

25 talebe alınacaktır. Fazla talip zuhurunda ar:ılarında mıısabaka 

yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve 

1 
kabul şartları: 

ı - Talipler Türkiye cümhııriyeti talıa;ından alacaktır. 

2 - Taliplerin yı;ları 25 ten yukarı plmayacaktır. 

3 Tallpler Orta mektep mezunu ollİcakttr. 
4 - Talipler hastalıklı •akat olmadıklannı, arızalı yerlcrde-

datlık havalide yürüyiip gezmeğc ve hayvana hlnmege hLinyevl 

teşekkulalının mi.ısait ve mlitehammil olduj!;unu tasdik eden bir 

tabip raporuna malik olacaklardır. 

S - Talipler eyi ahlaklı olduklarını ve hiç hir güna cezayı 

müıtelzim el'al ve harekatta hulunmadıj!;ını beyan eden mahalll 

zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar hey'eti mazbatasına malik olacaklardır. 
6 Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki ~artlarına tevfikan 

noterlikten tasdikli kefalet senedi vcrcccklcrdlr. 

Orman muhcndis muavini olmak için orman ameliyat mekte

binde tahsilt talip olan orta mektep mezıınlar'f 1 teşrinievvel 930 

tarihine kadar lstanbul'da Büyükderc - Bahçcküy.,ııde yüksek or· 

man mektebi rt:kturlup;una yahut orman müdUrlııklerine, orman 

mtidlrlcri olmavan yerlerde en bLiyiik mülkiye memurlarına bir 

kıt'a istida ile müracaat etmelidırler. Talipler bti<lalarına hüviyet 

ciizdanı, mektep şehadetnamesi, a~ı şahadcrnamesi, hüsnühal maz· 

batası ile tabip rapurunu raptetmclidirler. 

Türklyede en ziyade rağbet gören 

DEUTZ 
Motörlerini tercih ediniz. 
PETROL ve BENZİN ya
kan 2 beygirden 15 beygire 
kadar küçük motörle,.imiz 
stokundan istifade ediniz .. 

Fiatler rekabet kabul etmez.. 
Ş.rai t uygundur. 

Kataloı mHcaaen - Türkiye umumi vekili 
HANS FRANK ve ŞERiKi 

Deutz - Humboldt makine Şirketi 

GAiata Karaköy Pal&s yanında. Posta kutusu Galata 420 

De~et Mat~aası Mu~urlu~un~en: 
13 Eyli\11930 tarihinde müzayedeye vaz'olunan bir ıenede 

teraküm edecek metin parçalarına verilen fi<ıt haddi lılyıkında 
görülemediğiuden 22 Eyl6l 930 pazartesi günü pazarlıkla 
müuyedeııinin icı a olunacağı illıı olunur. 

P. T. T. 1. M. levazım ınü~Orlu~un~en 
ı - 14-9 <ı30 tarihinde kapalı zarfla mlınakasası icra kılınan 

ve taliplerin teklif ettip;i liatın gali gönilmesine binaen ihale edil

meyen 4 ve 3 m m lık 20.5 ton galvanizli demir ve ı O ton 

horonz telin pazarlıkla tedariki tekarrür etmiştir. 
2 - Mezkl'lr malzemtnin 2:1 eylül 1930 tarihine mü,adi! p..:r

ş~mbc glinii 'aat 14te pazarlığı icra kı!ınacaj~rndan talipltrin mez

k(\r tarihte pey akçalarını mtistashiben yeni p(ıstanedc mubayaa! 

komi~yonuna müracaatları. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

~alılık nısı1 ka~ir bano 
Fenerde Tahtı mınue mahallesinde Fenerkapı sokap;ında eski 

86 yeni 92 numaralı kargir hanenin l lazineye ııit nısıf hissesi, be

deli dört taksitte ödenmek Uırc 1742 lira bedeli muhammen 

ı.: 22·9·930 tarihine mfüadif pazartesi giinll saat 14 de ıemdiden 
aleni müzayede ile satılacııkor. Talipler!n % 7,50 teminat makbuz 

larlle lstanbul Milli emlak müduriyetl satış komisyonuna ml1raca-

at eylemeleri. 

Tahllslye U. müdilrlüg-ünden: 
Fener işaret ~·misi için iki adet 

Tahllılyı fılıkuının pazarlıkla ima· 
ıı mukarrerdir bedel! keşfi cem'an 
1980 liradan ibaret olan mezlr.6r 
!ıllkara ait re!lmlcr !lO ıyltıl 930 
tarihine kad&r lı:abul ediltrek !4 ey· 
lül 930 Çarı•nba gttnU ıaat 14 de 
aleni pazarlık muamclHI icra kılına
cağından bubapta ihtisu v11lkasını 
bafz olan taliplerin tarınamo vı tc· 
raitl fenniye l!ll!tferlnl görmek berı 
G&lata la nhtıaı caddulndekl ldarti 
111.rlı:eziyeye müracaatlar~ 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 

Cumadan maada ııünludo öğle· 

dtn ıonra saat ( 14 · 16 ) d• lsıın· 

bul Dlvanyolunda ( 118 ) numero-

lu huıusl 

tabu! eder. 

kabinesinde 

Telefonı bıanbul !389 

ha~taların 

Eyluhin 19 uncu cuma günü" 
saat 10 da Beyoj!;lunda Tıkslın 

Rum Ayi Tryada kilisesi sok 
içind• Krisover~i B. aparbtJ\&01 

9 numaralı daire>inde bulunon 
madam Roıd,,·ire ait gayet milk 
mel 'c ntfis eşyalar müyayttl< •U 

tiyle satılac.ıktı~. Hakiki lng;liz fi 
rikısı mamul1tı m:ı\.·undan Ol• O' 
11 parçadan mürekkep pek mükt 
mel yemek oda takımı, Lui :'\ 
uslQbunda 5 parçadan mürckk 
gayet zarif akaju yatak oda t•kl 
beyaz lake gayet güzel asri yjt 
oda ıalı:ım~ hakiki lngiliz mırok 
nlndtn mAmul kınape ve kolt 
12S parçadan mürekkep l,lmoj 
nefis tahılı: takımı. atik Bakara k 
me kristal takımları, Maple fıbrık 
11nın mamu!Atı som ıaıvundan 
mul mükemmel litrin, renkli ili 
merden gayec nefis bir kolon, in 
•amulatı döner tütllpant, yetil çu 
ve sair milkemmtl perdeler, bü1 
model ul&mandr sobası, krlaıalU 
m•sası, "Sahibinin Su!, gratJ\of 
aıııerikan mımulau dolabilt, 
ıobılar, in pllz bronz kare ltaryol' 
lar, lake dolaplar, "Rozantal. oı" 
kalı 9 parçadan mürekkep gı 
nefis çay talomı, el ııı brode brl' 
biz, Bilardo için fildişi bilyaiar 
sair eoaı beyılye. Haylı cedit fil 

~ambılar. Bir koç adet mukelll 
halılar. Pey sürenlerden 100 d• 
teminat alınLr. 

Lokantacılar ccmlyetlndc01 

Cemiyetin senelik heyed u•uıııl~ 
içtimaı için llAn edilen günde ek~ 
riyet hasıl olmadığından müzık 
2-1·11·930 çarşamba gnnu saat oob' 
talik edilmiıtlr. Cemiyetimize mok• 
yet azanın mt1.kılr saatte (Slr~ 
Ankara Caddesi, .\losul oteli alııı 
\'eni lokantaya teşrifleri rica c:~ 

lıt. 4 ncö icra Memurluiıııı 
Açık artırma ile paraya çevril 

gayri menkulün ne ol<!uğu: S 
mu havi iki bap dükkinı mU~! 
hanenin temamr. 

Gayri menkulün bulundıığtı 
iri mahalleıi, sokağı, numarası: 

Beyoğlu Çukur cuma m. acı 
me s. eski 28 No .. 

Takdir olunan kıymet: iki bfll 
yüz on sekiz 1. 

Artırmanın yapılaca~ı yer, 1 
ıaat: lat. 4 ncil icra daıreııiıld• 
10;!130 t. ı. 14 im ıe ya kadar· 

1 - İ9bu fayri menkulün at 
ma şartnamea 4-10-930 tarihiııd~ 
haren 930-168 No. ile fatanbııl~ 
icra dairesinin muayyen nuırıa'' 
da herkesir görebilmesi için aÇ

1 

İlanda yB.2ılı olanlardan fazla ıfl3 
mat almak iıtiyenler, ltbu tartrı' 
ye ve 930-168 doıya numaraai!' 
muriyttlmize müracaat etmcJidi1' 

2 - Artırrnıya iştir•!< içit' fl 
da yazılı kıymetin yüzde y~dl tefi' 
gösterilecektir. .1 

3 - Haklan tapu sicilile ..,ııır 
mayan ipotekli alacaklı1'rla c!li~ 
kadarların ve irtifak hakkı .. ııı 
nin bu baldıırını ve huıuaile I 
maarafa dair olan iddialannı 1 il~n tarihinden itibaren yi~ 
içinde evrakı müabitelerilt bil 
memuriyetimize bildiriımeıerl ., 
eder. aksi halde haklan tapu,'

1 

aabit olmıyanlar satıt bedellııJJI 
!aşmasında hariç kalırlar. ~~ 

4 - Gösterilen günde artır 
tirak edtnler artırma şartnafll 
okumuş ve lüzumlu rnaHlma~ı ~d 
bunları tamamen kabul etmıf 

1 
itibar olunurlar. UatUnde bır dl 

. gayri menkuliln bedeli zamaıı!11 1 
rilmezse gayrimenkül ilrincı bır ~ 
ma ile satılır ve bedel farkı "' d 
rum kalınan yüzde beş faİll "~ 
zararlar ayrıca hükme hacet k 

11 ıızın memuriyettimizce atıcıd:r' 
ıil olunur. Be, numaralı fı 
•art tahakkuk etmek kaydil• IJ~ı 
bağrıldıktan aonra gayn m•0r. 
çok arttıranın üatilnde birak• 1~ı ~ 
tahakkuk etmezse arttırma g• ~ı~r 
kılıp alıcı taahhütlerinden kurt 
teminat ta kalkar. 1 

5 - Artırmanın birinci veY~•' 
olmasına ve gayri menkule 111 
eden kanuni hakka ve satıfll 
göre diğer şartlar . e 

Müterakim vergi, BelediY ,'rt · 
icaresi müşteriye aittir, 1 rıcı~ 
da en ziyade 1200 1. talip ~1 rl. 
Artırma 2 ncidir en ziyade 
üstünde bırakılacaktır. Y'!~ 

Yazılan gayri menkcl_ 1 ı!• gösterilen 16 J 1 O /930 tarih ;d~ 
4 ncü icra memurluğu odaS fi'' 
ilan ve gösterilen artırma şa~~r 
dairesinde s~ğ~ 

Mes'ul Müdür: Bürh3ıı 


