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2 ncl sahifede : 

-1- Tarihi tefrikamız· AbdUI- ' 
ha mit 2- Harici ve sc .ı haberler 

3 ıınca sahiiede 1 
1- Belediye ıu mıkdarının 

tezyldlni düşünüyor 
~ 

3 Bakkallar dün toplandılar 
4- '\'umurta ticareti inkişaf 

ediyor 

4 Uncu sahifede 
1- felek 
2- HlkAye 
.l- Roman ~USHASI 15 KURUŞTUR s un -.n .....-unun = ._n • ..., •• =-nıu .... • -...m n m n a 

2- Oilzel san'atıer müteh.ıs
sıs getirtiyorlar ' ' 4 - Mektepliler 

rürkiyede faiz niçinıcomhuriyet 
pahalıdır ? I I Halk 

Pa 
Fırkası grupu dUn iki içti 

• 
1 anın mühim a atını dinledi •• Lider Fethi B. lzmir nutkunu_' ~ir yaptı' s m e 

lıkraıında diyor ki: ( Memlekebmız· 
de bugün faiz en atağı yüzde on bet· ı 
lir, Hi bir yerde para bu kadar ~ah" 
b değildir. Köylü ve eınahn y-.ızde 

• 

~ırlı. •e hatta yüzde elli ile para teda 
tik elıncğo çalıştığını aörüyoru:ı:.) 

Filhakika Fethi Beyin uzun müd
Gtt bulunduğu Franaa'da faiz çok 
Ucuzdur, Acaba bu ucuzluia sebep 
n•dir? 

Fransa'da 1929 tediye müvazen.,.1 
~ nıilyar frankla lebtedir. Buaün hü
lıüınetin Banque de F rance ve diğer 
"-nkalardaki altın ve albn döviz mev 
CUdıi 87 milyarı mütecavizdir. Bu ye 

kiın iki sene evvel 68 milyar frank 
•di. Demek oluyor ki Franıaya her 

' • • 1 't-tıe hariçten gelen ıervet vasati o a-
l"lk on milyarı bulmaktadır. 

1' asarruf suretile biriktirilen ıer -
• u d "thi ~ ere gelince buıdar a mu 1 ye • 
kunlere baliğ olmaktadır. l~tı~~ . ...,.. 
lııhın bu derecede büküm ıurduau ve 
Ptıranın bol olduğu Franoada faiz el
lı.tıe pahalı olamaz. 

M~mleketimizdeki, bankalar mev· 
duat temin etmek için ekseriya yüzde 
~tı h•tta hazan yüzde dokuz bile ver 
dikl~rine mukabil Franıada bir çok 
biiyük bankalar mevduata faiz bile 
, . ..,,,emektedirler. 

Fakat biz kendimizi Fransa ile mu 
"-Yese etmeyi doğru bulmadığımız i· 
Çin tetkikabmızı komşu veya biç ol· 
lııoıaa iktısadi ahvali bize az çok ben 
~Yen memleketler üzerinde yapm~k 
lıııyoruz. Bizim ıribi zirai fakat bıze 
"-"..aran dMa zengin olan Romanya-
>ı •le alalım. 
.. Romanya, umumi harpte?. sonra 
ilıi iiç misli büyümüf .. Kend11ı~e ~ok 
~"ngin arazi ve nüfuı ilhak edılmış .. 
""°asının iıtikrannı yapmış. Ve. da· 
ha Yakında haricten 105 milyon dolar 
~ bir İıtikraz temin etmittir. Bütün 
;_"lnlara rağmen Roma~yada 
-.gün hüküm ıüren ıktı&a-
~ buhranrn dereceıi, bi-
"llııı memleketteki buhrandıon daha u 
~~ildir. Acaba Roman~a~a para faiz 
:"ti hizim memlekettekı nııbetten da 
~ llcuz mudur? Bu ıualin cevabım, 
~oyanın Devlet Bankaaına (Milli 
li nka) bırakıyoruz: Romanyanın ma 
) •ılahatını ve parasının iıtikrarını 
~n ve tetkikat için geçenlerde 
) leketimlze gelen M. Riıt, Roma 
tÜ'"" milli bankasında mütavir 11fa· ı 
"il.• bulunduğu zaman bu ana banka 
ı, ınemJeketin diğer bankalan ara -
U "da bazı muhtıralar teati edilmiş . 

J.t lt.omanyanın Devlet Bankası olan 
• ili Banka bu muhtıraların birinde 
~or ki: "Faiz haddının tarafımız • 
ıı,, n teıbit edilmesini talep ediyorou 
~ Q- Size ıunu hatırl·atalım ki, Mil-

ankanın bütün &ayretlerine rağ -
~ıı faiz haddi %6 raddesinde ik>'n 
11' e ticari ~nkalar %20 %25 v_e hat 
ı.. %30 faız almaktadırlar. Tıcaret 
;"kalan ekseriyetle faizi % 18 den a 

iı İndirmediler.,, 
1" 4.yni muhtıranın dijier bir fırkasın 

• 1 

G•:zl Hz. Mecli11tekl localaruıd•n ismet Pf.nın nutkunu dinliyorlar 

Grup içtimaı çok hararetli oldu 
ve birçok meb'uslar söz alarak 
şiddetli münakaşalara yol -açhlar 

• içtimada neler görüşüldü? 
1- Asayiş nasıl? 2- inhisar/ardan ceplerini doldur
du.. denilen adamlar ilimler ? 8- C. H. fi. yolsu;luk 
g:ıptı mı ? 4- 1i1li1n inhisarından 45 milyon lira 
alıyor vtı hepsini masraf mı ediyoruz ? /J- la.raf var 
mı ? il-Muamele, ka:z•nç, veraset oergllerlndtJ, tndlliJt 
yapılamaz mi ? 7- irtişa kanunu.. 8 - Muhalefet 
tahrfpkiJr ve tahriklıiJr unsurlara perde oluyor.. 9 -
icra ve iflas kanununun tadili kabil mi ? 10-Ecnebl 
sermayesi celbinde karşı fırka ile lhtl/IJfınıız var mı? 

işte diln bunlar görilşilldii 
İsmet Pş. nın izahat 

ve beyanatı 

Besim Atalay B. in in9 

sana hayat 
veren duydukları .• 

dil Romanya ticaret bankalanndaki 'smll Pş. Mili et kürsu' Onde şarK 
~•dııatın kırk milyar Ley'e yani bi zaferimizin ehemmıyetini l' 1 b k 
~Paramızla 500 milyon lira.yaba· çtima ar perşem eye a •i: işaret ederken 
~lduğu aörülüyor. Halbuki yaptı· dar devam edecektir .. 
~ z tetkikata nazaran Tiirkiyede Jrtiına nasıl 

,.-d-liy-e-Ve-ka-"le-ti' lstanhulda250.000ki 
ismet Paşanın gaze- 1reye iştirak edece 

temize beyanatı 

Mahmut Esat Beyin 
istif ası kabul edildi 

Ve .. bütün bu reylerin C. H. Fırkası 
VPrileceği anlaşılıyor 

ANKARA, 23 (Milliyet)
Mahmut Esat Beyin istifası 
hakkında Başvekil Paşadan 
ma!Umat istedik. Şu beya
natta bulundu: 

Defterler yann akşam kaldırılıyor.Fesatçı un 
ların tahrikabna fırsat vermemek lazımdı 

:'- Mahmut Esat B. tara
fımdan istifaya davet olun
duğu haberi asılsrzdıF. Ken
disi şimdiye kadar bir kaç 
kere çekilmek arzusunu gös 
termiş ve tarafımdan kabul 
olunmamıştı: Bu defa ısrar 
etti. lstifasmı kabul etmekle 

İntihap cedvellerinin aslı 
müddeti yann akşam saat altı
da tamam olacak, cedveller kal
dırılacaktır. Yapılan müracaat
lar neticesinde isimleri unutulan 
ların da isimleri cedvellere idhal 
edilmiş ve artık bu kabil müra-

1 caatlann önü hemen, hemen a
lınmış gib!dir. Bundan sonra re
ylerin toplanması icin hazırlrk
lar başlayacaktrr. İ~tanbulda be müteessif olacağım.,, 

--------""'-------' lediye intihabatına İştirak ede-

ısmet Pş. _ fethı" B. cek kadın, erkek m\jntehiplerin 
miktarı 250 bin kadardır. San
dıklar 5 Teşrinievvelde çıkarıla-

Dün akşam uzun bir rak reyler toplanmağa başlana-
mülakat yapblar cak ve herkesin bizzat reyini 

ANKARA 23 (Milli et) - kendi~ vermek I?ec?uriyeti bu-
. ' . l Y lundugundan hıç bır mazeret 

Fethı Beyle Nun Bey, smet Pş. kab ı d'l · k b k ı ·ı 
tarafından bu akşam Çankaya- .. ~ e.

1
1 mıyece ve aş a an e 

daki kö künde kabul edildiler. gon en en reyler kabul olunmı-
• ş . yacaktır. Sandıklar kaza mer-

Miilakat, hır buçuk saat devam k. ezlen'nde bul k l' t · t' unaca ve evve a 
e mış ır. kaza dahilindeki müntehiplerin, 

Maarif vekilliği 
ANKARA, 23 (Telefonla)

sonra da nahiyelerdeki münte
hiplerin reyleri toplanacaktır. 
Nahiye müntehipleri de kaza 

Beyazıt belediyesinde iı. 
hap enciinıtmlnln fa•lly 

merkezlerine giderek rey pu 
!alarmı atacaklardır. Maam 
lüzum görülürse kaza dahili 
ki reyler toplandıktan sonra 

(Devamı 2 inci sayfada) 
Maarif Vekaleti
ne Vasıf Beyin 
tayini ihtimali 
kuvvetini kaybe 
miş gibi görün. 
mekle beraber 
mezkUr Vekalete 
yeni bir namzet 
olarak Bursa me· 
buıu Eaat Beyin 
de isminden ısra~ 
la bahsedilmekte
dir. 

Yeni fırka günde 5 lira ücretli 
tuttu 

ESAT B. 

Fevzi Pş. Hz. 
Erzurum 22 (Mill;yet) - İ

ki gündenberi şehrimizi şereflen 
diren Fevzi Pa~a Hz. diln de kı
taatı ve tabyaları teftiş etti. 
Akşam üzeri beledi ye tarafın 

dan şereflerine bir ziyafet veril
di. Bugün saat yedide refakatle 
rindeSabri Paşa ve nüfus umum 
müdürü Akif Bey olduğu halde 
Hasankale - Karakcse tarikile 
Beyazrda hareket ettiler. 

propagandacı 

1 Muhtelif semtlerde teşkilat ve propagan 
1 yapanların bir kısmının mazilerinden 

fırka merkezine şikayet edildi 

S. C. Fırkasının Taksimde 
Cürnhuriyet meydanındaki mer 
kezinde dün şayanı kayıt bir fa
aliyetolmamıştır.Ankarada bulu 
nan merkezi umumi heyetinden 
buradaki katibi umumilik büro
suna dün telefonla bazı talimat 
verilmiş ve bilhassa belediye in
tihabatmı kazanmak için faali
yetten geri kalınmaması emre
dilmiştir. Fırkanın İstanbul o
cağının da Kalmis apartımanına 
nakledilmesi düşünülmektedir. 

Dün fırka merkezine bazı sem 

tlerden yapılan müracaatlar 
fırka teşkilatını ve propaga 
sını semtlerinde yapmak isti 
!erden bazısının vaktile Hür 
yeti itilafa, İngiliz muhipler 
miyeti gibi teşekkülerdeçalış 
olmalarının halkın aksi tesir 
tıgmı ve bu yüzden belediye 
tihabının da kaybedilmesi il 
malinden bahs ile şikayette 
lunmuşlardır. Bu müracaat! 
katibi umumilik bürosundan 
vap verilmiş, teşkiliit ve pro 

(Devamı 2 inci sayfada) 

-~ tlin bankalardaki mevduatın yekii- y Dün sabah ve akşam Besim Jtialay ve CeliJI 
ıı.,·~rmi mevduat dahil olduğu balde- /d ? 'ki J Jd G • H 
(la ~iktarın yar111nı bile bulmuyor. 0 U • • ~· 1 ı ce se yapı ı Nuri Beyler azı Z. 
~, >iilüyor ki, menkul, ııayri menkul Mançester gardiyanın 
~akit serveti bizden çok olan Ro- ANKARA, 23 (Telefonla)- Görüşmek lazım geldiği kanaa-,kimlerdir?. · 
~ Yada ticari bankalar, faizi %20· Cümhuriyet H~lk .. ~ırkası Mec- tile hareket ederek bir çok ten- 3 - Cümhuriyet Halk Fırka- mühim bir. bendi 
tı ı"~ddesindedir. Bankaların aldıkla Jis grupu bugun ogle.de. n e_.vv.el kitlerin, şikayetlerin son gu'"n- sı, onun hu"kumeti ve onun\ ATİNA 22 - Londradan bil "-filiz bu raddede oluraa zürra ve eı k h 
tı\ •n bu miiesıeııeler haricinde teıla- ve sonra olmak üzere 1 1 mu ım !erde ortaya atıldığını, muhte- resmi ve gayriresmf teşkilatın dirildiğine göre Mançester gar-
ı~ edecekleri para için ne miktar içtima yaptı. Fırka meb~sları lif nutuk ve neşriyatın da bu da yolsuzluk var mı?.. diyarı gazetesi Türkiye ahvaline 
'ı. vermeleri lazım aeldlği kolaylık- nm hasbihalin~ ~e noktaı na- - yoldaki mesaiye hız verdiğini 4 - Tütün inhi~arının g~tir- tahsis ettiği makalede tam bir 

y h'?in edilir. zarlarının teatısıne fırsat ve- kaydederek: diği 45 milyon Jıra!ık varıdat parlamento usulünün ahenk ve 
ole d e.zıyet diğe.- komıu memleketler ren bu içtimalarmilki .sabah r.3, - Bunlar üzerinde ııerbestre insicam dairesinde cereyan etme 

e daha pembe değildir. b " 
Ş at onda Afyonkarahısar me - görüşmek, hiç bir arzu ve e- - si için tam bir parlamentarizme 

,..._~halde iktısadi bünyesi bizim bün · · de arı! ,.··qı.z 'b' h usu Ali B. in rıyasetı~ .. ,. - meli kafamızın içinde hapset- ve muhalefetin vücuduna taraf-
.;~ gı ı ve ya ut bizimkine müşa b t me 

1 
olan ve parası bizden daha u~ı:z dı. Fırkaya mensup u un - memek, tereddüt getirebilen her tar olan Gazi Hz. nin hürriyet-

q qnan ınemleketler hangileridir ? b'uslar içtimada hazıı;. ~~unu- noktayı istizah etmek, söyle- perverliğini takdirlerle yadedi-
. ;;unla heraber hükumet faiz hadle yor ve bir an evvel goruşmek, m.:k; cevap almak ve istemek, yor. 
"ıı/"inde imkan ve salahiyeti dahi- muhtelif mesele ve mevzulara inaruncıya kadar söylemek ve 
,\~•dbirler almaktan hali kalmadı temas etmek için adeta ~b~- söyletmek Iazımdır. 

· e 
1 

~. ıniieuir olacağına kanaat ııe- sızlık gösteriyorlardı. Kursu- İfadesinde bulundu ve hüku-
e~~ııı Yeni tedbirleri de mütaleada 
~ !>diit etıniyecektir. Nitekim ~· . 
~ı...evlet Banka11 ve aerek Ziraat 

i1 ~· cephelerinden timdiden der
ll~tt.ıği tedbirleri mevcuttur. 
I~ iz Öyle biliyoruz ki, para faizi me 
lep•;; ~raları için olduğu gibi, arzu 

aıdeıine tabidir. Bu lıaide her 
~n .ıı. •e her mekanda mutlaka hük. 
uu," ıcra eder. Muhterem Fethi B., 
lktıunu~ bir yerinde söylediği gibi: 
vı·ı'adı kanunlar öyle zaruretler 
~~ kder ki, bunlara kartı biaane 
.,1/b!"n ve bunların tesirleri her 
tıd 1 bır eınrü iradeye tibi olur zan 
ı. a 

1 
uluıunaktan daha büyük bir 

o anıaz.,, 
Siirt meb'uı.ı 

MAHMUT 

Bir istifa 
·a~~DRtT, 23 A. A. - Dük 

1• be ın stifa ettiği temin .edil 
"tedir. 

metin her hangi bir zaman her 
hangi bir süalin cevabını verme• 
ğe amade bulunduğunu beyan 
etti. 

ı İçtimada söz söyliyen, soran 
ve noktai nazar beyan eden meb 

j uslar bilhassa Cela.I Nuri (Geli-
• bolu), Reşit (Malatya), İlyas 
Sami (Muş) Mazhar Müfit (D 
nizli), RemZ'İ (Sivas), Besim A 
talay (Aksaray), Yahya Galip 
(Kırşehir), Mehmet (Kastamo

Yuhga Gaı.p ve Asaf B. /er nu), Asaf (Bilecik) Beylerdi. 

ye ilk sözü alan fırka lideri Gerbek bBu 1ze~atm,dg:rek._di1- · 
ı t Pa a geldi ve izahatına ğer me us . enn sor ugu,soy e 
sme ş d". 1 ti bi k 

baŞladı. Basveki.l, her nevi mev- ıgı '?ev~udar şu slurebile. r aç 
e mcs~lcye temas eden i- esas uzerın e top ana ır~ 

zuv A. P 
Grup içtimaına ril'aset eden 

Ali t:Jey " Afyon,. 
Batına başlarken: 1 - sayış nası ... 

za _Bilhassa her şeyi açık ve 2 - inhisar/ardan cepleriniı· geldiği gibi masr~f ~apı~mdan 
dd

.. ·· doldurdular .. denilen adamlar (Devamı beııncı aalıifede) tere utsuz .•• 

Mahkum edildiler 
BOMBA Y, 23 A.A. - Bom

bay kongresi harp meclisi reise
si ile altı azası 3 ila 4 ay hapse 
mahkum olmuşlardır. 

,.----, 

1aksl irin kabul edilen kapalı otomobil vtı 
bir lükı ar1tba 

Otomobilciler tek tak 
siye itiraz ediyorlar 

Onlara göre belediyenin babul ettiği 
model 20 sene evvele aitmiş 

Şehrimizdeki taksi sahipleri timaı çok hararetli olacaktır. Ş 
bu akşam saat 8 de şöförler ce- förler tek taksi evsafının h 
~iyetinde topla~arak belediye- menhemen hepsine itiraz etme 
nın .s~ı: tek taksı evs~ı hakkın- te, belediyenin tek taksi tipin 
daki. ıtırazlarıru tesbıt edecek- de büyük bir gafletle hareket 
!erdir. tiğini, otomobil tiplerinin her 
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Talısin Paşaı1111 

il.o: 45 

amit 1 
Hatıratı •. ilill 

~---
(TercUm• ve lktlb• • 
hakkı mahfuzdur.) 

Hünkar, Fuat Paşayı 
Şama nasıl sürdü ? 

Jumalcılığın en ziyade revaç 
bulduğu devir ve Fehim Paşa 

H 

S. C. liderinin bir an evvel rey sa
hihi olması için ne yapmalı 

Üç intihar 
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eledlye su mikdarını tezyit için le bir yor 
~hhemelerde ı Yumurtalar Bakkallar Ne oldu? Su işleri G. San' atler' Vilayette J 
), Ragıp B. Tacirler yeni teşeb- Cemiyet itleri yeni Beynelmilel mimari Belediye ~u miktarı- Mimari i;~hlr ~Ü-

. . . büste bulundular baştan karıştı kongresinin nı tezyıt edecek tehassıs getiriliyor 
ıhlıye talebı 1 ınci F th B hk .. k · Evkaf sulan varidatı il ·-·- ı taya havela edildi Barselona doğrudan doğ- e i ey ma emeye muza eresı Mua imlerin maaş an 

ruya ihracat yapılacak tevdi olundu Kongre altı sene sonra bir tilrlü alınamıyor 150-300 lira arasında 

Nüfus işleri 
-+·----

Nahiyelere kadar 
şubeler açılacak --·-

ilim Ragıp beyin mu

lakemesine pazara 

B •-•--11 em t' ı'şlen· yenı· Belediyeye devrolunan sula- olacakbr 
· •- · a ..... ar c ye 

1 T k" d l k Jandarmalar kazalara "'umurta ihracat tacır ... n ye Ur ıye e top anaca 'd t E k ft 1 k 
. ı . . • Jar- ı..a.tan kanşmıQtır. rın van a mı v a an ama 

ba t bbüsata aın•mı• u ~ v · · k'J d'J k · Güzel San'atlar Akademisinde ye- k . d·ı· 

başlanacak 
kınposta mes'ul müdürü Se
Ragıp Beyin itiraz talebinin 
rceza riyasetince tetkik edil
Yazı1.mııw. 
lğırceza riyaseti keyfiyeti 
li vazifesi dahilnde görmiye 
tetkik ve bir karara raptı i
Altıncı istintak dairesinin 
but bulunduğu Birinci Ceza 
Setine havale etmiştir. 
Birinci Ceza Reisi Vasıf B. 
İraz ı tetkık etmektedir. 

elirn Ragıp Bey, muhakeme 
'a§lamazdan evvel Ağırceza 
Setine bir' müracaatta daha 
Dnrnak hakkım haizdir. 
ııuhakemeye pazar günü 
fanacaktır. 

Oruç ve Şemseddin 
~. !erin mahkumiyeti 

nakzedildi 

n~ zı ll§e '" ,,.. .. Y Cemiyet reisi Hasan B. bir Peştede toplanan beynelmilel ıçın teş 1 e 1 en omısyonun ni tedris senesi faaliyetine başlan- ı ta sım e 1 lyor 
dır. müddet evvel hey'eti idare tara- mimari kongresi eylfilün 15 in- çok karışık oaln bu hesap işi- mıştır. Vilayetin yeni teşkilatında 

İhracat eşyalarunı.ım bailı- fmdan riyasetten iskat edilmiş- de hitam bulmuş ve tiirk murah nin içinden bir türlü çıkamama- Akademiye ta_lebe kayıt ve kabulü nüfus ube!eri m"k 
1 

b' 
calarından olan yumurtalarmuz ti. Cemiyet idare heyeti riyasete haslan memleketimize avdet et- sı üzerine belediye idaresı, ev- devam etmektedır. Bu sene en çokj ş u emme ır 

·ı..; f kafın nazarı dikkatini celbet- mimari şubesine rağbet vardır. surette -~akaım edilmiştir. Kaza-
memlekete temin ettir;• men a- dün Ahmet Ziya beyi intihap et mişlerdir, Şimdiye kadar bu kısma s talebe !arda nufus memurluklar: ihdas 
at nisbetinde fena bir şekilde miştir. Kongreye Türkiye namına miştir. kaydedilmi~tir. Abder.ıınin mimari edilmiş ve her nahiyede de nü-
ihraç edilmektedir. Yumurta ta- I Cemiyet umumi katipliğine mimar Zühdü, Macit, Samih Belediye, komisyonun me- kısmına lise, diğer şubelerine orta fus şubeleri açılmıştır. Bu cÜm· 
cirleri buradan yumurtalı1,:rımızı ı gelen Ahmet Halim Bey de he- Saim, Hüseyin Avni ve Tarık saisi bitince icap eden mahsup mektep mezunları kabul olunmakta- leden olarak Beyi be . K kl 
dog-rudan doğruya Marsılyaya yeti idare ile anlaşamadığ:ndan Beyler iştirak etmişlerdir. muamelesi yapılmak üzere şim dır. Eylül nihayetine kayıt muamele- .,. k" Ad 1 er yyı: '.~ı •, 

· ı Y rt l dilik evkaftan suların evkaf si bitecek ve 2S Tesrinisanide dersle- ~ren ay, . a ar ve eşılkoyde 
ı'hraç etmektedır er. umu a a çekilmiş ve yeri münhal kalmış Ruzname mucibı'nce mesleki şubeler tes s ı · d · d b ı d · re başlanacaktır ı o unmuştur rımız Marsilyadan başka.ellerle tir.Diğer taraftan cemiyetin sa- terakki, tesanüt ve son inşaatta ı ares~n e u un ugu . zam~n 

1 

Derslere mis~fir talebe de kabul ' 
Avrupanın her tarafına bılhassa bık katibi umumisi Fethi Bey muhtelif memleketlerin rapor- sarfedılen tahs.'s.at mıktarın a olunacaktır. Fak1t bunlar hiç bir Fatih jandarması 
İspanyaya gitmektedir. Yumur heyeti idare tarafından usulsü" ları tetkik ve munakaşa edilmiş para talep etmış, fakat evkaf kaydıi şarta tabi degildir. Ve bunlara F 'h k 
ta tacirleri böyle vasıtaları orta- hareketinden dolayı mahkeme- tir. Türk hey' eti murahasasının hl unu kabule yanadş~ıyarak su- diploma verilmez. adtı b azası.ı:ıa, Beyoğlu ka-

vakıfları ıger vakıf- Misafir talebelik için talip pek zasın an azı koyler alınarak 
Ya koymaktansa hiç 0 _lmazsa ye verilmiştir. izahatı büyük bir alaka ile kar- , ar n _ . . .. l k 

d - d ı 1 karışık oldugunu ıler sur çoktur. . . rapto un.aca tır. Bundan dolay 
şimdilik Barselona _ogru an Cemiyetler mürakabe büro- şılanmıştır. Kongrenin Ü<; sene a~_a .d b' dı'J - Bu sene Akade"'.'ide bazı yenılık- merkez Jandarma bölüğü Fatih 
dog-ruya ihracat yapabılmek ça- su da Fethi Beyi müddei umu- sonra Amerikada ve altı s .. ne - muş ve varı atk ~es ıt e .' rT?e- ı d M ı b e akade k 

d t t er var '.'· . eseb a.. u se .. nk k . . azasına naklolunacak ve o na· 
1 · · kt dırlar · · F h' B d T" . en para verme ıs ememış ır. re enru arama a · miliğe tevdi etmıştır. et ı ey sonra a urkıyede toplanması . mının mımarı .~u esı~e: yu se ~ı- - mı alacaktır. Merkezde yalnız 

Bunun l·çı'n bir kaç yumurta cemiyetin hesabatım tetkike ge- müttefikan kararlaQtırılmıştır Bunun üzerine beledıye Da- mar metkeplerınden bırınde muallım- H · h"'f k 
. ~ · . . • . .. l lik etmiş mütehassıs bir mimar ge- apısane mu ıa ız ta ·mı kala-

taciri de Barselona gitmişlerdir. len müfettişlere müşkülat çıkar Beynelmılel bir mimari mec- hılıye Vekaletıne muracaatla tirilecektır lsviçrede böyle bir mi caktır. 
mak tahkikatı durdurmak için muası neşredilmesi muvafık gö İstanbulu s•ı sıkıntısına maruz mar aranmaktadır. B J b • . • 

Hayvan borsasına kayit vesileler ihdas etmek ve esnaf- rülmüştür. Bu mecmuada 3 say- bırakan bu gayritabii vaziyetin Bundan başka Maarif Vekaletinin ey er eyı nahıyesı 
ücretleri tan vazifesi olmadı~ı hald~ para fe Türkiyeye tahsis edilecektir. düzeltilmesi için evkafı şika- ~imar~ olan M. Egl, atölye profes~- Üsküdar kazasının Beylerbe 

. toplayarak zımmetıne geçırmek Bu hususta memleketimizin ma yete mecbur olmuştur. ru mım~ır kV_edaBt B., de Akadı;mı- yi nahiyesine maarif tarafından 
t t b 1 h anat borsası ta1ımat f . ... ... . ... . . .. ye getırı ece tır. un ara muavın o b l l 
s ~n. u ayv . . · le itham edilmektedir. ru mımarları lazım gelen malu Vakıa beledıye, şehır butçe- !arak mimar Sedat ve Arif Hikmet o~a ~ 1 ~n mektep binası tahsis 'i t . ah .b. Arif namesının 32 ve 45 ınct maddclerı t b d ed k ed lm t B .. Ü k 

arın gaze esı s 1 ı tadil edilmiştir. Yeni şekil horsaya ma ı u mecmua a neşr ere sinden büyük bir fedakarlıkla B. !er tayin olunmuşlardır. 1 ış ır. ugun s üdar kc> 
~ç ve muharrirlerinden Şem- kayıt ücretleri şöyledir: Nurullah Esat Bey memleketimiz mimari faaliyetle ayırdığı tahsisatla sulara ait .. Maarif Vekaleti inşaat b~rosu a- ymakamı İzzettin Beyin ve me-
öin Toğrul Beyler Ağırcez~- Bfrinci sınıf aboneler 90. ikinci Dün şehrimize gelmesi bek- ri hakkında izahat verilecektir. tamiratı mütemadiyeyi yap-

1 

tolyelerı de bu s;•ne Akademıye nak- murların huzuru ile küşadı yapı· 
l'tıuhakeme edilmiş ve Anf f .. ü .. f 40 do·'rdu"ncu·· · Bu suretle cihan · Jarına kt d H ttA 'ka'f' talı !olunacaktır· lacaktır sını 60, uç ncu sını • lenen kambiyo icra komitesı re- mımar ma a ır. a a, gayrı 1 Mimari talebesi, bu atölyelerde · 
bç B. bir ay, Şemseddin B. 15;. birinci milbayaac'.lar .. 90, ikincı isi Nurullah Esat Bey gelmemiş türk san'atı tanıtılacakt-r. sisatal çalışılmasına rağmen 1 staj göreceklerdir. Tapu teşkilatı 

c_ne ag- ır hapse mahkfun e- 60 !ıra. Sımsarlar 40 !ıra ucretle kay ı · N •ı h B · b .. l Kongre münasebetile açılan vaziyetin evkaf zamanından Şimdiye kadar yalnız Maarif Ve- .. 
hk dedilecektir. tır. uru a . ın ugun geme T t kil" 

ış•.erdi. Temyiz ma em~- b si muhtemeldir. sergide asri vesaiti inşaiye ve daha iyi olduğu saiahiyettar kal•tinin .. is~ediğ.i p_ıa.~_ları yapan bü: ap_u .e~. at?n da ka~ala-
ıu kararı hey'eti umumiyesın Birinci v~ ikinci sınıf a one ve projeler teşhir edilmiştir. Bütün zevat tarafından beyan edil- rod~. ~ukumetın ~ılcu'."le me~anı ra ta~_sımı ıçın VıHlyet malıye· 
l:tıi.izakere ederek nakzı mu- mübayaacıların istihdam edecekleri Ford fabrı'kası · onlar ç k takd' d'l ·ş kt d' proıelerı bu profesorlerın nezaretı al- ye muracaat etmiştir 
lk .. .. .. memurlar için her sene maktuan ~avıy ? .. ır. e 1 '."°' - me e ır. 1 tında meccanen yapılacaktır. · 
görmüş ve temyiz uçuncu ve peşinen 25 lira üçüncü ve dördün- Ford kumpanyası İstanbulda bir tır. Kongreyı muteakıp venle~ Ancak buhranın önüne geç Mimari şubesi muallimlerinin ma-

Kaç meccani talebe 

alınacak? 

a dairesi buna dair evrakı İs- cü sınıf abonelerin memurlarından toplama fabr!kası tesis ede~ .. bu fab- zi!afette Maca~lar memleketi- mek, şehre isale olunan vakıf aşl.arın~a da b~~.ı tadi!at ~aı;dır. Mu
Jıuı Ağır Ceza mahkemesine be9er lira alınacaktır. Senenin al- rika~ı kendı 8me1ı::leke~~~::. c~lbı;- mız hakkında sıtayişkar ve sa- sular miktarını bir misli artır- abllı~lerı~, b~u~n ~a.kitlerını '."~kte
~ etmistir. Arif Oruç ve Şem tmcı ayından sonra kaydolacaklar ya- demıye~ ~ı a an u .°! erı- mimi nutuklar söylemişler ve k . . l" 

1 1 _ e asre e ı me ~rını temın ıçın ma 
IQin Be,ylerin tekrar muhake- rım ücret verirler İktıs>t Vekaleti nin tarızlerıne hedef olmakta ıdı. İs- B" "k G . .. . . . ma ıçın azım ge en esası ıs aşlar lSO - 300 !ıra arasında olacak-
'1c . ü.cretlerin azaltılmasına veya çoğal- tanbuldaki fabrika)f' çekemiyen bu uı:u. az'. ve turk ~ılletının lahat evkaftan sular varidatı- tır.~ Leyli ve orta mekteplere a-
!1 Yapılacaktır. tılmaoına mezun kılınmıştır. adamlar ikide bir Ford'un tesisatını taalısı şerefıne temennıyatta bu nın alınmasına mütevakkıftır. Bu s<ne Akademideki Sanayii tez- lınacak meccani talebenin imti· 

Lı d . İ İstnabuidan kaldıracağını işaa etmek lunulmuştur. yiniye kısmının dahili tezyinat ve !hanlarına perşembe günü başla· 
llariçten müsaa esız stanbulun altı aylık tedirler. Dün Atinadan çekilip te Peştede Macar istiklal abi- Belediye su işleri müdürlüğü mobilye kısımları da açılacaktır. nacaktır. Bu sene Erenköy kız 
<tlınacak eşya listesi bir sabah gazetesinin sütunlarında d ..... d k' h 1 k e nün tetkikatına göre, İstan- G l , tl b. \',..; d ihracatı yer bulan bir haber de bu neviden- .~sı onun .e ı maheç u asba erk bul cihetinde vakıf sular an- üze sana ar ır 10 .n e lisesine 70, Çamlıcaya 11, Kan-
~nebi malı mübal'.'aa"'. için ş~~- Altı ay içinde şehrimizden hariç dir. turk heyetı mur hasası yra cak bir aylık ihtiyaca kafidir. İçtima dilliye 11, Kabataşt:A 9 ve İstan 

kadar icra vekıllerı heyetının . k d Bu habere göre Ford fabrikası renginde işlenmiş bir çelenk Gu"zel Sanatlar Bı'rlı'g"ı umum-ı ı'da- bul Erkek lisesine de 5 talebe a-lrt . 1 k ·d· memleketlere şu cıns ve mi tar a B' l h d J -
~ alınması lazım geme te ı ı. mal sevkedilmiştir. müdürü, tesisatın Atinaya nakli için koymuştur. Bu münasebetle ya- ınaena ey • su ar ıgı ve re heyeti dün akşam Namık İsmail lınacaktır. Müsabaka imtihanla 
t t Vekaleti memleket dahilin- Fasulya lOS. fındık içi 134, nohut Yunan Hüklımeti~e teklifte bulun- pılan merasimde Türkiye sefa- yağmurların azlığı dolayısile B. in riyasetinde fevkalade bir içti- rı mektep muallimlerinden mü-
td•riki mümkün olmıyan şeyle- muştur. Halbukı bızce mevsukan mev . .. d b 1 vazolunan takyidat ve gün aşı- B" r- d h'l 1ın k · kk b' h , f 
''•misini tesbit etmiş ve Veka 389 susam 104, mercimek 415, yu- cut olan ve bu kere fabrika mahafi- retı musteşarı a u unmuş ve ma yapmış ve ır ı~e a. ı. o a_ ıs- re ep ır ey et tara ından ya-

,trıe, müdiriyeti umumiyelerin laf 36. buğday 142, ceviz SOS, bul- !inden ayrıca teyit edilen maluma- mütekabil nutuklar irat edilmiş rı su vermek gibi münavebe u- tiyen resim muallımlerını~ vazıyet- pılacaktır. 
ı , Yila'yetlen'n 100, kazaların 25 gur 51. bademiçi 48, arpa S2 tondur. .. b h b . h' 1 t' sulelri ancak bir ay sonra meb- !eri görüşülmüştür. Tezyıni san'-

Bundan başka 1880 sandık ceviziçi, ta gore, u 8 erın ıç as 1 ve esası tr. atlar şubesinin tevsii kararlaştırılmış 
h k•dar ecnebi malı mübayaaıı- 21 s sandık afyon, 4Sl balye keçi yoktur. Macar maarif nazırı murah- zul yağmurlar yağdığı takdir- trr. Bu şubeye genç ve müstait un - Lehli talebe şerefine 
~eıuniyet verilmesini kararlaş- kılı 15 balye pamuk, 14 bin S27 U" .. . . k t 1 haslar şerefine Tuna üzerinde de kaldırılabilecektir. surlar alınarak mesleğin inkişafı te- • f ti' 
ltCtır. baly' e tiftik, 3251 balye yapağı, 40 zum ve ıncır U U arı bir deniz tenezzu"hü tertip etmiş Belediye, kurak zamanlarda min edilecektir. Türkiycde bütün çay zıya e 

t .nebi memleketlerden Vekiller k 1 d ld \ k • f' ki' 1 Til k • Ş h · · tti k balye koza, 107 ton .. uş yem• _4031 ahı" e yapı aca t' şeh·ı're daha ziyade su verebil- tezyinı a ış ve re am ar r san - e nmızde bulunmakta olan ararı alınmadan mübayaa- d b 1 ır. o 1 f d ıl k 
ırı bin 702 tane av erısı, S a ye ıpek mek için kırkçeşme suyuna ait atk.r arı tara ın a~ yap .aca tır. Lehli darülfünun talebesi için 

tıtır . ezuniyet verilen şeyler §Un· muhtelif memleketlere gönderilmiş· Memleketimiz üzüm ve incir mah- B l k M h t "ldü f d .
1 

Bu suretle bulunan bır çok Turk san' b k T" k .ı. d hl c ' sulatının ambalajinde kullanılmak il- a ı çı a mu O büyük bendi ter i uvan e ge- atkar ve ressamları himaye edilmiş u a şam ur oc<>sm a r çay 

~
anı, yazıtakımı, çakı ve kalem- tir. Bunlardan av d•risi en ziyade zere ' lazımgelen kutu imalatının yer .. .. nişletmek sure tile hacmiistia- olacaktır. ziyafeti verilecektir. 
~ pergel takımı, makas, şapi- Amerika ve Almanyaya tiftik İngii- li fabrikalarda yapılması hükumeti- Geçen cuma gunu Aksar~yda bisini arttırmağı kararlaştır- Kış müsamerelerinin birincisi Teş 
lf ıtıaldnesi edevatilc ber_a

1
_ber, . . miz tarafından kararlaştırılmıştır. !bir takım sabıkalılarla polisler rı'nlevvelin 15 inde verileccktı'r. M b d 1 k • 

f e tereye gönderilmıştir. mıştır Ü a e e omısyon makinesi oraliogra . cı a v Bu kararın tatbiki için Romanya arasında vaki olan müsademe ne · Serbest tiyatro ve edebiyat ders-
il~ levazı~ı. yazı makineleri. Tütün inhisarı İngiliz ke_rest_eleri üzerindeki gümrük mu- ticesinde sabıkalı Ali tarafından Şimdi (800,000)metre mik- !eri için muallimler henüz tesbit edil Muhtelit mübadele komisyo-
~•ıtı tablası, lamba. te~mometrke d afıyetı kaldırılarak bunlar ağır l b' 1 lanan ba abı hacminde olan bu bent terfi memiştir. Önümüzdeki salı günü nunda dün üçüncü büro irtima 
ı._~etre, soba (çini, demır), taba grupile anlaşama ı gümrük resmine tabi tutulmuştur. atı an ır kurşuna y~ra ·1· ·ı (1200000) b' · ı d h ı k k " 
~·· çatal, bıçak, tuzluk. karlık, Bu suretle eskiden Romanyadan lıkçı Mahmut, tedavıde bul_ un- duvarının 1 avesı e ' ' ır ıç\ma k ~ a yapı ara son arar- etmiş, etabli Rumların aile reis-

'·1-mı kahve takımı, ig" · B' t ·ı· "t" · h' d metre mikabına iblag olunacak !ar verı ece tir. Jen'nıı ait noktaı' nazar lhtt'Ja'fı .... " ır ngı ız grupu tu un ın ısar getirilen keresteler yerine 10 bin duğu Cerrahpaşa haatanesın e 
İpllk 'masa ve duvar sa- idaresine müracaat ederek İngiltere '."etre ı_nikabı_ kadar da~ili .mamulhın ölmüştür. caktır. Resim sergisi için yeni hakkmda müzakıeratta bulun-

ı., .. •il ~e edevatı, portatif fener, de cıgara satmak hakkını istemişti. ıstımalı temın olundugu ıçin bu se- Vakıf suları mecralarının bir karar muştur. Müzakere henüz netice 
,,Uk hokkası. kibritlik. . Bu hususta tütün inhisar id~resi- ne 350 bin liralık bir tasarruf temin l h' J k k 1 1 k l · · BU b 

tı~unıardan mada biltçede ayrıca le mukavele yapmak için M. Gotye edilmiştir. Sanayi bankası ıs a 1 e aça su ar top anara Her sene Ankarada açılmakta olan . en.memıştır ... ~nun. ugünde 
~ '. olınıyan v• demirbaş defte- isminde biri şehrimize gelmiştir. Önıimüzdeki sene bütün üzüm ve Sanayi Birliği tarafından teıkili günde 8000 metre mikabına çı- resim sergiai için hükumet yeni bir ıçtıma etmesL ıhtırnalı vardır. 

ithali lazım gelen makine iilat Şimdiye kad.r yapılan müzakereler incir kutuı.rı dahilde yapılacağın- takarrür eden Sanayi Banka1t etra kanlacaktır. şeye karar vermiştir. 
ıtdevatı Vt s•ir eşyadan yerlerine delil hiç bir neti<e hasıl olmamıstır. dan bir milyon lira tasarruf edilece- fındaki faaliyet hayli ilerlemiıtir. Büyük bendin tevsii inşaatı- Bu yeni karara göre, sergiye genç, Bu sene ikmal edilecek 

tı. malı alınmMı k•bil olmıyan Mu'"zakeratın menfi netice verme- ği anlaşılmıştır. Romada kendı'lerile müzakerat ce- h d b l k .. ihtiyar herkes iştirak edecektir. 
'' d k E b' k na ilkba ar a aş anma uzere · ... · h · t c arars[z alınabilir. sine sebep inhisar idaresinin ilerde ene ı erestelerine 20 lira güm- reyan eden ltalyan gruplarile eaaı Bır JUfl eyetınin tesbit edeceği bi 

iiksek m !.ıallim mekte- bu şirketle olan ihtili'ıflarmda ha- rük resmi konulmuştur. üzerinde anlaıılamamıt bir nokta üze projesi hazırlanmaktadır. rinci, ikinci ve üçüncülere hükumet-
b • kem kabul etmemesidir. - ••• ' rinde muhaberat cereyan etmektedir. çe nakdi mük3fat verilecektir. 
ıne alınacak talebe f M .. k "f ti v ı Vakit kilresi aybaşında Ankara sergilerine ecnebiler de İŞ· 

\'İl Afyon kon eransına u a a l eg ence Etin okkası 50 kuru<:.a tirak edebilecektir. Fakat, gümrük i-
taılt•ek muallim mektebi bu ıe - .. d ·ı k .. . . . . . . l' işliyecek daremiz memlekete, teşhir için bile 

"fıı ebe kaydü kabul muamelesine rapor gon erı ece Polıtıka,, refıkımız bır kaç gün- olsa, gelen her eserden gümrük res-

şimendiferler 
Ankara, 23 - Fevzi paşa -

Diyarbekir Demiryolu faaliyeti 
Kanunusanide Alancaya vara 
caktır. 933 de Fevzi paşa - Ma 
latya - Ergani hattı bitecekt:,., llıti nıhayetine kadar devam ede- 'd C d f denberi okuyucularının cidden hoş- Galata kulesine konan vakit mi almaktadır. Alakadarlar bu yüz-

'· Kanunusanı e enevre e a - ı · .. - k" · · · l ·ı · · · K J · · · h' b' b' lııı:eı. . . 1• arına gıdecek mukiıfatlı bir eğlen- uresının ış etL mesı ıçın u e den: sergıle.rımıze ıç_ ır e_c_nı; • .. •an Ergani madeninde alman ~er 
'••i~ebe7 bu se~e fizik b~!mya yon mürekkebaltı ıstıhkaa latmbın ceye devam ediyor. Ref~kimiz haf- ile Kandilli rasat merkezi arasın atkarının ıştırak edemıyece_g~nı soyie tibat netkt"sinde Mersin t<ırikila 
tiy .e . edebıyata 2, ta ııyata tahdidi için top anaca o an e- ı t d .. d" t def 1 5 10 r lık da elektrik tesisatı yapılması i- mektedırkr. Bunlardan bırı diyor • b b' b 

1 tf,. •<ıyeye 8 olmak üzere cem'an nelmilel konferansa verilmek 1 a a uç . or a , ve . ıra - ki: sen~v_ı on eş ıı; ton akır ma· 
kıa n1, alınacaktır. Talipler bu r. . zırlanmı tır Ra ı ların serı ve numaralarını ılan ede- çin belediye ile şirket arasında .. Fransa sergilerinde teşhir olu- dem ıhracı temın e.Jilecektir. 
de •dan fazla zuhur ettiği tak- ıçın bır rapor _ha. .. _ş · b' rek, hunları tedavüle çıkarmakta ve itilaf hasıl olmuştur. Ay başına nacak eserlerden gümrük resmi alın· Bu hattan '11a<ı·J:ı };alıke~ir. Kü 
ıı,, ;r_eşrinievvelin ilk haftası zar- por qıemlek~tımıze muhım ır ayni numaradaki parayı getiren kadar tesisat bitmiş ve küre iş- maz. Orada, gümrük memuru ser- taııva, ve Irmak C'ank h ti 
itıır~ır seçme imtihanı yapılacak menfaat temın eden_afyo~ sana- :o:ata be! mislini derhal tediye ebnek ''meğe başlamış olacaktır. ginln teşhir olunduğu mahalle gi- rı tdnunusanid : ır a_ a 
.•ı.~danda muvaffak olanlardan yiinin tahdidi aleyhındedır. tedir. ı der. Eser, satılarak salondan çı- . e bıteceklerdır. 
~ .... 1 mekt. ebe kabul ed_ ilecektir. , . Mezarlıklann ıslahı karsa gümrük resmi alınır. Satılmaz- Fevzı paşa - Malatya 251, Kü. 
'~ıt <rıuallım mektebı derslere Borsa fiatlen Şimdiye kadar birer lira olmak sa tefhlrden sonra, hir bir rüsuma tahya - BalıkeEir 24 ı. CJ:ık rı 
ldt hnun1a birlikte 15 Tetriniev- d İ 'Ji üzere tedavüle çıkardıiı paralar ıun Yeni teşekkül eden belediye tibi olmadan memleketine döner. İrmak 104 kilometredi. n .. ı 
· aşlıyacaktır. Dün borsa a ngı z lirası !ardır: mezarlıklar şubesi müdiriyeti Ayni uıulün bizde de tatbiki iyi o- hattm k.. t . r u u 
ıgİiran 1 k . t• 1 1030 kuruşta açılmış ve 1030 Seri 16 - No: 861537 !ur.,. uşa resnıı martta ya· ' 

o ma ıs mezarlıkların ıslahı için yakın- lacaktır . Ş•h . . ıyen er kuruşta kapanmıştır. Seri 24 • No: 929820 Alakadar zevat Ankarada bir re- · 
•ı- d o da bir 1)roJe hazırlamağa lııaş- · · · saı d ,.. ld '~i~ b .. ,ız e " ldüren adam,, fil.. Liret 9 02 Altın 927 kuruş- Seri 26 _ No: 47041l!. sım sergısı onuna a uzum o u 

,,.._ A.ıazı sahnelerini almak ilcere ' l görmüştür. laya~ı.kt•r. Yapılan tetkikat ne- ğundan bahsetmektedirler. 
kel ırı~n film §irketi mümessili- tan muame e Tedavüle çıkarılaa 5 liralıiın seri ticesinde bazı mezarlıkların ih- Resim muallim muavin-

~digiırıesı üzerine bir çok italzier, . d ve numaralI da şudur: mal edildiği anlaşılmıştır. Ciddi 1 
u,,n ne miıracaat ederek filmde T rıyesteye e vapur Seri 9 - No: 490664. tedbirlerle bu ihmalin önüne ge i!P imtihanı 
•· rolil ifasına talip olmuşlar- işletilecek "Politika,, bu numaraların neırine " ı çilecektir. Güzel San'atlar Akademisinde r~ne~b~hçe2~1~~~l~~l~!b~l ;.e 
"'ket· .. . . . devam edecektir. Karilerimize tavai- resim muallimliği muavinliği imtiha~ at et e?n en ışı ~- .. ı:. a ı-

tıı ha ın mumessıli M. John Alton Seyrisefein idaresi bu sene ıçın- ye ederüı: Ellerine geçen paralar. bu Et fiatleri son günlerde çok S f lanna başlanmıştır. Hariçten ve A- Je lzmır Altınordu klubunun da-
'•ii '.'.rhklarile meşgul olacak o- ele yeni hatlar açacaktır. Yapılan düşmüştür Buna sebep lstan eyrüse er İşaretleri kademi.den 24 kişi iştirak etmektedir. veti üzerine on beş güne kadar 

~dikt;or M. Bernhard tehrimize ilk tetkikat esnasında İskenderiye- numaralarla kar1ılattır11nlar. Talihin . d -
ki cÜ: sonra figüran işi halledile- h•ttından sonra ikinci hattın Tri- - bu numaralardaki paralan ellerine ka b~la gel er:'" v~ borsa a muamele Şehir dahil ve haricinde muh caı!:.tice 1 Tetrinievvelde belli ola- İzmire gidecek ve muhtelif maç 
~ nıu •tle bu mütacaatları rejiıö- yeote olmaaı hatıra ıelmektedir. dar etirdiği kimseler bilüahm t goren kesımlik hayvanlarm mez telif yerlere konacak olan bey- !ar yapacaktır. 
l?ü.,:;asaıatına talik etmiştir. Türk ihracat limanlarile Triyes- bet !uslini "Politika,, idaresinden :. bahada kesilmeğe mecbur _olun- nelmilel seyrüsefer işaretleri ta- 4 üncü şube müdürlüğü ----
~ği, f"ı· ~e kadar zamanda bitiri- te araeında .ıkı bir münasebet var- labilecelderdir. masıdır. Mezbahada kesılemi- ·ı · al · ·imi S'l' 
•ta guranlara verı'lecek u"cret dır. Muhtelif senelere ait Türk mal· h 1 'h .. mamı e ım ettın ş olup kai- Sadettin Beyin işten el çek- l ıvrİ cinayeti 

'' d yen ayvan arın 1 racma mus' deleri hazırlanmaktadır. Bunlar ?irltett hen~z malum değildir. !arına karşı transit yeri oldugunu d dil k edi tirilmesile inhilal eden polis dör Si'ivrinin Akp nar köyünde 
''nıeı, n_ •ehrımızd• başka bir film göstermektedir. B h t a e e . meme t r. da nihayet ay başına kadar bit- düncü şube müdürlüğüne mua-
oırn ı?l henüz verilmiş bir ka- Seyriıefain idaresi bu hususta he- e.fl. as 8 var• Et bırçok kasaplarda 50 ku- miş olacak ve işaretler yerlerine . C lil Be . l bir ci;:ıayet olml~Ş vr. Tevfik, 

•dıgı beyan edilmektedir. nüz bir karar vermemiştir. V kadar satı vın ~- yı~ asa eten t:ıyini Hüsnüyü ağır surette yaralamış 

'F enerbahçe yakındc1. 
İzmire gidiyor 
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MiLLiYET AMBA f.YLOL 1930 

. -~~~!~~-~~!..~?.-~~~a., Sa:ı •'at 
~!~!?!!. -1-kcl Bilmecemiz s İNEMALA 

23 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddui 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la-

tanbul. 
Telefon numaralan: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 
• 

ABONE 0CRETLER1 

G 
3 aylığı 
6 .. 

\2 il 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kunıı 

750 1400 " 
1400 " 2700 " --

Gelen evrak Keri verilmez 
Müddeti ıeçen niiıbalar 10 kuruı 

tar. c-te ve matı..aya ait iıler 
için müdiriyete milracaat edilir. 

Gıozetewıiz llu.ların mee'uJiretini 
kabul etme%. 

Bugünkü hava 
Dön hararet en çok 24 on u 

17 derece idi. Bugün hava boludu 
elacık ıCll:glr muıebavvll cıectktlr. 

Listeler! 
Yemek llateaı detil, Belediye 

ıntihabmda rey vereceklerin lis
teleri duvarlara aaıldı ve rivaye
te nyaran itiraz eden de olma
dı .. Fakat bana anlattıklanna 
göre bu itira:ılann sebebi ~ııcı 
nin ismini bulamıınıasıdır. Lıste 
Jer ne sokak ne de alfabe terti
bi olmadığından iamini bulmak 
pek güç oluyommı. 

Bulan bahtiyarlar da yaşları
nı yanlış buluyorlar ... Mesell: 
~5 yaşındaki btr hanım S5 ya
şında görünüyor ve tabii buna 
itiraz etmiyor. Sonra bunun aka 
binde ayni hanımın kızı 40 ya· 
ıpmda görllnUyoc. Tabii o da an
nesin~ hilrmeten itiraz etmiyor. 
Vala! bununla rey venne ara
sında bir münasebet yokmuş. 
Evet amma kadın kısmının ya-
ile oynamaya gelmez, kızdılar 
mı sonra ters rey verirler. 

Bir mektup 

Felek B. 
Dün Beşiktaşta tramvay bekliyor

dum, nihayet geldi. Fakat 12 den 
aonra tramvaylar seyrekleştiği için 
halk epeycc birikmi9ti. tıimize geç 
kalmamak için acele binelim, dedik, 
\'C ikinci arabanın kapı demirini tut· 
tum. Tabii arkadan göğüs destegi 
fazla olduğu için binmeden bindiril
dim ve bu h•zla soluğu içtrde aldım, 
aldım amma bu sefer önümde bulu-· 
n rı .. Siıtlü m1031r geçkini.. bir hanım
d.m yol verme•i için: 

- Miısaade eder misiniz, geçeyim!. 

Yalanı hakikate tercih ediyor !.. 
-Franıızcadan-

Y alntıldı bir ııe11çti. Y 11tı da an· cafrm. Artık güzel tebeuiinılere veda 
cak otuzunda denebilirdi. Hiç fa ,Ja etmek lazım gelecek. , . 
ıCıtermiyordu B;,ı gencin kaç ıenedir 
muhafaza ettiği bir meziyeti --evet 

bir meziyeti- daha vardı: Bekardı! .. 

O &'Üzel nazarlara veda etmek, hü. 
fi.sa bu dünyayı bırakıp batka bir 
diinyaya ııinnek lazım ırelecek .. 

Bu meziyet ıenç, yakışıklı bir er- Halbuki niçin evlenmeli, niçin bu 

k•k için bir çok ıalonlara ıirmeie, daima değişen, güzel tebeııilmlere, 

bir çok yerlere davet edilmeie vesile manzaralara veda edip az çok yekna· 
1 

t91kfl eder. Y etjtmit kızı, olan bir ı aak bir hayata katlanayım?. , 
çek babaların, anaların nazarı dikka· . O bekirlığın iyiliğini anlattıkça an · 
ti hep bOyle gençlerin üzerinde top· ı latıyordu, 
)anır. Maamafih doıtu bu sözlere hiç iti-

lıte bu ııencin ele b ... tarafta büı- raz etmemekle beraber onun ergeç bu 
nü kabul görmesindeki sebep bu idi, fikirleri bırakarak bir gün herkeı ııi· 
bekarlığı idi. b; evleneceğine emindi. 

Kibar bir salonda iki kız aretıında iki doıt arasındaki bu mük8.leme--
müki.lemenin mevzuunu te1kil edi- nin üzerinden epi zaman aeçmiıti. 
yordu: Bir ıabah erken doıtu ona parkta 1 

bllmecemldn halledilmiş 
şekli 

2 3 ~ ~ 6 7 8 9 10 11 

_,_ 

-~-i=!= 
AŞK VALSi 

_ Ne kadar gü11el delikanlı .. Mü ralt geldi. Fakat ırözleriae İnanını· 11 
bendismit.. . yordu. Çünkü bekar doıt küçük bir :,_ __ ...:.;...:.;:;;.. 

_ Evet. fazla olarak bekinnıı çocuk arabasını sürüklüyordu: Bugünkü 
ta , • - Aldanmıyoraun, dedi, benim. . • Soldan 1Bğa ve yukardan aıaiı: 

Kızlar konuturken bunlardan biri Bu çocuk ta benim çocuğum. Ben 1 - Sade (5). Ukin (5). 
nin anneoi yaklaıtı, kızının kulağına: herkeajn bildiii ııibi bekar defllim. 2 - Yükselmek (3). Bir erkek ia-

- Belli etmeden bak, diyordu, ıa· Evliyim, ve çocuğum da var. Fakat mi (3). 
na bakıyor. Seni beğendiğini hiuedi- herkeıi olduiuma immdırmalda etti- 3 - Nota (2). Erkek (2)· tarafından 

fim iıtifade o kadar büyüktür ki bu 4 - Birinci (3). yapmak (3). :'vlevsimln en büyük \'ivanı opereti yorum. 
Eğer yanına ıeJirae iyi bir ıurette 

luıbul et ... 
yalanı biç bir hakikate feda eti. Valide (3). '~~~~~~~~~~~~~~ 
mem!., i - Nida (2). Meyletmek (5). 

Dan1edildiii zaman bekar ııenç 1 i========:...:====;;;;:;; 
bu kızın yanına geldi. Kendisile dan- Mektepliler milsabakası 
..tmuini teklif etti. Genç kız bunu 

ı.abuı eıti Askeri siyasetimi-
Bö,.ıe veaileler, balolar, danslar 

her vakit olan ıeylerdi. Böyle eilen· zin zaferi 
celerden sonra yorgun yorgun evine 
dönen• ııenç beki.ı· gördüğü genç kız 
lardan biç birillİ kendine zevce ola

rak intihap edemiyordu. Pek çok il
tifat görüyordu Fakat o daima bun· 
IRrdan kaçıyordu. Zengin bir çok ba
balar vardı ki kızlarını vermek için 

ıe.bırıızlaruyorlardı. 

Onun bu talihine kimbilir kaç geft! 
delikanlı gıpta eder defH mi? .. Fakat 
bir gün bundan babaeden ve: 

- Niqin lıu kadar zengin ve gÜ· 
z.el kızdan bir taneıini zevce olarak 

intihap ebniyorıun? .. 

71 İnci haftanın 4 üncülüiünü E. 
muallim mektebinden Selçuk B. ka
zanınıştır. Yazıır ıudur: 

Bu haftanın en mühim havadiıl 

ecnebi teıiri ile aüzel vatanımızın bir 
kö§eoindcki havasını bozup muhay· 
)el ıiyaai emellerle fili ıekavette bu
lunan 8fkıyanın mukadder akibetleri
ne ufratıl-ıı haberidir. 

Dalına harikalar yaratan Türk or· 
duau buralarda yaıamağa alıtmıt o
lan eşkıyanın bile çıkamadığı kor· 

Diye M>ran bir doıtuna diifÜnerek hükümetimizi fazla bir maırafa mec-

fU cevabı veriyordu: bur kılmadan aıkeri ıiyaıetimizin za-
- Ben mi niçin intihap etmiyo- ferini kazanmı,lardır. Bu zafer yal

rum? .. Dostum, sen aafderun bir a- nız oradaki vatandatlarımız1n yüzü
dam değilsin. . nü güldürmekle kalmanuı bütün va

Bununla beraber bana bu kızlar- tandatlanmızın yüzünü cüldürmüş

dan birini intihap etmemi söylüyor- I tUr. Bu andan itibaren tarih bu iıya-

Yama (2). 
6 - Yazı aleti (5). 
7 - :•ota (2). A'ikô.r (5). Tok 

değil (2). 
8 - İyi (3). !ıtiibam (3). Bir göz 

rengi (3). 
9 - Rabıt edatı (2). Kırmızı (l). 

10 - Ben (!).İyi (3). 
11 - Saç ütüsü (5). Tanrı (S). 

Zıyl - Rize Aıkerllk şubOlln

den aldığım askeri HSikamı ~alp 

ettim. Yenisini çıkaracağımdan hilk· 
mü kalmadığını ilan eylerim. 

Kasımpaıadı Camii kebir mahal· 
lesinde 1 S numoroda mukim 320 

tevellütlü Pızoli Halit nglu AhdUr· 
rahman. ......................... 

lTTIHADJ MİLLİ 
Tiirk sigorta ş1rketi 

Harik ve hayat üzerine siırorta muamelesi icra ef'e·iz . 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

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

····~~· .... Telefon: Boyoğlu 2003 ••••••• 

Barik, hayal, kaza ve otomobil sigortalarırıılı -<= 
Galacada l..'nyon hanında klin ONVO~ SiGORTASINA 

Y aptırınıt. 
Türk iyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ıun ! . . _ 1 nı da ıahifeleri arasına almış bulun.. 

1

1 
farzet ki bu ıu:.c.el ve ı:engin kız .. maktadır. 

l~rdan birini intihap etmiı olayım. O Hülyaperver •iyasileı· de art'k Tur Ü YON 
za f.en evlcnm! bir adam olac•· kiyede böyle bir teş blniıe imkiin kal, J J

1 
Kumpanvasına bir kere u~ramadJo sigorta raptırmay •111.. 

madığını anla.nışlıırdır. Bu zafer uğ· lllııııiiiiiiıiıl-iııii'i"iıi..._IJıı> 7elrfıon ·. Be·ııo.tHıı - 2002 '~:·ııi!.,._ıııiiiiiiiiİİlll 
gım, her koca nııoıloa ben de öyle ola ~ J • ..... 

ı~ lim Hanım yüzüme öyle bir 
k '·-'- · b' f • · pe~iıı. Matm zcl mi dc.:ninız. yoksa 

lı ış u.-:<h_kı ır ırtına_geçır~cegım d ı> 
den urktum. Feket bır hadısenın Ma am m · · 

run<!aki şehit! . zi t• .i ve tebcil 
et c:k cazilerir.i Je eJk ,:amak hepi

miz ıçin velan: bir borçtı..ır. 

---·-
...,. Üç ayda biçki ve dikiş~'--' 

-------·-·---•ukuuna meydan ,ırokmadan ben de, Dü.ıdenlı~ri uykum kaçtı, aman 
. Ne olmus gilii'crden _şiddetle j F~lek .. f'.fcndı hrnı bu".den kurtar, bu 
g zkrınin icine baktım ve o dayana- muşkülumu hallet-.. ~u.rmet~eri~. firede bir cinayet 
'!lJldı hafif perdeden. B. Koym ... kmlennden 

B 
· M · d 1. EKREM Gerengün Tircılll• Bahariye 

- enım adam ol uğumu ner- 'l: 1 
dm bılirsiniz? dedi. Efendim! Bu takdire ait öir mahalle~ır,deıı ~oför san'lık za-

- Affedersiniz Matma~eı ı dedim. mereledir. Karşınızdaki kadın ·de İbrahim cfe,ıdi şahsı r .cchul 
Sonra yurnu•adı ve güldü. Şimdi ya lı ise Madam, gen ise M 0 t- tarafıl'dı>.n \:;a~mdaıı ke,;:; rnek 

'uır daha gaf yapmamak için, sizden,mazel dersiniz. Yan'ı~hk olursa suretile kat'edılın ştir. Z;uıne-
:orarmı Bir salonda veya herhangi 1 "h d 1 F · · k 1 b 1 k h ld k' k k tas ıı e er er. akat madem kı dilı.lig-ine gore im cinayet Bayın r a a a ı ma a e. ı vu ua ço · h .. .. . . 
geliyor, bilmediğiniz bir Hanıma tc-1 usnu nıyetle memuruz. hepsıne dır rnıntaka~ında yaırlmı~ ve 
oaduf etseniz ve sizin onunla konuş-ıMatma;rel diyin gitsin. kasten Tire mıntakasına getirı-

.\lüc" ~cm yUzl ·rçı: m zuntoırın1n mı..ıvaHıkıyetlerı \e ıırrimal ha~ 
\atta ihraz ettikleri me\kt ol· yıı.;il Kurur hi ~ed( r. t-:n son vı en 
~ı lav Fr.uısız usu!u ile 3 .. 'iJ~, tualt:t ta\'yor ve heyaz takımları 
tı· cr.ruatHı: n\likı;.mrot.lcn öğretir ,.e devir sonunda J\laarıfçe musac.lda\c: 
"t ıadetnaınt: \trilir. ~!czun n\an bir \'Ok llanımlnr kcn<h hesaplarına 
~elcteı' •ı·m•ğ• mu\ •fi k nlmıı~lardır. Dersler !! Tqrinien tide başlı· 
vacakııı. 'I alebe kavdı paıarıesı, 'alı, çar;anılıa ve perş. mbc günleri 
ü~t. den wnra "ra cdılmek ıedir. ;\lüdnlmler P"'' ile gidip ıelebllir
ler l:edikpaşa Rali l'aşa 'okujunda ~'.>ırd l\emalwin s'Jka~ı \'abram 
.4,,odorpn acentesi fe\kinde No. 1 Cedıkpıışa Bi~•i ve Dikiş 
dt"rsane.~i müdLırü: 

mak mecburiyetiniz hasıl olsa, peşin FELEK 1 !ip atılmıştır. ... \ladunı Noemi As~doryan 

''Milliı it,, in t.debi ıomanı: 77 1ı, •::ır em Hakkının karşısın- mak istiyo~. Fakat buhayalle
da durdu: rin yüzlerindeki yarım maske-

ramıştır. 

- Babana Jülyadan bahsede 
f.İ.m mi? 

- Biraz tehir etseniz fena ol 
maz, belki bunu da kastı mah
susla söyleniyor zannına dü
şer. 

- Feyyaz var. Bir kaç gün 
sonra bize misafir gelecek. 

- O zaman koruışursunuz. 
ı.;ok, acale mi? 

- Haydi, senin dediğin ol
.;un. 

Rasih Nevres, ayrılıyordu; 
Hürrem Hakkı ~eslendi: 

- Baban, seni görüp görme
diğimi sorarsa? 

- O vakit çare iz, ~öyleyin. 

Malını ut } esarı 

- Belki alay ediyorsı.muz! !er, tanımalarına mani oluyor. 
Belki de samimi-siniz ... Fakat Don Juan, azapla, istırapla kıv
kadın !ar, asıl kadın!Lklarım, er- ranıyor, kıvranıyor. . . Solmık
kckler de asıl erkekliklerini tan düdüğünü öttürerek geçen 
ı·~ybettiklcri gündenberi Don seyyar kuklacıyı çağırıyor ... 
Juan, öldü. Edmond Rostand'· Seyyar kuklacı, tezgahını •kuru 
ın vefa tından sonra neşredilen yor ve bebekleri oynatme.ğa 
"Don Juan'ın son gecesi,. ismin başlıyor. Kuklacı, onu cehe_nrııe 
deki piyesi okudunuz mu? me göndermeğe memur şeytan 

Hürrem Haıkkıda ecnebi mem drr. 
- Fakat nerede biribirim""Tz; le'·ctlcre, ecnebi muharrirlere, Hürrem Hak!kı, bilgiç bilgiç 

tesadüf etrn!s olalım? Eğer bir ecnebi eserlere, karşı ezeli bir basını salladr: 
falso yararsak tamiri pek müş- J"k d B'lm d·-· t , E·- Don Ju- ·~ra ,, a a a var ı. ı e ıgı, anıma - v.-.... ~ .. ~· 
ktillesir. dıi!ı seyleri bile bilir, tanır gö- alev olur, yanar. 

- İstasiyonda... rünmek onun başlıca zaflann - - Hayır. . . Hatırınızda iyi 
Hürrem Hakkı, manalı baktı, dan biri idi. Bu hususta en kü- kalmamış, unutm!J4!sunuz! Ros 

manalı gülümsedi: 1 cük bir ceha Jetini affedemez, tand büsbütün baskanetice bul-
-Yolda, Öteberiye takılma ... mahcubiyetinden kendi kendi- muş ... Don Juan'ın son daki•katıı 
- Ne gibi? ni ye,-di: kiye - Avusturya münasebatı 
- Malum ya... Aşinalar - Evet ... Hatırlıyorum! ge'lince, kuklacı, Don Juan'a bir 

çok.·· Rasih Nevres, arncasınnı tav tokat atıyor ve: 
Rasih Nevres, döndü, amcası runa dikkat etmemiş göründü, - Kukla ol! diyor. 

na vaklaştı: başladığı tonla devam etti: Rasih Nevres, hüzilnle başını 
- Ne demek istediğinizi an- - Don Juan, son geceıı;ini ya yana çarpıtmıştı: 

lıyorum. şıyor. Bütün eski sevgililer, bi- - Evet... BUtün ömrünü ı:-enc; 
- Haydi, yolundan kalma, rer birer hayal halinde geçiyor, toy kızları, genç kadınları kan-

Don Juan! g~iyor, geçiyorlar ... Don Ju- dırmakla geçiren ve daima alda 
Rasih Nevres, gö:ılecini kı&- an, onları vakalamak ve t~nı- tan Don Tuan. artı · k 

---- - - " 

olarak küçük kız çocuklacını 
kendine güldürecek!. . Evet ... 
Don Juan, artık çoluk çocuk 
maskarasıdır ! Ne feci akibet ! 

Durgun ve bitkin bir sesle ili 
ve etti: 

- Arık kadınlar, kızlar bu 
kuklaya inanmıyor, kanmıyon

lar. O, yalnrz çocukları güldüre 
biliyor! 

-19-
Rasih Newes, daha köıeyi dö 

nerken Eminenin mütereddit a
dımlarla dolaıtığını ve sata so
hı baktığını gördü. 

Şifreli ıslıkla, genç kızı çafır· 
dı. Emine, sevinçle d' nmüftil. 
İhtiyatını unuttu, civar koşJcı.tı, 
~n göriilmesine bile ehemftlıi
yet vermiyerek koştu: 

- Sizi bekliyordum, kti~ük 
Bey. 
Raıih Nevres, &ninenin yü

züne dikkatli dikkatli baktı; ne 
gö.Z!lerinde bir matem sönüklü
ğü, nede benzinde bir heyecan, 
felaket sarılıfı, solukluğu var
dı. Bu, biraz yüreğine su serp
ti: 

Bu akşam OPERA Sinamasınd 
Meşhur v.Lı ,.hne LF.O'\CE PEKRl·:T'nin eseri 'e dohakar arım· 

lerdn A N J) R E R O A ~ N ~; , e A L 1 < E R O B ~: R
T E'in tem'ilt muhte,emleri 

ikimiz yalnızken 
f< .. ransızca sözlü \"e şırkılı film go,[erilcccktir. 

Hayatı hakikiye sahnelerinin bazen mıi <sir v~ İ1A•'1' \C hnun de 
samimi 'e muşfik tablolan canlandırın bu filmde bir zcı cenin 
fazilet iz rıkihc:si tarafından )·ıkllmak t~teni1cn ~·uvıııını kurtarmak 

için giri~ti~i çetin mücıdelryi mu~avvcrdir. 

flAveten: l lalihızır sOr.lü dünya hıvıdi:-.leri ile bu mev1;.ıının \eni· 
likleri olan komik ve ~eali canlı re~imler 

~~~~ FLIP ı·e FRO(; ORKE:;TRA ~\·Ti 

+~MM~•~M~ ) arın ak~am ·····~·· 
MELEK SİNEMASI 

( Geçen sene lsıanbul'da Madam Pierraı ile berober alkış!adıgımız ) 
Komedi ~"ransez artistlerinden Mösyö A:'ilOR ~: LL'CLTI' ıirafından 

temsil edilen ve ahiren Parisıe büyük muvattaknet ka. ıımış olan 

YEŞiLHAYAL 
Temamen Frans,,ca sözlü üçüncü filmini takdim edtl'cktir. 

lltvelcn: VOX .il R:\AL hıllhazır' <esti dıinya ha\adi>leri. 

••••••• \fetro - (;oıdwyn Ma)·er filmidir.····~~ 

.. ••••MAKSIM•••~ 
KIŞLIK BAHÇESi 

Cihanşlimul bir şöhreti haiz 

MANDELBERG 
Marka müflonlu veya müflonsu:ı: 

( yün astarlı ) en mükemmel 
empermeabilize 

Pardesüleri 
mahsus !<adın ve çocuklara 

ro, MUŞAMBA ve KOS
ıLER in en müntahap çefitleri 

; alınız Galata da Karaköyde 
Börekçi fırını ittisalindeki 

mahallebicinin üstünde 

EKSELSiOR 
Büyük elb se fabrikasında bulunur. 
Hanımlara mahsus muhtelif ıenk
lerde deri taklidi ve po de peş 

Trençkotlar ve muşambalar 

e•--li 
Alpullu şeker fabrikasın!n 

j Kriıtalize şekerleri İstanbul piyasasında satılmaktadır. 

1 Alpullu şekeri en ucuz, en kuvvetli ve en temiz şeker· 
d! . çift çuvalı olkuğundaıı memleketin en uz ı v rleı i· 

liJıı. ne arızasız nakii mümkündür. ~ 

E~ine, acele acele,
2
iid!t S0- -8yle oISa sorar ın: idin1. 

luk almıyarak anlatıyordu: - Hürrem Beyefendiyi giil 
- Siz çıktıktan biraz sonra dünüz mü? 

büyük bey, kalktılar. Kahveleri. - Nasr!, amcam daha gelı111 

ni götürdüm. Sizi sordular. Git: di mi? 
tiğinizi söyledim. - Hayır! 

- Ne dedi? - Bu da tuhaf! 
- Bir cevap vermedi. Ben, bir Emine, gözlerini Rasih Ne' 

emri var mı? diye bekliyordum. reı'in gözlerinden ayım1ıı rJ 
Bir kaç dakika düıtündü, düşün d'.l: 
dü; çay istemem! dedi. Tabii - Hürrem Beyefendi, ne d 
odadan çıktım. Ben, sa'lonun diler? 
to:ılarını alıyordum. Merdiven- - O, değilmiş! . 
ek bir ayak sesi duydum. Usul- Genç kızın rengi soluverJ11l 
ca kapının aralıjından baktım. ti: 
A ! Büyük bey Kiyiıımit gidi- - Eyvah 1 Demek, bilyük lı' 

. . ' yor. ımı§. . 
- Tuhaf şey! - Evde ba!lka kimse yok tıı· 
- Hemen sofaya fırladım. Emine, sokakta olduka:l~ 

Pardesüııiinü tuttum. Hiç bir· unutuvermişti, iki elile yüı•,.. 
şey söylemedi, ağır ağır yürü-

1 
kapadı: 

dü. Arkasından gözet!ledim; de - Ben, şimdi büyük be) 
1 

niz tarafına doğru gitmeğe baş-1 yüzüne nıtsıl bakacağım? 
ladı. Takip etmece kocktum. Rasih Nevres, hemen tol" 
Görenler olursa, bin türlü mana 1 landı: tJr 
lar verirlerdi. 1 - Sokaktayız, kızım, keti 

Rasih Nevres, eli çenesinde ne gel. .. Köşke girelim. 
baka kalmıştı: Ve sürat le yürüdü. 

- Nereye gitmiş olabilir? Nevres Vacit sabahle 
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Grup içtimaı çok hararetli oldu Tek taksi _._... .... __ 
(Baıı birinci sahifede) 

(Batı birinci sahifede) 1 nesi ile çıkacaktır. ~aamafih! gün tekamül etmekte olmasına 

, 
Ta.fi;arrııf İfİll: ,.,.., q 

' kıp gidiyor.mu?. . şunu da kaydetmek ~a~ım?ır kı rağmen belediyenin 20 sene ev-
S ~Devlet bütçesinde bütüıı grup ictimaı, esa_s 1tıbanle n~ velki taksi tipini kabul ettiğini 

ı.ı "rrul gayretine rağmen söy hükumet, ne kabın~ ı;ıes~elen iddia etmekte ve itirazlarını şu 
ıc. ildıgi gibi bir israf vaziyeti ni, ne de hududu çı~~ış n,ıu- şekilde tesbit etmektedirler: 
1ar mıdır?. ayyen mevzuları goruıı~eg• 1 - Belediye taksiler için 2 

.6 - Muamele, kazanç, vera- - hasredilen topalnışlar d~_r;ıldi~. renk kabul emiııtir. Bunda israf 
S~t vergilerinde tadilat yapıla- Yukarıda da kaydettıgım gıı- vardır. Taksi bir renkli ve kuşak 
n,;ız mı?. bi. fı~ka meb'~slan ~rası:ıd_a sa- boyalı olmalıdır. Bu takdirde 
1- İrti~a kanunu "teşdit edile- mımı açık b~ ~Sbihalı ıhzar yalnız boya masrafından 15 bin 

l rnez mi, memleket hakikaten e~e? ve he_r fıkrın se~b~st~ te- lira tasarruf edilmiş olacaktır. 
~~r ırtikiıp deryası içinde mi yü atısıne zemın açan bir ıçtıma- 2 -Belediye müşterinin otur 
lııyor?. dır. Bu _itibar~~ır ki, daha bir duğu mahallin açılır kapanir 

8 - M uhalelet . tahriplcilr ve ka~ gün_ bu ıçtımalara devam landone şeklinde olmasını mec
!<ıhrikkar unsurların faaliyeti- edilecektir. huri kilmaktadır. Bu 20 sene ev n: de bir nevi perde olmak va- Birinci celsenin hususiyetle- vellci tipe avdet etmek demek-
zıyetinde kalmıyor mui'. rinden ~irisi de Aksara_y ı;ıeb'- tir. Dtinyanm hiç bir yerinde 

9 - İcra ve iflas kanununun m~ B~sım Ata.~ay BJn ın~ıhap, hiç bir fabrika şimdi bu tipte 
tadiii kabil mi? . daıresmdeld n:ıu11ahedel~ı!1e ve otomobil yapmamaktadır.Yirmi 

10 E b
. . lb" Ankaraya ge.lırken geçtıgı yer- senedenberi otomobil sanayii te-

- ene ı sermayesı ce ı d ,_, kiki · · ·· ı J 
İçin k f k ·1 C" h . t !er e"" tet enne aıt soz er kamtil etmiş olduğu için beledi-
/f arşı ır a 1 e um urıyel olmuştur. Muhterem Aksaray yenin lstedig"i bu tipi bulmak 
. alk lrrkası arasında prens P b' "f d t b t 
ırı' ı ·1 ·ı me u,sunwı 1 a a _ve_ ey_ana z- kabfl olamıyacaktır. . ı a ı var mıdır?. 

11 - Hükumetin muhalefet y~ni fırkayı kendısıne sıpe_: e- 3 - Şoför mahallinin yarım 
·~rşısmda kabine vaziyeti ne- - h 1 ı- k T 

1 - Parayı yere ı;oımcrse

niz çalınabilir kaybolur. 

2 - Toprak 
çalıuk kırılır. 

k u ın b a r a 1 ar ı 

....... ~~~~~~--~ .. 

3 - Talıt·t kıımlıaralar kaba 
ve iptida: bır >cydıı-. 

~ · - <,:ocul(ıınuw ıa,;:ırrufa 

alıştırmak istcyorsanız 1~ Uan· 
kasının ~ık ,.e sağl~m kum· 
haralarından alını7 • 

' 

dme. n fesat u. nsur_lr.n_nı~ Cu_ı_n- açık olması insafsızca bir karar-
ır?.. . ~rıyet prensıp en, ~yı. ur- dır. Kışın tipili ve boralı havalar 

~ye ve devlet otontesı a~~y- da 20 kilometre sliratle gider
hıne n~~ıl ~alıştıklarını g~s- ken şoförün üşümemesini temin Ve. . btitun bu esaslara irca 

ıdiiebilecek daha bir çok söz, 
~orgu, tereddüt ve teminat cüm 
leleri .. 

termek ınbarıle çok şayanı dık- ve sıhhatını vikaye etmek lizım 
kattir. Filhakika, Türkiye dır. Fabrikaları İstanbul beledi
Cürnhu~iy~tini~,. M~stafa N'.:-. yesinin bunun tamamen aksine 

Devlet Uemır}"O ıarı 1,~ Muallim Bi. lere 
idaresi ila ~ tı En i i Mektep kitapları 

Samimi bir hava içinde ilk mal Turkıyesının ıfade ettıgı 
ceı, · d ld b"' ·· b .. . . . d b"' .. b h . olan düşüncesine ittiba ettirmek 

~eyı o uran utun u mev- huvıyet ıçın e utun u ta n- "ınk:in d 
' Zular gah meb'usların dilinden, katın yeri ve manası yoktur. Fa 

1 
4 Si~ rrd. fö 1 . Muhtelif malzeme 

r g'1h lsmet Paşanın ağzından bi- kat, bakınız muhterem meb'us t f-d k~ e ı~e şob r. enahn ylal~ 
~. re · "ld" h d" ara ın a ı yenn agaı m a ı 

r birer gözden geçırı 1
• er ne ıyor: olmasını emretmektedir. Eski 

lastik kapau zarfıa 

konmuştur. 
Münakasa 31111930 pazartesi günU saat 15,30 da Anka ada 

Devlet demir yolları idares"nde yapı 1 acaktır. tereddütlü nokta üzerinde ısrar- " Di ı k" k" h fi 
la duruldu; serbest görüşmeler, . - . yor ar ı~ e_s ı ar er tiplerde müşteriler için bagaj 
hararetli münakaşalar oldu. ıade edılecek, fes gıyılecek, Ha- yeri düşünülmemiş, belediyede Münakasaya iştirak edecekleri tek if mektuplarını ve mu· 

vakkat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa 
kom·syonu katipliğine vermeleri lil'ı:ımoır. 

nedanı Res.~ld~n olan F_eysal eski tipi kabul etmiş olduğu için 
Bir kıstın meb'uslar için va- ge~ecek, Tur~ıy.~ de d.ahıl ?!- böyle biryer teminini düşünmüş 

ziyetin psikolojisi şu idi: dugu halde buyuk bır İslam tür Halbuki sı"mdi b"'t"" · t k · 
Y . b" f k GAh d 1 . kk"'l d k . . ' u un a sı - em ır ır a var. a ev etı teşe u e ece mış .. ,, otomobillerini~ k d b - · 

tenkit, gah itham ediyor. Ve.. Ne buyurulur?. . d fabr '.1-ksınl a . agd~J 
Talipler münakasa şartnamelerini ( 5) lira nıukabilinde 

Ankara ve Haydarpafada idare vezneleıinden teda ik 
Onu fırsat edinen bir çok gizli yen var ır ve a n a ar şım ı 
Unsurlar da müsait buldukları .. 1KINC1 CELSE her otomobile bağaj yeri yap-
ltıuhitlerde alabildiklerine tahri İkinci celsede söz söyliyen m:kt_adır~ar. ~u~un için ayri bir 

edebilirler. 

... * * 
kat yapmak gayretine ka~ılı- meb'uslar arasında Sami (An-_ bagaı yen tayın~n~ !~zum yok-
Yorlar. kara), Necip Asım (Erzurum), tur. ~u ka_r~rın ıkın~ı mahzuru 

B" h"d b t kit ve it- Ali Şuuri (Balıkesir) Yusuf da muşterının aleyhınde olması-
haı laız, sal_ ı ken u . entte mi bu Kemal (Sinop) Emin' (Eski"e- dır.Eskiden 4 kişiden mürekkep 

n ra ayı vazıye . İ • Y b' ·ı b"l b" k · d" lun k d gop·· mi hır), shak Re'fet (Urfa) Sabri ır aı e otomo ı e ınme ıste ı 
uyoruz yo sa ema • •· 3 k" ' ' · · k Yap l k ! · , (Cebelibereket) Fazıl Ahmet gı zaman ışı ıçerı gırme te, 
ı ma ıstenıyor. .. ' b" ki "d f"' .. d . . (E!aziz) Beyler vardı. ır şı e ŞO orun yanın a otur-

Ve. . gene bu haletı ruhıye- İkinci ce.lııede hatiplerin bi- makta idi. Şimdi 1 kişi şoförün 
Ye hakim bir kanaat vard'.: rincidekilerden ayrı bir hususi- y:ınına otu~am~yacağı için ayrı 

- Biz ne yaptı~sa bilerek yet ve mevzularında değişiklik hır otomobıl kıralamak zarureti 
r,a~tık, memleketın menfeat- yoktu. Bir iki hatip Serbest Fır- vardır. . . -
l}~ne en uygun bularak yaptık. kanın diline doladığı kanunla- 5 - Dıreksıyonun sag tarafta 
. ıç bir zaman için şaşırdığımı- rı mevzubahsederlerken kanun- değil de sol tarafta olması mec
<a, hatada ısrar ettiğimize ka- !ardan ziyade bunları tatbik va- buriyeti takside mevcut 507 oto 
~a degiliz. Eğe_r baz~ kanunlar- ziyetinde bulunan elemanlardan mo.bilin k_ulla~_ı'a~a~asıı:ı icap 
lıe ~atalar var ıs~, bıle bunlar ve bir kısım keyfi hareketlerden et~recektır. Çunku dırı;~sıy~nu 
1' nuz goze gelebıler hatalardır. ş"kayet ettiler. Hatta sagda olan 507 otomobılın dırek 
~ııhihi zamanını muhalifleri-

1 
_ Çok geniş h~kkı t~kdir siyonunu sola almak imkanı yok 

11"ıız de bizden evvel idrak et- tur. 
llıiş vaziyette değillerdir. Hat- var.· 6 - Taksilerin sağ tarafa a-

bt~. tenkide mevzu teşkil edilen Dedikleri de oluyordu.Diğer lınması emri haksızlıktır. Çün
!t _cok şeyler var ki bunlar ü- bir kısım da, Cümhuriyet Halk kü daha bir sene evvel sağda o-

1".b'Crınde çalışmaya başlamışız .Fırkası teşkilatının daha ziya- lan taksileri gene belediye sola 
ıle de takviyesine taraftar görünü- ld ş· , . . . a ırmrştır. ımdide soldan sa-
t yorlardı. Fakat, her söz söyli- - ld , · · 
smet Paşanın gerek her nok b' . . ga a ırmaK ıstı yor ki bu emrin 

•- . yenme usun temcnnı vazı ve- - t tb"k" ?O b" ı· 
"'Ya ce~~p tes'~ 1 eden ıızuıı ı- . d d "d f . •. a ı ı en az - ın ıranın sar-
tahatı, gerek "sırası geldikçe ~ınd e .e'd .. ~u .a .aa. vaz.ıettı·n~ fına mc.>clıurivet göstermektedir 

l~\J.l ediuı ı,ö;der ber şeyı aydın- . et dekglor. ~ er~nı, lışılttı · erını 7 - Ye•1'!k tekerlek'erin soİ 
a b • .. .. ıs e ı erını an atır ar '~n tam .. f k . 
tıyor ve.. bılhassa butun. b" .1 . • 

1 
f on tara a ·on ~1as; emrı de doğ-

llJ. b' . 1 .. · d ır aı e samımıyetn mu 1a aza r d ""ld" 0 b'' . . 
~ uslann prensıp er uzenıı e tf.. . ... 1.. d u egı •r. tomo ı cı ıster~e 

l'tıuttefik oldukları görülüyor e ıgı goru ~yor u.. . yedek tekerleğini otomobilinin 
ı:lu. Ve yukarda hu!asasına ça Gene bu ıçtımam vasıl oldugu tavanın üstün!) de koyd· hT 
lıştıg" ın.. esaslar üzerinde ba- neticelerden birisi de gerek İs- belediyenin bu iş irin ,~rta dı .'.'.: 
. uz p k b" .. f k _ ıs e ıgı 

1 

81 ~ Ve avamfirıp bir politikacı- met aşanın, gere . utun ır a tadilatı yaptırmak icin en az 50 
lı"ay 1 k. t n"ldı'g·ın· in te- arkadaşlarının Meclıste ve fır- bin lira sarf~tmek 1- .. , B " o. açma ıs e ı k d k b b" .. ... - az:.mrnr. u 
ıahür ettiği aıılaşılıyordu. a a ço s~r est ır rrıunak~ - ise israftır. 

Sonra, Cümhu ·iyet Halk Fır şa tarzına şıddetle taraftar oı- Otomobil sahipleri hu ve bu 
kası 8 .. k. . .. vete duklarının anlaşılmasıdır. gibi daha bı"r çok k 1 • u umetı esasen ruş . .. .. no ta arı tes-
llıanı kanunlar yapmamış, İcra Mu~~k~ak kı, bugunku ve bit ederek mli~terek bir itirazna 
".e ıflas kanununun tadilini dü- ya~ınkı ıçtımalar Halk Fır!<· ' 1- me verecek ~r ve yeni şehir 
§t;:ıınemi 8 muamele veraset nın takviyesi için alınacak ted-1 lirinin bu mose't' •e mu';d,h:ılm~c 
k '' • • k 1 -- . esıe:ıanç vergileri üzerinde yeni bir ve tutula~~ ... ~s~:ı- ~rm da ni istiyecek!erdir. 
~siar aramamış, inhisarları bir taraftan goruşuldugu ve ka p ,. · • l - - :- --:. 

tııurrıkün mertebe halkın ve rarlaştırıldığ· şu sırada kuvvet- .. . e. "f"ID Jf! !(Unu 
t..e 1 · · • f k k tl" h""k' t" Turkıye Akıl h.fz11ı•!·has _ · 
b
. nı eketın ıncnfeatıne uygun lı ır a ve uvve ı u ume ıne . · · • ~emıye-
•r h .. h. b" • tinden: 

l a'de bulundurmak imkan- meydan verecek mu ım ır a- İlmi hudut ve esaslar dlhilindc fi-

t<ltını derpiş etmemiş vaziyet- mil oluyor. Bu itibarladır k:, e d ..... . kir hıf:cıssıhhası ve çocuk, genc!il:: 
&in(j~gıldi. ~~le_ asa~işd m~sel~- grup yarın da öğled~n evvel_ ve ruhiyatı üzerinde m•saide bul~n
Çinde ~em e etın 

1 
kub_ut arı:- sonra içtima edecektır. Bugun- mak ii"ere teessüs eden cemiyetimı 

nıd . am ve mut a ır asayış k.. t 1 ta so··z alıp ta so··y- • zı"n ı·k h . ~ u ll op anış sene ı eyetı umumiye toplanı-
l . gu muhakkaktı. Netekim, · d" ı \ <lıre= · t"h b' 

1 
. d d 

1 
liyemiyen hatıpler yarın ın e- şı 25 eyliıl perşembe günü saat 17 ,,_ • ın ı a ,ye erın e o aş- - . , - d T" k o 

;•;ık fırtatını bulmuş olan bütün necektir. İzmır meb u~u Va- e ur · cağı binası dahilinde top-
~b't•slan sıf Bey de söz alan hatıpler a- !anacaktır. Az•dan mada arzu edel'-

ler de dinleyici olarak iştirak ede-
-.. A . ..k ld" rasındadır. Eğer, yarın da !Jü- - bilirler. 

titı·'~ . sayış mu emme ır, ye- .. b'usların düşünrüklerini 
"-dır, tamdır.!. tun me Ruzname berveçhi atidir: 
De 1 .. f"k .

1 
B" ifade etmelerine meydan ver- Akıl Hıfzıssıhhası cemiyetleri 

tiıı nıe <te mutte ı tı er. ı- .. ·· d ... 1 C. perşembe gunu e o.,. e- Dr. Fahreddı'n Kerı·m. l ' celseyi işgal eden mevzu- mezse b 

g~tliarasında kabine mesele~i de den evvel bir içtim~ ya~ılacak_
llJ P geçerken anladık kı, İs-, tır. Bu da bize gosterıyor kı, 
~,e~~a~a Reisicümhur Hz. nin Cümhuriyet Halk Fırkası gru-

Mücrim gençler: Dr. İbrahim Zati. 
Mütereddi çocuklar: Dr. Cevat N. 

Zekai. 
' Urkı . B M M ı· · · · · 1 Cemiyet ruhiyatı.: Muallim Hilmi 

tııa 1 } e . . ec ısının ıtı- b"· .. leket meselele- zı·ya. 
'ını h" d f d h · / pu utun mem cqb . ır e a a a teyıt ve . . .. .. .. .. .. alan ve 

~<ı etmış olmak için istifaya rını gozu~un _onune.. .. Bir çocuk denize 

5 ı 8 kalem tıhbt ecza ve sair rıbbl malzemenin kapalı zarfla 
münakasası IS birinci te~rin 930 pazartesi gunti saat 15,30 da 
Ankarada Devlet üenılryolları idarasindc yapılacaktır. l\hınakasaya 
~tirak edeceklerin teklif mekruplarını ve muvakkat teminatlarını 

aynı gunde saat ı 5 e kadar n.ünaka>a komi ·yonu katipliğine 

vermeleri lazımdır. 

Talipkr münakasa şartnamelerini otı lira mııkabilinde Ankarada 
ve 1 laydarpa~&da idare ,·eınclerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
360 tane lokomatif, tender ve vagon bandajının kapalı 

zarfla münakasası 3 ikinci teşrh 930 pazartesi günü SJat 
16 d'.l Ankarada Devlet demiryoll<rı ida esi:ıde y•p lacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplar nı ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kodar müna
kasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdı·. Talipler mü
nakasa fartı:amelerini beş I'ra mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşada idare veznebr:nC:en tedarik edebılirler. 

• * * 
l ı !' \lajtat.:ı>ınd;t mevcut boş çin.crto ç \'Uli trı ;ılcnl müz;ı 

yede ik satılacaktır ~ı ızaycdc 4 tcirııııevvel cl.11·trtc'ı gııntı slat 
on dörtte 11. I' mııQ;aza bina.-ında krr kı J'lan1 •ır, Ta:ip olanları ı 

mcıklır gün vı..• ... .:ıacre ma~aıa m ıd ı 1 uP."unc rr :ıcan.t cylcnıch:rı 

i!,\n olunur. 

* * * 
1 laydarp:ı~a - Anbrn 

cd• mckte ıl ı rıı;ck 

h:ıttt lizcrıııl1 .: ()crinct> j,ı-av,>ndnd1 tesis 
falırıkası ınibtLnıilftı ı .t·1 kıı, :,! ırc ve 

amele binalarının ı, ,aatı kap.H zarfla mıınak:•-aı·a konmıı,tilr. 

~lunakasa ı '.! birincitc>şrin <1.10 ı azar runı sıat l.'i tc .\nk:ırad:ı 

devlet demiryolları idaresı:ılh vapılaca~tır. 
· .\lıı a~as:ıva ı;tirak cdec~klcriıı teklif mekıu 11larını ve muvakkat 
teminatları~; <1) nı J•ındc s:ıac l .+,,10 a k;ı,hr kıım -yon kdtiplığiııo 
VLrnıdcri l~zınıdır. 

T.::; nler !Ti" n aka>:ı şa rtnamclcrini ( ı O) lira ır· ı k:ılıili n.I ~ \ ıı b -
rada ve I layd trpa;adaki idare ,·czn:lcriııd~ıı tL,larik cdl"lıi irkr. 

19 kz.~e:m yerli ip vr- s!cimler Ka
palı z:-ı.rfJd münakJ!aya konmuştt.ı.r 
'fönakasa 6 !O ·930 pazarteoı günü 
saat 15 te Ankdrada Devlet Dc::nir
yo!iJrı idare-sir.dt: j··1prlacakt:r. 

Mü.vl..•saya iştı:ak edeceklerin 
telr'J:f me-ktuplarl ve muvakkllt •:mi-

11atlarinı a,,-=ıi günde saat 14.30 a ka
daı· mi.i,:;ık11~ ~ornisyon!J kitipliğine 

ver:n ... 1e;; iaı:ımd·r 
T alip.ıc- müııakasa şartnamelerLıi 

(beş) lir-ı n.uki"bilinde Ankara ve 
Haydarpa~1ca i,lare veı::ıelerinden 
t~d:ırik edebi!irlcr. 

Haı~rır~a~a emrazı istilaiJe ~asfanesi ~a~
taf1a~etinuen: 

.il ıc·,,~,emir.'n k:ı:orHcri için ı 7 edul l 930 tarihine nıüsadlf 

çar~ııınba ~i'"" icr.t kılın:ın Lıpalı z:d ıntınaka_;ı ıııda teklif edilen 
fiatın gali vP tenli edilen pl:\ııların ~art ım~yc nıt.\"afık olıradııtı 

görıilmü~ ve nıt 'ıkasa<ıııın tehir ve tckrM kapalı zarf ı~'ulile 27 
eyi.il ı 930 t:ırilıine miı,;:ıdif runıartcsi guaıiuc taliki tekarrür et· 
nıiş o!dıı;tııııdan taliplerin tanzim edecekleri tekli! nırktuplarile 

pl~\-ılarını yernıi mcz!Zfırda saat on dörtte Komisyona tevdi etme
leri il;\n olunur. 

Tekirdağ Vilayetinden: 
),,~ar vermiştir. Bu karar ilk 1 her nokta uzerınde butun meb- d.. k .. Jd .. 
;ij'.~~.r verr\iğim gibi, perşe:rıbe uslarını söze davet eden vazi- u_şere O u 
it. unı;, kadar tahakkuk edecek ' yettedir. Her meb'us söyliye- Heybelıadada . sey_Yar foto-
(( · Cuın!ıuriyet Halk Fırkası- cek iştiyecek dinliyecek, din- grafçı Şaban ef. nın <lort yaşın
n M · ' ' dak. ·ı S 1-h ctd· d"' d · 

Ve .c:'·:ıteki kahir ekseriyeti letecek, inanacak, inandıra,.ak 1 og u a a e. ın '.ı~ .. enız 
İıic P.~ısa.:iimhur Hz. nin itimadı ve ... memleket ınenfeatlerinia kenarında k~yık ısk~lesı ~.nu".de 
, §Uphe yok ki !smet Pasayı icapları üzerinde kendisine ve oynamakta ıken denıze duşmuş 
en.den kabine teşkiline se~ke- 1 fırkasına daima olduğu gibi ge- ise de etraftan yetişilerek kurta 
ecek p, ı \ F k .. ·· ··ı t"'k ·ılt ~ v_c :aşvekil ınüteakıp ne daima en emin ve en aydın- r mı~tır. a at .~ve,_g~t:ıru au 

iiechs ıçtimaına yeni kabi- !ık yolu seçecek. . ten bıraz sonra o,mustur. 

Muratlıda İnanlı çiftliğinde kur İnekhane müdiriyetile vila
inş;:sı mukarrer ve 17802 lira 8 yet baytar müdiriyetine müra
kuruş bedeli keşifli İnekhane in caat edebilirler. İnşaya talip o
şaatı kapalı zarf usulile yirmi !anlar mezkfır tarihe kadar mü
beş gün müddet:e mevkii müna rıakasa,müzayede veihalat kanu 
kasaya konulın·~ştur. 5-10-930 nu ve şartname ahkamına tevfi 
Pazar günü saat 15 te ihalesi ic kan hazırlıyacakları teklif mek
ra edilecektir. Pilan ve şeraiti tuplannı komisyona tevdi ctmiı, 
gi.i 1:~c~t isti yenler her gün me;-1 bulunmalıdırlar. 

ilk mektep:erln dll serisi 
Bir .ıır:tl1c, "": kır:ıat, iki ·~.amcrden ibaret olan bu seri ca 

m1ruf muharrirlerimizden '...'Lİ..;\L °"l"RI n' R \LJF All:\I~;r 

Unler tar;ıfınd:ın yazılmı~tır. Tatlıik edilen "lLF.Rl,. mctod;ı 
)'L'lôi olmakia beraber fcvkal~dedir. Lba:ıımızı öjtreıımck ve .; 

iiıtretnıek için hundan miıkt'mınd bir metot yoktur . .\laarif 

\' ckaleti tanıfından kabul ve li•tcye ithal edilen lıüt· n St:f' 

~erek rnıındl"rccm, gerek tahı, resim, kAıtıt Ye Lilt itibarı ılc 

Avrupa kitapları cibidir, yerli kitapiarın hcp,ır.dcn L:.tundur. 
Fiatları çok chvrndir. Adres: Galar:ıda Tünelin yarındaki 

ı \lertelıani "ıka~ında Çitur 1 !anında "iLERi~ klıtuphancsi. 

, .. 
Pendik Bakteriyolojihanesi müdür
lüğünden: 

~i~e ve ~~nıacana nıouata~ası 
Bakteriyolııı;h ır.d Bııytad Scrom Darülisdbz·ırı 
Gram Adet N .. , i Adet 

10000 
Kilo Nevi 

500 20lı'J ~i~e Kiloluk Şi~e 
100 8000 

" "20 
20 
25 
15 
ıo 

10 

30 ,, üamacaı.a 
200 1000 

" 2[; 
" " 5U l!UUt) 

" !!O 
" .. 

30 f ıı()f) 
" 1 :; .. .. 

~o 1 j()i) .. IO 
" .. 

ıo :ıu:ı 
" 

,'i :iıJO 
" 

5 .. ,. 
ıooo ,l()I) Dcirt kö~c ~i~e 

1 tı8U•J 

Pendik Bakto:rıvoloıih:ı ıci Buı tar! ve Scrom Darilli tihzarına 
l,izunı•ı rlı 1 dlr"! n .. ın kasaya. konulan ve 8 1 te~rinicv,el 19,10 
taPhinc nn. •d: çarşamlı·ı gl.nu ihaleleri icra kılınac k 'la:ı nt
kJr<l.ı ır.ikc'.ırı 'osıcrilc ıııulıt_, f ~i~.: ve danıacaııaya talip ol;r. 
hır ~a ,n~me,iııı C!;<•rmc' i~i'1 her gun ücfterdarlı.; binasınJa m 

c,, sa•ı •kthıd '" ruıh;1>,'ı,t:il"; ~c H .i~ckri YCrmcl';e talip olan· 
la ııı ) L"\ m; lı'.ı!c olan ~ tc, ı .ıc,·nl-930 tarıi-iııc ınıı,adH çar
~amh:ı ,,: .. ıı ı -:ıa• l-l tc ıne7.kılr mulıascbecil k.tc ımite,ckkil m -

' b·ıy;ıat kom ı ınuna mtıraca:ıt nlemcleri. 

tılç beklenllmadlğl bir 
zamanda birdenbire 
zen"ln olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TlYllHE PlllNG~~~ 
BILEl"fNI ALiNiZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyl)'< ikramiye 

40.000 Liradır 

Kırklar~li son~ahar at )rarı~Jnrı 
Kırklarelı yarış ve ıslah işleri riyaseti n<len: 

26 Eyini 93·0 
. _ı- Yanş \e islAh encümeni alisi namımı umum Trakı.ıı· ı 
şamıl olmak ıızerc sonlıahar at ko~u:nrı ~lı 9·930 tarihine nııı~:ıdJ 
Cuma günu Kırklareli nı.:rkezinde yapılacakrır. 

2- Ka~ıt ve kabul muamelesi 24 cyliil 930 Ç8r~anı!ıa gıınıı 
saat on >ekı~e kadar olup ondan sonra yapılnııpL·ak.ur. 

. 3- Harıçten mıırac""ı cdcreklcr talim:ıt dair~,inde lıal"varoı ın 
mukemnıel e~kıllini ve gireceği ko~unun numara,111, tclnrafla I\• • 

iare~ enciıme~i riya>etine uktik mııracn:ıt etmeli 1 < lld ncı ıırJ !· 
deyı nazarı dıkkate almalıdır 

4- Ko~ulara ait taf,i!At ,il\ ar H' el il:llllarındadı-. 
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BlN SÖZ 
BİR RESlf\t 

tede beş f.y'Olde bUtlln dllnya mimarlan murabbaalannt• lftirakUe bir konve toplanmıştır. 
Resmimiz konıronln içtima ottlfi bina önıtade muralllıaslan ıöatormsktedir. 

. urum mUstahkeın -vklinde ımtkemmel bir muzika b<ll!lğU 

Kuvvet Şurubu 
Terkibinde k(llllyeıU miktarda iyot, 
en ve !odtt mevcut olup enıloei 
'iyeye sür'ati tıroesıilli sayesinde, 

sıılı&a, vercıııe istidadı olanları ve 
ıusa emruı asabiye ve zaf'retl umu
vcye tesirau şlfeiyeıi vs.rdır. 

Genç kı~larlo, çocukluda to•iratı 

iası pek Hri olup renkılz, hasta
'• Hjıf. 11uca veya kemik hutalık · 
na ıııllptdt 90tuklar az zaman zar
lı dl.f cılunı4«. Çabuk yUrUler. Tom-
ıombul olurlar. 

... " 
ç'ı't. t 
' f.ı' •• 
~~.,~· ..... \ .... x . . .,.,. 

· ~·, ~'":'··· • ...... _,.i 
Su! itı,ııla sıbıvetlnl ve gınçllgtni , ,ı,~ı'.,; 
litlmal eyllycııloro, ademi lttldıra ~: . · 

' m!tettlrdlr. Kam tesylı ve tasfiye, ~· ~ 
ımı toshil, ron!JI! tazelik V11 veçhe : 
1vct bahşeder. Bez, e vram, cedir, 
;uıilınn yib ve bıılarınd•kl çıban
' ergeıılik ve ekıeoııdı pelı: mües-

.lk: 
HıHn kuvvet t•rubu Avrupıda bi-

ciliği ibraz ıylediği gibi bütün alemi 
ıbotte takdir tevllt ıylemif, ecnebi 
meııı!eketlmlzln etibbasının raporla· 

ı lca:ııanmıttır. Şişesi 60, büyük 100 
u4tur. DcpoıY: Hasan ecza depo• 
lur. Eczacılara ve toptancılara büyük 
ıUtt. 

Ticaret lşleri Umum Müdürlüğünden: 
Sigorta ,ırketlerlnin toltif ve mllrakabesi hakkındaki kanun 
kilmloriae tevfikan Türklyede Yanaın ve n1.kllyat sigorta işle· 
: iştigal etmek llzre tescil edilmiş ola.n ecnebi sigorta şirket· 
·inden ( M.aır;debura;er ) alır;orta şirketi bu kere mliracaatla 
lemmıız 980 tarihinden lftlbaren nakliyat kısının• tatil ettiğini 
.dirmlf olmalı.la mezkilr kısımla a!Akası bulunanların şirkete 
icabında istanbul mıntaksı Ticaret MlldlirlCğline müracaat 

Jemelerl ilan olunur. 

~tün in~isar i~aresi unııuni nıll~ürlilluo~en: 
ı 000 kilo marangoz tutgah fil 
2 No 250 kilo damga kur~t • 
3 No 1000 ,. " 

mark 
\ ( 

No !i! 

4 No 1250 ,, beyaz sabun 
Yukarda gösterilen dört nevi eşyıı pazarlık suretile alınacaknr. 

. bunun evsaf ve şeraitini diğerlerinin de numunelerini görmek 
:re te!İplerin hergün ve pazarlıj!ı için yüzde yedi buçuk teminatı 
ıuvakkate akçelerile 1 teşrinievvel 930 çarşamba günü Galatada 
ilbayut komisyonunda bulunmaları 

Resmimiz bö!Uğlin 

IEll 
Rakıya r.ıvm <> t veren 
yalnız rayiha ' lez
zeti değil, kımyevt 
terkibinin saflyetldlr 

Raylh.a ve le.zzetl en 

ı 
i 

Ticaret mlidllriyeti tarafınaan f:slı:i Sarayda fidanlık to.is e4ilocekolan kadim bostanlardan bir kısmı 

SEYRİSEF AIN 
Merkez A~entıı; Galata köprü 

Başında; Beyoğlu 11362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
ude hını altında. Teldon lst 
2740 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) v•r;ı~ıi6 

cuma 1 Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzml
re varır ve iz mirden saat 1 2 
<le kslkarak pazartesi saat lO 

dalskendertye'ye varacak ve 
çarşamba lskenderiye'den kal
karak İzmir'e uğrayarak lstan 
bnl'a 12 de gelir. 

lSKEDERIYEDEN aktarma 
PORTS.AlT için de Eşya ka· 
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara ] npuru 25 Eyl(l), 

Pertembe akşamı Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak:, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşt 
Pazar iskeles!le Rize, Of, Sür

mene, Trabzon , Polathane , 
Giresun, Ordu, Fatsa, s~msun, 

Sinop, İnebolu 'ya u~rayarak 1 
gelecektir, 

SAtılık demir ve tahta fıçılar 

Levazım anbarında mevcut 
1 80 adet demir ve 60 adet 
boş makin& yağı fıçıları mü

zayide ""' sııtılacaktır. Kat'! 
ihaleleri J teşrinievvel 930 
tarihinde icra kılınacağını.lan 

taliplerin o gün saat 16 da 
levazım müdiJrltiğiine gelme
leri. 

·ı A VİL ZADE VAPURLARI 
1 11\untazanı Ayvalık postası 

i ~Selamet 
vapuru her Per
şembe akşamı saat 

ı :·de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , KiJçükkuyu , Al
tınoluk , Edremit, Burhaniye 
ve Ayvalı!a atimct ve avdet 
edecektir. 

Dikkat: Cuma akşamı Edre-
mit yolcusu trene yetiştirilir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir 
Adres: Yemişte Tavilzadı 

biraderler telefon lstanbul 221 O 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, it .s karıdenlz postuı 

M'llet vapuru 28 
ı Eylül 

.PAZAR 
g11nu ıtkşaını ı;aat 18 da 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 

Sam!lln, Ordu, Giresun, Trabzon 
Rize ve Hope ) ye azimet ve 
avdet edecektir 

l\Iuracaat mahalli: lstan'ııı'. 
Meymenet !)anı altındaki yazı
hane. Telefon lstanhtıl l I .ı 

3382 numerolu otomobilimin 

plık11ını golp ettim. Yenlıinl çıkı-

Şimdiye kadar hiç bir 

STUDEBAKER 

bu derece dun bir fiata &atılmamıştır. 

1 ŞTE, buıtüne kadar tasavvur edilmeyen dun 

fiatlı yeni bir Studebaker arabası . Studeba

ker, 78 senelik 11&ri arabalar !maliyesinde, bu 

kiymette blt arabay• böyle bir fiata takdim ede

memişti. 6 silfndlrli motörü, frende 70 beygir 

kuvveti, 2 metro 90 boyundaki kaidesi ve dört 

tekerlei'i üzerinde Duo - aervo frenlefi ile son

derece rahat ve fevkal3'de bir konfora maliktir 

Bu Studebakerin kiymetfn} takdir için tecrübe 

ed iniz 

G. & A. 8AKltft Lt•. ' 

Poata kutuau 4ee 
l&TANBUL 

Tashih 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

J 

Muhterem gazetenizin 12 eyliil 9S0 tarihli nwhasında intişar 

eden mUcevhcrat satış ilAnında satış günü 29 eylill 930 olmak 
!Azım gelirken sehven 22 eylül 930 olarak tertip edildlgi anlaşıl
dığından tashih! keyfiyet olunur. 

Aıgarl 

75200 
1370Q 
58~0 

Azami 
95000 
l?ZQO 
10150 

Nev'i 
Ekmek 
!{oyun eti 
Sıde yağı 

izınlr ınekte,ıer ınn~a1aa koınıs1onun~an: 
lzmir lıyl! mekteplerinin 1 hazirı.n 981 tarihine kadar lhtlyıçlın olan 

yukorıda lıim ve mılı:darlan yazılı erzak :li-9-080 tarihinden 14·10-030 
tarihine ko :lu kapılı zarf usulllı mUnakatayı lı:onulmuştur. Şeraiti anlamak 
lıteyenlerln Erkek Ll1eıindc mütefıkkll möbıyu koml•yonuna müracaatları 
Ilzımdır. Teminat akçe .,. ıııt!ktuplın lhıle<Mn bir gün evveline lcadır lzınir 
mektepler muhuobecllll!n• teıllm cdllmeıl fırttır. ihale 14-10-030 salı 
gllnü saat ı 5 de erkek kıealııde icra kıhnıc:Htır. 

lstan~nl ~an'm mekte~ın~en; 
Mektepte el lle hareket ettirilir beş tonluk ve sekir metre uzun

luğunda bir vinç satılıktır. Te,rlnlevveltn altıncı çarşamba gUnü 
mektepte alefti müzayed. suretli satılacaktır. Taliplerin ogiin saat 

onda ınektepte ba.ıu bulunması 

Adapazarı Bez Fabrikası 
İstanbul Satış Şubeleri 

Takelın Sebat Yerli mensucat fabrlkaıııaııı merpzl 
8ultanhamamındakl m•f•zaeıdır 

Jandarma imalithane müdüriyetinden: 
1000 ıdet matara posırlılda Htın ıhııacıkbr pazarlık i5 eylül 980 

lot. 4 Üncü icra memurluğundan! 
Açık arttırma ile paraya çevriie

cek gayri menkulün ne olduğu: Ah• 
şap hane maabahçenin tamamı. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki. 
mahallesi, sokağı, numarası: B. O. 

1 Ayaspaşa cami sokağı atik 61 cedit 
57 No: 

Takdir olunan kıymet: 17 50 liradrr· 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: İst. 4 üncü icra dairesinde 16· 
10 - 930 T. S. 14 ila 16 ya kadar . 

1 - İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 4 -10-930 tarihinden itib& 
ren 929 - 210 No. ile İst. 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. İlan 
da yazılı olanlardan fazla mali\ma 
almak istiyenler, işbu şartnameye 11t 

929 - 210 dosya numarasile me· 
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukaf 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi· 
nat göoterilecekiir. 

3 - Hakla•ı tapu sicillile sabit ol· 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ~· 
lakadarlann ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile f2i2 
ve masrafa dair olan iddalarını işbu 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirilmeleri icaf 
eder aksi halde haklan tapu sici!lill 
sabit olmıyanlanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen glinde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ye lüzumlu malumatı aJmı! 
bunları temamen kabul etmiş ad v• 
itibar olunurlar. Üstünde birakılan 
gayri menku!Un bedeli zamanında VC' 

rllmezse gayri menkul ikinci bir ar
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mali 
hrun kalınan yüzde beş faiz ve diğe• 
zararlar ayrıca hilkme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah· 
sil olunur. Beı numaralı fıkradatd 
9art tahhakuk etmek kaydile üç defi ı 
bağırıldıh~'.1 sonra gayri menkul en de 
çok arttırm&run üstünde birakılır· Ilı 
Şart tahakkuk etmezse artırma geri ~o 
birakılıp alıcı taahhütlerinden kurıu· bi1 
!ur ve teminatta kalkar. ~il 

5 - Artırmanın birinci veya iki.J1" 
ci olmasına ve gayri menkule teaıııı• 
eden kanuni hakka ve satışın tarzın' 

·e diğer şartlar. ~ 
Müterakim vergi, belediye, vaJ<ll 

icaresi, müşteriye aittir. 1 ne! arttır• 
mada en ziyade 400 liraya müşte- •• 
ri ç.ıkmııtrr. Arttırma ikincidir. ıı;n M 
•iyade arttıranın üzerinde bırakılaca~ dt 
tır. ta 

. Yazılan ahşap hane maabaM1 l\ıl 
yukarıda gösterilen 16 - 10 - 930 ıa· h 
rihinde İst. 4 üncil icra memurluğ; 
odasında işbu ilan ve gösterilen art· 
tırma şartnamesi dairesinde satıla~ 

,,, 
b 
ıı 
ıu,, cağı ilin olunur . 

Tahlisiye U. mü<lür!ilğünden 

500 
3 

ı 

1 
50 
6 

(Satılık eşy.1) 
kilo ınıkrnrı saç 
parça zincir (takriben ilÇ 
kilit mıktan) 
adet ahşap kaporta 
,, kaplumbağı 
metro môstamel tel 
adet müslamel gocuk 

Yukarda cins ve mıktan ya· 
zılı eşya 25-9-930 Pr~embe gü• 
nü saat l 4de Haliçte Tersaned~ 
maçula önünde sahile bağlı bıı· 
lunan Fener işaret gemisinde oil 
müzayede satılacaıtından taliple
rin Perşembe günü muayYeP 
saatte mezkür gemide bulunaca~ 
heyete müracaat etmeler lüzuııı11 

ll&n olun ur. 

Üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve parayı çevrJloıesıoe 

karar verilen borçlu Rıza elendl1' 
ılı Şevrolc Marka 10 kişllık yol~ 
kamyoneti şehri halin 28 inci p•• 

""nil saat 111 den bire kadar sırkt' 
&" •• 

elde Salkım Söğütte Mesudiye gıı· 
rajında açık arttırma ile sıtılıc•t ,
dan mıhalii mezkQrda bulun•1~6~ memurine mUracHı edilroeııi 
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