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5 İllCİ ICH, tılo 1864 -
Nl/SHASI 6 ltURUŞTUft 

z ncl sahifede : -
ı - Tarlbl tefrikamız· Ab dili - -
hamlt 2- HarJcl ve sou lla~e rler 

3 UncG sahliedc -
ı- B•tlktaf beledlyeılnln ~ 

'adudu teıblt edllecel< ~ 
2- llellm Racıp 8ey dava11 ~ 

lımlre nakledtllyor 

3- Bitaraflar verdikleri ka
rarJ henüz tebllt etmedlle 
4 üacU sahifede 

1- Felek, 2- Askeri b•hl!t ler 
·• HlkAye 4 Roman 
5 - Mek:teıtlller milıabaka s ı 

5 iacl sahifede 
ı- H•lk: ve E&naf 

Yeni Hükumet Yeni kabine perşembeye .programını okuyacak 
. \ Yeni Vekil 

Dün Maarif Eminle
rine bir tamim 

gönderdi .. 

Vekil Bey 'bilhassa 
disiplin ve intizam 

istiyor 

M. Rist'in raporu 
Mali vaziyetimizi tetkik eden Fransız 
mütehassısı şu neticelere varıyor: 

1- Türk parasının istikran için henüz zaman 
müsait değildir, 2-Türkiye alacaklılarile yeni 
itilaflar akdetmelidir, 3- Tecili düyun talep 

etmek için bir devre tayin edi~melidir. 
Times'in şehrimizdeki mu

habiri gazeteıiine yolladığı 22 
eylill tarihö tlgrafta şunu bildi 
riyar: 

Türkiyenin mali vaziyetini 
tetkik etıni~ atan Fransız mü
tehassısı M. Charleıı Rist tara
fından taru:im edilen ve artık 
hükumetin elinde olanrapor, 
haber alındığına göre, Ttirki
yenin mali ve iktıeadi vaziye
tinde bir çok gayri kat'! esbap 
bulunması hasebile paranth 
kanuni i stıkrarr için fikir be 
yanının hali hazırda kabil olma 
dığını dermeyan etmektedir. 

M. Ri5t Ttirkiy enin alacak
lılarile kat'i mahi yette yeni i
tıl§flar akti hususunda da fikir 
beyanını mümkün görmemek

ı tedir . 

,,,, ... _____ .....:. 
- ' 
Beş 

hasta 

72 nci hafta birincilikleri
nisırasile yazıyoruz: 

J - Galatasaray lisesinden 
960 Ragıp Bey. 

2 - Darüşşaiakadan 
Sadreddin Hüsnü B. 

203 

3 - Galatasaraydan 380 Ni
hat B. 

'f - Feyziati'den 263 Nezihe 
Hamdi H. 

5 - Galatasaraydan 1116 S. 
Nazil B. 

Fırka heyeti idaresi alb en~üme?e ay~ılAdı, müfettişlerin,. mut~metlerin 
lağvına karar verdı, yenı teşkılatı kabul ve tasvıp etti 

ANKARA 27 (Telefonla) - Bu ıabahki fırka iç- Bu münasebetle bir çok memleket i,Jeri üzerinde Müsabakayı, kazananlar 
timaı çok az' devam etmiştir. Ba,vekil ismet Paşa münakatalar olacağı zannediliyor. mev'ut mükiılatlarım gazete-
tetkil ettiği yeni kabinenin progre,mrnı hazırlamak Halk Fırkaıı idare heyetine meb'uı olmıyan buı mizden aldırabilirler. 
ve veni te•ekküle dahil olan Vekillerin alakadar o- zevabn da alınma11 mukarrerdir Sabık Tahran lefi-

, ' 73 üncü hafta başladı Jacaldarı itler hakkında tetlDkat yapmalan ve temaa- ri Memduh Beyin ve Liman tirketi müdürü Ham-
larda bulunmaları ııayeıile fırka arkaılaılarından pa- di Beyin isimleri bu meyanda zikrediliyor Mektepliler müsabakasııun 
zartesiye kadar fırka içtimalarının tatilini rica et- Fırkada yeni ihdds olunan teşkilata göre umumi 73 üncü haftası başladı. Bir haf 
ıniştir. idare heyetinden ıeçilecek muhtelif heyetler vili.yet ta zarfında gazetemizde çıka-

Bu vaziyet karşısında Halk Fırka11 ıırupu önümüz- tetkilabnı, mathuab takip, istihbarat işleri, teıkilit cak haberlerin en mühimmini 
deki pazartui, salı, çarıamba günleri içtima edecek ~" intihabat itleri, iktıaadi ve içtimai teşekküllerle a- seçip cumartesi günü akşamına var!• hu içtimalarda ismet Pı. yeni kabineıinin alakadar o- lôkadar olacak ve propaganda, konferans iılerile ui- kadar gazetemiz müsabaka me 

l lacaiı meseleler hakkında arkadaşlarını tenvir ve prog raıacaktır. murluğu adresine gönderilme-

~'••-1t=•m•-----·'" ramım izah edecektir. (Devami 6 inci sahifede) si 

• Rapor, bu vaziyette Türki-

(Devamı 6 mcı sahifede) Jf.f. Ri.~t 
ur•U••ı•u••••••••••••••o••••o u• oıorooıo o nlJUUUllUtlUllllllll.._ınıuuııotın-ıııııu 

Son Posta ml's'ul miidiirii Stlinı Rnglp Beyin C:ün 
nıulıakeoı<'sine b11şla11dı ı•e daııa111n Izmirdeki mulı•
keme ile leı•Jıidi11e knrar ı•ertıcıt. Re.~mlmlz Selim Ra-

gıp Be11t nıahkemtde glJsternıl'kledlr. 
( Yaıısı malıktml'ltr sıl/ııııı:nci.ıdır ; 
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Talısin Paşa11111 

(TercUme ve iktibas 
Lo: 49 hakkı mahfuzdur.) 

Ramazanda atıyyei şahane ! 
t Büyük devletlerin sefirleri hile 
hediyeden hisselerini alırlardı 

PAZAR 28 EYLÜL 1930 

HARİCf HABERLER.11 
Italya - Fransa arasındaki ihtilaf 

Yeni seneye kadar mes' elelerin halledileceği ümit ediliyor 

Görüştüler 1 Ecnebi matbuab =ı Konferans 
ispanyada 

siyasi vaziyet Ayrı ayrı yapılan 
mülakat .. 

Gelecek sene 
toplanacak 

Yeni kabine azası Gazi Hazretleri
ne takdim edildi 

ANKARA, 27 (Telefonla, saat Hz. ne takdim edilmişlerdiı·. Mütea· 
23) y · k b' 1 b k I kıben Heyeti vekile Mecliote içtinıoı 

- enı 8 rne aza arı u a şar ı .:derek umumi meseleler üzerinde 
Mecliste Batvekil tarafından Gazi müzakeratta bulunmuftur. 

"Times" gazetesi İspanyadaki si CENEVRE, 26 A.A. - Tes-
Fransa - İtalya aras·ndaki yasi vaziyete tahsis ettiği başına lihatın tahdidi hakkında üçüncü Hükumet perşembeye itimat istiyecek 

pürüzlti meseleler ne oldu? İki kalesinde ezcümle diyor ki: komisyonda yapılan müzakere 
devlet arasındaki ihtilaf yeni de "Bir ay evvel " bitaraf" cene- bitmiştir. B. M. Meclisinin dünkü celsesinde, müzakere 
ğildir. Bu Londra bahri tahdidi ral Berenguerin hükumeti 0 ka- CENEVRE, 27 A.A. - Tah-' cereyan ehnemiştir 
teslihat konferansında temamile dar çok müşkilatla karşılaşmış didi teslihat komisyonu mütte-
anlaşıldı. Fransa derecesinde fikan tahdidi teslihat konferan- ANKARA, 27 A. A. - Bü- ref, Nafıa Vekaletine Diyarbe-

ki bu kış parlamento usulünü i- li · L... • • 1 k" b' z • · ·r v 
donanma vu"cude ıretirmeg"· i isti- s·nın 1931 senesi nihayetinden yük Millet Mec sı uugıin öge- ır me usu ekaı ve maan e - ade edecek olan yeni Cortes mec , · • E B • 
Yen İtalyanın bu talebi Fransa k evvel toplanması temennisini iz den sonra kısa bir içtima akdet- kaletıne Bursa meb usu sat · !islerinin intihabatmı yaptıraca . 

1 

tar.>fından kabul edilmedi. İki har etmistir. miştir. Celsenin açılmasını müı ler getirilmiş, diğer vekıller yer-
kadar yaşayabileceği şüpheli gö İ , 1 · f · · K b" taraf da anlaşamadı. Fakat iki İ - · d h--1.fl teakip smet Paşa hükumetinin enni muha aza etmıştır. a ı· 
rünüyordu. Son zamana gelince spanya a mu a 1 er 'f · b' · l · · ! · k d k 

'

taraf da ihtilaf! sonra hallede- • istı asma ve yenı ka ınerun tek- ne aza armm ısım en o un u • 
ye kdar yeni hükumet meşruti- BARCELONE 26 A A · f d b k cekleri ümidini izhar ederek ay- '• · · - rar ismet Paşa tara ından teş- tan sonra ruzname e aş a rne-

rıldılar. yet "tabii" usulüne avdet için o İftirakçılar fırkasm·n lideri mira kil edildiğine dair Reisicürnhur sele olınadığmdan perşembe gil 
j Aradan aylar geçti. Bu sene kadar ağır hareket ediyordu ki lay Matçya Brüksel'den Belçika Hazretlerinin tezkireleri okrın- nü toplanıl!l}ak üzere celseye ni· 
bitmeden evvel iki dev'et arasın halkın büyük bir kısmı onu da- hududuna gelıniş ve muhafızla- muştur. Yeni kabinede Adliye hayet verilmiştir. Perşembe güıı 
daki meselelerin halledileceği ü- ha tahfif edilıniş bir surette ola- rın gözüne ilişmeden hududu Vekaletine Sinop meb'usu Y\ı- kü içtimada yeni hükfımetin pro 
mit ediliyordu. rak, ilga ettiğini söylediği dikta geçerek Barcelone'a gelmiştir. suf Kemal, İktısat Vekaletine gramını okuyarak itimat istiye· 

Henüz yeni seneye üç ay var. törlüğü sadece devam ettirmek M. Matçya Bcırcelone'da kal- Burdur meb'usu Mustafa Şe- ceği tahmin olunmaktadır. 
Yıldız sarayı balzçeferinden Bununla beraber Fransa _ İta- emelinde olduğu i!an ediliyor- mak niyetindedir. Miralayın gel 

Düveli muazzama sefirleri de kep iki yüz kişilik bir mızra!klı !ya arasındaki ihtilafın halli yo- du. Cürnhuriyetçi "münevver- mesi halk arasında azçok btr he- Tu .. rk dostluğuna ven" len kıymet 
kıdem sırasile birer akşam da- maiyet bölüğü teşkil etmişti. lunda bir netice elde edildiği ler" bu hükfunetin en gürültülii yeca.n uyandırmıştır. Miralay bi-
vet edilereke yemekten sonra Bunlar ık-imisi simalarına pek anlaşılamıyor. Aradaki ihtilaf münekkitleri idi. Fakat bunların raz sonra tevkif edilmiştir. Tevfik Rüştü Beyin seyahati Rusyada 
huzura kabul edilir ve gerek yakışan sakallarile,kimisi Türlk yalnız donanma meselesi değil- hücumları mahiyet itibarile ti- Akıntıya kapılmış ! umumi bir alaka uyandırdı 
kendilerine gerek refakatlerin- ırkı~ın bütün r~vnalkını_ ta~ıya_n dir. Tunus ve Trablus hududu- caret yapan sınıfların sinirleri S 
de bulunan baştercum.. anlara kıy genış cephelerıle, hepsı asıl bir LONDRA, 26 A. A. - <>- MOSKOVA, 27 A.A.- Türk !ere karşı kazandıkları muvaffa· üzerindeki tesirden daha az e-
mettar hed1.yeler veriliyordu. tevazu ve mahviyete bürünmüş külmek iizere bir şirkete satıl- Hariciye Vekilinin Rusyadaki i- kiyetten sonra Sovyet ve Türk 

hemmiyetli idi." ı c · · d k' 
Ramazanda atıyye alanların ce ,sur ve gü!'büz hallerile dik- ~ış .o an . ?nquest 1~":.ın e '. ~s kameti tekmil Sovyet cümhuri- hukumetleri harp silahlarınııı 

muntazam 'bir cedveli vardı. kati celbederlerdi. Sultan Ha- "Times" bundan sonra İspa- ki J:ıır İngılız kruvazoru kendısı- yetleri umumi mafi.afilinde bü- yerine iktısad1 mücadeleyi ika-
Bunlar saray erkanından kimin midin bu mız~'.f'klı 'JJ?~üğüne fev nyanın mali vaziyetinden bahset ni çeken remorkörden ayrılarak 'Yük bir alaka tevlit etmiştir. me eden emperyalist devletlerin 
odasında iftara giderlerse o zat kalAde teveccuh·v·e ıtımadı var- meden evvel matbuat üzerinde- a~mtıya kapılmış ve şimal_ deni- Ukranya hükfımetinin merkez mütemadi süikastlerine maruz 
marifetile arzolunur ve atıyyesi dı. Bunların zabıtı Mehmet E- ki sansürün kaldırıldığını kayde zınde ~lamborough açıgmda naşiri efkarı olan Tisiti gazete- kali:l.ılar iki dost devlet htikfunet 
ni alırdı. Maamfih bir çok kim- fendi jsminde ıbir zat .idi. Saffe derek bundan sonra söz ve yazı kendi kendine ilerlemeğe başla- si diyor ki: !erinin dahili siyasetlerinde oldu 
~elerinatıyye almakiçin ısrave tı. ah!-filcıy~ v~. cesare~ fıtrıye- hiirriyetinin iade edildiğini i!ave mıştır. Kruvazörün içinde 6 kişi "Türk - Sovyet dostluğunun ğu gibi harici siyasetlerinde de 
iz'aç derecesinde müracaat et- nın tımsalı muc_essemı olaı:: ~~ ediyor." vardır. bu tezahürü herşeyden evvel iki takip ettikleri gaye sulhtür. Lit· 
tiklerı· ve sarayda kapı kapı do- J\1ehmet Efen. dı her ge.ce 100• lu_ - LONDRA, 27 A.A. - Con- dost hükfımetin sulhün müdafa- vinofun bihaK.km ha'tırlattıg"ı gi· - b !"- Avrupa birliği ve Franaa k !aştıkları vardır. Bu yüzden hiç ge mensup bır ~r~adaşıle · ır 1'n. quest ruvazörü bu sabah Manş ası için tesanütlerinin bir tezahü bi Türk, Sovyet Dostluğu bil§· 
umulmıyacak kimselerin öyle te Sultan Ham1dın yatak oda.sı "Temps" gazetesi Avrupa bir denizinde römorkör tarafından rüdür. Sovyet Rusya ve Türkiye vasıta münasebat hududunu ge-
tezellülkar halleri görülürdü ki yanında yatardL Sultan Hamıt, liği meselesine tahsis ettiği baş- çekilınekte iken rcımörkörün te- haklarını, mevcudiyet, hakimi- çerek cıhan siyasetinin mühint 
iğrenmemek kabil değildi. hayatrı:m m~h'.l1azas~ı bunla- makalesinde bu meseledekiFrap. li kopmuş ve kruvazör limana yet ve istiklallerini emperyalist- bir amili olmuştur. 

Hü!asa her senenin ramazanı ra tevdı etmıştı. Padışahın ıhu- sız noktai nazarını tekrar ile di- gelmiştir. İçerisindeki 6 kişi sağ 
hazinei hassa için azim bir yük zurun_a girmek v~ dai~i hün:~: yor ki: "Avrupa birliği ancak veAsalimdtuir. K . . . Şakir B. Devlet ban Fırka grupu 
teşkil ederdi. Gerek atıyye na- ywı cıvarına ·~ak ~~1?1 ne_ gı 1 muahedelere riayetle vücut bula VUS rya aı.... •nesı .. .. •• 
mile dağıtılan bu paralar, ge- a?val ve ~~~~ıt~ ta~~ .~}~ugu1:1-~ bilir. Mevcudu mükemmelleştir VİYANA, 27 A.A. - Baş- kası muduru oluyor 
rek mutfak masarfi hazinei has bilenler Sogutlu ıbölugu zabttı mekle yoksa hak ve hürriyetin vekil muavini M. Vaugoin yeni ANKARA, 27 (Telefonla)- • • • 
Sayı Cl.ddı' surette sıktıg"ını bı'r Mehmet Ef_e.nd.inin .ve.lbölük_·. ef f ·ı .. b ı ı ·· k b" · k·ı· d'l Beşıktaş beledıyesı za ene vucut u anı a ttist et- a ınenın teş_ ı ıne memur e ı - Yeni kabineye dahil olmıyan sa-
gün hazinei hassa nazırı Porta radından ıbırınm da1:1:e

1 
•• ıhum~- M. S 1 l ıj mekle rl.eğil~ " mistir. bık İktısat vekili Şakir B. Dev- h d d • l 

kal Mikail Paşa söylemişti. ~-,ında yatak o~ası onunde ~- • c a o a let Bankası umum müdürlüğüne U U UnU reyıam 8 
Ramazandan maada Padisa- bet beklemelen ne demelk odu nun tashihi, Tunustaki İtalyan- y • f k s • k 

hın şuna buna atıyye dağıtmisı ~u .~~~di~ e~e~l_e_r. Sultana.Hmaa ların tabiiyeti meselesi gibi ihti- enı }f a ıgorta tayin edilecektir. tesbit edece 
mutat olan günler cülfisu hüma mıt Sogı:tıu bölu;wı~en d ı laflar vardır. Bankanın teşekkülüne kadar 1 
Yunun Sen..; devriyesı·, bayram memnunıyet v.e .. s. ıta .. Y.ı.ş_ le bahse Fakat bir müddettenberi söy- ı Mustafa Şeref Beyden inhilal e- Okt a tarifesi mazba· 

~· - Ş h' l' • E } "'k B k de iktisat encümeni riyasetine ruv ve yeni sene günleri idi. Bu fır- der, onlarla goruştu~ z31?1an leni!diğine göre iki hükumet bü- e ır mec ısı nam- m a an ası namzet gösterilmesi muhtemel- tası kabul edildi 
satlar hulfillinde pek çok kim- "öz hemşerilerim!,, <1:ıye hıtap tün ihtilaflı noktaları gözden ge l 
seler manzum kasidelerle yahut eylerdi. Sultan Hamıt. s:ıs~yın- çirmekte ve bir neticeye vasıl ol zetlerini nasıl memur arı dir. 1 Halk fırkasına mensup cemi-
süslü arizalarla tebr.iknameler da insanların her çeşıdını, ~~- mağa çalışmaktadır. Bunun için k ? sigorta edildi c. H. F. kazanıyor yeti belediye azaları dün fırka 
yağdırırlar ve kimisi atıyye ile ~a~.tecelli!.a.~~m lh~r rengım, Romadaki Fransız sefiri ile İta- seçece • ANKARA, 27 A.A. -Vezir merkezinde müfettiş Hakkı Şi-
kimisi rütbe ve nisanla taltif o ıyıliık ve ko~ıil~.le.nn herrfde~r lya hariciye nezareti arasında d H s· k ·r . köprü, Nalluhan, Simav, Orhan- nasi paşanın riyasetinde toplan-
! l d , cesini görmüş fbır ınsan s atı e devamlı surette müzakerat cere Fırka erkAnın an aydar ıgorta ta sı ının yarısını gazi, Sirik, Koçhisar ve Beyşe- m·şlardır. Bu içtimada tadil e-
unur ar 1

• ·• ı · kendimp vicdan b k k 
Besiktaşı Yıldıza bag"lıyan şunu soy emeyı ~ yan etmektedir. Beyı·n izahatı an a verece hir kazalarında yapılan bel.ediye dilen oktruva tarifesinin kat'i 

• L bT · ki damarlarında 
Serence Bey yokuşunun, rama- ~~~~ 1 1~~n temiz ve müba- Cem_iyeti Akvam istimaı mü Serbest Cümhuriyet Fırka- Emlak Bankası memurları- intihabatında Halk fırkası nam- şekli etrafında ve Beşiktaş bele· 
zan ayında iftara yakın bir za- uıı nes 

1 
T nasebetıle Cenevrede Italya ve 

51 
merkez ocağı azasından Hay nın tekaütlük vaziyetini temin zetleri kazanmışlardır. diyesinin tefrikile kaza hududa' 

mandan başlıyarak teravi nama rek 'kanı dola~an ~u Kara'~e~. ı Fransa ~evlet adaml~rı .a_~asmda dar B., fırkanın İstanbul bele için ciddi bir teşebbüs yapmış KONYA 27 A.A. _ Aksa- rı için reyiama müracaat edil· 
Zl Vakti.ne kadar o"yle bı"r kaynaş- bölüğünden h1ç fbır fert ıhıç ır b l t d ld · talı · h kk d ·· ·· ··1ın .. t'" 

ah d 1: mesaı e. ~mas e 1 ıgı - diye namzetleri hakkında şun ve mtisait şartlarla memurlarını ray vilayetinin Koçhisar kaza- mesı a · ın a goruşu uş ur. ması, saraya boş mide ve boş şekil ve surette ne ş ' s~ ne e mın olunabılır İtalyan murahha Muaddel oktruva tarifesi kat'i 
k .1 1 .. 1 .. bilvasıta fenalık etmem1ş ve fe . . ·. . lan söylemiştir. Anadolu Sigorta Şirketine sigor sında belediye intihabatı bitmiş 

ese 1
. e ge en yuz erce ve yu~- ı ğa alet olmamıştır. Bunlar sı ~e e~kı. hancıy~ nazu:ı. sınyor - Namzet listesi bugünler- ta ettirmiştir. Bu sigorta, hayat ve Cürnhuriyet Halk Fırkasının şeklini almış ve esbabı mucibe 

lerce msanın her gece dolu bır nya•~ bir kaya .gibi SçıaloJa il_~ ~ngılı~ hancıy,e na: de, bütün şube murahhasları- sigortası, tekaiitlük, hastalık ha namzetleri kazanmışlardır. mazbatası hazırlanmıştır. 
mide ve dolu bir kese ile öyle ll'UIZ sarayına ' . · zı b Ul ıa la 
bir avdet etımeleri vardı ki hak girdiler, v~ ~ulill ed_ınce yı- k nmn goruşmesı un a a - nm iştirakile yapı cak umu- !inde tazminat şeklinde üç esas Hiçbir şoför tevkif Diğer meselelere gelince, ev· 
k'l "f .. k" d "'ld" B'da ne !bir kaya gubi tertemız ve le- atlardır. mi bir içtimada nihai olarak üzerine yapılınıştır. Memur si- d I d velce şehir dokuz belediye dairt• 1 e tan 1 mum un egı ı. 1 

· ktıl Allah kendilerin- CENEVRE, 27 A. A. - M. tetkik edilecek ve kat'i şeklini ak · · · ,_ d e İ me i sile idare e<lilirken yeni kanun 
Yette iyi ve mutedil olarak baş kesız çı ar. H d L d d gorta t sıtının yarısı ~a arını 

1 ı en erson on raya av et et- alacaktır .. b k . . d B k ANKARA, 27 (Telefonla) - mucibince on kazaya ayrılmış· lıyan bu usul sonraları ekseriya den razı 0 wn ·· · . • . d ı M B · d S · · . ve mute a ısını e an a vere-
(B tmedı) mez en evve . nan ve cıa- Namzetler ötedenben şehir k . M ' k .. 1 kim Bugün Ankara şoför ve i~çileri es tır. Kaymakamlar ayni zaman-

tahammül olunamıyacak kadar • • , • 
1 

10 ;,, ile ;ı vn ı>vrı vörii•mti~tiir. ~ il · · 1 ce tır. emur 1 en ° en se- nah cemiyeti reisi Hayri B. Haki- - d b 1 d' . . ld kl . · 
ve belediye ışler e ıştıga e- - . b" l'ğ' .1 . . M"ll" kt b .. d a e e ıye reıst o u · arı ıçın 

fazla bayağı bir manzara almış 1 h ---El----••••• d dikk t lı nın maaşının ır sene ı ı ı e ver- mıyetı ı ıyeye şu me u u gon er b 'f - . d .. k d" 1 t• en zevat nazarı a e a na- . ld - . 1 kU .1 miıtir: u vazı eyı e gorme te ır er. 
1 · tı. fl 1 ap Askeri müzenin tarihi rak hazırlanmıştır. Fırkamız İs n_uş 0 ~gu p1:m er ye nu aı e F k · k"l d'l B "k • * • b 

1 
h' ı·s· ı'ç' k d sıne venlecektır. Banka çalışa- "26 eylıil cuma günü Ankaraya a at yenı teş_ ı e ı en eşı -

sarnıçı tan u şe ır mec ı ı ın a ın . gelen Yann gazeteıinde Fethi B.in taş kazasında esasen belediye 
Sultan Hamit sarayının en I d } . aza olarak altı hanımı göstere- mıyacak derecede malfil btr me- Ankaraya ~:udun~ kend.isini_g~~- mevcut olmadrğı için bu kazay• 

~anlı, en asil ve civanmert teş- tiraz. e en erın Askeri müzede meydana çıka cektir. muru gene bir senelik maaşı 24 ~ ?t~mobılın ~hıbı tevkif edıldifı- taallfik eden belediye vczaifine 
kilatı "Söğütlü,, namile maruf l • d ft l nlan Roma devrine ait sarnıçta Qimdilik isimlerini aöyle- taksitte tesviye edilecektir. Bir nı bıldınnektedır. . d"l"k B "1 b l d" . 

l . ·· · b'T'" .. 'd' isim eri e er ere elektrik tesisatı ikmal edilıniş- ~ A ka t b'I il · h. b' şım t ı eyog u e e ıyesı tara 
~~~dı:ı:ı~ :~:a~uk:d~~ ı ~~ tir. Sarnıç teşrinievvel bidaye- mekte mazurum. Fakat her memur altmış yaşında tekaütlük rafta: ı:;.ko;:,.,:,~d~;: ~ti b~ :~ fmdan bak;!maktadır. Binaena· 

Yazıldı halde hatıra gelecek kadar hakkını kazanacaktır. sele dolayısile tevkif edilmit ve leyh Be•iktaş belediyesi reyi nadolunun Bilecilk, Söğıüt ve tinde halka açılacaktır. ukl · · bolk' ~ 
tanınmış old arı ıçın ı Her sene servisi memura he- sonra tahliye edilmiı bir ıoför yok·· amla tefrik edilecektir. Diğer ta Eskişehir haıvali'sinde yerleş- B l n talebi kanun- Sarnıçta aynca köprü tertiba söylemeden anlamak ta .. ıüm- nüz almakta oldug~u maaşın ot,, tur. Tekzibini rica ederim efen- ft ki b 

1 
d' h d ti "le 

miş eski Tiirk kabilelerinden azı arını tı da yapılmıştır. Sarmçı gezebil I ' d" ra an es e e ıye u u an 
Karakeçili aşireti mertliği, şe- suz olduğundan mek için ufak bir ücret verilecek kündür.,, . . . 2 si nisbetinde bir takaüdiye te- ını.Y,, . fk y k"f' şimdiki kaza hudutları da yekdİ 
caati, saffeti ahtakıyesi itibari- ~ll sözlerıne. muhan;ınml.z min edecektir, ki 30 sene çalışan enı tısat e 1 1 ğerine tevafuk etmediğinden 
le Sultan Hamidin nazarı di·k- redded:ldi tir. eskıi Efgan kırahnın teşrıfatçısı bir memura son maaşının % 60 ANKARA, 27 (Telefonla)- bunlar da reyi amla tesbit edile· 

Ç. h t" d·· "tt" olan Naciye Hurşit, sabık Kas .. . 
katni celbetmişti. Bu aşiTet ço- Belediye intihabı etrafındaki ın eye 1 un gı 1 b' Ziya Molla B şı tekaut maaşı olarak verılecek İktısat Vekili Mustafa Şeref B. cektir. Cemiyeti belediye bugürı 
cuklarmm damarlarında dola- hazırlıklar büyük bir faaliyetle Avrupada Zürih şehrindeki tamohnu me uf~kuası Nı'gar" ve k~ tir ve tekaüt maaşı ölünceye ka- bugün Vekalete giderek sabık toplanacak ve dünkü f>rka içti-

. T"' k k uhi · d' C d 11 · mer umun re 1 d d d k · s· k'l Ş k' B 1 b l d bah d'l ..... san temız 111' anı m tm devam etmekte ır. e ve erın Diametri kongresine Çin hü.ku- d B' l'ğ" kıi eisesi Nezihe ar evam e ece tır. ıgorta ve ı a ır . e azı mese eler marn a mevzuu se ı en u ... 
;:,e zamanın fena tesirlerinden asılı kaldığı müddet zarfın.da ya metini temsilen iştirak ettikten M~-~~.1 1ı:sı~ da yeni fırka sulh ve harp halinde prim farkı üzerinde görüştü. mesai! aleni müzakere ve bir ka 
masun kalmış ve hiç bir suretle pılan itirazlar üzerine bır ç~k sonra tetkikat yapmak üzere nam~a :an1~etliği ilan edilece- olmadan devam edecektir. Bir Asılsız bir haberin rara raptedilecektir. 
bozulmamıştı. Sultan Hamit kimseler cedvellere ithal edıl- Türkiyeyede gelen ve Ankaraya .. . sın sormuş ve Haydar memur harbe gider ve orada C>- • • 
kendi sarayının içinde ve envaı miştir. Yalınız bir tak mlan ta- kadar giden Çin cenerallerinden ~1 tayı~ 1 teyı't ne de tekzip lürse onun sigortası tamamen ö- tekzıbı 
ihsan ve nimetlerle yaşattığı rafından serdedilen itirazlar ka- Vang Moa Song ile kolone!Ceng ~ ~~.an ne ' denecektir. Bu şekil bütün Ban- ESKİŞEHİR .

28 
_ 

25 
Eylül 

muhafaza teşkilatının nihaye- nuni görülemediğinden bunlar Kai ve t~yyareci Veng Çio dün e mış ır. k~ memurları arasında memnu- tarhli Yarın gaz~tesinde Eskişe-
tülemir kendisine maddi menfa r~ddedi.~~iştir. ~u kab~l ~ley~~e tayyare ıle Romanyaya hareket Müze Müdürü Halil Bey myet uyandırmıştır. hir vilayet makami ve vali halı:-
~.tlerle b:ığlı olduğunu ve bu ı:ınde hukum venlenlenn uç gun etınislerdir .. .. .. .. . kmd · · d h k · 
b~ğlarm derecei samimiyeti zarfında mahkemeye müracaat · . M~e. mud~~ Hahl B. me~u Muhtelit mahkemeler a ınttşar e en a aretamız 
rne ~ '..(}k bulunduğunu ibilir ve hakları vardır. Bu müddette ya !erdir. Maamafih intihaba baş- nıye~ını ı~al ıçın Bursaya W:t- y~ılardan dc;>la~ı . mahkemeye 
vaziyeti ona ıgöre idare ederdi. k tamam olınaktadır. !anması için mahkemelerden hü mıştır. Bır hafta sonra mezunı- Muhtelit Türk - İngiliz ve muraCllB;t edılınışttr. Bu gazete-

Adana köylerinin zıraat 
bankasına borçları 

BiEıtereddüt denilebilir ki sara rınİ t'ah şamncümenlerince aleyhle kümierin sadır olmasına intizar yeti bitecektir. ~ürk __ - İtal_ra~ ~ahkemelerin ta nm ncşn<yatı temamen yalandır. 
. n ı ap e . . . .. .. M ·ı h k ·· "'dd · · tıl muddetı bıtmış ve bu mahke 8 Jk k f r · · · · · ym ç:>:kıl taşı nevinden tezyına rim.J~ hüküm verilenler pek az edılınıyecektır. Çunku her neka- . . ~:ı;ı~ı ~y te .~ut ~u e~ı~ . . . a an on eransına 1 ıçın emır vennıştır 

tını tesld eden bu muhafaza oln·a'·'la beraber bunlardan ya- dar intihap 5 Teşrinievvelde baş bıttrdıgı ıçın. tekaut edileceğı so mele~e aı't ka~em ışlen. başlam.ış • • 7 ıc: 

Alınan malumata göre memleket 
mahsulünün düşkün fiatini naza!' 
dikkate alan hükilmet: ehalinin daha 
büyük sıkıntıya düşmesine mahal k•1 

mamak üzere Adana çiftçilerinin : 1 

raat bankasına olan borçlarrnr_n tecı# 

. ' _, t B t f l d b ka gü k J d k? rahhaslarımız aras,r.d" ~0 

tertibatı arasında "Söğütlü ma- nn akşama kadar ait oldukları lıyacak ise de bir günde bitmi- ylenmektedır. ır. 1 ara reı~ e~ e ır ç - lffi er gı ece . Mes'ut , Ya'mp Kadri, Re~it $Jf· 
iyet bölüğ'ü,. bir pırlanta idi. sulh ~ahkemesine müracaat e- yeceğine nazaran mahkemeden ne kadar şehnmıze avdet ede-

.,1"" .. 
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Beşiktaş belediyesinin hududu reyiamla tesbit edilecek 
[ Mahkemelerde 1 

S. Ragıp B. 
Davasının İzmire 

nakline karar 
verildi .. 

Orada İzmir gazetecileri 
ile beraber muhakeme 

edilecek 
Sonposta gazetesi m_es'ul ~ü

ı'i•rü Selim Ragıp Beyın dun 
gayri mevkuf olarak Ağır ceza
d. muhakemesine başlandı. Ri
Yaset makamında Hasan Lfitfi 
B. bulunuyordu. Azalar Nusret 
Ve Tahir Beylerdi. Celse açılın
_. Selim Rag:p Beyin hüviyeti 
teshit edildi. Selim B. Sonposta 
~azete~inin mes'ul müdürü ve 
bekar olc;uğunu, simdiye kadar 
tııahkfım olmadığım söyledi. 
Rundan sonra Selim Beyin tev
kifi esbabını teşrih eden istintak 
clairesi kararnamesi okundu. 
Bunda Sonposta gazetesinde 
1-Ii7.met ı:-netesinden naklen neı; 
r~dilen"hiikfımet nasıl men'e ca 
lı•.t• ?" ferlavhalı yazıdan bahse
rlilerek bu yazıd11 kullanılan ce
bir, z'.ılün vl" cPherut gihi tavsif 
lerin hükfım,.tin m;ınevl sahsiye 
tini t:ı.hkir ınahivetinde telakki 
C<!i11' :y: iz~h ediliyordu. Karar
name oku•1duk•arı sonra iddia 
tn;:ıkammı i-;gal eden Cemil B., 
İ•ticvaptan evvPl usule d"ir bir 
tııut~leası olduğunu söyledi ve 
de~i 'ü: 

_ Bu yazılar İzmirde çıkan 
1·lizmet'tt>n naklen alınmı5tır. 
j 'm:~de münteşir gazete aley-
1-;nde gePI' hu sehepten dava a
tılmıstır. Pıı itibarla davalarda 
:ttihat vardır. 

U suliin 2 ve 3 iincü maddele
rine tevfikan davan'n İzmire 
n'lk!ini talep ederim." Bunun ~~ 
ıerine Selim Ragıp Beyin vekilı 
İrfan Emin B. talf'be itirazda bu 
lundu ve ezcümle sunları söyle
<li: 

- Beraberce hareket ooile
tek vanı1'11ıs bir cürüm mevcut 
"-~ğildir. Nesirdf'n mütevellit 
Ciirüm baslı basına bir cürüm
diir. Eğer' ortacfa bir cürüm var 
sa o da bu cürmün tstanbulda 
Ötekinden ayn olarak yapıldığı
tıa kaniim." 

Müddeiumumi f.'emil B. bu
lla cevap verdi: 

- Matbuat ciirmünde suç ya 
ıııardır. İstanbul ve İzmir mah
kemelerinde yazılara verilecek 
inananın mütenakız olması ih
timali vard ·r. 

İrfan E:nin B .. eğer böyle bir 
farklı görüıı olursa bunu takdir 
enecek m'l'rnm. temyiz mahke
llıesi oldui"unu söv!cdi. Selim 
~agıp B. de vekilinin kanaatine 
1Ştirak etti. Bunun üzerine heye 
ti hakime talebin tetkiki için mü 
ıakereye çekildi. Yarım saat son 
ta salona avdet e<lilerek verilen 
karar o~mndu. Mahkeme iddia 
llıakamının bu talebini uzun uza 
dıya tetkik ederek ceza usulü 
~Uhakemeleri kanununa tevfi-
an cürmün nakil suretile vuku 

~Ulınası ve ayni cürümden İzmir 
c l-Iizmet gazetesinin muhake

ll\esi yapılmak üzere bulunması 
~Oktasından davanın tevhiden 
~ir Ağırceza mahkemesine 

&onderilmesine karar vermiştir. 

Katil odabaşı 
.. Davut paşa hanı bekçisi Hüs

ııu Pehlivanı dört yerinden bı
~alt.la yaralayıp öldüren Ömer 
ıı·bıt han odabaşısı Ali Remzi
~ ın dün de muhakemesine de
d~tn edildi ve Müddeiumumi 
t'~nkü celsede iddianamesini teş 
b _etti ve cürümde mııhiyeti iti 
0~rııe meşnı müdafaa vaziyeti 
t' tııadığından maznunun 448 in
t 

1 
".1addeye tevfikan cezasının 

}Yınini, ancak tahrik mevcut ol 
"l. -ıı gundan bu noktadan eczası-
~ azaltılmasını istedi. Muha
" 

1 
ıe müdafaa için 11 teşriniev 

e e kaldı. -·-----Mektep kitapları 
~ A.nkarada talim terbiye daire 
~nde tetkik edilmekte olan ilk 
1' c_ktcp kitaplarının kabul edilen 
~rı ınaarif emanetine tebliğ edil 

IS tir. 

rr abipler Kim çaldı ? ıL--=Ek==on==om=-l___J Şikayet Bitaraflar L--~Vı=il=a=y=et=t=-e-J 
Maaş Etibba odalarının 

lağvını istiyorlar 
Fazlı Bey Çatalcaya 

tahkikata gitti 
Oda Reisi Salim Paşa Çatalca intihabının feshi 

ne diyor ? lazım gelir 
Bazı ııenç doktorlar tarafından Çatalcada intihabat i.mntrol 

Etibba Oda11nın kaldırılması için bir defterinin çalındığı ve S. C. 
takrir hımrlarunıttır. Takrir sahiple- fırkası mensuplarından şüphe e
rinden biri, iı~i~n yazılmama11m ri dildiği yazılmıştı. Vali muavini 
ca ederek demııur kı: · Fazlı Bey, dün sabah Çatalcaya 

- Henüz bundan bahsetın.'~ ~: giderek bu hususta tetkikatta bu 
mar ~ gelmemİ§tİr. Taknrımızı l · . . unmuştur. 
timdiye kadar ellı kad~r dokt~r ım:ı.a Öğleden sonra avdet eden Va-
lamamııtır.Biz bu takrırde, aıdatı ek . . . . 

· · d ktorlar irin ağır olan Oda 1ı muavıru Fazlı Bey hır muhar-
serıaı o :s • • • • • k' 
tetkilatının lüzumıuzluğunu ileri rırımıze demışt~r _ı: 
sürerek ilgasım istiyoruz. Bizce O· -Çat~lcad~ ı~tıhabat1!1 bu 
danın zararı bilhaua genç hekim- akşam bıtmesı lazım gelıyordu. 
leri tazyik etmiştir Fakat, gazetelerin de yazmış ol-

Bunu ilk Oda içtimaında mevzu ı duğu üzre, esas kontrol defterle 
bahsedeceğimiz gibi Büyük Millet ri çalınmış olduğu için intihabat 
Meclisine de müracaat edeceğiz. durdurulmuştur. 
Bu teşebbüse Oda kararlarından Defterleri kimin ve ne ~uret
rencide olanların ön ayak oldukları le calmış veya zıyaa uğratmış 
iddıa11 doğru değildir.,, olduğu hakkındaki tahkikata 

Etibba muhadenet ve teavün ce- Catalca müddeiumumisi vazıyet 
miyeti umumi katibi Fethi B. bu e.tmistir. 
husuıta bir muharririmize demiştir 1 D~fterlerin çalınması üzerine 
ki: intihab:!t iki üç gündenberi dur 

- Etibba Odaoı bizde yeni b~ ,t• mus olduğundan birçok vatan
ıekküldür. Şimdiye kadar te,kila· daşlar reylerini istimal edeme
t•nı yapmakla meş!:ul olmuşh'.~· mişlerdir. Bu vaziyet üzerine ne 
Binaenlayeh i, yapmıyo~ ve lu-

1 
yapılması icap edeceği hakkında 

7.umsuzdur demtk 1 "k"z"I'. ~ı .. r. Çatalca intihap encümeni bir ka 
Haber aldık ki Oda yakında ıyı ne- rar ittihaz ederek burava bildi
ticder verecek olan e•aslı i,lere ba~ recektir. Bu karan Vil~yet ida
lamıştır. re hey'eti tetkik edecektir. Ka -

Y_alnız memleketi~ fakirliği "'.'za nuni: icabatına göre kararı vatas 
rı dıkkate alınırsa bır kısım hekim· d'k . t'h b t t d" dine 
\er için Odaya ayıla bir lira aidat kı veya ın ık~ ~. ın ec ı 

.. k .... 1 b'I' B . . arar verece tır. verme. ço ıoru e ı ır. unun ıçın İ "hb .. · tı"h 
· · • d·ı- d kt 1 '-- stı aratımıza gore ın a -en ıyı ve a ı ane çare o or arı aa- f h" d b k " '"l 

zançlerına göre derecelere ayırarak batın es ın eÇn aş a _ça~eh goru 
k 1 d 1. memektedir. atalca ıntı ap en az azanan ar an yarım ıra veya 

daha az aidat almak fazla kazanan cümeninin de bu yolda karar ver 
\arı ,;mdi olduğu gibi bir lira aidat mesi muhtemeldir. 
itasına tabi tutmaktır.,, Büyükadanın da intihap 

Oda heyeti umumiyeai kanunu· cedveli çalınmış 
evvelde toplanae&ktır. lçtimaın ha-
raretli olacağı söylenmektedir Büyükadada iskele belediye 

Oda rei•i Tevfik Salinı Pa,a O- mevkiine talik edilen intihap lis 
da aleyhinde bir takrir hazırlandı tesi, müddeti kanuniyesinin hita 
ğından ademi malumat beyan etmi' mıdan bir saat evvel çalınmıştır. 
ve demiıtir ki: Bu hususta Adalar kaymaka 

_ Odaya böyle bir müracaat yok mı Hayri B. ŞU izahatı vermiş-
tur tir. 

Etibba Odaları Almanyada sene- - Esas defter belediye daire-
lerdenberi mevcuttur. Buna mukabil si kapısına talik edilmiş ve bu 
Franaızlarda Etibba ıindikaları var- defter tam zamanında ve neza -
dır. Fakat orada da bizim E- retim altında olarak indirilmiş -
tibba odamıza müşabih teıkilat yap- f ,-. Kaybolan listenin kıymeti 
mak üzere bir kanun layihası der- yoktur. Buna cür'et ettiği haber 
desti müzakeredir. verilen iki üç kişi hakkında za-

Bu da ihtiyacı ıösterir. bıta tahkikat yapmaktadır." 
Bu t~ık_ili! hekimlik mesleğinin Adalar S. C. F. reisi avukat 

büyük bır ıhtıyacına tevafuk etmek- S d' R B d d · . k' . a ı ıza . e emıştır ı : 
tedir. " K"" hıy d d" 11' Her Türk hekiminin bunun ilga- - uta a an un ge c ım. 
sını değil, gittikçe takviyesini ve Ben de hadiseye muttali oldum. 
daha kemale ıelmesini temenni etme E~asen b;r diğer defteriıı beledi-
si pek tabiidir. ye dairesi kapısında muallak ol-

E 'bba Od 1 ı·· 1 • duğuna nazaran, bu defterin ka-
tı a arının uzumauz ugu- b 

"dd' d 1 h h ld b Y olmasını çalınmış şeklinde ifa nu 1 18 e en er varsa er a e u d k d 
· d k ld - h .. e etme manasız ır. 

teşkilatın ne eme o ugunu enuz 
anlıyamamış. olanlardan genç ihtiyar Fırkamızın bu hususta en u
diye etibbayı ikiye ayırmek esassız fak bir malumat! bile yoktur. 
bir noktai nazardır. Listenin her hangi bir fert tara· 

Etibb> Odaları meslekdaşlarının fından alınması her halde çok 
hiç birini liizum•uz yere tazyık et. çocukca bir harekettir. 
mez. Mesleğe karşı yolsuzluk eden Bu hususta da Fazlı Be di-
varsa gerek kendilerinin, gerek u -- yor ki : Y 

mumunun zaı·arma olmak üzere bü- "- Büyükadada zıyaa uğra
tün dünyaca tanım_mt olan meslek yan esas defter değildir. Bu hu
ô.dabına riay~t etmıyenler bulunmuı susta tahkikat başlamıştır. Ki-
18 yatı ne oluna ohun gene umu- min çaldığı ve faili bulunmadık-

! k namına kartılarında da- b b' · k ,. mu.n me. e . , bul ça se e mı at 1 surette tayin 
ima Etibba Odası tqkilatını •· kabil olamaz" 

caklardır.,, Çatalca ve Büyükadada inti-

Paris Sefiri 
Münir Bey dün 
Bernden geldi 

Bem sefiri iken Serbest Cüın 
huriyet fırkası lideri Fethi Be~
den inhilal eden Faris 9Cfaretı
ne tayin edilen Münir Bey dün 
şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyhin bugün Anka~a
ya hareket etmesi muhtemel~ır. 
Münir Bey İsviçre hükfım~tıne 
sureti hususiyetle veda etmış bu 
lunmaktadır. Dün kendisile gö
rüşen muharririmize demiştir 
ki: 

- Ankaraya yarın hareket 
etmem ihtimal dahilindedir. O
rada bir kaç gün kaldıktan son
ra döneceaim ve bir ay kadıır 

b • • 

İstanbulda kalacağım. Sonra ıtı-
matnamemi alarak Parise gid_e
ceeim 

•. 

hap defterlerinin çalınması iize
rine hadis olan vaziyet haklcında 
hey'eti teftişiyece tahkikata de
vam olunmaktadır. Adalardaki 
vaziyet hakkındaHalk fırkasırnü 
fettişi Hakkı Şinasi Paşa dün 
l · r muharririmize şu izahatı ver 
miştir: 

- Gerek Çatalca, gerek Ada
lar hadisesi hakkında tahkikat 
yapılıyor. Maamafih Adalardaki 
defterler intihaptan evvel "alın
mış olmasına ve henüz 5 teŞrini
evvele de epice vakit bu1unma
sına nazaran ehemmiyeti yok
tur. O zamana kadar defterler 
tekrar hazırlanabilir.,, 

Taksim abidesi etrafın
daki elektrik direkleri 

Belediye Taksimde Cümhuri 
yet Abidesi etrafında bulunan 
elektrik direklerindeki çirkinli
ğin bir an evvel izalesini elektirk 
• · rketinflen istemistir 

Et sevki 
Mezbaha haricinde 
kesilen etler ihraç 

edilebilecek 

Muamele vergisinin 
tenzili teşebbüsleri 

Hazırlanan layiha bir 

Henüz verdikleri 
'caran tebliğ 

etmediler 
hafta sonra Ankaraya Gayrimübadiller Yunan 

gönderilecek emlaki kiralarını 
Sanayi Birliğinde geçen gün bekliyorlar 

Borsa komiseri ne diyor? yapılan heyeti umumiye içti- · 

B d maından sonra muamele ver. - Muhtelit mübadele komisyo-
orsada muamele görüp e 

g isinin kaldırılması temenni nu üçüncü bürosu dün toplanmezbahada kesilemiyen hay-
vanların ihracı meselesi etra- edilerek C. H. F. grupuna mü- mış, aleHl.de muamelat iie meş-
fında Hayva b ·ıe Baytar racaat edilmişti. Bu müracaa gııl olmuştur. n orsası .. b' 1 . 
nıüdürlüjü a.·asında husule ge- t~ he~uz ır cevap ge m~mış.' -

1 

Bitaraf rüesa henüz hakem-
len ihtilaf halledilmiştir. t1 ~~-Ddıgerb~ar_a1 ft~nh Sanayık~lır- liklerine tevdi edilen meseleler 

ıgm e ır ı mı eyet teş ı e- . . . 
Dünden itibaren mezbahada dilerek muamele vergisi hak- ııakk~~akı ka'.arlarını tefhım et 

~~sile~_yen hayvanlar~n ihracı kında bir layiha hazırlanma- memıştır. 
ıçın musaade verilmege baş- ğa başlanmıştır. Bu layihada Mezunen Avrupada bulunan 
lanmıştır. muamele vergisinin memleke- bitaraf rüesadan M. Henderson 

Bu hususta hayvan borsası timizdeki şeklile komşu mem- haftasında 
k · Teşrinievvelin ilk 
om~s~ri_ Kemaleddin B. bir ~u leketlerdeki şeklı mukayese . . . 

harnrımıze şu izahatı vermış- edilmekte ve bizdeki muamele şehrımıze gelecek ve komısyon
tir: vergisinin çok ağır olduğu da ki mesaisine başlıyacak, ha-

- Evvelce borsadan geçen gösterilmektedir. Bu layihaya kem kararı da o zaman tarafey
hayvanlar harice çıkamazdı. nazaran dahili sanayiden alı- ne tefhim edilecektir. Gayri mü
y ani mezbahada bu hayvanlar nan muamele vergisinin mikta badiller hakemlerin verecei!i ka-
kesilmeğe mahkumdu. Vi!fıyet rı senevi 3 milyon liradır. Fa- . . . ., 
ten gelen bı'r eımı'rle bu mah- k b" .. d h'l' · b b rara sabırsızlıkla ıntızar etmek-at utun a ı ı sanayı er a ı- . .. .. . .. . 
zur da izale edildi. Yalnız bay nın sermayesi de ancak bu tedırler. Çunku gayrı mubadıl-
tar müdürlüğü ile aramızda bu kadar bir şey tutmaktadır. Da !ere tevziat tamamen durmuş
mesele üzerinde bir noktai na- hili saanyiden alınan 3 milyon tur .. 
zar ihtilafı çıkmıştı. Baytar mü liranın ekserisi hükumet ban - Ancak bu karar verildikten 
dürliiğü ile temaslarımız neti- kalarına ait fabrikalardan alın- sonradır ki Yunanlılara iade e
cesinde bu da halledildi.Şim - maktadır. dilen emlakin müterakim bede
di kararlaştırılan şekil şudur: Layiha bir ha~t~ya kadar ~a !atı icaresin<len gayri mübadille 
Borsada muamele görüp ihti - zırlanarak tabettırılecek ve bır . . ff d d' . ki . 
yaçtan fazla olduğundan veya heyet tarafından Ankaraya gö- rın ıs ı a e e ıp etmıyece en 

Çarşamba günü me 
murlara verilecek 
Ücretli memurlar salı 

günü alacaklar 
Teşrinievvel umumi maaşı 

çarşamba günü verilecektir. Üc 
retli memurlarda eylfıl maaşl;.ı.r 
nı salı günü alacaklardır. 

Bakım evleri 
Üsküdar, Edimekapı, Beşik

taşta açılacak olan Süt ve mek· 
tep çocukları içtimai hıfzissıhha 
müesseseleri için binalar tutul· 
muştur. Vekaletten memurlar ta 
yin edilince açılacaktır. 

Yeni dispanserler 
Çatalcanın Karaköy nahiye 

si merkezinde yeniden inşa edi· 
len dispanser binası dün tesel 
lüm edilmiştir. Yakında küşadı 
yapılacaktır. 

Beyoğlu jandarma 
bölüğü 

Beyoğlu jandarma bölüğünür. 
Sanyere bu ay başında nakli ta
karrür etmişti. Bölük kumandan 
lığını eskisi gibi yüzbaşı Nazmı 
Bey ifa edecektir. 

,.., ••~l>t<llHI-•,...., ---

T opkapı sarayında 
açılacak daireler 

her hangi bir suretle kesilemi türülerek hükfımet nezdinde te anlaşılacaktır. 
yen hayvanlar Okmeydanın- - şebbüsatta bulunulacaktır. Babı alide bir daire işgal et- Topkapı sarayında bir ay ka· 
da dört günlük bir karantine- Layihada muamele vergisi- mekte olan 6 ıncı tali mübadele dar sonra yeniden bazı daireler 
müddeti geçirdikten sonra Av- nin fazlalığına bir misal ola- komisyonunda Mısır apartıma- açılacaktır. Bunlar haremin bü
rupaya ihraç edilecektir. rak Beykoz kundura fabrikası- nına naklinden t~mamen~arfına yük bir kısmı ile Hazinedir. Ye-

Borsa resminin tenzili için nın bir senede 10 bin lira kar~ zar edilmiştir. ni açılacak daireler son olacak-
de tetkikat yapılmaktadır. ?lduğ~. ~alde 150.000 lira vergı Komisyon bir haftaya kadar tır. Bundan başka ziyaretçilere 

1. .1. 1
. ıstendıgı yazılmaktadır. B .

1 
k k 

1 
• b 

1 
gösterilecek kısım kalmamakta 

ngı iZ ırası . . ? eyog u ayma aın ıgını oşa t dır. Haremin yeni açılacak kıs-

D.. b İ 1. Nıçın toplanıyorlar· tiği Mis sokağı başındaki hükfi mı en mühim tarihi vekayie sah un orsada ngiliz ıra:ıı 
1030 kuruşta açılmış ve gene Trikotaj ve çorap fabrikatör mete ait binaya naledecektir. ne olan yerlerdir. 
1030 kuruşta kapanmıştır. leri bugün Sanayi Birliğinde ·-------·--------------

Liret 9,02; altın 920 kuruş- bir içtima yapacaklardır. Atpazarında çok fecı· 
tan muamele görmüştür. Bu içtimaa sebep mütehas-

. sıs ustalar meselesidir. Triko-

Ruslar Akdenıze buğday tai fabrikalarında çalışan usta- bı·r Cl·nayet oldu '· 
gönderiyorlar lar hangi fabrikada daha fa~- 1 

la maaş bulurlarsa oraya gıt

mektedirlcr. Bu yüzden fabri
katörler fena vaziyette kalmak 
ta, hatta bazen çalıştıracak us 

Son hafta içinde limanımızın 
transit faaliyeti artmıştır. Ekse
risi Yunan bandıralı olan birçok 
şilepler Rusya ya geçmiştir. Ve
rilen malUmata göre Yunan şi
lepleri Akdeniz limanlarına buğ 
day taşıyacaklardır. Borsaya ge 
len bir habere nazaran Rusya 
Akdeni~de buğday piyasasını el 
de etmiştir. 

Bu yÜzden Romanya malları
nın bir kısmı elde kalmı«tr. 

Sovyet buğday ihracatı bizim 
ihracatımıza da tesir yapmıştır. 
Rusya, Yunanistana daha ucuz 
mal vermektedir. 

Kambiyo Bor.e.a,91 
fıı;,terlin ırı;ıo- [,f'\' j fo .. lO 

l>olor 0,47 -.~:1 'ilin~ 3 J5, 

Frank: !2 oo.o~ \1ark 1 98.2~ 

r .irct 
o o~Lrv 

;q . ~><. 

Drahmi .•6 .4'J f)inar 20 -.l!k 

l'ranl.; ı 4,1.~ ~ Koron 15 IJ.'_ı 

- . 
Yeni kanun 

t& bulamamaktadırlar. 
Bugünkü içtimada fabrika
törler aralarında bir anlaşma 
zemini bulacaklardır. 

1928 senesinde bir fabrika
dan başka bir fabrikaya geçil
mesi için ustaların çıktığı fab 
rikadan hüsnü hal varakası al
ması usulü konulmuştu. Son -
radan tatbik edilmiyen bu usu
liin tekrar konulması muhte -
meldir. 

Bir içtima 
Ticaret Odasında sanayii 

nesçiye komisyonu dün öğle
den sonra bir içtima yapmış
tır. 

Bu içtimada evvelce tetkiki
ne baslanan fabrikaların ittiha
ôı m~selesi üzerinde görüşül
müştür. _______ ......,._ 

Tek taksi 
Meclistan çıkan kanunun Ş f•• 1 A b. ... o or er umumı ır 

tatbikına başlandı • • 
B d B M Meclisinde ka ıçtıma yapmak orsa a . · 

bul edilen mali kanunun tatbiki istediler 
ne dünden itibaren başlanmış-
tır. 

yeni kanunda tasrih edildiği 
veçhile dün borsada konsorsi
yom tarafından mubayaa edilen 
kambiyolar kanunda dipoziter 
Banka olarak gösterilen Osman 
Jı Bankasına akşam muamele 
kapandıktan sonra yatırılmıştır. 
Elinde kambiyo bulunanlar1030 
üzerinden Osmanlı Bankasında 
karşılastırmışlard: r. 

Akşam dörtten sonra kambi
yo orada santralize edilmiştir. 
Bu her gün bu şekilde olacaktır. 

Yeni kanunun tabiki münase 
betile gerek borsa ve gerekse 
konsorsiyomda bir değişiklik ol 
mamıştır. 

Yıeni şekil bir merkeziyet ve 
topluluk arzetmek itibarile bor
sada çok memmıniyetle kaşılan 
mıstır. 

Bunun için ticaret müdi
riyetinden müsaade 

istediler 
Tek taksiye itiraz için otoma 

bil sahiplerinin geçen çarşamba 
akşamlci ict;mı1da tesbit ettik
leri maddeler hakkında hey'eti 
umumiyenin fikrinin alınması 
kararlaştırılmıştır. Cemiyet he
yeti idaresi. ticraet müdürlüğüne 
müracaatla önümüzdeki çarşam 
ba akşam• heyeti umumiyenin 
toplanmasına müsaade edilme
sini istemişlerdir. Bu müsaade 
verildiği Takdirde heyeti umu
miye çarşamba akşamı saat 8,30 
ta toplanacaktır. , .. 
!Beş hasta var!I 
~ ... 

Arabacı Fehmi bir şahsı öldürdü, 
kişiyi de ağırca 

Dün sabah saat 8 buçukta 
Fatihte Atpazarında bir cina-ı 
yet olmuş ve arabacı Fehmi na 
mında biri nalbant Recep, İs
mail, Nuriyi cerh ve Musta- -
fayı yedi yerinden yaralıyarak { 
katletmiştir. 

Vak'a mahallinde yaptığı
mız tahkikata göre Mevlane
kapıda sakin arabacı Fehmi 
dün sabah kendi çocuğu ile 
anllanmak üzere nalbant Rece
be bir beygir gönderiyor. Nal
bant Recep te çocuğa şimdi e- , 
linde işi olduğunu biraz bekler-" 
se onun atını da nallıyacağını 
söylüyor. Çocuk bunu dinle
miyor ve atı aldığı gibi eve gi
diyor ve .. babasına bunu anlatı
yor. Fehmi bunu duyunca ara
bayı koşuyor Recebin dükkanı
na geliyor. Atı arabadan çöze 
rek atının nallanmasını tekrar 
ediyor. Recep Ef. de elinde işi 
olduğu icin beklemesini teklif 
etmıs. Buna kızan arabacı Felı 
mi Recep Ef. ye küfre başlıyor 
o sırada da Recebin akrabasın
dan sucu İsmail geliyor ve Feh 
miye : "Kabadayılık ediyorsun 
derebeyliğin lüzumu yok!,, di- ' 
yor. Fehmi de: "Sen ne karışı
yorsun, Recepten tarafa mı ol- j 
mak istiyorsun!,, demekle be- ı 
raber 1smajJin çene!>ine bir yu- 1 

yaraladı 

•• uç 

1 

mruk vuruyor. Sucu İsmail de Yralılardan Recep ue /.~mail 
dükkandan yakaladıgı kalın " 
b. ·1 F h · · b aldıgı yaralardan dolayı hasta-
ır sopa ı e e mının aşına ...... 

1 
.. k f · 

vuruyor. Bunları ayırmak için rt~eyeçgokturuN u: Cen vehat etmh~~ 
Ah . . ı ır. ıra un erra paşa .. s 

ahırcı met araya gırınce fır. . 1 .1 V ld h t 
F . . " 1 tanesıne smaı a e as a sat bulan ehmı bıçagını çeke- . ' 

rek İsmaili üç yerinden yaralı- nesıne yaıtırlmıştır. Yaralan n 
yor. Bu hali gören nalbant Re- ğırdır. Bunlardan hafıf .Y?ralı 
cep te işe karısıyor. Kudur- olan Recep usta da_ ted_avısı Y~· 
muş bir hale ge'len Fehmi Re- ' pı_ld~ktan sonra evıne ıade ed•l 
cebi de kolundan yaraladıktan mıştır. 
sonra dükkana giriyor ve dük- Katil Fehmi iki ay evvel timar 
kanda çalışan çırak Mustafayı haneden çıkmıştır. Vak'aya 
yedi muhtelif yerinden ve çı- müddei umumi muavinlerinden 
rak Nuriyi de dört yerinden Hayrettin Arif Bey vazıyet et
yaralıyor ve zabıtaya teslim o- 1 miştir. Zabıtaca tahkikata de· 
luyor. 1 vam ediliyor. Mustafanın cese· 

Rurılarrlan çırak Mustafa . di morga nakledilmiştir. 
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. Demiryo u siyasetimiz Asrın umdesl "Milliyet" tir. 

28 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeoi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı-
Wıbul. 

Telefon numaralarr: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 -----ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 H 750 1J 1400 '1 

12 " 140.0 u 2700 ,. 
--~ 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kuru§ 

tur. Gazete ve matbaaya ait işler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetird 
kabul etmez. 

Bugünkü hava. 
Dün hararet en çok 24 en az 

l 5 derece idi. Bu gün hava açık 

olacak rüıg&r müteha,·vil esecektir. 

S.. t uvn:.: . 
Anlatırlar ki, eski zaman

lardan birinde bir gemiye em 
niyetli bir süvari bulmak la
zım ge .. miş .. Aramışlar, tara
mışlar, bir çok adam bulmuş -
lar amma Padışahm hoşuna 

gitmem~ş .. Gemi süvarisiz du
ruyor ve Padişah ta Bahriye 
nazırını haşlıyormuş,. Nihayet 
günün birinde Bahriye nazın -
nm aklına bir çare gelmiş ve 
ya geti.·ilmiş.. Padişahın mai
yet sil•. ari kıt' asının kumanda
nını gemiye süvari yapmak .. 
Adamcağızın haberi olma
dan Padişaha arzetmiş. . Pa
dişah ev'.Tela tereddüt etmişse 
de Bahriye Nazırı: 

- Aman efendimiz, bu ben
deniz bütün hayatını süvari 
kıt'alarında geçirmiş fevkalade 
mahir bir süvaridir, diyerek ik
na etmiş. . . İrade çıktığı za
man biçare adam şaşmmş, 

hayran olmuş, lakin irade ö
nünde ne yapılabilir?. Gemi
ye gitmiş. . Hikaye bu zatin 
gemide ne yaptığını nakletmi 
yor amma, bunu tahmin güç 
bir iş değildir . 

Vurma boştur! 

İki kişi şaka ediyorlarken 
biri ötekinin midesne vurmuş. 
Vurulan iyi bir hınkladdctan 

sonra: 
- Başıma vur, sos çıkar-

mam. Lakin mideme vurma 
boştur. 

Demiş, vuran da: 
- Eh başına vurmama na -

sıl razı oluyorsun. . cevabını 
vermiş, gülüşmüşler geçmiş ... 

Emirle hareket ediyoruz! 
Üsküdar tramvaylarında 

"sinyal,, tertibatı yapıldı yapı
lalı makaslarda fazla beklen
miyordu. Dün, bindiğim ara -
ba, neden bilmem, bu makaslar 
dan birinde fazlaca bekledi.Yol 
~ulardan biri biletçiye sordu: 

- Neden bekliyoruz?. 
- Efe_ıdim. . Öyle emir al-

dık. Biz emirle hareket ederiz. 
- Ya, demek siz del. 
- Evet efendim. 

FELEK 

Devletçilik - Serbestçilik •llXX• ŞEFKAT ... llllll 
Goçen iki (25 afuetos - 8 eyHll) ya rafından boyan edilen hatlarla, Nemli ~~ 

zımızda, demiryolu •irasetlmizln .n~ zadelerin huauıi tefebbüolerile yapı 
gibi esaslara dayandığını, ne gıbı lan Samsun - Çarşamba dar hattının 
mübrem ve hayatı zaruretlodıı neli- kilometresi kaça malolduğu mukaye
ceıi olduğunu izaha çalıımııtık. . ae edilirse devlet elile yaprlan hattın 

Bize o yazılan yazdıran amil, ye- pahalıya değil, ucu•a malolduğu an
ni frrkanın muhterem lideri Fethi Jaııhr .. 

Bırakılan genç bir kadın 
-Çin hikiyeıi-

Beyefendinin: "Şimendiferleri uzun B. - lıletme sahasında: 
vadeli !ıtikrazlarla yaptıracaj!~ .. ve Bunda delvetçilik sisteminin ne ka- Çin bir çok Avrupalı ecnebinin git ldarı bile güıderce zaptedecek eğlen· 
«biz şimendifer yapılmasın demiyo- dar revaçta olduğuna delil: Ruoya, tlği senelerce kaldığı, para kazandıilı celer vardı. 
ruz, meaele bugün mü, yarın mı? İ1'ıılya, Avusturya, Macaristan, h- bir yerdir. İşte bu Avrupalılardan bi Her cinsten ve fe_.:kalade güzel i 
meselesidir.,, sözlerinde mündemiç viçre. Almanya, Danimarka, Finliin- ri bundan senlerce evvel Çine gitmiş yüzlerce kadın bu saray gibi binayı 
fikirleridi. diya, Romanya, Japonya ve Balkan . ' 

Muhterem lider, İzmir nutkunda devletleri gibi memleketlerde hakim Şengh~y şehrınde yerleferek. ~ra ka dolduruyordu. Bu saraya giren bir 

BütQn gfüerekleri rikkat ve şefkate lika edecek müstesna bir şaheser. 
Mevzuu: Meşhur facia muharriri ( Henry Botaille ) ın bir 

şaheserinden muktebes olan bu filmin mümessilleri: 

JEAN TOULOUT ve MARCELLE 
JEFFERSON COHN 

rollerini bir maharet ve itinayı tam ile ifa ediyorlar. 
Temamen Fransızca sözlü ve şarkılı o.lan bu film 

Önlimlizdeki çarşamba Q p E RA Sinemasında 
akşamından itibaren gösterilecektir 

Bugün: İKİMİZ YALNIZKEN >4 
11n-x-:u:~-. Fransızca sözlü ve şarkılı film '4-.x.-•~:-n• 

da şimendifer siyaseti hakkında: olan sistemin hemen hemen devletçi zanmaga başlamıştı. Bu lngılız gen- daha çıkmak istemezdi. Nice Avrupa 
"Şimendiferlerin gerek vatan ınüdafa lik olmasrdır .. Hem ne hacet. Serbest ci memleketinden parasız geldi, fa- h misafir burada iken vapurunu ka
asında ve gerek iktısat noktai na- çiliX.e hepsinden yakın olan Fransada kat ·Şanghayda az zamanda zengin çir111.Ja, nice Avrupalının sarı sarı al-

g ' •-•-•..., eeee Önümüzdeki zarmdan faydalarını inMr etmek asla bile evvelce 3000 kilometre olan dev oldu. O da diğer Avrupalıların yaptı tınları burada erimişti. •••• çhfşamba akşamı ••••••• 
hatınmızdan geçmemiştir,, dedikten Jet hattı bugün tam 9000 kilometre- - ·b· t E 1 d. ç· d.lb 1 · Fakat buranın bı"r huıusı'yeti' daha "B' · 'dd' d mi lları d.i gr gı ı yap ı: v en ı. m ı er erın sonra ızım ı ıamız e ryo - r. . 
run gayet ağır şartlarla yapılma~a Yeıilköy: A. Rıza den hır kız aldı. . .. . vardı ki o da sarayın sahibi olan ka-
olınasıdır.,, diyorlar Diğer bir yenn· Q 1 Sarı ırkın bu kızı mavı gozlii in- dmın daima yüzü kalın bir peçe ile 
de de "Bugü.nkü_ şerait al~da istik- Mektepliler müsabakası ı giliz dejlkanlmnrn yanında o kadar öı·tülii olması idi. 
raz yapmak ımkansızdır,,. dıye uzun güzel görünüyordu ki bu izdivacı Çin Bu peçenin altında nasd bir çehre 
vadeli istikrazlarm da ımkansızlı- f t p • t"f 1. ı A l ı ş h d vardı?. . . Bunu kimıe görınemi•ti. . 1 oh ld . d' sme aşanın ıs 1 ası 1 o sun, vrupa 1 o sun ang ay a • 
ğını kabul edıyor ar: a e şım ıye . l Yal · 1 d ı 
kadar yapılan ve yapılmakta olan hat Mektepliler müsabakasında h~~k~s •.'.kışlarnışt'.. ~azla. olarak ~- nrz peçenın a tın an ge en ince 
!arm dR uzun vadeli istikrazlarla ya birinciliği kazanan Galatasaray- gılızın böyle kendı ısteğıle yaptıgı bir kadm sesinin Çin dilinden başka 
pılamryacağını itiraf ediyorlar. Bina- d 960 R B . bir izdivaçtan pişman olacak hiç bir misafirlerine fasib bir lngilizce ile 

d - . . M 1 na agıp eyın yazısı şu- d enaleyh, mesele egıştı. . ese e, d cihet te yoktu. Çünkü Çin dilberi sa- hitap ettiği de görülüyor u. 
muhterem hükumet reisinin vesika ur: . . . ,., rrkın pek gÜzel bir krzı olmalda be Bir gün peçeli kadının sarayına ga 
ve rakkama istinat ed<!rek kilomet- İsmet Paşa kabınesının ıstı- b k. b. b"·k ·· d .1 • • h' yet zengı·n bı·r lngı.liz tacır' ı"nı· davet 

inin 70 80 b. li 1 ld - f ·· h · b h ft · .. "' er es ı ır u um ar aı esının ıç res - ın raya ma o ugu- ası şup esız u a anrn en mu d 
nu izah ettiği hatların, pahalrya him haberidir. yabancı kan karrşmamış asil bir züm ettiği uyuldu. 
mı, ucuza mı? malolduğunun tetk:i- Ç .. k" İ p resine mensuptu. {Orada olan biteni yarın öğrenece 
id şekline girmiş oluyor, ki, bu da • un u, smet ş. en mutena Kızın bir İngiliz gencine varması ğiz.) 
siyasetin deg"il, fennin, teknigı"'n, bir gayretle çalışıp muvaffak ol --··~~ .. --··-------bütün ailesinin hiddetini celbetmi§-
halledeceği bir i'tir. duktan sonra gayet açık bir ifa-. ti. 

Yalnız, Fethi Beyefendi, İzmir de ile prensiplerini müdafaa et-
t kl d k di f k C H İsteristemez kız ailesinin yanmdan qu u arın a, en ır asını-:. · · ıniş, Meclisin fevkaliide içtimam 

:Fırkasından ayrran farkın S. C. Frrka . . . ayrıldı. 
sının "liberalizm,, prensipleri olduğu- ?a ıt.'.r~z kabul etmez bı~ ~u_h Fakat kızın pek çokmücevheratr, 
nu söyledikten sonra bundan murat ıle buyuk hesabını vermtştiı>.Ag- altınları vardı. Ailesi reddettikleri bu 
ta "Devlete ait olan vazifeleri devle- ı rr zaferi, iktısad[ sal.ıadaki faall~ 
te , efrada ait o~ın vaz_ifeleri efr~~a 

1 
yetin mes'ut neticeleri İsmı;ıt 

t-;rketmek ... ~ld':'gunu soyl':~klerr ı- IPş. kabinesinin unutulmıyacak 
çın devletçılik ıle serbestçilık pren- . . . 
siplerinin yalnız demlryolculuğa ta-ırr,ıuvaffakıyetlenndendir. Şüphe 
aflilk eden kısmrndan kısaca bahset- 1 sız İsmet Pş. hiç bir zaman mil-
meyi faydasız bulmuyoruz. !etinin refahına kafi görmediği 

* * * . faalyetini taze bir kuvvetle çoğl 
Bir asırlık t_arihi olan demiryolcu-

1 
tmak istemesi gayet tabiidir. A

lujc,, bidayette hususi teşebbüsle; ziz Başvekil her halde gene bi
şeklinde başlamı§ken, 1860 tanberr 1 zim kalacak · k b' d d 
devletçiliğe doğru yönelmeğe başla-1 f , ' ?'~nı a ıne e e 
mıştrr. Bazı memleketlerde demiryol- eda~car mesaısıne devam ede
Iarını kumpanyaların eline verme- cekbr. 

kızın hiç bir şeyini alıkoymamı§, kıy 
metli olan her :şeyini beraberine ala
rak çıkıp gitmesine müsaade ebniş

ti. 
Bu zengin mücevheratla kocasının' 

yanına giden Çinli kız bir müddet 
mesut yaşadı. Bir de kızı oldu. 

Bu saadet devam ederken lngiliz 
birdenbire kayboldu. Bunda §aşıla
cak bir şey yoktu. Çünkii Çine gelen 
pek çok Avrupalılar evvela beğendik 
leri Çinli, kızlarla evlenirler sonra on 

lan, ekseriya çocuklarile beraber bı-mek bllAkis onların elinden kurtar - Türk milleti Gazinin ve onun 
mak, bazılannda, demiryollarından başvekili İsmet Paşanın sevgisi-
ecnebi sermayesini kovmak, diğer ı d h . rakıp kaçarlardı. 
bazılarında da fena teminat usulle- ı ne a a doymamıştır. Bız on- Diğer hemıirelerinin başına ııelen 
rile yapılan mukavelelerin milli ha- 1! !arı mukaddes bir ışık bilir, de- · fCY bu asilzade Çinli kızın da başı-
zineye yüklediği yükleri aoaltmak halarmdan, kudretlerindon na gelmişti, 
gibi maksatlar güdülmüştür. ·kuvvet alırız. Fakat meramına nail olmak iotiyen Bu suretle son yarım asır içinde ----...... ________ _ 
devletçiliğe doğru gittikçe artan bir Yeni neşriyat bir kadm neler yapamaz? •• 
temayül müşııhade edilmektedir . O da hiç belli etmeden gitti, cHı-

Bu temayülü artıran sebep, şudur: MUHlT 18ftl, türlü türlii eziyetlere katlana-
Devletçiler diyorlar ki: rak aylardan sonra hain kocaıını va. 

"Devlet, kumpanya gibi. yalmz 24 üncü 'sayısı çıktı. 80 bil - k b' ~-
çok varidatı, çok kazancı düşünerek yük sahife, yüzden faala re- ıi Çin diyarının baş a ır tarafm-
b k . · buldu. unu arttırma içın tarifeyi yüksel- sım, hikiye, makale şiir sa-
t!~ halkı ezmeyi düşünmez .. Bila- ton temsUI, sonbahar ' i i~ ık Fakat ne ııönün? .. Bu adam kea-
kıs her şeyden evvel umuınun menfe- b. lb' . . . ç Ş di gibi beyaz ırktan bir kadınla ev• 
atini düşünür; ioap ederse tarifeleri ır e ıse . modeli ılavesı var- lenmişti. Aradan bu izdivacın "'*ı.. 
indirir; hatta bazı hallerde bedava bi- &r. Muhıt bu ~ayı!ıı ile iki ya sulü olarak bir çocııiun dünyaya le nakliyat yapar. ıını bitirmiştir. Ka!'i!er!mize bu 

S b ·ı d d' fi gelmes; için lazım olan zaman geç· er eotçı er e ıyorlar ki: ne s mecmuayı tavsiy.e edo-
"Devletçiler bu işlerde zayıftır ve mişti. Koca&rnın bu lngiliz kadmın-

rız. 
işi paha,lrya maleder .. ., dan da bi .. kızı olm\lştu. 

İtte iki noktai nazar arasındaki f "h ( 1 Çinin kdbaht kızr kendini belli 
farkın ana hatları krsaca böyle ifa- rti a etmedi. Bir müddet orada kaldı, son 
de olunabilir. 1 Bir müddetten beri hasta olup 

İ ı·:ı kocasıru o kadınla !>ıraktı. . şi na~~riyat sahasındi!n çıkarıp Fransız hastahanesinde tahtı tedıı~ 
bır de f 1 t -- L d .. h d Aradan seneler geçsin diye mi bek ı ıya """asın a muşa e eye vjjc bulunan Y ınyalı merhum 
çahşalrm: Saffet Efendi kerimesi ve R-:ıdoslu ledi? .. Yoksa intikam almağa mı ka-

A. - inşaat sahasında: rar verdi? .. Bu bilinm!Oz. 
Devlet elile yapılan Alman hat- l"aralyalı zade Moh'Tiet Ihsan Beyin * * * 

1 h refikası ve avukat Cezn1i \"e tüc-anrun usus1 teşebbüslerle yapılan 
Fransız hatlarından % lOdaha ucuza cardan Ülvi Beylerin hemşiresl 
malolduğu iktısat kitaplarına bile gir- Nesime Hanını r;enl' yaşındJ vefat 
miştir. Binaenaleyh devlet elile yapr ederek ailesi efradı •ı eleoıe glfk 
lan hatların mutlaka hususi._teşebbüs- 1 etmiştir. 
!erle yapılan hatlardan daha pahalıya i Cenazesi bugün Teşviki ye ca· 
~alolduğu, biliikaydüşart, iddia e - ~iinden kaldırı18'.ı.k rıile>i makbe· 
dılemez. . 1 · 1 '1' k d 

S . . . . resı o an op 'pıva efııedile· 
onra, kilometresı 70-80 bın lıra- cektir. -

ya malolduğu hükfımet reisimiz ta- 1 *f :wı~- . 

Şanghay şehri cfr!ence yerlerile 
çok meşhur olmuştu. Çinde para kı
zanan ve yahut gemi ile buradan ge
çen Avrupalılar para sarfetmek için 
eğlence yerleri yok değildi. Fakat bu 
yerlerden en meşhuru büyük bir sa

rayıı- andıran bir yer olmuştur. 
Burada en mii~külpesent Avrupa-

Bilmecemiz 
2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 il 

Bugünkü bilmecemiz 
Soldan sağa ve yukardan 

asağı: 

1 - Peyizaj (7). 
2 - Büyük bir bayram (3). 
3 - Nota (2). Şiir (5). No-

ta (2). 
4 - Rabıta (5). Evli değil 

(5). 
S - Anadoluda zaferi ile 

meşhur bir nehir (5). 
6 - Baston (3). 
7 - İbrahirnin 

si (7). 
8 - Düdük (3). 

yet (5). 

Yahudice-

Merbuti-

9 - Çapa (5). Arkadaş (2). 
10 - İyi (3). Saçsız (3). 
11 - Dost (7). 

~tHlMRl linenıastn~aı~ 
Büyük gala olarak lrae edilecek 
olan ve VlLLY FRITSCH ve 

LILLIAN HARVEY 
tarafıw.dan temsil edilen 

A~K YAL~I 
1 

Nıım mubtoşem 

göze! şarkılan 

dolatacektır. 

Viyana operetinin 
herkeıin ığzında 

Bu film bütün hasılat rekorunu 
kır1111ştır. 

~-·==···················· 
TlKSiM BlB~ESt •••••• 

Bu~lln Bava Mnsalt ~l~u~u Tat~irde 
VARYETE PROGRAMILE 

Büyük matine ••••ı 
=> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarını~ı 

Galatada Ünyon hanında kAtn ÜNVON slOORTASINA 
Yaptırınız. 

Türklyedı bllil fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanymna bir kere uğraınııdııa Blgorı• ıeııtırmayuııf 

- 1 elefvn : Beye, tu - :JooJI 

~mlak ve EJtanı Ban aın umum oıu ur nıun~eo 
Satılık emlak 

Esas Mevkii ve nevi Depozito 

·27 Dolmabahçe Fatmahatun malJtı.11'6i kı,ıa 0&ddesl 
1 J ·9 No. lı kok kömürü imaltıbanesl arsau 

3 ı KAıanede cenderede Koşu köŞkü 
33 Ayasağada Maslak köşkü 

'' ·~ 

36 Beşiktaşta lbrahim ağa lllahaUısinde 42-44-46 
No. 1ı kagir su tunları havi 181!-0 m. m. Arsa 

·' 

m!fdarı 
lira 
500 

sop 
s:rno 

700 

fülfida yazılı enıliık satılmak üzre ınöıayede~e vazedllm~t!r. 
l - Mlizayede (kapalı zarf) usullle ve Banka idare mecllıl 

huzurunda icra edilecektir. 

2 ihale 6-!0:930 tarihinde yapılaeakur. · 
,.9 - ihale bedeli peşinen tesviye edilecektir. 
4 - l~tirnya talip olanlar teminat akçalarını ve teklif mektup

larını ve bilmiıracaa alacakları bir :;ıt'a şartnameyi ihale tarihin
den evvel Ankarada Hanka LT.num Müdürlüğüne bizzat veya posta 
ile tevdi etmelidirler. 

"1'-Jilliy[e,, ill edebi romanı: 80 mamştı, kaşlarım- çattı, başını gülümsüyordu; da önüne bakıyordu. göz ısıtan soluk yaldızı altın-- -· Tahiatin şiiri, budala .. 
önüne eğdi: - Bu, doğru... Nevres Vacit, sordu: da yapraksız, kuru kuru ağaç Bizim kafalarımızdan çıkan 

1, . R: ~ -Bilseydim, ben de gelirdim. - Rica ederim Hürrem, istih - Ne susuyorsunuz? iskeletlel'i , vakit vakit üşü- sun'i renklerden, sun'i şekiller· 
1 ı• '' eı ı '7' - Sordum, çocuğum, sokağa ı zayı bırak. Hürrem Hakkı, başını kaldır- yorlamuş gibi titriyorlardı. den, sun'! çiçeklerden, çelenk-

BAH ÇEM DE çıkın·şsın.. - Garip şey! Sen de bana dı: Nevres Vacit, f-ilesi alınan, !erden ömıe, yapma şiir değil. 
- Benim gelmediğimi mana sinirleniyorsun. - Senin bileceğin şey? sundurması kaldırılan kortun Şu fidana bak .. 

'~ '' -2) 1ı bulmadılar ya. . . - Hayır ... Neşemi karartıma- Rasih N evr·es'te amcasun tas önünde elleri arkasında, dil- - Hürrem Hakkı, tek göz!iiğU 

.. 
'• 

: 

l 
' 

· B ı R G u L A - Hayır. · . Senin hesabına manı istiyorum. dik etti: şilnı:eli düşünceli dolaşıyordu. nü çıkardı, baktı: 
'••,::· özür diledim. - Sus... Ağzımı açmıyaca- - Evet, beybaba ... Sizin bile Kortla köşk arasındaki dar - Bir hususiyeti mi vaı-.? 

" Hürrem Hakkı, baba il, oğu- ğım. ceğiniz şey... meydancıkta bir tek küçük fi- Nevres Vacit, sinirlenmişti 
Mahmul Yesari !un biribirlerine rüşvetle konuş- N.evres Vacit, kollarım oyna- Nevres Vadt, her zamanki dan, yetim, boynunu bükmüş, bağırdı: 

tuklarrm anlıyordu: tıyor, kesik kesik kahkahalar,temkin1i halini. almı§tı: duruyordu. - Act elinden o pis kokulı tarziye v ermesindeki sebep ve Sureti mahsusada bu sabah 
- Beni sormadılar ki. . • atıyordu: - Daha mütereddidim ... Son Köşkün arka terasında kalın cigaram .. Monokl unu da cebi-

hikmetlcrden birini de keşfet- için davetli değildim. Günler- Nevres Vacit'in sesi toklaşı- - Bilhassa romanımla çok ra, roman da taımamile bitme- Firenk cigarasım ıiçen Hürrem ne koy .• Yanıma gel.. 
,gmeinşçokluı·myodrı~.u. Fakat o, sarışın denberi Kiimi'l Bey de, Fa:ı:ilet vermişti~ alakadar oluyorlar. Hatta o ka-

1
' di. Hakkı karde.şine seslendi: Hürrem Hakkı şaşırmıştı 

• Hanım da sitem edip duruyor- s d ı O 
Nevres Vacit, bu sabahki ne- !ardı. Sabah erken kalktrm şey ktı en kıi~.,5orduracak yüz bı· dar ki etrafa da?aymış ar ... Gö i 

1
Rdasih Nevres, hararetle doğ- - Hava serin Nevres!. - kardeşinin sertleşiveren çehre 

· · k f · F il t Hanıma t - k · ' . ra n mı r ren soruyor, goren soruyor •.. ' ru u :· şümilyor musun?. Rop döşam- si, dik sesi, onun sosyete ne: 
şesını, ey mı az e Zanm a:l'.~gıru ıra~nn, dedım. Hürrem Hakkının omuzlan Tesadüfe bakın ki onların ah-1 - Fakat bi>trnesine bi~ şey brını göndereyim mi?. zaketile hannnlaşmış iradesin1 
mı, yoksa o, sarı~m gence mi aten goç etmelen de yakla~ 
borçlu idi? t l k a· . ~- dşütü, tevekkülle boynunw bük haplarından bir genç, yeni bir kalmadı. Nevres Vacit, döndü, gü- sarsıvermişti. Elinden kıymet 

ı! a~ıp 0 aca · ıttım, çok se- tü: tabi hesabına benimle pazarlığa - Ev.et, Rasih ... Ama sıkı ça fümsedi: ti sigarını attı, tek gözlüğün' 
Hürrem Hakkı, gözlerini kar vmdıler. ıı b - 1 . d . . k . . 1 k artıi.' M . •. .. .. b" k d · k 1 deş inden ayırmıyordu. O da, T .• - a a ogu , sız evam e- gırışme ıstı yor... ııııma ıı ,e... -· ·erın .. · uşumuyorum. ce ıne oy u, terastan ıner e 

- .. abu! din. Bütün kabahat bende! Ellerini koltuğunun kenarla- . - Sıkı çalışırız. Hürrem Hakkının olduğu ·pardesüsünün önünü ilikleme-Rasih Nevres gı'bi için içinken- Hurrem Hakk b k·ı 
.. . . .ı' unu, 0 şe .ı Nevres Vacit, ayni tok sesle rına vurdu~ Nevres Vacidin göz1erindo, tarafa yürüdü ve tek küçük fi. yi unutmadı. iini yiyor, fakat merakını belli d lem t k N V 

~ ~oy ış. ı 1 _ evres. .acıt, devam etti: - Çocuklar, şimdi yeni bir dudak]Armda çok tatlı, çok se- danı gösterdi: Nevres Vacit, fidanın ys ~tmemege çalışıyor, oldui!u yer b t neşes h ı ..- d ~ u ~ _ _ ıne ragmen ıstı. za- - Ahlakı, etvarı her ne olur vaziyet karşısındayız. Romanı, vimli ıbir tebessüm yanmıştı; - Bak Hilrrem. . Bu fidan mnda idi, Hürrem Hakkı n, 
de sıkıntıdan ter döküyordu: dakı agırlıgı derhal farketb: sa olsun, nazik, zarif kadın ves ıbir gaztede tefrika edilmeden içini çekerek ayağa kalktı, oğ- üşüyor mu, dersin?. yaklaŞtı. Ağabeyisinin itaatit11 ·~, 

- Fazilet Hanıma davetli B · ·· ı · l' N k · · d k ll Hür H kk 'h k · · · · · 3 ''" - azan ne garıp soy ersın. se am... eza etı, 1dares.i şa~·a kitap şe~l.in e ~eşretme var. unun omz~nu o~-şadı: rem a ı, m nen çok endı otontesıne olan ıtırrı •ti 
ni idin? Ağabeğisi, kırdığı potu anla- nr hayret... Sonra dostlanle Ne dersınız, bu ışe? - Mersı Raslh!. meşguldli: drndan gayet tabii ğöriiyoı ~ l:ı 

Nevres Vacit, kıs kıs gülü- dı, dudaklarını ısırdı. Rasih çok alakadar. Rasih Nevres, birden düşün- - 20 - - Bilirsin ki şiirden anlş- du. Elile okşar gibi fidanı ıu- ~~~ 
•ordu; Nevres, hissiyatına hakim ola- Hürrem Hakkı, sinsi swsi ı:elere.varmı~tı. Hürrem Hakkr Sonbahar güneşinin yalmz marn!. tuvordu: "' ··. 
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NAF 
Mermer tozile yapılmış heykeller 

Soa zamanlarda şurada burada bir takım küçük heykeller satılmakta

•l.r. Bu heykellerin ltalyadan geldiği anl"!ılmaktadır. 
Mcr.ncr tozundan yapılan ve içlerinde çok zarifleri de bulunan bu hey

:~~lciklerin şimdilik pek alıcıgı yoktur. Bir çok kimseler, bunları yalnız ıey
lıneği kiıS buluyorlar. 

Istanbulun sesı tekrar yükseldi • 

Türkiyede 10.000 radyo makinesi var, fakat 
şirkete abone olan 2000-3000 kişidir 

l 

Bu hırdavatın burada isi ne? 

B .h.çe k:ı,Jrda Y cdihule tramvaylarınm durduğu yerde bir sürü hurda 
ı demir >71'--ıılan a;, , :i~ J'.!i"İ durur. Bu demir yığınlanntn aca!ı;ı orada işi 

ne? 

Bunu m... k tseniz ~e merakınızı tatmin edemezsiniz .. Yalnrz malUn. 
olan bir şey varsa bu enkl.zın günde yüzlerce tramvay arabasının geçtiği 
yerde bırokılmosı ve l<imsenin nazan dikkatini celbetrnemesi pek tuhaf oldu 
ğudur. Yoksa bu işi de halka mı gördürmek istiyorlar? 

• ' • 

İstanbul radyoıu uzun bir sükut-1 Buna da sebep Ankara tehizinin hal ı memleketin yegane radyo mütehassı- ı 
tan sonra nihayet yeniden neşriyata kın alafrangaya olan ihtiyacını fazla- 11 Hayreddin Bey bu iti büyük bir 
laıııladı. Evvelce de yazdığımız gibi sile korumakta olmasıdır. dirayetle idare ediyor. 

ekseri radyo abonelerinin beklediği Radyonun kıymetli fen müdürü ve 
lıtanltul radyosunun ıeıi nihayet eli. --~~~~~-------~ 

~ ier dünya radyolarının ıeıleri arası· 

na karııtı. 
1 
1 1 İstanbul radyosunun dünya telsiz 
1 

aleminde büyük bir ehemmiyeti var-
dır. Mümkün oltluju kadar ve bir aü 

, rü engel olduğu halde netrlyatını; 
mutazam yapması, programlann --el 1 
den geldiği kadar- düz&iln tutması. 
(gtanbul telsizine kartı bu emniyet 
ve muhabbeti uyandırmııtı. 

Yalnız radyo ,irk etinin büyük bi 
derdi vardır: Kaçakçılık. 

Kontrolü kabil olmadığı bilhassa 
elde bir ka?k kanunu bulunmadığı " -
için bu it memleketimizde almış yü. 
rümllttür. Türkiyede liakal 10,000 Niçin Türkçe yazmıyorlar? 

Bazı müesseselerin kapılarına astıklan levhalar Türkçe defildir. Menıle
ketin resmi liıanı Türkçe olduğunu unutmalarına ihtimal vermeyiz. Bu ol. 
sa olaa ecnebi bir lisanın her zaman Türkçe yerine ikameıi caiz olabilece
ğini zannettiklerinden dolayıdır. 

içinde yapdığımız memleketin li&anına liyik olduğu mevkii vermek, sade 

- Alo, Alo! Bura11 latanbul rad-
oıu. 

Bu aeı ıuıtuğu zaman yalnız mem 
leketimizden defil, dilnyanın bir 
çok yerlerinden hatta c~7•• .. ııibi 
nisbcten daha az terakki ttı .. ,, yer
lerden bile mektuplar gelmlt, İstan
bul radyosunun ne vakit tekrar bat· 
lıyacafı &orulmuttu. 

radyo makineai olduğu kat'i olarak 
bilindiii halde bunun ancak 2--3000 
taneai tirkete abonedir. Pek feaa • 
bir şey olan bu halin de önüne ıreçile 
cefl ve latanbul radyoaunun da köıe 
bqmdan keman çalan bir adam ha
linden kurtardacağı ıüphesiadir. 

/ Cami avlusunda resim çektirenler 
bir nezaket borcu değildir. 

Ekm.,k fiati günden g~nc düşüyor. Fakat tuhafı fU kı ayni hamurdan 
"~dan aimlt ve gevrek fiatleri olduğu gibi duruyor. Simit fiatleri, için de 
ta.ı,a cltm•k gibi bir narh yapılsa olmuyor mu? 

Halk daha ne vakte kadar 20 dirhem ağırlığında bir simite beş kunış 
Bir kaç aydır tekrar muntazam 

neşriyatına baılıyan latanbul telaiıri 1 

pı-ogramından alafı angayı çıkardı. ........ Et ... bi; .. t~;~:f t~~-~---b~I;1~··1;1~·--f ~;~1 t~~-~~ ........... ~ 
t-·--

Evde en lüzumlu şey 
Süpürge! İ§te evleri.~izin 

en lüzumlu eşyasından bir.ı. ... J 

Vakıa, süpürge, evde daıma 
kapı dışarı edilebilecek bir mi- . 
safirin vaziyetindedir. Maama
fih, , aynı zamanda o kadar Jü. 
zumludur ki onsuz olamayız. 

AmerikaWar, tuhaf insanlart!ır. 

Istanbulda süpürgecilik bir· 
müddettenberi revacını kaybet
meğe başladı. Bir kısım halk, 
elektrik süpürgelerini kullanı
yor. Diğer bir kısımları da 
Avrupanın daha dayanıklı sü 
pürgelerini tercih ediyor. Res
mimizde görülen süpürgeler, 
kullandığımız adi süpürgeler
dir. 
Bunlar, Trakya dağlarında pek 
mebzul olan süpürg otundan 
yapılmaktadır. 

Memleketlerinde bulunnuyan ıeyle

re kartı derin bir tecessüs ve merak 
hissederler. Seyahat edip memleket 

" •a!J:, b:.ci.i:ıl:;·Jc p:k boldur. Bu 
,,:~en fiatlcr çok c!ü;müştiir. Pal.ı
; ~~~ın okkaoı, şimdiden (15) kuru 
~ •ar satılmaktadır. Balıklarrn bu 
.. l:l"'Ru karşısında "et., tc düşme*'e 

Fakat bu süpürgelerin bazı
ları pek dayanıksız oluyor.Sağ 
lam bağlanmadığı için pek ça~ 
buk dökülüyor .. ___ _ 

Kadıköy Elektrik 
Abo:ıelerine 

1 L \ '\ 
lstınbulda llıvagazı ve Elektrik 

-.:...---·.'!l~•ııı..ııı..-........... ------'...,..._....__. ve teıebbüsatı sınaıye Ttlrk anonim 
. şirketi (Satgazel) 29 eyini pazartesi, 

en bellı başlı gıdalar, ekmek, et ve . 30 eylıll salı, ı teşrinievvel Ç&rŞ&m• 

balıktır. Bunlar ucuzladıktan sonra 

başlamııtır. Balıkpazarı gibi piyasa 
yerlerinde etin okkası elli kuruıa ka
dar ıatılmt'kladır Bu vaziyette ne yi 

1. Q N ı · liı ? E d' · · hayatın pahalı olduğundan ye ım !' ası gcçıne n. n ıtesırun 

bı ve 2 teşrinevvel perşembe 
günleri, Bahariye • Osman • Kuş· 

ıikayete dili • Cevizlik - ve Yoğurtçu mahıl
ld~rin! tağdlye eden tevett\ıriln (sıfba 
ile bitaraf orası) l ıo ~an 220 •nlta artık mnı ~" lutlmadı. F.u kuvvetli ve, kimsenin hakkı yoktur. 

tahvil edil•ceğinl muhterem abone· 
!erine ihbar eyler. 

Bu münaseb~ıle, mezkur mahal
lelerdeki bl:cüm!ı tesisatın ampul ve 
muhtelif elektrik cihazları, bir defa· 
ya mahsus olmak üzere, meccanen 
tebdil edilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan itasından 
itibaren eski ampu~ cihazlar ve saire 
istimal edilmeyecek ve badema kul· 
lanılıcak bilcümle yeni elektrik mal· 
zemesi 2!0 volta mahsus olacaktır. 

Yukarda zikredilen hususlara ri· 
ayet ve bir cereyan inkıuına mahal 
vermemek için memurlarımıza ifayı 

vazife esnasında teshlllt ibraz buyur
maları mubt<rem, ehaUdon rica olunur. 

cönrıek arzuıu da bu teceııüa hiııin 
den doğmuı olsa gerek. Amerikalı 

seyyahlar, latanbulun bilhaasa cami 
avlulanndaki meydan kahvelerinde 

dolaşmağı pek -~verler. nesmimiz, 
Bayazıdın arkasında bir kahvehanede 
seyyar fotegrafçıya reıim çektiren 
bir seyyah gı apunu gÖ&tennektedir.' 

f tf ısat vetaletin~en 
Baytar lfleri umum müdürlilğü için !uzumu olan iki bin kilo 

ham asitflnilı: ve bin be~ yüz kilo kreolin ve yüz kilo sübtını~ 
pastllinin ve üç bin termometrenin mubayaası için kapalı zarf 
usqlile münakasaya konulmuştur. 

Iktısat veklleti mıibayaat komisyonuna .ı. teşrir.ievvel 930 <:il· 

martesi güniı saat on be~e kadar teklif vapılacaktır. 

Bunların nümunelerini görm;k ve ~erattini anlamak istiycn!Prin 
vektılet leva.-:ım idaresine müracaatları ve münakasaya iştirak ede
cek olanların da münakasa ve ihale kanunu mııcibince ihzar 
edecekleri. teklif mektuplarını yevm ve saati mezkıırdan evvel komif 
syon riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 
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Temsiller Polisli! Fırka grupu M. Rist'in raporu Tahran sefirimiz L Maarifte l 
Çok feci 

Spor 

fstanbul-f enerbahçe (Başı 1 inci sahifede) (Başı 1--;;: s.ah~fede) 
__ ____, 

Tarih encümeni F enerbahçe diğer klüp- Darülbedayi kış Cuma ııünkü içtimam yenin bir kısım alacaklılarile 
Türk tarihi encüm:rıi ahir_en lerin muhtelitile karşı- temsı·llerı·ne tafailltı bir tecili düyun talep etmesi 

B• b d ·ıd· 'müverrih Ahmet Refık Beyın k 1 ANKARA, 27 (Telefonla) kabil olacak bir muvakkat dev 
ır ara a evrı ı "12 nci aaırda İstanbul hayatı" laşaca ve maçtan evve hazırlanıyor Halk Fırka11 grupunun dünkü içti-. reyı nazarı itibara almakta-

bir kişi öldü eacrini neşretmiştir. kendisine şampiyonluk maı alınan mütemmim malumata gö dır. 
Bu sene encümen tahsisatı az kupasile şilt verilecektir Darülbedayi müdürü re Halk Fırka11nın tetkilat noktai Ayni zamanda (tecili düyun 

Üç kişi de a"ır surette olduğundan başka eser basılamı 1ı Galatasaray klübünün yirmi Suphi Beyin izahatı nazarından pek mühim olmuttur. , nazarı itibara alındığı takdir-
~ k S · • t h ·sat ancak Dünkü içtimada Halk Fırkaunm de) memleketin şimdiye ka-] d yaca :ır. enevı a 

51 beşinci senei devriyesinin tes'i- Bir halta sonra tiyatro mevsimi 
yara an ı 1900 lıradır. . . • . di münasebetile beynelmilel mü başlıyor . . . yeni letkiliitı kararlatlırılmıtlır. dar nakli nükut (Tranfer) me-

Kartalda çok feci bir araba Enc~men katıbı .uı:ııumısı faz. him atletizm, boks ve futbol mü Darillbedayi, yem sene ıçın hum lamet Pş. nm mütaleatı selesinde kabiliyetini aştığı 
kazası olmuş ve neticede bir ki- la tahsısat mesele~ını. h~lletmek sabakalan seyretmek imkanını malı bir faaliyetle çalışıyor. Bu husu.ta grupun verdifi ka- · görünen bir yekun için bir 

• A k tm tı Yeni senenin,geçmi~lere nazaran çok rarlar lımet Patanın tu veciz ıöz- banka kredisi elzem görülmek-~İ ölmüş üç kişi de agır su- Üzere n araya gı ış r. elde ettik. Şimdi de dig"·er mes' - feyı'zlı' olacag· ından u" mitvardır. . 
1 

h 
1 

d'I b'I' d' "T f · 
" kik erile u aaa e ı e ı ır: te ır. rans er .. ın manası tette yaralanmıştır. Talı atı - Avrupaya gidecek ut bir hadiseyi tes'it ve bu mü- ou··n Darülbcdayi müdürü Suphı 

"Fırkanın idaresinde zihniyet iti- Türk parasının ecnebi parasına mıza nazaran vak'a şöyle ecre- l b . nasebetle bize beynelmilel maç- Beyle görüştük. Suphi B .. ~u- sene 
yan etmiştir: ta e enın imtihanı !ar kadar mühim bir futbol ma- san'atkar kadrosunda tcbeddulat ol- barile eaaah bir deiitiklik yapmak.,. naklidir. Raporun esas fikri 

Arabacı İsmail ag-a ve ya- k k r madığını söylüyor, ve diyor ki: Dünkü içtimada lımet Pata aöz şudur ki Türkiye kendisine 
Avrupaya gidecek lise mezun çı seyrettirme sırası, ıymet 1 

_ San'atkarlarımız ihtiyacımıza alarak timdiye kadar cereyan eden ve ecnebi sermayedarlarına, mağı Ali Yakacıktan 4 yolcu al lannın ı'mtı. han evrakı bir hafta klübümüz Fenerbahçenindir. Bu kifayet edı'yor. Yeniden ne rrkacak k .. b b' ti. 1 b d 'kt d- · 1 k ' müza erahn muı et ır ne ceye va unun evammca ı ısa ı sı-ılıktan sonra , Kartala ge ıne ya kadar netı·celen· ile beraber nun ne olduıTunu kısaca izah e- ne de ·ııtı'hak edecek kimse vardır. ı · · .. ı d' 'k d• · · 
" racak dereceye ge dığıni aoy e ı ve yaseti ve ı tısa ı vazıyetı iizere akşam yola çıkıyorlar. Daru"lfu"nuna bı'ldı'rı'lecektir. delı'm ·. Bildig"iniz gibi. Ercüment Be_hzat B. .. 1 d b . . 'k . ki f d 

· 1 d teşkilat hakkında tu muta ea a u- hangı ıstı amette ın şa e e-Y olculardan Topkapı sarayı baş Mali'ımdur ki Fenerbahce klü ve Necla H. istifa etmış er ır. 
B 16 d Ad Daru··Jfu··nunda ı·mtı'han · San'atka' rlaı·ımızın bir kısmı Zon lundu: ceg" i görülebilecek bir mühlet katibi Reşat ., yaşın a • bu" son fııtbol mevsiminin fatan- d 

d E A guldaktadır. Bir iki güne ka ar. ge- - "Fırkanın tetkilat itibarile bir vermelidir. Ancak böyle bir 
nan ve 13 ya~ın a dvart var. - Darülfünun eylfıl devresi im- bul 5ampiyonudur ve Cümhu- leceklerdir. Şimdilik bina iizerın~e cihetten zayıf tarafları görüldüğü, devrenin nfüayetindedir ki 
raba Böcekler köyüne geldiği tihanlanndan coğrafya zümresi rivet Halk Fırkası tarafırı".lan on uğraşıyoruz . Fakat .bina, bi".~ degıl gibi bir cihetten de çok kuvvetli o!. il uzağa şamil her hangi ıslahat 
vakit birdenbire hayvanlar ürke teşrinievvelin 16 sına b·rakılmış s~ııc müddetle konulmus o1an ki, salaş.. Binayı bıraz gosteren duğu müşahede edilmiştir. Nasıl ki, tahakkuk edebilecektir. 
rck biraz yana meyilli olan yol- tır. Cog"rafya mu·· derrisleri Ana- İ•t:: n bııl ~1·1a•nin ilk senesi !!'.ali- yüzüne üstüste sürül•n yaldızdır. . · f k k'-"I" .. · b' J B .. · · b "t 1 d 

1 - •• ~ ~ Muhakkaktır ki 1stanbula hır tı- yenı ır anın lete "u u uezrıne ı- ugun ıçın u mu a eaya a 
ela derhal devriliyor. Bu ani a t- doluda tetkik seyahatinde bu- bidir. Binaenaleyh kendisine yatro binası lazımdır . . _Emanet_ te zim te§kilatım .. da hiç bir telat ve I ir dermeyan edilecek yega- -
Üst olma esnasında Reşat beyin lunmaktadırlar. şampiyonluk kupa sile b!'raber bunu takdir ederek asrı tıyatro bına- sarsıntı e•eri görülmemittir. Hatta . ne fikir şudur ki Türkiye Os 
kafası arabanın altında kalarak Diğer imtihanlar salı günü salenı:- sildinin tevrliilazımrlır.Bu sını yaptırmayı kararlaşt ı rdı. . bazı yerlere kartı tuafın nüm~yit- 1 manlr düyunu umumiyesinde 
derhal ölüyor. Ve Adnan, Ed- bitecektir. mükaf~tlarm . gecen haftalarda- Geçen s~ne ihdas rdil•n halk gecesı !erine kartı gösterilen mukavemet kendi hissesinin tediyesine mü-1 
vart, arabacı İsmail de ağır su- M f d f · •tt' ki bevnelmile1 maçlardan bilis- iyi rağbet görmüştü. Bu sene· de ve mukabele, mensuplımr.ın gayrı ' teallik bir tecili düyunu iyi aari m 

0

İ ürü te tışe gı 11. '· . . . cumartesi akş" mları halk geccsıne 1 1 
rette yaralanıyorlar. l tıfadeİstı>nbul şampıyonunu me devam olunaraktır. ıuuri ve inzibat11z bir kütle olma- karşılıyacaksa da diğer a-

Fa'<at araba devrileceğini na Maarif müdürü Haydar B., rasimi mahsusa i1e tevdi edilece _Bu sene ne gibi eserler temsil dığını iıpat etmiştir. Şimd: bura- Jacaklılar bertaraf, İsveçli ve 
F•lsa evvelden hisseden yamak refakatinde ilk tedrisat müfettiş 1 ğini yazmıştık. Halbuki ayni olunacaktır. ?. da mevzuuabhs olan meoele, fırkayı Almanlara karşı olan demir-
Ali arabadan atlavarak muhak- !eri olduğu halde berayı teftiş günde iki~er maı: icra edilmesi - Bir Teşrinievvelde Fransız~a- tensikata tabi tutmak meselesi değil- yolu taahhüdatı için bir tecili 
kak olan bir ölümden kurtulmuş Hadımköyüne gitmişir. Haydar vaktı havli daralttı~mdan bu dan tercüme edilen (Topas) la ışe dir. Bütiin mÜ$ahede edilen kusur- düyun taharrisini farklı suret-

, başlıyoruz . Geçen S<nc en çok kome 
tur. B. Catalca mülhakatındaki bü- mErasimin ifasına meydan bırak dilere rağbet gösterilmiştir. '!311 sene lar teşkilatın kuvvetlendirilmesile or- te arzu etmiyeceği muhtemel-

Reşat Beyin cenazesi bugün tün köy mekteplerini gezdikten mamıstır. Bu kere memnuniyet- ki progra.,ımız heniiz tesbıt edıl- tadnn kalkacaktır. Bu iıe bir •İhni- dir. 
müzedeki arkadaşlan _t~rafınd.a? sonra gelecek hafta şehrimizde l le öğrendi~imize göre, re~mi fut memekle beraber, oynanılacak oyun- )et değifmesi itidir . ., 
kaldınlacaktı.r. Kendısı tebdılı 'bu. lunacakt. ı r .. Hay.da. r B. mütea jboı maçlarına başlan_,rn_adan ev- !arın hemen hepsinin tercüme ve a- Hamdullah Suphi B. in 
h k d 1 y k kt t d k lk k 1 k"f l dapte piyesler olacağı görülüyor. nutku ava ma . sa ı .. e ~ acı 1a o ur- kıberı şehnmız ~ ı ı me tep e 1 ve! mevzmıbahs mıL a at an~. Şimdiye kadar bize telif eser ve- f ) 
makta ldı. Muzenın emeı<tar vel ·ri teftiş edecektır. bu cuma galip Feııerbahçe klu- ren olmadı. Mütukıben H•mdullah Suphi B. (Başı 1 inci sahi ede 
arkadaşlan tarafından çok sevi- Teftiş esnasında Haydar Be- büne tevdii takarrür etmiştir. _ Bu sene oynanacak eserleri aöz aldı ve Halk Fırkasının memle- tetkikatı ihtiva etmektedir. 
len bir memuru idi. ye bir ilk mektep müfettişi veka ı ,tanbul şampiyonunun her kim tetkik edecek?. kette, kalbinde Cümhuriyet atkı ta- İsmet Pş. nın yeni kabineyi 

Mumallevh 2 yaşından beri !et etmektedir. sene diğer klüpler muhtelitile - Bu i' için bir Dramatolog ta- ~ıyan ır·ünevver gençliğe iıtinat et-· teşkil etmesi Gazi Hz. nm ısra-
sa ayda müstahtem bulunuyor b' b' h r yin edildi. - Bu , bizdr bu sene. ilk ~- meıi ve Cümhuriyetin riıhlara telkin rı netı'cesı'dı'r. . r - Maarif Vekaletinin ır maç yapman ır anane a ı- !arak tatbik edilen bir usuldur. Bır 
:lu. ne g irmiotir. Bu sene de buna ri- kaç sene evvelki heyet usulünün hiç edilmeoi lazım geldiğini anlattı. Ve İsmet Paıı;ı, hükumet hari-
Cinayet değil, intiharmış yardımı ayet cdi1e(ck ve öni'.:n~zdeki bir faydasını görmedik. Bir de bu dedi ki: cinde kalmak ve fırkada serbest 

Heybelide Çamlimanında hü- . , . . . cuma Fenerbahçeye mukafatla- yenisini tecrübe edeceğiz. Zaten - Saltanat, hilafet idareıi cami- bir meb'us olarak çalışmak iste-
. • h 1 b. k k d' Maanf vekaletı ime ve orta- nnın verilmesi mi>n2 sebetile 1s- Avrupada da tatbik edilen us"tl bu - lere, mesçitlere istinat ediyordu. diğini ve daha bazı esbabı muci-vıyetı meç u ır er .e cese 

1 
mekteplerde talebe kütüphane b l · . d' - kı·· dur. Bunlar hilafet ve saltanat • ·" muhab- b .. k · h"k(l tı' bulunmuştu. Uzun miiddet de- . dil b ' - tan u şampıyonu, ıger u~- Dramatolog vazifesini, lisanı çok e gosterere yenı u me 

· d k ld • 1 1 b ı !erme yardım maksa e 
2

0 ın ler muhtelitile hararetli olacagr kuvvetli, ve ernebi sahne edebiyatına belin_ i kalplere telkin ediyo~~u. teşkilden af buyurulmasını rica nıı e a ıgı an aşı an u er.<e- 1. h · · · B ·1 • . . T k 
1 

k ı it 
.. 1 lb' . k'k ıra ta sıs etmıştır. u para ı e şüohesiz bulunan mtihım hır vakıf Şükrü B. isminde bir zat yapa arı at ar ve te ye er •• anat ıçın ve bu ricasında ısrar etmiş ise g~~lpark c;a anim:~ e b:sedsı tKet dı edebi eserler alınacaktır. m~c ya~acaktır Hic şüphesiz caktır. İ•tinatgalı idiler. Medreıeler ayni de Reisicümhur Hazretlerinin e{ıı ır en ye c6 ı ce ın e a ı ... . · . . • · İ · . Btı sene dekorların itinasına ehem h. · ·· ·· t" H .. ' 

k muhtelıtın esasını stanbul ı 1•.metı gormuş. ur_._ ayır mu. essese- ayni derecedeki tensip ve ısrar-köy - Köprü arasında muteber E bb d 1 h' d ~ . . · - miyet verilecektir. . , . ı d B t i a O ası a.ey ın e k 1 n Galata0 aray oyun lerı hep aynı .m.ue•.sese er 1• un- !arı u" zen· ne hükumetin riyaseti Oı·r vapur bı'l•tı' çıkmı«tır. ıncısı 0 a. - . . - Sahne tenviratında da yenılıkıer 
1 

hı,, t it t t ı ~ .,. H ı- lar asır arca ı ıne ı, sa ana ı e • . f . . hd . l t C~sedin eşkali muhtelif polis bir takrir dolaştırılıyor cuları tı;şkıl edel~ektırİ. ubalsa yapıyoruz. . . h . kin ettiler. Çetmeler, mezarlar, vazlı esını u esıne aBmış kır~l t' 
merkezlerine bildirilmi", bu su- etrııek_ !azın: ge ırse1 stan u_ - Türk Akademık tıyatro cyetı . . ımet pa,anın a~ve "e ı 

" Doktorlar arasında Etibba o- I t b ~ b namil vü<ut bulan bir teşekktilden evkaf divan e~ebıy~tı hep b~ vazı- kabul etmemekteki ısrannı izah 

Yeni kabine 

- --
(Batı birinci ••hifede) 

Mustafa Kemalin işaret ettiği medc 
niyet ve yenilik yolunda koşmakta 
dır .' 

Türkiy€nİn cümhuriyetinin kamı< 
nin toprağında ıözü yoktur. 

lranla olan din, ırk, kardeşlik gi· 
bi rabıtalarla beraber Şark sulhüniir 
istikrar ve bakası için mcnfcatle 
rimiz tamamen müvazidir. Tckra 
edeyim: Yalnız komşuluk itibari!< 
hudutlarımızın emniyet noktasındaı 
değil fakat bilhassa şarkta sulhür 
ebedi olması için biz İranı müreffel 
müterakki bir halde, muntazam gö: 
mek iıtcriz. Şarkta sulhün istikrarı 
nı istiyen her devletin de bizim gib: 
lranı müreffeh, kavi görmek istiyc· 
ceği ve bunun Ji\zımi gayri mufariki 
olan Türkiye - İran dostluğuna dz 
iyi gözle bakacağı tabiidir. 

Son hadisat, ümit ederim ki 
Kürt asilerle bunları idare edenle· 
re, artık karşdarında aciz Osmanl 
İmperatorluğu olmadığını, bunun 
harabesi üzerinde yeni bir dev
let kuran, mevcudiyeti için her 
fedakarlığı göze alan, memleketi 
dahilinde isyan, iftirakçu hareket
leri amansızhkla ezmeğe her ar 
muktedir bulunan medeni, kav 
bir Türkiye Cümhuriyeti bulunduğr 
nu öğretmiştir. 

Hava filomuzun bir ufak kısmı ile 
şark vilayetlerimizdeki baz ı garni -
zonların hazan kadrolarile yapılaıı 
bu son tedip hareketinin sür'at 
ve şiddeti, Kürdistan hayalini bes 
liyenlere buna filen , çalışanlara 1iı 
derstir. 

İran Türkiye hududu, Furugi 
Han ile Tevfik Rüştü Bey arasın
da Ankarada aktolunan itilafname 
ile tesbit olunan hattır. Bu sor 
Kürt tecavilzatı arazi üzerinde fen
ni olarak hududu işaret etmek üz, 
re ha.ıırlanmış: olan koınisyonlarn 
tekrar faaliyete başlamasına mani 
olmuştur. Tabii, bu mıntakalar& 
tekrar asayişin tekarrürü ' üzerine 
işe başlanacaktır. 

Hudut tashihi meselesi: lav tab.
kalarından mürekkep, hiç bir kıy- -
meti ziraiyesi oJmıyan Ağrı dağı 
nın daima eşkıyaya yatak olaca! 
vaziyette kalmaması, adeta Türkiye· 
İran dostluk bünyesinde kangren· 
olmağa müstait bir çiban şeklinde 
bırakılmaması için Türkiye tarafır. 
dan İrana cenup, taraflarından mü
mbit. mahsuldar mıntakalarda ta
vizata mukabil teklif edilmiştir. iki 
hükumetin hudut asayişi noktai na· 
zarından ayni derecede menfeatdar 
ve alakadar olduğu, ve Türkiy< 
hükftmeti için dahili bir emniyet mc 
selesi olarak pek ciddi telakki olu· 
nan bu meselenin odstluğumuzun i 
cabatile münasip surette haıtoluna· 
cağı tabiidir. retle adamın hüviyeti meydana şampıyonu s an u a_ :arşı, ır ~ feyı' go"rdü. Mımarı eıerlerın kıs- . l . .kt. dası aleyhinde bir cereyan başla- d 1 k ı k ı- ı haberdar mısını · 

1 
b G H t Çıkmı.,tır. İlk ta-1ıkikatı yapan 2 az a ıa aç ı.- 0 ma · . azım ge ır- _ Gaz<teler okuduk, çok mem azamı dini •serlerdir. Memleke- uyuran azı azre en, 1 1• 

• mıştır. Bir çok doktorlar böyle F b h G 1 t a ka mı d k .. · ba ka b' tecru"L- Hasta sı'gorta sa d klar inci komiser Hakkı Beyin verdi- se ener a ce a 
1

3 ?sar Y" .r nun olduk. Faliat ortada sadece tin an'anevi terbiyesi, padişahın iı ar mev ıının f ır ...,.. n 1 1 
bir odanın lüzumsuz oldug" unu k d t B · s · k" ı t h "!" 1 d • n ö I -i rapor tlTCrlne cesedin. Beşik- şı oynıyaca eme c ı r. unun ı- teşekkülün ismı var. an at ar ar mını aplessiz lisana aldırmazdı. ye a ammu u o ma ıgı ı s y e :aşta Bit pa:zannda sebz;ci. tr,pi- iddia ediyor. c;i~dir ki daha yukarıd~ (~ne!- kimlerdir, hiç bilmiyoruz Mümin olmıyanların gönül- diler ve dediler ki: 

___ ....., __ _ 
ronun kardeşi Tanaşa ait oldu- Verilen malfımata göre oda- ~ı~el. maçlar kadar muhım) ta- OPERET HEYETi ATINAYA , lere iman telkin etmesi imkansızdır. "-Eğer ismet Paşa hükıir 
ğu anlaşılmıştır nın ilk içtimaında bu cihet görü hırını kullandık. GIDIYO~ . . Cümhuriyel aşkını kalplerinde ta met teşkilini kabulden sureti ka-

Tabı'bı' adl'ı H. ı'kmet Bey·. ce- şülecektir. Hatta bu hususta or- Fenerba_hce ha'en İstanbulun Şehrimize gelen Atına mu11kı ce- 1 b k C"mhuriyet u_ tiyede imtina ebeydi Başvekile-
. d 1 k . . .. 'li Türk san'at hayatı J tıınıyan ar a, a11na u ~ tada bir takrir bıle O aşma ta- ] ti f tak mı mıyetı mumcssı M mi k · t' b' at deruhte etmekten hac sette otopsi yaparak gömülme- en m~e ı ve en an onn ı hakkında tetkikat yapmış ve Muhlis kını telkin edemezler. e e etin ı ızz .. -

sine ruhsat venni.:, müddeiumu dır. Bu takrir daha ziyade genç na malık b_ulunmaktadrr. G~lata Sabahaddin Beyin tC'jkil ettiği ope- münevver gençliğini Halk Fırkasına ka çare kalmazdı. Ya ben, ya 
v doktorlar tarafından imza edil- k f d · · 1 t P " mi Hikmet Bey. tahkikata vazı- saray aynı uvvette ve aynı or ret heyetini Atinaya avet etmı~tır. almak elzemdir . ., sıne aşa. ---,.--

yet etmlttir. ' mektedir. mda olmamakla beralıer müdafa . Operet heyeti daveti ~~ıı~ı°-~erek Bilahare ismet Paşanın teklifi ü- - Ekmek na rhı daha 
• 1 k Genç doktorlar Etibba odası- ası bilha~~a ! On m:ı.-' arda tema bır mukavele yapmış ve ur ugc_ a· zerine Halk Fırka .. nın yeni teşkila- • Tanaşın asabı bir nasta ı : nın simdi ye kadar hiç bir faidesi .. d A . B l N ' it >n beş kad.r esen temsıl etmege düşecek 

yüzilnden intihar kastile ve Ka- yuz e en vnı. ur 1an ve ı- k · t' tı kabul edilmi~tir. 
dıköy vapurundan kendini deni- olmadrğ•nı söyl_iyo.r~ ar. ,, ~atla eski halini htı:m!.ı~ _deneb!: 1 ar~nv~rÜ~~ ~~dar Atinaya .hareket Mutemetlikle müfettişlikler Narh komisyonu bugün t?p-

Bun_a mukabıl dıg er.do . to_rlar lır. Galatasaraym • mdılık zaır, eckc k olan bu operet beyotınde , es- la·g"vediliyor • lan.ar.ak bu. haftan n_ ekmek fıat-ze attığı alaşılmı~tır. E b ı h d ı ö 
da .tıb a odası a ey ın e:• ~e- 1 nol• ta sı hücl.lm hattıd ır. Gerek 1 ki operet sa:ı'at1<5 rlarınd•n _ m<r F;rka grupu tarafından kabul e. 1 1erını tesbıt edecekır. Sekteden iki ölüm reyanın doğnı olmadığ ını ıddıa müdafaanın ve gerek hücum hat 1'.vc-n: Mu.amme; Ruşen , Lııtfullah dilen yeni te,kilata nazaran müfet· Son giinlerdc her gün İstan-

kil . ed'yo J r O t d -' l tak · . . - .. Salah Vçcd ı Cela l Bevlerlc Suzan . . . . b 
1 

• ' h · d f l 1 - Heybelide otura ıse ı r a · r a a «O asan n- tın n zaıf nol tal a rı rli.,.er klııpler ' · . ·. . . .. 
1

' ti•liklerle mutemetlıkler ılga edılmış 1 u un yevmı ı tıyarm an aza · d 'd h · - b "' Sevk ıve Ha ~ımlaı ve yt nı yetıstırı - . • 
zangocu Dimitri Ef. dün Heybe nn o ~ ı are eyetıne mug er de~ı . alm~.c~~ ~!1ınc~larla izale ;;,i ş olan iki TUrk kızı d dahil bu- tir. Fırka şubeleri '."ahalli . idare altmış vag.on bı1gday gelme~te 
liden Burgaza vapurla gitmekte olan bır kac gene tarafından ya- edı ' ınce onıımuzdekı cuma na- l unmo ktad ı r. heyetleri tarafından ıdnre edılecek- ve bunlar ıdhar olı•nmaktadıı. 
iken fücceten vefat etmiştir. pıldığı söylenmektedir. sıl bir kuvvette i\i t:ık1m;ıı kar- ' ' 44 artistten mürekkep olan operet tir. Binaenaleyh iki a vdanbl!ri rnü 

Etibba muhadenet cemiyeti, ma· 
hallelerde hasta sigorta sandıkla ... 
teşkilatı yapılmasını temin etmek ü 
z<re tetkikata başlamıştır. 

Cemiyetin idare heyetinin bu ht 
susta hazırlıyacağı proje gelecel 
.ay heyeti umumiye içtimaında mü 
zakere cdil~rek hükfımetin ve hayı : 

cenıiyetlerinin müzaheret ve yar 
dımlarile bu büyüV. işı başarma !. 
i<.- in teşebb ·satta bulunacaktır 

Bu husustaki takriri h eyeti umu 
mıyecc kabul olunan Dr. M. Ak. 
Bq e göre. Avrupanın muhtelif ye 

!erinde, bılhassa Almanyada ço 
vns ı ol~n bu hasta smdıkları teşki 

2 - Beşiktaşta Küçük ayaz- sılarncağı tezahlir eyler. 1 k-;~rosuna şimdiye. ~~ ı:;r .memleketi- Bu mahalli heyetlerin intiha:> ede 
1 
temadi yen düşen ekmek fiatının 

matla oturan terzi Vasi!, odun Üzüm vaziyeti hakkında <:. . G. mız:ıc ~peret tcmsıl.crı e ıştıgal edm cekleri reis o mahalde fırkanın varın da 30 para daha tenzil edi- Amele, esnaf cemiyetleri ve dığ< 
1 b 1 . . . ·ı· ] . sa11 atka rlJr ~ lmmıştır . .. ·ı· 1 k B · h. l k k' k · d' ·ı --toplamak üzere Halil Pata ko- rapor stan u tenıs b• rınc1 ı k en 

1 

Atina mu~ikı cemiyeti ya inız mumessı ı o aca tır. . azı ~~ ım ere - se ız uruşa ın ın ecegı zümreler k<ndi mıntakalarında böyle 
rusuna gitmiş ve orada fücceten B' .. ..ı ' "tt b" . I' <l k" Tüzk c.-d crioin temsilini istediği ;_! yerlere merkezden maaşıa katıpler kuvvetle muhtemeld ir. sandık teşkilatı yap.rak pek cüz'i 

l fı t, doktor, ilaç ve hast.ınc para

sı trdar ik etmekten aciz ola n fakir 
ler icin çok faydalıdır. 

vefat etıniştir. İzmir Ticaret odası üzüm vaziyeti .. dırFmu~cıb. hen k_lr.
1
.b .. '-ka .l 1°- çin heyetin repertuvarına mahalli ve gönderilecektir. B - -·- bır aidatla kendilerinin sıhhatlerir. 

· h kk d · yun e enPr a. ce · u u ·on a- ·11· h · ı · .. ·t•re t ·1 f · h u · ı eş seneye mahkum h ı k d · K tiı P• Al• k mız a ın a şu raporu neşretmış- · . ını ı u susırct erı gos n emsıı er Muayyen le tiş eye en o mıya. _ ~y a t arının sonuna a ar sıgort 
rt IÇ 1 ya ayı tir nnda yapılma':ta ola'l Ista:ıbul ithal edilmiştir. cak ve idare merkezi azau lüzumun- BRUKSEL, 27 A.A. _İta- etmiş olacaklardır. 

ı d tenis birincili !:l,,ri fiınl mÜ,;;>,b;ı.- '.fohlis Beyin yeni hazırladığı E· İ 
1 

e e Ver ı• Mevsim iptidasından 23 Eylül 930 .. . . M b p da tefti~e de gideceklerdir. lya veliahdini öldürmeğe teşeb- ki sene evvel Dr. Fethi Bey . . . kalan bugurı yap·larak sıng' ve mıne. Fatma ve ute er aşa eser- d . b' h 
tarıhıne kadar İzmır Borsasında d bl t b , . . 1 !eril" Sat•rzadeler Asaletmeap Ayşe Yıeni hey'eti i are ıçin büs etıniş olan De Rosa beş se- bau arkadaşları bu tarzda ır ast. Bundan bir kaç gün evvel . .. .. a ·t:.n ;ı tcn•s ·~mmyon an - · ' . : ·1 d. d - - bb .. 
137ı4214 kilo uzum satılım§lır. 1923 .. d k . · · KelciJ,k, Çaresaz ve Leblebıcı Hor- namzet göaterı me ı ne hapse mahkum olmuştur. sigorta san ıgı • yapmaı;a teşe ua 

Topanede Kılıç Alide bir cina- senesi ayni tarihlerde 20191473 kilo taa".yun e .. ec~ tır., hor operetleri de Atinada temsil olu- Müteakıben dün isimlerini bildir- ctmi§lerdi. 
Yet olmuş ve 17 yaşında bir sa- 1928 · · ihl d · Fmal ınu~;oaka arına en kuv nacaktır dig"ı'm kırk zatın heyeti iadereye in- Davet 

ve senesı aynı tar er c ıse . . · . . . Fakat esaslı tedbirler alınanla· brkalı olan Pic. Ali, bir kadm yü ki .. .. vetlı oyuncular 1rn'mış olmak ı- Türk operet heyetı Atmada bır tihabı icra edilmi•tir 
13899213 lo uzum satılmıştır. 'b .1 b .. k'' .. b k l k 1 kt Heyetin bu seyahat ' A d 1 ~· llA l · dığı için bu teşebbüs neticesiz kal zünden arkadaşı Şakiri tabanca tı arı e ugun u musa a a Jrın ay a aca ~r. . - Kırk kitilik idare heyeti için nam na o u ıaırn nat şu 1esı 

1 . ile öldürmüş, Muhiddini de ba- 13-21 Eylfıl 930 tarihlerinde İz- çok heyecanlı ve hararetli olaca tseındsonrahbır Blda~kan turnesı yapma zcl göıterilmemİf, aza tamamen müdıirltığllndrn: 
mir borsasındaki üziim fiatleri şu su • h kk k F'lh • 'k f 0 a mu teme ır. Hesabat ve muanıtlıltı den-' ğırraklanndan sakat kalacak bir gı mu a a tır. 1 a c<I a ına- serbest bll'akılmıtlır. Hatta namzet 

mıştı. 

Fethi B. diyor ki: 
şeki1de yaralamıştı. Piç Ali po- retle teabit edilmiştir. Aliyülaıa 44, le kalan miisabıklar ı;:edat, Su- B J l h göıtorilmesi teklifine kartı ismet 
. 49, ala 38-43,5, birinci 33,38,5, ikin- t ş· · D ·t ·h· t t b 1 ir e si a atmış 'ısçe arandığı halde bir türlü bu a • ınnyan avı gı ı s an u Pa,a kürsüye çıkarak, buna lüzum 

ci 27-32,5, üçüncü 22-27,75, karabö- .. ·a t · ·ı ·0 · Koskada oturan Mustafa, sar 1 lunamıyordu. un guzı e enısçı erı ır. olmadıiını beyan etmiıtir. ntihabat 
ce 16-27,75 kuru,.. Hat rla1 da ofs g ekt. k' hoş olarak, av_ ni yerde oturan . 'd h 

1 
• 

1 Nihayet Piç Alinin otomobil- - - a er - ır ·ı - fırka idare heyetirun mü a a eaı o • 
1929 senesinde borsa da ayni tarih son Tar~bya turnuvasında Fe- Cemil Ef. nin arkasından bir el madan serbeı cereyan etmİflİr. le Silivri ka!Jıdan Bulgaristana ·1-h - · · k 1 k h k 

. d • . !erdeki üzüm fiatleri şu suretle idi. nerbahçe klübümüzün en iyi te- sı a attıgı ıçın ya a anara a idare heyeti derhal faaliyete •e-fırar e eccgı haber alınmış ve • . S l{ında tahkı'kata başlanmıştır. · bu kapı kesilmiştir. Aliyülala 60-77, ala 50-59 birin nıs oyuncusu genç edat, hemen çecek ve bilhassa amele ve me1&1 
ci 42-50, ikinci 33-41. üçüncü 26- hemen nama~lup tanılan hasmı mcıelelerile yakından me§lul ve •· Nihayet Piç Ali otomobille · h ı d 
32, karaböce 17-26 kuruş. Şirinyanı yenerek haklı bir mu- tidir. Bu maç ta smgl maçı ka- liıkadar olmayı programa ıt a e e-sur haricine çıkmış_ , memurlar 

Son hafta zarfında 100 kilosu sırf vaffakryet elde etmişti. Bu se- dar mühimdir. Zira bu müsaba- cektir. 
<la t~k:be _başlamışlardır. . Avrupa limanları olmak üzere teıbit fer, İstabul şampiyonası turnu- kada da gene az çok Sedat - Şi- Fırka katibi umumiliğip.e intihap 
... P~ç Alı memu_rl.arı~ ~akıp et edilen fiatler şu merkezdedir. vasının s;ngl finaline gene bu i- rinyan rakabeti mevzuubahs ol edilen Recep B. bugünden itiharen 
tıgını anlayınca sılah ıstımal et- 1 Ekstrisma Karaburun 32, klip, kar, ki oyuncu kalmışlardır. Bakalım duğu gibi Suat Scdadm, Davit vazifeıine batlamııtır. 
miş, memı: rlar da mukabele et- Suıt , 34, Auslese. Küp, kar, Sult 38, bu sefer Şirinyan mı intikamını te Şirinyanın şayanı ehemmiyet ANKARA, 27 A.A. - Cüm-

etmek iizre vaki d~ vete hen uz 
icahet etmivcn •ahı!.. muhasdıcci 
Sıtkı Beyin Iıugün şubemize 

müracaatı llizun•u kendisine ale
nen tebliğ olunur. -----

Darül'acczc mlldürltigtındcn: 

\hies,escye bir ;ene için ik
tiza eden .30 top yerli mamu· 
!Atından kefenlik hcıin 27 te~· 
rinlenel 9.30 p:ızartı·si ı;linü 

saat on dörtte kapalı zarf usu-

- Hasta sandrklarına, her merr. 
leketten ziyade bizim ihtiyacımıs 

vardır. Çünkü sefaleti fizyolojı 
ye en ziyade bizdedir Almanyad 
20 milyon halk hasta sandıkların 
dahil olmuş ve senede hastalık me
sarifi çıktıktan sonra 50 milyon li· 
rahk mühim bir tasarruf temin et

mek mümkün olmu~tur. Bu teşebbfr 
tv,·ela Almanyada totbik edilmiş. 

sonra Avrupanın diğer ycrlerindt 
de: taammüm etıTıistir. Faka bun< 
yapabilmek için çok vasi teo;kitfıt. 

lüzum vardır. , , 
mi. kr ve nihayet uzun bir mü- Jiaine Auıleae 42, Nec Pluc Uutra 52 alacak, yoksa Sedat mı ikinci bir birer yardımcılarıdır. Bundan hurivet Halk Fırkası grupunun d d P

. A . · , likte mıırae·.ıarl a r s· ·b· · · J m şiar ııa eme en sonra ıç lıyı yaka Florindir. zaferle geçen seferki muvaffakı- başka Suat bilhassa daha fazla bugünkü içtimaında Başvekil ırı ırım yara a 1 
'. tııışlardı. 12-22 Eyliıl 930 tarihine kadar yetini tetviç edecek? Netice ne bir dabl oyuncusu evsafını haiz İımet Pa,a Hazretleri hükume. deler üzerinde müzakeratt;ı b-ı- Tahtakalcde ekmekçi I-rnse 

Jile münaı..a,ası icra cdile~ekıir. 

Taliplerin teminat akçeleri!~ bir· 

Ali polis m üdiriyetine getiril- İ>mir limanından muhttlif vapurlara olursa olsun, hemen kaydedelim bulunmaktadır. ti temsil mes'uliyetini deruhte luoacaktır. istihbaratımıza naza yin ile ba<;cı A!i kavga etmisleı 
:ı •ş ve bur.::da küçük katil, kül- tahnıil olunan üzüm mikda~ 3,437,- ki bu mühim müsabaka tenis me Sıngl maçı saat on dörtte, ettiğini ve arkadaşlarile görü~-. ran fırka grupu fırka teşkilatı Ali bıçak i a Hüscyini koltuğun· 1

iyeti hir para ile Bulgaristana 556 kilodur. raklılan tarafından büyük bir dabl maçı ise saaat on altıda ya-
1 
tükten sonra fırkaya geleceğini hakkındaki müzakeı·elerir.i bitir dan yaralamı~. Hüseyin de çal 

fira- etmek üzre bulunduğunu Bu sene mevsim iptidasından 23 merakla beklenmektedir. pılacaktır. beyan etmiştir. dikten sonra içtimalarında itti. ile Aliyi boğazından tehlikeii 5 

;tiraf etmi~tir. Eylüle kadar muhtelif memleketlere Dahi finalistleri ise Fenerbah Suat ve Sedad,-ı her iki maçta Fırka grupu pazartesi günü ıhaz olunan mukarrerat neticesi rette yaralaımeytır. Ali, hastan~ 
Pic- Ali tevkifaneye sevkedil- v~ki üzüm ihracatı ise 8,735,464 kilo çenin iki tenis yıldızr Sedat. da muvaffakıyet temenni eyle- toplanarak yeni hükumetin be.

1 

mufaualan bir t!!b'iğ ile neşir 1 ye kald·rılmış, Hüseyin yakalaı 
nıişt:r. dur. Suat ç~ftile Şirin yan - Davit cif _riz. S.G. _ vaıır amesine esas olar:ak mad- ve ilan edecektiı·. .._mıştır. 
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375 
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138 
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Eınn1Jet 8aonı~ı eınlat ınnzaıedesi 
ri keza kirp ÜÇ katta bet oda, bir oola, bir kiler 
bir şahniı, bir antre, bir taılık bir balkon, bir mut
fak ve üç yüz elli artın bahçeyi havi iki hanenin 
otuz iki hisse itibarile yirmi hisaeıi. Ayşe Şuiye 

2231 

7911 

1709 

14088 

1080 

14llO 

1134 

1438 

307I 

1424 

4840· 

Kaı·ı karar ilanı 

Merhunatın 

mevkii ve 

• 
cins ve nevi ile 
müştemilltı 

Jloııçlunun 

Müftehir, Nurkadir Hanımlarla Hayrünnaı ve Ha
dimünnaı Beyler 

565 1780 3914 Beyoğlunda Feriköyünde birinci kısım mahalleıİn· 

de Hanunojjlu ve Haıu sokağında e•ki 42, 47 mÜ· 
kerrer ve yeni 76 numaralı yetmiı iki artın araa Ü· 

zerinde yamn kir&'ir iki katta dört oda bir ufak ıo-
790 O sküdarda Selami Ali efendi mahalleai1'de t'ar· fa, bir taıltk, bir mutfak bir kömürlük ve yirmi •e· 

makhbakkal sokağında 23-1 numara!• seksen üç ar· kiz arım bahçeyi havi bir hanenin otuz iki hine i· 
ıın arsa üzerine k8r1rir iki katta birisi sandık n.. tibarile yirmi hiııeai. Ayte. Şaziye 
dall olmak üzere dört oda, bir sofa, bir guıulha- Müftehir, Nurkadir, Hanımlarla Hayrünnaı ve 
hane ve bir mutfak, iki yüz yirmi dokuz arşın bah· Hadimünnaı Beyler 
çeyi havi haricen 11vasız bir hanenin tamamı. 615 1884 13131 Ü•küdarda Bulprlu mahallesinde Şeyhüliılim 

Ahmet Saim B. Küçük Çamlıca Çilehane sokağında esiri 9, 11 ve ye-
WO Oaküdarda Arakiyeci Mehmet mahallesinde Salih , ni, 2, 4, 2, 4, 1, numaralı iki yüz altmıt bet arıın 

sokaiında eski, 41 ve yeni 69 numaralı yüz arıın araa üzerinde yarnn katı kirıir diğcwleri ahtaı> ol-
araa lizeriade ahıap iki katta beı ode, bir ıofa, bir f; mak üzere iki buçuk katta on oda, üç wfa ve yliz 
mutfak, bir kuyu ve yirmi arıın bahçeyi havi yeni elli sekiz U'fll\ araa üzerinde ytkılmıı ahır ve mut· 
bir hanenin tamamı. lımail Ef. fak mahallini ve bin yüz yetmiı yedi arıın bahçe-

laM Oıküdarda Hacehesna hatun mahalleıinde eski Pa- yi ve yirmi dört dönüm fazla bahçeyi ve boıtan lru 
"'1imanı ve yeni Yeniıokakta eıki 89 ve yeni, 21 yl•sunu havi muhtacı tamir bir kö~kün tamamı. 
numaralı iki yüz doksan arım araa Üzerinde ahıap Mehmet Niyazi Ef. Emine Müzeyyen H. 
iki katta yedi oda iki ıofa bir mutfak bir kuyu ve 527 650 16443 Osküdarda Ahçıbaıı mahallesinde M<ktep sokağın· 
yedi yliz kırk ıekiz arım bahçeyi havi yenice bir da eski 30, 30 yeni 36, 36-1 numaralı yüz altmıt 
hanenin tamamı. Süleyman Ef. ar~ın araa Üzerinde ahşap iki buçuk katta biri dört 

1898 H .. köyde Turıucu mahallesinde Sıvacıahmet so- oda, biri küçük olmak üzere iki aofa, bir mutfak, 
kağnıda eski 6 ve yeni 8 numaralı yetmit sekiz ar· diğeri üç oda bir antre hariçte küçük bir mutfağı 
tm araa üzerinde kir&İr bir buçuk katta iki oda havi bir çatı altında yeni iki hanenin tamamı. Nu 
bir ufak aofe, bir camakanla bölünmüı ınutfak man Ağa 
üç yüz doksan iki artın bahçeyi havi bir hanenin 3950 17000 18122 Oıküdarda Hacehasnahatun m•hallcsinde Patalima• 
tamamı. Yuıuf Ef. ru sokağında eski, 90, 121-1 numaralı bi:ı yüz dok· 

1894 Tahtakalede Hoca Hamza mahallesinde Hattaplcu. san arıın arsa üzerinde ahşap iki katta birinci ka· 
JUIU ıokağında 24, 46 numaralı iki yüz yetmiş tında on bir oda, bir büyük taıhk bir sofa, iki kur· 
arım arsa üzerinde kigir iki katta tahin ve ıeker nalı hamamı ve iki küçük odayı ve ikinci katta on 
fabrikası ve kırk arşın araa üzerinde fD"ını ve iki bir oda, üç küçük odayı ve hir sofa, ve ü; yüz 
7ÜZ sekıen yedi a'lm bahçeyi havi tahin ve şeker elli arıın arsada kir&'ir bir katta bir mutfak ve sai· 
fabrikaımm tamamı. Muharrem B. reyi ve üç bin dört yüz bet arşın bahçeyi ve otuz ar· 

11188 Ramiste Boınak mahallesinde Hakkıbey caddeıin· şın araa üzerinde bir odayı havi muhtaa tam 'r ve 
de eolıi 9 mükerrer ve yeni 81, 61-1 numaralı dok- harap bir yalının tamamı. Sait B. ve Aytc Mediha H 
..,. üç artın arıa üzerinde ahıap iki katta üç oda 1230 2865 18764 Süleymaniyede Taıodalar ıokağında eıki 11, il mÜ· 

bir aofa, bir tatlık albnda oda olarak kullanılmakta kerrer ve yeni 19, 21, 23 numaralı üç yüz artm ar· 
bir dllkkinı ve yirmi arım arsa üzerinde aht•P bir sa üzerinde iki bölüklüıü ahtap iki katta yedi odil 
mutfaiı ve yüz ıeksen yedi artın bahçeyi havi bir iki sofa, iki mutfak, bir ta,lık diğerı ahşap Üç katta 
hanenin tamamı. Hıfzı B. beı; oda bir sofa bir mutfak ve müşterek kuyuyu ve 

IT08 Beyoğlunda Feriköy birinci kı11m mahallealnde Bü· yüz on arşın ba.'1çeyi havi iki hanenin tamamı. 
Tilkdere caddMinde eski S, 5 mükerrer 5 mükerrer Halil irfan 8. 
ti mükerrer ve yeni, 7, 9, 11, 9, 1 numaralı iki yÜz Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müıtemili.tı yazılı emlak hizalarında 

• otuz arıın araa üzerinde 2, 3, 4, 5 inci katlarda göıterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 1 Teşrinievvel 930 tarihi· 
... yekdljierinin •yni birer koridor, beıer oda, birer ne müsadif Çal'famba günü aaat ikiden itibaren müzayedeye mübaferet 

~ ~nyo, . ~il ,.ardır •. Bi~. mutf~k, ~irer ~lk?nlu olunarak (Muhammen kıy~etlerini) .geçtiği takdirde ~at'i ~rarlarımn. çe· 
''/; ~ cl~rt daıre ilıt ka~ta ı~ onde .. bır_ kon~r, uzerı~de , kilmeıi mukarrer bulu~dugu~.dan talip olanları.n mezkür eiınde aaat dorde 
tj; iri oda ar~ada bır kond~~' u~erınde ~~ o~a ~ırer 1 kadar Sandık idareııne muraca.a~ ey~emele~ı ve saat dörtte~ sonra vu-

nıutfak, .. bırer balkonlu ıki daıre v~ yilz yu·~. ar· 1 ku bulacak müra~tların kabul edılmıyeceğı ve mezkür emlake evvel~e 
tın arsa u.erlnde hamam ve camekan mahallinı ve talip olanların kat'ı karar eınasında hazır bulunmadıktan ve baıka talıp 
burada çini iki koridor, bir oda, bir kahveocağı, zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı addoluna-
lki dıt mahalli ve yüz doksan arım arsa üzerinde cakları lüzumu ilin olunur • , 
•ıealddı: ,.e ou hazinesini ve kırk üç artın arsa Ü· _.....,. ______ _ 

ııerinde ldlllıan ve ilıtündeki odaları ve altında 

dtiJdılıu ve koridor ve dairelerin kömilrUilderi çini 
koridor aatre ve üç odadan ibaret kapıcı dairesini 
havi bir apartımanın otuz iki hisse itibarile yirmi 
11ç hiHMi. Ayte Şaziye, Müftehir Hanımlarla 
Orhan Mithat, Ali Rıdvan, Hayrünnaı ve Hadi-

Yüksek orman mekte 
bi rektörlüğünden: 

münnaı Beyler. 

- Befiktatta Teıvildye mahalleainde eıki ve yeni Orman ameı·ıyat mek-
KAhtane caddeılnde eaki 52, 54, 56 ve yeni 76, 78, 
Y8-I 80 nu_..lı biri ıekaen arıın araa üzerinde 

aht~P iki katta ıeklz oda, bir sofa, bir mutfak t be e k a ıt 1 a 1 n 1 ya pt 1 r 
diieri yi1z yirmi arım arsa üzerinde ahe-·.p üç e 1 n y r 
katta sekiz, oda bir sofa, bir mutfak, bir antre ve 

alhnda bir dükkan ve yedi yiiz doksan dört ar,ın m 1 ş o 1 a n ta 1 eben ,· n mu -
bahçeyi ve derununa cari nıııf ınasura mailezizi 1 
havi iki hanenin tamamı. Halil B. 

80ı.6 Kartalda Babalar lı.ariyesinde Kariye derunu mev- 1 k ı Q 
kiı:::.:~:u~~p2:ı.n ~::r~;i yüc:.:::n .. :~kar;~ ay ene o m a ve m a -

zere bet oda, bir sofa, bir toprak avlu, bir mutfak k • • 3 o E 
n bin ilç yüz yetmiı al'!m bahçeyi havi yenice bir mat a 1 m a uz re y-
lıanenin tamamı. Sabri B. 

8117 Horhorda Sofular mahalleıinde Peştemalcıhanı de· ı •• ı 9 3 o 1 ... • • t 
runu sokağında eıki, 1 ve yeni, 26 numaralı sek~ u sa 1 g u n u sa a 
ıen bet al'!ID ana Üzerinde zemin kah kagir di-

ğerleri ahf&P olmak Özet'e iki buçuk katta dort o-

1 10-13 e kadar 1 st a n bu 1 de, iki ıofa, b;r ocak, bir methal ve yirmi dokuz ar _ 
n bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Cafer Ef. 

l47' ~ edikulede Kürkçübatı Hüıeyinağa mahallesinde d ş h • • 
Yedikule caddeıinde eski 63, 63 mükerrer ve yeni, a e remanetı cıva-
93 95 numaralı kırk arım arsa üzerinde laftan 

~~!":.::yio~~:i~;o:;eı:al~l~uyu ve elli r 1 n da san ay ·ı mu'"· diriye 
Zemci Ef. ve Fatına Yaıar H. 

- ~;:ö:.~:: ~:::;:ı.::...:;~~:~·::i~i~e6-3 ::d:: t•ı ·ı tt ı· sa 1 ; n dek ı· b ı· na da 
46-1 numaralı elli iki artın arsa üzerinde bir katı 1 -
kirgir bir katı ahtap olmalı: Üzere iki katta dört 

oda, bir koridor, bir pıulbane ve yirmi beş arım h ·, ı ·ı n de o rm a n a men aJ· -
arsa üzerinde bir ahır (ahırın yan duvarı yıkılmış-
tır) n bin yüz kırk altı artın bahçeyi havi yeni bir 

hanenintamamı. FaikaH.AhmetEf. man grupu daı•res•ıne 
3762 Mevlevihane kap111 haricinde Merkezefendi mııhal-

leıinde Dere sokağında eıki, 6, 4, 4 mük:rrer ve 

yeni 4, numaralı yüz yetmiş bet arş;n arsa Ü~ ge 1 m e 1 er·, ·ı ı a"' n o 1 u n ur 
rinde zemin katı kagir diğerleri ahşap olmak u· ~ • 
zere iki buçuk katta sekiz ode, bir tatlık, bir 

mutfak ve yedi yüz yirmi bet artın bahçeyi ve bah· E k 
çede bir ahır, bir kuyuyu havi bir hanenin taıı:ıamı. r za 

Ayte Sabiha H. Şerefettin B. 
3909 :::::ı:n:ea ::ö::=i~·~ ~~ıı:;i::e ;;~ Ye levazımı saire ınonakasası 

74 numaralı altmış arıın arıa üzerinde kirgir iki 

katta dört od., bir uf• taılık, bir mutfak, bir kö- Yüksek orman mektebi rektorlu-
mürlük, bir ufak ıola, bir balkon, bir merdivenaltı 

ye yirmi 8l'flD bahçeyi havi bir hanenin otuz iki g"' undan: 
hiaıe itibarile yirmi hiıaeıi. Ane Şaziye, 

Nurkadir ve Müftehir Hanımlarla Hayrünnaı Mekt~biıniııln sekiz aylık erzak ve levazımı salreai kapalı zarf 

ve Hadimünnas Beyler usullle münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
3913 Beyoğlunda Feriköyünde birinci k11ım mahalleıin· üzre her gün ve mi!nakasaya iştiralt etmek için de yevmi ihale 

de Kaya sokağında eski 42, 44 mükerrer ve yeni 4, olan t 5 teşrinievvel 980 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
8 numaralı yüz elli artın arıa üzerinde biri kit.rgir 
üc katta dört oda, iki ıofa, bir kiler, bir tahnit 14,SO da Defterdarlık binası dahilinde milessesatı iktısadi ye mu-

bir balkon, bir mutfak, bir antre, bir !-.alık VP diğe- bayaat komisyonuna ırelmelef'İ nan "'Uil\lr, 

T. ~.Fatih sulh J nncn hukuk bakiınlilin~en: 
Aşağıda isimleri., mahal ve tarihi vefatları yazılı ölülerin terekesi 

mahkememizce tasfiye edilmekte oldugundan alacak ve borçluıa: 
rın tarihi ilAndan itibaren bir mah ve iddiayı veraset edenlerin üç 
mab zarfında hizalarında yazılı dosya numaralarile lstanbul adliye 
dairesinde ambar müdüriyetinde ÖMER f ARUK Beye müracaatları 
ilAn olunur. 
Ölünöm ismi Tarih ,.~ malta! ,.efacı 
Şar.iye il. 10 temmus intihar eden 

Zecle 11 mart 926 
Hoşkadem H. 

Nedime Hanım. 

Ka. ı 1 

Oha ne, 

1 nisan 9'.!(i 

' a ı 9l6 

Fııt 'f' 17 mart 926 

l\.Ju,ta ı a E ı. 28 a~ ı ı< too 921> 

~aııman kalfa f4 mayıs 921> 

Hüseyin aP;• 8 mart 928 

~·aıma Hayriye H, 10 lcl;J. 926 

Zehra R. 7 kA.ss. <126 

l laçador velet Agop 29 kha. 926 

lsmeı Ef, 7 nisan 9H 

Osman \lurl Ef. 26, 25 mart 927 

Mehmet Arif Ef. 14 mayıs 927 

Ahmet çıvuf • 2 nisan 3JO 

Son lkametglhı V erose•i 

Şehremini lbrahim 
mevlane kap111 157 
numaralı hıne 

Şehremini Koruk 
Mahmut mahallesi 
lnadlye sokak 66 
haııede mutasarnf 
mukime !fren Ha· 
seki hastanesi 
Fatihte Dervlf zade 
ali mahallesinde 51 
numaralı hınede 

mukim iktn heybeli 
ada unatoryomun· 
da vefat eden 
Aksarayda kAtip 
kasım mahallesi 39 
numar.id.ı mukim 

Kora gümrük kabı 
kulak mahalle ve 
caddesi No. 19 

Oosyesi 

9~8 

1540 

928 
1535 

928 
1530 

928 
1527 

939 
1526 

Fatih atpszın cam· 
kürt lsmall hanı Hemşinsi 

Hacca H. 

928 
1515 

Koca Mustafa pa· 
şada Ali !'alh Ef. 
mahıllesi 68 nu· 
mırada mukim iken 
beravı tedavi bulun· 
duj!;u Haseki b"tanesi 
Cureba hascanesin-
de vefa) eden malı\( 
gazilerden 

Hoseki polis karako· 
luna lc&r~ı mütekait 
kaymakam Salih B. 
hanesinde 
1-:ar. gümrUk sar· 
m~ık mahallesi dikili 
taş tekke sobk !'/o. 3 
Balat ilacı lsa mı\1a\le 
4 numaralı tütüncü ve 
kah\"eci iken Koca 
mustala mahallesindo 
leblebici sokak :37 
Fatil te mevta! Moh· 
met pf.l• mahallesin-
de bakkal sokak 6 
numaralı Kayseri hı· 
nında 12 numaralı 
odada mukim iken 
Cerrah p~a hastane · 
sinde vefat etmiştir 

926 
1479 

928 
1428 

928 
1469 

928 
1428 

927 
e 

Cerrah paşa hastane· 927 
ıi debbağ zade mı· 59 
hallesinde karıton sokak No 8 
Cerrah paşa hastanasi 927 

Davut paşa medr<se sokak 28 73 
Y edl kulede fatih sultan 9t8 
mahalleıi eski karakol No. 0 8 

•• * 
Haseki hastanesinde 1-1·926 tarihine kadar vefat eden 381 

·rd n aşap;ıda ;<imleri yazılı olanların terekeleri mahkememizce 
t3s~i~e e edilmekte bulunduğundan alacak ve borcluların tarihi il~ndan 

itibaren bir ayda ve iddiayi veraset ednclerın uç ay zarfında 

h·. · larnıda yazılı do,;ye ııumarasik lstanlnıl adliye dairc~inde itam 
ıza . . "' 'Rl"K l 1 müdüriyetinde tasfiye memuru <l:\ILR ..,,, ' eye nıuracaat arı 

ilan olunur. 
O·· lünıin ismi Tarih ve ölduğn .ver sarih ikametgahı veresesi dosyc No 

Seher bint Mehmet 27· ı 1-341 Hasckı ha;tone.•i voktur 928 - 153-1 

1 :-; er miye., Mehmet 9- 11-34 l ,, " 
Melek ,. Eşref 1 · l l ·341 ,, • 
Zeki ve ,. Ahmet \! 1 • 8·926 • ,, 
Hatime • Hasan 22· 8 · 926 • • • * • 

• .. 
" 
• 928-1517 

' • • 

Cerrhpa~a hastahanesinde l-1 ·926 tarihinden f. G-926 tarihine 

vciat eden 258 ö!Unün a~ağıda isimleri yaıılı bulunanların tereke
leri mahkememizce tasfiye edilmekte bulunduğundan işbu ölülerin 

atacak ve lıorclarına rnrihi ilandan itibaren bir ay ve iddiayi vera
set edenlerinki üç ay zarfında mahkememizin 928-1543 numaralı 
dosyesile lstanlıul adliye dairesinde eytam müdüriyetinde tasfiye 
memuru ÖM~R FARUK beye nıuracaatları ilan olunur. 1 

ulünun isml Tarih ve öldüğü yer son ikımetglhı veresesi dosye ~o 
llalil oğlu Tarihinde Cerrahpaşa hastanesi Yoktur 928-1543 

Hüseyin 
lsmall oğlu 
Şıbın • 
Emin oğlu Ü$m&n • 
Mchmef oğlu Mehmet .. 
Ali oğlu Hasan 
Ahmet oğlu Hslıl 
Ömer oğlu s,ıJih 

Mustıfa oğlu Süleyman 
lsmıll oğlu lbrahim 
Muharrem oğlu Ömer 
Hasan Tahsin 
Süleyman Mustafa Sabri 
KAmil molla Veli 
Asım llalil l.<.ifat 
Ali oğlu Musıafa 
Mehmet oğlu Os!Dan 

.. " İsmail 
Huın oğlu Yuıuf 118-G-9'16 
Rışit " Rlfıt ft.6-9116 
Recep • Ali 28-6·926 
İsmail • Ali 10-8-927 
Hasın • Şevbt 21·8-927 
M..ıbmet " Abdi 8-4-927 
Osman " Recep l 7-5-341 
Ahmoı • Yunus 20-5-841 
Ahaıeı .. Reoep l ·4-341 
Huan • Qıman 5·4·J41 
Himmet ,. MelHoet T-4-341 

• 
• ., 

Gurebı .._ .. 

• .. 
Cerrah pqa 

• 
• 

Mehmet çavuş o&lu Btırban 10·4-841 ,. 
!Uıtit oğlu Rern"1lan 20-4-341 

Hasan kızı Vufiye 2·9-341 
Abdullah kızı Bahılyar 6-9-841 
Melayik • ratma 22 li-341 

" 

.. 

.. " 
• 
" 

917. 61 

9'17- 67 
9i8·1418 

"8·1421 

Q28.=U22 

. 

7 

l{llmllrciyan B. asarından 
Ameli h<sabı ticari 12C 
Ameli usulü de[t,.t 4 kr<ım 1 SC 
Amelt ve t&tbiki kambh·o 5C 
Amerikan usulü: Y cym. I>. Kebir 75 

'
7
eni muhaseb~ u;;ulü 17;. 

Ticari malı1tı> a t ve ban kacılık 1.'jl 
!ka sıt ilmi 11!5 

lstınbul ikinci ticaret mahkem_ 
ıinden: 

ismet koyuncu ve Kibar z:ıdı 
Apturrabman şirketi tarafından lınaı 
bankasına terhin edilen yük iplıkle· 
rinin bllmQzaycde furuhtuna kırar 

verildiğinden taliplerin yevmiı mü
zayede olan 30 eyhil 930 ~alı giınU 

ve anı velyeden günlerde sabahları 

lllt onda eahçelı::ıpı sında imar 
bankasında hazır bulunmalan il;ln 
olunur. 

uıanbul ikinci ticaret mahkeme,inder 
TUrkiye iş Bankasına 1 lacı Hil· 

seyin zade Nadir bey tarafındın 
rehnedilcn tütilnlerin açık arttırma 
ve paznrlık suretilc satılması ınukar· 
rer olduj!;undın t•lip olanların 1 tcş· 
rlnievvel 930 çorşamb• ve anı takıp 
eJen günlerde sa ıt on buç kta Abır 
kapı 'da Ak Bıyık' ca Turklye l~ Ban· 
ka sı emtia deposun da hazır !>ulun· 
maJarı ilAn olun ur. 

Nazarı dikkate 
Dolma flahç<'de Kok Fabrikası 

arsası KmlAk aınka ·ınca 6 te rin· 
enelde kapalı zarf usulile sanlacağt 
ilan o l unmuş ise de bu arsa üzerin· 
de arsa kıymetinden çok faıia mü· 
es~csııttm olup kanunu medeni mu· 
cibince benden başkasına satm•i';a 
Kankanın hakkı olmadığından muza· 
yedere ljtirdk etmek isteyenlerın 
ilerde mütezarnr olmaması için bu 
elbet malOm olmak tizere keyfiyet 
illn olunur 

Kok Fabrika ı sahibi 
Yusuf Ziya 

Trabzon Zeytinlik mektebinden 
aldığım şahadetnameml zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan htikmU yok'.ur .. 

Noter Gallp Bey mahdumu 
lbrahlm Ekrem 

lsısnbul ikinci tıc , r<t mahkeme· 
sinden: 

lstanbul Celil Bey ilanı altın 

dtkl map;ızılarında mukim iken mıh< 
kemece iflAsa çıkarılın lbrahim zıd{ 
Lütfi ve Ktınal Nasi şirketi azasın• 

dan Kemal Nasi El. ye ait olup BeY' 

oğlunda lstildll caddesinde Gılat~ 
saray pas&jında mevcut yeni ve es 
Fr1J1sızca roman kltaplarının satı 
için ıayin edilen gönde alıcılar ta 
rafından teklif edilen fıat kıyme~ 
muhamminaye göre haddi itidaldı 

görülmediıtlnden bu kitapların teşri• 

nlevvelin 7 · 10 • 930 salı güncr 
ıaaı 10 da ikinci ırtarma su 
retlle saalmalan takarrür edildi~in· 

den allkadaranın muayyen günde 
mahalli mezkurdı bızır bulunm•ları 
lüzumu ilin olunur. 

Beyoglu ikinci sulh hukuk mah
kemesinden: 

Mndd: i Mumla beyin mud~el 

aleyhler Bc,· oıı;lu muse\ i iskina:ıl 

cemaati, l\•<'ı~oyünde kurbağalı de 
rede kapalı furun sokak Rıfkı bey 
ve Sütlücede karaığç caddesinde 
llasan Mummer beyin hane ·inde 
mukim Cenan ve 1\1eliha hanımlar 
aleyhine ikame e\ledip;i izale! şıırn 

davasının icra kılınan muhakemcsin .. 
de müddei ıleyhlerin mahalli ikamet· 
terinin meçbuliyeti hasebile hakların 
da müttabaz muımelede gıyap ka· 
rarının on beş gün meiddetle ilAne• 
tebliğine karar verilmiş ve bu baptı 
mahallen tekkikat ve keşliyatı !iz~ 

mı icra edilerek muhıkeme >O& 

safhayl gelmiş vt mubakemc 1!! 1 O· 
930 »at 13,30 a ınlik kılınmış ol· 
duP;und:ın müddei al t yhlcrin mild,Jet 
maint! za.rfınd1 itiraz etm ::diklcri ta• 

dirde muhakemeye gıy•ben denm 
olunacağl ve usulün 4'>8 inci mad
desi mucibince vakıayı kabul \C 

ikrar ecmlt ıdJ ,ılunıeakları telıliğ 

makamını kaim olmak üzere iliı 

olunur. 

htanbul 6 ncı hukuk dairesinden: 
Nezaket 1 lamının kocrn Bey•· 

zıttı Soıı;ın ağa mahall eı- indc 'l'•ş 
mektep sokağında sülükcll \ vşe 1 h· 
nıının hanesinde sakin Ruhi Ethem 
Efendi aleyhine ikame evlediği tes
elli talak dava ını dair verdi~ lsıid· 
•namenin bır sureti mumalleyh!n 
ikametglhının mechul olmasından 

dolayı tebliğ edilemediği anloşılmış 

olduğundan keyfiyetin ilinen tebll· 
tüte karar verilmiştir. Tarihi ililndan 
itibaren 15 gün nrfındı tahkikat 
blkimliği huzurunda isbatı vucut 
etmediğiniz t&kdirde hukuk usuk• 
muhakemeleri kanununun meı·adı 

mahsusası mucibince hakkınızdı gı· 

yıben tahk!lı:aı yapılacağı ildn olunur. 

Operet Cemal Sahiar 
pazartc.>i akşamı Ferah tiy:ı· 

toro·;un da kadın Hint opreti », }~ . 
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'1Devlet Demi~yolları 

idaresi ilanatı 
5 ı 8 kalem nbbt ecza ve sair ubbl malzemenin kapıili zaıila 

münakasası 13 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idarasinde yapılacaktır. Münakasaya 
i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu k&tipliğine 
verme Jeri IAzımdır. 

Talip!ı,r münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve llaydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * ... 
Muhtelif la•tik malzeme kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 

"1ünakasa 3/11/930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekleri teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa 
komisyonu kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münaka11a fartnamelerini (5) lira mukabilinde 
Ankara ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik 

edebilirler. 
* * • 

Kütahya Tavşanlı ham üzerinde köprü ören istasyonu 
civtrındaki taş ocağından çıkarılacak 6000 M3 balasnn kapalı 
zarfla mtlnakaıaıı 13 birinci teşrin pazartesi günü saat 15 te An
.karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakur. İşti~ak edecek
lerin tckltf mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı giinde 
.aat 14,30 kadar komisyon kAtipliğine vermeleri rnzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilirıde Ankarada 
~bir ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

,, ... 
H P MaRazasında mevcut boş çimento çuvalları aleni mlizıı

yede ile satılacaktır. Müzayede 4 teşrinievvel cumartesi giinli saat 
on dörtte R P mağaza binıısındıı icra kılınacaktır. Talip olanların 

mezktır gün ve saatte mağaza miidürlüğüne müracaat eylemeleri 
İIAn olunur. 

* * • 
Çelik çekme boru, Baklavalı vakkat teminatlarını ayni gün-

>aç ve teneke levhanın kapalı de saat 15 ,e kadar münakasa ko 
zarfla miinakaeası 27 birinci teş misyonu katipliğine vermeleri 
rin 930 Pazartesi günü saat 15, Jaznndrr. 
30 da Ankarada Devlet demir- Talipler münakasa şartname
yollan idaresinde yapılacaktır. !erini üç lira mukabilinde Anka-

Münak.asaya iştirak edecekle- rada ve Haydarpaşada idare vez 
rin teklif mektuplarını ve mu- nelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
33500 kilo delikli bakır antr-1 vakkat teminatlarını ayni gün-

tuvaz çubuğunun kapalı zarfla de s~at 14,30 !! _ka:J.":r münakasa 
münakasası 27 birinciteşrin 930 k_on:ısyonu katıpligıne vennele 

P . günti 1 • t Ank n laznndır. 
azartesı saat " e a Tali 1 ·· k . . p er muna asa şartname 

rada Devlet demıryolları ıdare- terini beş lira mukabilinde An-
sinde yaprlacektır. karada ve Haydarpaşada idare 

Münakasaya iştirak edecekle- veznelerinden tedarik edebilir
rin teklif mektuplarını ve mu- !er. 

* * * 
20 ton kıılaym kapalı zarfla münakasası 27 birinci teşrin 930 

pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryoliarı idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakaiıya i~tirilk edeceklerin tek!H mektuplarını ve muvak
kat teminarlarını aynı günde saat l 5.30 a kadar komisyon katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
269 ton putrel ve 13 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla mü

nakasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi gü~li saat ı 6,30 da An
karada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminarlarım aynı günde saaı 16 ya kadar komisyon katipliğine 

vermeleri iAzımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka

rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Konya Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

ı - Konya Erkek lisesinde in proje, fenni şartname ve aneks 
•a edilmiş olan binanın ikmali suretlerini almak lazımd-r. 
nşaatı 9 EylUl 930 tarihinden 3 - Baladaki şeraiti haiz o
ı9" EylUl 930 tarihine kadar yir- lup ta mezkur evrakı fenni:yeyi 
-ni gün müddetle ve kapalı zarf almış olan talipler yevmi ihale 
ısulile münakas&o/a vaı:olunmuş oları 29 Eylfil 930 Pazartesi gü

tur. .. . . nü saat on beşe kadar yapacak-
2 - Munakasaya ıştırak ede - lan hesaba göre teklif edecekle-

:ek müteahhitler bizzat mimar ri fiatm yüzde yedi buç • · _ 
··h di ah · ugu nıs 

ıeya mu en 8 vcy ut mımar betindeki temini hav· tekl'f k 
"'h d" l 'ki . ı ı me Jeya mu en ıs e teşn mesaı . 

:ylediklerine ve bu kabil i~şaatı tupl~ ıle K~ny~_Defterdarlı~m 
ıapmış olduklarına ait evrakı da muteşekkıl munakasa komıs
nüsbitelerile Konya Maarif E- yonuna müracaatları ilan olu
·naneti mimarlığına müracaatla nur. ,t' 

~ı~~at ve i~timai muavenet vetaletin~en; 
Srvas nümune hastanesi ihti sini görmek üzere Ankarada 

ıacı için 67 kalem ilaç ve trb- Sıhhat~ içtimai muavenet Ve
J! malzeme kapalı zarf usu - kileri İçtimai muavenet U
ile mübayaa edilecektir. MU- mum müdürlüğüne ve İstan
ıakasa müddeti 10 Ey!UI 1930 'bulda Sıhhat ve İçtimai Mua
;arihinden itibaren yirmi gün- vcnet Müdürlüğüne müracaat 
für. Talip olanların şartname- etmeleri. 

., • .--...n.a.1 Alman Kitaphanesi 

ftlllLLI YET PAZAR 28 EYLUL 1930 

HASAN 
Ecza deposu müstahzaratı 

Paris, Londra, Roma ve Avrupanın büyük şehirlerinde 
en büyük mükafatı ve altin madalya ve nişanlan 
diplomalarla musaddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, ademi iktidar, tasallübü şerayin, bel
gevşekliği hastalıklarına nafidir, şişesi 60 kuru-ş. 

Hasan kolonyası 
flalis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai s:ın'at 
"up 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketimizin en 

yük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
-60-110 ve 200 kuruşluk 11işelerde. 

Hasan Zeytinyağı 
'emeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkların

istimaı edilir. Dünyanın en nefrs yağıdır. flkkalık 

.! erde yüz kuruştur. BUyllk tenekelerde 90 

.Uantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. lnci gibi parlatır. Çürll
ınekten vikaye eder. Ve dl~ ağrılarını, nezlelerin! 
keser. 

• Hasan surmesı 
Gözlere mukavemetsuL bir cazibe ve fllsun ika eder. 
Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve d :yabetik olanlara istihzar 
edilmiş ne!ls ve bilhassa tazeliği hasebllc bllyllk bir 
rajtbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Halis balık 
v 

yagı 
Norveçyanın halis Morina balığının baş mahsu!Udllr. 
içmesi halil olup mideyi bozmaz kiloluk gayet temiz 
ve mur.kıcam şişelerde 100 kuruştur . 

Fayda Hasan 
Tahta ku~usu, sinek, sivrisinek, pire, giive ve sair 
haşaratı yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

·. .. ·. '":;:' 
~ - . '' 

Kız ve Erkek - Leyli ve 

İstiklal Lisesi 

Hiç bel-!lenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayycıre Piyango bileti 
almakl<'I kabildir. Onun 
için; 

T'~~J~~E rtllNG~S~ 
l3H .ETINf ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

Pazarhtla tut tömllru ve mazot nıu~aıaası 
Kilo 

20,000 Kok kömürü 
6, 500 Mazot 

'Pendik bakteriyolojihanei bayta-
risinden: 

Mevkii münakasaya konulup yevmi ihale olan 24-9-930 tari
hinde teklif olunan fiyatlar haddi !Ayıkında görülemediğinden do
layı ihalesi icra kılınmıyan Pendik bakteriyolojihanei baytari
sine ait yukarıda mikdarı yazılı kok kömürü ve mazot l teşrini 
evvel 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de p~zarlıkla 
ih"1'1,,.o1 ;,,. .. .,. l.ln·•.,i'••\X.•n.-1~"' t""ll;,.... nJ .. .,,.l11T"•n l"\nl'-+..,. .. l.,.,.1.lr h~ .... ,, .• ~~ .. 

SEYRISEF AİN 
Merkez A<.enu; Galam köprü 

Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi ı Sirkeci' de Milhürdar 
zade hını ılunda. Telefon lst. 
2740 

1 teşrinievvelden itibaren 
Adalar, Yalova , Moda Kala
anş ve Anadolu hattı tarife
leri değişınlş ve Bosrancı -
Adalar hattı da Iilğvedilmiştir. 

Yeni tarifeler iskelelere asıl

mıştır. 

lzmir sür'at postası 
(Glilcemal) vapuru 29 Eyllil 
pazartesi 14,30 da Gala

ta rıhtımından kalkarak Salı 

sabahı lzmlr"e varır ve çar
şamba 14,30 da lzıtıir'den kal 
kaTak per;enıbe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcui· 
nır. 

Trabzon birinci 
postası 

(Cumhuriyet) vapLJrn 29 eyllil 
Pazartesi 12 d~ Galata rıhtı· 
mından kalkarak 1nelıolu, Sam· 

sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Siirmene, 
Trabzon, Görele, Giresun , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa up;ra yarak gele
cektir. llareket günü yük ka· 
bul olunmaz. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 1 

'feşrinievvel çarşamba l l de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, AIAiye'yc uğrayarak 

Mersin'e gidecek ve dönüşte 

ay m iskelelerle beraber Taşu
cu Anamor·a uğrayacaktır. 

Dalyan ve Marmaris yolcu 
ve yiikü gidiş ve gelişe Fet
hiye'de aktarma suretile alınıp 
verilir. Çanakkale için yük 
alınma:t. 

A yYalık sür' at 
postası 

(Mersin ) vapuru 30 EylUI 
salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkarak GeJ!bolu Çanakkale 
Küçiiklı::uyu, Edremit, Burhani· 
ye, Ayvalığ'a gldcce'.< ve dö-

nüşte mezk1lr iskelelerle blrllkte 
Altunoluğ'a uğrayarak gele
cektir. 

. TAV l LZADE VAPURLARI 
Ayvalık • lzmir postası 

~ np"~·~~p, 
zartesi akşamı saat 

17 de Sirkeciden hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Ayvalık, Dikili 
ve lzmirtı azimet ve Çaııakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir 

Yolcu bileti vapmda da verilir. 
Adres : Yemişte Tavilzade 

biraderler telefon lstanbul 22 ı O 
·~ 

Yelkenci vapurları 
· Karadeniz p~tam 
VATAN vapuru 1 

teı;rlnievvel 

ÇARŞAMBA 
gUnU ak,amı 18 de Sirkeci rılıtı· 

mındın hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Or~u, Giresun, 
Trabzon. Sürmene ve Rize) Is· 
kelelerine azimet ve avdet ede· 
cekıir. 

Tdlil!t için Sirkecide Y clkencl 
hanında k4in acenıesi~e müra· 

caat Tel. lııanbul 15!5 

Bartın-Inebolu Postası 

HiLAL 
Pazartesi vıpuru 29 

Eyltıl 

günü akşaıaı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ere;ııı , Zonguldak , 
Bartın, Cide, lnebolu. Evrengene 
liişı iskelelerine azimet n avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yenl hında 1 numa 
rolu acentuına mUrac~t. Tele
defnu lstanhul !l I 05 

Dr.HORHORONi 

Limanımıza muvasalaıı beklenen 
Vapurlar 

(STELLA DlTALYA) vapımi 
28 ey!Ol pazar ( ltalya ve Yuna
nistan) dan. 

( ABAZİA ) vapuru 28 eylül 
pazar (ltalya ve Yunanistan) dan 
Yakında limanımızdan lııırekct 

edecek \ apurlar 
(A BAZJA) Yap uru 29 eyllil pa

zartesi (Bı ·gaz, Varna, Küstence, 
ve Odcsa) ya. 

(STELLA DITALYA) vapuru 
2 teşrinievvel pı:rşembe sabah 
tam ı O da (r ,oyd l~kspres) olarak 
( Pire , Rrendizi , Venedik ve 
Trieste) ye 

(ASiRiA) vapuru 4 teşriniev
vel cumartesi (Dedeağaç, Kaval•, 
Se!Anik, Volos, Pire, Patras, Bren· 
dizi , An kona, l"iume, Venedik 
ve Tricştc) ye. 

[COSULICH Line] kumpan
y,sının ![iks vapurlarına aktarma 
edilerek Şlmali ve Cenubi Ame
ika llmanlarına gitmek için ten 
zilllı do~nı bilet vtrillr. 

Her nevi tafsi!At için Gala tada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser Acaııtesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 ?aya Galara sarayında 

sabık Sc!Anlk bonmarşası bin•· 
sındakı yazıhanelerin~. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve y&but Sirkecide 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaut edilmesi. Telefon 
lstanbul: 235. 

H.-\R-f iN hattı L ü k 
Ekspres postası 

AJnıo "1 ~'~;~129 Pazarlesi 
Sirkeci'den hareketle Ereğli, Zoıı 
guldak, Bartın. Kurucaşile \'C Ci 

deye azimet ve avdet edecekti ı 

Tafsilat için Sirkeci saloıu 

karşısında Mizan oğlu han No: · 
Telefon lstanbul 354 

o,vredilecek ihtira beratı 

Gaz yağı nıamulAtı hakkında cın 
beş sene müddec\e 8 k:\nunucvve 
1921 tarih ve 3275 nu:nero ta htın 

da Sinai müdüriyetinden bir ihLin 

berat< istihsal kılınmıştı. Bu kcr' 
mezkur ihtir.ı furuht veya icar: 
verllece~inden iştirasına veya lstica 
nna talip olan zevatın lstanbul"d: 
Yeni postahane arkasında Aşır ~=ı 
Kiitüphanesi caddesinde Türkiyı 

Hanının 18·2~ numerolannda kftiı 
vekili !STOK efencliye müracaıı 
eylemeleri illln olunur. 

ADEMİ : İKTİDA~ 
Va bel gevtekllğlne 

karşı en müessir deva Servoiı 
haplarıdır. Deposu: lstanbul'dı 
Sirkecide Ali Riza Merkeı 

eczanesldlr . 
Taşraya 150 kuruş posta ilı 

gönderilir. lzrnirde lrgatpazarındaki 

Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin 
de bulunur. 

Çanakkale Defterdar· 
lığından. 

1300 balya otun 21-9-93( 
tarihinden itibaren on gün müd 
detle müzayedeye konulduğu. 

Pazarlı~la ta~oratuvar alat ve e~evat 
ınüna~asası 

Yüksek Baytar mektebi rektörlü
ğünden: 

Mevkii mlinakasada bulunup yevmi ihale olan 94-EyHil-93( 
tarihinde teklif olunan fiyarlar hattı rnyıkında görülmediğinden do· 
layı ihalesi icra kılınmıyan yüksek Baytar mektebine ait yllz be~

kalem alı\t v ·~ edevat ı-TeşriJıievvel-930 Çarşamba g[inü saat 14 

te pazarlıkla ihalesi icra kılınacağından talip olanların Defterdar· 
!ık binasında Müessesau iktisadiye mübayaat kom!'.yonuna münı 

caatları. 

Tülnn ln~isar uınunıi mu~urluğun~eo: 
14803 kilo köhne kanaviçe 

1563 ,, çul 

6014 " ip 
683 kınnap 

Azapkapı anbarında mevcur nevi ve mıkdarı yııkarde gösteri· 
len köhne malzeme ihale tarihinden itibaren nihayet bir halta 
zarfında kaldırılmak üzre 1 teşrinievvel 930 çarşamba günli pa· 
zarlık suretile satılacaktır. Talip olanların mezkllr tarihte teminaı 
akçelerile beraber Galatada tütün inhisarında mübayaat komisyo· 
nuna mliracat etmeleri. 

Sı~~at ve l~timaı muavenet vekaletin~en: 
Doğum ve çocuk bakım evlerine muktazi 26 kalem ilaç "' 

tıbbi malzeme yedi takım olarak kapalı zarf usulile mübayas 
edilecektir. MünakMa müddeti ı O eylül 930 tarihinden itibaren 
20 giindiir. Talip olanların şartnamesini görmek üzre Ankara'dı 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekı\leti içtima! muavenet umum mü· 
dürlüğline ve !stanbulda Sıhhat ve içtimai mum·cnet müdürlüğlirı' 
müracaat etmeleri. 

AMERiKAN LiS!N YE SJN' AT 
DERSANELERI 

Kayıt muamelatına 29 eylülden 6 teşrinievvele kııdar devaııı 

edilecek ve derslere 6 teşrinievvelde başlanacaktır. 
Kurslar: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca isteııografi, lngiliJ:ı 

Daktilografi, ticaret dersleri Tlirkçe ve lngilizcc, Türkçe ve lngı· 
lizce biçki, beden terbiye.i, Adres: lstanbnl Beyazıt Dibekçi catJ1 
sokak No. l-3 Beyoğlu Şimal sokağı Nü. 4 

lstan~ul ~uınrutleri ~a~ nıu~urlu~un~en : 
Hızır yangın söndürme makinasından veya aynı vasıfta diğer 

yerli malı makiııalardan aleni münakasa suretile mübayaa olunacaktJf· 
Tallplcr şartnamesine ittilı\ hasıl ederek miinakasanın yapılaca#1 

12-10-930 pazar günü saat ı 4 de baş mlidiıriyetteki komlsyon1 

müracaatları. ____ ___, 

'irketi baJriJe~en:· 
! -Sonbahar mevsimine mahsus seyrüsefer tarifesi 

dokuzuncu pazartesi günü sabahımhn itibaren mevkii 
edilecektir. 

2 - Tarifeler gişeh:rde satıl maktadır. 

Fyl!llün yir~ 
tetblka vBı 

3 - Boğaziçinin Rumeli ve Anadolu cihctleriııd~ mevcut ıne~ı 
cepler ile İstanbuJ'daki mekteplere gidip g~le~ek talebe için de'~ 
saatlerine göre seferler tahsis olunmr.~tur. ./. 


