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Fırkamız 

. Cümhuriyet Halk fırkası bir 
lıkir fırkasıdır. Onun mahiyeti
ni kendi tarihinde okumak la
ztındır. Omın için bu tarihi fır
kaya yapılan kötü isnatlar onun 

'tctııiz ruhunu asla kirletmez, 
lladece incitir. VakıB. bu isnatla
lb.1 acısını hepımiz ayn hl!!Se
diyoruz; fakat bu ıstırap eğer 
~er şeyden evvel idearl9t olan a
lakadar ve mensuplarını biraz 
daha dikkat ve faaliyete sevke
debUirse ortada kaybedilmiı bir 
§ey kalmaz. Bugünkü vaii!Yete 
Cöre fırka noktaı nazarından ha
tiç~ki tecelliyat bedbinanedir 
:~ilebilir; ancak hakiki vaziy~t 
Usbütün başkad,r. Cemaatlenn 

b_azen anlaşılması, izah edilme
sı güç olan anlan vardır. Hü
kuntlerimizi bu p~ikolojik anla
~ nazaran vermek doğru dcğil
~ır. Hayatın zahiri manzaralarr 
akkmda yapılan tahminlerle 

~sıı hakikat arasında hemen da
ltlıa uzun mesafeler, derin uçu
l'lıınlar vardır. 

. Cümhuriyet Halk fırkası şim
~ Yeni bir mücadele arifesinde 
Ulunuyor. Bu mücadelenin neti 

cesinde herkes görecek ki fırka 
~ kuvvetinden hiç bir şey ka
~betınemiştir. Rakipsiz, müra
kıı>sız hasımsız kalan teşekkül
ler bi; nevi durgunluğa düşer
ler; Cümhurlyet .Halk fırkası 
gibi hakikatta cok kuvvetli olan 
bir teşekkülün -bu durgunluğu, 
lt~vetsizliğe delalet etmez, bel 
ki mevcut kuvvetlerin faal bu
l~nınadığmı gösterir; onları tah 
~k için hadisatın bir işareti k~
ftdir. Bu işaret işte bugün veril
rıı: bulunuyor: artık Cilmhuri
l'et Halk fırkası ytiksek ideali
~ bayrağı altında faaliyete ge
Çıyor. Bu faaliyetlerden memle
~et için hudutsuz eyilikler, men
'ilatler ve saadetler doğacak, bu-
1\a şüphe yoktur. 

Fırkamızın düşmanları var 
llııh dır? Bunun aksini düşünmek 
liYük bir gaflet olur. Bu mem
~kette her şeyden ziyade bir fl-

r ve inkılap fırkası olarak do
hn, yalnız fikir ve nazariyat 
~mda kalmıyarak inkılap 
ftkirlerini siyasi ve içtimai ha
lıatta tatbik etmiş olan ve nlha
lıet bu prensipleri üzerinde bir 
~dıın bile olsa geriyi değil da
rıa ileriyi düşünen inkılipçı bir 
~anın elbette hasımları olur. 
f un için Cümhuriyet Halk 
ltkası her an bilsin ki onu pu
~Uda bekliyen menfi kuvvetler 
1Stihfaf edilecek kadar az değil
dir. Vakıa serbest fırkanın ba
tında bulunan zevatla bu menfi 
llvvetler arasında ruh ve zilin: 

lıet itibarile hiç bir münasebet 
lıoktur; fa1tat aklımıza. suuru
~Uza ve bilhassa tecrübemize 
1r.tinaden hükmedebiliriz ki bu 
llluhterem zevat menfi kuvvetle 
tin herhangi menfi hareketi 
karşısında hakim olmak celade
tini göstermiyeceklerdir. Bu hal 
0tıların suiniyetlerinden değil, 
~le bir celadet göstermenin i
radeleri haricinde bulunmasın
ılan ileri gelebilir. Eğer serbest 
fırkanın teşkilatını ve politika
sının idaresini her yerde temiz 

~ llamuskar unsurlarn eline tes 
lı edeceğinden ve bu zevatın 
er vaziyete hakiın olabileceğin 

(j'n emin bulunsaydık, hiç bir 
~lldişeye mahal kalmazdı. Ta't-
'.~atta bunun aksi tecelliyatını 
~0:rnektir ki endişemizi tahrik 
(j1Yor. Binaenaleyh Ctimhuri

lıet lI:alk fırkası bütün hassasi
'l'c;;_, b'lh Q '"l.l ı assa bu nokta üzerin-
i!~ tesbit etmek mecburiyetinde 
ır. Fırkamızın bu vaziyet ve 

'tıecb . . . k 
ş urıyetını aydederken kar-
i 

1 fırka liderleri de bu mese-
Cde a . 'dd • 

11
• yru şı et ve alaka ile ay-

d 
1 

Vazife ve mecburiyet karşıs-n 
1•

8 bulunduklarını unutmasuılar 
a~11lldır. 

tıı edlllyor lı 1- felek 
2- Hikaye 

,.. • ......,.,. nnn:ıssuu ~·••' ,,._.uaı._ o<& 
2- Te.lı: tanı israfa mı ıcb•- \ 

blyet verecek 1 S- Roman 

ismet Paşa bu 

1- ismet Paşa bll~Vtk6/ete geliyor, 2- halt/ ve selef Nafıa vtkllltrl 
bir Drada, 3- Yıısııf Kemal, Esat beylu kabine lçtimaındarı sonra, 

4-Sabık ve Mhlk iktısat vekl//erl 

Bugün •• 
ismet Paşa programını 

izah edecek .• 
Başvekilin fırkadaki izahatı çok 

uzun ve mühim olacakhr 
Hey' eti VekiJe dün de içtima etti .. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Yarın aabab Fll'ka gnıpu içtimama bat· 
lıyacaktır. 

Baıvekil yeni kabinesinin prognmı etrahnda uzun izahat verecek 
ve muhaliflerin tenkit ettikleri blr çok meseleler etnfında fırkayı tenvir 
edecektir. Bu izahat meyanında tenkit edilecek kanunlar, lıtanbul ve 
lzmir liman İtleri ehemmiyetli noktalar olarak zilaediliyor, 

Kabine içtimaı 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Yeni Vekiller 

makamlarında ziyaret ve tebrikô.tı kabul etmiıler, 

rüşmütlerdir. 

bugün öğleden aonn 
Vekalet erkinile ırö-

Sabah ıaat 10 da Heyeti Vekile toplanmıı, ikiye kadar devam elmittiı> 

s hah programını izah edecek •. 
Yeni Emin 

Üç namzet gösteriliyor -·-Darülfünun intihabı ve 
gösterilecek namzetler 

ANKARA, 28 (Telefonla)
Bu sene Darülfünun eminliğine 
üç namzet gösteriliyor. Bunlar
dan birincisi eski emin Neşet 
Ömer, ikincisi hukuk profesörle 
rinden Muammer Raşit, üçüncü 
sü de gene hukuk profesörlerin-

• den Y\ısuf Zıya Beylerdir. Mu
ammer Raşit B. in Maarif müş-

ı
teşarl·ğma tayin edileceği hak
kındaki haberler doğru değildir 

----.··---
Rus filosu 

Yarın gelmesi çok 
muhtemel .. 

Yeni bir vaziyet var ! 
Mali tedbirlerin faidesi derhal 

görülmeğe başladı !. 
Piyasadan 800.000 Ingiliz lirası toplandı -
Osmanlı bankası ile alınan müşterek tedbirle• 
Osmanlı Bankası umumi müdü

rü M. dö Sorblye dün sabah Banka
ı~r konsorsivomn İcra komitesi reisi. 

lurullab Esat Be
ziyaret ederek 

zun bir mülfikat
ı blunmuştur. 
Bu mülakatta 
oiyat evrak1 nak 
•e ile kambiyo 
übayaaaı bak
ndalri kanunun 
tbiki dolayısile 
ınıorsiyomla Os
.anlı Bankaaı ara 

1 

- ;ında cereyan ede-
Limanımızı ziyaretten sonra ' · Eoat B. ,ek muamelAtın c-

Bahrisefit limanl:.ırını ziyarete saalan görüşü!muı ve bugünden i-
. tibaren bu kambiyo mübayaası mu-

gıdecek olan Rus filosunun ya- amcıatına başlanması takarrür etmi 
nn limanımıza gelmesi muhte- 'tir. Bankalar konsorsiyomu heyetı1 M. dil Sorblgtt 
meldir. umumiyesi bugün i!~den sonra 

Filo dört harp gemisinden toplanacaktır. tan piyasanın fazla kambiyo vazi-
'h · İçtimada, yeni vaziyet nazan dik yetine tibi olacaktır. 
1 "rettır. kate alınarak konaorıiyomun bun- İhı:acat mevsimi aonuna kadar pi 

S. C. F. 
Memurlar İşsizlikten 
şikayet ediyorlar 

dan sonraki faaliyet tar:ıı toablt c- yuaya 20 milyon liralık ihtiyat ev
dilecektir. rakı nalrtiye ana IU.um hbıl ol- • 

Konsorsiyomun timdiye kadar maaı muhtemel görfilmektedir. 
piyasadan aldığı ihtiya'(tan fazla Kıpn ithalitm arttığı ve ihracıı -
kambiyo miktarı 800,000 tngifü JI- tın azaldığı zamanlarda piyasadan 
rasına baliğ olmuıtur. • Bu kambiyo ayni nıilrtarda evrakı nakti.ye top
istoku doğrudan doğruya konaortl- larup Oımanh Bankasma tevdi olu 

S. C. frrkası merkez ocağı yomun emrinde kalacak ve ancak nacak va bunların karı1lığı olarak 
dün tam bir sükunet i<'inde ba- bundan sonra mübayaa edllip te Os- bankaya yatırılan kambiyo piyasaya 

~ manJı Bankasına yatınlarak muka- tekrar anedilec•!'• buhre.na mey-
zı evrakla meşgul olmuştur. O- bilinde ihtiyat evrakı naktiye alma- dan verllmlyccoktır . . 
cak merkezinde son günlerde cak olan kaınbiyolar icabında tekrar ı:aman za.man kamb!yo ve erakı 
hiç bir faaliyet yoktur. ihtiyat evrakı naktiye ile değiştiril- naktıye darlıgmdan ilen gelen aıkın• 

Büro memurlan işsizlikten mek üzere Osmanlı Bankasında mu tılan ortadan kaldınnağı istihdaf <-
bafaza edilecektir. • den bu tedlbr piyasada çok iyi bir 

şikayet etmektedirler. Vilayet Piyasaya, fazla gelen laterlin top tealr. icra etmektedir. 
, ocağı dün gene bermutat İsmail !anarak yerine ayni nlsbettc ihtiyat P~y~aarun. fazla kamblyoı~. mem· 
Hakkı Beyin hiyaseti altında iç evrakı naktiye çıkanlacakaa da bu le~~in ıthalatına tekabül edec• 

1 tima ederek teşki !attan gelen kambiyo fazlalığının ne kadar olaca- ~. binaenalerh artı~ para !ıtlkrar!· 
raporları tetkik etmiştir. Aldığı- ğı henüz malüm olmad1ğmdan ban- nı _ llıW edebilecek hır gayri tabil 

kadan alınacak ihtiyat evrakı nak- vuıyet olaınıyacağı miltehaı ıslar1 mrz malumata nazaran yeni fır tiye miktarı kat't ourette tayin tarafmdan muhakkak görillmektedir. 
kanın İstanbul teşkilatı hitam ve tahdit edilmemigtir. Bunun mil< Devami beşinci sahifede 
bulmuştur. #J 

Dün akşam Fatih, Şehremini I" "V d 1 • "h •• .. l" 
ve Beylerbeyi teşkilatının resmi atan aş• lnti ap gunU ge ıyor. 
küşadı yapılmıştır. R • • •• f k l C •• h . -·-· · · · · ......................................................................................................................... -. . eyını oz ır an o an um un " " • '• • • • • • • • • • • • • • · • • ....,.. Şimdilik bütiin kaza ve nahi- -JG· k yelerde hey'eti idare intihabatı vet Halk Fırkasına ver•. 

Vecihi Bey tayyaresinin lJtıüııdtt 

Vecihi B. 
_tayyaresi 
Dün kendi yap
hğı tayyare ile 

uçtu 
Evvelki gün kendi yaptığı 

tayyare ile Kadıköyü üzerinde 
uçuşlar yapan tayıyareci Vecihi 
B.ı dün de .Kadıköyü Fikir tepe 
si arkasındaki su terazisi mey
danından kalkarak Kadıköyü 
üzerinde cevelan yaptıktansonra 
Yeşilköye inmiştir. Tayyare 
"Vecihi XIV" tipindedir. Bir 
türk tayyarecisini bu muvaffa
kıyetinden dolayı tebrik ederiz. 

r 

Uçıış lı.ıliııtle 

Tevfik Rüştü Bey 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş- 'ye Vekilimizin 

ıren çı an yokardan aşağı _yapılmak~adır. ··~_,~-~~~-------------' J Fırkanın umumı kongresınden -· . . . 
sonra şimdiki muvakkat idare İntıhap cedvellennın asılı kında da tahkikat yapılmakla 

Son bir aylık ithalat hey'etle~~n .yerine asil idare 'kaldığı mü~det zarfm~a ~cü- b_eraber _intihap -~üne yetişti-
hey'etlen ıntıhap edilecektir. menlere muracaat edıp te ıtıraz nlmek tizre yenı bır defetr tan-

Ve ihracat Şekip B. rahatsız bulundu- ldand.k1 an1unŞ g~rülm1dedikl'ği için red zim olunmaktadır. 
~ d ·· do'·rt g·· d'' f k e ı en erın aıt o u an sulh intihabat hakkında bir tebli• 

1 

gun an uç un ur ır aya mahk 1 · ·· • 

A 'h b d 1 5 e-elmemektedir. . eme enne mura_ caa_ t etme.- Dahiliye vekaleti dün Vil ~-
ğustos ı raca n a , ~ ı h d k d ı " en .. us~~W:, a _7n ı enne ven- yete şu tebliği göndermiştir: 
milyon lira fark var M. Venizelosun len uç gunluk muhle't bu akşam Yeni belediye kanunum h 
Rüsumat İstatistik müdürlüğii, tamam olaca~t~-. Bugü~d;n son hususta olduğu gibi intih: ~~ 

memleketimizin geçen ağustos ayı beyanatı r~ ya.pıla._cak ıtıraz ve şıkayetle- sullerinde yeni ahkamı ihtiva et 
zarfm?akdtı_10ıat. ve ihracatını göste ATİNA, 28 (A. A .) _ M. Veni- rt:ı ~ç bır makam ta~afm~an mekte olmasından hükUmleri-
ren ıstatıstıklerı hazırlamıştır. 1 b' tk d d . . . t hiç bır suretle kabul edılmesıne nin noksansız tatblkı i · · · .. _ ze os ır nu un a emıştır kı: 0 

- - • k" ,. çın ıy1 mu 
Bu istatistiklere göre, agustosta t 1 y 1 , il . kl un anı kanunı kalmıvacaktır. talea edilmesı· l"--dı . 1. hali' 1 aya ve ugos ı.vya c mısa ar ak M h .. cuuıı r. 

kıymeti ı ı 254.363 ıraya g o an a kemeye muracaat edenler B'lh · 'h 
ithalata m~kabil ancak 7,981,262 li- tedilıniştir. Pek yakında Türkiye d h kl d . .. . ı assa ıntı ap yanlış tat· 

. . . . . arasın a a arın aki encumen b k f h · t 1. · d k ralık ihracat yapılabılmıştır. ile de hır dostluk muahedesi ve k . ı , es ve ıp a ı ıntaç e ere 
İthaliit iJıracattan üç buçuk mil- bunu itmam eden diğer mukavelekr b~ nakz7di!enler b?lunur;ıa hem halkın hata yüzünden ra-

yon lira kadar fazladır. . yapılacaktır. Bu suretle Türk _ Yu ar reye ıştırak edebıl~ce~tır. hatsız edilmesini hem de işin U· 

Maamalih geçen sene aynı zaman nan münasebatında bir tarihi devre Çatalcada çalınan ıntıhap zamasnu mucip olur. Bunun i-
da ihracat 6,299,220 lira ithalat ar•lacak, km k b 1 defterleri etrafındaki tahkikat çin kanunun ehemmiyetle tetl · 

34 142 513 r a kıymetinde «ti r ya şar rasanet umuş b' .. . . .{!-
eşyası , , ır. . . ı · olacaktır. ıtmek uzredir. Netıce hakkında kini t ·· t tb'k · · • 

Yeni giimrük tarıfesının tatbik e- d'' k k d v· A ve emamu a 1 ına ıtınd 
dilmek üzere bulunmasından ileri ~-- ~na şaı:ıa. a ar, ılayete he- buyurulmasmı rica ederim Ef. 
gelen bu gayri tabii vaziyet tedricen Balkan kongresİn- n~z ;esmı bır mal~_:ıt. gelme- Dahiliye vekili 
salfilı kesbetmiş, itbalfit cbukemb?'iy~tli d hh } '?,!~!!!::.:~.~.~.1.~.~~~~~ .. ~~~;~~ .. ':1.~.~.~ ........ .,,_ Ş. Kaya 
surette azalmış, buna m a ti agus e mura as arımız -"'-""" .......... _ ............. " 
tos ihracatında bir buçuk milyon li
ra raddesinde bir fazlalık husule gel
miştir. 

C. H. F. 
--··-İstanbul memuru 

mahsusluğu ----
Memduh Şevket Bey 

mi oluyor? 
ANKARA, 28 (Politika)

[ Halk Fırkası vilayetlerde yapa
! cağı yeni teşkilat meyanında 
başlıca vilayetlerde maaşlı mc

- muru mahsuslar bulunduracak
tır. 

Bunlar mahalli teşkilatın fa-

l 
al uzvu olacak, merkezle daimi 
temaEta bulunacaklardır. 

.. n.. .c . • _. 

ANKARA, 28 (Telefonla)
Atinadaki Balkan kongresinde 
Trabzon meb"usu Hasan Beyin 
riyasetinde Reşit Saffet, Yakup 
Kadri, Ruşen Eşref, Zeki Mes'
ut Beylerden mürekkep bir hey' 
et Türkiyeyi temsil edecektir. 
Hey'etimiz yakında hareket e
decektir. 

r 

5 
hasta var! 
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Sula 

-Talısin Paşanın 

o: ~o 

amili 
il a İıratı .. [lil ... ,.~ .... :-_~ 

(TarcUma vaflktlba• 
hakkı mahuzdur.) 

Halil Rif at Paşaya 
ait bir hatıra 

ERLER •• 
Tahdidi tesli at bahsi tazelendi 

Umumi konferansa kadar f tal ya ile Fransa anlaşacaklar 

Müzakere 
ikisi arasında 
devam edecek 

1 Ecnebi matbuatı J Arjantinde 
lngilteredeRus 

buğdayı Sabık reisicümhu-
run hali 

- ~~ 
Türk -Rus dos ·1uğu 

Moskovada kızıl ordu merke
zinde bir ziyafet 

T. Rüştü Beyle Rus Harbiye komiseri 
arasında hararetli nutuklar sôylendi 

Valilere şu emri verirdi : "Her şeyden 
evvel ve her şey icin yol lazım ! " 

Son zamanlarda Rusyadan 
LONDRA, 27 A.A. - Hari- lngiltereye pek çok buğday_- ge- Buenos Ayres, 27 A.A. - Sa 

ciye nazın M. Henderson, Ce- liyor. O kadar ki İngiliz piyasa- bık reisiciimhurun s·hhı vaziyeti 
nevreden bugün Londraya av- smdak:i buğday fietleri Rus huğ dolayısile Belgrano gemisine 

MOSKOVA, 28 (A. A .) - Dün · Tevfik Rüttü Bey şerefine bir resrııI 
öğleden sonra Kızılordu merkezinde/ kabul yapmıştır. Cemiyet reisi Pt~ 
Harbiye ve Bahriye komiseri M. Vo- rof ve İktısat ve hars te1kil1tları r<" 
rosilof, Tevfik Rüştü Beyin §Crefi- isi Tevfik RüftÜ Beyi iki milleıiı' 
nt bir kabul rcaml yapllllfbr. Ziya- iktrsadi ve harsi mukareneti ve SOi' 
fette Tevfik Rli1tü Beyle beraber se yet - Türk dostlujiunun pmpiyon~ 
yahat eden arkadaılan Litvinof. olarak selimlamıtlardrr. Petrof ıı~l 
Karahah, Suriç, yoldaflar, İhtilal kunda ezcümle demiştir ki: 

Hata-atımın bu noktasınd<l det etmiştir. M. Henderson, kerı daymm rekabeti karşısında düş- gönderilen doktor mumaileyhin 
zamannnızın hadisatı siyasiy dislle görüşenlere vaki beyana- tükçe düşüyor. karaya çıkarılmaamı tavsiye et 
sini ve günün meselelerini o tında Akvam cemiyeti büyük "Times" bu meseleye tahsis miştir. Şehirde sükUrı ve huzur 
kurken sık sık bahsi e-eçen şi meclisinin 11 inci içtimaınm ken ettiği makalesinde ezcümle di- yeniden teessüs etmiş olduğun 
m endifer islerine tesadüf et- di fikrince 1929 içtimaı kadar yor ki: Ahiren Moskovada top- dan resmi daireleri muhafaza al 
mekteyim. ';;:ımendifer ve yol ı dikkate şayan bir fevkaladelik !anan ticaret komiserliği konfe- tında bulunduran askerler kışla 

harp meclisi azaları, ordu rucsası ve dersi-' "Tarihin biıe verdiği .. 

gibi vesaiti nakliyeyi bazen göstermemekle beraber çok fay ransı meseleyi pek açıkça mey- lanna dönmüşlerdir. 
her ne pahasına olursa olsun dalı oJ..iuğunu, çünkü geçen se- dana koymuş, dahili piyasanın 
temin etmek devlet için öyle ne yeni ve ehemmiyetli bazı . ancak ikinci derecede nazan iti-
bir zarurettir ki bundan tega- pliinlarrn tertibinden beri yapıl bara alınacağı, "ihracatın aley -
fül eden hükilmetlcr bu ihma mış olan işleri gözden '{eçinniş hine olal'.ak dahili talepleri tat-
lin zaranm görmekte çok ge- ~ olduğunu söylemiştir. Nazır be- min edecek her hareketin ecnebi 

Balkan konferansı 
ATlNA, 27 (A. A.) - Bul 

garistan hükilmctinin Bal'.tan 
hükilmetleri arasında bir konfe-

hariciye erkiru hazır bulunmuşlar-
memleketlerimizin eayet aıkı bir o· 

dır. Voroıilof, Tevfik Rü9tü Beyi rzda biribirine bağlı olmaları lü.ıuııı~ 
selimlıyarak Türk - Sovyet dostlu- nu göstermiştir. Gayeleri için met' 
ğunun mücadelede doğduğunu ve ut bir iıtikbal istiyoruz. Bizi ihtill' 
sulh yolunda rasanet bulduğunu e- f d" .. bil k h' b' · .. • . . . _ a uşure ece ıç ır geyın vıı-
hemmıyetle kaydetmııtır. Tevfık t b labil - · f'k · · L-b ı _,e-cu u ecegı t rını &.-. u cu 
Rüştü Bey cevabında iki mtmleket 

mem. ,, cikmemişlerdir. Sıvas hattının ·anatrna devamla demiştir ki: parası için yapılan pliinları ihlal 
rans yapılmas ı meselesi hakkm-küşadına muvaffak olan hükU- "Avrupanın beynelmilel iktı- edeceği ve buna müsaade edile- daki ilk k".ranndan rücu ede-

harici siyasetinin sulh için mücade
le ve sulh içinde iktıaadi ve harsi 
inkiııaOanru durdurmak teşebüsleri
nc karşı mukavemet olduğunu söy
lemiştir. Mookova garnizon ku
mandanı M. Kork Ankarada Sov
yet tayyarelerine yapılan hususi 
kabulden dolayı Kızılordu namına 

hararetle teşekkür etmiştir. Tevfik 
Rü§tü Bey ve Hüseyin Ragıp Beyler 
cevap vererek her hangi bir Sovyet 
mUmeasilinin Ankarada ayni hüsnü 
kabule mazhar olacafını söylemitler
dir. 

Resmi kabulü müteakıp Tevfil 
Rüştü Bey Lcnlngrada hareket et·· 
miştir. Orada iki gün kalacaktır. meti hazırayı tenkit sadedin- ,adi vaziyeti hakkında gayet miycceği" söylenmiştir. Memle ceği salahiyettar mahafilde ü- _ 

de söylenen sözleri işittikçe dikkatli surette yapılması M. ket şiddetli surette mevadı gida- mit edilmektedir. Alınan bazı 
Sultan Hamidin vesaiti nakli- Briand tarafından tavsiye ve liye buhranmdanmüteessirolmak h b 

1 
.. B 

1 
. b 

yeyi bir an evvel inşa ve ik- meslektaşları tarafından da ka- ta devam ederken buğday büyük ha er ere ~or~l'k u gaı;s~ u 
mal ıçin srk sık tekrar ettiği lbul edilen tetkikattan şimdiki .miktarlarda ihraç edilmekte he- u~~s~ mutet 1 h kkmmudta eaBvle 
ve fakat bir türlü tatbikına mu- !be elm'l ı · · · · b men h n ti -· h han no aı nazar arı a a a -

ff k la d ı; • d l .. h ı .. yn 'h ı de tı~~et şe~aıt~n ü -· bl, f~me gel raktecegı eBr kan konferansına bir muhtıra va a o ına ı.,ı ıra e ennı a b'6rBalıtr Rıza Peşa tun cı an a hUküın süren ıktısa gı r ıete satım adrr. u ve k . 
1 M h kı k 1 k d d• 'nh' · d'ğ .. · · verece tır. tır arım. u a {a o ara e- 1 "k" . h f k d'l ı ı ıtı>trn avdetı ihtimal ve im ı er umıtsız vasıtalarla şayanı . 

~il~b!lir ~i _o devi.~de.memlek~- ~~1~7rctın a ızasma na şe 1 
- itibar ~erecedc. p_:ıra elde · edil- Ingiliz deniz manevraları 

ti.mızın vası ~e munbıt arazı- · .,. \' ,.. ~ckt~ ı~.e. de h~k~et "beş sene İngiliz Atlas okyanusu filosu 
sındcn, zengın ormanlarından lik plan ıle rnuşkılat çekmekte- şimal denizinde Makdonaldm 

d 1 • d · t ' f d d Gerek bundan beş sene mu- dir" • 
ve ma en enn en ıs 1 

a e e e- . • . . · maskatı reisi olan Lossiemut a-
meyişunız ı n ve ötede beride kaddem Şark vılayetlenmızde "Times" Rusyanm iktısadi ki d b" "I b' d · 

.. b · ş h S · · . . . . çı arın a uyu t ır enız mu-sık. sık baş g~steren şe~avet aş gosteren ey aıtİ ısyanı- vazı.yetı ıyı olmadığı kanaatin- harebesinden sonra, altı hafta-
ve ısyanları ımha ve bıçarel nı ve gerek bu sefer ran hu- dedir Onun için Rusya dahilin d b · d d 
halkı eşkıya ve derebeylerin dudunda imha edilen harekatı , de açWc hüküm s!irdüğünü dd.ia an e'.1h evam e en ~anevrala-

• S k etkar · hi f ha rma nı ayet verece'<tır tasallutundan sıyanet eyliye - ~.av . ~eyı •• ma ye 1 • - ı ile Sovyet Rusyadan İngiltereye · · 
meyişimizin en mühim sebebi kıkıyelerı .. ~ıbarıle, _ tetk~k.a aşağı fiatle buğday ihracatının Başkumandan muharebeyi 
yolsuzluktu. sıfatım mus~ıt .olmadı_gı gı_hl aleyhindedir. Nelson gemisinden idare edecek 

Halil Rıfat Paşa, ki memle- buna bence ımkan dahı yok ısc Fransa - İtalya müzakeratı tir. Harp manavraları geniş mik 
ketimizde her nereye gitmiş i- de her halde aldanmıyarak "Temps" ga t . b' "d ya t la - . . b' k 

'dd' d b'J' · k' b · ze esı ır mu - s a yapı cagı ıçın ırço tor se en evvel oranın yollarını yap t ta e e ı ınm t u ısyan ve dettenberi İta! F h" . . , 
tırmak suretile he· ' vatanına şakavetleri fertlerin uğradiklan /kil ti . yadavc ransa u- pıto ve tahtclbahırler, İskoçya 
hizrret etmiş hem de halktan ha haksızlıklardan mütevellit, ta- mktc cin ara~.m 

1 
ccrey~nkin . et- sularına gitmektedirler. 

· b' · ah · me e o an muza_{eratm ı ta<! 
yn düa kazanmış büyük valile- ın arl~. hal~m ~ba~ .. gale- \ · oğradığt hakkında alman haber-
rimizden idi, sadareti zamanın yanma mustenıt gı ı goster- lere tah ·setti"' ba mak 1 . -
da bütün valilere gönderdigı- · mek yanlrştır. d üınl' şı d' gı kiş· a esın 

· B'· ·· b h k ı "k k e eze e ıyor . bır tamimde "Her şeyden ev _ utun u are et er yu se 
ve! ve her şey için yol lazım- menfeatler~ kavuşmak emclile, "Fransa - İtalya müzakeratı AT1NA, 

28 
(A. A.) _ Papa A-

dır, .. ibareı· me~huresı'nı· kulla- yahut gayrıme -ru lokmalardan üç scnedenberi ciddi müşlci!ita 
~ ' İ nastasiu Bulgarların Balkan konfe-

Balkan konferansı 
ve Bulgarlar 

narak yolların ehemmiyeti ü- mahrum .. edilmek üzer~ old~- Mr. Hendersoıl çarpmıştır. ki memleket arasın ransına iştirak etmiyeceği haberlerin 
zerinde valilerin nazarı dikkat l~rmı gormektcn mutevellıt • . . daki .husus.r ?1esa~I ols~'. yahut den teessüfle bahsederek demiştir 
!erini celbetmişti. Bu defa İs- - b:r yeisle bazı rüesarun ve kıs- kanlarını ası:arı h_~d~e. ın~ıre- bafır~ tahdıdı teslıhat gıbı umu- ki: "Cenevre beynelmilel sulh büro
m et Paşa Hz. Sıvas nutukla- men de ecnebi tahrikatına alet cek suı:ette ?!r. dcgışık~k vücu - mı bır n;ıe~el~de o!s~ inkita ol- su konferansın muvalfakıyeti namı 
rında Halil Rıfat Paşa merhu- olan bir takım sefil ruhlu in- da gctırecegıru zannedıyorurn. mamış, ıkı mı!let ıçm kabul edi- na şiddetli münakaşalara sebebiyet 
mun namrru hayrilc yadede- sanların kasten ayaklandırdık- Bu sözlerdeı:" sonra M. Hen- lebilecek bir sure~ hal aramak- verecek olan akalliyetler meselesini 
rek cidden buyük bir kadirşi- lan şakavetlcrden başka ·bir derson Fransa ıle İtalya arasm- tan aslii vaz geçılmemiştir. E- ruznameye koynıamıştır. Bulgarlar 
naslık göstermi~lerdir. şey değildir. da deniz işleri hakkında cereyan ğer İtalya Fransa ile mutlak su- bu husustaki fikirlerini bir muhtıra 

Halil Rıfat Paşa bu meşhur (Bitmedi) eden mii'~iil;melcrd~n bahsede- rette bahri ~üsavat hususunda 
tahriratında Konya kıtlığının rek ~~ ~ukalem~lenn devam e~ . ıs.ra~ ~:nıcmış olsaydı Londrada 
şiddet ve dehşetini ve bu yüz- yeni bir cemiyet decegını zannettıı:,ecek kuvvet~ hır ıtılaf esası bul~nabi_lecekti. 
den telef olan binlerce hal- G "ki k J sebepler bulunduguııu ve tahdı- Fransa yalnız kendı hakıki ihti
kın azap ve ıstırabını tasvir a_rp mu~l sana~ ar ~n di teslihat ihzari komisyonunun yaclarını tatmin ister ve kendi 
ettıkten sonra zahiresi meb- hır cemıyet teşkil ettı bu yakınlarda akdedeceği içti- müdafaaların ı temin etmek iı:ti 
zul vilayetlerden zahire cel- Alafranga musiki ile hayat- ı:ıaa kadar alakad~r .iki hü~e . Y.~nlere mü~kilat çıkarm~ğı dü
bolunabilseydi kıtlıgın mazar- Ianru kazanan çalgıcılar "Garp tı~ t:slıha~.ın tah~ı~.ı m.esc!esıle I şunmez. Mt•:akeratın _akım kal
ratı pek mahdut kalacağını ve musikı san'atkarları cemiyeti,, ,u.,ra~.ın_ak.uz.er~ ?utu~ cıhan dev masmın yegane sebebı şudur ki 
zahi~e c~lp ve vııktü zamanile unvanile yeni bir cemiyet vücu letl~nı:ı-ın ıştıra _u!e. bı~. ko~~eran İ~al~?· Fransanın ken?}~il_e bah
tevıı edılememesi yolsuzluk- de getirmişlerdir. sın ıçtım?a davetmı mumkun kı- n musavatı kabul cttıgını ilan 
tan mütevellit olduğunu hika- Cemiyetin idare heyeti in- !~ak. ~e_'.1ıbat_ alınmasına mücait eylemek istemiştir. Biz her va
ye etmiş ve valileri dairei vi- ti ha batı perşembe günü Mulen bır ıtı~iifa. vasıl olmalannın c- kıt ayni itilaf arzusunu beşliyo-
layetleri hududu dahilindeki rujda yapılacaktır. Cemiyetin hemrnı~etı ha~kmda ne kadar ruz. Müzakere kapısı aç:ktır. 
yolların ıslahına ve yeniden müessislerindcn Recep Suat B. ısra: e?ılsc yen olduğunu beyan 1 Onu kapamak hatasını iı'tikap c-
yol inşasına davet eylemişti. diyor ki: etmıstır. de'1. biz değ-iliz." 

Bugün Türk ordularının par - Cemiyete giren san'atkar G 
lak zaferi le imha edilen Ağn- - lar 200 kadardır. Bunların 15 ; ümrük muhafaza Limana gelen vapurlar 
dağı şakaveti Sultan Hamit kadındır. teşkilatı Son altı ay zarfında İzmir li-
zamanında da sık sık baş gös- Başlıca maksadmuz, sinema 0 .. · -ı d h f .. manırui 307 Türk, 24 Alman, 8 
teren hadiselerdendi. Sultan bar gibi alafranga musiki san' d'' . uıı:ruK,c ednu. mbu : aza mu Amerikan 4 Belçika 25 Fran 
H · t R tk" l · · . . urıyetı ara eruz ogazına ya • • -

ile konferansa bildirebihrdi.,. 

lktısat müdürlüğü 
Diyanbekirde 

ANKARA, 28 (Tclefonla)
Gaziayıntap iktısat müdürlüğü 
teşrinievvel bidayetinden itiba
ren merkezi Diyarbekir olarak 
birinci umumi müfettişlik mın
takası dahilinde vazife görecek
tir. 

Türk - Macar 
muahedesi 

PEŞTE, 28 (A .A. ) - Türkiye 
ile Macaristan arasında 21 mayısta 

aktolunan ticaret muahedesinin ınu
saddak nüshalan dün Peştede taati 
olunmu,tur. Muahede 15 gün sonra 
meriyete girecektir. 

- -- ... -··---

Resmi kabulü mütrakıp misafir
ler, şereflerine verilen müsamerede 
hazrr bulunmuşlardır. 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - Ec-
nebilerle hara münaaebatı cemiyeti, 

H. F. lehinde netice
lenen yeni intihabat 

ANKARA, 28 (A. A .) - Devel• 
Sivribiaar, Seyitgazi, Çubuk ve Ta· 
landa belediye intihabatında CUmhu· 
riyet Halk Fırkası namaetled kazao
m!Jlardır. 

KONYA, 28 ( A. A . ) - Antalft 
Akseki kazasında ve Abaraym iıl 

nahiye•inde belediye intlhabatmd.I 
C. H. Fırlı:a11 namzetleri lı:uarunıY 
!ardır. Serbest Cümhuriyet P'ırbll 

Konya ocafında iıtifalar tevali et • 
mektedir. 

Spor 

l- .,enis şampiyonası bitti 
Şirinyan singl, Suat-Sedat çifti d6 

dahi şampiyonu oldular 
Bir rnüddetenberi devam eden ı IK!NC1 Sırt 

İstanbul tenis şampiyonası dün Ka- Şirinyao Sedat • 
dıköyünd e Fenerbahçe kortlarında 1 
yapılan birinci katagori singel ve 1 1 
dabl finallerile bitti ve şampiyonlar 1 ~ 
taayyün etti. Singlde Sedadı mağ- 4 l 
lüp eden Şirinyan, dablda da Şirin 4 5 
yan ve Davit çiftine galip gelen Se- 6 5 
datla Suat şampiyon oldular. 6 ti 

ŞlRlNY AN - SEDAT il • J 
Bu iki iyi tenisçinin maçı ilk iki OÇONCO SE 

sette hayli güzel ve heyecanlı oldu. Şirinyan Sedat 
Sedat evvela çok iyi başladı. Birinci 3 
seti 5-3 götürürken topu öldürmek 3 1 
icap eden bir yerde lüzumsuz bir 6 1 
smas hevesile fileye takması •.eti kay 1 - DABL MAÇı ....: 
betmcsıne sebep oldu. Filhakıka bu- 1 S t S d Ş~ D >ı ·· k b. d 'kka · 1 ua - e at ve aıı - avı yu ır ı t v< azım e oyruyan 1 r·ı ki in 1 h t' 
Şirinyan bir römontaj yaparak seti ! manlıçı 1 vla dı • Fi kmaı;ı •'••dey •I 
ka d İki · d s d lf ·.1ı: i ca oma . a at vuru.- a• ıan ı. ncı sette e e at 3- aı .. il ll'k itibarile dahi 
bir vaziyette iken bu seti de hemen 1 ten~~ ~e g ze 1 

hemen ayni gekilde kaybetti. Esasen zcv 1 ol u. . . .,ı 
gerek bu setin sonlarına doğru e İlk seti uzun btr milcadeled 
gerek üçüncü sette kAmilen Şirin;a son~a 9-7 Şirinyan - Davldin kaza~; 
nın oyun tarzını kabul ederek hücum mas.na mukabil ma~ın Sedat - Su 
dan müdafaaya geçrııesi maçın gil- . lehine nctlcelenecetf anıa,tlıyordu. 

1 zelliğini azalttığı gibi çok •oğukkan !;'•te~ bu çUt 11-1, 6-3, 6-1 le ilf 
lı ve tecrübeli h~•mmın muvaffakı- j uste ~ç set ve "'1DP~yonluğu aldılaf 
yetini temin ~tti. 1 Musabaka~ann hitamından son·! 

Maçın tarzı ceıcyanı hıkkn:da az r~ altı ~mpıyona birer kupa veri 
çok bir fikir verebilmek için "gcym., dı. Şampıyonlar funlardrr: 
vaziyetlerini kaydrdiyoruz. --.. IKINCl KATAGORI 

BiRiNCi SET 
Şirinyan Sed• 

1 
1 1 

Singl: Tre~ ··l"' 
Dabl: Necm. 
Dabl: Orha'ı. amıt ran ve us hudutlan a ar arının maışetlerıru temın k 1 d . k'l' sız 25 Felemenk 65 İngiliz 37 

'h . d 1 h"k" . . 'ki . 1 d b'l . m yer er e yenı teş ı at yap- ' , • R •t B cı ctın e lem u umetı ışgal ettı erı yer er e ecne ı erın ktad y . 1 .. 
1 

İtalyan 6 İsveç s Japon 
4 

N aşı ey s· 
hem de halkı bizar eden bu ha- çalışmalarına mani olmak, bu ma ır. enı gc ~n . motor ~r ' ' ' or n1::ı1,= ~~~n{ 
d ·s t k tk" . ,. h d f 1 T " k , k" bu muhafaza mevkılennde daı- veç, 6 Romen, 27 Sovyet, 19 Yu Ü. j. K. Muavı'nı" kıtaatı 

BlRINC! .ICATAGORl 1 3 
2 3 
2 ı a r şa ave aranenın men ı sa a a az a ur san at arr • - . Dahi· Suat 

Ve masu h ık · · · t' · · t · tm kt' mı su ette bulunacaklar ve süp- goslav, 12 Yunan ki ceman 630 · . 
m a ın sıyanetı ıçın Yf! ışmesını emın e e ır. . .. . : teftiş etti Yeni şampiyonları t<ıırik edenz. 

4 
3 4 

fıir hayli iradeler verdi i·se de Türk san'atkarı yetiştirmek ~eh ~~1d;l ve motorlen takıp e- vapur girmiştir. "'!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!l!!..,!!!!!!!!l!!!!!ll---~5;;.·.;Gİİı!I" 
yolsuzluk dolayısile bunların için mektep açacağız, san'atkiir ece er ır. S k ki k"l d.. k Jandarma umumi kumandan -
h . B 1 O a ara 1 oşenece muavini Raşit Bey şehrimize epsı evrak dolaplarında mah !arın hukukunu patronlar nez- u suretle Karadenizden s-

3 5 
7 5 

fuz kaldı. Yolların ve bahu- dinde müdafaa ve himaye ede- tanbula yapıla.ı kaçaJ:çıl :ğm ö- Bir Alman grupu belediyeye gelmi~tir. Raşit Bey, İ3tanbuluıı 
sus şimendiferlerin gerek siya- ceğiz . ., nüne taın"11lile geçilecektir. )\_ müracaat ederek Avrupada oldu yeni teşkilatına göre yapılmak-
;i gerek askeri ve iktısadi nokta · - -- yni muhafaza mevkileri Çanak- ğu gibi buradada sokakları taz- ta olan jandarma teşkilat nı tet 
smdan faydalarını izaha hacet imam Hatip mektebine kale boğazı civarında da yapıla- yi!cfi kil ile döşı:mek teklifinde kik etmiş ve kıtaatı teftiş eyle-
ılmar p Anadoluda Devleti A- rağbet caktrr. bulunmuştur. miştir. 
Eyycye şia:ıendifer yaptırma- Ortamektep olan imam hatip Evvelce bir Macar hey' eti de Raşit Bey, birkaç gün sonra 
ma.k _maksa~ıl. Ça; Hükilmet- mektebine çok rağbet vardır. Kaçakçılı~a karşı böyle bir teklif yapmış, fakat Aııkaraya gidecektir. 
lerıııttt çevırdıklerı entrikalar Bu tehacüm karşısında bu Kaçakçılığın men ve takibi bir neticl' çıkmamıştı. Jandarma terfii 
ve ~erek ~nadolu ve gerek ıı·ünkü binanm ihtiyaca kafi ge- hakkındaki kanuna tevfikan İc- Seyrisefainin Pire Jandarma terf~ ı.istesj h~ır 
Bagdat demıryolları etrafında lemiyeceğini nazari itibara alan ra Vekilleri hey'etince tasdik e- larımaktadır. Terfı listesı Cum-
kopa.n ihti r~~ f!rtrnaları bunun Maarif Eminliği mektep için dilen arama usuilcrile icra sure- seferleri huriyet bayramında çıkacaktır. 
en vazıh delılıdır. Vatanın mah Çemberlitaşta bir bina aramak- tine ait talimatname inhisar ve Aldığımız malilmata nazaran Jandarma kanunu 
fuziyeti, halkın refah ve raha- tadU'. gümrük idarelerine tamimen acenta meselesile meşgul olan Jandarm_a için yeni b_ir kanun 
tı, iktısadiyatın tanzim ve te- . . . • , bildirilmiştir. Sey;:isefain işletme müdürü Bür hazırl~ndıgı ~~k~ındakı haber-
rakkisi. hatta maarifin neşrü Y enı hır resım sergısı haneddin Bey bu hafta ?arfında !er dogru degıld_ır. 
tamimi hususlarında şimendi- Bundan bir müddet evvel Postada silrati temin için Pireye gidecektir. Geçen sene Jandarma ıçın 
fer ve •alların tc iratı bedahet genç ressamlar Ankara Türk o- Posta idaresi postalann tev- y yeni ve mükemmel bir kanun 
derecesinde bir hakikat olduğu cağında bir serği açmışlardı. A- ziinde sürat temini için posta üksek mühendis yapılmıştı. O kanunun tatbıkatı 
içindir ki Halil Rrfat Paşa mer yni serginin şehrimizde de açıl- paketlerinin, memurlar tarafın- mektebi na devam edilmektedir. 
huınun ·-·~er şey~en evvel ve nıaıı için hazırlıklara başlanmış dan imzalanmasına ve imzaların Yüksek mühendis mektebi 4 
h;r se;: ıçın yol lazı1!1dır., sözü tır. Sergi için Beyoğlunda bir gayet okunaklı atılmasına karar teşrinievvel cumartesi günü arı-
bır vecıze olarak erkanı hazırai yer araruvor. vermişti.t-. lacakt:ır. ~ 

,-~~~~~~~~~~~ 

IBeş hasta var!J 
Seu;ulll a ·un Ilı: l!lan'aller mektebindeki kur.9a iştira! 
-den biçki mualllml-ri bir sergi açtılar. Resmimiz 

serglde11 f;lr klişeyi glJsteriyor -

t 
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1 Belediye Meclisi toplandı ~ Beşiktaş belediyesi teşkil ediliyor 
L...---Ek_on_

0
m_

1__.I Kim kazandı Tek taksi israfa mı 

1 

[ Belediyede 1 imdat Trikotaj 
Düşüyor! Oktruva 

Belediye Meclisi 
dün toplandı 

Düdükler bu sene 
yerlerine konacak 

Fabrikatörler dün 
toplandılar 

Kunduracılar Cemi- sebebiyet verecek? 
yeti intihabı bitti ·-------

Buğday fiatlerinin Ka l - ,. C H Otomobil işleri ile alakadar olanlar tek 
Tahlisiye idaresi limanda Dünkil içtimada bazı sukutu devam zanan arın ço~u . . k . l h l l l 

tedbirler alıyor 1 Fırkasına mensup ta sı usu ünün pa a ıya ma o acağını 
fabrikalar aleyhinde çok d. · h" l w •• ı·· l 

<> 'k b l di e teşki- Tahlisiye idaresi, geçen sene dd tl h 1 ld e ıyor.. oldukları anlaşıldı ve ın ısara yo açacagını soy uyor ar 
ueşı taşta e e Y . şi e i ücum ar yapı ı sıııı y limanda bazı yeni tesisat vücu- Evvelki gece saat bire kadar Belediyenin tek taksi talimatna- cek olursak Belediyenin ne ka 

P•~ lab yapılacak - enı de getirmek teşebbüsünde bu- İstanbul trikotaj ve çorap fabrika Borsada 5,5 kuruşa ka- devam eden Kunduracılar ce- mesi şoförler arasında olduğu ka- dar hesapsızca hareket ettiğini görü 
ı et" t . f lunduğu, fakat bazı mali esbap törleri dün Sanayi Birliğinde umu- d b d l mi yeti idare heyeti intihaba- dar otomobil ticareti yapanlar üze- rüz. . . 
etil' arı e:· d.. birin dolayısile tasavvurun tatbik sa- mi bir içtima akdetmişlerdir. Emek ar uğ ay satı ması tının neticesi dün sabah anla- rinde de tesirini göstermeye başladı. bals - Geçen •en~ tadksı. ;aa;;;ı"d~ra 
50" . Cemiyeti Beleddıydi~ ;~rit B hasına giremediği malfimdur. ve para sarfile yetiştirilen fabrika görülmüş şey midir? şılmıştır. Aynı. ~amanda h~lk ta tek talaıi me- • · lıı:-m ~i~ taı::~n i~.' ~·kaile~~~~ 
nu 4l reis vekili Sade n . · ·· f · · li usta ve mütehasaıı amelclerinin faz B - da f" l . du··~ekte 1 · b selesı ile yakın bır ı·•-- ·· k 

lıı B 1 di Limandaki seyruse enn sıs ug t ntı haba t tamamen ser es t . a a .... gosterme - alındı . Bir rok zahmet ve masraf ih. riyasetinde toplandı. e e • . . . · - ı k bilind ki ·· Y ıa en • 
ut )e . . . b' tez'<eresi. okun ve tıpıh havalarda ınkı'taa ugra- a para mu • . e ra . P muesse: devam ediyor. Nüfusumuzun ek ve muntazam surette icra edil- tedır. tiyar edildi. Daha bir sene geçmc-

nyasetmm ır ' . . mamasını temin edecek olan ye- seler tarafından ığfal edılerek fabn . et' . t-e kil d iftcimiz miş ve hükfunet namına neza- Şöförlerin talimatnameyi ne tarz- den tekrar sağa alınmaaı talep edi-
du.Bunda, Eylul birden ıtıbaren ı1 ak kalarrn mesaisi işkal edilmesine bserty ~ t kll e edan c~ .. ınn"' "f . · "f d .. da karşıladıklarını kaydetmiştik. liyor. Bu kadar haksız bir muamc-
lıı b landı ni tesisat bu sene yap ac tır. u vazıye arşısın .,..,.. ..,..- ret vazı esmı ı a e en mura- leye ve şoförlerin her sene izrar edil· 

tihap hazırlıklarına aş · Sarayburnuna, Kızkulesine, meydan vermemekti. Bu meaele çok Ç'f .. ku ak . ·n mü kıp İsmail Hakkı Bey, intihap Dün de otomobil ticareti ile meşgul 
~1 v ~ f.,kat bu intihaba kadml. a.r h r ""' liltülil .. k 1 tır. ı tçıyı l'tarm ıçı - b' b h mesine ne için meydan veriliyor?. d -• · · · ıştı Fenerbahçeye canavar düdilkle- arare~ 1 ve pr mun~ afa a- essir tedbirler almak laznn geli tan evvel esnafa hitaben şunla- ır zat u ususta ıu fikirleri serd g - Yeni talimatname karıısrnda 
a iştirak edeceğı ıçın reye - ri konulacaktır. Bu üç düdükte rı mucıp olmuş vo bası fabnkalann rı söylemiştir: etmiştir: tüccarların muayyen markayı aatan-

tak edeceklerin rok olduğu ve Kızk aleyhinde çok •lddetli hücumlar ve yor. K' · · Belediyenin tek talaıi tipi intı"hap !ardan madası terki ticarete mecbur-" d elekei.kle müteharriktir. u • B l h kkmd zahire - ıme ıstersenız rey vere-
bu itibarla intihabın bir gün e . . d''d"" "tin'" h şikayetler vukubulmuştur. u m~ ~ a • ~ . ısat · · · etmesi mevcut kanunları ihJil eden dur. 

e- lrkası alınmak kabil olmadığın l~su;~eki cana.var u ug u .t~ Fabrikatörlerin ekıeriıi bu vazi- borsası katıbı umumısı ıkt bilirsiniz. Hükumetın vazıiesı ve serbestli ticarete bir IU.:um ve fa- Şoförler evvell ellerindeki ara-
dan yedi günde yapılması husu nk ıçı~ el~ktnk ka~los~. ge~.ll~- yetin, dahili rekabet ilze;inde mü- dolı:toru Nizamettin Ali B. di- yalnız kontroldan ibarettir.Büt ideye müstenit olmaksızın balta vu balarda yaptırılacak tadilit hilalıa-
lUnd uni t isteniyordu. lecektı.r. Lımandakı bu uç dudii- essir olduı<unu, cid~' meaaiye enael yor kiı çe ve kadronuza tamamen ha- ran bı·r harckettı" r. Hukuki noktıu· rb~ rekabetten iiri ol.arak muayyooı 

a ~z ye ,,... d · tl · yn ola " "' • kimsiniz! Varidat ve mesariiini ır markanın teıbit edecefl fiat ve 
~ey'eti umumiyece ta~vip e~~ ~U::ur e ışare en ayrı a - teşkil ettiğini bu itibarla milli sa- - "Buğday fiatleri daha su- zi istedğiniz gibi tesbit edebi- nazardan sarfınazar aırf tatbikat i- ıeraitle mal almağa mecbur kalacak-
di. Bundan sonra E. Ah B.leHu- . · . . . . da .. .. na yün inki.,,fına mani oldug' unu i- kut edecektir: Rusya son dere- . . . 1 tibarile şu mahzurlan haı" zdır· .. larmdan mutazarrır olacağı ı>lbi şe-s li tı 1 ha alar uru .- lırsınız. ,,. hi halkı da d ld ,-••- ddi mu·· "terek tak ıs ve pı 1 v " leri sümıü•lerdir. Bunların izahatına ce ucuz fiatle dünya pazarına ı B led" · h · r ört ti bindiği araba-..... ııe n paşanın .. d f ı1 ı 1 ··t ktir • Bu sözler esnaf üzerinde çok - e ınin ınti ap etti- !ara ü ki ı b" it b · · d 
tiri · k d B takn"rde kaza e as a ara 0 ece · göre, menedı"lmesı· ı·cap eden bu gay bug-day rrkarmıştrr. Buna reka- ·· t k · t" · · b. k f b ·k ç ' ınmo mec urıyetin e 

en ° un u. u G ·ı b f ı1 1 1 " iyı bir tesir yapmış, memnuni- gı a "' ıpını " . ı_e a. rı a ya- kalacağı için mutazarrır olacaktır. 
Ve Belediye hudutlarının ıyeni .. emı ::-· bul a~ ~~ ses ere ri tabii hal, geçen sene de mevzu- bet etmek ne Amerikr, ne Ka- et ifade eden tezahürat için- pryor. Şehremanetının talimatname ıo _ Belediyenin tedbiri bat· 
teşkilat mülkiyeye göre telifi gore nere e u un u arını ta- ubahs olmuş, hatta alikadar fahri- nada, ne de Tuna devletleri için ~ b"" .. k b' · t' 1 · si bu fabrka lehine bir inhisar vazi- tan ap.ğt yanlış oldulu için devam 
Ve B .: h mmiyetine bi- yin edecekler ve selametle yolla kalar tarafından müştereken tanzim kabil değildir. .eh bve . uyu 

1 
ır ın tızam a m- yeti tevlit etmektedir. Sun'i suret- it olınası imkAnı yoktur. Belediye 

.,, ebşı 1ctdi~ın ~ le . teall"k e- rına devam edebileceklerdir. tı a at ıcra o unmuş ur. · · M hlddi B lb' ki r 

.... en e e ye ış erıne u . h .. de b" f v~ ~za e_dilen bir. taa. hhiltnam. e d.e. Son zamanda (l 50) kadar Neticede Cümhuriyet Halk te reka~et o;tadan kalkınca inhisar ~~!'.',.'bı" ub. nt ey glk ı ati ıaeb": 
d • B -1 dan Karadenız ancın ır ener hi b ü d " ki İ ' .. vazıyetındekı fabrı"ka fuı" tlerın· ,· ı"ıte- lHlll ır za ın mem e e ve ı en muamelatının eyog un d T hl" . ..d.. ç ır m esseıenın •&er ra P mu- ngiliz gemisi Karaderu· zden ce- -tef "ki . . mı'yeye mü- dubuı var ır. a ısıye mu ur 1 d lı . .1 • . "hd Fırkasının namzet gosterme- d"ğ" .b. ük 1 • .• çok vatandat]arı bill llizum zarara 

n ıc;ı arayr umu - b 1 d"l ed k · esses: er e .ça şa~ ışçı erı ıstı am nubi Rusya buğdaylarını gerek mesine rağmen intihap olunan 1 1 gı. 1 >.' •_c_tır ve mal'.~ mu- sokacak ve muvakkat kalmağa mah-
l'acaat edilmesi teklif olunuyor- lügü una~ t.ep 1 ere yen- edemıyeceğı tasrih olu~uşt~ İngiltereye, ve gerek Avrupanrn yeni idare heyeti azalarının ek kemmeliyetıne ıtına etmek ihtıyacınr ~bir tedbiri naatl tasvip ve kalıW 
du. Takrir ittifakla kabul olun- ne en son sıatem şamandıralar Fakat bu tahrlrl vesıka hılilına dig-er noktalanna go··tu""rmek üz- . . . f k d h"l b 1 duymaz. ettitfne akıl erdlmıek milmkün de 
A konulacaktır Bu <>amandırala sensmm ır aya a ı u un- 2 B ,..,_._,;' bili . dir 
"U. • w - olarak bazı fabrika sahiplerinin men re tutulmuştur. d ki 1 lm y · 'd - u6~~ otomo erın u- · 

·•- ok mı 12 metre ··k ekli-"nde ken u an an. aşı .ıştır. enı 1 a- cuzlug' u seri halinde ..<;·binler üııe ıı. -. Belediyenin lilks oto. Bundan sonra tadil ediı.cıı - . . yu s . gı ~ fi hareketlerde bulunduklan görlil- Tahmi .. h B h K '~ b u 
truva tan'feslnin milzaker~ine dı kendıne yanan bırer lambala- mU tilr ne gore bu ayın sonu- re eyetı a n, arpuzyan, rinden yapılması doLayııUedir. ta- mo 1 ennln çoğalmuına mlni ola-

ardır B d ba k · li 1 k d R "h · Sait, Fuat, Salih, Natan, Ab- tanbul şehrinin yeni takai ihti~cı ~k. tasarruf gaye. ıine hizmet etmek ... ,.,.idi. Eve"• mazbata mıfuar- n. v. . un an ş_ a, sıs .ve D.u··n•~• ı"çtima" da Tı"caret kanunu na a ar u_sya cı an pıyasası- Ö ,_ ddia k ahi 
... ..., 1'l li h "'u - dullah Halil, Y orgi, mer ylizU, nihayet en müsait ıencde ilı:I 1 • ". ~ca z re &öre verilen 

fİri sıfatile Abdülkadir B. iza- !":'~~ düad~~klar~a kken~ kenıi~ne nun 150 ıncı ve Borçlar kanununun nda yarırnk ~yon ton ucuz bug- Ahme~ ve Hüseyin Hüsnü Ef yüzü geçemez. Böyle bir miktar ı- hır hilkilındür. Şoförlerin bizde iri 

• 

ı..t di 0 •=" u en, endı kendine 348 · dd ı · 'b" ay sev etmiş olacaktır. · · n· · bilb 1 ih · tih ve saı<Jam otomobil tercihine me 
"il ver lan ve 350 ncı ma e en mucı ınce B .. k.. .. . !erden mürekkeptir çın pı assa ere •e ın ap " y-

- "E · ·· en alakadar cemi ça kampanaları vardır. yeniden bir talimatname ihzarı ve ~ghun u. Turk buğday pıya Bu suretle her h.angı· bı"r mu·· edilip inhisar vaziyetine konulan l~tm~leri sebepılz. del;Udir Otomo-
ncum ' b'lh Bu suretle tasarruf ta edilmiş talima yir h k sası cı an pıyasasının altında- fabrikadan batka hiç bir fabrika i- bil ımal eden hır memlekette ifl 

Yet ve teşekküllerin ve 1 assa !nameye muga . are et _c- dır. dahale değil, hatta tabii bir malata girişemez. Belediyenin ve fena otomobil araımdaki flat faı &anayı· b'ırligı" ·nı·n mütalealarmı. olacaktır. Çünkü hali hazırda bu denle b kkı d t kib tr k kı ilhim b · · be 
dubalarda 30 dan fazla amele . r ~- n a .a • anunıye Fiyatlerimiz son derece dü- hak olan namzet göstermek talima~ına göre yapılacak küçilk mik H lbm ,_, ır ~ıs t tqkil eder, 

dinliyerek mesaisini ikmal ettı. ıcra11 taa.arrllr etmıııtr. .. . "b" b" h k 1 _ tarda ımal çok pahalıya mılolur. a U&ı otomobıl fiatine yol maara· 
"<eni tarifeyı' vücuda getirdi. Bu ~alı~a-~tad.ır. Bunlamı masrafı 1 1 şuktür. (5,5) kuruşa buğday sa gı ı _ır are ette ~~vcut o - 3 - Talimatnameyi yapanlar, bu- h, amballj, algona, &llmrük, mua-

d ıse buyuk hır yektınu bulmakta- Maarl'*e tılmıştır. Satış fiyatlerimiz ma- ma~ıgı. ~alde heyetı ıdare e~- günkü otomobil tarzı imali hak- mele verglal oktruva ln•lmam ettik. llu bugün irin madde mad e o- d y , .. , t f k 1 d t mi .__.,_,_ k " ır. eni şarnandıralarda beyle liyet fiyatına kadar inmiş ve da s;rıye mı~ rr !l aza arın an m kında fikir sahibi olmadıkları ı!bi en aonra ?'e e...,urmııde malifıet 
Uınağa im.kin yoktur. Esasen masraflara ihtiyaç yoktur. D l b l yanmıştır. Eğer en akın bir za- tihap edılmesı esnafın tema- memleketimizdeki vaziyeti de tahlll flatlnde ıyı ve fena nevilerin !at 

evvelce t~vzi e~il~iğ~ için okun- Bunlardan başka yeni raket ers ere aş anıyor manda Türk b - d y h" l- yülatını göstermesi itibarile edememişlerdir. DUnyarun her tara- farkı .:;ek az lıalrr,. Halbuld yollan-
llluş tetkik edilmiştır. Arkadaş- . . . ug ayının, ıç 0 aı:u dikkattir fında maişet seviyesinin yükaeldl- mu zait ve yokufludur. Bizde fu 
lar~ ütalealan varsa encümen tabancaları ve tahlisıye tabanca Ç b . mazsa, cıhan fiyati seviyesine çı şay . . · . ği dolayısile pek çok huauıt otoıno- la kuvvete ihtiyaç oldutu lçln takııl 
llarnm~ ceva verelim. Tarifenin lan a11!1acaktır. arşam a günü mektep- karılması için tedbirler alınmaz Teşn.nı.evvel .. zarfınd~ ı~are biller vardır. Zevk için otomobille sahipleri pek makul olarak kuvvet 
lıir kül hali~de kabulünü teklif Teşkilat ne zamanı ler açıhyor sıı geçen sene ziraat içliı sarfedi heybaetlelarnnın b ~u~detllerı bbıt~n dolaş~ak istil'.e!' otom?hi! sahibidir. ; ·~ ııağ!8mlı~il~nyorlar '' ancak bu 
~d· " . . . . . len büyük emeklerden hi bir is ara cı ' a çıvan ar, a - Taksı otomobilıne gezınti mıkaadlle ' •. o omo er masrafını çıkarııbl-
ıyorurn. . . . . bıtecek ? Ş~ızdekı bılumum mek- tifade etmemi oluruz ç kallar, balıkçılar, celepler, fı- kimse binmez. Bizde ambalaj, yol liyorlar .. 
Emin Alı B. tanferun hey'etı . . . . . . . teplenn kadroları tamamlanmış ş · rıncılar, hamamcılar, kahveci- masrafı, gümrük, muamele vergisi eBJ~ıye bfr defa •l•mdan 

llıtı.urniyeııi hakkında tasvlpkll.I' T~ca~etı ha~cıye ?fısı teşkı- tır. Mühim hiç bir tebeddül.it Tütün mes'elesi !er kasaplar, mavuna ve ka-- ve oktruvanm in•imaını dolıyuile ~~hatada ıa~ır edecek Ye bll 
bey b l d Yaln litı bıtlnlmek üzeredir. k ' b 1 . l otomobil çok pahalıya maloluyor.Bu- zurları görmlyecek oluraa 
kc anatta u. un u. ız pa- Bu teşkilat teşrinievvelin on yo tl:'r. . Dün Ticaret odasında bir tü- >'.~çıta; v: ber er er cemıyet e- na hususi surette malik olacak ac- kurunu vüıtd ve keyft bir zihniyete 

t postanesıne gelen eşyanın b . de d"" d'" .. akıf h . Lıse, orta ve ılkmektepler tün meselesini müzakere için nnın ıntıhaplan yapılacaktır. viyede adamlar pek azdır. Binaen- umumt n .ıuıeuııl menfeatlerl rc&ı 
!leden oktruva resminden istis- d e'ın . d or. un~u 7 ar.daki çarşamba günü tedrista başlıya fevkalade bir içtima yapılacağı Faaıla rey varakası çıkması do- aleyh halk araaıra bir takliye bin- etmlt v: hır tok fabrikanın inhlaaı 
~ edilmiş olduğunu sordu. Ab- aıresm e ışe aş ıyacaktır. caktır. sayi olmuştu. Iayısile feshedilen Şoförler ce- m~k suretile zevk ihtiyacın~ tatmin vazlyetınc alet olmuı olur . ., 
d!itkadir B tetkikat yapıldığını al ekmek fi ti . • t t tkik tı Oda ka•tı"bı· umumisi Vehbı" miyeti intihabatınm yeniden ic edıyor. Ve muvakkaten aahıp olaca-
Iİlnd" k d 1 ranc a ve a en aynen Arzıya e a . . V k~l · b bek ğ1 otomobilin zevkine göre olınaoıru 
t ıye a ar bura ardan alman i2,ka olunmuştul'. .. .. . . B. bu şııyiayr tekzip ederek Oda rası ıçm ~ a etın ceva ı - istiyor. Belediye bu vaziyeti kav 62,500 lira '8ınin istihdam e~i!~n. memur- Cerrah a ada vere !il Da'.:°lf~un arzıy~t şubesı meclisinin ça ha günü to lenmek:edır. . .. raınıyarak anlatılmaz bir zihniyetle 
lara tekabUl et;m_edıgını ve bu P Ş . m ~r profesorlenı:den H~t Bey _Ça lanacağını ve ~aletten rutlın Cemıyetlenn ~u:çe ve ka_d~ dilnyarun hiç ~ir yerinde mi~li mev 
~ memalıki ecnebiyeden Cerrahpaşa hastanesınde m- nakkaleyc gıdecektir. Mumaıle- 1 . hakk dak' .. roları hakkında vakı olan ıtı- cut olmıyan hır yeknesaklık utiyor. 
.. 1 edilen yeni pa yh d f .. M . yl mese esı m ı muracaa'ta T' .. d. . . 4 B ı d. . .. e ccek paketlere şamı·ı olmayıp şa vyonun verem- ora a pro esor alık Be e ldiği takd' d 

1
. razlar ıcaret mu ınyetmce - e e ıye otomobillerin i- Cemiyet Reisi Hü

seyin Bey diin 
Ankaraya gitti 

)ı li1 tahsl edil k . b. lik . cevap ge ır e mec ıste . k lı k '~ ki renkte bo anma . t kt a!nız dahilden gelecek paketle ere 8 en ısınma şım ır te arzıyat tetkikatı yapa- .... fil ğini .. 1 . . V . nazarı dık ate a nara ... zan . . Y .. •ınr . 11 eme e-
te ait bulunduğunu söyledi. diye kadar 12 kadın ha~ta Y_atı- c~. D~ıiilfünun Fen fakülte- :~t~C:c~~oy :UıJ:ri e~- gelen • ta?ilat yapılmış, katibi. :e Bt~~:r~~:!.~~~·~~~~ t;e!e· 

Tarifenin müfredatı hakkın- rılmıştır.Erkeklere tahsıs edilen 81 talebesınden mlirekkep bir k : . . k t kl"f h~kı'.l. umumılerın maaşları, her cemı bir bordür koydurmaktadır Bu ;::' 
da mlinakaşayr mucip bir cihet verem koğuşu dolmuştur. grup bir kaç gün sonra Zongul- on~~sıne ~şbtır~ 

1 
e 

1 1 ~d • yetin vaziyetine göre azaltıl- dürün vaz'ı büyük bir mas;af değil~-
0tnı.adığı anla~darak kUI halinde Haritasız inşaat d~~a gidecek, talebe orada kö- metıı;ı~z~e. a u 0 un~rsa a mıştır. dir. ~·~ı. arabalan yeniden hoya-
lttifakla kabul edildi. Tarifenin Bazı yerlerde sokak istik mur ocaklarında tetkikat yapa- mec~~ı ıç~~maıı:d1 a ~tınayahhkon Hükfimet, cemiyetler mua- mak şımdılık memlekete 25 bl!' lira GayrimUbadillerln bono-
laıı , . . d .1 . 11 • amet caktır gre ıçın gonden ece mura as melatmın tamamen hür ve her kadar bir zarar vermektir. Bır mi- 1 il ti l . d'l L 
ti! zı~ı emnn -~ me~aı en g - hant_alan nazarı dikkate alınma . ' intihap olunacaktır. .. .. . sal. olarak Berlin tehrindeki talaıi- an s ra e evzı e ı ece!L 
~en ıdarc encumenıle oktruva dan ınşaat yapıldığı anlaşılmış Kı:ıı: san at mektebinde • . . tilrlu mudahale~e!1 azade hır lenn beyazlı siyahlı bir bordür ile Gayri mübadiller cıımi}'9ti nı-

ltıudürü Osman B. e alenen 't.e- bu inşaatat müsaade eden vey~ Şeker fiatlen düşüyor halde c~.reyanı ıçın esaslı su- - muhat bulunduğu halde muhtelif isi Hüseyin Bey gayri mUbadit. 
kkkiir edildi müsamaha gÖS'teren 1 sergi p· d k fiatlerindeki rette murakabe yapacaktır. renklerde bulunduğunu zikredebill- 1 . h 

. . · . . . memur ar B .. S . ıyasa a şe er . riz. Hele yeni gelecek arabalrm fab 
1 

ere aıt uııusat 
rj Yem tanfede, h~vayıcı zııru hak1?.11da ~~bat yapılması. ta- ugun elçuk hatun kız san' düşkünlük devam edıyor. Sov- • • rikada yapılan boyasını bozarak bu- hakkında yeni-
it Yeden alınacak resım haddr as karrur etmıştır. at mektebinde bir sergi açılacak yet mallan dünya şeker borsala Bari sergısı rada yeniden boyanmafa mecbur et den teşebblisat-
1.~ıiye indirilmiş, buna mukabil Mimarlara ziyafet tır. rma meydan okuyan bir şekilde İtalyada Bari sergisine fstan mek havsalaya sığmaz bir :riyankir- ta bulunmak iiz-
Uks eşyaya zammolunrnuştur. Belediye hey'eti fe . . Lalelide açılan lise fiatleri indinniştir. Sovyet şeker bul sanayi birliği namına iştirak lıktır. re cuma gu .. nü 

Ek k fi ti. nnıyesı 1 · 'lk · · · Al · s · 
n:ıe a kendi müh~~s -~e mimarları- . L~_lelide Pertev Niyal lisesi- en 1 

•• tesır:ını. man pıyasasın eden trik~~aj fab~k~törlerind~n rak -;
1 
~:ledıy~ taksi ınode~ . ~la ikinci reis. ~lal 

Narh kornısyonu dün toplana na pazartesı gı.inu akşamı bir nın kuşat resmi perşembe g·· .. da gostennıştır. Safa B. dun şehnmıze gelmıs- d Y m bpıyasada ancak ıki uç Beyle bırlik ı 
·a• · f · · · ıl unu Rus harici ticaret müesseses· . · a et mevcut ulunan Llndone mo-. , Anka · 
.; venı ıatlerı •esbıt etmiş, fı- çay -iyafeti verecektır. ~~P .. aca!<tır. Mektebin müdür- b" . 

1 
b'" .. T.. .' tır. delini tercih etmiştir. Pek csJci olan . raya ~tı. 

lu~une Ekrem Bey, müdür mu- ır ~c~re_thaney e .utun urkı- Sergide teşhir olunan Türk bu modelin büyük mahzurlannı gö- l tır. Hiiseym v 
• avinliğine eski gazeteci arkada yerun ıhtıyacı~a. yetışecek kadar mamulatmı da getiren Safa B., ren fabrikaJılr n ekseriyeti artık ıfo: Celal Beyler 

larnnızdan muaıı· S d f ş şeker vermek ıçın mukavele yap bunların çok alaka ile karşılan- done imal etmemektedir. Undone a- Maliye VekAleti 
sızca m ıı· 1._ _ım e at, ran- mıştır. d - .. 1 . t" rabaların körüklerinin iltisakı pek az nezdinde şu me-

ua ım ıgıne Nuru!! h . ıgmı soy emış ır. b' ··dd t r d d 
Ata tarih . . - . a Yakında şeker pıyasasrnın gö ır mu "e zar ın a sarsıntı an ho- seleler hakkınd~ 
Ar 'B 1 mua.lhmligıne Emin rülmemis rekabet hadiselerine Ankara telefonu zulup yagmurlu havalarda yolcu t bbüsatt b 

ı ey er tayın edilmişlerd" . .. . f ıslanmaktadır. eşe a U · 
_ ır. sahne olacağı soylenmektedll'. Ankara tele onunda vaki o- Son model arabalarda süı"makamın- lunacaktır: Hüseyin Bey 

İstinye yolu bitti 

Belediyenin, bir müddetten
~ri tamir ettinnekte olduğu ts
tınye yolu tamamlanmıştır. 

İki kanun 

Ge_çenlerde Ankaraya giden 
Amenka~ Rokfeller müessesesi 
şarkı kanp mümessili MI'. Koi
len~. ~ün sabah şehrimize gelmiş 

"<'e ogleden sonraki ekspresle 
' Avrupaya hareket etmiştir. 

Bu müessese namına Ameri
kada iki sene tahsil görmek üz 

Dk k 
re Türk hasta bakıcılarmd e 

me tep müdürlerinin içtimai F~tm~ ve l!lfet hanımlar tefria; 
Şe . . . .. .. . edilmışlerdır. Yakında Amerika 

t hnımzdekı butun ılk mek- lda toplanarak bu icfmada ilk ya harek-t edecek( d' 
cp m""d. 1 . d.. F "h - J • er ır ı. .. u l'r en un atı te 13 mekteplerin vaziyeti görüşü!- · 

-u-;u ".kme'~tcp.te ~aarif. müdü- müştür. İçtima geç vakite kadaı· ı Be.~ '1asl '9 -;ı 
-Tay dar Dcvın nyasetı alt n- devam eto.,..;ctir. 1 ~ :.!__ ~ 8 Var ..:J 

lan intizamsızlıklar dolayısile d ilci. • ı y 11 d 
Ankarada ziraat ser isi a üç ı.~ba mevcuttur. Araba- . - . -~ l ar analınan 125 . g nazarı dikkatı celp edilen Po5ta da yaln_ız hır ad.et lamba bulun- hın İngılı:z lırasrnın ilk taksiti 

0
• 

~~-rada açı~acab~ zıraa: kon ve telgraf idare~i bu hususta tah ma~nı talımat 1şeklınde takyit et- lan 62,500 İngiliz lirasınm c;o 
gresı munasebetıle ır de zıraat kikata başlamıştır. me e ne men eat vardır?. ht b' . 

•· . k . .. . . mu aç ır vazıyette bulunan ga 
sergısı açılmasına arar veni- Bilhassa bazı memurların mu 6 - Şofor mahallının açık olma- yri mübadili b' 

1 miştir. haberatı vaktında temin edeme sı zorla bir takım vatandaşlan has- .. , ~_re, •r. an evve ve 
Z. t · · · · h 1 kl 1 · b' · k. ta etmekt•n ba§ka bir menfeat te sur atle tevzn Garbı Trakyada 
ıraa sergısı ıçın azır r ar me en ve ıraz gayrı na.er ane . d M . · b · k 1 b -

b 1 t S . l k . muameleler yapmalan etrafın- mın e emez. emleketımizde pek ır ço ma ıraktıgı halde bu-
aş aınış ır. ergıye mem e etı- - çok •of·· ıe k k ·· . . • . . • or r e me parası çıkarmak gun tamamen yurtsuz kalan ga· 

rnızde yetışen mahsulatın nü- daki şikayetler tetkik edilmekte ıçın 24 saat şoför yerinde beklerle yn·mu''b d'll b' 
1 

.b. 
1 · k k d" B 1 k . r. a ı ere ır yuva sa ıı ı mune en onaca tır. ır. u ça ış an ve ekserıyetle zeki ve l l . . . 

Yalovanın tatl"Jı" okumuş vatanda•ları bö 1 1 . oma arı ıçm. verılecek bonola-
Memurlara kredi 

Sanayi ve Maadin Bankasına Yalova kaplıcalarının Teşri-
mer · l" 15 · d · · but Yerli mallar pazarı Teşrinievvel nıevve m m en ıtıhareıı k•ş 

!ptid.asında memurlara üç..aylık kredi münasebetile tatili dü~ünülmek 
ile satışlara başlıyacaktır. tedir. Maamafih hava1ar iyi cle-

Zirai kongre vam ettiği takdirde bu müddet 

H be ald ....,. .. A ka d temdit edilecektir. a r ı6 .... ıza gorc n ra a 
Kiinunuevveld•! a';ılacak olan zirai Fransız seyyahları 
kongre için hazırlanması icap eden 0 .. y · c · • 

z~ai .•crgi!erin mev•imc tib~ olm~sı ~~ .. un~nı .• tandan şehnmıze 
clhetıle K:ınunuevvdd sergınin acıl 20 <ışıhk hır Fransız seyyah ka
ıı:ası hb:ı olamıyacağı ">ylcnmekte- filesi gelmiştir. Seyyahlar şehri 
dır ır;~de 4 rii11 1<ala~aklard<t". 

k • y e azıp et- .. k"" ld - k d .. ' me yazıktır. nn mum un o ugu ·a ar sur -
7 - __ J:Ilikiımet yeni talimatname 

1 

atle tevzii, 
netrettı~ı zanıan tüccarların zararı 2 - Gayrimiiba<liller matl:ı
nı mucılpl olmamak ve yolda bulu-. batının ne kadar oldugunu an' 
nan ma arının sarfını da t . k . b' 
mek için b. ··hı .:mın et- ma vr tevzıata ıran evvel b;u 

ır mu et verdıgı halde I b"lrn k · · Belediye ilanın 1 ·h· d ana ı e ıcm musakkafatır .. . arı ın en beş l . . - .• 
g_un soma vıirut edecek otomobille- kıymet ennın takdirı. 
rın tesbıt olunan yeni renklerle bo- --
yanmasını talep etmektedir. Bir oto- Yalova gümrülrü 
mobilin siparişten sonra Jaakal üç .. .. . ~ 
ay zarfında vürut ettiğini fabrikadan Yalova gumruk ıdare mernw 
s~v.kolunan. ~ir otomobilin sevk ta. luğu bir teşrini evvel tarihindeı 
rıhınden . ıt~bare~ ancak bir bu,-uk itibaren lağvedilerek muPıafaza 
avda şe~:~mız~.:~t-e~'.!~~ dü1~?: mevkiine kalbedilmi~t!r. 
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29 E) LÜL 1930 
iDAREHANE -Ankara caddesi 

No: 100 Telgral adreai: Milliyet, lıı
te.nl>cil. 

Telefon numaralan: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

c 
3 aylıgı 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için Hariç ~in 
400 kuruı 800 kuruı 

750 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıbalar l O kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait i~ler 
için müdiriyetc müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
J >un hararet en çok '.2H en az 

J O t crcce idi. Pıu ~ün tava 3Çtk 

da< k n z~Ar pO\ClZ e,ectktir. 

lfELE~ 
Ne diyeyim ! 

Tanıdığun bir doktor dün ba 
na birini gösterdi: 

,,.__ Bak birader şu biçareye. 
Haı:.tadır. Senelerdenberi işi gü
cü kabine teşkilidir. Muttasrl lis 
te yapar, kendisini gah Sadra -
.zam(eski tabirleri kullanrr) gah 
Dahiliye gah Hariciye naz;n ya 
pcr. Bak sana taktim edeceğim. 
<ledi. 

- Beyefendi, gazeteci arka -
dı> larımızdan Feleki size tak -
tim ederim. 

- Teşerrüf ettik efendim. Siz 
gazeteci•iniz. Benim kabineye 
gırdiğime dair bir haber var mı? 

- Hayır beyefendi, öyle bir 
şey yok .. 

- Desenize gene olmadı. 
Memleketin talil yok, ne diye
yim. Ben kendime değil ona acr
yonım. 

Dünyada neler var!. 

Peçeli kadının anlattığı facıa 
-Çin hikiyeıi-

!Mektepliler müsabakası 1 
B. M. M.nin iki içtimaı 

ve muhalefet 
Mektepler müsabakamızda ikincili 

ği kazanan Darünafakadan 203 Sad 
rettin Hüsnü Beyin yazısı şudur : 

" Bu haftanın en mühirn haberi, 

B. M. M. nin iki mühim içtima akte 
derek mülıim kararJar vermesi ve 

(Çinin Şanahay 'ehrinde bir lngi 1 muıtu. Çinli kadının da çocuğu kız- Türk parlamentosuna muhalefetin 
lız genci bir Çinli kızı almıt, fak.at dı. Bu •ırada aklına bir teY geldi: 
bir kız çocuiu olduktan •onra kan- Avrupalı kadının çocuğuna bakan 
&un lnrakıp kaçmıtbr. Şanghayda •Üt nineye krymetli mücevheratın -
büyük bir eilençe yerini:: sahibi o - dan bir kısmını verdi. Keneli çocufu 
lan ve daima yüzünde kalın bir p~ ile bu çocuğu değittirdi. Gafil Avru 
bulunduran bir kadın bu vak'adan palı kan koca Çinli kız çocuğunu a
•enelerce ıonra bir lngilix taciri tere lıp gittiler, büyüttüler. 
firie mükeUef bir ziyafet tertip ede- Birdenbire bir haykırma oldu: 
rek bir çok Avrupalıyı davet etrn.İf- - Ah, benim kı:um ne oldu? .. 
tir.) Bu zengin lngilizin feryadı idi. 

Maaraftan çekinilmemişti. Herkes tatlı, dondu Peçeli kadın bu 
Şerefine bu ziyafet tet"tip edilen na ehemmiyet vermiyerek: 

girmesidir. 

İktısadi vaziyetimizin ıslahı, milli 

paranın istikrarı gibi acil bir ihtiyaç 
la toplanan B. M. M. i, içtimalarına 
başladı. Başvekil İsmet Pş. Hz., bu 
toplanmanın sebeplerini açık ve ve
ciz bir surette anlattılar. Bu büyük 
toplanmadan istifade ederek şark ha 
disatma dair izahatta bulundular, i::t-
yanın bir tarihçesıni yaptılar. 

Komşu hükumetlerin mütekabil 
hüsnü niyetleri, halkımı:;ı;ln .ciimhuri
yete olan sadakat ve onu muhafaza
da gösterdikleri fedakarlıklar ve hü 

kılmetin kahir kuvveti her tehlike -
yi atlattıguu, şark hadisatınm, cüm 
huriyetin beynelmilel itibanoın teza
hür ve tebarüziınc vesile teşkil etti
ğini söylediler. 

lngiliz: zengini Yatlı bir adamdL Fa- - Bu Avrnpah kftdından olan lazı 
kat •ofrada türlü türlü içkiler içildik Çinli kadın çok iyi bakb, büyüttü. 
çe İngiliz ne4'eleniyor, kendini kim Şimdi hikayeye nihayet vereceğim .. 
bilir kaç sene daha gençletmiı his - Peçeli kadın hizmetçilerine Çince 
sediyordu. işte bu ne~'e ile sofrada bir Jey söyledi. Biraz sonra hizmetçi 
kendince parhık bir nutuk bile söy • ler salona büyükü bir kafes getirdi
ledi. Kendi ıerefine bu ziyafeti ter .. ler. Bu kafesin içinde genç, sarı .;aç 
bp eden "Yüksek kadına naınl te • lı ırüzel bir kız vardı. Peçeli kadın: 
!ekkiir edeceğÜıi bilemediğini,. ba- - işte dedi, •İzin kızmız burada!. Perşembe '7ÜOkü içtima hararetli 
raretli cümlelerle anlatb Sonra yüzündeki kalın peçeyi kal- münakaşalara salın< oldu. Maliye ve 

Sonra evsahibi kadının buna muka- dırdı. Yeniden ıiddetli bir hareketle kilmiz, ruznamede bulunan para ka -
belıeıi de az parlak olmadı. Kadm kalkarak ü~erine doğru hücum vv.i nunu münascbetile beyanatta buluıı
bütün davetlilere geldiklerinden do- yetinde ile.-liyen ihtiyar Avrupalıya: du: Yeni gümrük kanununun tathi -
fayı tetekkür ettikten •onra dedi ki: - Yerinizden kımıldamayınız, de- ki üzerine halktmızın fazla mal ithal 

_ Siz Avrupalııınız ... Uzun müd- di, durunuz .. Beni tanrdrruz değili etmesi, bir kaç seneden beri devam 
det Çinde bulunmuf, nüfuz ve ser _ mi?. . eden kuraklıkların, harici borçlar me 
vet sahibi adamlar•ınız.. Sizi mem _ Zengin lnıriliz kendisine seneler • selesinin, bunlardan daha mühim o
nun etmek mütkildir. Fakat bu gece denberi hazırlanan bu intikamın dar lan bazı menfi propagandaların iktı 
•İze anlatacajiım bir hikaye ile un _ besi altında kalbine İnerek öldü!.. sadi bir buhrana sebep olduğunu ve 

n-de•ı"m kı", ·~ -•~'-ad·· olmıya~-k - n • 1 h ,_ fakat hükiımctin ittihaz. ettiğı tedbir 
- .. - iUdll ..... ....... :;!; ıc\'rıner\t pı r,şem e a11.şamı 

ımızdır. !erin muhtemel tehlikeleri izale etti 

Herkes merak etti. Söylemesini ri ğini kaydetti. 
ca ettiler. Yeniden kadehler doldıı. Karşı fırka lideri Fethi Bey. hüku 

Kadın peçesini açmadan devam etti: 
- Kim bilir kaç •ene evvel bir Av 

rupalı Çine gelm.iı. Bu benim işitti

ğim bir bi.kiye. Yalan mı, şahih mi? 
Bilmiyorum. Fakat uydurulmuı olu 
da ıneraklı olduğu için !liı:r anlalma· 
ğa değer buldum. 

Evet .. Bir Avrupalı Çine geliyor. 
Bu adam ırenç, fakat parasızdı. Teşa 
düfen Çinli bir kızla tanıııyor. Bu es 

metin mali politikasını tenkit etti : 
Bütün bu tedbirlerin ittihazında hii
kumetin geç kaldıguu ileri sürdü. Fa 
kat ruznamedeki kanun layihasının 

lüzumunu- aklı selim sahibi her a -
dam gibi kendisi de tastik etti. Ma
liye vekili cevap verdi. Bütün bu mü 
nakaşalar, asri Türkiye parlamento
sunun gösterdiği inkişafın tezahü
rii idi. şüphesiz, hukümet Fethi Be
yin itirazların.ti ikr.akar cevaplar ve ~ 
retektir. Muli lefetin meclise girme 

Bilmecemiz $ 2 Teşrinievvel Perşembe akşamı $ .. ,. .. , .. .,.. MAXiM İ 
• ..> 

Kışlık bahçesı .. ~ 

edebilecek büyük 

blfnıeremlzln halledilmiş MUSiC '"' HALL i 
2 3 

~ ~~e1ı:ı 
7 9 10 1

, programile küşat ı 
1 ı• 

1 
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11 ı! - .- i: 1 

ı~ ll . -
Bugiinkii bilmecemiz 

Soldan sağa, yukardan aıağı 

l - Sopa (3). Efendi (3). Pis (3 
2 - Sada (3). Rabıt edatı (3). 
3 - İsyan eden (3). İntihapta 

verilen şey (3). 
4 - Kase (5). 
5 - Arpa suyu (1) .. Sinirler (1). 
6 - Ben (3). İyi (3). 
7 - Maşiyen (4). Gelir (4) . 
8 - Biiyük direk (5). 
9 - .Donmuş yağmur (3). Ba

cak (3). Neşeli (3). 
10 - Rabtt edatı (3). Bir göz 

rengi (3). 
11 - Tren yolu (3). İhtiyar (3). 

Ekmek (3). 

Üçüncü ıt:ra nıcmtırhıl\Undaıı: 
l\-lahcuı ve pi'lrayı c;c, ·rilınc~ine 

karar verilen borçlu Rııa Efendiye 
ait (Şcvr~I•) markalı , ıoı kisilik 
yolcu hrnyomli 2 I0-930 perşem1'e 
günü saat (4 ten lı •kadar ~irkeci 
Salkım :-.ügi..ine l\1esudı ·e }!.arajında 

açık arıarma ile •atıluc•~ından ma· 
halli mezhılrda buhınac•k memurun ı 
mi.ıra.l:'aat olllnması ilı\n olunur. 

.ı\j!;rı his ettiğiniz yerde hemen: 

~ t ~ l N' ~ t 1 N 1 M E N T 
Koyunuz; hemen ağnnızı loslı:ln eder. Kaa.ıa. 

deveranını ihya, iltihabı tenkis ve ağnyı 
izale eder. 

Taklltlerlnden sakınınız 1 

Fati~ sut~ ü~ünco ~utuk ına~keınesin~en: 
Aşagıda isi mi eri ve mahal ve tarihi vcfatlan yazılı ölülerin terekesi 

mah keınemi~ce tasfiye edilmekte olduğundan alacak ve borçluta-. 
rın tarihi il~ndan itib;ıren bir ay ve iddiayı veraset edenledn üç 

ıı y zarfında hizalarında yazılı do~ya numaral_arile İstanbul adliye 
<l airesi eytam müdüriyetinde tasfiye memuru ÖMER FARUK Beye 
müracaatları i!An olunur. 
Dosyesi Ölıimln ismi Tarih ve mahalli Tcfaa Son lkametg•hı Vıre1eıl 
927 82 Ali nğlu Mu•:1fa 1 mart 927 Cem.bpaşa ba11111u; 

927 ·s2 'leh met Ha<im Ef. • • 
927 sa Salih kızı /\y;c 11 mart <ı27 Haseki ni. a • 
927 84 Halil lhrahim oğlu 13 mayıs 927 Gouba hastanesi 

1la<nıı1 lilsnlı 

927 90 ('cnıil 3 temmuz 927 Curaba Şehremaneti ıın

hası•oeıl zlfar •melesinden 
Arapklrln Zahrap 
karyesinden 

927 19,~ Halil o~lu .'\zlz IO haziran 927 Gurebı huıan .. ı An~ 

karde~ 

Kadir 

927 ı 0.1 Mel'llıt ujtlu Ahmet 1 :' temmuz 9'27 • • Kemslly• 
" l IAyri oP;lu lhman ~I temmuz 927 • • lstsnbo[ 
• ;\lu>tafa oglu f illmi 22 temmuz 927 • • Yalovalt 
• 1 lasarı oğlu O;man 24 temmuz 9~7 (rl:b,ı 

• lsmail oıtlu 1 iamzı 28 temmuz 9l!7 Kon ah 
'"" lO!i Madam C.ri!alva 14kA.ıvvol926 hastanede Yedikule R~m bat-

Tiyatro mektebi! 

ki hli.kümdar ailesine mensup imi.ı .. 
Mücevheratı var, gençliği, güzelliği 
var.Sarı ırkm bu asiJ kızı ile beyaz iT 

!un Avrupalı genci evleniyorlar. Kı 
zı ailesi reddediyor. Fakat kocasm -
dan me•'ut olan kız buna ehemmi -

si. her ~eyi bilerek ve inanarak ya - -------------"7" 
pan c. H. F. hükümetinin mesaisini Darül'aceze müdür-

ııne~ı~do çamı~ırcı 

F aılbıc Mıha ~-
11>ında TılAt 807 
hanında 1 O numarıh 

Artık alaylı aktörlük kalkı -
y • Darülbedayie merbut ola
rak bir tiyatro mektebi açılıyor
muş .. Buraya yazılanlara da ay
da 50 lira aylık. Doğrusu hiç fe
na clegil.. Zannediyorum ki, rağ 
bet fazlaca olacak. Bizim arka -
da~lardan bile: 

- Nesi vr yahu! Elli lira ay
lık .. Cünbüş, alay, tiyatro .. Vur 
patlasın çal oynasın diyenler 
var. 1 stermisiniz 500 kişi müra
caat etsin .. Nesi var .. Artist ibra 
catı yaparız. Çine, Buharaya, Ef 
gana. 

FFLEK 

irtihal 
Bor;n uk ri li'e~i sabık müdllr 

un inı muıckniı lıinb~~ı l\iı~ükpa
ıarlı l\tmaltıtin '\ııri Bey nfat 
tmlşıir. C'enaıcsi bu~ün <>~leyin 

; ndi>·edc <"•mlişerif soka~ındnki 

hant inden kaldırılar•k "' namaıı 
rı:nkrı camı,inı.lc c.:da edildikten ., 

rı l ;k(ı 'arda Tunusbağındaki 
....., kabrı-tanı ı• d e.iilecekıir. 

~O.ılü, ş.tri...ılı, dan"lı n:nkJı lı.ın 

HAYAT DALGALAR! 
yet vermiyor, kocuile olan saadetile :\IUmtSsillcri: 

metgul oluyor. I N A N C V C A R O~ 
Fakat.. Dinleyiniz!.. Bu hikayede L...ve HAL SKELLV 

meraklı bir cihet bulmadınız galiba!.. parnınount filmidir 

Bu <!rada herkes sofranın en şeref Hu çarşamb• ıksamı ••• 

~:i~ ı::i~~z:n~~t~~~~~~nı::~~= ~~ 1 ELHAM0 A SINEMAQIND I 
denbıre fenalık gell1llfti. IUl ıJ Jl 

- İçi.iyi çok içtim, diyordu, biı· 
az hava almak iıtiyorum. ffif'.\Stmin ilk muJıznm filmi 

Maamafih kadın hikayesine de • 
vam etti: 

- Bir gün bu genç Avrupalı Çin 
li kar11ını, ço.:uğunu bırakıp lcacb. 

Zengin 1 ngiliz hikayeri dinleme -
ğe devam İ~İn kendini zorluyordu. 

- lsterocni:r. ıöylemiyeyim .. Muh 
terem mh~afiri.m rahat~ız.. gesiyo -
rum. 

Yatlı İngi!jz devam etmesini rica 
etti. 

- Öyle iıe IÖyliyeyim. Fakat Çin 
Jj kadın her 'eye katlanarak ı;itti, ı.., 

• ca•ıru buldu, Alçak adam bir Avru 
) palı kadmla evlenmiş bir de kızı ol- ı 

AŞK VALSİ 
\ ıyan .ı opereti 

1'liYfık ,Kala olarak f.t'<İSterilecektir 

l lcveli temsil İl csı başında 

~lll f FRIT~~~ ve ~ I 
Ll~LIAN H!R~[l .w 

Zayi vesika 
::;ıh>hll& ait ol:ın .1189 • ·o. şoför 

ve<ikamı Zl\"İ < tti~iınden dola\·ı , ~
ahini çıkaracağımdan htikmü olrrİa-
dı p;ını ıl:I" edrriıı. Celal 

"Mıı/if.ft·,, i11 edebi ıomanı: 81 yacakl.. 
- Böyle olunca, ölüm sana 

yaklaşmağa cesaret edemez. 
Nevres Vacit, başını geriye 

itti: 
- Hayır, yanılıyor:>un. Ö -

lüm, beıkleniJdiği zaman değil, 
en istenilmediği anlarda tehdit 
.eder. Erg~ yolcuyuz, Hürrem .. 
Beni dinle .. Sen, benden çok ya 

•ı 
1 1 

l 
1 

şıyacaksm. Rasihe söyledim , 
,. a ımu estır d · · ı B ı· sana a vasıyetım o sun. u ı-

- Bu, bir koyu san gül fi- ı nü açacak .. Bu fi-danın gülünü, 1 dana el siirdürtme ... Onu kurut 
danı<lrr, Hıh-rem .. Onun açaca-. eserimle birlikte Belmaya tak- ma .. Ve her sene, onun açtığı 
g ı gördüğün zam-n şaşıra- 1 dim edeceğim. Zira ikisi de ona giilü, Belrnaya gönder. Bu bir 
aksın; tıpkı Belma. . Evet, o- ait... hatıra ki, beni ölüme ıkarşı bile 

nun teni g.bi yanık sarr .. Es- Sesinde gizli bir ağlama tit- teselli ediyor. 
r sar . Zanne<liyorum ki ko- reyişi vardı: Kardeşinin koluna girmişti, 

kusu ua ona benziyecek. Li- - Belki sen, benden çok ya- köşke doğru S>iirükledi: 
or lugn yıkmağa karar verdi- şarsın Hürrem!. ! - Havalar soğuduğundan -
miz zaman, bu fidanı ben, - Neler söylüyorsun?. 1 beri aklım, fikrim bu fidanda ... 

~ nle d:ktiın .. Bu, bahar çi- - Ölümü düşündün mü, 1 ya kurursa ... 
çek açacak! . sen buraya ilk geldiğin zaman 

1 
- Bahçıvana tenbih et, elbet 

Fakat hırçın rüzgarlar ona lar da olduğu gibi ruhumun ö- 1 o çaresini bulur. 
kırma?, ;,edelemezse... Üşü- li.im kasvetile karardığını zan- ı Nevres Vacit, hiddetle ho -
.· or mu? eli ye korkuyorum . netme .. Çok mes'ut olduğum murdanıyordu: 
Ç :ı! •; bu da benim eserim.... için söylüyorum. Artık mes'ut - Bahçıvanı kovdum. , 
Kalb rne dolan bahar nasıl bir ve ~ür~uzur ölebiliri~". Öl~ 1 Hürrem Hakkı, bu hiddeti, 
gul açtı, ise, önümüzdeki bahar benı, hır bahar havası ıçınde gu 

1 
bu gayzı kardeşinden ilk de

( • bahı;e:nde bu fidanın gülü- ler, kahkahalar atarken karşılı 
1 
fa görüyor ve kovdum! kelime 

• 

güçleştirmiş değil, bilakis daha ziya lügu ünden: 
de inkişaf ettirmiştir , 

ihtira ilanı 
Gaz ve buharları ve ecsanıı ına· 

yiı\ ve nim muyiolı ıc hılhassa suyu 
takim ye rabrlk .ınıek ve t:ıhrik 
edilmiş mev•t fmal eykmd için 
u~ul 'e tı.·rtihat • h•kkında istihsal 
olunan 1 a~u tos 1928 tarih ve 
~Cı4 nua crrılu ı L tırı hcratı bu kere 
me\ kii file konm.!k uırı: ı~cre de\
rüferag veva icar edılccc~ o<l<n tnlip 
n1aoJann (;aJaca\J:ı (, ınjji Llhtım 

! !anında Roberr Ferriı·e muracatlaıı 

IUn olunur. 

Tanare Piyaııi(n müdürlli-

i\"Linden: 
928 modeli kap<ılı yedi kişi· 

Jik bir adet lıUik otoınohili ~a
tılıkttr. Talip cılaııların l!;Örmek 
Liuc l'ııksimık "cnih Beyin ga
ra.iıııa \ c P"! tır m~k İ\'.İnde 
ı .3 rqrinle\ 'el '1.IU rnrihine ka
dar piyango mtidurliij!;iindc ınü· 

re~ekkil rnyyarc ırnilıayaat ko
mhnınun.ı 'lltinı.::wılıırı. 

sini onun ağzından ilk defa işi 
diyordu: 

-Neden?. 
Nevres Vacit, omuzlarını çö 

kerterek sırtını kamburlaştır
mıştı, titiz titiz güldü: 

-Hayret ediyorsun, değil 
mi! Nevres Vacit, adam kovar 
mr hiç? Kovmak istese, mec -
bur kalsa, gene kovdum! de -
mez ve hissettirmez. Hatta bu 
nu bir taltif şeklinde yapar. l!a 
kat bu sefer, göğsünü gere gere, 
kovdum !.diyor. Çünkü o hay -
van herif .. 

Sesi kısılmıştı, di !erini gıcır 
datıyordu: 

- O hayvan herif .. 
Döndü, fidana baktı: 
- Buna ıhor bakıyordu .. O 

kadar tenbihlerime rağmen 
toprağını eşelemedi, sulamadı. 
Kaç ıkere tırpamnı, çapasını sa
vurarak geçti .. 
Köşke girmişlerdi. Hürrem 

Hakkı paltosunu çıl<arıyordu : 
-· - Hakikaten sersemin biri 

idi. 
- Ne söylüyorsun? Bazan 

Rasihin bahçede hiddetli hid-

Vlücsse<eye bir sene için iktiza 

eden yevmi beş yüz elli kiloya kadar 

birinci nevi ekmekle 8000 kilo ıerli 

nı:ımuli\undan ş .. k.erin 27 teşrinit: rvel 

930 tarihinde pazarte,i güııli saat 

on dörtte kapalı zarf u<ulıle müna

kasası lcra edilecek tir. Taliphin 
yüzde vedl huçuk teminat akçeleriyle 

ıni.Jr1c.aatiarı. 

~lülga Rehper '" ttrcilmanlar 
cemiveti <abık idare heyeti riyase
tinden: 

Cemiveı 17 9 9.lO tarihinde mec· , 
buri olarak infi~ah ctmlj nlduğ'undan 

VilAyet llukllk işlerı müdtlriyeti ka
mile re mi mühl1rU ve ilmUhRheri 
polis müdtidıctiııe teslim kılı~mııt•r. 

Kamıııf salılhlıtıi olmayan kimGCierio 
nıülgı bir cemiyet namıııa, hüktımeı
cen müsande almRdnn, i!An vermc:leri 
gaıri kanuni ve hlikilm-tiz bulundu
ğu il~n olunur. 

'o. ı ~ Karakol sokak, Müradiye 
Maçka Kemali zade .\lehmet \ asıf 

detli bağırdıgmı d~yardun da 
menederdim. . 

- Rasihi de bağırtıyor mu 
idi?. Öyle ise, dediğinden faz
la hayvanmış!. 
Hürrem Hakkı anlanuştl: 

Nevres Vacit, gözlerini kır
pıştırarak baktı: 

- Gene Rasihe teveccüh zi
yade .. 

- Sende bu çocuğa karş:r 
ha·ksız davranıyorsun . Eserin 
için az >.>rulmadı! 

Nevres Vacit, mağr1.1r, muta-
azzim biır eda ile gülümsedi; 

- İstifade etti amma .. 
- Ammasr ne? .. 
- Hüsnü niyetle çalıştı, hiç 

kaçamak yapmadı. 
- Ben kimsenin minneti al

tında kalmadım, Hürrem. Ona 
olan ıborçlarmn ödedim. 

Nevres Vacit önde, Hürrem 
Hakkı arkada, yazı odasına gir
diler. N eVTes Vaci t, kafa.s.ını 
dik tutuyordu: 

- Evet, borçlarımı ödedim.. 
Omın bütün hatalarını raHet -
tim. 

- Rasihin ne gibi hattılan 

92~ IOtı lbrahim F.tem Ef. ağustos 9~7 Ctrııh 

paşa ha tanesinde 

odada mukim lir.en 
927 ı · {, Muallim Fuıl 8. i0-8-927 ıbtk tabur lmımlı-

rındın l"atlhte Dra
man ~etmeaindo 115 
numerola hanede 
mukim iken 

927 108 Mu>tafa agı 14 ağoaıoa 9~7 Koca Mumla pı .. 
mahılleslnde mahıl

leblcl aokığtoda 9 
numerolu han&do 
mukim iken 

929 161 ~luharrcm ~~f. 9·6-929 Salihlide kıplıoada 
vefat eden Fatih 
dülger ude mahal· 
lesi nalbant ıokı· 
gında 5 numerolu 
hanede mukim 

Dünkü nushamızda ilan edilen (Anbar) müdü
riyeti sehven yazılmış olup (Eytam müdüriyeti) 
olarak tashih olunur. 

---- -------·------
Jandarma imalathane müdüriyetinden: 
ıoo HA ;10;;00 nı rr. )&ılık elbiselik kumaş kapılı nrf mılnakasa Jlı 

satın alın ıcakrır, \hin•ka;a btanbulda (;edik paşada Jandarma imslltbıne
sin de 5 tc~rinıc' y,l 9J0 pazar güoii suı 14 ;le yapılacaktır. Şırıoıme ima· 

._..ı:: aneden ',rillr. Teklifncmanin tarzı imll:;ı şartnamede yazılıdır • .... 

d 7 - Peki, sonra?. var ı.. 

- Çapkınlığı.. Hürrem Hakkı, arkasını dön 
Hürrem Hakkı, isyan etmiş - mügtü: 

ti: 1 
- Sonraeı bu... ı 

- Bu hatamı? ıbunu ısenden Nevres Vacit, onu omzun-
mi duyuyorum? Yazdı:?.. dan tutup çevirdi: 

- Neye?;. - Hayır .. Cevap ver .. BaJ 
- ç. ,:ıkınlığr, kusur, günah na izah et. 

öyle mi?Demek gençliğin hak- Hürrem Hakkı, başını ,,ana 
kını inkar ediyorsun? çarpıtarak baktı: 

- Hayır. . Fakat derecesi - Hodbinliği bir an için ol 
var. sun bırakırsan, sana cevap ve-

- Kendini onun mevkiine ririm. 
koy.. Bu ağır itham, Nevres Vaci-

Nevres Vacit, tahakkümle din kalbini ezmişti. Bunu söy-
gi.irledi: liyen bir başkası olsaydı ku· 

- Derecesi var, diyorum. durur, çileden çıkardı. Fakat 
Hürrem Hakkı da dim dik kardeşinin sesinde, yıllarca 

olmuştu: gizlenmiş, zorla gizlenmiş bir 
- Ben de yoktur, diyorum. infialin şiddetini, ateşini duyu
Nevres Vacit, Hürrem Hak- yordu. 

kının ani 'İsyanı karşısında ko- Hodbin! . 
nuştukları mevzuu unutur gibi Deme kyıllardanber kendi-
austu. Ağabeysinin bu kadar sine hep o nazarla baktıkla
heyecana gelivermesi neden- rı, bi.itün sözlerini, fikirlerini 
di?. hep o görüşle muhakeme ettik-

Ncvres '• acit, bir adun gc- leri halde sırf nezaketen sü- -
riledi. Kabahat gözlükte imişi kut ediyor, yüzlemiyorlardı, 
gibi gözlerinden çıkardı, &ildi, öv le mi?. 
bakt• · (Bitmedi) . 
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Vilayette J Poliste 

--B-ir-iç-ti-m~a- Ah şu sevda 
Yeni bir vaziyet Sinema ve tiyatrolar 

(Başı ı inci sahifede) İ. B. Darülbedayi 

Pürüzlü iskan işleri 
görüşüldü 

Konsorıiyom bu sene nihayetine temsilleri 
kadar faaliyetine devam edecek ve ce~rirıic:.v\'c1 çar · ıcobı akşamı 

D ı'd b• " kı Devlet Bankası teşekkül edince mu-ı i e ır aşı n ameLltını tufiye ederek i!lerini ban- ••at 9,:ıo da 

d• b l d kaya devredecektir. T O P A Z CeSe l U Un ll Nurullah Esat Bey. yeni vaziyet i perde. Tercüme edenler 
YENi AÇILAN LiSAN KURSLARI 

Türkçe, Fransızca, İngilizçe, İtalyanca v. s. 
Dün Vali Muhiddin Beyin 

riyasetinde Tapu ve İskan mü
dürleri toplanmışlardır. Bu iç
timada pürüzlü ve bazı mühim 
teffi,, işleri ile meşgul olunmuş
tur. 

hakkında bir muharririmize şu iza- 1. t:olip H. Rasim 
Çamların albnda kendine hatı vermiştir: ı -----------

kı · · t - İhtiyat evrakı naktiye ile kam- Z A Y l Kayıt muamelesi başlamıştır 
Tecrübe dersi meccanendir 

ANKARA - TAŞ HAN 
İstanbul 356 İstiklal caddesi ......................... 

yan genç nıçın biyo milbayaası hakkındaki kanun Çarş•mbada Hayriye ilk mekte· 
intihar etti ? dün neşrcdilmiı olduğuna gör~. binden almış olduğum şahıdetna 

İdare memurları için 
İdare memurlarına mahaus 

kanunlar teclit ettirilmiş ve bir 
kısmı da vllilıyete göndorihniş
tir. 

Ankaraya gidecek 

Dil civarında durmakta olan ba
lıkçılar denizde bir insan cesedinin 
durmakta olduğunu görmüşler ve 
zabıtaya haber vcıerclı: cesedi deniz 
den çıkarmıflardır. 

Ceset muayene edildiği zaman a
yaklarının altının yosun tutmU§ oldu 
ğu, anlatılmqtır. 

Bundan başka Dilde çamların al
tı • gözden r;eçirildiği zaman bir ce
ket bulunmUftur. 

Çaketin cebinde bir yenice paketi 
bir kibrit kutusundan başka bir şey 
çıkmamıştır. 

Zabıta derhal tahkikata başlamış 
ve , bu gencin Bilyükadada Nev
zat Bey aokaf"ında otur~n 22 .Ya.ım
da Yasef olduğunu tesbı t etmı~tır. 

Tahkikat biraz tamik edilince, 
bu gencin kendini oldürmesindeki 
esbap ta meydana çıkmı~tır. 

Yasef Adada oturan MatınaT.el 

mer'iyete girmiş bulunuyor· Bu lı:a- memi zayi ettim yenisini alacağım
nunla vaziyet defiımiş değil, billllris 
hükilmetin şimdiye kadar olan kam- dan eskisinin hukmil yoktur. 
biyo siyaseti tahkim edilmiştir . 8 l Necmettın 

Konsoreiyom maHlm olan ilri te
mevvüç haddi arasında boraa arz ve 
talebini tevzin etmek rolünü ifada 
devam edecektir. Konsorsiyom ile 
depoziter banka olan Osmanlı Ban
kası arasındaki münascbat bir tali
matname ile tayin edilmiştir 

Yeni kanun mucibince yapılacak 
muamelatın her haftarun sonuncu 
günü akşamındaki vaziyeti hesabiye
ai Maliye Vekil eti namına borsa k<>
miserliği ve ayni zamanda Osmanlı 
Bankası tarafından ne§rli ilan oluna
caktır.,. --------

Öldüren adam! 
Film bugün çekiliyor 

Zümrüt Yalova 
kaplıcaları 

te~rinisanide kapanacaktır 

Tapu ve kadastro müdiriyeti 
umumiyesinin İstanbulda bulu 
'lan tapu miidür muavinliği teş 
kilatmın Ankaraya nakli öte
denberi mukarrer olduğunu 
Yazmıştık. Haber aldığımıza 
göre tapu kayıt kaleminin An
karaya nakıli için emir gelmiş, 
ve mahzenlerde mevcut defter
lerin nakil hazırlıklarına baş
lanmıştır. Bu hazırlıklar cüm
lesinden olmak üzere defterle
re işaret vazolunmakta ve va
gonlarla sevkleri için şimdiden 
bazı tedbirler alınmaktadır. 

Kordelyayr oeviyor ve genç kızdan Claude Farere'in (öldüren 
da mukah,ele gö~yo~muş. Yaaef. adam) ismindeki eserini sinema 
evlenmek uzere bır ıkı defa kızı ba-
amdan istetmi§ae de ret cevabı a!rLı:ş ya al~~ olan maruf A~an o
buna ilaveten de Kordclya müthış pGratoru Kurt Kurant dun şeh
bir tazyik altına alınmıştır. N~hayct rimize gelmiştir. 

Bu mevsim zarfında binlerce 
hastanın ıztırabıııı dindiren kap
lıcalanı ancak te~rinievvelin on 
beşine kadar misafir kabul olu
nacaktır. Mevsimin son günle
rini zümrüt Yalora kaplıcala· 

nnda neş'ell bir tedaYİ 'c bti
rahaclc geçirmek lstirenkr ~im
diden kendilerine yer ayrılması 
için \"alova'da kaplıcalar mii· 
dürlüğune yahut Scvrisclain mu· 
dütiyet kalemine mürncaat ede 
bilirler. Telefon fleyo~lu ı 7.+S 

Tapu teşkilatı 
Haber ald~ıza göre yeni 

teşkil edilen kazalarda da bi
rer tapu memurları bulunma
sı için viliyetçe tapu idaresine 
emir verUmiftir. 

Yeni talimatname 
Tekaüt kanununa zeyl ola

rak neşredilen talimatname hak 
kında Maliye Vek!letinden zat 
ınaqlan muhasebeciliğine bir 
tamim gönderilmiştir. 

Polis mektebi 
Polis mektebi bugün açrla

caktır. Bu tahs~l d_evreai için 
ınerkezlerdeın 100 Ef. polis 
mektebine gönde:rilmiftir. 

Havluculann bir şikayeti 
Açık göz buı tüccarlar hariç 

ten top kumaş getirtmekte ve 
bunları pek az masrafla burada 
havluya kalbetmektedi.rler. Bu 
suretle ucw:a mal olan havlular 
Yerli havlulardan fazla siirülmek 
tedir. 

İstanbul ticaret odası men
sucat komisyonu tüccarlamm
zın itira:ılarını haklı bulmuş,top 
kuma~lardan da (225) kuruş 
gümrük almmasmı kabul etmiş 
tir. Mesele Maliye vekaletine ak 
settirilmiştir. 

Açıkgözlere kapılmayın ! 
İktısat Vekateti :ı:iraat me

nıurluklarına gönderdiği bir tez 
kerede, zürraa verilmiş olan maz 
bataları bazı muhtekirlerin ucuz 
tiatlerle toplamakta oldukları, 
binaenaleyh halkm paralarını ta 
rnamile alacak.lan b!r sırada bun 
dan bazı muhtekirlerin müstefit 
edilmesine meydan verilmemesi 
bildirilmiştir. 

Talebeye teshilat 
Şirketihayriye, sonbahar mev 

simine ait seyrüsefer tarifesini 
29 Eylul Pazartesi gününden i
tibaren tatbika başlıyacaktrr. 

Şirket, mekteplilere bu sene 
de teshilat gösterecektir. 

Boğaziçinln Rumeli ve Ana
dolu cihetlerinde mevcut mek
teplerile İstanbuldaki mekteple 
~e gidip gelecek talebe için de
vam saatlerine göre seferler tah 
sis olunmuştur. 

Alman ticaret muahedesi 

bundan 4 gün evvel genç kız bır yo- Filmin artistleri de bir kaç 
lunu bularak Yasef.e kadar gelmiş .ve güne kadar şehrimize gelecek-
babasınm kendı•ını Avrup.ıya gön- . . , 
dermek iskdiğini, ertesi gün hare- !erdir. Bunlann ıçınde Konrayt 
kete mecbur olduğunu söylemiş ve Wayt da vardır. Operatör bu 
iki sevdalı genç buseler arasında va- sabah Dolmabahçe sarayında 
ziyeti düşüruneğe başlamı lar. filmin harici ve dahili manzara 

Bir çare bulamıyan ve kızı kaybe- kısımlarını çevinneğe başlıya-
deccğini anlıyan Yasef Kordelya- caktı 

Dil r. dan ayrıldıktan sonra, doğru e K W ldikt 
gitmiş, ve cakctini çıkararak ken- o~ayt . ayt ge en son 
dini denize atrnqtır. ra filmin seslı kısımları Yıldız 

Yasefin bu tekilde intiharı tcsbit sarayında çevrilmeğe devam e
edildikte~ s?nra, cesedi ailesine tes- dilecektir. Bu husus için bahriye 
llm edllmıştır. .. · d k' 'h" kı ı· 

muzesın e ı tan ı ve ymet ı 
Sarhoşluk sandallardan istifade edebilmek 

Şehremininde Karabaş mahalle- için teşebbiisatta bulunulmuş
sindc oturan Niyazi, kardeşi Ziya ta tur. Sarayın bahçesindeki havuz 
rafından sarhotlukla yaralanrruş ve da bu kayıkların yüzdürülme 
ba~taneyc kaldınlmıştrr. , tecrübeleri yapılacak, bilahare 
Bır aylık zabıta vak alan filme çekilecektir. 

Eylı11 ayı zarfında tehrimizdcki Kumpanıyarun şehrimizden 
polis vak'alannın yekun.; 684 ü bul- figüran temin edeceği doğru de 
muıtur. Bu vaka'lar içinde en faz- ğildir 
la yekiln tutan hırsızlık, cerh vak' B' · f b 'k Jı 
alarile kazalardır. Eylülün birinden Jr a rı a yapı yor 

Haliç Fenerinde madeni eşya i
mal e,mek Üzere bir fabrika inpsma 
başlanmıştır. 

lstanbul ikinci ticaret mahkcm~
slndcn: 

l\i!Ullis Prodiromos Allmciyadis 
efendJye ait olup ;'ılııhmuıpışıda 
kürkçü hanında 36 No. lu dükkanda 
mevcut bulunan lrüçillr ve bilytik 
h42ır elbiseler açık nmırma usulilo 
ıatılacagından IAlip olanla.nn S Teı. 
evvel 1930 cumartui günü ua· 
onda mezlı:iır dU!c na mUracaatlart 
llAn olunur. 

Asliye mahkemesi UçilııcU hukuk 
dalreslndrr: 

lsıadbul Evkaf müdüciı·eıioln 
Şehzadebaşında Balaban ağa mahal· 
lesinde Çlllngir sobAında 18 No. 
dükkılnrn (12) hisse itibarile (17) 
schlmlne mutaanrrif olan ve ikameı
gAhı meçhul bulunan Hatice Akıle 
llanım aleyhine ikame eylcJıti tas
hıbı kayıt ve fe•lıi icııre davasının 
icra kılınmakta olan talıkıkarında 
mumaileyh•nın hayıt ve mematın 
dan haberdar olanl•na bir sene zar
fında mahkemeye ma!Omsı verme
ler! lürumuna karar vrrllmi~ oldu· 
ğundan kanunu medeninin 32 inci 
mndde ine ıevfikan llAn olunur. 

dün sabaha kadar HO hırsızlık, 88 
cerh, 40 kaza olmuştur. Muhtelif 
vak'aların failleri olarak 119 hırsız 
yakalanmış ve adliyeye tevdi edilmiş 
tir. Kazaların kısmı azamı otomo
bil vaka'Jarıdır. 

EyHll ayında otomobil altında ka
larak yaralanan ve sakat kalarılar 
26 kişidir. Bu ayın yankcsicilikleri 
de hatırı sayılır bir haldedir. 

JilaJef ~aiıni encümenin~en: 

Sınıfını geçemeyince .. 
Darüşşafakada, dokuzuncu sınıf 

talebesinden 906 numaralı Baha Ef. 
hendese deraindcn sınıfı geçemediği 
için tentürdiyot içerek İntihara te
şebbüs etmişse de yetişilrcke kurta
nlmıştır. 

Arap Abdullahın işi 
Evvelki gece saat ikide kabzına! 

Arap Ahmet ve Arap Abdullah, Be
yoğlunda Gülbahçe birahanesinde a
damakıllı içmişlerdir. Bundan sonra 
zinoda bulunan Saim Efendiyi kaşı 
kavga çıkararak Arap Abdullah ga
üzcrinden ağrr surette yaralamıştır. 

Geceki yangın 
Gaitada, Fermcneciler caddesin

de bir terzi dükkiınındaıt dün gece 
yangın çıkmışsa da yetişilerck sön
dürülmüştür. 

650 lirasını çalmışlar 
Nişan taşında Ahmet. Be>'. so.~- -

ğmda sakin Tramvay şırketı mühen 
disi Cilaroküs Karaköy ile Harbiye 
arasında içinde 650 lira ile busu! ~v
rakı bulunan cüzdanını yankesıcılk 
suretilc çarptırmıştır. 

Sahte memur 

Arnavut köylinde liitfiye mahallesindı> 30, 65 No. hane 

•• .. ,, r 3, ı 9 o ,, 

.. .. " 2 l, 35 " ... 

" .. .. 31, 63 .. " 
,, 

" 
•• ,, 

•• .. 
1 1' '.?J " 
J, 5 ,, 

10, 21 •• 

.. .. .. 
Nuruosmaniye :\lthmet paşa sokak 3, 5, 7 ~ ., 
Bulada muharrer cmlAki bu. usiyeniıı icar müzayede müuderi 

te~rinicn-el ıJJO çar~:ımlı:ı giinü saat on bire bdar temdit cdil
mi~tir. Taliplerin enl'iimeni 'ilı\ycte müracaatları 

* * * 
Sirkecide ceznirli Ahmet paşa medrcst. 
Sehzndclıaşındu mimar 1 !asan ağa .., 
Dinnyolunda Köprülü :\lchmct paşa medrcsc,;i 
Hasekide Kumbarnham: caddesi 48 No hane 
Kapalı ~·r~ıda DlHik ~okak :lO, 52, 54 No hane 

,, • Takktciler sokak 22 No dıikk!n 
" ,, Bedcsran kapıoı l 2 No 

Beşikta~ Kılınçalide ,\,;arive mekteb: 
Beşiktaş bpdan !brahim .ağa ... 

Arnavut koyUnde ı .+, 39 No ham 
Üsküdarda Valdeiatik medresesi 
1Jaydarpu~ad1 llırnhim ağa mektebi 
Baladıı yazılı cmlı\ki hususiye icare verilmek iizre 15 teşrini 

evnl ııao çarşamba glinü saat on bire kadar müzayedeye konul
mu~tur tıtlipleriıı eııctimene müracaatları. 

* * * 

Akasarayda oturan Satahad_'_li~ 
isminde biri kendine memur susu 
vererek bakkal Mıgırdıç ve sütçü Na 
omun dükkanlarına gitmiş, kendil<"-

yeni Alman ticaret muahedesinin rindcn sıhhat cüzdanı sorarken yaka 
'<ttbikına başlanması piyasada mü-

Bedeli muhammeni l-183 liradan il>ııret Beyoğlu 
tepde mevcut ankaz satılmak uzre 15 te~rinieyvel 
gum, "at on bire kadar müzayedeye konulmu~tur. 

35 ind mek-
930 çarşamba 
Taliplerin en-

lıl bir · lanmıştır. ıı:ı tesır icra etmiştir. Bu .mua- ------.----
h•dcye göre, d•ri mamulatı, men - Mahalle içinde benzin 
!Ueat, mukavva, fırça, şarap, kavu-
<uk eşya, poreclen takı'aılan, demir deposu 
iıletler, debagat eıyası, bakır tel ve 
~alı!o. madeni eşya, saat, musiki a- Şişlide, Standard Oil gaz şir ı 
· tleri. sinema cihazları, telsiz tele- keti bir gaz ve benzin depol',ll !0

11 .ihizeleri, otomobil ve yedek ak yaptınnağa başlamıştır. Bu de
amı , boyalar, ~.atbaa ve yazı mü- ponun civar icin büyük bir teh-
tekkeplcrı, aıpırın ve diğer tıbbi . - • ' al ah 1 
müs:ahzarat gümriik resimlerinde lıke oldug_u~u ~a~lr beanl di": a 
~ilzc!< 5·30 kadar tenzil.it vardır. le halkı bır ıstıda ı e e yeye 

En ziyade mazharı müsaade bü- müracaat etmiş, burada gaz ve 
tıın d vletltr de bu tenzilattan is- benzin deposu yapılmasını pro
~~ad edeceklerdir. Gümrüklerde ye- testo etmişlerdir 
il~tbır foalıyet ba . göstermiş. ithalat Standart Oil ş. irıtetine orada 

lllıştır, · 
Bunun sebebi. tüccarın bu mua- bir benzin deposu yapmak için 

he_dcden istifade edecek külliyetli Beyoğlu belediyesince müsaade 
~~ktarda e~yasını, m~ahedenin tat- verilmiş değildir. Fakat tevhid-

in~ ko.?ar_ bek.le~mı~ olmasıdır. den evvel şehramaneti Standard 
Gumruk ıstatıstık müdü .. M · 

t f N · . ru us- kumpanyasının arzusunu }":nne ,, . a urı Bey. tıcaret muahedeleri- . . . . .. 
•
1n t•min ettiklrri menafi hakkınd getınnış, mahalle ıçmde böyle 

~azı~ladığı "ahti tarifeler., namında~ kocaman bir tehlikeli depo açıl-
ı rısaıe iııtışar etmek üzeredir. 1 masına müsaade etmiştir:..___ 

cı ı mcııc nıuracaatları. 

l\aııd illi kız ona mektebi mudürluğünden: 
Talcbcııın ismi 
Mürşide r ı. 
Hikmet 

" Malike .. 
San det .. 
Saniye 

" Mebrure .. 
Seniye .. 
Hanife ... 
Şükran ,, 
Semiha .. 
Cemlle 

" 

Pederinın ismi 
Müstafa B. 

l\lcrhum Ahmet Hamdi B 
,, limail Ha~kı B. 

Muallim Mustafa B. 
Merhum H .. san B. 
Şehit lbrabim Şiikru E. 
l\l:rhum Mehmet Emin B. 
~chit Ömer a 
Rifat B. 
.\li il 
lsmuil E. 

Dosya No. Sınıfı 
97 3 

5! 
5!? 5! 
93 2 
56 1 

li 1 
86 1 
95 1 
2-l 
ı 1 

82 
Mektebimlzde 25·9-930 tarihinde icra kılınan levll meccani rnu

sabaka imtihanını yukarıda isim ve do~ya numaraları yazılı olan 
hanımlarm k.uannıı~ oldıılcları • 1~ olunur. 

;ôrayı~evlet Beisliğiu~eu: 
Şıırayıdevlecte te:ıdw kanununun lO uncu derecesine dahil üç 

mülhımlık münhaldir. 
işbu dereceye tayin edilebilmek için mektebi ali mc'zunu ol

:nakla beraber !(:trp Iıs:ınlarından birine vılkıf olmak lazımdır. Aynı 
zamanda ralipkrın ııtu1: yıı~ını mütecaviz olmamaları arttır. Bu 
şeraiti haiz olnrl:ı r nr·mnda te;rinicvvelin 20 inci pa:lnrtesı günii 
sa.at 1-+ de Ankarad! • ı)rayıde\ let dairc,inde mus.ıhaka imtihanı 

yapılacaktır. T~I p r ı ~ı n 1 ırın mczkı}r tarihe kadar memurin kanu
nunun dördunciı ınadJe,inde ya1:ılı vesikaları hamilen bir arzuhal 
ile Şı}rayulc,·lt• t lı .~ kdtipli~ine müracaat etmek•ri i An edilir. 

E~irne vilayetin~eu : 
Ha\Z~·llzıınküprı. ıolunun silindiraj ameliyatı ihale edilmek 

üzere kapalı zua[ ıısuliylc münakasaya çıkarılmı~tır. 4· IO·QJO cu
martesi günü ibak'i yapılacağından taliplerin encıimcni vilayete 
gelmeleri ilan olunur. 

Artık dalma esefler hır.ıkan alış verişlct 

B 1 T T 1 
Hu;u;! uçlu 

VERŞARP 
kalemleri sayesinde 

Tereddüt kalktı· 
l ler yerde 

EVERŞARP 
kalem veya kur,un kalemini isteyiniz.. 
kat'iyyen mlltee;sif olmıyacak;ı nıı.. 

JNERSHARP 

/:fa~/ 

Umumi Hccntalıırı: 
SIDNE.Y NOWlLL ve 

Şurck:ı~ı 

';al:ıt:ı Kenırk Uc• Han 

lstan~ul limanı sa~il sı~~iJe ınertezi 
~asu~ta~i ~li~in~en: 

J 

Mii;tahdimİn ihtiyacı için nıunakasa surctile l ~5 takım elbise 
ve o mikdarda kasket pptırılacajı;ından münakaı;a giınıi ı 1 te~ri
nievvcl 1930 tarihine musadH cumarte.'i olarak te>bit cdilmi~tir. 

Taliplerin ınezktlr elbiselere ait şartname ile kuma~ı ve ellıise 

numunesini görmek lizre her gün Galata da 1\ ara :\lustııfa paşa 

sokağınd:ı k!in levazım ve mubayaa memurluğuna Ye münakasaya 
i~tiraketmelc !ıxredc yevmi mezkQrda saat 14 de komisyona miira
caatları ilan olunur. 

Asg~rt 

75200 
13700 
5850 

Azami 
95000 
17200 
10150 

ev"i 

Ekme~ 

Koyun et 
Sa,1e ,,ğı 

~ınir mettepler mü~ayaa toınisyonun~an: 
lzmir leyli mekteplerinin l haziran 931 ıarı!ııne kndar ihtlyaçlın olan 

yukarıda i im ve mıkdarlın yazılı erzak ~-9·9JO tarihinden f.l.-10·9.'l() 
tarihine ka1ar kapılı zarf u u'll• munaka<aya konulmuştur 'eraiti anlamak 
isıe,enlcrin Erkek !Jseslnde mfiıcşeklı:il mubayaa lromısyonuna mUrıcurlan 
ııa:..uır. Temınat akçe vo mekıııpları ihaleden hlr gi.ın cnellne kadar bınır 
mektepler mohuebocillğinc ıeslim <. dilmesi ı•rıtır. ihale 14· !0·930 salı 
günü sa3t ı ~ de erkek lr esinde icra ltılınıcakur. 

••••••••Açılıyor•••••••• 
Beyoıı;ıu·r.d•MuJen RUJ• 5! reşrınev~~ı .. 
Taksim'de perşembe gunu 

açılıyor . 
Sıraybumıı parkında icrayı ahenk eden on iki kişiden murelckcp 

( Asri Türk Aile Musiki heyeti) terennüm edecektir. 
Muganniye ve ıııugannl s Orkema heyeti 

HJlı:meı Ri11 Uınım ~ Necati Bey kemani 
Sımiba Nczlb ~ ş • 

1 
eref Bey kltrnet 

Mahmure 
• Şefik Bey piyanist 

'eyyın • 
Muallim Nuri Hali! Bey Emin Bey viyolonsel 

~Gazdhan Numan • Şevket Bey bınjo 

•••••• ••D~rvı, zade lbrahlm~~O•••• 

,) 

SEYRiSEFAi 

teşrinicvnlden itil>ar 
Adalar, \'alova , :\Jnd:ı l\al 
ınış Ye Anadolu hattı tarif 
)eri değişmış ,.e Rııstancı 

Adalar hattı da ld~vcdilm!şti 

Yeni tarifeler i:-kclelere ası 
mı~nr. 

İSKENDERİYE 
sür'at po tası 
(ı • ) vapuru :ı 

ZffilT teşrini ev•I 
cuma 1 Oda Galata rıhtımmd 
kalkarak cumartesi sabahı iz 
re varır ve lzmirden sııat 1 
de kalkarak pazarte>i s~at 1 

da lskendcrlyc"yc 'aracak \ 
çal)llmba lskend~rive\l 'l k 
karak lzmir'c u~ra)·urak Is 
bnl'a 12 de gelir. 

1 KEDERIY~:DF. . nkr •m 
PORTSAtr için de E<ya 
bııl olunur. 

Mersin postas 
( KONYA ) vapuru 

Teşrinievvel çarşamba ı 1 d 
Galata rıhtımından kalkara 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bo 
rum, Rados, Fethiye, F'inlk 
Antalya, A!Alye'ye uğray:ır 

Mersin' e gidecek ve dön lişt 
ay.u iskclderle beraber Ta 
cu Anamor'a uğrayacaktır. 

Dalyan \'C Marmaris yok 
ve yiikü gidi~ \C gelişe Fe 
hiye'de aktarma sureıile alını 
verilir. Çanakkale için yu 
alınmaz. 

A yyaJık sür' at 
postası 

(Mersin ) npunı JO Eyi 
salı 1 7 de Sirkeci rıhnmın:fa 
kalkarak Gelibolu Çana ·kal 

Küçukkııyu, Edremit, Burhan 
ye, Ayvalıjı;'a gldece';: ve d 

nüşıe mezktlr iskeleleri~ birli 
Altunolufa uğrayarak gel 
cekdr. 

Satılık eski ve reni rcnt 
bezi kırpıntıları 

Levazım anbarında mute 
rakim takriben ikı ton ·>k 
ve yeni tcnıe bezi k'rpı u 
lanrun kıl . u ckız kanı 
on parada talil• uhtl! 
sindL-dir. ~'az(a,il ıtın ııl 

mal!;a talip ob ıu e\ 
lul 9,ıo tarihinde li.lt ı o tt 
levazım mııdıırl tığı. e g ·l·m 
!eri. 

Bartın-InehoJu Po.;ta 

vapuru 29 
Eyltll 

HILAL 
llazarte 

günü akşamı lrkecl rıhtımın 

hareketle Ere~li , Z:ıng~lda 
Bartın, Cide, lnebolu, Enenı;e 
1li~ı iskelelerine azlmeı ve avd 
edecektir. Yük ve yolcu iç· 
Sirkecide yeni hancı ı nu 
rotu acenwına müracaat. Tel 
defnu lsıanbul ::; ı 05 

Beyoğlu dördüncü su 
hukuk hakimliğinde 

Bıyop;lunılı Hiriao1trgi apo 
marunın (7) numaralı dairede muk 
ve bıanbulda l erınanya hanında 
11, 12 numaralı yazıhanede Y•$ d 
ticaretıle mu~ıeji;., ilcen ~ ağu 

l 9~9 tarı· lnd vrfat eyleyen 
cardın Hayım R nha efendinin • 
caklılannd•n oluo alacııdm mfi 
veffanın borç dcft rinc uret: ko 

yede kayd ve k•bul edilen ailC 

lılann terekenin acilen ta !iv 
hakkı:ıda müzıkeram bulunm 
üzere r eşrinievel arının alnncı po 
teıi gQnU >ahahleyln aut on 
çuktı beb.cmcb.•l mahkemeye 
mdert lüzumu i~·.r olunur 

Hcıoğlu dörd~~cu~ bJk 
mahkemc.ınden-

l\bçkıda \'ehbl bey apam 
nında (JJ num:tıalı dairede mu!;, 
iken 5 bazir. 1930 t3ri~inde , .• 
eden Hacı .\bduş zad. Abdurrah 
bey ~erekcsl~ln mirasçıların talebi 
resmi tasfiye,inc karar vcrtlmi 
avukat Tnlat ,.e \'edat beylerlo 
Alküiyadls <fendi tasfiye mem 
tayin edilmiş olnıokla al.lkadarı 
mal Om 
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DAN TOS Hasan • 
IS Macunu Bir harikai san'a 

olup 29kuruştu 
DANTOS Diş macunu diıleri 100 sene yaşatır, çUrlimekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve diılerin arasında kalan tefessühatı \e ufu ne 

izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mlııi olur. Ağızda gayet litif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve ağıı:dan gelecek her tUrlll haatalıklann sirayetine manı olur. Avrupada d a im 
birinciliği abr ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En bUyilk mükifatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos dit macunu yerine baıka bir marka verilirse almayı.uz. Çünk 
Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dit mllstahı:andır. 20 kuruıtur. 

Zonguldak Maden mühend!si 
Mektebinde tesis edilen meslek şubesıne 

dah l olmak lızrc miisabaka imtihanına iştirak edip ihran muvaf
Hiç beklenllmedlfil bir 
zamanda birdenbire 
zengin o lmak ancak 
Tayyara Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

!llllill~-----~-------111!!1!!1!1~-lmli! !!1111111111111• DIŞ TABiBi -...ıııı 
Dev et Demiryo arı !~~~~I:na~P~~! 

fakıyet eden efendiler. 
E•aıni imtihan olunduğu ismi lmtihan olunduğu 

mahal 

İstanbul 

idaresi lla nalı siede kü:aük~ ;!~~~ llanrna 

ıaruk Efendi 

. lıııcyin Edip ~ 

.laki .. 
t lilmı ~ 

'iaydar Salih 
" lbrahim .. 

'ıluzafftr .. 
'llaci .. 

mahal 

lzmir 

" 
" .. 
,, 

Balıkeılr 

.. .. 

Cemalettin Efendi 
Turgut Hamdi ,. 
Ömer Orhan 
Fikret 
Enver 
ZıhnJ 
Zeki 
abdülkedlı 

,, 
,, 

" 

.. 

.. 

Zon~ldak 

J,, 

" .. 
.. 
" :\il Sair • &tan bul Raaim • ,, 

Suleyman Sırn • ,. Cemil ,, ,, 
·uıeyman Ahmet ,. ,, lbrahim Hakkı • Aydın 
Fethi Barbaros ,, ,, Rasim ,, ,, 

lalmlcrl ve imtihan olduklan mahaller yukarda yazılı efendile
rin 80/ 9 /980 akşamı Zonguldakta isbatı vücut etmeleri ve bera
berinde 1 palto, çamqır ve hasarata kıırşı S lira getirmeleri ilin 
olunur . ••••••••••••••• 
Feyziye Lisesi 
Kız lstanbuJ - NİŞANTAŞI Leylt 
« « 

l!rkek (Telefon: Beyoğlu 4039) Nehari 
Tım devril! Lisedir - ilk kısmı ve cocak yuHsı vardır 

lts Talebe kaydına başlanmıştır 
Hu g11n M&t 10 dan 17 ye kld1r, Ntşantaşı'ndı, K.rıkol klrtısında 

balunaıı mekteblml&de ıtyaret lıabul olunur. 
POSTA iLE MURACAAT 

edenlere tahriren izahat veriJ!r 

TlYllBE PlYlNG~S~ 
BiLETiNi ALINIZ. 
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. 40.000 Liradır 

Konya Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Konya Erkek lisesinde in proje, fenni §artname ve aneks 
şa edilmiş olan binanın ikmali suretlerini almak li:ıımdır. 
inşa.atı 9 EylQl 930 tarihinden 3 - Baladaki şeraiti haiz o-
29 EylCU 930 tarihine kadar yir- lup ta mezkfir evrakı fenniyeyi 
mi gün müddetle ve kapalı zarf a1ı:nış olan talipler yevmi ihale 
usulile münakasaya vazolunmuş olan 29 Eylfil 930 Pazartesi gü
tur. nü saat on beşe kadar yapacak-

2 - Münakasaya iştirak ede - lan hesaba göre teklif edecekle
cek müteahhitler bizzat mimar ri fiatın yüzde yedi buçuğu nis-

Q b ı d' ' d veya mühendis veyahut mimar betindeki temini havi teklif mek 
,,auısnn e UulJUSIDuen: veya .müh~ndisle teşri~ . mesai tupları ile Konya Defterdarlığın 

eylediklenne ve bu kabil ınşaatı d .. kkil ·· ak k · 
J - 500-1000 ton hacını istiabisinde bir mazot tankının inşaatı yapmış olduklarına ait evrakı a muteşe .. mun ~a omıs-

münakasa ve fenni şartnımeleri dairesinde kapalı zarf usulile ve müsbitelerile Konya Maarif E- yonuna muracaatlan ılan olu-
ylrml gUn müddetle münakasaya konulmu~tur. maneti mimarlığına müracaatla nur • .' 

~ _ lhaıe , reşdnı evvel 1930 cu çarşamba günü saat beşteclir. Istanbul Ziraat mektebi 
8 - Talipledn izahat almak ve teklillerini ona göre yapmak 

üurebelediyeye müracaat eylemeled ilAn olunur. Kayit \'e kabul şartları 
lstanbul lıbbat ve i~linıai muavenet Bu sene tali ziraat mektebi l lim oldugunu musaddak tabip 

~ 1 ~ 
halinde açılacak olan mektebe raporu ile tevsik etmek, 

mu Ur Unun 80,' aşağıdaki şartlar dairesinde ta- E - Aşı şehadetnamesi ve y lehe alınacaktır ı hüsnühal mazbatasını haiz ol-
Anltara, Konya, Çorum, Malatya, Adana, Kars, Erzurum ve 1 - Mektebe Orta mektep mak, 

Balıkesir doğum ve çocuk bakım evleri için aleni münakasa sure- mezunları bilfunüsabaka alınır. 3 - Bizzat ziraatle iştigal e-
Talipler mektebe alnacak mik- den çiftlik ve arazi sahibi evla

tlle 6 kalem ubbl gida mübeyaa edileceğinden taliplerin şartnameyi tan tecavüz ettiği takdirde dı olduğunu tevsik edenler ter-
görmek üzere müdüriyet mutemctliğlne muracaatları ve ihalenin müsabakaya tabi tutulur. clh olunur. 
eyltil 119 \lncu pazarteal günü olduğu ilAn olunur. 2 - Mektep leyli ve mecca- 4 - Kayit ve kabul zamanı 

T•ıcaret•ı bahr•ıye mekte- nidir. Birinci maddedeki evsaf Teşrinievvel bidayetine kadar-
tan maada mektebe girmek dır. Taliplerin ya doğrudan doğ 
istiyen efendiler aşağıdaki ev- ruya veya Ziraat müdür ve me-

b 1• a ı ı· s ,. mu·· d u·· r 1 u·· gv u·· n den saf da haiz olınası şarttır; murlukları ve mahallt mülkiye 
A - Türkiye tebaasından ol- memurları vasıtasile mektep 

mak, müdüriyetine üç lot'a fotoğraf 
ı - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine B - Sinni on dokuzdan yu- ve vesaiki ile istida etmeleri la-

kaptan ve makinist yetiştirmektir. kan olmamak, zundır. 
2 - Mektep Leyli olduğundan t:.ıebenin iaşe, ibate ve ilba· C - Vücudü ziraate müte- - İstanbul için Vilayet daire-

n mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra· haınınil olmak, siııde Ziraat müdüriyetine mü-
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. D - Sari hastahklardan sa- racaat olunacaktır. 

3 _ Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. - - . - b -
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. Ko"" h e F·at otomo ı·ı· 

4 - lki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun· n } } 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 

~ördüğü alelQsul tasdik edilıni§ talebe alınır. Tütün inhisar umumi müdürlüg" Ün-
5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal-

nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah- d 
~il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri laznn en: 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec· \zapkapısı levazım anbarında mevcut köhne llat otomobili 

buridir. pa/.arlık suretile satılacaktır. Taliplerin teminat akçelerlle beraber 
6 - Mektebe girmek arl!llsunda bulunanların hüviyyet cüz 4 ıe;rinievvel 1).30 cumartesi günu Galata tütün inhisar mıidiri 

rl:ınrnı, ası şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet-
nan.elerini, polisce mıısaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört yeti ıımumiyesindc miıhayaat komisyonuna mür~caat etmeleri. 
adet vc-;.l;alık fotoğrafını istidalarma repten Teşrinievvelin bi· 
rinci gününe kadaı Ortaköytle Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

Satılık emlak 
l':-as No. \Jc,kil ve nevi Teminatı 

T L 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kııpalı zar[ usulile 8 Te~rinisani 930 tarihinde bilmünakasa 

ahnacakur. Taliplerin ıartnameyi almak üzere Ticarrt şubesine 

müraca:ıtltrı. 

Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 meşe ve 
yine 9945 tane meşe makas traverslerinin ayrı ayn münakasalırı 
12 birİncl teşrin 980 pazar günü saat 15,80 dan ltlbare An!:ara 
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. • 

.\llinakasaya iştir.lk edeceklerin teklif mektu;ılarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e ludar komisyon kAtipli· 
ğine vermeleri lılzımdır. 

Talipler bu üç miinakasaya alc şarmamelerden her bir müna
ka&aya ait olanı beşer lira mukabillnde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden cedarlk edebilirler. 

• * • 
Devlet Demiryolları idaresine alt olup aleni müzayede ile icara 

verileceği gazetelerle illn edilen Haydarpaşa garındaki bii!e ve 
müşteınJ14tı ile ayn 0larak icar edilecek iskeledeki köşklin şartna

melerinde liç sene olarak gösterilmiş olan müddeti icarın bir 
seneye tenzil ve müzayedei aleoiıe dahi teşrinievvelin birinci 
çarşamba gününe talik edilmiştir. Şartnamclerln mevaddı salresi 
aynen bakidlr. 

Taliplerin buna göre mezktlr günde saat on beşte Haydarpaşa 
İşletme müfettişliği dairesine mliracaatları lüzumu i!An olunur. 

• * • 
Haydarpaşa gar binasının çatı ile çatı seviyesindeki kArglr ak· 

sarrun tamiri kapalı zarlla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 15 birinci teşrin çarşamba giinü saat 15 de Ankara

da Devlet demiryolları idaresinde yapılacakur. Manakasaya i$rirak 
edeceklrrin teklif melttuplannı ve muvakkat teminatlarının aynı 
günde aast 14,80 a kadar komisyon k&tipligine vermeleri IAzımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinda Ankara· 
da ve 1 laydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Kars vilayetinden: 
3/9/930 da yirmi gim muddetle ve kapalı zarf usulile müna

kasaya vaz edilip şeraiti fenniye ve ehliyeti kanuniyeyl haiz talip 
zuhur etmemesine binaen yapılan münalcasanın keenlemyekıin 

addile karar verilen :J.2950 lira 42 kuruş bedelli Ardahan yalnız 
cam yolunda 23/900- 23/00 inci kilometreler aras,nda vaki ayak
ları k!rı,<ir döşemesi ahşap , .e indelhacc beton arme olmak üzre 
yeniden inşa edllecek yirmi sekiz adet bir ve iki adet ve bir 
adet de altı metre açıkh ~ında 32 adet menfez ve köprüler yeni

den 25-9-930 tarihinden itibaren yirmi gun miiddctle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya iktidarı fenni ve malisine itimat edllen 
talipler kabul olunacaktır. Keşifname ve fenni şartnamelednl gör
mek ve fazla malOmac almak ve ehliyet vesikalarını kayıt ettir
mek tlzre ihale gününden sekiz gün evvel Naf• a baş mühendisine 
müracaat edeceklerdir. lledeli keşfin yüzde yedi buçuk nisbetlnde 
teminat ve mıkdarı ttahhiidü mUbeyyin teklif mektuplarını kanun 
ve usul dairesinde tanzim ve larihl ihale olan 16- I0-930 per
şembe gıinü saat 14 de kadar vilıl.yet makamına tevdi ~tmeleri 
illin olunur. 

Emlak ve Eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 

Kiralık Arazi 
Esas No. Mevki ve nevi Bedeli icarı 

41 Beşiktaşta 1 l:ısaııpa~a dere>inde 4-6-8 No. lı 180 lira 

87 Çırpıcıda 2 il:l. 20 dönümlük 9 parça tarla :\tuh telif 

131 Teşviki yede Mckcebilıorbiye arka~ında 1 
harita No. lı bostan 7.• 

131 Teşviki yede \lcktebiharbiyc arkasında 15 
döniim bostan 201 

131 Teşviki yede Mcktehiharbıye arkasında 10 
dönüm bostan 140 

ı 3 ı Tc~vikiyede \lektcblbarbiye arkasında 5 dö-

nüm bostan 70 
220 Çırpıcıda Küçiik bostan • 312 

BalAda yazılı arıızl birer sene miiddetle icar edilmek üzere 
müzayedeye konulmuş ve 9-10-930 tarihinde ihalesi mukarrer 
bulunmu~tur. Taliplerin yevmi mezkCırda saat onaltıda ~uhemlze 

müracaatları . 

4 l ıı~~iktaş .'ıbba>" jl;a mahalltsl H:ı•anpaşa dertsi 500 
4, 6, ll numaralı bo ·tan. 

70 lkykoz Tokat mevkii 82 dönüm seb.lc l ı ahçc>i 500 
72 Üskudar .~ltunl zade Valde batı;ı, ahır s:ımanlık 600 

ve erazi 

G •• •• ki u Rumeli tahlisiye mmtakasma vel 930 tarihine miifladif per§em um ru er mum tabi Melezburun da yeniden in- be günü saat 14 te !leni pazarlık 
şaaı kapalı zarf usulile münaka- muamelesinin icrası tekarrur et 

mu•• dürlüğunden sasr ilan edilmiş olan kovuş ve miştir. Taliplerin bu baptaki 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

84 h'araden i1. sah ili Yazla ç Ht li~ ı Cl\arında k ti çiık - 500 
bııy.ıl. Ku ın \'i!tli~i 

ll:ılı\da mulıarrt r crr ııık 'atılmak uzre ~crsitl atiye daire.inde 
ııı.za yeılq c kun ıılrrı,, lıır : 

J - :\luza\cd<! k~palı zarf) U>l.lll ı ılcdir. 
2 - ihale · ı ,ı . ıo - ııJıı tarih ınlk Arknr.ıde idare nıedisimiz hu· 

z .rund;ı icra cdilcckci r 
.l· - il alc) i r.ı u t cal.i p bedeli ihale derhal pe~incn tesviye edile

cektir. 
4 - Talipler td.lif nıc ktuplaro - ı her mLlk hizasında bal!da 

ı;ıı-tcri tn ttlll' at ll't'
1 t ı , ıbrile ,.c ~ ulıdcrimızdcn alacJkl ın bir 

kıLı ,•ru1 Me ı~ lı:riı !. t . ılı.ıl.: gulll nctcıı t\\d .\nkarada ,ımııın 
mı.ı;urlı ~. ııı. 7~ tı \Ol t l<."}ıdirl•·• 

: tarassut mahalli için teklif edi- şartnameyi görmek üzre Galata 
' .. .. .. • . len fiat Tıaddi layıkında görül- da nhtım caddesindeki idareyi 

M~~afaza ve mıntaka memur Perşembe gunudur. Talıplenn mi oldu-undan 2 te rini ev- merkeziyeye müracaatleri. 
!arı ıçm yaptırılacak Kaputlara ayni günde saat 14 te İstanbul- m:::::e::.=:!.ş.::.:.:.=g!.=:.=::.:....::....::..:~ş.:..:.:.:.:....:..:.._.:.._ __ -"---'--------
verilen fiat haddi layık görülme d o·· ük B .. d .. 1 .. - .. b. Rize VilAyetindcn: 
diğinden münakasanm pazarlık a um~ a~mu u~ ugu ın~ Rize Giimrük binası öniindekl idare! hususiyeye alt iskeleye 
la icrası kararlaştırılmıştır. Pa- smda muteşekkıl komısyona mu ilAve olunacak 60 metruluk kısmın bedeli keşfi ( 1 3040) liradan 
zarlık günü 2 t-eşrinievvel 930 racaatları. ibaret olup iıı~aatı 5- 10-930 pazar glinüııe kadar kapalı zad u~ıı-

125 kuruş KuştÜyÜ yastık !ile münakasaya konulmuş ve o :;Un sa~t 16 da ihalesi karar~a~-
yUzU .. ııe . . , urılıııı\tır Talip ohıcaklar şartname 'ıırt!tı mtı>addaka~ıııı nlnbılır Y~ 

Gala~asar•y sergısı nde bir çok takdırltre ma1.bu olan btanbulda Çak- örebilirkr. :'tlıinaka>a ·:ı i-tirak edenler teminat C\rakını iral:lt ka-
makçılar Jo (,'eşme ,.,kağınd,kl kuş ıuyıl fal>nknnd1 kılosu J~S kuruştan il. ) ' . • . • . k 
lı:ışlor ~u ıuılerLıiıı kilo u iıllır yasJık ıilıe ıor~an kuş ıüılcılnc mahscs ııunıınıın -.ırahatın:ı ll) gun olarak 1.ınzım \C nı.ı amı ı ilayctr 
Kıl:.!!!'$'""" cnv" cum·e 1 ~ .... , UCUt fjaıh saıılıns~r.ıdır. miadı '"' rıııda Hrmis olmalıdırlar. 

Dr. A. KUTIE 
Muayenehane ve tedavll elekt 
rlldye labratuvan. l(arı.ıı.o 

Topçalar cadde >I 34 

Dr.HORHORO 
Beyoğlu '1ektep sokık No .. 1 

muayene 11bıhtan akşama kadar 

Dr. hean Sami 

Öksürük şurubu 
ÖkıUrUk ve nefes darlığı 

lçlıı pek t~lrll illçtlr • 
'vanyolu Saltan. fahmuc türbeıi18 

lngillz mamulAtı 
11

NASYONAL,, MOT~R~ 
Mazot ve mangal kömuril ıle 

müteharrik gayet sade, lktisad 
ve lfatı her türlü rekabetttn 
aridir. Tedlyatta teshilAt. Her 
zaman teslime amadedir. TafsilAt 
için Galatada Per ·embe pazarınd 
\rslan Hanında 1-5 numaralard 

IZAKINO ARDITT 
müessesesine müracaat olunması 

Çanakkale Defterdar 
lığından. 

1300 balya otun ~ 1 ·9·930 
tarihinden itibaren on ııun mııd 
detle mlizayedeye konulduğu. 

Orman ve muadln idareler! içi 
8262 adcı defter ve 6179 adet cilt, 
56700 ıdec ceıvtl mtnalzemesl Is 
tanbul orman mUdilrtyıtind~n ve 
rtlmek tanı ile rabı tecile ve ima 
12 tofrlnlevvel 930 tarihine mUsac. 
pa.ı:ar gUnl\ ihalesi icra edilme' 
üzere mUnalcasai aleniye ıurec il 

mUnalcas•ya vozolunmuş niimunelerl 
nl görmek ve feroicinl anl amak bt• 
yenlerin lscanbul orman mildilriye 

• tine n1üracaıtlı rı ve yevmi mc:ıkö r 

da be<lcll muhammenin °r07,5 ~ 

nispetinde pey akçesini hamile 
saat üçte defterdarlıkta müteşekkl 
ihale komiıyonunda hazır bulunma 
tarı llAn olunur. 

lsanbul kız lisesinin yedin 
sınıfından almış oldugnm 21· ıo . cn 

ve 380 Nolu tısdiknnmemi } • V 

ettim; yenisini alıc•ğımdan eski<ini 
hükmü yokLur. 

\leli ha .\ hmct 

hcanbul heşlnci icra.ındon: 

Borcundan dobvı mohçuz ,. 
luruhtu mukarrer hir avnalı gırdro 

2· 10 930 tarihine mü;adif pcışeml' 

günü saat 12· 13 de Kumbaracı )' 
kuşunda A~opyan hanında açık arı 

urma ile saıılacaıı;ınd&n calip olan!• 
rın mezktlr vakıt ve mıh,Jde 929 
8908 doıyı numaruıyla memuruıı 

müracaatları llAn olunur. 

lsıanbul icra riyaseti kon kortl•t 
Komiserlijtindenı 

Konkordato talebinde bulun• 
fstanbul icra riyaseti allyye~in 
mezkur talebi ls'af buyurulan btı 
bulda Çnr~uikeblrde öıilclilerdc 2 
3 t No. lu Ma~azada kasket tlcar 
tile müte\ egıtll Hacı lsmall zı 
Numan Beyden matlubu bolunanl 
rın ıarihı lllndan itibaren 20 gıı 

zarfında Galaıada Merkez Rıhtı 

hanının ıiçilncil katında 5·6 • 'o. 
yazıhaneye nıııracaat1a alacakları 

defteri mah<usuna kaylı cttirmclt 
,.e tnribi mezkürd3n sonra müral!·t 

kabul edilme•' İ[l konkordato muı 
keresind~· n had\· bırr.t..ılaca:..ları 

maclucılannı usulcn ka)ll crıir• 

bükm l \ c hıki~i eşhusın icrt ' 
ill ;\5 kanununun ::!83üncu ma<'d• 1 
tedikan 10 te~rini sani carihi.ıc ftl 

sadif paz4msi güıııl saat onhrl 
yaı;lmıei mukı\rd:ı lıtlunmafarı • 
mlser sıfaulc il~n olunur. 
:"luman lıq in konl:ordato komts r 

A nı~•t llu<eı in 1 k.nu 

Mes'ul Mi!ıli'r: Pi~ ' 


