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Fırkamızın kuweti mühim tadilat yapıyor 

Beş 

hasta 
var! 

ETEM lZZET'in . 
yenı romanı 

teklifte bulunduğuna dair; yanlıt ha
berler işaa ettiğinden dolayı mütkül 
vaziyete düşen Zekeriya B., bu bata. 
sını aym mevzua dair hikiyeler yaz .. 
mak ıuretile telifiye çalıfıyor. Gaze
teciliJc aleminde aldatan da olur, al
danan da. Fakat bir lıakilıati olduğu 
gibi kabul etmeyip te tevillere sap
manın dürüst bir gazetecilik oyunu' 
olmadığını muhterem arkadaşıma 
söylemek isterim. j 

Mecdi Sadrettin ı 

Başvekilin teşek- J 

kürleri 
ANKARA, A. A. - Başve-· 

kil İsmet Paşa Hazretleri Baş
vekaletin uhtelerine tevcihi mü
nasebetile her taraftan aldıkları 
tebrik telgraf ve mektuplarına 
verecekleri cevapların gecikme
si ihtimaline binaen teşekkürle
rinin iblağıı.a Ajansımızı tavsit 
b~yurmuşlardır 

S. C. F. umuaıi katibi lıli
tahga meb'usu Nuri Beyin 
apartınuınlartndan olup Fet
hi Beyin Ankarada ikame-
tine tahsis ettiği Sakarya 

apartımanı 

lltaarlf Enıirıi 1'1u:ıaffer iJeg kü:;at e.~ıuı s11ıd1:1 nul/1111 1 .ı 
.çöyliiyor 

Ist nb ~ ye i bir 
Lise kazandı 

Evkafın yaptırdığı Valde Lisesi 
dün merasimle açıldı 

Pertev Nihal vakfının inşa et- bu muhitte mektebin ne büyük. 
tirmekte olduğu Aksaraydaki bir ihtiyaca tekabul ettiğini be
Valde lisesinin küşat resmi dün yan etmiştir." 
saat dörtte yapılmıştır. Niyazi beyden sonra Vali ve 

Küşat resmine şehrimizde belediye reisi Muhiddin B kur
bulunan maarif erkanile bir çok delayı keserken kısaca de~· t' 
zevat davet edilmiştir. ki: ış ır 

Evvela maarif emini Muzaf- - Mektebin vücuda getiril-
fer B. bir nutuk söyliyerek ez- mesi hususunda g k "f 

·· 1 d · · k' ere maarı ve 
cum e ernıştır ı; gerek evkaftaki · k d 

mesaı ar a aş-

- Bugün inşası ikmal edil- larıma teşekkür ederim. Mekte
mis bulunan Valde lisesi ile İs- bin küşat resmini bana tevdi et
tanbul yeni ve asri bir mektep mek kadirşinaslığında bulundu
d~a ~~zanmış oluyor. Memle- ğunuzdan dolayı aynca teşek
ketımızın mektep ihtiyacı çok kür ederim." 
f~~adır. Evkaf müdürü Beyefen Küşat yapıldıktan sonra da
d~nın ve mütevelli Osman Beyin vetliler mektebi gezmişlerdir. 
hı~metleri ile gördüğünüz şu Bina kübik tarzı mimarisi üzeri
~uk~~mel mektep vücuda geti- ne yapılmıştır. Mektep çok mü
rılmıştır. kemmel ve elverişli bulunmuş-

Bu hususta mesaileri sebkat tur. 
e~e~ bütün arkadaşlarına teşek . Şimdilik 10 sınıf teşkil edil-. 
kuru maarif ailesi namına vazi- mış olup gelecek sene lise ta
fe bilirim." marn olacaktır. Talebe kayıt ve 

Müteakiben evkaf müdürü kabulü mektepler açıldıktan son 
Niyazi B. bir nutuk ııöyliyerek (Lfitfen sahifeyi çeviriniz) 
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HARICf HABERLER •• 
Ef ganistanda Millet Meclisi Devlet Bankası 

Amanullah Handan elmaslarını "iade etmesini talep ediyor 
1Y emen niçin isyan etmişti Ucuzluk \1 Ecnebi matbuab ]JReddediJdi 

Memurlar birer maaş mukabilinde 
hissedar olacaklar 

Hünkar, izzet ve Tahsin paşaları 
meselenin tahkikine memur ediyor 

ıngı•ıterede hı"sse- ı~vusturyada Sabıkkıralınmal- Ankara, 29 (Telefonla) - Devlet !eri dolduracaklardır. 1ıtirak edeL • t• k Bankasına resmi ve hususi daire me- memurlar birer maaş nisbetindc his· 
d"l ., b l d ın 1 am ·ı • murlarının hissedarlığını temin için sedar olacaklardır. Bunlar beyanna· 

ı mege aş a ı.. iste e le ıarı verı mıyor muhtelif vekaletlere beyannameler melerini doldurup imzaladıktan son· 
LONDRAı 28 A.A. - Daily J n r Afganistandan yeni bir takım gönderilmiştir. Memurlardan hisse- ra hisselerini ıs ayda taksitle ödiyc· 

Sultan Hamit zamanında Ye · 
men ha valisinde de bu kabil. b~r 1 
isyan ve Iuyam vukua gelmıştı. ' 
O zaman A~a valiliğinde bu
lunan Hüseyin Hilmi Efendi 
- ki bilahare Hüseyi Hilmi Pa 
şa namile Sadrıazam olmuştu
tarafı şahaneden bir hey'eti na- 1 

sıha v~ muslihanın başında Ye
mene gönderilmişti. Hüseyin 
Hilmi Efendi Yemen ehalisinin 
hissiyatını okşamak ve halkın 
taassubu dindaranesine uygun 
bir yolda yürümüş olmak için 
başına sarık sardı, arkasına cüb • 
be giydi, vasi salahiyeti ile bir 
cok vaitlerde bulundu, fakat mu 
~affak olamadı. İmam Yahya is 
yandan vazgeçmiyor, memleket 
te emiyet ve asayiş bir türlü te
essüs edemiyordu. 

Express gazetesi hayat pahalı- "Temp!l" gazetesi Avustur- haberler alıyoruz. Bir müddet- dar olmak istiyenler bu beyanname-, ceklerdir. 
lığı hakkında bir tetkik makale- yada ahiren vukubulan kabine tenberi hastalığından bahsedi- ; 
si neşretmiştir. Bu makaleye ba- değişikliğinden ve şimdiye ka- len kıra! Nadir Han artık devlet 
kılacak olursa İngilterede hayat dar başvekaleti idare eden M. işlerile daha ziyade meşgul ola
pahalılığı bir senedenberi ehem Sshoberin istifasından bahisle cak derecede iyileşmiş görünü
miyetli surette hafiflemiştir. yazdığı başmakalede diyor ki: yor. Memlekette asayişi, kanun 

(Yapılan_tetki~ata göre ha- "Avusturyada vahim bir kabine,kuvvetini tesis için Na?ir Ha~ 
yat pahalılıgı İngılterede far~- buhranı vukua gelmiştir. Başve tarafından aylardanben sarfedı
dilir surette azalmıştır. Yukari- kil ile muavini M. Vangoin ara- len gayret az mühim değildir. 
ki telgrafın bahsettiği gazetenin sında çıkan bir ihtilaf üzerine Bu hususta kıralm biraderi de 
~elen nüshasında neşredilen ra- Schober kabinesi dağılmak teh- kendisine pek mühim bir arka
kamlardananlaşıldığma göre ge likesi altındadır. Ma!Umdur ki daş olmaktadır. 
çen sene 1 İngiliz lirası ile 6 şi- başvekil muavini bugünkü idare Afganistanda bir takım kabi
lin sarfedilmek lazım gelen mü- nin bazı harekatını şiddetle ten- lelere hükumetin nüfuzunu gös 
bayaa için bu sene yalıuz 1 lira kit etmiş ve hınstiyan sosyalist ' 

!
vermek kifayet ediyor.] fırkası da onun vaziyetini tasvip j 

eden bir karar sureti kabul et- . · 

1 
Alman kabinesi · · K b" mıştır. a menin istinat ettiği 

l BERLİN, 28 A.A. - Bnın- ve adet itibarile ~kseriy~ti haiz 
ning kabinesinin mali programı o~an grup başvekıl aleyhıne va-

. dülhamldln Bahrlge \' 1 k S 1 .. .. !" 1 k zıyet almış oluyor. 
ı ~ ge ece a ı gunu ma um o aca B b h h" · h k 

Mühim bir tekzip 
Meb'uslar, dairei intihabiyelerine 

gitmek için harcırah almazlar 
Ankara, 29, (A. A.) - Büyük Millet Meclisi İdare Heyetin

den bildirilmiştir: 
İzmirde münteşir Hizmet gazetesinin 25/9/930 tarih ve 1737 

numaralı nüshasında münderiç Ankaradan çekilen bir telgrafta 
Ankarada toplanan meb'usların dairei intihabiyelerine avdetle
ri için hükumet bütçesinden yetmiş sekiz ıbin lira harcırah veri
leceğine dair bir havadis görülmüştür. Esasen bu nevi içtimalar 
için kanunen harcırah tahsisi caiz değildir ve bittabi böyle brşe}' 
de tasavvur edilmemiştir. Bir saniadan başka bir şey olmıyan 
mezkur havadis tek1lip olunur. Nihayet Yemen isyanının es

babı hakikiyesi anlaşılmak ve 
halkın nelerden şikayet ettiği 
ve neler istediği bilinip ona gö
re tedbirler alınmak üzere Ye
men ahalisinin ileri gelenlerin
den bir hayJi zevat !stanbula da 
vet olundu. Bunlara bir dairci 
mahsusa tahsis ve esbabı istira 
hatleri temin edildi. 

Kendilerine İstanbulun şaya
nı temaşa yerleri gezdirildi; hü 
tasa ikram ve izazda kusur edil
medi. 

Nihayet bir gün zatı şahane 

İzzet Paşa ile beni bu misafirle
rin bulunduğu daireye gönder
di. Ne gibi bir arzu ve emelleri 
olduğunu ve nelerden şikayetçi 
olduklarını sorduk. İzzet Paşa 
bu iradei seniyeyi kendilerine A 
rapça tefhim etti. Sultan Hamit 
bu zevatın arzu veya şikayetleri 
ni tahriren yazmalarını ve biz
zat gelip kendisine huzurda tak 
dim etmelerini emretmişti. Bu 
ciheti de kendilerine anlattık.Bir 

ı kaç gün sonra yine İzzet Paşa 
' ile birlikte gidip kendilerini al
ı dık, saraya getirdik, Sultan Ha 

midin bulunduğu daireye git-
' tik, cemaat halinde huzuru şaha 

neye kabul olundular, yazmış ol 
dııkları arzuhalleri bizzat tak
dim ettiler. Bunlar icin arzuhal 
tabirini kullanıyoru~; çünkü 

ı hiç birinde Yemen isyanının ma 
hivetini siyasi bir şekilde göste 
reı;ek bir tek fıkra bile yoktu; 
hep3i hususi istirhamlardan iba 
retti. Halbuki Yemen kıyamı bir 
bakışta siyasi görünüyor ve kı
yam eden halka siyasi emeller 
atfolunuyordu. Gerelc bu a,rzu-
11allerin muhteviyatından ve ge 
ıek Yemen nüfuzlu tabakaları 
arasından seçilmiş olan bu zeva 
tın ifadelerinden anlaşılıyordu 
kı İmam Yahya ve saire gibi 
rüesa idaresinde vuku bulmakta 
olan o kıyam hal'cın arzusuna 
müstenit değildi. O rüesa hariç 
ten itma ve celbolunuyorlar, ha
ricin efkar ve amaline hizmet e
diyorlar ve bu sayede kendi 
menfaatlerini temine muvaffak 
oluyorlardı. 

Rüesanın tatmin edilmesi ve
ya isticlaplarına muvaffakıyet 
elvermesi halinde kıyam ve isya 
nın durduğu ekseriyetle görül
müs şeylerdendir. 

* • • 
Sultan Hamit, Mısır Hidiv

lerini hiçbir vakit hoş bir nazar
la görmemiştir. Vakıa Kavala-

ra da temdit edilmiştir. Şimdi
ye kadar 300 talebe kaydolmuş
tur. 

u R 1 n u u ranın ma ıyetı a -
zırı u. . 8.m r8_.f8 tır. kında yanılmamalıdır. Başvekil 

l~ Meh~et Alının .. n:aluıJ.~ olan BERLİN, 29 A.A. - Kabi- Schober Avusturyada intizamı 
sıyasetınden ve hukumetı met- nenin mali ıslahat hakkındaki iade eden adamdır. Onun "dahill 
buaya karşı mahut kıyam ve .. . ki t l'h t" ı h" d ki h k 
hareketinden dolayı padişahın muzakeratı nıhayet bnlınuştur. t~r. C es ı a. "he ın 

1
e are .. e 

M H .d. ı · · t d Tesbit edilen metinler ya tını erman ıttı atçı arı ve mur 
ısır ı ıv erme ~mnıye e e- - ·ı ff · " · h · ı d · d"kk t rın neşredilecektir. Montag ga- tecı er a etmıyorlar. Heımw -

memesı ve on arı aıma ı a ,, t k"IAt d hir h be ta 
ve teyakkuz altında bulundur- zetesi Rayhiştag meclisinin açıl renf eş! 1 abı ve a 

1 
ı ar .. f -

"' ·d· A k A- . . . • ra tar o an u grup ann nu uzu 
ması pek tabıı ı ı. nca ra- ması ıkıncı kanuna kadar tehir lt d k ı A h fi 
b• h d" · d İ T ı a ın a a_an vusturya ma a 

ı a ısesın en sonra ngı ız e- edileceg" ini zannediyor ı· b" · t"k ı Al · M d t · · ··f etme · ı ır ın ı am arıyor ar. man 
rın ısır a esısı nu uz - · "h b · · b 1 
1 · M h r · Londra- Bir ölüm 1 ıntı a atının netaıcı un ara 
erı ~e ısır a vadınhın d • . · cür'et vermektedir. Son seneler-

dan ıdare olması, a a ogrusu Berlın, 28 - Umumi harp es d ı· M s · ı M 
Mısırda İngiliz siyasetinin ha- nasında alman ordu grupların- Sehevvbee a ·f edıpe ' sok~a d"l · 
k. ·· · b 1 S ı . . c o r tara ın an ta ıp e ı en 
ım ve muessır u unması u - dan bırıne kumanda etmiş olan kıl! · · A 

tan Hamidin vesvesesini büs- B r h Le a ı sıyasetın vusturyaya ka 
bütün arttıran bir sebep idi. Hu a;'J'C:~ B ve ıa ~5 prensd ~ zandırmış olduğu şeylerin hu
lasa denebilir ki Sultan Hami- pdo • ho ldavyefr Y3;§~ a 0 

- nunla tehlikeye düşmesi müm-
ugu a e ve at etmıştır. k"" d"" " 

din kalbinde Mısıra karşı hiç- · .. . un ur. 

Sabık kırallçe 
termek kolay olmamıştır. Mem 
le~{etin her tarafına hükumet nü 
fuzunu temamile yayabilmek ne 
ôereceye kadar mümkün oldu? 
Yoksa bu hususta hükilmeti da-bi~ z~~a~ tam, hakiki ve sami- ispanyada numayış İngiliz İmperatorluk 

mı bır ıtımat yoktu. MADRİT, 29 A.A. _ Cüm- k f ha uğraştıracak işler var mı? 
A- b" h d" · ·· · M . . on er ansı Efganistandan o kadar nadir ha-ra ı a ısesı uzerıne ı- hurıyetçıler Toros meydanında . . . • 

sırdan çıkarılmış olan Hidiv k 1. "d . 
1 

h" d b"" İngılız ııtıparatorlugu konfe- ber alıyoruz ki bu hususta kat'! 
! . p İ ıra ıyet ı aresı a ey ın e u- t 1 "T' ,, b" h"·k·· ·ı · o·· smaıl aşa stanbula kabul o- .. . . . ransı op anıyor. ımes gaze- ır o um ven emıyor. un 
lunmadığından bir müddet İtal yuk bır mıtıng yapmışlar ve baş tesi buna tahsis ettiği başmaka- Tahrandan gelen ve aşağıya der 
yada vakit geçirmişti. Nihayet lıca caddeleri alay halinde dolaş l ıesinde diyor ki: cedilen telgraf Efganistanda bu 
oğlu Hasan Paşanın verdiği mışlardır. "İngiliz imparatorluğu kon- günkü vaziyeti göstermek itiba-
sadakat teminatı üzerine !sına- _ _ feransının arifesinde İngiliz sa- rile hayli şayanı dikkattir. Bah-
il Paşanın İstanbula gelip ika- rada ahval ve harekatı daha ya nayi birliği ve Trade Union kon sedilen meclis küçük mikyasta 
met etmesine müsaade buyu- kından tarassut edilirdi. F:ı- gresi umumi meclisi başvekile bir parlamentoyu hatıra getir
rulmuştu. hakika Abbas Hilmi Paşa İstan müşterek bir muhtıra vererek setle nüfuz ve iktidar Nadir Han 

Tevfik Paşadan sonra Hidiv bula geldikçe hakkında bir e- imparatorluğu teşkil eden hü- ile biraderinindir. Eı:ki kıralın 
Mısır olan Abbas Hilmi Paşa seri hürmet olmak üzre maiye- kumetler arasında daha müessir kaldırdığı bir takım şeylerin 
genç bir zat idi. Gençlik ve tec tine mihmandarlar ve ya ·erlel" surette iktısadi teşriki mesai te- şimdi iade edildiği anlaşılıyor. 
rübesizlik saikasile İngilizlc- tayin olunur, bu zevat Abbas sisi için kat'i fikirler dermeyan Fakat Nadir Hanın bir millet 
rin teşvikıne kapılacağı ve esa- Hilmi Pa~anın misafirliği müd etmişlerdir." meclisi tesisini istediği verilen 
sen haris bir zat olduğundan detince onun yalısında kalırlar- "Times"bu teşkilat arasındaki karardan anlaşılıyor. 
bazı emellerinin tatminini İn- dı; ancak hakkatte bütün bu noktainazar itilafını kaydede- TAHRAN, 29 A.A. - Rö
giliz siyase~ine itaat ve ink~y~t bu merasi~~e~ maksat Hidivi 1 rek hükumete bu müşterek ra- yter ajansına bildirildiğine gö
ta arıyacagı Sultan Hamıdın sıkı ve daımı bır tarassut ve nejporda teklif edilen iki noktayı re, Efgan milll meclisi son içti
k~fasın_d~ yer etmişti. İngi~iz zar_et al~ıı:da. ?ulundurrr.ak ol- anlatmaktadır. Evvela İngiliz maında bir millet meclisi ve şe
sıyasetının Mısırda ve Arabıs- dugu aşıkar ıdı. imparatorluğu camiası için bir hirlerle vilayetlerde belediye da
tanda ne gibi gayeler takip et- Abbas Hilmi Paşa İstanbul- ticaret konferansı teşkil edilerek ireleri tesisini ve Amanullah 
tiği hünkarca malum ve _bu s~- da bulunduğ~ müddetçe ara sı- bunun vazifesi imparatorluğun Han tarafından ilga edilmiş o
yaset~. karşı Sultan ~amıt daı- ra saraya ~elır, taama davet o- aksamı arasında iktisadi siyase- lan üç renkli bayrakla rütbe ni
ma muteyakkız oldugundan Ab lunurdu. Bır kaç <lafa da huzu- ti tayin etmekle olacaktır. Bu şan ve fahri unvanların yeniden 
bas Hilmi . Paşanın ~ngilizk_r ra kabul ve n_ıütea_ddi~ s_ure~ler- konferansta bütün İngiliz impa- ihdasını kabul etmiştir. 
elın~~ bu sı.yasete bazıçe olabı- le hatı~.ı ı;~tyıp ~dı_lmıştı. Bır ~- ratorluğunu teşkil eden Domini Meclis, emvalinin iadesi hak 
leq:gın_e daır vesves_eı_er h_~r a:1 ralık b1;1yuk bır ılt~fat ol~.ak u- onlar ile ana vatan olan İngilte kında Amanullah Han tarafın
ve dakıka me:".'c~ıt .. ı~ı. Hu~ka· zere mı~mandarl~gına vuzera- re müsavi surette temsil edile- dan verilen istidayı ret ve sabık 
rın bu temayulunu bılen bırta- dan Raıf Pş. tayın olunmuştu. cek fakat esas itibarile gayri res hükümdarın beraber götürdüi!"ü 
kım işgüzarlar da hem zati şa- Ancak sık sık verilen J

0

urnal- m"ı olacaktır. ~ elmasların idaesini talep etmeğe 

Hamdullah Suphi Beyin 
nutku neşredilecek 

Ankara, 29. (Telefonla) - Ham
dullah Suphi Beyin fırka grupunda 
söylediği nutuk gazetelerde par~a 

parça n yanlıt olarak intipr ettiği 
için nutuk tamam olarak neıredile
cektir. 

Sığır vebası ile mücadele 
Ankara, 29 (Telefonla) - Şarkta teksif edilmektedir. 

sığır vebası hastalığı ile mücadele Mücadelenin seri ve müapet nctıce 
başlamıştır. Baytarlar bu mıntakada vereceği muhakkaktır. 

Hariciye Vekilimiz 
Moskova, 28, (A. A.) - Tevfik Rüştü Bey refakatindeki ze

vat ve M. Siiriç olduğu halde Leningrada gelmiş ve istasiyon· 
da hararetle karşılanmıştır. Ordu ve donanmaya mensup müf· 
rezeler resmi selamr ifa etmişlerdir. Tevfik Rüştü Bey gündiiJ 
şehri gezmiş ve akşam Leningrad Sovyeti tarafından verilen zi 
.raf ette hazır bulunmuştur. 

Tayyare abidesi 
Ankara, ~9, (A. A.) - İstihbaratnnıza nazaran son şark hare

katı esnasında şehit düşen tayyarecilerin mezaııları bir aray• 
getirilerek Karakösede bir tayyare abidesi yapılacaktır. 

Türk ocaklarının vaziyeti 
Ankara, 29, (A. A.) - Gazetelerde türk ocaklarının yeni fır· 

ka dolayısile tebliğ edilmiş bir kararı mevzuu bahsoluyor. Hal· 
buki Cümhuriyet Halk Fırkası mahafilinde ve türk ocaklar! 
merkezinde yaptığımız tahkikata nazaran şimdiye kadar bu yol· 
da ne bir karar ittihaz edilmiş ve ne de bir tebliğ neşrolunmuş
tur. Ocaklarla Cümhuriyet Halk Fırkasının münasebeti ocalı· 
!ar yasasının üçüncü maddesinde tasrih olunmuştur. 

. 
Edirnede bir fırka mı teşkil ediliyor? 
Ediı·nede amele, lastikçi, çiftçi partisi namile bir fırkanın ter 

kiline başlanmış ve lazım gelen muamelenin icraııı için nizalfl' 
namesini ·ıilayete takdim etmiştir. 

Şarkta, Garpta ... Amerikada suiistimal 
haneye hoş görünmek, hem de lar tesirile bazı tedabirin itti- Raporda tavsiye edilen ikinc· karar vermiştir. Meclisin salahi-
hizn_ıet mukabilin~e menfaat h~~ındaı:ı l\.bbas . Hilmi Paşa keyfiyet de iktısadi ve mali i le; yettar bir murahhası kırala dev H d C H F 
temın ~tmek emelıle muttasıl muteess_ır ?lm~ş, ılk zamanla- de tecrübeli olan adamlar~an let işlerinin idaresi için müşarü- eryer e • . • 

VAŞİNGTON, 29 A. A. -"' 
Taksimi erazi idaresi reisi :Mr· 

bu vadıde • maruzatta bulun1:1r: rın samımıyetı o~adan kalk- müteşekkil bir umumi kitabet nileyhinmeclise bizzat riyaset et kazanıyor Ralth Kelley istifanamesinde 
!ardı. Hula~a Sultan !.famıdı ~ış, ~raya bazı d~dı ~odular da tesis etmektir. Bu teşkilatın va- mesi hakkında meclistarafından l Erzurum, 29 - Tercan bele- dahiliye nezaretini vasi petrolla 
f:rsır ahv~~ıne ~a~ş~ m~teyak- gı~şi!undai hunka~~ da ı;a- zifesi vakıt vakıt toplanan im- ızhar olunan arzuyu iblağ etmiş diye intihabı bitmiş, C. H. F. eraziyi gayrikanuni vasıtalarl9 
ız Avbeben Hışilrni~na. p u un unnak nl.ıksbı. ı ıştıl.k u samımıy~tsız- paratorluk konferansının karar- tir. namzetleri müttefikan intihap zengin petrol şirketlerinin e1e 

ve as aşanın şahsı ı ır ara ı o dereceyı bul- 1 t tb"k dil' d"l d".. . ı l d E m merke · an a ı e ıp e ı me ıgını ta o unmus ar ır. rzru z . . .. . _, 
üzerınde şüpheleri eksik etme- muştu ki izalesi ve vaziyeti sa- k" tm k . C . . Ak g-işmesi de Avrupa matbuatınd-a intihabr~a bu gün başlanacak- geçırmesıne musamaha etmış il' 

k · · l" ·· k.. b k · d . h 1. . 1 ıp e e tır. emıyetı vamm 
me ıçıln nek a~d~ ve mum un- 1 anınAıbab esıHz_a1 ru.rept a ını ba.- nasıl umumi br kitabeti varsa Almanyadaki Hitler fırkasından tır. C. H. F. namzetleri tesbit makla itham etmektedir. 
se yapı ma ta ı ı. mıştı. as ı mı aşanın ı- ı .1. . 1 • bahs tm • ·ı lm "!' d"l · t" N eti 

Malilm olduğu üzere yazm ri türkçe, diğeri arapça iki ka- ngı ız ımparator ugunu teşkil .. ; eg~' vesı e o. A uştur. ve ı an e ı mış ır. amz er 

Mısırda ikamet mümkün değil- tibi vardı. Arapça katibi Şefik ~~e~ ~eı_nl~k:tler k~~~smd~. da dan v=~~e;da::tes~ah:~~~ur?': ar~~~~:, b~ı tıe(~=~~~=)d_ır. 
dir. Mısırın zengin tabakası Paşa isminde bir zat idi. Bu Şe- d~yt e :ıımı d:I"mteıı ı~tm vucu- yazdıg-ı başmakalesinde ezcu··m- Mustafa Kemal Paşa Karaca-
yaz mevsimlerini Avrupada ve fik Paşa Viyanada .A!bbas Hil- u asvıye e e e r. 
kısmen İstanbulda geçirirler. mi Paşa ile birlikte tahsil et- Alman ve Avusturya le diyor ki: bey, Yenişehir, Akşehir, Gere-
Hedivi Mısır yazın bu suretle miş ve Hidivin talebeliktenberi tehlikesi "M. Schober tarafından riya- de, Ayvacık, Bayramiç, Lapse-
bir sayfiyeye gittiği zaman Av muhabbet ve emniyetini kazan- set edilen Avusturya kabinesi- ki, Bal.i, Aydın, Hacı Bektaş 
rupa _memleketleri~den J:er mıştı. Dirayetli, ağır başlı bir Alm~ya.?a s?n yapılan inti- nin istifasi attık bir emri vakı- nahiyesi ve Geyvede C. H. Fır-
hangi birini sayfiye olarak in adamdı. Tara/ı şahaneden al- habatta bu?'ll.k bır m_uvaffakıyet dir. Bu buhran Avusturya, hata kası belediye iııtihabmı kazan
tihabı takdirinde Londraya uğ dığım emir üzerine Şefik Paşa- kazan~ mı.Ilı sosyali.~t fırkası- denebilir ki Avrupa için vahim mıştır. 
raması ihtimali vardı; böyle yı saraya davet ettim. Uzun u- nm reısı Hıtler bu gunlerde ge- bir zamanda vukua geliyor. Ma

Bir taciri öldürdüler 
Tarsus, (26) - Maruf tacir· 

terden Hafız İbrahim Efendi 
bir serseri tarafından öldüriil' 
müştür. 

JJlektepliler 
mil8abaka•ı • 

Muallim kadrosu tamamlan 
mıştır. Münhal bulunmakta olan 
tabiiye muallimliğine Ebülmuh
sin Kemal B. tayin edilmiştir. 
Lisl'nin navakısını ikmal etmek 
üzere, muvakkatan müdiriyeti 
idare etmekte olan müfettişi u
mumi Ekrem B.vazifesine avdet 
etmis mektebin müdürlüğüne 
kız >nuallim mektebi muallim
lerinden Mahmut B. tayin edil
mişitr. 

yapmayıp İstanbula gelecek 0 zadıya görüştük. Bütün dedi ne Avrupa matbuatını kendisile kul ve metin bir siyaset sayesin- ru!!!!t!!t!!ük!!!!!!te!!n!!s!!o!!nr!!!!!!a!!!di!l·l!!y!!ol!!r!!lk!li•:--• 
!ursa burada rahat durmama- koduların mahiyeti anlaşıldı. meşgul ediyor. Hitler'in taraf- de başvekil Schober memleketi- "Alman harsinde olan mem
sı varidi hatır olurdu. Biri öte- Şefik Paşa samimi bir kanaatle tarı Almanyada bugünkü hüku- ne beynelmilel bir emniyet temi leketlerde bugün inkişaf eden 
kinden fena ve her ikisi ayni Mısıra gitti, Abbas Paşayı gör- meti devirmeği düşünüyorlar nine muvaffak olmuştu. Onun kuvvet siyaseti beynelmilel va
derece nahoş görünen bu ihti- dü, hakiki vaz_iy~ti izah etti, diye söyleniyor. Hatta böyle bir her türlü serguzeştlere muhalif him bir tehlike teşkil edebilir. 
maller Sultan Hamit için birer bundan sonra eski samimiyetin dava mahkemede görülüyor. Bu ve dahilde asayişi muhafaza az- Çelik miğfer teşkilatı, olsun, ya
meşgple idi. Maamafih !stanbu avdet ettği bir çok asarile gö- gidişle Hitler kendisinden daha minde olduğu malilmdu." hut Hitlerin milli sosyalistleri 

73üncn hafta başlamıştı' ~ 
73 Uncıı hafta batlamıştır· 

Gazetemizde çılı:an balıerıer· 
den en mllJılmmlnl seçip Cll" 
marttsl alı:şmına kadar mU· 

la gelmesi ehveni şer addolu- rüldü. pek çok bahsettirecektir. Avus- "Temps" gazetesi bu yolda olsun gidilmek istenen hedef 
nurdu· çüıııkü hic olmazsa bu- (Bitmedi) turya da ahiren hükumetin de- daha bir takım mutıı.lealar yü- lıirdir " 

t 
l 

ıabaka memurlu una roıutr ı " 
rlnlz. Neticeler pazar ıootl 
n•tredllecoktlr. 

-· _ _./ 
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lstanbul'da Uç yUz bin kişi reye ti r- Vilayette 1 Zat işleri Mektepler [- Ekonomi 1 intihap MÜ badele '[--=Jj;==ı~=:.o-==iı'--""=e=d:.::=..'':=: 
işleri takip Yeni teşkilattan son 

ra ilga olunacaktır 
Yannbütünmek- Yeni kanun 

tepler açılıyor 
Beyoğlu en fazla 
azayı çıkaracak 

300 Ruma etabli Tek taksi 
vesikası verildi ----·· -Vilayette kazalar

dak· . l . t k" · ·n Hademei hayrat maaşla-
ı ış erı a ıp ıçı .1 . b'ld .. 1. 

Bu sene mektepsiz 

talebe kalmadı 

Konsorsiyom heyeti --- Belediye reis mua 
umumiyesi toplandı Istanbuldan 300,000 ki- Dün birinci büro içtimaı vini ne diyor? 

~. I k"l d"l. rının ven mes1 1 ın ıyor 
ı,a emteŞ ı e ı ıyorJ Yeni kaza te,kilatı dolayısile zat Yeru. kanunun tatbı'kı' du"n şinin reye iştirak ede- yapıldı -·-

C!chrimizdeki bütün lise, orta ve l 1 Şofo·· rler henu" z mu" ı·aca 
" celn an aşı lyor Muhtelit Mübadele Komis- -iJkmelrtepler yarın tedrisata başlıya- h ' tt · "ld" ~· 

cuklardır. Bu sene hiç bir talebe a- eye e gôrüşu U İntihap etrafındaki faaliyet devam' yonunda dün birinci büro top- atlarını yapmıyor Çatalcadaki intihap va- maaşları muhasebeciliğine mevcut 
10 maaş 'ubeıi de mensup oldukları 

ziyeti ne oldu? kazalardaki mal müdürlüklerine rap- Çıkta kalmamıştır. Geçen senelere Konsorsiyom heyeti umumi etmektedir İntihap encümenlerince lanmış, Altıncı Tali Mübadele Ş f"" 
1 

k k . h k' d k 
· d.. N ı E B · · • K · B - 1 k o or er te ta sı a Kın a nisbctle bu sene liselere müracaat yesı un uru !ah sat · ın itirazları reddedilip te henüz kendi-! omısyonunun eyog u ay- ·t· 

1 
h .. B l d' Vilayettc itleri takip isimli bir tolunacaklardır. Muamelat ve tcdiyat 

~~ teşkil olunmaktadır. ta bu suretle yapılacaktır. Haber al- · · d b" · · makam! g-ım bo altt - b' ı ıraz arını enuz e e ıyey eden iJkmektep mezunlan yüzde 30 nyasetın e ır ıçtıma yapmış- !erine tebligat yapılmıyan daha bazı ı n ş ıgı ına- b"ld" · 
1 

d" B 
1 

d" 
Bıı kalem, kazalarda işlerin vaktin dığımıza göre bu teşkilat yapıldık

de gôrülüp görülmediğine bakacaJıtır tan sonra zat maaşları muhasebecili
i{;ıj•mde bu itlerle maiyet memurla- ği de ilga edilecektir. 

'' rncşgul olacaktır. Emir geldi, verilecek 

• 1 k"l 1 · ·1 1 1 ı ırmemış er ır. e e ıye re fazladır. Mekteplerdeki muallim kad- tır. kimseler vardır. Bunlar da kendılc- ya na ı ;~se ~~ı ı e meşg?. 0 is muavini Hamit B. bu lrnsust 
roıarı da ikmal edilmiştir. "ehrimiz- Bu içtimada Nurullah Esat rine yapılan tebJiuat tarihinden iti- muştur. uro ınanın tamınne d"" b" . . . • 

" ~ r- ·· .. b · · · · un ır muharrırımıze şu malu deki ecnebi ve ekalliyet liseleri 15 Be_y B. M .• M. inde yeni kabul baren üç gün zarfında mahkemeye uzum g~~uş v~ ~ ~ş ıc;ın _ıc~p matı vermiştir. 
eylülde açılmıştır. İlkmektepler ise edılen malı kanunu ve bu mu- müracaat edebileceklerdir. Belediye eden ~a sısat_ı a. U ~t~ış~. .. . .. 

Tapu teşkilatı Hademei hayratın kesilen tekaüt 
'teni kazalarda tapu tcıkilatı kat'l maaşlarının kat'ı tarihinden itibaren 

yarın tedrisata başlıyacaklardır. nasebctle Maliye Vekaletinden/ intihabına iştirak edecek müntehip- Etablıle_rde ~ı.le reıslerı~ın kım - Henu~. bıze muracaat y~ 
gelen yeni talimatı heyeti umu 1 rin adedi 260 küsur bin kadar tah- ler olabılecegı meselesı halle- pılmadı. Muracaat eder ve t.ılı 

Konservatuvar miyeye ve bundan sonra bu şe- ;in edilmekte idi. Halbuki henüz bü' dilmek üzeredir. Aile reisleri- matnameniı:ı mahzudu ol-iuğu 
surette kararJagtırılmıştır. iadcten tahsisi 13zım geıeccği hak· 

M:orkezdeki esas kayıtlardan tef- kında zat maaşları muhasebeciliğine 
Bu sene konservatuara çok kilde hareket edileceğini bildir tün kazalar d lı.ilindcki müntehiplc-lnin ancak baba veya koca sıfa- nu makul bır tarzda ıspat eder-

rag"bet vardır. Konservatuar mı"ştı'r. a tını haiz erkekler olahileceg-i !erse lazım olan tadilat yapı-
'İk muamelesine başlanmıştır. emir gelmiştir. 

Çatalcadaki defterler 

rin adedi henüz yekün edilmemiş ol-
perşembe günündenitibaren ye Bankalar konsorsiyomu he- makla beraber şimdiye kadar elde tasrih edilmiş, keyfiyet Yunan lır. Tek taksi modelinde araba 
ni sene tedrisatına başlıyacak- yeti umumiyesi takip edilen u- dilen erkama nazaran intihaba işti- heyeti murahhasası tarafından lan~ körüklü olarak kabul edi 
tır. Bu sene mektebe 14 talebe sulü c;ok mükemmel bulmuş ;ak edeceklerin 300 bin kişiyi geçe- Yunan Hükumetine b~ldirilm~ş ı:ıesı sebebi yaz_ve.k_tsa _elveriş
alınacaktır. Talipler 34 kişidir. ve içtimaa nihayet verilmiştir. ği anlaşılmaktadır. Yalnız Bcyoğ- tir. 6 ıncı Tali Muhtelıt Komıs lı olmasını temın ıçındır. Açık 
Ziraat mekteplerini teftiı;; Tütün konaresine iştirak ~~ kazasında 90 bin müntchip var- yonunda Ankara itilafnamesi- kabul etseyc;1ik kışın, kapalı 

Çatalcadaki belediye intihabatına 
•it çalınan kontrol defteri tahkikatı 
hakkında Vali Muavini Fazlı Bey 
dtin bir muharririmize demiştir ki: 

- Henüz tahkikatın neticesi ve in 
tihap encümeninin kararı re:Jmedi. 
Sandığın açılmadığını zannediyo
turıı. 

Kurtuluş bayramı 
İstanbulun kurtııluş bayramı olan 

6 te~rinicvcl günü program vcçhile 
llıeraıim yapılacak ve mektepler ta
til •dileccktir. 

Hayvan sergisi 

lfayvanatı ehliye sergiai 21 teşri
"-i••el sah günü Dolmabahçed•ki 
11as ahırlarda kütat edilecektir. Kay 
dü kabul muamelesine 16 teırinievel 
I>trşembe günü batlanacak, 18 tetri
n· '••el cumartesi akp.mma kadar dc-
•arıı edecektir. 19, 20 teşrinievel gün 
ltrinde de hakem heyeti tarafından 
~U•antaj muamelesine başlanacak
tır, 

Yeni aygırlar 

Kızların maaşları 
Ne zaman verilecek 

Babadan maaş almakta olan 20 - 6 dır. Nüfusu en kesif kaza olmak iti- nin mer'iyete vaz'ından _bug~- kabul etsey.dık yazın kullanış~ı d b 1 İktısat Vekaletince bu sene At. d 5 t . . ld t ı k d 300 R t bl olmazdı Vıyanada kabul ed 25, 25 - 45 yaş arasın a u tınan .. d İ ına a eşnnıeve e op a barile •ehir meclisine en fazla azayı ne a ar uma e a ı vcsı- : ı-
.. açılması takarrur e en stan- k 1 ıu·· .. . . . t 1 ' ık ·ı · · E bl" · len şek I de b d kızların maaşlarının tediyesi uç ay- İ . Ad naca o an tun zıraatının a ı burası çıkaracaktır. Haber verildiği-ı ası ven mı~tır. ta ı tevzıa- .. ı U ur. 

lıkların terli yatı dolayısile teahhür et bul •• B~rsa, zmır ve . . ana ~- didi kongresine hükumetimiz ne göre H•lk Fırkası namzetlerı tes- tının daha bır kaç ay devam e- Usküdar tramvayı 
. . d. 1 ki b 1 melı zıraat mekteplerını teftı'j d . tı" k k . . tı. d - · t h · d"J k d" miş ıdı Şim ı üç ayı arın şu e er- . .1 d . e ış ra e arar venmış r. pit edilmiş ve fakat evvelce yapılan ecegı a mın e ı me te ır. 

. .h b ı d ı il etmek ve vaktı zamanı e te n- n·· H . . V k'l t" d Üsku··dar tramvayının Kadı-de tevzıatı nı ayet u ması o ayıs e un arıcıye e a e ın en d b f k f k t d·ı·t ıl sata başlanmaları i~in icap ed- liste e azı u a te e a ı a yap -Şubelerden maa•larını almıyanlar "' Ticaret Odasına g 1 n bir tel 1 ·ı Ş f } C . . d köyüne temdidi tekliflerinin tet ' en işler hakkında direktifıer .. • . e e. .- mıştrr. H-.'k Fırkası mutemet ene o ör er emıyetın e 
merkezden amakta ve bu meyanda grafta hukumet • len Atı k ·· kiki neticesinde henüz kat'i bir vermek üzere mezkur mekteple . ~ .emsı . . - vilayet idare heyeti dün de fır a mu-
25 - 45 yaş arasındaki kızlara da .. d. 1 .. na kon.gresıne hır heyet ı_ş_tıra_k fetti•i Hakkı "inasi Paşanın riyase- Şoförler Cemiyeti umumi ka karar verilmemiştir. re giden ziraat umum mu ur u - ' " k k" f 
iki senelik ikramiyeleri tediye edil- d .... edecegı ve odadan da muşavır tinde toplanarak intihap etra\:nda tipliğine sabı mül ıye mü et- Çünkü münakasaya iştirak ğü müessesat şubesi mü uru f ·ı b" b" · ı · d A · B · h d"l mektedir. 20 - 25 ya~ arasmdaki Abidin B. son olarak bir hafta sı atı e ır azanın buluna ılece görüşmüslerdir. tış erın en zız . ın a e ı - eden grupların gösterdikleri şar 
kızların ikramiyeleri henüz tediye e- danben· Adana ziraat mektebi- ği bildirilmiştir. · miştir. tların ağır olduğu anlaşılmıştır. 
dilmemektedir. Odada derhal toplanan divan İzmir muharrirlerind~n (İzmir t~- Binaenaleyh şirket münakasayı 

------ ni t:ftiş et~e~tedir. riyaseti bu kongreye Türk he- rihi müellifi) Raif N~z_ih B~y tz_aur Halk Bilgisi hükümden düşürmüştür. Maa-

Bır yenı ılk mekte!1 . Y~~i rr.ıur~h?asasile_beraber oda Belediy~_intibabatı ıçın m;::;~:n ıı teşrinievel halk bilgisi der mafih şirket münakasaya gi~n 
Ça~şambada inşası ik~l _edıl_mış bırı_nc~ r~ısı Nemlızade ~th~t naınzet~ıgın'. .. k~y~uşit~:rl a aca ;. neğinin senei devriyesidir. Bu bu gruplarla tekrar temas ede-Polis mektebi 

42 İnci devre dün 

açıldı 

olan ılkmektep perşembe gunu kuşat B. ın ııJtırakne karar vennıştır. halkın ıstedigı butun ş Y P ğ münasebetle dernek binasında cek ve bu temas neticesinde iki 
edilecektir. Buğday fiatleri nı ilin eylemektedir. ıbir müsamere verilecektir. Bu tarafın menafiine uygun bir şe-

Mekteplerde doktor Buğday fiatlerinin 515 kuru- müsamerede halk oyunları , y- kil bulunacak olursa iş gene yü-
Maarif Vekaletinden gelen bir ta- şa düştüğü Borsa umumi İcrada tasfiye nanacak, halk şarkıları okuna- rüyecektir. 

1'.oli_s M·ek~ebi. kurslarının mimde resmi mekteplerde olduğu gi- katibi Nizamettin Ali B. e caktır. Halk müsamereleri için Darülhedayi başlıyor 
42 ıncı devresı dun açılmıştır. bi ecnebi ve ekalliyet liselerinde de atfen yazılmışt B h t lcra dairelerinde ve memur- hazırlıklara başlanmıştır. 
Y d · "b d · b ır. u usus a ı ki d b d·ı· 1 Darülbedayi 1 teşrinievvelde arın an ıtı aren te rısata aş hususi bir doktor bulundurulması te- kendisile görüşen bir muhariri u arın a azı ta ı· at yapı - İ . 
!anacaktır. Geçen devrede tah- min edilmektedir. Bu suretle talebe- mize Nizamett' B .d k. . maktadır. ngilız lirası "Tapaz" piyesile temsillerine 
·ı ·· 12" f d"d 100 ın · atı e ı ıza d ı· "li 1. başlayacaktır. Darülbedayi bu sı goren o e en ı en e- nin sıhhati ile yakından aiakadar o- h tt b ı Sekizinci icra dairesinin tas- Dün borsa a ngı z ırası hnısat Vekaleti namına Ziraat fendi diploma almıştır. Bu dev- a a u unmu§tur: . . . . . . sene yeni talimatııame ahkamı-

lı{~•te""rı İhsan Abidin B. tarafın- rede tahsı·ı go··recek efendileriıı lunacaktır. - Borsada 5,5 kuruşa buğday fıycsı ıkmal edilmıştır. Bundan 1030 kuruşta açılmış ve akşam na göre idare edilecektir. Bu ta-
ıı. ... Doktorların ücretini mektep idare- satıldığına dair bana atfen ya- sonra müstakil icra memurluk- gene ayni fiattc kapanmıştır r tnam h .. k t'' b" kil n Franaadan mubayaa edilen da- kısmı azamı İstanbul Polis !eri vereceklerd;•. la 1 dl' 1 k . ıma e enuz a ı ır se tııı 1 

y zılan beyanatı okudum. Burada rına ya mz a ıye mes e ve 
1 'ılı Ardene aygırlarından onu ay- merkezlerine mensup olduğu B I b d k hukuk mezunları tayin edile- Liret 9,02, Altın 918 kuruş- a mamıştır. 

tır, ve ikisi kı&rak olmak üzere 12 gibi Ankara, İzmir, Eskişehir. ir ta e eye aya ·· muharr~r ~ata etmiştir. Söyle- cektir. tan muamele görmüştür. Temsiller başlamadan evvel 
'.Y &ır İstanbul vilayet baytar! müdii- Edı"rne, Tekı"rdag·, Çanakkale, Aldığımız malumata göre Bakırkö nen şu ur· . t 

1
. . .k . 

K .. r· ı· f t 5 s k ı a ımatnamcnın ı maime çalışr-rıYeti emrine gönderilmis.tir. Bolu, Bursa ve Bı"lecı"kten !!el- vünde Bezazyan lisesinde bir dayak oy uye ma ıyet ıa ı ' u u ı • • l ld ? l k y 
~ - ru ı· Fakat 1sta b ı t aca trr. eni talimatnamede e-

f d 1 ;t. d m·ş zapıta memurların da var u ' B - • serlerin intihabı, san'atka'rlann N ha-'ı"sesı· olmuştur. Bundan bir ka~ şa ge ıyor.. ? u r a cınaye l nası 0 U 
Ü US mü ür Ül§ ün e ı . b 1 d" .1 1 .. - gün evvel son sınıfa geçmekte ve ors'l:sında pıyasa asgarı 7,5 

. dır. Zabıtaı e e ıye ı e po ısın - 8 5 vaziyeti hakkında birçok yeni tahkıkat tevhidi dolayısile bu sene polis ikmale kalmıs olan Ratmanyan is- azamı ' tur. 
minde bir tal~be bir muallim tara- Malfundur ki istihsal merke- D •• .., d b" . ahkam vardır. ~üfus Müdürlüğünde Mülki mektebindeki dersler meyaı:-.- frndan dövülcre~ sınıftan dışarı atıl- ~i1'.de_köyJüye ma_ ı olan_ fiat ile un agır ceza a ır memurun Tek taksi meselesi ~e ınüfettişleri bir yolsuzlug-un nıı. Zabıtai Belediye talimatna- tıhl-k k d pı d 

,_ ınesı· de ı"lhak edilmiştir. mıştır. Meselenin imtihan esnasında ıs a mer ezın e yasa a "f d • J d S f "'hkikatına başlamışlardır. Bu sınıf ııeçmek için verilen notlardan satılan fiat arasında çok. fark J a eSJ a In J.. . o örler tek taksi sisteminin 1
"hkikat bazı ecnebilere ve Bir nahiye müdürü kt . 1 1 kt d vardır. Anlaşılan muharrır bu vazından sonra ikiye ayrılmış-tıı;;L çı rgı an aşıma a ır. .k. . . . . . !ardır. 
· ..... ıtedilere verilen nüfus ka- İzmirde Torbalı kazasının Dağkı- Hadise maarif emanetine aksetmiş 1 ı fıa~ bır~.ırı~e -~arıştırmış ve Müddei umumi Ihsan Ziya B. in başına böyle bir B . . kıtıan üzerindedir. Mülkiye zılca nahiyesi müdürü Cevdet Beye ve Müfettiş Süleyman B. derhal tah y_azısı :ıe koyluyu ço_k ~ıkıntılı . • . . . . unlardan hır kısmı yenı oto 
llıiifettişleri bunların şekli ita- vilayet makamından verilen emirle kikata başlamıştır. Henüz tahkikct. hır vazıyette göstermıştır. şey gelebılecegını evvelden tahmın edıyormuydu? mobil sahipleri, diğeri ise eski 
''

11
da bazı yolsuzluklar vukua işten el çektirilmiştir. Cevdet Bevin Elb f ti k t · · otomobil sahipleridr. Yeni oto-k_eldiği hakkındaki ihbarat üze bitmediğinden rapor maarif emane- ı ette ıa ·arın su u u ıyı İ 

tıııe tahkı"kata gı"rı"şmı"şlerdr. bazı yolsuz muameleleri vilayete ha- tine_ gelmemiştir. Bir kaç güne kadarı bir_ şey ~eğildir_ .. Fakat cihan Urla Hakimki. hsa_nk Ziya B. in ğrn goz gozu görmiyccek derecede mobili olanlar tek taksiden gay-
1' her verilmiş ve tahkikata başl~nmış hadısenin asıl mahiyeti anlaoılacak-ı bugday fıatına ıstıkamet veren katli etrafında ı tahkı ata devam e- karanlık, ve baskının ani oluşundan ri memnundurlar. 

1
_ ahkikat sırasında ecnebi o- tır. Cevdet Beyin yerine müdür ve- tır. 1 1 Şikago Borsası da inmiyor mu? dilmekte olduğu malumdur. Urla kondilerini sopalıyan bu meçhul a- Kararın ilanındanberi piyasa 
'"

1
ak 6 kadın ve 4 erkek istic- ·f B · d·ı · t" 1 fi dl. · if d ı· al mas ·cap de damla çeh el · · t h. d d. v kaletine Raı ey tayın e ı mış ır. Şu kadar ki t~lebenin dayak yedi- Aldıg-ımız g·ündelik te gra ar- a ıyesı, a es ın ı ı e n rın r erını eş ıs e eme ı- ya yeni otomobil cıkm <ıp olunmuşlar ve nu·· fus kag- ıt D • p ı · ·f d ı · · ı · · · ·ı· · · amış ve 

la; evrış aşa ği tespit edilmiştir. da sukutun derecesini takip e- bazı kimse erın ı a e erının a mm~- gını ı ave ettı... satılmamıştır. Bittabi bu vazi-
. ını ne şekilde aldıkları isti- Milli Müdafaa Vekaleti müs- . diyoruz. Görüyoruz ki cihan fi sıru ka_rar~ştırmı_ştı~. Bunlarda~. Hı! Bunun üzerine İhsan Ziya Beyin yetten otomobil fabrikalarının "1Jı edilmiştir. T ahsıldarı soydular atlarının seri düşmesine muka- mı B. ıs1'.'ınde, ın}ıısarl~dan bırın~e yanından ~yrılarak Muddeiumumi acentalarr da memnun değildir-
• 1'ahkikat neticesinde alaka- teşarr Derviş Paşa Bursadarı y t (26) M . bil bizim bug'da ımızın fiatı nis çalışan hır zatın, dun Agırcezada ıs- Şevket Beyı buldum. 

1 
B 

1 
d" . b h b ... 'arı h kk d · d h · · 1 · d .. k .. f ozga , - alıye tah- Y • . . . . . 

1 
. . er. e e ıyenın u e~a ına go-

L_ ar a ın a ıcap e en mu- şe rımıze ge mış ve un u ı- sildarı Bahri Efendı· Selmanlı betcn müstakardır. Ve hatta tın_abe suretıle ıf~desı alınmıştır. __ Hı~- hsan Btyın başına gelenlerı anl;,t . k .. . h-
'iltrerat ittihaz olunacaktır. 1 A k · · t. b" B b f des d ş 1 r lu t 

0 
re, yem arar uzerıne se ır sene 

B h ren e n araya gı,tmış ır. nahiyesinin Çılvar köyünde ver son zamanda mahsus . ır teref- mı · u ı a '" e una ı soy - ım. B: b bö 
1 1 

• k vi 8 milyon lira tasar~f edecek-
ir mu tara işten d b ~i toplamış, akşam köyün cami f~. dahi vardı_r. Bu ha~ın ~öylü- yor: -b.

1
_en dununv Ye o_ ~cagıru ço tir. 

elçektirildi Bitlis yolun a ir ın_de .yatarken içeriye altı kişi n_un_menfaatıne oldugu şuphe- .. _ Ben o gün çarşıda dolaşıyor- tan ı ıyor um. e kendısıne kaç va- G h d . A 

h d dum. Bu esnada yanıma bir çocuk kittir bunu söyledim. az ane en şıkavet S Alı· k h,.. d · · gırmış, ta sildarın üstünde ha- sız ır. J 

" irkeci ikinci muhtarı şe avet a ısesı zineye ait 3114 lirayı alıp gı't- B 1 k f b 'k geldi: Maamafih bunu yapanları ben Belediyeye Kadıköy gazha-<ıe" v·ı- · ı k · a ı yagı- a rı ası d · 
"l JC. • ı ayetçe ışten e Çe tı- b. k mı'şlerdı"r. - Bunu hakim bey gön erdı... meydana çıkarırım... nesi civarında oturan halk gaz-.,"' Bitlis 25 - Bundan tr aç d' 

· .. ıştır. ' Şüphe u .. zerı'ne beş kı"şı' yaka- Trabzonda yen teşkil e ılen bir diye elime bir pusla verdi. Açtım, diye cevap verdi. haneden şikayeti muhtevi bir ,. gün eve! Ahlat hakimi ve d~h~ f b "k ı İ 
ı. v llku bulan iddiaya nazaran 1 B tl lanmı~tır. şirket balıkyağı a rı ası aça- baktım mza hsan Ziya Beyindi. O gün bir arkadaşımla vak'a ma- mazbata vermişlerdir. •q bir kaç yolcu ile Ah attan ı ı ~ 

t' ehınet Ali Beye işten el çek- se gelen şoför Hamit Efendi- Yeni fırkaya raJt.bet yok caktır. İhsan Ziya Bey, bana gönderdiği hallinde ~~hkikat_ta. bul~d~. Ve Halk bu mazbata ile bu civar 111

lınesinin sebesbi şudur: ı ) de 6 Kibrit rekabeti bu mektubunda dehıetli suretle dö- çamurlar ıçınde bır ıskarpın m bul- d k" h f b ·k 
Saadet isminde 17 d nin otomobili (Saka tutan S. C. F nın İstanlxıl vilayet vüldü-··nden bahsediyordu. Derhal duk. Tam vak'anın cereyan ettiği ~- ı .. a~~~l~ı ka rdı ~sının ge-

bir k .. d ··r y~~ı~da nilen mevkide eşkıyanın taarru ocağında dün intihap işleri ile Son günlerde şehrimizde kib- gu mahalde gördüğümüz bu yabancı a- cc_ •.~un u çı ar. ı~ı duman tı'- ıza zayı_ı~ en. nu. us .. agı ı zuna ug-ramıştır. 1 1 rit ı"hracatı başlamıştır. evine gittim. Ziya Bey çok halsiz ve lı . . . ··ı .. .. il ldılı M".dd . yüzunden sıhhatlennın tehlike-
. '<arı b l h b meşgu o unmuştur ğ d d ya ızının o çuıun a . u eıu- . di~· d .,_. . 

lq . ı ması ıçın ır ı mu a er Otomobilin önüne çıkan bir . . V ·ı lfımata göre bu bitik bir halde yata ın a yatıyor u. mumi Şevket Beye verdik. Tekrar y~ gır. gın en ş1:<.ayet etınışler-h.11%ıın olunmuş ve bu ilmüha- kar s"ıla'hlı Ku··rt şofo'"re seslene Karşı fırkanın dün Küı;ükpa- k.b ~tin enS mat vapurları tara- Kendi•ine vak'ayı sordum. Gece hiz- di B Ih h 
~d h · ·h · · d ·· " • Ş . . · ı n er ovye İhııan Ziya Beyin evine geldiğimiz . r. 1 assa er gün yakılan ~.._t e . eyetı ı tı_Yarıye en u_ç rek bazı şeyler söylemişlerse zar ve . ehrcımınınde de birer fmdan Suriyeyc giden vapurla- metçisile eve dönerken meshul şahıı zaman, onu ifade veremiyecelı vui- zıft_ v~ ka:ran bu civardan gec;-
lır 

111 
ımzası taklıden atılmış- de şoför aldırmamış, yoluna tane nahıye ocağı açılmıştır. ra aktarma edilmektedir. Suri- ların üzerine çullandıklarmı, ve elle- yette bulduk." mege ımkan bırakmıyor. Halkm 

· devam etmiştir_. Fakat daha ile- Maamafih bazı gayretkeşler yede İsveç kibrit tröstil~ Sov- rindeki sopalarla rast gele, ve insaf- İstanbul Ağırceza mahkemesi, Hil bu mazbatası ehemmiyetle na-

G riden _ kuvve~ı surette. sesler tarafından tesis edilen bu ocak- yet hükumeti arasında şı~~et- sızca dövüldüklerini söyledi. Ortalı- mi Beyin alınan ifadesinin Urla mah zan dikkate alınmıştır. Beledi-
ÜmriikJerde gelmege ve sılllh attlmaga baş~ )ara rağmen halk . f k li rekabet vardır. Sovyet hukQ- kemesine iadesine karar verdi. ye fabrika bacasının zarar ver-

\, lanmıştır. Şoför Hamit Efendı -b t tın k d~enı ır aya meti son günlerde fiatleri iki şi- şaviri Mehmet Ali Nısfet ve S b h )' . . miyecek derecede yeni ve fenni 
r · b b dd il 1 ·ı- · ı k b'l rag e e eme te ır. . . . . . A · k'b · k Şevket Bey arasında bir ihtilaf e ze a ı cınayetı enı azı te e ü ere teh ı .. ..,yı an ayara • otomo ı e • b • lın ındırmıştır. ynı ı nt re a . .. tertibatla ıslahını düşünmekte-

. . dT azami sürati vermiş, arkadan Dıyan ekırde stadyom beti Mısırda da cereyan etınek çıkmıştır. Bundan bır muddet evci Sebze Ha dir. ıntızar e ı ıyor gelen diğer bir kamyonu da i- Diyarbekirde Asri ve fenni tedir. Raporda memleketimizde tat 1i cinayeti faili Sabri, Ağırceza.da "~•tanbul gümr~kleri teşkilatının kaz ederek muhakkak bir tehli bir Stadyom inşası irin teşebbu"s . bikı mümkün olmıyan bir balık cereyan eden mahkemesi neticesinde 
' hı irin bazı tedbı"rler alınacaktır. k d k "' ihtilaf çıkb rtlık sistemi tavsiye edil- "d hk- d·ı · · " ' e en urtarmıştır. edilmiş ve krokisi yapılmıştır "' ı ama ma um e ı mıştı. \~n için Gumrukler Başmüdürü Bu sırada dere içinde Ahlat . · Gelen malfunata nazaran ba- mektedir. Bu hususta müşavir- Tem1iz

0 

Ağırcezanın verdiği idam 
ı;, l'lı Bey tarafından lazımgelen esa- mekkarecilerini soyan diğer bir Gelecek sene ınşaata başlanıla- lıkc;ılık mutahassısı M. Weber lede M. Webemıan arasındaki kararını nakzetınittir. 

tın tcspıtıne başlanmıştır. kısım haydut arasından sekiz cağı tahmin edilmektedir. mania İktısat Vekaleti deniz ihtiliif devam ediyor. Sabri yakında tekrar muhakeme 
~eyı; Bey bu hususta bir rapor atlısı da otomobillerin peşine ta Tevfik Rüştü Bey müşaviri arasında bir ihtilaf çık- Kambiyo BonBlll edilecektir. 
t• ırııyarak müdüriyeti umumiyeye kılmış ve ateşe başlamışlardır. R d b ı H . . mıştır. Muhtelı•t mahkeme •nde . .. .. . usya a u unan ancıye W b lnerUn 1030- Leva ı,t recektır. Bu raporda bugunku Şoför Hamıt Ef. haydutlara . . . T . .. .. · İhtilafa sebep M. e erman 
~h~buı Gümrükleri teşkilatının ıs- l!:arşı tabanca kullanarak yolcu vekıl~z .. e~fık R~şt~ Bey cu- m verdiği rapordur. Dolnr o.47 -.2.ı ~i1fnJ 
ı. . _'•ruri göriilmekte ve bugtinkü !arını ölümden kurtarmışttr. martesı gunu şehrımıze avdet Vekalet bu raporu deniz mü- Frank ı2 ııo.uı Mark 

bi~~ılatJa nasıl azami randman alına- Haydutlar, Ahlathlardan biri edecektir. şavirliğine havale etmiştir. Ve ı.ırcı ~ 02.00 Ley 

~~•gı zikredilmektedir. ni ayağından yaralamışlardır. -. kaletin deniz müşavirleri bu ra .ı6 -,4ry Dınar 
ı ı~luııda gümrükkrde. mühim de- v:an jandarınas~ eş_kı~anın taki !Be.fi. hasta var!I pora itiraz etınişlerdir B:ı yü_~-

•klcr bcklcnmektcuır. bıne memur edılmıştır. V _ den M. Weberrnanla denız mu-

Muhtelit Türk - İngiliz mah
kemesi reisi M. Hamrih bugün 
Avrupadan şehrimize gelecek 
ve mahkeme önümüzdeki hafta 
dan itibaren faaliyete geçecek
tir. 

İstanbulun kurtuluşu 
6 teşrinievel pazartesi İstan

bulun kurtuluş günüdür. 
6 teşrinievel 1stanbu1<1a me

rasimle tesit edilecektir. Bu
nun için bir komisyon i<;tıma e
decektir. 

Münir Bey 

PARİS sefaretine tayin edi· 
len sabık Bern sefiri Münir Bey 
dün Ankaraya hareket etmiştir. 
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4 MILLIYET 30 EYLCL 1930 

Fikir, Ede iycı. , 
._._...........,... ....... rw..._n~~-...,.,............_.~~~ 

1 A.~rtn umdesl "Milliyet" tir. 

30 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı
.anbul. 

Telefon numaralan: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aılliı . .. 
12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruş 

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

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
jçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlano mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 

mez. Ben akşam olsa da babam Mil
liyeti getine diye dört gözle bekle
rim. Gazete gelince meıele halloldu 
zannetmeyiniz. Çünkü biz üç karde
fİz. Tabii gazeteyi ilk önce ben oku· 
mak istediğim gibi onlar da isterler. 
Kim dikkatli davranır da babam ge
lir gelmez gazeteyi cebinden alına 
o kirlı çıkar. Eğer tayyare piyango
su çıkar da zengin olursak, babam 
günde üç Milliyet alacağını vadedi
yor. 

Maamafih ben ıimdilik en sona kal 
mayı tercih ediyorum. Çünkü gece
leri yatakta gazete okumak pek ho
ıuma gider. 

Ne İse uzatmıyalım, size bu mek ... 

tubu yazmama asıl iki mühim se
bep var. 

iki sual soracağım Bunların her 
ikiıi de beni günlerce rahatsız etti ve 
bir çok geceler uykumu kaçırttL F e
leğe yazsam mı diye günlerce düıün
düm. Nihayet yazmağa karar verdim 
Belki bunları biraz münasebetsiz bu
lacakııruz, amma zarar yok babrnn 
için hot görüverin. 

Sıhhi bahisler 
Zıya .. gıda mıdır? 

Ziya .. Her şeyi aydınlattığı halde 
kendisini bilmediğimiz şeylerden bi
risi de ziyadır. Ziya hakkındaki bil
gimiz hemen yok denecek mertebede 
dir. Bizi umumi hayata bağhyan mu 
ammalarxn birisi de budur. Zaten ne 
biliyoruz ki. . . Devrini düşünenler
den meşhur Felesof (Paskal) ın de
diği gibi hiç bir şey. . . Ziya ve nur 
sayesindedir ki ruhlarımız kainatla 
birleşiyor. Ziya ve nur olmasaydı bil
diklerimiz ellerimizin dokundukların
dan ibaret kalacaktı. Bir hayranlığa 

dalacak, "'ama., da kalkacaktık .. 
Ziyadan kıymetli bir şey yoktur. 

Lakin, dediğim gibi, kelime oyunu 
yapmıyarak söylüyorum, bizim için 
mahiyeti itibarile hile ziyadan karan
lık bir şey yoktur. Nedir, nasıl peyda 
oluyor? ... Bilmiyoruz. 

Dr. Rusçukltı Hakkı 
miş olduğu (x) Ültra şuaı, ki top
raktaki radyümden pek yüksek bir in
şia kudretine maliktir, bu tahmiui 
tasdik etmektedir. 

* * * 
Fezadan gelen inşiai kudretleri bı-

rakalım da, güneşimizin ziyasına ge
lelim. 

Havadan sonra ziya. hayat için el
zem olan ikinci gıdadır. 

Farkında olıruyarak ziyayı yeriz, 
ziyayı yutarız. Bedeni ve ruhi hali
mize göre hayat kabiliyetimiz bazen 
tabii derecesinin tahtına dü~cr; o va
kit zehirleniriz. Foto1oksi ye, ziya ile 
tesemmümc tutuluruz. Bu müstesna 
bir haldir. Umumiyetle hastalar gü
neşe koşarlar; güneşe karşı bu inci
zap tapiidir. Hatta iptidai insanlar 
güneşe taparlardı. 

1 M~ktepliler müsabakası 
Meclisin içtimaı 

72 nci haftanın 3 iinculüğ" 
nü Galatasaray lisesinden 3-
Nihat B. kazanmıştır Yazısı ş 
dur: 

Ç • k ki k d Bu hafta aktedilecek içtima iki 
ıçe mera ısı a ın him cephe arzetmek itibarile en m' 

-lngilizceden- him haberi teıkil eylemektedir: 

Kendisile uzun zaman komşu ol- türlü tesadüflerle kar§ılaştırıyor. Ben, 
1 

1 - Geçen sene başhyan mali bu 
rana bir tedbir olmak üzere döviz m dum. Aramızdaki dostluk biç bozul-

1 
de logiltereden uzaklara gitmeğe 

bayaasının bir kanunla tahdit edild 
madı. O bir ticarethanede katipti. mecbur oldum. Komıumdan tam 00 

ği ve mürakabe altına alındığı m 
Yatlı bir adam değildi. Bir ana11 var, iki sene ayrı kaldım. 

IGmdur. 
onunla beraber yaşıyordu Hala ev- Nihayet bir gün avdet ettiğim za. 

Ancak konsorsiyomun fazla İngı 
lenmemişti. Kendisine evlenmekten man ilk itim eıki komşumu aramak 
bahsedenlere: oldu. liz mübayaa yolunda yürümekte o 

- Bunu henüz düıünmüyorum, 

diye bir cevap verirdi. Fakat bu ada
mın dünya \1 hiç bir şeye merakı ol
madığını, zannetmek yanlıt olur. 
Çünkü kendisi son derece meraklı 

bir adamdı: Çiçek meraklısı bir a· 
dam. 

Gittim. Kendiıini evinde aradım. 

Dün harsret en çok 26 en az 
16 derece idL Bu gün bava açıl< 

olacak rüzgtr poyraz esecektir. 

Birincisi: Pek merak ediyorum Be 
yefendi, neden isminizi Felek koydu

'";;=========;;::;;;;::;::;Oi' j nuz. Demin arzettiğim gibi herke•İ 

Az bir zaman içinde fizikte hakiki 
bir inkılap oldu. Şimdiye kadar halle
dilemiyen ziya bahsi de garip ve ye
ni bir •emin üstünde tetkik olundu. 

Ziya, nazariyeler ile mutasavver bir 
kuvvet değildir. Fotonlardan, ve 
elektron lardan müteşekkil maddi bir 
cevherdir. Ziyanın mahiyeti elektri
ğe karışıyor. Ziya ile elektrik arasın
daki bu münasebet meşhur d'Arron
val'ın yüksek Frekans'lı cereyanları 

ile tayin edilmiştir. Bu cereyanlar u
zaktan tenvir ediyorlar. Ve bes
liyorlar. . . Bu cereyanların tesirine 
tutulanlar az bir gıda ile iktifa edebi
liyorlar. Yazın kıştan az ve soğuk 

memleketlerde sıcak yerlerden ziyade 
yemek yendiğini herkes bilir. Bu key 
flyet, Ziyanın beslemekte olmasından 

Çiçek meraklısı olan dostlanruz 
varsa bit· gün bunların bir araya ge
lip nasıl konuştuklarını da görmüşü
nüzdür. Hemen çiçek bahsi açılır, 

hepsi kendi yetiıtirdiği çiçekten bah 
seder, eğer bu lakırdılardan siz hiç 
bir ıey anlamıyorsanız türlü türlü 
çiçek isimleri söylenirken hayret et· 
mekten kendinizi alamazsınız .• 

Fakat ilk nazarı ~ıkkı"imi celbeden 
§ey bahçenin hali .. l~tı. Eski kom
§Um evindeydi. Fakat bahçe ne hale 
gelıniıti bilseniz!.. Eskiden o kadar 
dikkat ve sevgi ile yetiıtirilen güzel 
çiçeklerin yerinde kurumuı otlar gÖ· 
rüyordum: 

- Artık çiçek merakından vaz 
geçtİ"tİz mi? •• diye sordum. 

Gülerek tasdik etti: 

Juğu şu sırada ihracat mevsimi ol 
sı ve harice her senekinden daha f · 
la mal sevkedilmiş bulunması itibar 
ledir ki içeri ihtiyaçtan fazıa pa 
girmiş ve düşmek tehlikesi göste 
mckle tüccarın büyük zarara uğr 

ması meselesini meydana çıkarmı 

tır. Bu fazla isterlini kıymetten d' 
şürmek için mübayaa yolunda Me 
lısten ktifi akçenin sarfı için müsaa 
istenilecektir. 

Nev York'tan gelen bir tel bize 
•'Zaro Aianm bir otomobil kazasına 
ufrayıp yaralandığı bildiriliyor •.• 

Biçare ihtiyar burada iken keodi
ıine tayyare piyanıosu çarpmaırnı 

bekler ve dilermiı. Li.kin kime ne 
çarpacağım en-elden keatinnek müm 
kün delildir •• 

Geçende ben de ayni ümitte iken 
ıüneı çarph idi. Dua edelim ki canlı 
bir tarih olan Zaro Aaiaya nazar dey 
meıin ve zavallı ihtiyar kazadan sağ 
ııalim kurtulmuı olsun. 

Bir mektup ve cevabı 

Felek Beyefendi. 
Siı: beni bilmezsiniz, fakat ben Iİ· 

ııi gıyaben yazılarınızdan çok iyi ta• 
nırrm. Her alqam ıizin kendinize 
ınahsuı çok hoı bir yazııınrz var. 
Hırsız hikayeleri mi, kinayeler mi, 
yankesici mektuplan mı, Pzel rüya
',ar mı, daha ne bileyim tümen tümen 
bavadiı sizin ufacık ıütunda ırrala
nıp durur. Bazen ciddi, bazan alay, 
fukat hep dejitik. 

Çok merak ediyorum. Her gün l:.u 
' kadar havadisi nereden bulurıunU:L 

Hiç mi içiniz sıkılmaz, biç mi pç 
lük çelmıeza.iniz? .. 

Ben a.izi hiç görmedijim ve bilıne
ditim halde, uykuyu n boğazını çok 
seven ıifmanca bir adam olduğunu
zu tahmin edlyoru;.,. Çünkü ben ba-
1'8n çok merak ettiiim feyleri gözü. 
mün öııünde canlandırırım. Sizi dai
ma, kamıDIZI tatlılı tuzlulu güzelce 
doyurduktan sonra idarehanedeki ya 
&ı ma1a1ının batında hafif hafif es
llİyerek kalemi elinizde evirip çevir
diğinizi görürüm. Sonra uyku fena 
halde bastırır, artık dayanamazsınu, 
oturmuı olduğunuz yumuşak maro
ken koltuğa yaslanıp &li bir ıekerle
:ne yaparsınız. Odaya giren bir arka
datınız •sizi uyandırır. Bir de saate 
... kanmrz ki epice vakit geçıniı .• 
Şimdi ne yapmalı? Ertesi gün için 
de muhakkak bir ıeyler yazmak !.',. 
Elm. 

Eğer hayırlı bir rüya gördünüzse 
ne alL . Aksi takdirde Allah elinize 
dilinize 1 i soyi düıünnesin. Zira Fe 
leğin çemberinden kolay kolay geçil 

çemberinizden geçirmek için mi? •.• 
Sonra, benim bildiğim kamburlara 

Felek derler. Yoksa sizin de mi bir 
çekmeceniz var. Beni bu hususta ten 
vir ederseniz minnettarınız olurum. 

Gelelim ikincisine: Bu tamam ile 
ıahsıma ait bir mesele. 

Bizim evde bana daima benim a· 
kıllanmıyacağmıdan bahsederler. Se
bebi de sizin her ıeyden bir alay çı· 
kardığınız gibi ben de her ıeye P· 
!erim. 
Konuıurken değil amma, yazar

ken dehıetli gevezeyim. 
Şimdiye kadar ömrümde hiç kim-

ıeye iki satır ciddi bir ıey 
dım. 

yazma-

Kıra gideriz herkes güzel güzel 
yerde oturur. Ben muhakkak orada 
da bir ağaç bulur üstüne çıkarnn. 

Rahat rahat oturup ta tentene yaptı
ğını yer bizim .ıut ağacıdır. 

Daha neler, neler fakat artık daha 
fazla yazıp baıınrzı ağrıtmak iste
mem. Hem zaten mektubumu sonu
na kadar okudunuzsa bu kadanna lü 
zum olmadığım anlamıtsınızdır. 

Şimdi Allah a,kına ıiz söyleyin 
beyefendi. Ben acaba adam olabilir 
miyim. Vereceğiniz hükme, ve kara
ra inanıp iman getireceğim~ 

Y ooo, kaç yaımda olduğumu SÖy· 
lemem. Sonra maazallah siz de an
nem cibi ümidi kesersiniz. Nasıl ki 
ben de hemen hemen yüzde doksan 
dokuz ümitsiz bir vaziyetteyim. Ba-
ki. •• 

* * 
Bir karieniz 

* 
Kariemizin bu ıakrak mektubunda 

"Felek,, İn fah11nı tasavvurdaki ba
ta11 bir iki değil ki tashih edeyim. 
Felek ne titman ne de oburdur, ge
celeri bile az uyku uyur •. En ziyade 
içi içini yer. 

Sorulan suallerin cevapları: 
"Felek,, ismini itte böyle merak 

etsinler diye aldım. Kamburumuza 
gelince bir değil bir kaç kamburu
muz var. 

Sizin alullanmanızdan ümit kes-
menizi de münasip gönnem. 

Hem hangimizin akıllı hangimizin 
akıl11z olduğunu ııöıterir keskin bir 
ölçü olmadığı için siz kendinizi şim
diden dünyanın en akıllıaı telakki e
debilirsiniz. 

FELEK 

O meseleyi fizikçilere 
Mevzua geçiyorum. 

* * * 

bırakıyorum. 

Öyle sanıyoruz ki arzımız her tara
fı kapalı bir alem, hariçle feza ile, ef
liikle alakamız, münasebetimiz yok .. 

Yal ruz münasebetimiz aramızda, 

bir yere kapanmış, yap yalnıE yaşryo 
ruz. Hiç te böyle değildir. Arzrmrzı, 

çok uzaklarda bulunan helezunt Neb\i 
lliEJerden gelen feza! şualar bombardı 
man etmektedir. Arzımız elektro -
manyetik bir sahada bir "'tekisiif., 
gibidir; bu sahanın bir cüz"ünü te§· 
kil eder. 

Fezanın kürremize gönderdiği in
şia! kudretlerden, halihaztrda, kırk 

kadarını tanıyoruz. Bu tanıdıkları
m1z, henüz bilmediklerimize ve bel
ki de asla bilemiyeceklerimiı: inJia! 
kudretlere nisbetle hiçtir. 

Bugün kırmızı altından enfra - ruj 
menekşe üstüne Ültra - viyole gi
den dalgaları, yani son tecrübelerin 
keşfettiği ve henüz son sözü söyle
mediği ziya dalgalarının ancak yüzde 
birini görüyoruz. 

* * * 
Bu ziya dalgalarının tedavi etmek 

hassasından istifade olunuyor. Misal 
olarak (Jorj Lakoski) nin tecrübele
rini gösterebiliriz. Malilmdur ki kan
ser nebatlara musallat oluyor. Bu zat 
Pelagoriyüm ismindeki nebatlann 
kanserini bir bakır helezun ile sar
mak suretile iyi etml§tir. Öyle zan
nolunuyor ki bakır helezun, fezadan 
gelen ve kürremizde bulunanlardan 
daha kısa olan (gama) gualarına ben 
ziyen lakin daha nafiz ve frekansi 
yüksek dalgaları hapis ediyor.. Bu 
dalgalar çok yükseklerde bulunuyor. 
Sanki menşeleri arzın haricinde gibi. 
Şiddetleri gündüz gibi gece de ziya
da ... Bundan anlatılıyor ki güneşten 
gelmiyorlar. Kaynaktarı başka .. Öyle 
farzolunuyor ki salim hüceyreler ile 
hasta hüceyreler arasındaki ihtizaz 
müvazenetini düzeltiyorlar. İki hafta 
içinde koca ur nebatın dibine düşü

veriyor. Dünyada asla görülmemi§ 
bir feyiz ve hayat beliriyor. Pek kuv
vetli olarak tahmin olunuyor ki bir 
gün gelecek fezadan dökülen hu nur 
kudretleri ile insanaları öldüren bir 
çok hastalıkların teşfiycsi mümkün 
olacaktır. 

Meşhur fizikçi Milikan'ın keşfet-

ileri geliyor. 
Gıda haline gelebilmek için ziyayı 

tc.plamak, onu görülüp tutulabilecek 
bir hale getirmek lazım. Bu keyfiyet, 
cenubi Amerikadan Fransaya getiri
len etler üzerinde tetkik olundu. Bu 
etler, temas etmemek şartile fotograf 
plaklarına gösterilmiş, plaklar deve
lope edilmiş, plakların üzerlerinde 
yağ tabakaları ile mütenasip tasvirler 
görülmüştür. Demek oluyor ki yağ 
tabakaları bir nevi ziya akümülatörü .. 
bir şibih madeni, Selenyüm de ayni 
ziya toplamak hassasını haizdir. 

Bu türlü tecrübeler son zamanlar
da sıkca sıkca telı:rar olundu. Bir çok 
memleketlerin ilim akademilerine 
kadar çıktı, münakaşa olundu. 

Bir çok müdeltkikler bu hadiseden 
bahsederlerken meseleyi vitamin bah
sine temas ettiriyorlar. Vitamin, biri
sinin dediği gibi, bu hayali cevher 
hakkında şimdiye kadar denizler ka
dar mürekkep sarfolunduğu halde 
henüz görülüp gösterilmedi. Hayatı 

Çiçek merakldarı bu mevzu üzerin 
de laf ederken her biri pek hararet
li olur. Artık sizi bir tarafa bırakır· 
lar. lıte bu dostum da böyle idi. 

Evinin bir bahçesi vardı. Buraıı 

büyük değildi, fakat onun bütün fe
dakarlıklara katlanarak, diger bütün 
masraflarını düıünmiyerek aldığı, ye 
tiıtirdiği çiçeklerle dolu idi. Bu bah· 
çeyi ben kaç kere gördüm!. . l tir af 
ederim ki bu meraktan bir ıey anla
mıyordum. Bunu kendisine de SÖy· 
!ediğim zaman: 

Dünyada çiçek merakı kadar tat· 
lı merak ne olabilir? .. Bir çiçeği ye
tiıtirirken onun günden güne büyü
düğünü görüyorsunuz •• Sizin bu ~i
çeğe hayat vermekte ne kadar mü
him bir hisseniz vardır bilir miıiniz?. 
lıte bunu düşünmek ne büyük bir 
saadettir bilir misiniz? .• 

Dostumla bu meoeleyi münakaıa 

edecek değildim. Bir ıeye merak bağ 
lamıı olan bir adamı o merakından 
vazgeçinneğe çahımarun ne kadar 
beyhude olduğunu bilirim. Sonra dü 
ıünüyordum ki. dostumun çiçek me
rakı her halde hiç kimseye ziyanı ol
mıyan bir meraktı •• 

* * * 
doguran kudreti bu cevherde münde- Fakat hayat ve it insanı 
miç görüyorlar. Etlerin üstünde teka ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

türlü 

silf etmit olan ziya ise gösterilebili
yor; çünkü fotograf plaklarını müte
essir ediyor; Fotojenik'tir. 

* * * 
Karanlıkta bulundurulan, ve yahut 

kemiklerin sertleşmesi için lazım olan 
kireci terketmiyen gıdalarla beslenen 
farelerin kemikleri yumuşuyor. Bu 
kemikleri yumuşamış fareler, güneş 
görmüş yahut cıva buharlı lambalara 
karşı tutulmuş hemcinslerni derileri 
hatti ifrazatı ile beslenirlerse kemik
leri sertleşiyor, kuvvetleniyorlar. Bu 
nun sebebi? ... Güneş görmüş farei<
rin devirleri ile ifrazatlarında toplan
mış. tekasüf etmiş ziya bulunmasıdır. 

Büyümeleri, boy sürmeleri gecik
miş, yürüyemiyen bedbaht çocuklar 
ziya ile beslendikleri zaman, gün geç 
tikçe kemiklerinin kireçlenerek büyü 

düğü röntgen şuaı tahtında görülü
yor. Raşitizm denilen kemik hastalığı 
ziya ile ve balıkyağı ile iyi olmakta
dır. Balıkyağırun tesiri, Morina balı
ğının güneş görmüş hayvanlarla bes
lenmesinden ileri geliyor. 

Fareler, karanlıkta yaşadıkları hal
de raşitizme tutulmuyorlar. Çünkü 
sebzelerle, meyvalarla, meyvaların ka 
hukları ile geçiniyorlar. Profesör Hü
go bu hususta çok ileri gidiyor. Mey
valarla hububatın kabuklarında bes
leyici ve tedavi edici unsurların çok 
ziyade olduğunu söylüyor. 

Hele kepekte mağnezyüm ile ziya 
pek çok bulunduğundan inkıbaza ..e 
hatta kansere karşı geleceğini iddia 
ediyor. Profesörün bu sözünü dinle
dikten sonra artık söyliyecek ne ka-
hr? ... 

- Evet .. V az geçtim gibi! •• Siz 
buradan gittikten az sonra anam öl
dü. Hayatta yalnızlığı hissettim. Ev 
lendim. Şimdi bir kaç çocuğum var 
ki bu bahçede onlar kofup oynarken 
çiçeklere artık yer kalmıyor! .. 

Dostum çocuklar da çiçekler gibi: 
Bir çocuğu yetiıtirirken onun gÜn 

den ııüne büyüdüğünü görüyorsu
nuz .• Sizin bu çocuğa hayat vermek
te ne kadar mühim ne kadar mühim 
bir hisseniz vardır bilir misiniz? •• 

lıte bunu düıünmek ne büyük bir 
saadettir bilir miıiniz? .• 

Eski komıumuo arlık hayat ve ha 
kikate avdet ettiğini görerek mem
nun oldum. 

2 - Bütün tenkitlere rağmen I 
met Pş. nın halkçı bir hükumete 
hip olduğu bu layiha, gayesi itibar 
le, fuzuli değil fakat fili bir isbattı 
HükGmetin icap eden yerlere koşm 
yı bildiğini pek güzel anlattığı içi 
dir ki kök bir ehemmiyeti haizdir. 

Sinema ve tiyatrolar -İ. B. Darülbedayi 
temsilleri 

1 teşrinievvel çar~ambı 
saat 9,30 da 

TOPAZ 

ıkşaon 

4 perde. Tercüme edenler 
1. Gallp [ l. Rasim 

--------------- Yarın ak~anı 

Elhamra Sinemasında 
Mevsimin ilk sürpriz filmi ve 

VILLY FRTISCH ve LILLIAN 
HARVEY in temsili mıı htc-

şemlcri olan 

AŞK VALSi 
Büyük gala olarak gö>terilc
cektir. Şa~ırtıcı valsleri ve 

~~~g:'.~ şen melodileri ile temayüz 
eden bu Viyana opereti eiddcn 
şayanı temaşadır. 

Glşekr, gala mLhamcresı ile 
ı!~ . müteakip günler için açıktır. 

· Flatlarda zammiyat yoktur. 

t 2 Teşrinievvel Perşembe akşamı 

MAXi 
Kışlık bahçesi 

Avrupanınkilerlle r kabet 
edebilecek büyük 

MUSiC -HALL 
programile küşat 

edilecektir 
.~~ .... ~ •• • .. ··~v++• .. 

"MillJ.J!Je,, in edebi romanı: 82 Rasih bize gelmiyor, bize bak-:---HÜrrem Hakkı," kardeŞine yak Hürrem Hakkı, yazı masası- Sağ elini şiddetle göğsüne iddia edebilm~k için hangi ku' 
mıyor, diye! Anladın mı? Sen, laştı, alçak sesle söyledi: nın kenarına ellerini dayadı ve vurdu: vete dayanabilirz? Gençlik bil 

,, ~ ~ 

,BAHÇEMDE 
'~ ,,-2) 

.... ~~-BiR GUL A 

onun ağır yaradılışlı olmasına - Belmaya da dokunsaydı, kardeşine eğildi: _ Benden... Hürrem Hakkı- kendi kuvvetiııden, kudreti 
teşekkür etmelisin! Bu, sözüme onu aff~decek mi idin? - Oğluna teşekkür borçlu- dan ... Senden bir kaç yaş büyük den, ?akkından emin olama 
de dikkat et! Nevres Vacit, silkindi; göz- sun! olan adamdan ... Ömrünü bekar ken hız ne cesaretle meydan 

Bu mütevali ihtarlar, Nevn:s lüğünün kalın camları arkasın- Nevres Vacit te yumrukları- lığın her türlü, her türİü yıp- çıkabiliriz? söyle, cevap ver. 
Vacidin zihnini bulandırmıştı: da gözbebekleri kor gibi yanı- nı masaya dayamıştı: ratıcı sefahetile, sefaletile tü- Nevl'es Vacit, derinden g 

- Ne demek istiyorsun? ·yordu. Yutgundu, sağ yumruğu - Teşekkür mü? ketmiş olan ağabeyinden! İn- len bir sesle rüyada imiş g· 
Hürrem Hakkı, bu suali duy- nu sıktı ve susmağı tercih etmiş Hürrem Hakkı, kelimelere sanların ne kadar adi mahluk sordu: 

maımş gibi ayni ahenkte devam bir vaziyettee yazı masasına , basarak söylüyordu: olduğun.JJ, bilhassa ihtiyarlayın - Gençlik, neye endişe 
fHalmıul Yest:ri etti: doğru gitti, bitik bir tavurla kol - Evet, teşekkür ... ve min- ca ne kadar gülünç hırslara ka- yor? 

- Oğlunu affettin! Onun o, tuğuna oturdu. net borçlusun! pıldığını anlaşmak istiyor mu- - Onu Rasi he 
Hodbinliği, bir an için olsun diyor? Peki, bundan sana ne? b'" .. k · k b 1 h · 

bırakmak!. Bir saniye, bir lalı- Kimin kızını ayarttı? Komşular uyu , tamır a u etmez ata- - Neye cevap vermıyorsun? Nevres Vacit, sönük gözleri- sun Açıkça söyliyeyim şimdi! anlatır. 
1 f d k• G 1. !arını, kusu. rI_annı, _günahlarınn Affet111ezdim; bahçt.van gib. i o-, ni kardeşine dikti, bir müddet Senin bu şüphen, bu kıskançlı- Nevres Vacit, kinini sakla za feragati bi e, e a arlık sa- dan şikayetçi mi geldi? e ıyor k balı 1 ff h 1 _ 

· h db" a at ennı a ettın a. nu kogardun, demem tercıh e- bakıştılar. Yavaş yavaş Nevres ğın, benim gururumu okşamış- ğa lüzum görmüyordu. !:'işle yacak derecede mı o ın zan- ve gelmekte? H d ·b· ··1·· d 
omur anır gı ı gu uyor u: derdim. 1 Vacidin yumrukları gevşedi, tı. Müphem cevaplarla senin en arasından: 

nediyorlardı?. Sesi perde perde titriyerek N 1• f ·· h ·· 1 d · 1 d f . k - e utu , ne musama a, Nevres Vacit, taaccup e oğ- parmakları gevşedi, kollarının dışe erini aha azla kamçıla- - Rasih mi? ona çok ehe 
Gururu, incinmiş, kanamıştı: 'Yıi seliyordu: ·ı· Irk' ld ı .1 · · 1 d" - d B be · · k ne a ıcenap . ru u: · gen i sını.- eri gevşe ı, agır a· ım. unu, n, ıstı yere yap- mi yet veriyorsun! dedi. 
- Kabul ediyorum, söyle. - Rasih çopkın değil.·· Nevres Vacit, şaşırmağa baş - Anlamadun! 1 ğır geriye çekildi; sırtını koltu- mıyordum. Tahteşşuur bir ira- Kalbindeki gayız, haset, ki 
Hürrem Hakkının kalbi oka- Birdenbire elile alnına vurdu: lamıştı; korkarak bakıyordu: - Susuyorsun! Demek ki nef ğun arkalığına verdi. Gözleri denin, bir muhakemenin, bir dudaklarında acı bi'r tebessi.i 

dar sıkışıkı beyni okadar karışık - Hem rica ederim, onun as - Ne oluyorsun? sinle, vicdanınla, hislerinle mü- büsbütün söndü, göz kapakları kuvvetin sevkı ile yapıyordum. şeklinde toplanıvermişti. 
tı ki, vakur ve mağrur Nevres rının adamı olmadığ:m söyli- Hürrem Hakkı, sağ elinin cadeledesin. Bu gibi feragatle- düşüve~di; içten, duyulmıyan Haydi! deseydin, meydanı Hürrem Hakkı da acı acı ı{ 
Vacidin boyun eğişindeki asil yen, miskinliğinden, ruhunun ih baş parmağı ile bahçe tarafını rin, fedakarlıkların muhakeme bir inilti ile: boş, tamamile bana bıraksay- dü: 
aerzinişi farkedemedi. Kollarını tiyarlığıdan, pısırrklığından şi- işaret etti: ye tahammülü yoktur. Aşk kıs- - Ya! diyebildi. dm, ne olurdu? ne olabilirdi? _Sen de ona hiç ehemmiY 
:ravuşturdu: kayet eden sen, değil midin? - Oraya, ona, fidana dokun- kançlığmda meskenet, sen ruh- Hürrem Hakkı, hala gerile- Dur?u, elleri~i pantolonunun vermiyorsun! Beis yok ... '[n 

- Affediyorsun? Bu, neyi is saydı? ta adamlara yaraşmaz. Onları bi miyordu, kardeşinin bir darbe- ceplerıne soktu. mz şunu bil ki o, her kuvvet•. 
b.tt eder? Oğluna karşı olan mu Nevres Vacit dirseklerine meç ze bırak... de harap oluşu, bitişi onu geri- - Her ~eçen ~akikan_ın i~-ı kıymetini, ehemmiyetini takd 

~~•h~a~b~be~t=in~i ·m~i'~· ~G~e~n~!i~·.e~~k~a~r~ı ~~~~~~~~~~~~~~~=h=u=l~v·e~a=n=l •b=i~r~d=a=r•b=e~~~~~i=b=i~~N=e~v=~~s~V~a~c=i~tL, ~g~b=·z=l=e~ri=nı=·~k~~~-~l=e=tm~i~o~r=d=u=:~~~~~~~~~~s~a~n~l~a~rı~g~e~r~ıy~e~a~ttıg~ ma~k~ır,ediyo~ Bu, hlr meziyet olmas 
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lktısadi hatta 1 Herkes memnun Niçin --.--
aftalık mali İcmal yece:::şr~:t:n;~:~:~:ede~ir kaç Un fiatleri düşme- takri~~:ş~~z:c~~1~hi:::~tinde 

J Fuhuş 

b 
kalem eşyaya resim vazedilmiş- • arttığını hastanelere ve muaye-

1 
Pamuk ve buğday fiatlerinin bini ithatat tucKcarı, ve mütet a- tir. sine rağmen ... ndehbanelere vaki müracaatların 

ı.iı1 · 1 d gevseklig"i k.t 120 bini de onsorsyom a- a unu teyit ettı"ğı·nı· so··ylemek Ya pıyasa arın a , ' Müterakim oktruvalar 
~eçen hafta, umumi "marasme" rafından mubayaa edilmiştir. tedir. Sıhhiye vekatetinin Hıfzıs 
;Jaha ziyade arttırmıştır. Bu Esham ve tahvilat meaeleai Makama v. S. gibi yiye· sıhha kanunu mucibince tatbik 

zaf ilk evvela Nevyork Borsasın 1 Müterakim eski oktruvalara cek şeyler ucuzlamıyor ettireceği yeni talimatnameye 
la Geçen hafta zarfında, ııtik- ll b ı d · · · t f"k h en sag· lam eshamin bir kaç ge nce un arın yliz e yımusı _ . . .. ev ı an şe rimizde fuhuş mm-

razı Dahilinden maada hemen dd .. · · · ı k B d f ti b fta ute t k l 5Ün zarfında yüzde 5 ila 10 rad ma eı ıptıdaıye rcsmı o ara ug ay ıa arı ır tara n m · a a arı yeniden tahdit edilecek 
:lesinde sukutu suretinde tecel- bütün kağttlar mühim sukutlar 930 senesi oktruvasrna devredi- maıHyen düşerken buğdaydan ve un- fahişeler muayyen bir yerde tec 
·.;i etmiş; müteakıben Avrup~ pi- kayDüd~.tmişlerdir.ahhide bı'r ara- !erek tahakkukattan tenzil edi- dan ımal edilen bir kısım mamulatın rit edilmek suretile sokaktan 
/asaları müteessir olmuş, nıha- yunu muv ik lecek, mütebakisinden yüzde yir fiat seviyeleri hiç bozulmamakta, kaldırılacaklardır. 
Yet aksülamel İstanbul Borsası- 1~ 127 kurut kadar çıkmış en misi fira ve zayiat olarak ayrıla hatta işin garibi bu mamulattan bazı Yeni talimatname tahdidi te
lla kadar hisedilmiştir. diln akşam. son muamele 107 cak, yüzde kırkı ihracat kısmı tarının _fiatı berakis olarak yü~sel- min için fahişelere vesika ita et-

Genevrede Cemiyeti Akva- kuruş üze:ıne vu~u~uldu .. ~u- olmak üzere tenzil edilecek, ba- ~e~~dir. Mbakarna fiatları bu. nısbet mek usulünü tekrar ihdas eyli
llın altın mesailile iştigal eden nun sebebı !"lr. Rı~tın verdigı ra kiye yüzde yirmiden ise eski ta- sız gın en aşında gelmektedır. yecek, bu suretle gizli fuhşa kar 
komisyonu bu defa raporunu ik- P.orun. gay~ı ~usaıt su~~tte tef- rife mucibince resim alınacak- Geçen sene buğday fiatları 14 ku- şı esaslı, cezri ve daimi bir mu-
rııaı ve mevkii aleniyete vazeyle- 'ır edılme~tdır. Temayul elana- tır." ruşla .. 16 - 18 kuruşlar arasında te- cadele açılacaktır. 
ltıiştir. Bu rapor evvel emirde şağrya dogruddur. 

1 
h dl Ilga edilen resimler ~evvuç ederken makarna fiatları 40 Mütahassıslardan biri 

dü d l .k Almanya an ge en ava s- uruştan 45 kuruşa kadar satılmak- I .. 1 . . 
n1 ny~ a m~v~':~ ~tın 1!1L tarı- \er iyi olmadıg"ı için Anadolu Yeni tarifeye nazaran doku- ta idi. şun arı soy emıştır: ' 

n kıfayıtsızlıgını malumat ve · - Yeni frengililer eskisı"nden / ' im d'f h t hvilatr ma iplik bükme ve boyama ma- O tarihtenb · b ' d f" ti 6 •staf "kl 1 . tt'kt ş en ı er es am ve a en ug ay ıa arı, çoktur. 
ıstı ere ıspat ~ 1 en son- da tedennidedir. Birinciler 18 li- kineleri, tramvay arabası, binek 1 kuruşa kadar düştü, fakat makar- B h 

1 
• d ... 

l'a, bazı memleket ıhraç banka- • , . b 1 ·ı .. k"" 1 f" ti unu ast.-:ı ıgı te avı ıçın va-la d k .k d 
1
- .dd. ra ikincıler 29 lıra edıyor. ara a arı gemı er, romor or er, na ıa arı aynı seviyeyi muhafaza k" 1 .. 

rın a ço mı tar a a tın ı ı- ' k k d t k t 1 k k na ediyor. Hatta son zamanlarda (lu'"ks) ruı o an muracaatlardan anhyo-ha d"" b 1 d Riji hisseleri 80 uruş a ar ya ve o ra ar, ayı , mav , 
r olunması, ıger azı arın a . .. • ı· b ı · it d · z. is "h . k b .. 

1 
kaybettıler. Muşkulatla 8,10 ı- tayyare, a on, vınç, vagon, mu namı a m a çıkarılan bir nevı ma- F .. 

e mevcudun ı tıyaca te a u . k .. . d ·ı· k• • d karna 48 kuru•a satılmaktadır. Ata·- ak_at muracaat eden kadm-etrn . • rada tutunabilıyorlar. avva uzenn e ı an agı ı ve , 1 b k 
emest umumı ahenk ve mu- A ı ç· t d gerildi· kitrenin oktruva resimleri ilga kadarlar bugünkü makarna fiatları- dar~ •1r. ısını ~astalığrn ikinci 

Vaz , "hl. d k h" rs an ımen o a ' evır ara t d"kl , eneyı ı at e ece ma ıyet- b k !' d d edilmistir nı makarna fabrikalarının yaptığı en .. zrnı. gos er ı ennden 
te bulundug"unu beyan ile: bu 28 uçu ıra a ır. · · büyu'"k bir ihtı"ka"r olarak tavsı·ı et- m_uracaat edınceye kadar birçok 
"''h f . 1 . . . h" İstikrazı dahili 98 3 / 4 kuru§ R · d' ·1 ki k'.q zurun re ve ıza esı ıçın u- ta sabittir. esmi ın ırı en e'ya mektedirler. Bu ihtikar arz ve talep -~-~ele~~ aşılad~kla? muhakkak 
unıetıer arasında bir anlaşma Baska esham ve tahvilat üze- Sicim resmi kilo hesabile, kaidesinin tabii bir neticesi addedii· gorulebılır. Vazıyetı mümkün 

Yapılmasını tavsiye ediyor. rine k~yda şayan hiç bir iş olma bir paraya, keten hortum bir ~u mekle beraber be:ediyenin de bu ih- ~erteb_e ısl~h için yakalanan fa-1 

5 

Muhabir mektupla ı .. 

Hala dalak kesmek 
' sülük tutmak, 

üfürükçüye okunmak 
Ezinede halk nasıl yaşıyor? .. - Bi 

çiflikte yapılan 
• • 

cınayetın tüyler ürpertici hikayesi 
İ dır: Meseli anlatmak yerine ay eli 
~ mek ve götürmek yerine de ileti 
mek derler ve konuıurlarken c ·· 
terin iptida11nda (ulen) ve nihay 
rinde (be) kelimelerini fazlaca · 
mal ederler. Küçük çocuklara (da 
d~rler ve onlara hitap ederlerken 
cümlelerin batına erkek çocukla 
(bire) ve kız çocuklarda (moru} 
birini daima kullaııırlar Galiba y 
ne (yalnn) ve çok yerine de (e 
lem) t!birlerini iıtimal ederler. 
çok lnıllandıldarı darbımeseller i 
At !atınca kepçeye paha olmaz m 
kcbin canıyanınca atı ıeçer, b.ı 
tan parmağım yalar, minareyi ça 

kılıfını hazırlar eibi durubu emaal 
ibarettir. 

Aıayiı 

B 1. d ı· h' tt h .. 11' b b tikara mani olması Ja"zım ueldı· üı" ta- hıselen vesıkaya, muntazam ve j Kaz er ın e sa a ıye ar ma a- mıştır. ruşa muce ıt muşarn ası ır b b d anın umuru inzibatiyesi ~ 
fij' • • .. ) bit görülmektedı'r. evamlı muayeneye tabi tutmak • ın edindiği malumata gore, Kota harici Mısır Kredi Fon kuruşa, inşaat malzemesi (10 tecrübeli ve çok değerli yüzbaıı R 
Son intihabatın bıraktığı fena siyelerinin fiati berveçhi atidir: paraya, asfalt (5) paraya, usare Alakadarlara nazaran bugün ara- tan baş~ çare yoktur." EZiNE, (Milliyet) - Jandarma zi Bey tarafmdan muvaffakiyetle i 
tesir yüzünden şimdiye kadar 1886 tertibi 176 lira halinde şeker (5) paraya, ham larmda bir tröst yaparak toptan sa- Sıhhıy~ vekaleti, yeni tali- müfcttiılerinden miralay lımail Hak re olunmaktadır. Buna rağmen 
t:ıkriben on beş milyon isterlin- 1903 ,, 117 ,, şeker ( 10) paraya, sabunlar 10 tıtı 34 kuruştan satan makarnacıla- matname _ıle emrazı zührevi yeye lu Beyle 1,1/2 aaatte Bayraıniçten E- kere de müthiı cinayetler ulu 0 

lıkserrnaye memleketharicine çr 1911 ,, l14 ,, paraya, keresteler 100 kilo hesa rın bu fiatı 28, batta 25 kuruşa indir- k~rş! takıbatr teşdit ettirecek, zineye geldik. Merkez kaza münhat tadır ... Ezciimle Koç Ali köyün 
~nlmıştır. İtimat ve sükfuıetin bile üç kuruşa, elbise fırçası 10 mesi pek Ali kabildir. hukumet tabipleri de bu işlerle olduğundan ve cenup rüzeilrlan fu- ıreçen Pazartesi eünü zavallı bir 
'~desi için hükUmetin kat'i teda Ô kuruşa, sapka hasırı kilo hesa- Bundan 6 ay kadar evvel bakkal- meşgul olacaklardır. laca estiğinden Ezine muhiti çok u- hinün kafata11 balta ile parça1anm 
hı · ı · · J'" " !düren adam 1,, ı k tır M-1-tuı H . r ıttlhaz ey emısı uzumunu bile (5) kuruşa, kesilmiş yazı ar ooperatifinin piyasaya makarna caktır. Dün eölgede derecei hararet · .,.. oca Mehmet Efendi 
0azı gazeteler mütalea ediyor. Öldüren adam işimli bir film kağıdı ve zarf bir kuruşa, pa- çıkaracağı şayiası üzerine fiatı iki Spor 36 yı bulmuıtu bugün ele cehennemi lu Kasım 25 Yatlarında olup ıı-
' İngilterede işsizlik hastalığı çevirmek üzere şehrimize gelen muk mensucat ( 20) paraya, pe- kurut indiren makarnacılar sekiz ay- B lk l bir 11cak vardır. Bura11 sıtmalık bir yün barınan yerinde yatmakta · 
Ctldemique" bir halde ve fakat film kumpanyasının operatörü ynir mayası ( 1) kuruşa, balık- danberi aynı fiatı muhafaza etmişler a an oyun an mıntakadır. ve buna rağmen de ei- meçhul bir pluı tarafından feci 
daiına mütezayit bir şekilde de- dün Dolmabahçe sarayında işe !ar (60) paraya, barsak bir ku- dir. Araların~ bir rekabet te olma- İstanbul mıntakası riyasetin- yinen yoktur! Menderes nehri man· surette öldürülmüıtür. lcra edil 
~anı etmektedir. "Financial Ti- başlamıştır. Filmde baş rotu a- ruşa, mumlar 20 paraya, lüks a- dığuıdan kendı teşekküllerinden ayrı d b'Jd" "ld""" .. t k saplarında 60,000 dönümlük arazi ha- tahkikat neticMinde katilin Ala 
"' • l K kk 

1 
k lük ı bir yerden t ' en 1 ın tgıne gore mm a a taklık b r · · ld • dan b köyünden Ahmet otlu Muıtafa ol ·:•es" gazetesi, hiç bir siyası par an onrat Vayt ile diğer artist ya abı ar 35 uruşa, s e . esır vaki olmadıkça bu atletizm ve güreş hey'etleri Ati- a ıne gırnuı 0 ugun u 

ti işsizlik tahsisatının tenzilini ler iki güne kadar şehrimize ge- çantaları 10 kuruşa, diğer deri fıatı daha devam ettireceklerdir. nada icra edilecek Balkan oyun artma hastalığı umumi bir tekil al- iu meydana 'ıkanlnuı ve kanlı bal 
teklife cesaret edemiyeceği.ni, leceklerdir. çantalar S kuruşa, terbiye gör- larına hiç bir hazırlık yapılma- mııtır. Bu bataklık, Pınarbaıı karye- sile derdeat olunmuıtur. 
bununla beraber bu meselenin --0- . memiş kürkler (600) kuruşa, Poliste mrş olması ve iştirak halinde a- ıi civarında "Karagöz,. namındaki bir Cinayetin ıebebine eelince: Mak 
er geç mevzuu bahs olacagıru" Mazhar Bey do·'ndu" işlenmiş kürkler 1500-2000 ku- im k t" · "b" f kaynağın Kumkale ovasında salim lün Aladafmda münHebette bul 
b K d h aca ne ıcenın muct t şere b" b 1 k ı d - iki ka 
, ~Yan ile parti !<avgalarmın fev R d R s İran h'"k"-et ruşa, şark halıları 2 kuruşa, ki- un ura ırsızı bir vaziyet temin edemiyecegı"' ır mecra u amıyara ovaya yayı- uıru dından biriıini tercih 
~ .

1 
• usya a U , U um l' I . 60 . k . lik IO . İ masmdan husule gelmektedir. Tevzi derele onunla izdivaca tali olmaıı 

ınae, menafii milliye ı e ugra- 1 · ·ı b t • · • hh. ım en paraya, ıpe ıp Beyoğlunda eski gümrük so- mıilahazasile, stanbul idmancı- 1 P '• en 1 e ay arı, zıraı ve Sı 1 k k b l olunan kininleı-e esaıen ahali a l§mıt zünden diğer ıevgiliıi muğber olar 
"'cak bir temerküz kabinesinin h d t B - 1 "li h k uruşa, susam 10 paraya, a uk kağında Petronun kunduracı arının iştiraki muvafık olmiya- ld b" f "d · d ·· ··1 · t U u ve ogaz ar mesaı a - . o uğundan ır aı eaı e goru eme- ıntikam ıevdHına düımüı ve aerv 
e kiline lüzum gösteriyor. kında cereyan eden mu··zakeratta lu fındık ve cevız 10 paraya, ka- dükkanına hırsız girmiş, 2.5 çift cağı kararını vermiştir. Binaena kt · . 1 B h 

ı me e ınıış. eynennaı sıtmanın a- sayeainde katil Muıtafayı para ile 
"Da"! M "!" s T k h k• buksuzları 20 paraya kestane kalıp, yedi çı·ft kundura çalmıE eyh mıntakaya mensup atlet ve ld" d"l _._ ı y aı e nazaran ov- ür ü umetini temsil eden • • vadan ve ıudan ge ıği zanne ı m""- ma ederek bedbaht ifıkınm vücu 

b~.et Rus.ya hali hazırda şiddetli hey'etin reisi olan Aydın meb'- 10 paraya, diğer kuru meyvalar tır. ' güreşcilerin işbu müsabakalara te olduğundan dalak kesmek, sülük nü ortadan kaldırtmııtır. 
ır "d · " k b -d M 10 paraya cam eşya (2 4) ku -0- iştirakten menedildiklerı· bı.ldı'n'l k ı k k k 

8 
umpıng yapara ug ay usu Dr. azhar Bey dün Mos- d '. (

4
) - ı· .- tutmak, üfürü çü ere o utma , o un "Öfke baldan tatlıd 

atmaktadır. Bunun sebebi ec- kovadan şehrimize gelmiştir. ruşa, emır par.aya, P atın Bir kaza miştir. muı pamuk ipliğini bileklerine tak- dar downdur! A k ~~· d~l'."" ne n b k k 1 d --0 . . . . ... 1 1 o• - fi ın .... n ınhkam e i mütaahhitlere verilen ve M h B b' .ki .. uyumcu eşyası ı osun a . - mak gıbı hır çok batıl ıtı at ara te- mak için zevkini kani . 
vad 1 " az ar ey ır ı gun son- ( 1800) k it .. h Beşiktaşta bir imalathanede Kulu·· le d • d . d'l • .. ildi 1 V a tabnin ed e eri hülul etmek üzere olan A k 'de kt' uruşa, a ın mucev e- p re aır avı e ı mege mutemay r er. e- honhar kan 1. d" t t . llo ra n araya gı ce tr. 1• . çalışan Hakkı ellerini makine- . . . alddard un 1 yap ı ı cınaye 
l> lkiçalara karşılık bulmaktır. -0- rat (19003)0kkuruşa, plattın ve alOltOınO ye kaptırmış, tedavi edilmek İstanbul mıntakası riyasetin- r~mdıllde~ dFığer ~a~t. d t•~tn .. daha akibetini eörmek üzere Muıtafa . 

b
e büyu'.'k miktarda b_uıun. ~ T J saat er uruşa, a ama .. .. d ·1m· d b"ld" ·ıd·.. .. . dd zıya e ır. rengı ıçm e u ıu yaP- birlikt b · b d d erceman ar uzere hastaneye gon erı ış- en ı ın ıgıne gore mıi et- e ap11 ane e ne amet ateıl 
Uğday ıstoklarını tahmıl ıçın kuruşa, armonik 50 kuruşa, di- ı · hi b lm malı, bazı haplar kullanmalı: çamaakı. ri içinde k d lar ~ D f d lık • 1 k tir. en tam u uş ve şekli niza- ak 'b" il' .ı yanma ta ır . 
oeıni ihtiyacı o kadar çok ve a- Tercemanlar e ter ar ta- ger ça gılar 10 uruşa, gramo- _ 0_ milerini kaybetmiş oldukları hal zı yutm gı ı saçma aapan a,..ara ş· eli haber .. 
~cı~ imiş ki, Londradan hamü- rafından kendilerinden istenilen fon adedinden 12,5 kuruşa, dolu Zehirli macun de mıntakalar umuruna hodbe- itikat etmektedirler. vacı':' kaza .. me::.~. :ı:: 
~ ıle hareket eden gemilerin 3 senelik kazanç vergisini çok plaklar 7 ,5 kuruşa, boşlar 2,50 . hed müdahele eden federasyon- Manzarai umumiye maktul kardefinin intik•mmı 
b Usyaya oğramaları için tono yüksek bulmuşlar, münferit te- kuruşa, düdükler kilosundan 10 . Fatı_hte oturan manav İbra~ !arla her gün zuhur eden mlişki- Oldukça yatağı derin olan ve üze- üzere bir diierini l[llpeıründiiz çar 

~Şına 9 pena prim teklif edil- şebbüsleryaparak vergilerin azal kuruşa, otobüs, asker, hasta ve hım dun çarşıda. macun şeker~ la tın izalesi hususunda görlişül- rinde bir abıap köprü ile geçilen hah- orta11nda tabanca ile üç yerinden t 
•ş. trlmasını istemişlerdi. Bu mün- cenaze otomobilleri 60 paraya, 1 satı_n almış, yedıkten sonra mı mek üzere mıntaka umumi kon- çeli çayı Ezine kaıaba11nı iki k11ma likeU ıurette cerheylemit olduğund 

);> Bu hafta zarfında, İngiltere, ferit teşebbüslere henüz cevap kamyon bir kuruşa, mazot ve d~sınde sancı başlamıştır. İbra gresinin fevkalade içtimaa dave- ayırdıktan sonra Mendereı\ nehrine derdeat eclilerek Ezineye e•tlrilmi 
k tansa ve Almanya millf Ban- verilmemiş olduğu için terce- ~otörin 10 kuruşa, gazlı sular hım hemen do~tora .~~şmuş, ti takarrür etmiştir. Binaensle- kanıır. Yazın bu çay bir ıızınhdan tir. Ezlnedeki aıliye mahkemeıi ai 
'<! guvernörlerinin Nevyorka manlar bir de müşterek teşeb- bır kuruşa, şemsiye sapı 40 ku- macunlardan zehırlendıgı anla- yh 17 birinci teşrin 930 cuma ibaret iıe de mevsiminde bütün yata ceza davalanru da rüyete ıalilıiye 
~Uvaseletleri bekleniyor. Bunla büs yapmıya karar vermişlerdir. ru_şa: çay 7,5 kuruşa tenzil edil- şılmıştır. Macuncu Mehmet ya günü klüplerin mürahhaslarınm ğını doldurarak merkez kazayı teh- tar bulunduğu cihetle etnftaki 
lkn konferansı dünya buhranı -0- mıştır. kalanmıştır. Beyoğlunda C. H. F. merkezin- dit etmektedir. Kaaabanın ıuyu ya- im failleri buraya aevkolunmakt 
tıı tısadisine bir çare aramak Yeni bir cemiyet Oktruvası arttırılan eşya Q -bo.-

1 
k de saat 14 te toplanmaları bil- rnn ıaat meıafede "Kükeren,, dere- dırlar. 

tl
.aksadma matuf olduğu zanne- tomo ı azası dirihniştir. ıinden çıkıp merkez kazaya eetiril- Buralarda 11oak çok tiddetll old 
tli:yor. Tercemanlar infisah eden Buna mukabil bazı ,•,yanın mittir, bu su kabili ıürp iae de biraz iu halde b11& ve budu meırubat yo 

Memleket iktisadiyatı 

t l<:ambiyo mubayaatına tahsis 
(j. 1 k .. t me uzere evrakı naktiye ih 

t atı hakkındaki kanun geçen 

0~trıartesi günü İstanbula tebliğ 
tıı lltımuş ve tatbikine de b&§lan 
tıı 'Ştı~: Y enid_en evrakı nakdiye 
~ .. evku tedavıile çıkarılması yü
~~nden k:ın1_bi_Yomuzun düşece
~ib~şya fıatının de fırlayacağı 
~ ı nabemahal zamlarla bu ka-
lın "d . " d" ~İl . :amatıser e ılmek iste-

Şıl llıış ıse de hakikat çabuk anla 
tıı a~aktır. Şurası kat'iyyen bilin 
la eJıdir ki depoziter müessise o
de~ ~s?1anlı Bankasından müba 
<l e ıçın mevcut ihtiyat akçesin 
en h 

lııtı · e: çı~acak. ~030 kuruşa 
ceıt kabı!. bı~ İngılız _lirası gire
~! Yanı pıyasaya ıhra~ olunan 
'tı ~ıt para kıymetinin yüzde yüz 
ca~kabili, döviz olarak saklana
kıt tır. Bu sütunlardan başka va
ltııeda s?yle_diğimi~ gibi, bu mu
~a le hıç bır veçhıle "inflation" 
Yılın "B ·n f az. anque de France" 

~a lrankın istikrarı esnasında 
s ad • ·ı· ıs - rgı ve ı an da tatbik etti" i 
uı budur. g 

hr liafta zarfında İzmir ve sair 
a~ ~.at merkezlerinden nisbeten 
'le ıktarda kambiyo geldi a·· 
' "as . . . un 
'aft atı 65000 ısterlin itibarile 
tııa.n a;ın beş ~çık ?ününde ce
~un 25,000 ısterlın satilmiştir 
''<!, un takriben 50 bini İş Ban~ 

•ı Jo h' ·z· ' ını ıraat Bankası, ı:ıo 

cemiyetlerinin yerine başka bir resimleri arttırılmıştır. Eminönünde Laz namile ma- M tataızdır. tur. Her hafta Pazar kuruldux.... 
· t k · · d.. B B · ruf bir şoför Haydar isminde • Venizelosun seyahati •K cemıye yapma ıçın un ey- unlar meyanında dabag"lan Kazanrn nüfusu umumiyeıi man köylüler dailamıdan buz ge 

ğl H ık f k 1 d t d sekiz yaşında bir çocuğa çarp- Atina 27 M V · ı · ı o u a ır ası sa onun a op mış erilerin resimleri 5 kuruşa, • - · enıze os, ge (19,000) olup 49 köyü ve Geyikli na- rır erıe halk ta ıoğuk bir ıu içme 
lan Cakla d b "d rmştır. Şoför kaçmıştır. lecek hafta içinde Makedonya ,_ b. d L' • d k muvaffak olur. a r ı. oyanmış vı ala 15 kurusa ru- P mmua ır naıuyesı var ır, mcr ez-

F k k . 1 d - . d .1 • • ostane önünde posta otomo ve Trakyaya gidecek, Atinaya d (SOOO) üfu a at e serıyet oma ıgı ı- gan en er 5 kuruşa köcele ve b·ı· .. . Ş f B e n·· ı sakin olup 1000 ha-
, k . . su ,. k'" 1 5 k • • t ı muteahhıt ere eye çarp dönüşünde Ankara seyahatrnın 2 

R. K. 

çın mu arrer olan bu ıçtıma ya- n ı ose e uruşa, sun'i ipek mıs ayag"ıııdan yaralanmasına h ne hamam 2 mektep bir otel ve bir 

1 1 b k bi .. t h" çor 100 k • azrrlığı ile meşgul olacaktır, k · kah · N' G 1 1 G pı amamış, aş a r gune e ır ap uruşa, silindir şapka ı sebebiyet vermistir. ço camı ve vesı mevcuttur. ı· e en er- idenler 
edilmiştir. 40 kuruşa, kadın lüks şapkaları -O ' -o- hat Bey namında askerlikten müıtafa '-------------~ 

-o- 60 kuruşa, hassıs fotograf kağı K - 1 Cemiyeti akvam meclisi nazik bir doktorla bir de ıeyyar aihhi Danimarka sefiri 
K d 1 dı 4 kuruşa elb. 1 ·ı b" aza e ye memuru kazanın umuru sihhiyeıi-u uz . • ıse <:ı osu ır ku CENEVRE, 28 A.A. _Ak-

. .. . ruşa, fotograf makineleri bir ku S t d Kazlı Çeş d n< idare eylemektedirler. Ahli.k umu- Danimarka Sefiri M. Ottc 
Afyon, (25) - Bır kopek bir rusa, gümu'"ş kuyum ama ya a me e vam Cemiyeti büyük Mecl' · · miyetle iyi olup ıarhoıluk ve fühti· Mohr dün ekspresle şehrimiz 
ld 1 k

. · · - cu eşyası bakkal sokağında oturan İstira • . . ısının 
sa ırışta a tı ışıyı ısırmıştır 120 ku d'k' İ umumı ıçtımaı perşemb .. ·· yat azdır. Ahvali ziraiyeıi bu sene iyı" gelmiş, istasiyonda sefaretha· 
I l 1 d 

. . . İ b · ruşa, 1 ış makineleri 1 ti, kamyonunu Şehreminli s- . • e gunu 
sırı an ar te avı ıçın stan u- kuruşa yazı mak' 1 . 3 k . . . . k nıhayet bulacakt dir; her ne kadar bataklar matlup de- ne erkanı tarafından karşılan· 

ı .. d ·ı · t' ' ıne erı uru- maıl ısminde bırıne satma üz- ır. 
a gon en m--Oış ı_r. şa, kolonya resmi 7 ,5 kuruştan . re muayene ederken motörden recede tane tutmaıruılaraa da aap ci- mrştır. M. Otto Mohr iki gün 

12 kur hetinden pek bereketli olmuıtur. kadar Ankaraya gidecektı"r. 
uşa oyuncak resmi 100 fırlayan br demir parçasile a- miş, her ikisinin de polis ile ala-

Liman ferahlıyor kuruş~, binek otomobiller kilo ğrr surette yaralanmıştır. kalan katedilmiştir. ihracat * * * 
. hesabıle 7,5 kuruşa itriyat ·· -O- -o-- Kazanın ihracatı zahire, palamut, Alın 

Liman dahilindeki şamandı- rük resminin yü d b · · guı;ı R al J' l zeytin ve kömüre münhaıirdir; Yu- anyanın Trabzon =· 
ralarm şekli değiştirilecektir. ne çıkarılmıştır z e eşı nıspetı- üşvet an po ıs er Kabadayı madam ! naniıtan adalarına vanncıya kad11r ral konsolosu dlin Berlinder 
Bu yeni ptan sevahili mütecavi "'- . k . Poliste rüşvetin önüne geçil Evvelki gu'"n tramvayla Tak . kömür buradan sevk ve ihraç olun- şlehhrimize gelmiştir. Mumai· 
re ve Boğaziçi vapurlarının iç ı ıcnı o truva resimleri · ı sı ~y perşembe günü Trabzon mesi için <tedabır a ınmakta- me gı"tmekte olan Mm Man' 1•8

_ maktadır. Kuzu, deri ve badem ihra- d k 
limandaki hareketlerini azami y "d d B d 1 k ·· · da k b 'h gı ece , vazifesine başlryacak d d h' . enı en resme tabı tutulan- ır. u meyan a oma . uzere minde bir kadınTaksimde t catı ço tur, ve u ı racabn kaf. t 

erece e tes ıl edecektı~. !ar arasında hindi, kaz resmi 2 bundan üç gün evvel po_lıs mü- vaydan inecek iken b" ram fesini de maaleıef Museviler yapmak ır. 
. ~am~":dı~~larrn yerlerıne teb kuruş, tavuk, ördek ve pilic (l). dürlüğüne vuku bulan bır ihbar kalmış ve 0 zamana ~a~:Cg~~ ta ve asıl Türkler uzaktan bakmak- • * * 

~ılıne ıkı gun sonra başlanacak kuruş, beyaz peynir ( 2o) para, ~~· Beya_zı1t pb~lis ~erkezinden tramvay hareket etmiş. Mari, tadırl.~r ... B~ -~uıevi vatandaıların Bundan bir müddet eve! An. 
rr. yaş deri (70) kuruş kuru deri 5 ır muav~? e ır P~ .:'~ ~ıntaka- Vatman Abdiye arabayı durdur saf koylülerımlZI ne ıuretle kafeııe karaya gitmiş olan Fransız ka. 

k~1'.1ş, hamursuz bir kuruş, bis- l~rında sunnet. du~unu yapan masını söylemiş. Fakat Abdi koymakta olduklarım diğer mektupla drn muharrirlerinden Mm. Pan 
kuvı 1, portakal turunç tatlı l'- hır zattan 10 lıra ruşvet aldık- durmamış Bunun .. . M rımda mufaualan arzedeceğirn. lova dün şehrimize avdet etmis 

' 1 l b'ld" ·ı b "hb .. · uzerıne a-
ş. . . mon 10 paraya taze meyvalar 5 arı 1 ırı m1'f ve u 1 ar uze- ri de Abdiyi dövmüştür Ahalinin adetlerı' tir. . 
urayı Devlet tanzımat daıre para yaş seb 1 2 k • rine komiser muavini Mustafa · * * • . b. . . . . E B • ze er uruş tıbbı Ef O- Buranın köylerile kaaaba balla u-

:ı tnn~ı ~u~ını sat .ey ve- sabunlar 1, kqka cevizleri' ı ku- ~e~~ P?lis ~ürha~ hl.,";akkın H- J k mumiyetle zeytinyağı yerler ve sade Dünkü akşam rüfekamızdan 
at etmıştır. ulunduğu ışlerde ruş, yazı mürekkeplerı resmi 20 . ~ ı ıncı şu ~ced a .. ı at ya- ırsız ı yağını bilmezler, onun için buradan biri Ankarada bulunan Limaıı 

herkese kendini sevdirmiş olan paradır. pı _mış ve. netı.ce e. ruşvet alın- Beşiktaş ta Aynalı apartıma- çıkan süt, yoğurt ve peynirler halis- Şirketi Müdürü H d. B . 
mumaileyhin daha genç denileı Şehr'm' . 

1
.k d d dıgı tesbıt edılmştır. mnda oturan Tıbbı adli müdür tir ve yağlan alınmamııtır. Yerli a- d t ,., . am 1 eyın 

cek bir yaşta irtihali mucibi te- ı ızı a a ~ ar e en. Bunun üz~~ine ~er iki zabıta muavini Dr. Rıfkı B in evine halinin tarzı telaffuzları batkadır. Ke av e ettıgmı yazmışsa da dün 
.. .. . . . memleket mahsulat ve mamuta- memuru polıs dıvanına veril- evelki gece hırsız girmiş, muh- limenin arasındaki ve nihayetindeki Hamdi Beyden gelen bir haber 

essuftur. Aılesıne beyanı tazı- tı resimlerinde ehemmiyetli ten mşlerdir. Divanda ikisinı·n de d telif ev eşyası çalarak kaçmış- (r) harflerini e1ueriya telaffuz etmez e iki üç gün sonra İstanbula 
~teykrı~ zi~yçılm~tı~ ka~arınınu~i~mkr ~~~~~~~·~Rb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~ili~~~-• n - avdet edece - i anla ılmı ır 
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EınniJet san~ııı eınla~ - mozaJe~esi 
Kat·ı karar ilanı 

Mcrhunıun cıns ve nevi ile 
me\·kii ve mtiştemil~tı 

Borçlunun 
ismi 

650 Hasköyd~ Halıcıoğlunda Turşucu mahallesinde 
eski kumbarahane ve yeni fabrika sokağında eski: 

?.JILl.lr~:r . -;,.u.ı EYLUL. l!Mo . . 

Bilınecemiz 
\? 8 4 ,, 6 7 8 9 10 l l 

11••••• • • • • • • • • • • • • • 11ı111111111:11111~ ~· • • • • •• • •• • • • • • • ••• 11111111111111 '''il ~-•••aıı' •••lill-ıı:c:amııl!!! :ı••~~a-nım:.ı••••I:'!. 
~~llllllJIUlllllllllJINlllllllAlllllll!DlllOllllllllLlllllUllllllllllllllllllll -_-_==·-~=- SEYRiSEfAİN 1 Dtıı,.ı: LLV .\;\T Ll.\CYE 

llamlııırg. Brem. A::ve:·•, 
'1rrke ~ ~. ntıt; c;a!al3 köprü 1 1 . Jl ı ... •• •• >lan ııı. ve .ı ır Sıy;uı ara 

•• •· B•ıında; lleyoAhı '!-lh2 Şuh" 

:_=:.= SiGORTA ŞiRKET{ --~-§ acentesi;· Sirkeci'de \fühürdar •rnda :ıziınet Te avlet ınıınta 
zade hanı altı mi~ Telefon ı,~ 7aın postası: 1 lambıır.;. Brem, -- ---- 1 •• 2;.ıo Steıiı,, AııTers Ttl Hnıorılaın 

:: TOrklye ' Bankası tarafından teşkil edilmiştir :: ------------• 
:: Vanrın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomollll. mH'ullyetl ;::; teiriııieı ı · cldcn itibaren dan limanımıza mııva~eleti 
-.·.: 11t8llye Slıortıı.larJat kabııl ede•, •• •.: lıeklenen Yapurh~ ; • Adalar, Yalovıı , \loda Kala-
•• -:. Adr•s.· ' llacll Vakti ban ıstan"' ·•I •••••• • - _. ı h ·ı Yalca vapuru 2.5 eylüle doğru • u. mı~ ı c .• ııa .. o 11 am tarı e-
:: •• ~rinos \"apuru 2 tcşrinc' vele doğru 

• 131: mükerrer ve yeni «8» elyevm «6» numaralı yüz 
bet arşın arsa üzerinde bodrumdaki oda ile beş oda 
iki sofa, bir çini taşlık, bir SölfOIÇ, bir kuyu, bir mut- ı 
fak ve on beş arşın aralığı havi tamire muhtaç bir 
hanenin tamamı Haykanuş, Şimavon, Mahil, Ha
çador_ Ef. varisleri 

bllınecemizln halledllmlı 

ıekll 

:: Telefon: lstanbul - 53! Telgral: imtiyaz :: leri dej!;işmış ı·e Hostaııcı - lmbros M 6 
I!-- 1111111111111111111111ıı11111111111111ııı.. ~········· • •••• •• ······················- 1 111111111111111111111111111111111111,. ~111111111111111111111111111111111111 Adalar hattı da ıap;veclilmiştir. Dermıje M 9 .. • 

Pazarlıtla ta~oratuvar alat ve e~evat 
nıöna~asası 

\"eni tarifeler bkclclere asıl-

1111~Ur. 

Trabzon ikinci 

Burgu, Vama, Kö<ıence, Kala< 
\e ibran için llmanımızd•n 

hareket edecek vapurlar: 
Yılta napuru 25 - 26 eylUlde 

ııhmilde 020 

'420 

!55 

355 

tos 

655 

37.5 

42, 

1150 Anadolukavağında İskele Meydanı sokağında es
ki 91, 89, 93, 95: ve yeni 12, 13, 14, 13-1, 13-2, 13-3 
numaralı yüz altmış beş arşın arsa üzerinde biri üç 
oda, bir küçük koridor ve hariçte bir i:üçük hala 
önünde adi bir balkon ve altında kayıkhane diğer 
hane yeni olup iki oda, bir hala, bir kücük avluyu 
ve iki dükkanı havi maa müştemilat ki hanenin ta
mamı. Hasan Ef. 

1279 

17079 

Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde Sa
matya caddesinde eski 190, 192, 194, ve yeni 216 
216-1, 216-2, 216-3, 216-4, 216-5, 216-6, 216-7, 216-8 
216-9 numaralı beş yüz arşın arsa üzerinde soğuk
luk mahallini ve altında dokuz dükkanı ve dokuz 
yüz elli ;rşın arsa üzerinde sıcaklık ve su hazine
si ve kırk arşın arsa üzerindekülhan mahallini ve 
iki bin beş yüz on arşın kadar bahçeyi havi (Ağa
hamamı) namile maruf bir çift hamamın otuz iki 
hisse itibarile on yedi hissesi Ayşe Şaziye, Emine 
Habter H. !arla Ali, Osman, Hayrunnas ve Ali 
Süleyman Hadimünnas Beyler. 

Kumkapıda Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde 
Asmalı sokağında eski 7 ve yeni 9 numaralı elli 
dokuz arşın arsa üzerinde kargir üç buçuk katta 
birinci katta bir mermer avlu, bir mutfak, bir sar~ 
nıç, .oda içinde iki dolap, ikinci ve üç~ncü katlarda 
birer oda, birer sofa, birer hala, ikinci katın bir 
odasında, üçüncü katın sofasında birer yük dolap 
üçüncü katın bir şahniş, en üst katta bir tavan ara
sı, bir sofa, sofada yük, bir balkon, bir daraçayı 
havi bir hanenin nısıf hissesi. Cabir Ef. 

1 71 SO U ::unçarşıda Y avaşçe Şahin mahallesinde Gaz ne
vi Mahmut Efendi sokağında eski 11 ve yeni 19 
numaralı doksan üç arşın arsa üzerinde kargir bir 
katta iki oda, bir mutfak gibi kullanılan bir ocak
sı:ı: mahalli havi harapça bir hanenin nısıf hissesi. 

Fatma Hanım 

18242 Tophanede Karabaş Mustafa mahallesinde eski 
Lüleci arastası ve yeni Lüleci arastası ve Kale so
kağında eski 26-26 mükerrer ve yeni 26,3 numaralı 
on altı arşın arsa üzerinde mukaddema iki dükkan 
bir ahır elyevm bir ahınn tamamı. Şevki Ef.. i 

18355 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski ve ye
ni Misk sokağında eski 2 mükerrer yeni 36 numa
ralı biri yüz on arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta yedi oda bir sofa iki mutfak ve diğeri keza 
yür: on arşın arşa üzerinde ahşap bir katta iki oda 
ve yüz C}'İnni arşm bahçeyi havi tamire muhtaç iki 
hanenin tamamı. Mehmet Saffet 

Bey ve Nezihe Mümine Latife Hanımlarla 
Mustafa Kemal, İbrahim Necati Beyler. 

20007 Unkapanında haraççı Kara Mehmet mahalleside 
Fener caddesinde ve han derunu sokağında eski 1 
ila 28, 21, 23, 23 mükerrer ve yeni, 33, 35, 37, 39 
numaralı üç yüz altmış arşın arsa üzerinde kargir 
üç kattan ibaret üstünde yirmi yedi odayı ve altın
da üç dükkanı havi bir han (rtıezk(\r bir numaralı 
odanın tamamı ve 2 ila 28, 21, 23. 23 mükerrer nu-

maralı üç dükkanın nısıf hissesi) Muhterem Edip B. 

to346 Üsküdarda Murat reis mahallesinde Köprülü Ko- 1 

nak sokağında eski 10, 10, 10, mükerrer ve yeni 22 
24-26 numaralı yüz otuz iki arşın arsa üzerinde ah
şap bir katta bir küçük olmak üzere, üç oda, bir so
fa, bir mutfak, diğeri 104 arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak ve altında 
bir dükkan ve sekiz yüz kırk dört arşın bahçeyi ha-

vi iki hanenin tarnamr. Emine, Bedriye, Necmiye H.lar 

Yukarıda cins ve nev'ile semti ve numaralan muharrer emvali 
:ayri menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala
ında gösterile bedellerle müşterisi üzerinde takarrür etmiş ise de 
nezkilr bedeller hadi layıkında görülmediğinden tekrar on beş 
~ün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 20 Teşriniev
ıel 930 tarihine müsadif Pazartesi günü kat'i kararlarının çekil
nesi tekarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkilrda saat on dör't
en on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzu
nu ilan olunur. 

Hiç beklenllmedlOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TJJllHE PlllNGOIO 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞtDE 1 l TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

.000 liradır 

1 ~ 8 4 s 6 7 8 9 10 l l 

1 1 

Bugünkü bilmecemiz 
Soldan sağa ve yukardan 

aıağı: 

1 - Devede küçük, Eşekte 

büyük (5). İç kumaş (5)_ 
2 - Asiler (4). Müvakkaten 

emanet etmek ( 4). 
3 - Nota (2). Şir(5). fiil(2) 

4 - Cet (3). Yalnız ona racı 
(3). Caka (3). 

5 - Şart edatı (2). Yama(2) 
6- Sakat (4). Beraet (4). 
7 - Beygir (2). Nota (2). 
8- Diş (3). Bulut (3). Kirli 
(3). 

9 - Nota (2). Zehirli bir ha
yvan 5). Nota (2). 

10 - Bilen (4). Bilği (4). 
11 - Rüştürü ispat eden (5) 
İsimler (5). 

lsıanbul Dördünciı icra Memur
lu~undan: 

Pertevniyal vakfından Seniye, 
Refia, Fatma Fahire, Hacer Sabahat 
hanımlarla lsmail Ferit bey zimme• 
tindeki alacJğından dolalı velaen 
mcfruğ bulunan Mahmut Paşada 

Hoca Ka51mı CUnani mahall°'indc 
Hoca hanı <okağı~da atik 11 cedit 
8 N~. mukaddema hane elyevm 
derununda cari nısıf masura Halkalı 
mai lezizi havi arsa kırk beş giln 
müddetle müzaıldeye vaz olunarak 
1000 bin lirada talibi uhtesinde olup 
bedeli müzıyide haddi l4yıkında gö 
rülm<:dijtinden bu defa bir mıh müd
detle ıemdidcn müzayedeye vız olun
muştur. Hududu Şerif Aptullah paşa 
\'erl!se~ine arsa, sol tararı hoca. hanı 

,.e arka rarafı Acı Mıı<ltık sokağı ye 
ön tarafı Kasım oğlıı '°kajtı ile mah
tuttur. Derununda harap bir hamam 
\'C bir mutbah ve kiimürlük: ve su 
hazinesi ile iki kuyu , .• iki incir , e 
bir ayı•a •~acı vardır. Mesahası tah
miııen 2500 "iki hin !>eş yüz. arşın 

olup kıymeti 1 ~000 " on beş hin. 
liradır. Talip olanlar kı)·meti oıuham
minesinin yüzd~ 10 nu nisb~tinde 

pry akçesi \e '126·8447 dosya No. 
3-11 ·!JJO tarihinde fazlı malumat 
iıteycnlerc mcmurlyetimizcc ita edi

leceğinden binıı veva hilv.kAle saot 
14 ten 16 ya kadar mOracıat eyle
mt!eri il~n olunur. 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 

Cunııdan maada g-ünlerde öğle

den ıonra -.aı ( 14· 16 ) da lstan• 

bul Livanvolundı ( 118 ) numero

lu hususi kabinesinde hastaların 

kabul eda. 

Telefon: lstanbul 2389 

Yüksek Baytar mektebi rektörlü
ğünden: 

:\lnkii ıniiııaka>ada bulunup yeYmi ihale olan 94-Eyliil· 930 
tarihinde teklif olunan fiyatlar hattı layıkında gônılmediğindeıı do
layı ihale;i icra kılııımıyan yüksek Baytar mektebine ait yüz be~

kalcın al~t ı'·' edeme l · Tc~rinicn el-t).JÜ Çarşamba gUnli saat 14 
re pazarlıkla ihalesi krıı kılına~agındaıı talip olanların Defterdar
lık binasında :\lüe,scsaa iktisadiye mtıbayaat koıııs;yonuna miira
Lcı atları. 

············~············ İTTiHADI MİLLİ 
1'ürk sjgorta şirk eti 

Harik ve bayat lizerine sigorta muamelesi icra ej!e , iz. 
Sigortaları halk için müsait teraiti havidir. 

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

····~~· Telefon: Boyoğlu-2003 ~ ...... . 

Nafıa Vekaletindn: 
Münalr.a>a~ının kapalı zarf usuliylc 20-9-930 cumartesi günü saat 15 de 

icra edilecej\i ilin edllmif olan Sondıj takımı \'e eşyayı sıircnin görülen 
lüzum tizerine mUnıkuasınm .5 ıetrinievvel 9JO pazar günü saat 15 ıe 
ayni şerait d•hlllnde olmak üzere pazarlık sureıile Ankarada YekAlet Mu
bayaa komisvoııunda icra edileceği J!An olunur. 

~-~--~----~~ 

ARNA VUTKOYLND:E 
Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Fe ziati Liseleri 
Ana sınıfı, ilk sınlfları ve ayrı ıe,kll61 

dahlllndo kız ve erkek orta va lise kısım 
larını muhtevidir. 

1 Teşrinievvelde derslere başlanacakbr. il 
Tel. l,;t. 2867 - Hebek 210 -----

lstanbul sıhhi müesseseler müba-
yaa komisyonu riyasetinden: 

:\layıs 1931 nihayetine kadar 
Sıhhi nıııe>:<eselcr için lüzumu olan gaz, benıJn maı:ot Hkom

ya~ı ve sairenin tanzim edilen şartnamesi veçhile ve 21 teşrini 

evvel 1930 salt güniı saat 16 da kapalı zarf ıısulile ihale edil
mek üzre münakasaya vazedilmiştir. Bu baptaki şartnameyi !\Ör
mek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkur komisyona müra
caatları il<\n olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

latllı~ ınaa arsa ~ir ~a~ ınaıazanıu 
nısıf ~issesi 

Galatada :\fehmetpaşa mahallesinde eski destcrecilcr yeni kalafat 
yeri sokai!;ında eski 16, tı, 8, l O, 12 yeni 16, 18 numaralarla 
murakkam maa arsa bir bap mağazanın hazineye ait nısıf hissesi 
bedeli sckiı taksitte ödenmek üzre 10000 lira bedeli muhammen 
ile 1e kapalı zarf usulile 18- l 0-930 tarihine müsadif cumartesi 
gtınü saat 14 de icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 
teminatı havi teklif mektuplarını 'C\'nı l'C saati nı11aayycnılen 
evvel İstanbul milli emlak müdüriyeti satış komisyonun,ı tevdi 
eylemeleri. 

7- • aylarından itibaren eUtten keallme zam9ını ., 
ve netvU nUma.•ı eenaaında l•tlmat edllan ve· 
-- emnl•ız bir unauı-u •ıdah olan 

Orman ,.. ıııuadin idareleri için 
82b2 adet defter ve 6179 adet cilt, 
5tı700 adet cetvel mlnalzemesi ls
tanbul orman mUdüril'etindeıı ve
rilme~ f•rtı ile tabı ceclit ve imali 

12 teşrinie1Vel 930 tarihine müsıdif P H O S PH AT 1 NE 
pazar gün!\ ihalesi icra edilmek • 
üzere münakasai aleniye suretile FAL 1 ~ R ES 
rnünaka!'aya vazolunmu;; nürnuneleri-
nl gormek ve şeraitini anlamak isıc· F O S F A T 1 N F A L İ E R ~ 
yenlerin lstanbul orman müdüriye- tıayeslnde temin edilir. Fosf3tln Faller 1' 

yavruların yüzlerine tazelik ve penbellk, · 

postası 
[Karadeniz] vapuru 2 tcşriııicve 

Perşembe akşamı Galata nhtı· 
mından kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa"ya gidecek dönüşte 
Pazar iskclesile Rize, Of~Sür

meııe, Trabzon , Polathane , 
Giresun, Ordu, Faı-a, Sımsun, 
Sinop, lnebolu"ya ull;rayarak 
gelecektir, 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(ı · } \'apuru :ı zm1r teşrini evel 
cuma 1 Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzmi
re varır ı·c lznıirdcıı wat 12 
de kalkarak pazartesi s;;at 10 
da lskenderiye"ye varacak ve 
çaı~amba İ>kenderiye 'clcn kal 
karak lzmir"e uğray arak İstan 
bnl'a 12 de gelir. 

ISKl~DF:RlYEDE • •ktarma 
PORT,AİT için de F:şya ka
bul olunur. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 1 

·re~rinievvel çar~amba ı ı de 
Galata_ rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rado,, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alıliye"ye uğrayarak 

l\lersin'e gidecek ve dönüşte 

ay.ıı iskelelerle beraber Ta u

cu Anamora up;rayacaktır. 
Dalyan ve l\larmaris yolcu 

\'C ylikii gidiş ve gelişe Fet
biye'de aktarma suretile alınıp 
verilir. Çanakkale için yük 
almmaz. 

A Y'Talık sür' at 
postası 

(Menin ) vapuru 30 l~ylUI 
salı ı 7 ele Sirkeci rıhtımından 

kalkarak (;eııbolu Çanakkale 
Kuçüklıuyu, f:oreml~, BurhAni
ye, Ayvalılf• gidece1

, ~e dö-
nü~te mezk!'ır iskelelerle birlikte 
i\ltunoluğ'a uğr~yarak gele
cckıir. 

Türk çimentosu ve kireci 

anonim şirketi 

iLAN 
Türk Çimentosu vı Kireci Ano 

nim Şirket hi.,edaranı esas muka
velename.sinin 47, 48 , .. e 53 üncU 

maddelerine tevfikan .ıo ıeşrininvel 

1930 tarihine mUsadif Puartesi günü 
s11t l l de, Galıtı'dı Agopyan ha
nında 4 üncü kana kAin şirketin 

merkezinde şirket scrmıyeılnin tez· 

yldi hususunu ıörUımek üzere fev
kalAdı heyeti umumiye halinde fçti
maa davet olunurlar. 

Esas mukavelenımeslnin S3 Uncü 
ve Ticaret kanununun 386 ıncı mad
desinin 1 inci fıkrası mucibince hey
eti umumi)'• meıkOr teklif hakkındı 
sureıi mutoberede icrayı müzakerat 
edebilmek için ıermayei şirketin Uç 
rubunu temsil eden hissedaranın 

huzuru ve mUıakc rıııı dıhl esale
ten veya vekaleten istimal olunan 
aranın sillüsanı ekseriyetinin içtimaı 

şarttır. 

Ticaret lıanununun .18~ inci me 
desi ahkılmına tevfikan müzakerata 

bir hi~se sahibinin dahi i~tirlke l'e 
tevdi edeceği 'enet mıkdarıncı rey 
itasını hakkı rnrdır. da bedeli mubımmenin 1ı1 7,.~ gu kılar. _ _ 

tine mtiraca;ulırı \'C y~vmi mezkılr- adeJata kuvvot verir, ve onları gürbüz i#/ff .. · ~~ 
nispelinde pey akçesini hamilen vaıınız bir Poafatın vardır J \ l lis4'c ~cnedi te\·diini mübt:yyin 

ih1le komisyo:ıunda halır bulunma- ( #tl6met1 tarlkQ > mura şc.:'ı o.le .,:ı:n lcr h "SC senf'di 

Tinos vapuru 2· 3 ıc;rine ı vlde 
tahmil de 

Dermaje \.·apuru 9-12 teşrınev• 
velde ıahmilde 

Hamburır;, Brem, Anveroı. Roıerdam 
•• Oınçfg için yılı:ında limanımız- · 

dan hartlı.et edecek vapurlar: 
Do;oçland vapuru limonıınızda 

Osıse vapuru 28-\?9 eylulde 
tıhmildc 

Sm}rna upuru 2-3 teşrincv

velde tahmilde 
Olimpos vapuru 6-7 ıcşrinev

velde tahoıtlde 

Yakında Rodos, Anver>, -.o
terdam \'C 1 lamburg limanları 

için hareket edecek vapurlar. 
Doyçland vapuru 26 - .10 ey

lülde tlhmilde 
Fazla 1afsil.Al ıçin l.alataıia 

üvakirn yan Hanıı'.da kAııı 
ınııml acrııtelİl\İnr ı.ı'ır ırnat 
·r"'Pfon· ııı • v .,11 ~ ' ·lı 

lst. 4 üncü icra m~ .. uul·luğunda.1<: 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu 87 
dönüm tarlar.rn tamamı 9 rakkamı 
ebvapb. Gayri menkulün bulundu
ğu mevki, mahallesi, sokağı, numa· 
rası: Üsküdar Altunizade ınahllesi 
kartallı s. (Küçük Çamhcanın kar
şısı) Takdir olunan kıymet 2173 li· 
ra. Artırmanın yapılacağı, yer, gün, 
saat: İst. 4 cü icra dairesinde 
27 /10/ 930 t. s. 14 ila 16 ya kadar. 

1 - İşbu gayrı menkul un artır-' 
şartnamesi ,16/ 10/ 1930 tarihinden i· 
tibaren 930/ 83 No. ile İst. 4 ncü ic· 
r~ dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İ. 

13.nda yazılı olanlardan fazla mal·)
mat almak istiyenler, işbu şartna

meye ve 930/ 83 dosya n~marasile 

memuriyetimize müracaat etmclidi!. 
2 - Artırmaya iştirak için yukaı 

da yazılı kıymetin yüzde yedi temi· 
nat gösterilecektir. 

3 - Hakla.rı tapu sicillilc sabit ol· 
mıyan ipotekli alacakblarla diğer a· 
lakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddaJarını i,bu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirilmeleri icap 
eder aksi halde haklan tapu sicillile 
sabit olmıyanlanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Göaterilen günde artırmaya 
i tirak edenler artn:.ma ~artnamesini 
okumuş ve lüzumlu maltımatı almıJ 
hunları temamen kabul etmi~ ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde birakılan 
gayri menkulün bedeli zamanında ve· 
rilmczse gayri menkul ikinci bir ar
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah 
rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
sL?.ın memuriyetimizce alıcıdan tah
ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şort tahhakuk etmek kaydilc üç defa 
bağırıldıkt?:1 sonra gayri m nkul en 
çok artbrm<."1ın üstünde birakıhr. 
Şart tahakkuk etmezse artırma geri 
birakılıp alıcı taahhütlerinden k-ırtu· 
)ur ve teminatta kalkar. 

S -- Artırmanın birinci veya ikin· 
ci olmasına ve gayri menkule tca11iık 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlaı. -

Müterakim vergi, Vakıf karesi 
müşteriye aittir. 1 ci artırmada en 
ziyade 100 liraya talip çıkmıştır. 
ArtJrma 2 cidir en ziyade artıranın 
üzerinde bırakılacaktır. 

Yazılan 87 dönüm tarla yukarda 
gösterilen 27/10/930 tarihinde İst. 
4 cü icra memuılu~u odasında işbu 
il3n ve gösterilen arttırma sartname
si dairesinde satılacağı i13n olunur. 

-------- -- -
• .ıanbul birinci ticaret makemt

ıinden: 

l'elenıenk Hahrisefit flanka;ını 

merhun olup ut1lmısı knrargir olan 
10 .adet 1911 ve l adet 190.J ta
rihli :\!ısır kredi Fon•iye ve ı 1 
adet Şark demir volları tıhvil:\tı 
4· I0-9JO tarihine mU,ndıf cumart«ı 

f 
~ünü saaı 14 ıe ls•anbul l•: , ı :ım \'e 
tahvilat llors1Sında satıl•cı~ı il~n 
olunur. 

saat uçte defterdarlık t.ı müteıekkil O da F OSF A Ti N FA Lİ ER d İ r • ~ q, obrok müc,,e<:ıtı m.li\'C tarafından 

ları ilin ol 11nur. TJ.ILITuıt:ıııocN iÇTiNAP ıoııız =Hl• VEJIDE SJ.TILUI 

L_.::::::===========~~~~~~~~~~~~~~~!j_:_~_::::.:..,::;.:::.:,::_ _______ ,.!.__:~!lll'lllllllll!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!llıııııı!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!llll!!!!!!!~~~n1:ıkanl'n Ja 1-.;ı. l ul ' lunur 

Satılık apartıman 
Galata'da Sultan Beyazıt Kılıç 

Ali pa~a .::ıdıksinıle ·o. l :-J-
17~. Cbyct clıHn Iiatk ıı~ katlı 
apartıman satılık! r. 'J';ılipkr 

:ıpa'tım3nın ikinci katı•a ınura-

1·:1:1 thırı. 



MIU.JY~T SAU gy{.Ot, l9SI 

Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu münasebetle Gılatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde buyük mahallebicinin üstünde 

• e 
. .• .. ·. -

Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaıılardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve müten..:vvi 

çeşitlerde müntahap elbiseleri muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerino arzetmektedir. 

. ERKEKLERE MAHSUS 

91 / Lirıdaıı 
il itibaren f ngiliz muşambaları 

Kabilitebdil muşambalar 141
/11,, 

Muşambalar 

Muşambalar 

blverdn astarlı 

lııgUtzblçial 
kumqlardu 

G b d. Pardeslller a ar ın MUFLON ile 

191/11,, 

Meşhur Mındelberg markı empermeabillze 291 
Gabardin pardesüler 12 " 

Mandelberg pardesüler 371/ 
2 " Ml"FLON ile 

İngiliz biçimi kumaşlar- 221/2,, 
DAN PARDESÜLER 

ERKEKLERE MAHSUS 
T k ti 171/ Llrıclea renç o . ar il iıibaren 

İyi cins yünlü paltolar 131
/ 2 ,, 

1ag11iz biçimi K t.. I 1 4, I 
spor Ye saire os um er 1 n 

Llclvert ıiyıb ve K t •• } .. ır renklerde os um er 181
/," 

HANIMLARA MAHSUS 
Deri taklidi muh- M b J 
telif renklerde uşam a ar 131

/2" 

Son moda biçimde 
ve kabili tebdil 

Muhtelif renklerde 
gabardin 

Muşambalar 141
/ 2 ,, 

Trençkotlar 171/2 ,, 

OÇCUKLARA MAHSUS 
Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile 

Yünlü paltolar 

41/ Liradan 
il itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet şık pardesüler, paltolar, kos
tümler, ve muşambaların müntehap 
çeşitleri ve hanımlara mahsus man
tolar ve ipekli muşambaların mü
tenevvi çeşitleri mevcuttur. 

Zarafet ve istif ad eyi mezcediniz 
CihanŞümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel 

EMPERMEABiliZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

Toptan Fiatine Perakende Satış -·- Tediyatta Büyük teshilat 
---

ilan 1 

Devlet ~enıirJolları unıuıni i~aresin~en: 
I· 10·930 tarihinden itibaren 34 numuralı katar Pendik - İçme 

v~ .J.J numaralı katar içme - Pendik arasında mülgadır. Ehalli 
rnuhteremcnin malumatı olmak üzere ilan olunur. 

~oraJı~evlet Reisliğin~en: 
Şurayıdevlette teadül kanununun 1 O uncu derecesine dahil üç 

mii!Azıınlık münhaldir. 
işbu dereceye tayin edilebilmek için mektebi Ali mc'zun u ol

makla beraber garp lisanlarından birine vAkıf olmak lazımdır. Aynı 
zamanda nıliplerin otuz yaşını mütecaviz olmamaları şıırttır. Bu 

şeraiti haiz olanlar arasında teşrinlevvelin 20 nci pazartesi •günü 

saat 14 de ı\nkarada ŞOrayıdevlet dairesinde mlisabaka imtihanı 

yapılacaktır. Talip olanların mezkOr tarihe kadar memurin kamı

nunun dördUncii maddesinde yazılı vesikaları hamilen bir arzuhal 
ile Şurayıdevlet baş katipliğ-lne müracaat etmeleri ilan olunur. 

iktisat vek~letinden: 
Ankara'da telsiz telgraf civarında inşa edilmekte olan Ziral ve 

baytar! enstitülerin ikmali inşaatından harici sıva, kapı, pencere 

gibi otuz bir kalem aksamı inşaiyc ile tesisatı sıhhıye namı 'erilen 

sıcak, souk su horuları, lavabo abdeshaııe taşları gibi y~di kalem 
in~aat iki kısım halinde ve beher kısmı ayrı, ayrı pazarlıkla ihale 

olunacaktır. Pazarlığa 5 teşrinievvel 1930 pazar günü saat on 

dörtte başlanarak intaç edilecektir. Evrakı fenniye inşaat mevkiin
deki heyeti fenniyedcn yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı 
fenniye alanlara meccanen ita olunacaktır. Tallplerin o gün mezkür 
saatte ikthat vekaleti ziraat müsteşarlığı dairesinde müteşekk.ı( 

J:cyet riyasetine müraçaatları ilAn olunur. 
·~--~-~-~~~~--~~ 

Gonırü~ler Mu~alaza Mu~urlu~un~en: 
Gümrük :\luhafaza memurları için 9 milimetre çapında müna

ip mikdarda pazarlıkla parabellum tabancası mübayaa olunacaktır. 
l'alipleri müdüriyette mahfuz şartnamesini şimdidrn alabilirler. 

Pazarlık günü olan 6 te~rinievvel 930 pazartesi günü saat 14 de 

Cunırlık Muhafaza müdürlüğünde müteşekkil komisyona teıninat
l~rile müracaatları. 

Kars vilayeti ~ainıi encnnıenin~en: 
Yol inşaatında istimal edilmek üzere mübayaa ve imaline !Uzum 

'ı~ıl olan iki buçuk kiloluk bir tarafı keskin diger tarafı düz 
Olmak ıizcre bin adet taş kırına çekici yirmi giin müddetle mü

n;ı!-asa ya vaz"ına karar verilmiştir. Talip olanların münakasa şart
lanıe;;ini aim,ık ye pey sürmek üzere ihale tarihi olan 13-1 O 930 

Pazartesi günü :<aat ondôrde kadar Kars encümeni daiınisine 
llıuracaatl arı. 

Z AY 1 
4135 numaralı yük arabamın 

plakasını gaip ettlm, yenbinl çıkarı· 
cağımdan eskisinin hük'l1U yoktur 

F:nvcr 

lstınbul dördctncU icra dairesinden: 
Ali Galtp beyin Hatice Hanım

daki alacagından dolayı mahcuz ve 
furuhıu mukarrer olan Onaköyd• 
Tarçın sokağında kAln eski 7.7 mü
kerrer yeni 11 ili 17 numaralarla 
murakkam bir tarafı ermeni kilisesi 
mektebi bahçcsı ve bir tarnfı pifmlş 
oğlu ıokağı ve bir tarafı Panayot 
menzili ve ba7.an oymacı arsa!l ve 
bızan mumaileyhln arsası ve tarafı 
Tarçın sokağı ile mahduı 980 zıra 
vı sırf mülk 1350 zırı mahalli ile 
mahlut bir kıt'a arsa elyevm ikihane 
ve bir barakanın ant•k sırf mülk 
muayyen mahalli otuz gün müddetle 
ihalei evveliye milzayedesine vaz' 
olunmuştur. MezkOr mahallin umum 
mcsahaisaıhiyesı tahminen bin üç 
yüz tlli arşın tcrbilnde olup deru· 

nundı arkı tarafta 44 arşın terbünde 
bir kat ahşap kulübe ve önünde 56 
arşın terbiinde taş mahzen mevcut 
olup bina harap ve sokak tsrıfında 
bir kıt di varı klrgirdlr, Öndeki ha
nenin zemin katında elvan çini fl!j· 
lık ve iki aralık üzerinde bir mer
diven ala, bir helA, yüklü bir oda 
zemini kırmızı çini harap mutbak, 
üst katıı bir sofa üzerinde birinde 
camekAn önünde ırasa ve bir yükü 
havi iki odalı olup bottur. Arka 
taraftaki kulübede zemini çimento 
avluyu hav! aralık üzerinde iki ufak 
oda bir halayı havi olup derununda 
konturaıonun hitamını iki ay kalan 
mahiye Uçer liradan altı lira ile 
Kasbır ve Karabet efendiler sakin. 
dir. Diğer hanede mahiye on iki 
lira kira ile keza konturaıosunun 

hitamına iki av kalan konturaıla 

KAmtl efendi sakindir. Bahçede bir 
kuyu 4 erik TC armut ayva gibi 20 
kadar ağaç vardır. Kıymetl muhım
nıinesl 453 dört yüz elli ilç lira 
olup talip olanların kıymeti muham 
menenln °_,10 nlsbetindı pey akçesi 
olarak 928·8036 dosya numarası ile 
30-10·30 tarihinde sut on dörtten 
onalııyı kadar Suiıınıhmette Adliye 
nrayı binasında lstanbul dördOncii 
icra memurluğuna bizzat veya bil· 
vekdle milracuı eylemeleri U&n 
olunur. 

Jstanbul belediyesi 
ilanları 

İstanbul belediyesinden: Te
mizlik işleri için lüzumu olan 
1500 adet balıkçı mu;;ambası 

kapalı zarfla münakasaya kon
mu~tur. Taliplerin şartname al

mak için her gün levazım mü
dürlüğüne mıiracaatları teklif 

mektuplarını da ihale günü olan 

21 teşrinie\ vel 930 salı günü 

saat on beşe kadar mezkilr mü

durlüğe vermeleri. 

• * 
Fatih Kaymakamlığından 

Zeyrek caddesindeki 103 nu

maralı fırın binası müşahere 

suretile ve açık müzayede ile 

kiraya verilecektir. Talip olan
ların 22- I0-930 çarşanbe günü 
saat on dört buçukta Fatih be

lediye eııcumenine gelmeleri ilil.n 

olunur. 

* • * 

lstanbul dördüncü icra memur· 
luğundan· 

Perıevnlyal vakfının Süleyman 
Asaf ve Namık beyler ve !\.1ebrure 
Nebahat hanımlarla müteveffa Fatma 
Hadiye hanım Yatislerinde Bahire 
hanımın ve Ihsan b v zimmetindeki 
aiacığındın dolayı mahcuz bulunan 
Fatihte Manisalı Mehmet paşa ma
hallesinin At pazın sokağında ııtk 

16-55-12 numaralı ve ( aln yüz 
yetmiş iki ) ye ( dön yüz ) numa· 
ralı ve (on beş) ve ( dokuz) meı
relik caddelerde vaki arsaların ilç 
rubu hisseleri kırk beş giln mild· 
deıle müzayedeye \iZ olunarak her 
iki arsa yilz lira bedel ile ıılihi uh· 
tesinde olup bedelt müzayede hıdJi 
l!yıkında görülmeillglnden bu defa 
bir mah müddetle temdiden miıza· 

yedeye vız olunmuştur. 

55· 10 No. arsanın hududu bir 
tarafı 400 No. ına bir tarafı Rma· 
net malı ve bazen 73 No. arsı bir 
tarafı 400 No. ve bazen Emanet 
malı ve 399 No. arSalarlı ve cep· 
beler! tarik ile mahdut bulunmuştur. 

Mesıbısı 134 metre .~ santimdir. 
55-12 No. arsanın hududu bir 

ıarafı Emıneı malı ve bazen 672 
ve bir tarafı 436 ve bir tarafı bazen 
408. 405, 417, 410 ve bazen 409, 
250 No. arsalar bir tarafı 399, 404 
ve 4113 No. ıuılırlı mahduttur. 

Fatih Kaymakamlığından Mrsahuı 143 metre 19 santimdir. 
Zeyrek caddesinde 124 numa- Her ilci armun mesabuı 277 meıre 
ralı hanenin enkuı açık mıiza- 55 santlmdlr. Beher metresi üçer 
yede ile satılacakur. Talip olan- liradır. Tıllp olanların iki arsanın 

kıymeti mubımminesinio 0 
1 10 nu 

!arın 22-10-930 çarşanba günü nisbetlnde pey akçesi ve 926-8441 
saat 14 de fatih belediyesi en- dosya numarıslie 3- ı 1-930 tarihinde 
cümenine müracaatları ilan olunur. saat 14-16 ya kadar -bizzat veya btl 

* * * vekdle idaremize müracaat etmeleri. 
Fazla malOmat dahi alıbilccekleri 

Fatih Kaymakamlığından: 939 ve son müşteriden maduının mils-
llra 64 kuruş keşifli Şehrcmi- tenkif kalacajtı illn olunur. 

ninde he!! inşası kapalı zarf ile adana sulh hukuk mahke-

münakasaye konulmuştur. l\lü- mesinden: 
naka~a 25.1 Q-930 cumıırtesl günü Müddei Adananın Sarı Y akup 

mahallesinden Zekeriya Efendi 
saat 14 de yapılacaktır. Talip- oğlu makinist Mehmet Fikri 
!erin muayyen vakte kııdar zarf- Efendi ile müddeaaleyh Adananın 
!arını Fatih belediye encümenine Dyrsyz zade kariyesinden Şevki 
tevdi etmeleri ilftn olunur. paşa zade Ahmet Kemal Bey 

D N 
• meyanclerinde alacak davasın-- r amı-. dan dolayı müddei aleyh Ahmet 

f • i Kemal Beyin ikamergihı meçhul 
Berfin tip fakUltesl ııerlrya- olduğundan Milliyet gazetesi ile 

t hodan mezun. 01tbllt hasta- i!An edilmesine karar verildiğinden 
t ııı.ıar mUtebusısı. meztlı ilandan sonra ya kendisi 
•: Şişli: G•zl halllakir c.d- t bizzat veyahut bir vekil gönder-

d•sl No. 182 • mediği takdl~de kendisine tebliğ 

1 Nırgllectyan eczanesi ittisalinde. : edilmiş addı ile muhakemenin 
Kabul: 2·6 ya kadar : ıı:ıyııben icra edlleceıtı iltn olu-

-- Ti. B. O . 4252 eeee 
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1 VIC-HY CELESTINS 
..... ı 

/ Tam yarım v&·ceyrek flseliır<ıe 

- Damla • Şeker hastatıaı • Alamı mafsallye 

VICHY CRANDE·QRILLE :::;:::•==:::-· ... 
VIGHY HOPIT A!_~~:"~::::--

- Vichy yerine başka marka alnı~ 
Menbaınm tayininde dikRal ediniA • 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Rumeli tahlisiye mıntakasına ve! 930 tarihine müsadif pcrşem 
tabi Melezburun da yeniden in- be günü saat 14 te alent pazarlık 
şası kapalı zarf usulile münaka- muamelesinin icrası tek81TUr el 
sası ilan edilmiş olan kovuş ve miştir. Taliplerin bu baptaki 
tarassut mahalli için teklif edi- şartnameyi gönnek üzre Galata 
len fiat haddi Iayıkmda görül- da rıhtım caddesindeki idareyi 
memiş olduğundan 2 teşrini ev- merkeziyeye müracaatleri. 

Gümrükler Umum 
müdürlüğunden: 

Muhafaza ve mıntaka memur Perşembe günüdür. Taliplerin 
!arı için yaptırılacak Kaputlara a · ·· d 1 

·ı fi t h deli lA · k .. ··1m yru gun c saat 14 te stan J. 
ven en a a ayı goru e .. .. . ... ··"·· • 
diğinden münakasanın pazarlık da Gumruk Başmudurlugu hına 
la icrası kararlaştrrılmıştrr. Pa- smda müteşekkil komisyona mü 
zarlık günü 2 teşrinievvel 930 racaatları. 

ftOO ~e~i o~nn ınonatasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Mektebimize Jüı:umu olan sekiz yilz çeki odun aleni müna· 

bsaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek iızere her 

giin, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 22 teşrinievvel 
1930 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 
binası dahilinde müessesatt ikttu.ı: .... -:.b3yıat komisyonuna gel 
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BtN SÖZ 
RİR RESİ'1 

• 
Polis mektebi tedrlsahna yeni blaaıında bafianmıttır. Mektepte 
mıılıtelif merkezlerden gelen yüz talebe bulunmaktadır. ICGfedeld 

zat mektep mOdürll Etem Beydir. 

' I 
I 

r Devlet Demiryolları 
idaresi ilAnatı 

= 
Devlet Demiryolları idaresine ait olup aleni mı;zayede ile icara 

verileceği gazetelerle ilAn edilen I-laydarpaıa garındaki büfe ve 
. nü~temll&u ile ayrı cılarak icar edilecek iskeledeki kö~kün şartna· 
melerinde üç sene olar ıık gösterilmiş olan müddeti icarın bir 
seneye tenzil ve müzayedei aleniıe dahi teşrinievvelin birinci 
~arşamba gününe talik edilmiştir. Şartnamelerin mevaddı sairesi 
ıynen bakidir. . 

Taliplerin buna göre mezkOr günde saat on beşte Haydarpaşa 
,şıetme müfettişlijti dairesine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 meşe ve 

yine 9945 tane meşe makas traverslerinin ayrı ayrı münakasalan 
12 birİnd teşrin 930 pazar günü ıaat 1 5,30 dan itlbare Ankara 
ıla Devlet demiryolları idaresinde yapılacakur. 

:\lunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kAtlpll· 
~ne vermeleri \Azımdır. 

Talipler hu ilç münakasaya alt şartnamelerden her bir müna
kaı;aya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
İdare veznelerinden cedarik edebilirler. 

* * * 
H. P Map;azasında mevcut boi çiOJento çuvall~rı alent müza-

yede ile saulacakur. Müzayede 4 teşrinievvel cumartesi günü saat 
on dörtte li P mağaza blnasınd t. icra kılınacaktır. Talip olanların 

mezkôr gün ve saatte mağaza müdürlüğüne mıiracaat eylemeleri 
İIAn olunur. 

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

:aç ve teneke levhanın kapalı de saat 15 e kadar münakasa ko 
:arfla münakasası 27 birinci teş misyonu katipliğine vermeleri 
in !130 Pazartesi günü saat 15, ll:izmıdır. 
10 da Ankarada Devlet demir- Talipler münakasa şartname
rollan idaresinde yaptlacaktır. !erini üç lira mukabilinde Anka-

MUnakasaya iştirak edecekte- rada ve Haydarpaşada idare vez 
in teklif mektuplarını ve mu- nelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
20 ton kalayın kapalı zarlla miinakasa~ı 27 birinci teşrin 930 

pazartesi glinü saat l 6 da An karada Devlet demiryolları idaresinde 
yapılaca kur. 

;\lıinakasaya i~tirak edeceklerin tektir mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde ,;aat l 5.30 a kadar komisyon kAtip
liğine vermeleri l~zımdır. 

. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada ve l laydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
33500 kılo delikli bakır antr

uvaz çubuğunun kapalı zarfla 
nünakasası 27 birinciteşrin 930 
?azartesi günü saat 15 te Anka 
·ada Devlet demiryolları idare
.inde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekle
in teklif mektuplarını ve mu-

vakkat teminatlarını ayni gün
de saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermele 
ri lazımdır. 

Tıılipler münakasa şartname 
!erini beş lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare 
veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

* * * 
5 l 8 kalem tıbbt ecza ve sair ubbi malzemenin kapalı zarfla 

münakasa>ı 13 birinci teşrin 930 pazartesi gl!nu saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demlryolları idarasinde yapılacaktır. Münakasaya 
i~tirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 15 e kadar n.ünakasa komisyonu kAtipliğine 
vermeleri h\zımdır. 

Talipl•r münakasa şartnamelerini on Ura mukabilinde Ankarada 
ve 1 laydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
269 ron putrel ve 18 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla mil

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

:\lünaka~aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 16 Ja kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lAzımdır. 

Talipler mlinakasa ~armaınelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada n: Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

ınüaltlrat İnhisar idaresi tarafından K~bataşta asri depolar inşa ettiri•ınektedir. Blltlln feınJ 
tertibatı haiz olacak bu bl alara lsta~bııl Başmlldiriyeti de taşınacakhr • 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde külliyetli miktardı iyoı, 

tanen ve foıfıt mevcut olup ensicel 
uzvi ı eye sür'ati temessillU sayesinde, 
kansızlıga, vereme istidadı olanlara ve 
bilhuu emruı ısabiyt ve zafiyeti umu· 
miyeyı ıesiratı şlfaiyeıi vardır . 

SİMPLEKS 

muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

lktısatlı, Asri 
ve sağlaın 

. es ı M p L ~ X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et. 
mek üzere diğerlerinden °o 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali ıon derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomusda her zaman kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Proje ve kqif i ;in: Borsa han ittisalinde, Türbe 

caddesinde 

KIRKOR JAMGOÇYAN mUessiaesinde Kalorifer miihendiıi 
ANTRANIKYAN amüracaat. 

Satış : Fabrika fiyatınadlr. -
Ta~lisiJc ~. mO~ürln~nn~en: 

Kumaşı daired~ mahfuz ve memhur numunesine tevfikan ida· 
renin irae edeceği fabrikadan alınmak Uzre idare müstahdemini 
için 230 ila 260 takım kışlık elbise ile aynı mıktarda kasket imali 
aleni sıırcttc ve 20 gün milddetle münakasaya konulmuştur. 

19 teşrinievvel 930 tarihine müsadlf pazar gıinü saat 14 de 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin bubaptakl şartnameleri gör
mek tl/.re Galatada Rıhtım caddesindeki idarei mcrkeziyeye mü-

. . 

• 
Tayyare Piyango müdürlü

ğünden: 

928 modeli kapalı yedi kişi

lik bir adet bUik otomobili sa· 
Ulıkur. Talip olanların görmek 
üzre Taksimde Senih Beyin ga
rajına ve pey 'lirmek içinde 
13 teşrinlevve 1 930tarihine ka· 
dar piyango mücllirlüğündc mü· 
teşekkil tayyare miibayaat ko
misyonuna müracaatlarL 

1 

Sı\Ll 

EYLÜL 930 

"Claudo Parere" in ( Öldllrllcll adam) lımiııdekl eAerlnl film' 
çekmek Uzere fehrlmlze ıelea Atmaa alnema operatGrü Kurt 

Kuranı Dolmababc;e sarayında filmi ç.ekmet;e başlamıştır. 

Llsaler mUb.syaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli lise ona \'e Muallim mekıeplerile pa01' 

yonlınn 31·5·931 gayesine kadar ihtiyaçları olan kuru meyva, piri01' 

bezelyı bir kısım süt ve sebzeleri, saman, gaz, benzin, vakum ve m~S 
yağları, ıP;ıçkömilrü, ırpa kırması. 26-10-930 urlhinde ihalesi icra kılı~ 
mak üzere kapılı zarf usulü ile mün•k~saya konulmuştur. Şeraiti anlaf11

1 

ve ıafslllt almak illeyen tıliplerln komlıyon kltıbeıine müracaıları. /.. 

14ea'uJ Müdür: Bürhan 


