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AhmetŞUKRU 

Dikkati 
dit.ıilliyetin lıtanbulda abune ka 
) "• memur ettiii hiç bir kims 
• 

0 1.tur. Her hangi bir miie11iae 
,:"• t.•haa vuk~ bulacak ruüraca 
~"' bır sahteka"'ık olduğuna de 
le, _hükmetmek ve o adamı pols 
ı._ lım etmek lazımdır. Bu husus 
•di:•~n~ul poliı •·e adliyesi ik 
ı.,. hlittır. Mllh:erem halkı ve o 
~ YUcularımızı bir daha ikazı fa 

li buluyoruz. -

Rtlslcamhur Hz. Harbiye Melrtıblndı talıbı 11rasından muallimin takrlrfnt dinleyorlar 

Büyük Reis dün Harp Akademisini, 
Mülkiye, Harbiye mekteplerini 

Galatasaray Lisesini gezdiler ve 

""** 
lstanbula geldiği gün gazete-

lerde gene 'bir ilk tedrisat me-

l selesi münakaşa . olunuyordu: 
ilk tedrisat vergisinden Defter
dar Bey rub'unu 22,000 lira ik
ramiye almışlardı. 

** * 
Trabzon ve lstanbul Türkiye 

nin şehirleridir. ilk tedrisat bü
tün Türkiye çocuklarının ve ilk 
mektep muallimlerinin mesele-
si.•.;..• _______ _ 

intihap 
Müfettişlik bazı 
tahkikata başladı 

Şikayetler haizi ehemmi
yet değildir 

İntihabat esnasında vuku 
bulan bazı şikayetler dolayısile 
dahiliye vekaletinin tebliği üze 
rine mülkiye müfettişi Hacı 

dersinde Hüsnü B. dün tahkikata başla-
mıştır. 

Reis/cOmhur Hz. dOrı iJlitdtn sonra Do/mabah,tdtn ay11/ırlarktn 

Aldığımız malfimata göre şi
kayetler mühim mevadı ihtiva 
etmemektedir. 

İbrahim Tali Bey 

Malatyada heyecanlı 
tezahür atla karşılandı 

Denizli Vilayet Meclisi 
DENİZLİ, 1 A. A. - Vila

yet umumi meclisi mutat mera
<;,imle bu ··n a ılmı tır. 

2 nci •ehifede · 
t - Tarih i 1cfrlka:SultanHomit 
2- Harici • e s on haberler. 

3 Un cü sahiie de: 
1 - Rıhtım şl rketl niha)" e t yo ~ 
la geliyor mu? 
2 - B ele diye bütçes i yak ında 
' Piti " "dilecek 

~- Oip toınats ıı n: in1:.rlar f.\ 
ally etten me ne dil iyo r 
4- Pire sı:- f· r lt:ri SCl r fse talnc· 
a zoml kAr ı e nıl!I edi)' o r 
5 isme t efe n din in adlly e v 
bi r nıüracaatı 

4 üncü sahifede: 
FelP1' . ·• p,..,""~,., 

Bütün Bulgar gazeteleri Türkiye hak
kında çok hararetli makaleler yazıyorlaı 

Sofya, 1 (A.A.) - Türkiye Hari· 
ciye vekili Tevfik Rüştii Bey refaka. 
tindeki zevat ile Sofyaya gelmiş ve 
istasyonda Hariciye nazırı M. Buroff 
katibi umumi Dabref ve tetrifat mii
dürii Pulyef tarafından kartılanmıt• 
hr. Tevfik Rüıtü Bey Sofyayi ziya. 
reti resmi bir mahiyette olmamakla 
beraber Balkan teşriki mesaisini k°' 
laylaıtıracak husuaat hakl<ında mu. 
tat siyasi çerçeve c!ahilind ~ . · katı na 
zar teatiıini miimkiin kılacakbr. 

Sofya, 1 ( A.A.) Tekmil gazeteler 
hrlıa farkı olmaksızın Türkiye Hari· 
ciye vekili Tevfik Rüttü Beyin ziya· 
reti hakkında hararetli makaleler net· 
retmektedirler. Nim reımi demokrat
çı eski ve La Bulgari ııazeteleri Türk 
Bulgar dostluğunun iıtikbali baklan
da itimat izhar etmekte ve Tiirk ha
rici siyasetinin mümeııilin Türk mil .. 
!etinin kahraman Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerinin idaresinde infaz et-
tiği muazzam eserin samimi bir hay
ranı olan doıt Bulgar milletinin kıy
mettar bir miaafiri olarak selimla· 
maktadırlar.Mir gazeteıi Türkiye Hk 
riciye vekilinin bu ziyaretini iki mil- T, '/ik RU fil fj 
let arasındaki meı'ut mukarenetin ev 1 ş ty 
müatakbel bir tanınma11 addetmekte-! .. .. . . . 
clir. Demokrat hrka11 naıiri efk&rı !lU§tö Bey k~dmm Kıra! namın." 
olan Zname bu seyahatin muılihane 11taıyonda ıeliml~a memur ed; 
rabıtaların ve doıtane münaaebetlerin len ve yaverandan mıralay Sarkof'· 
takviyeıi yolunda yeni bir adon oldu- lan hakkrnda g~ıterilen nezaketteı 
ğunu yazmakta ve Tiirk misafire do~yı. ~ ~~ettarlıpnı arz~t 
pek samimi bir surette beyanı boşa- meımı nca ~~br. Yapd~n takdın 
medi eylemektedir. Sila gazetesi ha- l':'"den aonra. ıki .. n~ır b!r arabay< 
kikaten muslihane olan Bulgar siya· bınerek Tevfık Ruttu Beyın Sofya 
ıet hakkında ıon zamanlarda deveran daki ikameti eınaamda oturduiı 
eden bethahane pyiaların Bulgariı- T~e ıefıu;e~aneıiı;ı~ gitıJı!ıl~rdir 
tanın mümtaz Türk pluiyetleri hak· Tur'?ye .Hanc:ıye vekilı .kendum hu· 
!undaki misafirperverlik vazifeıini ifa dut usenndeki Dragoa 11taıyonund. 
dan menedemiyeceğini teahit ile Bul· ~ıılamış olan gazetecilere Türkil'.e· 
gar milletinin muahedeler daireıinde nın en yalun ~OID§uıu olan Bulganı 
tekmil hulru .<.:mı riayet ettirmek az· tanı çoktan zıyaret etmek arzusund• 
minde olduğunu yazıyor ve diyor ki : 1

1 

bul~nduğunu ıöyl~di~en sonra Bul 
- Bu maksatla bir zamandan beri garııtanm hal ve inkitafma yardm 

11k sık mevzuu bahıolan büyük siya. etmek ~ıunu beılediiine dair Ro 
ıi kombinezonlara yabancı kalmakla , ma~ yaki o~ ~y-~natını tekra 
beraber bizi ôiger milletlere hağlıyan etmiştir. Tevfik Ruıtu Beye hoşam< 
dostluk rabıtalannı takviyede büyük eli ~yan ede;':' ~ulgar matbua~ı, Bul 
menfaatimiz vardır. garıatanm Turkiye hakkmdaki doı 

Sofya 2 (A.A.) - Tevfik Riittü tane ve aamimi hiıleri':'i ehe_mmi~et 
Beye fevkalade bir kabul göıterilmit- le kaydetmekt~ ve bu zıy~tin T urk 
tir. Miitariinileyh hudutta Türkiye Bulgar doıtlu.gunun. bir kat d~: 
maılahatgüzarı Celil Oıman Bey kuTVetle~e11ne dehi oldulunu zık 
ile teırifat miidiir muavini Stantchef retmektedir. 
ve Sofya iıtaayonunda Hariciye na· Sofya 2 (A.A.) - Türkiye Hari· 
ıı:ın M. Buroff ile bir çok rical tara· ciye vekili Tevfik Rüttü Bey Harici 
hndan iıtikhal olunmuttur. iki nazır ye nezaretinde Hariciye nazın M 
birbirlerinin ellerini ıamimiyetle ark· Buroff ile uzun uzadiye gÖrİifmÜf · 
tıklan aonra M. Buroff, Tevfik Rüı· tür. Miilakatı müteakip M. Burof' 
tü Beye iataıyonda hazır bulunan Başvekil M. Liyaptcheff ile ıöriiı · 
remıi ricali takdim etmiıtir, Tevfik miiştür. 

Mikado'nun biraderi 
lstanbula geliyor 

Prens Takamatsu ile refikası An
karaya giderek üç gün kalacaklar 

Prens Takamatsu ile refikası 
Geçenlerde şehrimize gelece l dir. Refakatinde sabık Roma se 

ğini yazdığımız Japon haneda- firimizin zevcesi Madam Otşiay 
m kralisinden Prens ve Prenses ve teşrifat nazın M. Yamagata 
Takamatsu'nun seyahatleri hak bulunacaktır; onlardan başka 
kında, Japon mashihatgazan M. tabiatile zevcesi Prens Taha
Nihei atideki malfunatı vermiş- matsu da hey'eti dahildir. 
tir: Prens Hazretleri merkez' 

· "-Prens Takamatsu İmpe Tokiyoda bulunan Türk -Japor. 
rator Taisho'nun 3 üncü oğlu muhadenet cemiyetinin fahri 
ve şimdik i İmparatorun birade- reisidir ve başta kendisi olmak 
ridir. Kendisi bahriye yüzbaşı- üzere Japonyada büyük bir küt
sıdır. ~ inci Kanunun on birin- le Yeni Gazi Türkiyesi ile can
de İstanbula deniz tarikile Yu- dan alakadar bulunmaktadır. 
nanistandan gelecek ve derhal Şimdiye kadar hiç mesabesinde 
3-4 giin kalmak için Ankara- olan memleketlerimiz beynin-
ya hareket edecektir. deki münasebatın inkişafı için 

Seyahati temamile doRt:>n"- "'. Lutfen aahifeyi çevirnia) 
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Talısin Pnşa11111 

No: 102 

• 
amı 

(Tercllme va ll1tlbaa 
hakki mahfuzdur.) 

Yıldızda atılan bomba .. 
Hünkara suikast yapılacağını sadık 

hafiyeler haber veriyorlardı .. 

Sulkastin vukubu/dugıı Hamidiyt camii 

Ali iktısat meclisi usyada fesetçıların 
İktısat vek;li bu münasebetle çok muhakemesi , 
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mu? Rıhtım sirkeli yola geliyor nihayet • 

1 Mahkemelerde yeni rıhtım l.___B_Ble_d_ly_edı_e _ı 1G. San' atler 1 Bir aktris Pire seferi Vilayette 

Tahrirat Seyrisefaine azami Şirket inşaata hazır Teftiş.. Çocutunu düşürt- Mimari şubesi dün 
toplandı ayet ve Belediye kar temin ediyor lanıyor muş.. Belediye büt_çesi müş fakat 

llasıl yazılacak? İstanbul-Pire dojtru hattı Haliçin iki tarahnda teftit edilecek kendisi de ölmüş Diplomasız mimarlann 

Şüpheli 
ismet Ef.nin Adliye 

ye bir müracaab için tetkikat yanılıyor nhbm mı yapılacak? Kaval ~k~ğmda ot~ran :Mus faaliyetten men'i isteniyor 
ti b lıkl fi 'f' Y b kil 1 tafa Efendının ~evcesı Nımet Nı'met H.ın cesedinde aş ı zar ar Seyrisefain idaresinin İsken Rihtım şirketinin dahilinde eni ir teş At yapı a- . ·.anır diger Agav- ~n g~zel ~··tı~r ?~rliğin~ 
elediyeye gidecek deriye - Pire hattında seferler ve iehirde yeni tesisat yapması cak, 9 müfettiş alınacak u Hanem hami- de mımarı şubesı hey etı ıdaresı otopsi yapılacak 
!etliye ve idarei hususiye· ihdas ettiği ve bu seferlerin ge- için devam eden tetkikat ehem· yeni belediye bütçesinin tat- 1 bulund~ğu ço- bir içtima aktederek atideki mu İsmet Ef. isminde biri Adli-
işler için devairden vila- rek Pirede gerek Mrsırda büyük miyetli bir safhaya girmiştir. bikile beraber belediyede dokuz ocuğunu düşür- karreratı ittihaz etmiştir: yeye müracaat ederek zevcesi 

Yazılacak muharrerat üze- bir alaka ve rağbet gördüğü ma Şirket rıhtrmları Boğaz içinde muhasebe müfettişliği ihdas e- nek üzer Kirya- 1 - Anadolu Hısarile Kan- Nimet harumın Senjorj hastaha 
t bel d' Hundur. Salıpazarına, Haliçte de her iki d'l k , B "f tt' 1 ciçe isminde bir dilli arasındaki çok çimenzar O· nesın' de şu"pheli bı'r o"lum" le vc-<stanbul valisi ve e ıye f d' ı ece tır. u mu e ış er mev- b'l . · 

1 
Am B , .

1 'i diye yazılacak ve bu gi- İdare, hiç tahmin • ~~feddiği tara ı Unkapanına kadar tem ıt cut teftiş hey'eti kadrosundan <a ı e getırınış, an ca . yalrsının tamın e fat ettiğini haber vererek tahki 
, le d _ bel d' d , halde bu hattan azamı ıstı a e- edecek, yeniden birkaç antrepo ayn olacak ve idarei hususiye Kiryakiçe Nimet harabiyetten kurtarilması için kat icrasını talep etmiştir, Ni-
"d ogruca e ıyhe aıre- yi görıneg" e başlamıştır Pirede, inşa ettirecektir, Rıhtnn .. irketi- il bel d' b"t 1 , , teftı' ~!anımı muayene alakadarlar nezdinde teşebbü- met hannnm cesedı' ı'ddı'a edil-
,L ecektir. Dige" r ususat İ k d . d 'd , · ,, t Y- e e ıye u çe ennı ş e- 'k 

en en e e ı arenln gos er nin bunlarr yapması mukavelesi deceklerdı'r. ettı ten sonra: sat yapılacaktrr. 1tanbul vilayeti diye yazı- ~ . ,Y ' f 1 , . . - , 
1 

eliğine göre zevcine gösterilme 
dığı teshılattan, se er enn ıntı- iktizasındadı:r. Bu tesisat yapıl- Bozuk kantarlar - Vereceğım 2 - stanbulda diplomasız d 

1 1
• 

1 
,, "lmü tür" 

erdarlık ve ikramiye 
tedrisat vergisinden def
lık tarafından alman ikra 

f ı •d d k İ b 1 l' 'l" 'ç ar m sa ' ı k h'l.f f l' en a e ace e gomu ~ · zamından, vapurların evka a e ı tan sonra stan u ımaru ' acı ı , Y ı - mımar arın anun ı a ma aa ı- M"dd . 'l'k tahk'ı .• 
Z b ' b l d' "f , ı , k l _ u eı umumı ı ııuıta konforundan sitayişle bahsedil- tevessu etmiş olacaktır. a ıtaı e e ıye mu ettış er: at sonra urtu a- yette bulundukları anlaşıldıgın- . . 

mektedir, Pire ile iş gören bazr evvelki gün Tophane ve Fındık caksın demiş ve dan haklarında Kanuni takibata vazıyet etmış ve,~osc;tlın mezar~ 

· llJ,eselesi hakkındaki tah
bitıniştir. Maliye müfetti

tüccarlar Seyrisefain idaresine lı civarında teftişat yapmışlar · ' ilacr içirmiştir. tevessül edilmesi istenecek, dan lmçrkarılarak uzennde
1 
~topsı 

müracaat ederek, lstanbuldan Çanakkale abidesi ve on sekiz bozuk kantara tesa- Agavni namı Nimet Namın 3 - Resmi devair kadroların yapı Easın.a karar verm ştir. 
fskenderiyeye giderken de va- , Milli müdafaa vekaleti Ça- düf ederek mi.isadere etmişler- diger Nimet ilacın tesirini bek daki mimarlıklarda fen memuru mnıyet sandığını 
purların Pireye uğratılmasını nakkale harplerinin hatrrasını dir, Dünde Beyoğlu muhit.; tef !erken _müthiş bir sancr ile krv- hey'eti fenniye amiri gibi nam- dolandıranlar 
rica etmişlerdir. te~pit için İstanb~l?a bürük bir tiş edilmiş, bir çok bozuk terazi ranmaga başlamıştır, Bu ~ı:r~da larla diplomasızların calışmala-

İdare, bu temenniyi ehem- abıde vu~ude get~r~lm~sıne ~a- elde edilmiştir. e:vı: gelen ~ustafa,,J!'.,fendı aıle- nna maru olunacakur,' 
miyetle nazan dikkate almıştır. r~r vermış ve b~ ı~ı muze ?a,ıre Zabıtai belediyede sını bu vazırett,e gorunce, d_er- 4 - Kanunusani iptidasın-ilna otelı" vak'ası F S . f t sıne havale etmıştır. Bu abıde 1 •1• hal Hasekı nısa hastanesıne d 't'b , • be . . aka't, eynse ain idaresi, s- vli teş.cı at , , an ı ı aren mımarı su sının yalnı.z top mermüilerinden '· nakletmıştır, diınil " , ,, · al 

il.asıl oldu? tanbul. İskenderiye hattına cude getirilecektir, Bunun Ça- Zabıtai belediye müdiriyetin Yapılan muayenede Nimet yar e . mtmar namı ~-
, , • gösterilen fazla rağbette, bu nakkalede düşman tarafından de poliste olduğu gibi masa teş ~a~r~a. ~a~a, ~iktarda zehirli cdeakatı,Yrhk hır mecmua neşredıle-
~d~ ·'dana otelnde vukua (O· hattın direkt olmasının çok tıe- atılan mermilerden istifade edi- kila•tr vu"cude getirilmesı'ne ka- bır ılaç ıçırıldıgı anlaşılmıştır. · , . , . 
. • \ı.k vak'ası tahkikatı Ad • . ld • d" ,, k t k l k . , , , , K d - b' k t nra 5 - M ımari odaları proıesı-

"!Y \t"'it ve otelci SUley- sın. 0 ugu?u uşunere • 8 en ece tır. rar venlmıştır, Bu suretle vezaıf a ıncagız ır aç saa so . . 
.ıdi ih silih atmak ye cam denyeye azımet esnasmdavapur Askeri müze idaresi abidenin tefrik edilerek belediye zabıta- vefat etmiştir. Vefata sebebiyet nı 6esaslıK~~ette te:kik e~ek; 

11 .. •uretle ,lstirah,a ti selbed,e n !arını Pireye de ug· ratmak niye- veren kabile Kiryakiçe derdest - aııunusanı umumı se-
'<11 """rini kararlaştrrmış ve inşaata sına ait işler ayrı ayrı masalara . . . . . 'Efendı Adlıycye teslım tinde de~ldir. Ancak, tetkikat- J- A d'l 'şt'r nelık kongresınde ıttıhaz edıle-
.ltrd1r, s• . İ baslamı,ı:tı. bide askeri müze- tevdi olunacaktır, e ı mı 1 · . , k k ,. k 

1 
h'""" 

nabmet Sulh ceza hakimi ev- tan muvafrk r.etıce al.mın.a ,,_ . d 1 k T k .. d .. Ü Bu hususta Agavnı namı dı- ce atı arar ar UAumete arz 
"L' b l Pi f l · 'hd d" nın tam karşısın a yapr aca - er os mu ur ger Nı'met Hanım·ın valdesı' Ro- edı'Iecektı'r. -~k ettikten sonra, müstantık· tan u - re se er en ı as e ı-

i~nıesine karar vermiştir, lecektir. tır, Terkos şirketi direktörü M. za H. bir muharririmize demiş- - --------
''Süleyman Efendi hadiseyi M . k l Ökse ile kuş tutanlar Kastelno ~vvelki gün belediye- tir ki: Bir dolandırıcı daha lıılatryor: anısa teş İ at 'd k , , , H' , a.. ld' o" k k ani k 1 - ye gı ere reıs muavını amıt ,- Kızım Agavni bundan se-. Son gu"nlerde gazetemı'z na-• adam benim otelime ge ı. se ve ap a uş avcı ıgı 

&eyoğluna çıkıp bir birahanede heyeti faaliyette yapanlar zlraate müfit olan kuş ve fen işleri müdürü Zıya BJer- ~ız sene ,~vvel ~ustafa ~fendı mına öteye beriye müracaatla-
ilt, Yanına bır kadrn •:J.dı, gece la 1 kt ld kl d le son vaziyet hakkında görüş- ıle teehhu, l etm,ış v_e zevcı tara- rın tevalı' etmekte oldug· unu ve 
kalacaklardı. Fakat ben ya- Manisa 1 - Halk fırkasr teş.- n av ama a 0 u arm an müştür. fmdan Nımet ısmı konulmuş- , , 

leasını vekalete gönder-

Emniyet sandrğının, sahte
karlık ve tahrifat yapmak sure
tile 16 bin lirasını dolandıran 
Ayetullah, Fuat, Abdurrahman 
Zıya, İsmail, Ef. !erle gayri 
mevkuf İzzet Ef, ve arkadqla
rmın dün Ağırcezada muhake
melerine devam edildi . 

Dünkü celsede Müddeiumu
mi Bürhaneddin B. iddianame
sini serdederek Ayetullah Fuat 
Abdurrahman Efendilerle Em
niyet sandığr memurlarından İs 
mail Ef, nin mücrimiyetlerine 
ve İsmail Ef. ile sandık memur
larından üç zatın vazifelerini 
suiistimal ettikleri sabit olama
dığından beraetlerine karar ita

!'.ara oldu;;unu, gece soyulmak kilatına menıur Gireson meb'- ta_kiba, t yapılması tekerrür et- S t l t 29 d 'd' K d' , . abone kaydı bahanesıle bazı b " eyyar sa ıcı ar ur, yaşın a ı ı, en ısının ,, ulunduğunu söyledim, Kızı usu Hakkı Tarık Bey ocaklı mışttr. 7 ında b'r çocuğu vardır A- muessesat ve zevatın dolandırıl Maznun vekilleri mildafaala 
'~ten vazg~çt., Son derece sar gençleri Türocağında bir içti- B,, 1 "kse k l k Seyyar satıcıların köprü üze g!!şi Anad~luda kumpany~lar- mak isten<:lig,-in, i ve bu dolan_dırı- rıru yaptılar. Yalnu Abdurrah-

sım istedi. 

dasrna gırdı, yattı, Aradan d · oy e 0 ve aparı a uş ri v kalabalık cadd 1 d d tl d b k l d 
ddet geçmişti, Apdullak Efen- maa avet ettıı., avlıyanların derdesti, aletleri- e e ~r e ur- la ge? .. , bir aktiristir. Agavni c ,,ar an ınnın ya a an ıgmı man Ef, nin vekili gelmemişti, 
'~asında ~u,lunan fazla bir bat· İçtimada Fevzi Lutfi Bey nin mıisaderesi için jandarma 1 malan. meı:nnu, oldug~ halde bundan bir buçuk ay evvel İs- dun yazmrştık. Bunun da müdafaası dinlenmek 

almak ıçın kapısını vurdum, söz alarak· l' 1 , ilıni' , buna layıkıle r:ayet edılmemek tanbula geldi. 4 aylık hamile Bu işin Mahmut Saim ismin üzere muhakeme 
13 

KAnunuev , . ve po ıs ere emır ver ştır. t ld - ,, "! ,, ,, b k d f d · " 
· , ,, ., , . • e o ugu goru muştur, u a- idi.Galatada Mandra sokağında. e biri tara ın an ıdare edildi- vele talik edildi. ı torı don!'p "?erdıvenlerden ıni - Ocaklarda ru~ı ateş ~zalı- Samsundan 1 5 milyon bil esnafın caddelerde durınala- İhsan Paşa apartnnanında ika- ği ve bu adamın bu işi yapmak , Evvela bır cam şangırt111, yor. Bunu alevlcndırmek lazım- ' ,, , , Ş · d 
. da iki Uç el slah sesi işittim. d d d' alınacak rına musaade edılmemesı hu- met eden Sivasti Kiryakiçe na- için bazr kimseleri istihdam ey- antaJ avası 

~~ler, polisler gelmi9ti, Cam kı· ır... e ı. susundaki emir zabıtai beledi- mmdaki kabileyi bulmuş. lediği anlaşılmış ve bu gençler- Herman Spirer ve şUrek!ııı 
ab atan Aptullah Efendi idi, Sa.bık Serbest fırka erkanın- Öğrendiğimize göre, hü- ye memtırlarına •. ı'dd-tle tekı't N'h k - l d S f' , · d b' · 

,, ,~ ı ayet ızımın agrı an tut- en ey ı ısının e ın gazete- tarafından tütün Yakalayıp karakola götürmek dan olan Faruk Cevdet Bey kOmetin Samsun ziraatine yar- edilmiştir. , lm H 'l mecmuası sa-
e, .Apdullah kaçmağa başladı, ocakların serbest bırakrlmasını, dım olmak üzere o havaliden bir Nalbantlar ı'mtı'han muş kabıle çağın ış, amı e- miz namına tanzim edilmiş sah- hibi Sait ve refiki Suat Tahsin 

~lolorler yakaladılar , tabancası f k 1 T" k kl k b k .1 k'l k d ,, .. ye şırıngalar yapmış ve çocuğu te biT makbuzla cürmü meşhut B.ler aleyhinde açılan şarWt:aj 
•n alındı, Karakola götürül- ır a arın ur oca arına arrş uçu mı yon 1 0 a ar tutun d'I' düşürmüştür. Fakat Nimetin yakalanmıştır. Polis bu bapta- davasına dün de 2 inci cezada 

mamasını söyledi. Uzun müna- alınmasr muhtemeldir. e 1 ıyor vaziyeti salah bulmak şöyle dur ki tahkikatı tamik etmekte, 
~t,Parasının alınmış olduğunu kaşalar oldu. Dünden itibaren her beledi- sun fenalaştıg- ından kendisini Mahmut s~:~ hakkında da ta- devam edilmiştir. Dünkü celso-

ı S b , k ~.. de şirket namına vekili tarafın-
' de, ondan ·il~h, attığı ve oteli- Nezafet işi por ye şu esı endi mm takası dahi- perşembe günü hastahaneye ki bat yapmaktadır, dan mahkemeye verilen istida 
llıını kırdığı ıçın davacıyım!. C l !indeki nalbantların sıhhi mua- ka,,ldırdık, Zavallı kızım,,. ,h,ir Du"nku" sı"s Uma maç an , "h 1 d okundu. Şirket vekili davada da almadım!, K k yene ve ımtı an arma başla- gun sonra_ hastahane e olmuş-

ır~,,tahkikatı neticesi, vktak'anın ayma anılar Ve Önümüzdeki cuma günü Tak mıştır, Srhhi şeraiti ve ehliyeti tür. Bir kaç gündür geceleri şeh- '.:ü~d~i 1~aziyketini iktızl'sap etti-
u meydana çıkaraca ır, tammeyi haiz olanlara birer sıh - - ri kaplıyan kesif sis, bütün ke- sını soy ıyere zarar yan ola-

. "' h d ) d nezafet işleri sim stadyomu mühim futbol Yeni bir cemiyet d rak 10 bin Türk lirasının hü-•ııeş ur o an ırıcı maçlarına sahne olacaktrr, Be- hat cüzdanile birer ehliyetname safetile evvelki gece ve ün sa-
yakalandı Dahiliye Vekilinin şiktaş klübü Pera _ İtalyan verilecek ve bunun haricinde ka İstanbulda memba sucuları hah ta şehri sarmış ve limanda- küm altına alınmasını talep et-

ıt b Vilayete bir tamı·mı· muhtelitine, Fenerbahçe takımı !anlar icrayı san'atten menedi- esnafr cemiyeti unvanı ile yeni ki seyrüseferi uzun müddet dur ti. Bundan sonra Herınamn ve-
tnüddettenberi za Itaca lecektir. bir cemiyetin teessüs ve teşekkü durmuştur. Sisin en çok kesif kili, Suat Tahsin ve Sait Beyle-

Cdilmekte olan Vehbi ve Kadıköy kaymakamı İbrahim Bey da, geçen hafta Galatasaraya B 1 d" 700 lüne müsaade edilmiştir. oldug"u yer Boğaziçi olmuştur. rin tehditlerine "Yarın" gazete 
ı'lııan isminde iki meşhur ile Belediye temizlik şirketi müdür- iki birle mag- lUp olan, Kurtulu- e e ıye çeşme · d d de 'kl · · · 
._, ğü t · · Bu yeni cemiyet ayın 8 inci Saat ona kadar vapurlar işli- sın e e vam ettı ennı ıapat ·~tci yakalanarak adliyeye lü " ara~~nda bir ihtilal çıkmıştı, "a karşı oynayacaklardır, Spor amır ettı , edecek e kid b I d .... _ 

1 l Kadıkoy kaymakamı nezafet me- " B 1 d ' günü ilk hey'eti idare içtimaını yememiş, halk işinın başına ye- m v e u un U5..,•U 
~erdir. Bu adamlar bun mur ve amelesinin azil ve nasbi sala- mesaili cuma günü aktolunacak e e ıyenin evkaftan tesel- yapacaktır, tişememiştir, dir. Dünde Beyoğlu muhiti tef-

el Bağdatlı Ferit B. na- hiyetine malik olmadığım iddia ede- kongrede müspet bir şekilde hal lüm ettiği çeşmelerin 86 sı Ha- kikini istedi. Sait B. "Yarın" ln 
bir zatin iki bin ve bir rek, Kadıköy nezafet baş memurunu 1 1 h . , , b 1 k midiye ceşmesi olmak üzere K d k • • d tahrir işlerine kanşmadı:ğm:ı, o-

ıı, da bin yüz lirasını do- dairesinde çalışmaktan menetmiş, ev- 0 unursa, __ e~ımızın sa ırsız 1 
- 1500 den fazladır. Bu çeşmele- a } oy gece vapurun a rada idare memurluğunda bu-

~ tşlardı, Bn vak'aları mü velce çıkarılan dört ameleyi de işe la bekledigı lık maçlarının yev- rin ancak 200 kadarı akıyordu, lunduğunu söyledi. 
~ ,J\danaya kadar kaçan almıştır, mi icrası pek uzak değil demek- Belediye şimdiye kadar 700 çeş • k • b • h A d• ld Muhakeme karar verilmek: 
ille Süleymanın tekrar İs- Temizlik işleri müdürlüğü kayma- tir. ~~r~:::n_ır_'.r_et_,.t..,irın--iş_v_e_sularını çır ın ır a ıse o u üzere tehir edilmiştir, 

l.~ döndükleri anlaşrlmışve ~aıı:ıın bu salilhifı'.'te malik ,?lmadığını . , G~çen sene bid~ye~inde, yek- -
"lllnışlardır ıd~ıa ederek, v ayete murac,a~t et- dıgenne karşr tehlıkelı rakip ol- Tu" tu·· n "şl . M 1 D 1 t 
~llffer H .. kaçırılma- :~şn~;d~~~ı:~:~ ~=~~f~~~~t~~I~~~~ dukları rivayet edilipte lik maç- l erı Üç sarhoş bazı hanımlara takılmışlardır. Bemkur arın. .evk~ 
dığını bildiriyor makamlığı nezafet memurluğuna ta- larında bilahare ekseriya sür- Behçet Beyin İzmir D k f 1 d K d k .. .. k d .. d .. an asına ıştıra 1 

'lıtıd yin etmiştir, prizlerle karşılanan netayici ha- gazetelerine beyanatı aya as ı a a ı Oyune a ar SUr U Cümhuriyct Merkez Banka-an bir müddet evvel l k , K' 'dd' 
lttinı, , nde oturan Behçet Ahiren Dahiliye vekaletinden bu trr atma istenz, ım ı ıa ede İzmirde bulunan tütün inhi- Evvelki gece saat birde Ka- vam etmiştir. sına teşkilat ve hissedar kaydı-

işe müteallik bir talimatname gelmi•- bilir ki 931 senesi de sürprizler- d K d · , d 't k b" f ali · 
~ısminde bir zatin keri- • sarı umumi müdürü Behçet B, dıköyüne hareket e en son va- avganın evam ettığı mü na aı mer ez urosu a yeti tir, Bu talimatnameye nazaran kay- le karıc.ık olmasın, d ktedi 
,,, Uzaffer hanımının Mus- makamların nezafet memur ve amele- " bir haftaya kadar İstanbula av- purda çirkin ve devamlı bir kav det zarfında da bütün vapur hal evam etme r. 

'ııı likrü isminde birisi tara- sinin idari işlerine, azil, nasıp, tecziye Bununla beraber birinci sımf det edecektir. ga olmuştur: kı pek hakir bir endişeye düş. İstanbul vilayeti memurları 
"rı kaçırtldrğr yazrlmrştı. tart gibi hususlarına müdahalesi yok- takımlarımızın hemen ekserisi- Behçet Bey İnhisar idaresi- Daha vapur kalkmadan ev- müş, kadın yolculardan bir krs- 1,400,000 lira ile iştirak etmiş -
,.,er hanrmı dün bize gön- ~,', ,~u, itlerle Belediye nezafet mü- nin kuvveti aşikar bir şekilde- nin muhtelif işleri hakkrnda M. vel iskelede pek gayri tabii bir mı bayılmış, çocuklar ağlamrya !erdir. 
(l b durluğü metgul olacaktır, d' M 1• k F k ~ İ b ld b" ı 14" ir mektupta Mustafa ır. ese a gere ener, gere yle demiştir: halde olan üç gümrük memuru başlamıştır. stan u a en üyük ve şu-
' <>ey tarafından kaçrnlma !alimatname bütün Belediye daire Beşiktaş, gerek Galatasaray ta- _ Ankarada bir sergi açma- vapura hemşireleri ve refikaları Vapur Kadıköyüne yanaşınca urlu alikayı İstanbul zabıtasr, 
' 18 d ld - ,.1e,rın,• v, e kaymakamlıklara tamim e- kımlarını teşkı'l eden krymetlı' - d" " · 'l b' l'k ' k l " · · d b I K dık" k İstanbul Defterdarlrğ M '( • yaşın a o ugu için gı uşunıiyoruz, Fakat simdiki ı e ır ı te gırıne te o an uç es- ıçın e u unan a oy ayma ı aan "' ;;ıılmıttır, l f d• ,. , kil' ,, kl h il istediği adamla evlen- Nezafet müdürlüğü bu talimatna- genç er er ,1 ve cem ı antren- binamrz pek müsait görÜlemedi kişehirlinin önde giden refikala kamı iskeleye ilk evvel çıkmış teş atı ve gumrü er idaresi 
lııalckına malik bulunduğu- me üzerine münhal olan Kadıköy kay mantarını ıhma! etmemekte, ğinden Ankara inhisar başmüdi rına takılmrşlar ve: ve derhal vapurun kapılarım ka- göstermiştir. 

/laktan istifade ederek makamlığı nezafet memurluğuna ne- ciddiyetle çalışmaktadırlar. Her riyet ittisalinde evvelce satın al - Hanrmefendilcr vapura patarak yolcuların dışarı çıkma Milli bankaların memur ve 
Ya Şükrüye kendisi gitti- z~fet ':"üdürl,ü~ü baş k!tibi Ziya Be- şeyde olduğu gibi sporda da mu dıg" rmrz arsaya yeni bir bina binmeyin, sizi motöre bindire- sını menetmekle beraber kara- müstahdemlerinin de bu meyan 
••d yı tayın etmıştır, h kk k k' k'l b' .1. B .. d • 

llıı; erken evden para ve çe- a a ı e ı en ıçı ır. ugun yapmak niyetindeyiz. lim demişlerdir, koldan bir müfreze polis celbet a gösterdikleri alikayüksektir. 
d '~~ığıru, eski nişanlısını Bakkallar cemiyetinde Galatasarayın, yarın Beşiktaşm Bu sene Belçikanın Liyej Hanımlar bu vaziyeti derhal miş ve bu polisler vasıtasile kav Emlak bankası memurlarının 

i. 
1
&1ni, esasen onun mü- · 'h 1 k öbür gün Fenerbahçenin stad- sergı'sine iştirak etmiştik, Bu iş erkeklerine anlatıınışlardır, Üç gaya sebebiyet verenleri yakala 100 bin liralık, Ziraat bankası ,, ı ıntı ap yapı aca d 

~ffo tnadığrm yazmaktadır. yomlar a Kurtuluşla, Pera ve tirakimiz ve teşhir ettiğimiz si- m~ur söz attıkları hanımların mıştır. memurlarının da iki yüz bin li-
t~:r hanem şehremini polis Dünkü nüshamızda bakkal- saire ile mütemadiyen dostane garalar Avrupada büyük bir a- yanında erkek bulunduğunu öğ Müsebbiplerden üç memur ralık, Sanayi ve Maadin Banka-
~~tıde de bu suretle ifade lar cemiyeti hey'eti idaresinin ekzersiz maçları yapması ileri- laka ile kaı:~;ılandı. renince ortadan kaybolmuşlar- polislerin davetine rağmen ka- sr memurlarının elli bin ve İş 
~ r. de usulsuz sarfiyat ve yolsuz de her hangi bir sürprize mani Behçet B~y bundan sonra re- dır. Bu esnada da vapur hareket rakola gitmemek istemişler, fa. Bankası memurlarının da yüz 
~ llğruk kız kim? muamelatından dolayı mahke- olmak içindir. En fazla çalışan, jinin son senelerine nisbetle ida etmiştir. kat on polis memuru tarafından elli bin liralık hisse senedati mü 
oda meye tevdi edildiklerini yazmış en fazla krymeti olan takrm 931 rei inhisariye varidatının kıyas Vapur hareket edince üç Es- cebren karakola götürülmüşler- bayaasr suretile bankaya istirak 
bi kaçıklarında 22 yaşla- tik. de de temayüz edecektir, Çünkü kabul etmiyecek derecede art- kişehirli içeride üç memuru a- dir, kavganın müsebbipleri ya- edecekleri kuvvetle tahmin edil 
~>~ •zın cesedi bulunduğu Muhakemenin hitamına ka- futbolde de şans zahiri bir şey- mış olduğunu, 1 haziran 931 de ramıya başlamışlar ve güverte- laılandıktan sonra yolcuların va mektedir. 
~iıı,Jtık, Yapılan muayene dar cemiyetinin hey'eti idaresiz dir. hazineye 25 milyon liranın ta- de bunlardan birine tesadüf e- purdan çrkmasına müsaade edil -------
~ te eb' mağrukun bakire kalmasr doğru olmayacağı dü- Cuma günü ilk maçı Beı;ik- mamen verilmiş olacağını, ida- dip dövmiye başlamışlardır. miştir. itfaiye teşkilAtı 
~i 8 ı~ edilmiş, fakat ce- şünüldüğünden bu hey'eti ida- taş saat on üçte, ikinci maçı d 1 246 336 li k ı B , bl d b" ' b' P li mtid" J''ğü' B l d' · f , ~,,nıe aıt oldug·u dün akşa- reye e • , ra a acağr- u ış r en ıre umunu ır o s uru nun günlük e e ıyece ıt aıye teşkilatı-
"ar 1 renin feshile yerine yeni bir he- Fenerbahçe on dört buçukta ya nı ve sabık rejinin bankalara o- hal almış, kavgaya etraftan mü I raporlarında bu hidiseden bahs nın tevsiine, Kartal ve saire gi-

~ lı-, .an aı;ılamamıştır, Za y'eti idare intihabı yapılması i- pacaktır, ~imdiden takımlarımr l bo k b'l , dalı ı d"l · " dllm kt di M af' ı 
,., U1rı"eti hakkında tahkı'- İ ~ an rcuna mu a ı ınhisar ida a e e ı mış ve munazaa o- I e eme e r, aam ıh işin bi uzak yer erde yeniden teşki-
·v"n;, ~diyor, ~~~1,!~~~:~ vekaletine müracaat z~ muvaffakiyetler ,.!:'i,e~~ede resinin hiç borcu. ~'lladı;!!ınr söy lanca şiddetile vapur Kadıköy I müddeiumumiliğe aksettiği an Iat yapılmasına karar verilmiş-

-

rız. , !emiştir. iskelesine yanaşıncıya kadar de laştlmrııtır. tir. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~.,;__~~~~_:____....==-"======================~======~-=-~, 
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Fikir, ~l.z;ı: th, Ecle biyı:t.t:, Set.:ı ı'« tt 
'~la'• ( iec,t}'M~!~~e.~Ier müsabak~!!,;. Bilmecemiz MUzayede ile eatıt 

1930 1. lolnunun 4üncli pertcmb• ıü
nü sabah sut 10 da f•ıanbulda Bah çllft ';f Osmanlı borçları 

Asrın 11111dtıl "Milliyet" tir . . haf 4 .. ın· .. ğ .. ...,..,..,...,...._.., çekıpıilndı ••kerci 1 lıcı Bıldr ••la· 
81 ıncı tanın unc u u-

J K. EVVEL 1930 nü Darüşşafaka lisesinden 914 
iDARE.HANE - ~a.cadde•i Kenan Nafis Bey kaııanmil}tır. 

No: 100 Telsral: adreN: MWıy.., ı .. Yazısı ıudur: 
tanbul. O 1 bo l d' · Telefon alUUJ'alan: ııman ı rç arının te lye&ı 

lıtenbul 391:, 3812, 3913 husu•unda Düyunu umumiye 
ABONE ÜCRETLERi meclisi ile hükumetimiz araııın-

G Türkiye için Hariç isin da cereyan eden muhaberat ve 
3 aylıi• 400 kurut 800 lı:unıt bu meselenin auettiği son saf 
6 ,, 750 .. 1400 .. ha, şüpheaia, bu haftanın en mü 

12 .. 1400 .. :117~ .. him haberidir. Eliki Osmanlı - ~ ·-- . 
Gelen evrak geıi vııilmeıı borçları meselesi, Lozanda hal- ...,_...., ..... -.. 
Müddeti seçen nüıl>alar 10 lı11n1t ledilememi§tir; bundan bej H· tllmıcı1'112'n h•llıllll•lf 

tur. Gazete ve matbaaya ııit ._. ne sonra, yani 1928 senesinde 111111 
İ{iıı müdiri;~•. •Üracaat ~~· .• hükllmetimiz, sırf hüsnü niyeti 

Gazetem•• il&alann - uli1•- ni göstermiıı olmak için Pariı 
kabul et- mukaveelnameaini imzalamı9-

Bugünkü hava tır. Fakat ıeçen sene çıkan ve 
milli mevcudiyetimiıı: namına 

Hıln harareı en çok 1 J en ız 6 çok mühim olan İktısadi ve Ma 
•i rrct idi. Bugün ruJgar lodos li buhran, bu mukavelenin ka
rsr<r\. ~avı yı&ınurlu olacalrı;;ıır.1111111(" bul ettiği tediye tarzmm tatbik 

kabiliyeti olmadığını sarahaten 
göstermiştir. İşte bu tediyeyi 
hem alacaklıyı, hem de borçlu
yu tatmin edecek bir sureti hal 
le bağlamak için epey zaman- 1 Peyami ne yapıyor? 

Çoktandır Peyaneyi ıı;ö~e
yordum, halbuki aynt ,ehırde 
yaşadığımızdan emin idim. Ne
den çıkmıyor, niçin görümüyor 
ve ne yapıyor, merak ediyor
dum. 

İki gün evvel "Cümhuriyet" 
refikımızın delaletile intihap e
dilen Ses kraliçesi münasebetile 
Peyamiden bahsedildiğini işit
tim ve arkadaşlara sordum .. 

- Yahu Peyami ne işle mei· 
gul? 

- Kraliçe hakemliği ile! Ce
vabını verdiler. Şahane meşga
le değil mi? 

Kız kaçırn' ., 

danberi hükllmetimizle D. U. 1 ._ __ ..ı 

meclisi arasında müzakereler llugllnkiJ bllmec#nıl:ı 
cereyan etmektedir. Soldan sai• ve yukardan qaiı 

Bu son günlerde D. U. mecli- ı - Aml (3). Saçaız(3) Kirli(3). 
si hükfunetimize gönderdiii tel 2 - Cevher (2). Sakıt (5). Şart 

f . . . edab (2). 
gra ta senelık taksıtın tama- 3 _ Arı resel (3). Leke (3). 
men tesviyesini istemektedir. 4 - Unk nidaaı (2). Sopa (3). 
Halbuki hükumetimiz verdiği Kırmızı (2). 
cevapta senelik taksitlerin an- 5 - Yumuşak bezi katı yapan şey 
cak üçte birini tc.Jiye edebile• (4). Konnm marifeti (4). 

6 - Baba (2). Nota (2) Yet (2). 
ceğimizi; bunun, şantajdan mü- nida (2). 
tevellit bir buhran neticesi de- 7 - Çorbanın kurusu pilaviın sulu 
ğil, iktısadi ve mali müşkülatın ıu ( 4 ). 
icap ettirdig-i tedbirlerden ileri a - Nota (2) Yükselmek (3). Yuva (2). 
geldiğini tasrih ve hamiller mü g - Kulüp (3). Sin (3). 
messillerini Ankaraya davet et- 10 - Duman lekesi (2). Büyük 
miştir. taa (5). Nota (2). 

D. U. meclisi, bu makul hare- 11 - Sada (3.) Dem (3). Haşe-
rattan en fenası (3). 

2111•m vt iş 8ıniuımn ortuında 

köft bııındakl büyük bln&d& mevcut 
bayii yazıhane cşyalırı, hılıl&r, iua 
YI &lire 

Miluyede ıuretllc nıılıcaitır. 
B.ı ılra için krl&tıllı ,. yıbuı açık 

hayli met• atıcınd•n giteler, dört 
kınıılı dilnor kap11 içi ıynalı lıtyaz 
ıloplu yasıbıne lpn elektrik lomba
lır, hıklii ıvropı m11oklnindtn ve 

lıer biri 1 ıran.,. ve 1 l<oltulU 
h1> i kınepe 11kımluı, ıkl adet al
kemnıel üttü irl1111lı akıju lki ıarıf· 
lı yHıbıncler, en ıon model mU11y
ynı l<iltilp&ne, lou ııevi lııylı diıer 
yı&>hanel«, sındalyalat, elbiıP. H · 

•ak için portmanto dolıplar, kont
rol •aatlırı, ı.Horlu klasörler, yazı· 
ltane ltohDlrlın ve uir yuıhıııe 
qyalorı. 

Mttbur .Rııner markalı mülrcnı

roel bir lngiliı kht11 

Pey ılirınleden 100 de 25 •••İ
nat ılınwr. 

Arna>utlröyünde ~ nnolirl m~hılleııln· 
de 4 num&rılı hınedc mukim loHyı 

hin ti !'\it1\ ınvı hıaımı 
lnınbul üçüncü icra mtmur

lu~undın: C'orcl haLidh efendinin 
ziımnttiııizdc maılulıu b•lunan 13600 
Tnrk liruının ınaa murıl haclı 

\Olulile ıah,ili hıkkındı nkl uklp 
tll tbi üzerine tarafınıza gönderilen 
ödcnıc emrinin zıhrını vrriltn met
ruhıııa mczkör ınıh•lde olm adığı

nız ve elyevm ikameıglhınızın meç· 
hul bulundu~u gblterilml• ol masına 
binaen i!Aııcn tebli~ıı terasını kuır 

'erllmiştir. Tuihi ilAndın itibaren 
hir av içinde mlırıra:.ı:tlı hir itiraz 
dcrnıeyın etmedi~iniz \C fjn• ta kip 
eden 8 giin içinde borcu eda Yeıı 

horca k~fi mı} \ c saire g<l~termc 

di~iniT. 5urette gıyllhıııızda muAm•
lo\tt icraıveyt: devam olunıca~ı mez· 
ktlr ödeme eınrinin tt:hliti makamına 
koim olmak ı ıere ilAn olunur. ----ketimize karşı verdiği cevapta 

lstan~ul r. T. T. levazım ınüoirliğin~en: 
1 - Ambar ihti~a~t ulan tiç lıo)·da 'ekiz bin adet bez pı»ta 

çuvalı ile iki bo) da alu bin adet tor ha kap:ılı ı,ar! \l'Uli ılc mü-

ABTiSTiK 
$lncmııı 

A~ILllOR 
RONTGEN 

ile ınuaı ene 'e tedavi 

Dr. Kamil 
Kadıköy' ünde 

Bahariye cıddeaine Süreyya 
l'.ş sineması mısıntlı No. 31 
cumadan başka her giin !den 
,onra Telefon Kadıkö ı 49 

lıtanbul dördüneü icra .,,.murlu
iuadan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

sayri menkulun ne oldufu: Maa ku· 
lube l.oıtan . 

Gayri menkulun bulunduğu mev
ki, mahalleıi, ıokaiı, numarası: Ba
kırköy Mithat Pata çiftliii Borulu 
çefme mevkiinde 15 No: 

Takdir olunan kıymet: 3600 lira 
Arttırmanm yapılacair, y•, sön, 

saat: lıtanbul dördüncü icra daire
sinde 8-1-931 t. s. 13 ila 15,30 

1 - lıbu gayri menkulun artır
ma tartnameıi 2!5-12-930 tarihinden 
itibaren 930-304 No ile lıtanbul dör
düncü icra dairesinin mualJ·ı~n n.u..,.....I 
rasmda berkesin söre biJmeaİ İçin I 
açıkt1r. ilanda yazılı olanlardan faz. 
la malumat almak isteyenler itbu f&l't 
nameye ve 930 .. 304 doıya numaraıı 
ile memuriyetimize müracaat etme .. 
lidir. 

2 - Arttırmaya İftiralı; için yuluır 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat gösterilecektir. 

3-- Haklarw tapu ıicillile sabit oluu 
yan ipotekli alacaklılarla diier alika. 
darların ve irtifak hakkı sah.iplerinin 
bu haklarını ve huıuıile f-ciz ve mas· 
rafa dair olan iddialarım iıbu ilin ta
rihinden itibaren yirmi aün içinde ev· 
rakı müıbitelerile birlikte memuriye-

...... •• Q Q A nz UAU% U 

Zamanımızın en hilyük Bariton..ı 

LAWRENCE TIBBETT 
Önümüzdeki cumıne1i ıkeırnından itibaren 

GLORY A SİNEMASINDA 
tthrlmizde böyllk bir hatıra \'C •llinmeı iıl er bırıkacık olıo 

HAYDUTLAR ŞARKfSI 
nam muhteşem lllıııinde dinlencc<kıir. 

l\letro Goldwyn .\laycr filmidir. •••tt~ .................. 
Müdd<ı ümuml ( JEAN TOL'LOUT ), sahne orkadlşını tummude• 
kitli curmlle mütteblm ( Tilk FerrıntH ) in idamını ıaıep edi•01

· 

Bu mühiç davı; bu alrşamdııı lıibaren: 

OPERA liNEMlllNDl 
l11eıinı başl•nıcık olın vc debalılr artitı l\'A'l l'ETRO\Tl'C11 

,., 1.11. DAGOVER'la temıili gtlzlnlerl 

UNUTMAYAN KABIN 
fraa!IJCI IÖSIİI, ıeı' l n fltkı]ı fllıııJacit &Örrl lectklir. 

ilaveten: Milli halihazır şuunu: Gazi Haı• 
retlerinin son Samsun, Trabzon ve Istan· 
bul seyahatlerine dair bütün tafsilatı:e 

intibaab. 
Ttirkçe mükilemeler film üzerinde görülmektedir. ~ 

Yarın akşnm: BÜYÜK GALA IJLARAK ~ 
AS R i SiNEMADA 

gösterilecek mühiç. bl&&I, cazıp n şayanı hıyret bir şaheser ,e b~ 
mevsimin tn güıel filmlerinden biri olan \e PATHE coı.O 

nsultıne ıcvfikın tabii oluık lı.ıımen renkli yapılan 

G A R P 
filmi GLACDJA \ 'ITRIX·JAQUE KATELAll . \e LC'Clb:N.'<! oJ.• 

ISACE gibi meşhur arıiııler tarafındın temıll edilml$1fr. 
:>=::><>;. .... Perde aralarında zengin varyete programı 4::C"-.I"' . ..................... ~~ 
Hazin ve ahtnlı:dlr çırda1l1r • BUDAPEST " " DAllil.[lE • '' 

" LA Vll!: DES FllLES-. ,, gibi en gtbel ve blul tukılar... 111
" 

VILLY l'RITSCH'ln büyük yıldız DITA PARLO Ue befıb•' 
ıarkı söylediği, dıH etliği ve konu,tutu 

KiRiK KALP 
tim.ize bildirmeleri icap eder, aksi h f'I b d Ô Ü 
l>alde hakları tapu sicillile sabit ohm- muazzam ve mu teşem l m u ur. n • 

Gazetelere göre kız kaçırma 
vak'alaıı artmaktadır.. Bazıları 
bunu bir mevsim tesirine atfe
diyorhr. Bazıları da sadese te
saduf addedıyorlar. Fakat her 
iki tarafın da ittifak ettikleri 
bır nokta var: İnsan evvelfı kız 
kaçırır, sonra ipin ucunu kaçırır 
ve en sonra da • eğer varsa -
aklını kacırır. 

eski fikirlerinde ısrac etmekte, 
aksi takdirde, Türkiyenin taah
hü<latmı ifa etmediğini ilan e
deceğini söyliyerek çocukça 
tehditlerde bulunmaktadır. Hal 
buki, 25 teşrinisanide verilmesi 
icap eden taksitin üçte biri ha
zırlanmış, hatta Osmanlı Ban
kasına tevdi edilmiştir. Bu müs 
bet hareket te, hükumetimizin 
hüsnü niyetini bir kere daha is
bat etmiştir. Her halde hükume 
tımizin bu hususta vereceği ka 
rar kat'!dir: Tediye kabiliyeti
miz ve mali istiklalimizin mu
hafazası dahilinde borcumuzu 

1 
yanlar, satıı bedelinin paylaımaı•n- •• d k" • k d 't'b 

nakıL&)a konulmıı~tur. da hariç kalırlar. muz e 1 pazarteSl a şamın 8D 1 l &ren 
~. Bunların ~J !~irinci kanun Q,JO tarihinde lhak~i takarrür . ~ - Gösterilen ;ıünde arttırma!~ ...... MELEK SINEMASINDA ··~•""' 

Açık şarkılar 
Zannederim Polis, açık şar-

kıların men'ini derpiş ediyor-
nıus. 

Bu açık kelimesinden acaba 
mııksat nedir? Mesela: -

.. Ammanım aman Tana~! 

Gtl yanıma yanaş!" 

sarkısı ac;ık bir şarkı mıdır? 
·ı•u /At yu1t mı kaldı güzt>I ba.ka 

~rkısı kapalı bir şarkı mıdır? 
Bunu bize kim tayin edecek?! 

FELEK - ------
Türk oca~ında konferans 

4 birinci kanun 930 perşembe 
günü akşamı saat 21 de Doktor 
A.pdullah Cevdet Bey tarafın
dan "Mütefekkir şair Y. M. Gu
yau ve şiirleri,. mevzulu bir kon 
ferans verilecektir. Bunu müte
akip Beethoven'in en güzel par
··aları çalınacaktır. Bu konfe-
~ansa herkes ~elcbilir_. __ _ 

Mevlit 
Cuma günü Topkapıda Ah

metpaşa camisinde Hafiz Ke
mal ve Bürhan efendiler tara
fından mtvlit okunacaktır. 

ödemek .... 
İşte, bütün dünyaya karşı 

kuvvet ve imanla müdafaa ede-
ceğimiz tez ... 

Pn anl(O mudiriyeıinden 

, ünıune•i v~çhile 1 UO.UOO 

cilt huvi yet vara\..a'ı ba,nrıla· 

cav;ından talip olacakların fi. 12-

Q,30 cunıartt>i 'c keze numu
nc~i vcçhik iLi nel'i 5.'i,000 

.. det htiviyet varakası ile beyan
name bastırılacagıı ıdan talip ııla· 

cakların ~-12-fJJO palar ~eyi
ne· nti munesi \eçhilc 100000 

t ihbar Hrak.N ıab ettirilc
nıı;inden talip olacakların i'l· 12· 
<ı.}() pazarte'i !(Unu 'aat 14 le 
pey akçalarıııı mustashiben pi· 
yango mtid ur!tiğtinde ınütqck
kil tayyare cemiyeti mubayaat 
kombyııııuna nıiiracaatları. 

emrılecep;ınden talıplerın ~artn. anıc almak için :im<iıtln, t~klilnamc j ıştırak edenler arttırma tartnamesını • .nı. ,..,,..,,..,,..,,..,,..._,..._,..._....,,"'"'!~ 
· 1 · · <l k · · h ·· 1 · f · · okumuı ve lüzumlu malumab almıı w '• ıcmınat arını ıhtıva e ece mu ıır u zar !arı tc\ dı ı~ın de mcz- b nl t k LuJ tmi. d R . . .. h ,., I' 1 A d 1 d icr• . .. . l . . . u arı amamen au e t • ve tmcum ur "azi 'luıııfı Kemal •azreı erinin na o u a 

kı'lr tarı he musadıf salt gtin'.l >8at 14 tc 'tıınhul da \ enıposıaııede itibar olunurlar. Oıtünde bırakılan bu~urduklorı tetkik ve ttıebbü soyahtlorindea mühim buı intibal ıtıP 
mübayaııt komisyonuna muracaatlkrı ıı•yri menkulün bedeli zamanında ve- bu ak,amdan itibaren 

rilmezıe ııayri menkul ikinci bir art- ELHAMRA ve MELEK Sln.,ma\&rınd• 
TOtün in~isarı umum . nıü~irli~in~en 

l - l lurdıı halinde hir adet motör teknesi. 
2 - ., ,. 33 dı~ 'e 10 adet iı; kamyon li~tiği. 
ı\zapkRpt levazım anbarıııda bulunan ve nevi ile mıkdarları 

yukarıda so,terilen köhne e~ya şatılııcaklır. Talip olanların yuzde 
7 1 2 tem:naı akçelerile beraber ı O kanunuevvel 9il0 çır;amba 
günü 'aat l l de (;ala tadı mübayaat komisyonuna m üracaatları. 

t~,~~~~ re~lanı varatası ta~e~ilecettir 
Tütün 

ğünden: 
inhisarı umumi müdürlü-

ller ııbile ;i 15)<~2 >anıim ıb'ıdında ve ılıı ubllelik olmak üzre 
numun•Ei idaremizde mevcut, rek1Am \'lrakuındaıı on bin •det renkli gtJfa 

kılııdını bı tırılıcaktır Talip olınJırın, numuneyi g<irmek "e icap edın 
tılsiliıı alıp ,on fiyatlırını bildirmel. üzore 11 klnuııuenel 9j() per~embt 

gönü ıkıımına kadar, \ llıde ~-5 ıcminar ıkçeltrlle brraber C:•laııdı 

mıibıı uı komi }OllYIU milracuıları. 

Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 5113 KARON Alman 

brma ile satılır ve bedel farkı ve ·mah ~ 
rum kalman yüzde be1 faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
ıızın memuriyetimizc:e alıcıdan tah
sil olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile Üç defa 
bağrıldıktan ıoııra ııayri menkul en 
çok arttıramn üıtiinde brrakılır. Şart 
tahakkuk etmezse artırma Set'i bıralu 
lıp alı., taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birnci veya i
kinci olmasına ve sayri menkule te
alluk eden kanuni hakka ve satıım 
terzma ııöre diğer f&l'tlar. Mütera
kim verıi, Valuf icaresi müıteriye 

'~""'""''-'~ ime• cdilece~i tebşir 

M•~HO«DO .. eeeMMt4• 
. •' '. • 6 1 t.. .• 

Ona en Mükemmelmukavvi ols.11 

EMUSIYON SKOT 
içirlniz. Bılıkyajtı o derece müessir olmıdığınd•n 

,bıl r-...... ::ıııı,ı~ çoculı:lııın ııa her halde 'Jlksek Jcrecede ı 

ol•n Emulslyon Skot kuvvet turubuau vernıtr 
itina •diniz. Biiriln dünyada Doktorlar ıırıfınd•n 

aittir. '~ 
Yazılan maa kulu be bostan yukarı· 

da sösterilen 8--1-931 tarihinde lstan 

yapılın tccrttbclerle ( Emul~iyon Skot ) un balık· 
,~r 

Jlğındın öç defa daha k ııneıll oldu~u ınlışıloıt• 

Emulsiyon Scoı, Yucutlan sağlıınla~urır · 
kemikleri kunetlcndi rir YC kanı zengiııle1' 

bul dördüncü icra memurluiu odasın 
da iıbu ilin ve söıterilen arttll'DIB 
ıartnameıi dairesinde sablacaiı ilin 
olunur. 

Kumkıpi iskelesinde mazbut 186 
kilo mcıı komüru müzavcd01i 8· 12· 

930 pıur ıUnüne kıdar lıtr hafta 
dlhı ıtmdit edUmittir. Taliplerinin 
yevmtl ankurd& ıut ttçdı dtlıer · 

darlık lıiııuınclalı:l ihale komisyonu
na ıelmelori . 

SMfl 

ıirir. 

";ıstahkları del 
Öksiirüj!;lİ, romatizma ve 
ve izale eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSİYON 
SKOT 

·,er 
- Paşam, görüyorsun biribi- me söylemiyordu. Böyle iki to-1 dınlık zaafından kurtulamıya-1 kendisine bil hali anlattım, o 1 - Kafalarına çarparak .ıı\,• 

rimizi ne kadar seviyoruz. puk dibinde yederde yuvarlana rak Cahidt. seı:ı:ıeniılerde bulun da öyle söyledi. Zannediyor mu birer 'bunları gebertecek bır ( Mllll11tt)in l"dtbf ro .. anı: 41 

O, ayaklarım kurtarmak için yuv•rlana kapının önüne kadar maya bqladım, sanki başlı:a za- sun ki, boş oturuyorum, seni yok mu buralarda?.. . cıd 
çalışıp: gelmişiz. Bu sahne gözümün ö- man yapılamazmış gibi: kurtarmak için uğraşmıyorum. Bu lifı söylerk~n gözleı;ıı ~ı 

-Rica ederim Belkiya, kalk .. n~den_ hiç gi~iyecck. Paşa .- Neye beni görmeye gelme Ve .. Birdenbire yerinden kalk sanki alev_ fış1??Yor, yütU 

Dedikçe, ben daha çıok ~alva- bır ay~gmı .~ıtteı. kurtarmış, dm?.. . . . tı, di!ilerini gıcırdattı, yüzünde- lıktan kılıga gınyordu. 1,r 
?yor! hıçk.ır': h_ıçkı.re qlıyo~, yarı v_ucu.dü.nu kapmın dııma .- Neden kurtarmak ıçın hıç ki etler çekildi, gerildi, rengi - Yumruklarım da Y' 
ızzetı ncfsımı, hıç bır sıkıya ıır çekebılmıştı. O d~ .şaşkındı ve .. bır şey yapmadm?.. değişti saçları kabardı: Görsünler.. . . .ııl 

Eteın JZZET meyen, hiç bil' minnettarh(a bo Kurtulmak, lı:endısı~e ırelmek, - Yoksa böyle olduğuna _ ~r şu herife iki yumruk Di e 1 sıktı "' 
. . yun eğmeyen benliiimi o ayak- ne yapacağını keıtırebılmek i- memnun musun?. d ·· ·· . Y _avu~ arını Jdi: 

D~y~~ h~tap uyk~~uzun içi~-jidik. Süz~lüp derinleşen naza~- !ar arasında çırpmdırıyordum! çin galiba dışarıya çıkmak isti- Cahit: atti~ ;u~~:.-ı:· .. rde bir as- bırdenbıre bır k~rku ge oiif 
de bızı ıncıtmeyen, uzmeyen, ur larmda hır bulantı, başımda bır . . . . . . yordu ki bir hamle ile buna mu _ Allah rızası için sus Bel- . . : g ye - Aman Cahıt .. Nele! ~ 
kütmeyen bir rüya gibi geliyor-· dönme vardı Ve Oda da sanki Cahıt te benım gıbı ıdı. O da ff k ı'd - l' d k' ı lan gıbı homurdanıyordu: nu" o sun~ Hı'ç o"yle ~eyler ıı 

.. . . 1 · ·· · - 1 d b va a o u, ayagını e ım en ıys. D . b' d b' b · y r .. ~ 1,rv 
du. B?.yle dalmı~tı~, kendımız- ba!fımın içinde dönüyor . ~n;ml~ be~aber ag ıyor, o ad e kurtardı çekti ve sür'atle kapıyı Diye ıöze başladı anlattı: - eı:ıın, sen ~r en ır: - em pılır mı? .. Sonra hapisaJl' 
den boy le geçmı§tık ! Fa.kat, da 1 du. Bu Hniyede adeta mm. e e.r~ er çıkrpl ınıyodr!b? da kapadı. anahtarı üzerimize çe- K d f l , k buyluştdu~c unN .. ·d. eb yhap ·rı~ımı çürürüz... . 
ha sonra bu sar~an ~lın, iten 

1 
gözlerimin önünde bir kaç bemm gıbı o aya arın ı ın e 1virdi 1 ' - ~ç e a ~a ~nın apısın- ı me ım. e ıye u e~ı ın a- Dedim. Hiç ne demiıı1'•• ~~ 

yumrugun kuvvetı <;ogaldı, ı;o- paşa, hazan yan yana gelip di- yuvarlana yuvarlana yalvarıyor Cahit. . Ve ben yine ikimiıı: o- dan geı:ıye çevrıldım. Kaç defa yakları;a kapandık, ne dıye yal benim şimdiye kadar taııı.d;Pd'' 
ğaldı ve kulaklarım Paşanın,... zilen üç beş paşa!. Cahit nasıl- du: . dada yalnız kaldık. İkimiz de gecelen y~lın~ etr~fın?a aa- vardı~ ... . Cahit değildi. Yüzüme dıl> 
sin• iyice almaya basladı: d d 1 .. .. - Pa~m acı bıze.. b. h ld k d"b· bahladım, ıçerıve gırebılmok, Sanıyeler geçtıkçe kızıyor, bakıyordu. 

· , ı, ne yapıyor u, nası goruyor- p h b yorgun ır a e, apmm ı ı- · alı k · k · · k d ' · · k 1 d . · B Ik' Ha- du b.l . ? B d k. b - aşam mer amet et u aş- . . d k sem p açırma ıçın en ımı morarıyor, sesı atı aşıyor u. _Adam sen de of' 
- Bu n~ hal e ıys buhr~ mıdo~um. k .~n e d~ u 1 ka.. ne senlmış oturuyor u · zorladım. Fakat, hiç bir taraf- - Belkiys ben şimdi şu ka- Dedi çok kısa ~~İc sert ~ 

nım '·· . İ n a a 5° sunne 1 ve.. - Paşam bırak bizi mes'ut Uzun uzun göz göze bakıştık, tan içeriye girmenin im kam pıyı bir tekmede devireceğim. du: ' ' 
- Hanı arkadaşça bulusup çten gelen bır taşkınlık!~ J:!aşa olalım... Cahit: yok. Kaç defa sizin eve gittim, Beraber dı~arıya çıkacağız. Sen _ S b. tI ,,ıı?·· 

gorıisecektiniz?. . ' nın ay~klan altına k~ndımı at- Öyle tuhaftı ki, paşa ayağıru - Ooof .. Ne inat adammut! .. annene, beybabana ağladım. doğru kapıya koş. Kimseye tu- Hana ır şey yap rr 
- Bunun icin mi Cahit Beyi , um, gozlerımden yagınur gıbi benim ellerimden zor kurtarabi- Dedi. Bu söz birdenbire beni Kaç defa polise gittim, bağır- tulma. Ben önüme gelecekleri D di ayırİi'.ı • . d n kol" 

bana cağırttınız. . yaş boşana boşana, ona yalvar- liyor, çekiyor, fakat öbürünü Ca kendime getirdi, dım, söyledim, behemehal haklarım. Görsün- k e .b'!1· 1 egı;:1 _e 
Avakta <luramıyan sendele- maya başladım: hide kaptırıyordu. Ve: -Yahu ne oyalanıyoruıı:, ne "Paşanm nikahlı kanıı, bis ler, bakalım?... ca ghı _tutu~. s; tı. 

yen, ne oldug~u, ne' ~lacağ~~· - Paşam bi.r.i bırak... - Rica ederim... yapacağımızı dUşUnelim?... ne yapabiliriz?.,, dediler. Dedi. Gözleri ile etınıfı ara:ş- - oıru soy e.;~. _adi) 



MILLIYF.T ('.\RŞ.\Mln 

Iktısat Vekaletinden: 1htıra ilanı 
" Soğuğa ve a1ınmağa inkil~p- • 

can gayn müteessır çelik imali usulü,, 
hakkında i;tih;al olunan 13 şubat aşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 

t25,000) çinko lav ha <5> adet bir buçuk tonluk 
Foı-ıt kamyonu <5> ton hamızı arsen2k <200> adet 
ınuhtelifülcins pülverizatör <2> ton arseniki
yetii sodyom <15> ton göztaşı kapalı zarf usu
lile ve tarihi ilandan itibaren <24> gün müddet 
le münakasaya vazolunmuştur. lhalei kat'i
yesi 15Kanunuevvel1930 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Bunlara ait şartnameyi 
görmekvedahafazla izahat almak üzere ta
liplerin şimdiden mübayaat komisyonuna ve 
yevmi ihale olan günde de kanuna tevfikan 
yapacakları teklif atı verecekleri fiatin (yüz
de 7,5) uğu hesabile teminatı muvakkatesile 
birlikte lktısat vekaleti levazım m11dürlüğü
nde müteşekkil mübayaat komisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

19l8 tarihii iht •• beratı bu defa 
mevkii file konmak üzre ıhere devrü 
ferağ veya ic•r cılilece!!;inden talip 
olanların Gai•tada Çinili Rıhtım 
Hanında Robert Ferrl ye müracaat
ları ilan olunur. 

ihtira lllnı 
" ff>m :.laadln Humuzat ve 

emsali tasfiyeıinin islt!ıı ,. hakkında 
istihsal olunan 22 K. ~:vvel 926 
wih ve 533 numerolu ihtira boratı 
bu defa mevkii file konmak ilzre 
a!ıere dovriiferaı veya icar edilec•
ğiaden talip olanların (;alata'dı Çi
nlll Rıhtım Hanında Robert Ftrrlye 
mQracaaı!arı i!tn olunur. 

Devredılecek lhtlr• 
.beratı 

• Renkli b!!f111ı demiri lhıl n 
eden hım nıaddelerden beyaz renk
te çlijento ~tlbsallnin izahı • hak
kındaki icat için Sinal mild!lriyetl 
umumiyeı!nden is!lhtal edilmiş olan 
27 ıubat 1929 tarih ve 781 numa
rolu ihtira beratı hakkında bu kore 
bıtkısına ferağ yeya!ıut icarı verile
ceginden mt:tlc:Oc ihtirayı satın almak 
ve yahut iıticar etm : lı: arzusunda 
bulunan lıtanbul yeni postahane 
arkuındı Atır efendi kUt!lphanesl 
caddesinde Türkiye hanının 18·22 
numerolarında lelin vekili HANlfl 
VALTEE !STOK efendiye mUrıca
at eylemeleri. 

Denizlevazını satlnalnıa koınisJonun~an: 
4000 kilo Zeytinyağı: 18 kAnunuevvel 930 per~embe gilnü saat 

14 te açık münakaı;ıı ile 
Deni& kuvvetleri levazım anbarı ihtiyacı için yukarıda yazılı 

4000 kilo zeytin yağı münakasaya konulmu~tur. 18 kıl.nunuevvel 

OSQ tarihine müsadlf per~embe günü saat 14 de yapılacak açık 
nıünakuada tekli! edilecek fiatlar muvahk görüldüğü takdirde 
lhahı edileceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
Vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatında Kasımpaşad& deniz 
levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

-~~~~~~~·~~~ 

Deniz levazınısahnalnıa ~onıis1onun~an: 
22500 kilo patltet 
11! 500 ,, pırasa 

10000 ,, ıspanak 

10000 ., kuru soğan 
Sooo .. lahana 
2500 ., kereviz 
2000 ,, semiz otu 
2000 ., taze bakla 

1 

8 - KAnunuevvel • 930 Çarşaııı 

günü saat 14 dı lhale edilecek
tir. 

Deniz talebe ve efradının t30 mali senesi Jklncl altı aylık ih
tiyadan olan yukarıda yazılı sekiz kalem sebze münakasaya 
konulmuştur. 

;1 KAnunuevvel 930 tarihine miisadlf çarşamba gtnü saat 
14 de yapılacak açık münakasada teklif edilecek Hatlar muvafık 
görüldüğü takdirde ihale ecllkceğinden şartnamesini almak isteyen 
lerin her gıin ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatında 
teminatlarlle birlikte Kasımpaşada deniz levazım satınalm• komi· 

La~oratuvar masa, ~ola~ ve canıe~anları 
ve saire ınnnatasası 

Iktısat vekaleti tahlilatı ticariye 
laboratuvarı müdürlüğünden: 

Adet 
1 : Orta masası ır ·~ : 
1 : Kitaphane 
5 : Ecza dolabı h> tan: 
2 : Yazı masası 

1 : Sabit paravana 
S : Demir çinili masa 
1 : Demir çinili cametin 

Tahlil!tı ticariye lAboratuvarına lüzumu olan yukarıda yazılı 

marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni münakasa 
suretlle imal ettirilecektir. ihalesi 18 kanunuevvel 930 da saat 
14 de yapılacaktır. Talip olanlanların şeraiti anlamak için her gün 
Ali ticaret mektebinde laboratuvar müdürlüğüne münakasaya işti
rak için de muvakkat teminatını Defterdarlık binasında iktısadt 

müesseseler muhasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra mezkO.r 
tarih ve saatte Sultanahmette Ali ticaret mektebi mübayaa ve mü
nakasa komisyonura müracaatları i!An olunur. 

_._.ŞEN MUSiKi HEYETi ee::e 

Beyoğlu r l N ~ 8 l M l p ' t l I c~~;~~ 
syonuna müracaatları. Her akşam saat 6 dan itibaren 

D 
, 

1 
t 

1 
k , d Perşembe akşam 4-12-930 «Sahibinin Sesi• 

enız evazını ~a ın a nıa ODllSJOillllluan: kıymettar artistlerinden NEZİHE HANIM 
IO,ooo kilo yoğurt S kanunuevvel 930 çar~amba günü saat !Oda ı ...... tarafından KONSER •••••• 

ihale edilecektir. . 't 
S,000 ., Sİ.it 3 ,, ., ,, ,, , ~ 

Den!2 hastanesinin 930 mali senesi ikinci altı aylık ihtiyacı 

İçin yukarda mıkdan yazılı sLit ve yoğurt münakasaya konlmuştur. 
3 k.O.nunuevvel 930 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 

Onda yapılacak açık münakasada teklif edilecek fiatlar muvafık 
görüldüğü takdirde ihale edileceklerinden şartnamesini almak iste
YcnJerln her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saa
tında Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyonuna müra
caatları. 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 
Muhtelif madenlerden kalma Zeytinburunundaki clirufun tasfiyesi 

So ton saf yumuşak kurşun 
18 kalem muhtelif kimyahane malzemesi 

30-11-930 ve 1-12-930 tarihlerinde münakasası yapılacağı i!An 
tdi\en yukarde yazılı üç kalem malzemenin ililnını "..\lilliyct,, ga
'-~tesi ncşrct'l1cdiğinden ihale gününün 26-12- 930 tarihinde talik· 
edi!digi ilan olunur. • • 

• * 1 
l 9205 paket muhtelif eb'atta 3ğaç vidası· 
Kapalı -.arfla l 3-11-930 tarihinde ınünakasası ı•pıiacağı evvel

Ce ilan edilen l 9205 paket ağaç vidasının şartnamesinde yapılan 
tadilat sebehiL ihalesinin 26- ı 2-930 da icra kılınacağı ilan olunur. 

~~nıe~, Erzak ve se~ze nıunakasası 
Ati deıw. ticaret mekt~bi müdürli:iğunden: 
37 kalem erzak ve 18 kalem sebze 11-l!-930 tarikine mü

~<lif per~embe gunü saat on dörtte ihaleleri icra edilmek üzere 
'-aı;ıaJı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin 
artnamelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kftin mektebe ve 
tııunakasaya iştirak edeceklerin İstaı b .ıl iktısadt mııesseseler mu
hasebecil!~ine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları teminatı 
~uvakkatc makbuzunu hamilen ve kanunu mahsusunda tarif edi-

n şekilde ihzar edilmi~ teklif mektuplan ile yevrn ve saatı 
~zkfırdc mektapte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

AC!İRIVAN 

MAHALLE 

TATBiK 
Zira, 'ıumbaguya, romatizmaya, ök• EDINIZJ 
sürüğe, soğuk algınlığına~ mafsaj 
sertliA:ine ve &alr her hanai -..mev-
zii sancılara ka-1111 ( Allcooke Porous 
Plasters) en mükemmel, en müesj 
sır ve en seri b ir surette 'tedavı 
ve teskin eder ' · 

ALLCOCKS 
POROUS PUSTERS 

H8r eczanede bulunur. 
Acentalıfl: J. BERT v• ş~ı. Poeta kutueu 233 Caıata, ·letanbutı 

~anaKKale elrat jan~arıua nıe~te~i mO~ir-
li~in~eu: 

Kilo Bedeli muhammen 
5000 2730 Koyun eti 
5000 2730 Kuzu eti 

20000 7 300 Sığır eti 
1 - Kilidilbahirde teslim edilmek ~artııe mıkdan yukarda ya

zılı üç kalem et 28- 11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
palarlıkla münakasaya kunÜlmu~tur. 

2 - lhale 28- 12-930 pazar gunün saat on beşte Maydos 
lıükumetinde yapılacaktır. 

3 - Talipler teminau muvakkateleri ile Kilidilbahir'deki jan
darma mektebi karargahına ve yevmi ihalede komisyona milraca
atları llıln olunur. 

iktisat Vekaleti den: 
Ziraatin ıı1uhtelif ~u heleriııde k etoibİ ilıt '"as 

etmek Üzere vekalet lıf'sa lnna nı,·ınal i ı... i ecııe
biyeye bilı1ıiisabaka «21» efendi İza111 e(iilt'<'ektir 
Bu efendilerin kesbi ihtısas edecekleri ~uheleriıı 
tavini vekalete aittir. 

J 

1 - Taliplerin müsabaka ya dahil olabilnıesi İ<;in 
aşağıdaki şartları haiz bulunnıaları laztmdır. 

A - Türkiye cümhııriyeti 'tebaasından olmak _ 
B - Yaşı otuzdan fazla olmamak, 
C - Ziraat mektebi alisinden mezun oln1ak, 
D - Vekaletin vereceği niiınune veçhile Noter-

likten ınusaddak bir kefaletname verınek, 
E- J\lliteehhil olı11arnak:, · 
F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhlıivede 

tamiissıhha olduğu tebe)·yiin etmek, 
C - 11ahsil müddetince askerliğinin tecil edil

diğine dair mensup olduğu askerlik şubesinin 
vesikasını haiz olmak, 

H - Memuriyetten azledilı11iş olmamak, 
2 - Yukardaki şartları haiz olan talipler müsa

bakaya girmek Üzere istida ile· Vekalete mÜr<1-
caat edecekler ve Vekalet talipler arasından ınli
sabakaya iştirak edecek narnzetleri tefrik ve 
intihap ederek kendilerine tebliğ edecektir. 

3 - l\'lüsabaka Aııkara'da \/ ekaletçe iııtihap 
edilen hey'eti miiı11eyyize huzurunda atideki 
gruplardan yapılacaktır. 

I - Ziraatı uınuıniye ve hususiye ve ilmi turap 
grupu,. 

il - Zirai hik111et ve kimya grup11, 
111 - I-la yvaııat, nebatat ve mevaşi gruı>u, 
I\T - Bahçevanlık, (Bağcılık, ıııeyvecilik, sebze

cilik ) gruı>n, 
\ T - lktısadı nıilel ve zirai grupu, 
4 - l.,isan imtihanı Fransızca~ lngilizce. Alı1ıan

ca ve ltalyancadandır. ve bu lisaıılardaıı birini11 
intil1alnı1da talip serbesttir. Yukarclakı uıııuıni 
ders gruplarından rniisahakada 111u vaffak olan
lardan rnüsa vi Şf'raı1 te bulunaıılardan lisanı ku \ 
vctli olanlar tercih edilir. 

5 - ~lüsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhd· 
!erinde memuriyet mevcut ise A vr1ıpaya l1iı1i
izan1larında men1uriyetlerini terkedecekler<iir. 

6 - lrva ve iska şubesinde kesbi ihtısas 
için gönderilecek bir efendinin Yüksek mü
hendis mektebinden ve alatı ziraiye şube~ 
sinde kesbi ihtısas için gönderilecek bir 
efen dinin de« Technische Hochschule ,, den 
mezun olması şarttır. Bu şubelerin talipleri 
yalnız yüksek riyaziyattan müsabakaya 
tabi tutulacaktır. 

7 - Müsabaka imtihanı 22 kanunuevvel 
930 da icra kılınacağından bu şeraiti haiz 
taliplerin nihayet teşrinisani gayesine ka
dar baistida Vekalete müracaat etmeleri 
ilan olunur. 
.. ........................ ~ ...... ı== .. 
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· --Büyük Reklam satısı -
' Yalnız Kanunu evvele Mahsus Fi atlarda Mühim Tenzilat 

GALATA 

Erkekler i~in 
...................... a.:. .... 
İngiliz 

Musaın~alar 
Çevrilebilir 

Mu sanı balar 
Müflon ile gabardin 

Par~esüleri 

Trençkotlar 

Paltolar 

8 1/ Liradan 
2 itibaren 

'' 
,., 

'' 
'' 

• 
' 

KarakÖYı 

hanımlar i~in -Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

Musaın~alar 13 112 ~~:~:: 
• 

Trençkotlar ı 7 ·ı. '' ipekli 

Musanı~alar ı 7 ,, 
· Çocuklar için 

ln r.iliz 

Musaın~aları 
• 

Trençkotlar 
Yünlli 

LPaltolar 

4 
8 
8 

-
" 
" 1 

-' 
Cihanşümul Marka MANDELBERG Empermeabilize Pardesüler 27 1/2 

" 
Lira 

Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, kostümlerla ve muşambalar Hanımef enlere mahsus ipekli mantolar ve muşambaların müntehap çeşitleri. 

Tediyatta Büyük Teshilat . . #" .-: . , . . . . . 

1931 Senesine mahsus 21 seneden
beri neşretmekte olduğumuz: MUHT RA Defterleri Bu sene daha nefis bir surette 

12 çeşit Üzerine çıkmıştır. 
M E H M E T S A D 1 K ismine dikkat ederek kitapç ı ve kırtasiyeci AF"TAP g" M h t Ş d k 

mağazalarında arayınız. Deposu: Ankara caddl·si No !09 ı ma azası, e me a ı 

DiKKAT EDiNiZ, HER NEVi BV 
BŞYASllUN LEKELERiNi Vfıl 
O KADAR ÇABUK ÇIKARl'YOB 

ı.... kt ... lırf Lı.ttM, Pwt ._..,yı, ı .. -.. 
._ tıt-v ••·O•••a • 

Şirket ve Müessesat 
ve Tüccarana her su
retle elverişli kiralık 
yazıhaneler: 

Galaıada Paket gilmrilğü karşı
ıında Delliz ve kara muıme!Atının 
merkeaini ıetkil eden bir mevkide 
klin Hüdıvcndiglr Hanında lstan
bul Müskirat baımüdüriyeılnin tah· 
Üye etmiş olduğu nezareti ft vkall
deyl haiz on dakuz odadan mürek· 
kep ikinci katı ve birinci katının 

Devlet Dt;,~i!yÔlları -Güm;~oko'laro~~~reıMJ- a~br~ra~~f ~nden: 
ldaresı ılanatı du I' ...................................... 

Devlet demir yolları ve 
Limanları Umumiidaresi 
Samsun-Sivas demiryolu 
işletme müfettişliğinden: 

Yapılacağı iliin edilen Samsun depo binasına 
bazı tadillt hasebile iptal edilmiştir. 

Yeni münakasa yakında ilAn edilecektir. 
:;: ~ . 

ait münakasa 

Devlet ~eınirJolları uınuını nıü~irli~in~en: 
Eskişehir fabrikasında fatihdam olunmak şartı ile elektirik kay

nak işlerinde mütehassıs bir işçi da imi olarak yevmiye az~ml 

460 kuruşla tavzif edilecektir. Talip olanların imtihanları icra edil
mek üezre Ankara'da cer riyasetine ve Haydarp~ada işletme müfet
tişliğine müracaatları 

••• 
Yerli 125,000 adi tuğla, 39,000 Marsllya kiremidi ve 4,000 

mahyelik kiremit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 15-12-30 pBzartesi günü saat 15 de Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaknr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komis
yonu Utipllğine vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini " 2 .. iki lira mukabilinde 
Ankarada TC Eskişehirde Te Haydarpaşada İdare veznelerinden 
tedarik edebilirler. .. , . 

Hatlarımızda kullanılacak olanı 00,000 kayın 40,000 meşe 
'" yine 9945 tane meşe makas traveslerlnin kapalı zarfla ayrı 
ayri münakasaları 10 birinci klnun 930 çarşamba günil ıaat 15ten 
itibaren Ankarada devlet deıniryolları idaresine yapılacakur. 

Münakawara iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve muvak
~at teıninatları~ı aynı gilnde saat ı 4,30 a kadar komisyon kAtip
lığine vermelerı lhımdır. 

Talipler bu ilç münaka5aya ait şarmamelerden her bir rııüna
kasa a alt olanı beşer lira mükabilinde Ankarada ve Haydarpa~ada 

ı - Gümnik muhafazıı memurları için 3000 tane kasket yap
tırılması açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları lı:Ağıdının tasdikli ıuretleri: Ankarada 
gümrükler levazım m iid ı irlüğUndtn: lsıanbulda gümrükler umum 

müdürlüğü levazım Ambarından alınacaktır. 

3 - Kırdırmı: lstanbulda gümrük baş mUdürlüğü binasında 
kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: l l kAnunuevvel 930 tarihine raslayan perşem
be günü saat 14 tedir_ 

5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğıı olan 855 liralık 
muvakkat güvenme "Teminat,, larile belli saatte komisyona gel
meleri 

6 - Örnekler lstanbulda umum müdürlük levazım ambarın-
dadır. istekliler orada l(Örcbilirler. 

lstan~uı it~alat ~nınro~n ınn~irli~in~an: 
Dökme K. Eshaıbı tarafından gümrüğe terıkedilen tehi mu, 

kavva kutu "parça halinde satılacaktır. Bilvezin teslim,,. 
3 Çuval 63 Hasarsız yalmkat pamuk ipliği, 
4 S. 96 Demir çivi, 
1 S. 25,5 Hizar testere, 
1 S. 93 Vidalı demir, 
1 S. 70 Yağlı boya resim, 
3 S. 20 Fotoğraf camı, 
1 Balya 145 Pamuk mensucat, 
ı S. 40 Nikel cilalı kanepe aksamı, 
1 S. 77 Çivi, 
1 S. 6 Kokulu sabun, 
5 s_ 413 İpekli, pamuklu mensucat, 

37 Adet 1,440 İpekli mendil ve atkı, 
1 Çuval 110 Tane mısır, 
8 S. 304 Zift mamulatı, 
1 Adet 43 Dökme demir radyetör, 

Balada muharrer 15 kalem eşya 29-11-930 ve 1·3/12/930 
tarihlerinde İstanbul İthalat gümrüğü satış komisyonu tara· 
fından satılacağr ilan olunur. 

><X><X><X>O<XXXX$X><X><X><X><X><>:'X 
Muvakkat tenzilatlı 

Tarife 
Istanbul Liman Şirketinden: 

Ankara'da açılacak olan Zlıuı ıergtıine ecnebi memlıketlerden 

gelec<k eşya için "ı o 30 ıenzlllı }Apılacaj!;ı llAn olunur. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po:;ta~ı 

Sams npuru \!3 
Un IC. evvel 

ÇARŞAMBA 
gllaU aktımı 18 de Sirkeci nbıı

mından hareketlt ( Zonguldak, 
lnebolu, Sımıun, Ordu, Gir11un, 
Trabzon, Stırmone n Rize ilke
Jelerlne ızlmot •• avdet ede-
cıktir. 

Tafılllt için Sirkecide Y ılkıaol 
hanında klln acenteılne ml1ra

cuL Tel lstanbul 1515 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
Muntazam Ayvalık PostHı 

.. va~~}!:ı!~-İ 

SEYRISEF AIN 
Merkes ıconıa: Galata kilprii 

Başında; Beyoğlu 2362 Şub• 
acentesi ; Sirkeci'dt Milhürdjl 
zıde hanı altında. Telefon Is~ 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

( REŞITRAŞA ) vapuru 4 

kanunuevvel perşembe akşam• 
Galata nhnmmdan lnebolıı. 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
Giresun, Trabzon, Rize Ho• 
pa'ya kalkacak Te dönUşte 

pazar, Rize, Of, Trabzon. 
Polathane, Giresım, Ordıı. 
Fatsa, Samsun, lneboiu'ya ut" 

• 

~ fCtDbt a1ı:,amı saat 
1 7 de Sirkeciden hareketle Gelibolu 11 __ r•..:y_a_ca_k_tı_r_. ------

Çanakkale , Küçüklruyu, Altın

oluk, Edrıımit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimtt ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da yerilir 
Adreı : Yemişte Tavllzadı 

biraderler telefon lstanbul 22 ı O 

Theo Reppen vapur 
acentalığı 

NORVEÇ BANDIRALI 

Bnll - Mariı 
nporu limanııııızda ol•p Anven, 
Hamburı ve Baltık denizi limanlan ile 
Norvoçya lçla ımtlıl ticariye tah
mil adecclı:dr. Fazla ıaflillt için Ga
lata'da eski Loyd banıncla Tbeo 
Rıppen vapuru acentalıltnı mara
c11t Tel il O. 2274 

Piyango miıdirlyetlnden: 

29- ı l ·930 Cumartesi fiinü 
münakasası icra edilecek olan 
50,000 adet üçiıncü ıınıf ev
lenme cüzdanlarının v;örU!en 
hizum üzerine 3 • 12- 930 çar
~amba gününe talik edilmış ol-

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 5 k~· 

nun uevvel cuma ı Oda Galat• 
nhtımından Çanakkale, f.ııulr, 
KUllillı:, Bodrum, Rados, Fet
hlyı, Finike, Antalya, AIA!ye, 
Mersln'ı kalkacak ve dönUşt6 

Taşucu Anamor, Kuşadasınnd ·1 

uğrayacaktır. 
Andilli, Kalkan Fethiye'de 

1 aktarmHdır. 
rabzon lü s posta51 

Sulh • v.(e'::.ı perşernbe 
btl' günü saat 2ode Sirkeci rı 

mından hareketle ( Zonguld•14 

İnebolu, Gerze, Sımıun , Orıl~ 
Giresun, Görele, Trabzon, .~fe 

veMapavrl, azimet ve aynl ısk . 
Jerle Vakbkebir Fatsa ve Unye) 
ye ugrayarak avdet edecektir. . 

Yük ve yolcu lçtn ınaballı 
ınüracaat: Sirkeci salonu k8 '~ 
sında Mizan Oğlu Han No. 
T defon lstanbul 354 ,,,,,,,,.. 

:;_,-


