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.!~:iııns::e .. _ 1 O senesi Tür milleti · ç n yeni i 
:~~:=~~~l~:~i=~~ ref a·h devrinin a a cı caktır. 
lannıızı, hislerimizi t~· 
cek kadar parlaktır, 
~akkak ki a:.-...,_ ve...._az-.s 

1

en::.-
..ı: tnühim işler sıkış

(!ık. Giriştiğimiz radikal ısla
ın mü~bet. neticeleri karşı
da denır hır huzur ve vicdan 
rahati duymamak kabil değil 

r. Harf inkılabı, buna benzer 
a bir çok ıslahat Türk mil

. ne yeni bir şehrah açtı. Mil
m~cadeleci ruhunun aydm
ıgı bu yolda pervasız yürü
ız ve yürüyeceğiz. Buna 
he; yoktur. Y almz şu ha
atı de unutmamalı Halin ve 
inin ruhlarımıza ·ilham et

,i mana ne kadar müsait, 
üsmir ve neşe verici olursa 
ıun nazarlarımızı istikbaldeıi, 
-~halin bizden beklediği aİIJ.' 
zıfeler~en ayıramayız. rı:· 
ıyat Turk miiletinden yenı 
a~arlıklar, yeni feragatler 

Yor. Türk cüınhuriyeti ye
~e~eye, yeni bir mücadele, 
~ hır çalı§Illa mücadelesi ka-
1le giriyor. Bu iktısat ve 
arruf mücadelesidir. Bu ınü

ö,e!enin siyasi istikl.aı, içti
~ ~kılap mücadeleııı kad_ar 
iiltirn olduğunu her . vesıle 

tekrar ediyoruz. Bır defa 
ırk vatandaşlan bu mücade
!l.İn lüzum ve ehemmiyeti 
erinde ittifak etsinler. Muvaf-

1Elektrik ililô./1 1 

Devlet Bankası 
~1ukavel bir •ki güne 

kadar inııal&nacak --Adalara Karta/don elektrik 
kablosu gı cı ilecek 

Adaların elektr'kle tenviri 
haıkkmdaki itilB.fname parafe e
dilmiş olup bir iki güne adar 
imza e<lilerek Emanetle elek- • 
trik şirketi arasın a teati edi
lecektir. Kabul edılen esas şu- , 
dur. Elektrik cereyan Kart::ıla 
kadar temdit ohınacak, bura
dan şimdilik bir ve lahare iki j 
kablo ile Büyükad a geçirile
cek ve burada bir tesisat merke 

1 zi vücude getirilecç;ktir. Diğer 
üç adaya da bu merkezden ce
reyan verilecektir. Parafe e<li
len itilafname mücibince bütün 
bu tesisat ada mev ine kadar 
yetiştirilecektir. 

Şehremiııi 

------
M. Şehaht ile M. 
Miillerin raporları 

ıfl. Şehahfın raporu Baş
vekAlette tetkik ediliyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) 
Devlet bankası tesisi etra
f;ndaki tetkikat devam edi
yor. Alınanların maruf mü
ehassısı Mösyo Schaht 
ile buraya kadar gelerek 
tetkikat yapan Mosyö Mül
ler taraflarından hazırlanan 
raporlar Maliye Vekaietine 
gelmiştir. 

Mösyö Schalıt'ın raporu 
tercüme edilmiş olup Baş
vekil İsmet Pş. ile Maliye 
Vekili Saracoğlu Şükrü B. 
taraflarından tetkik edil· 
mektedir. Mösyö Müllerin 
raporu da tercüme edilmek
tedir. Tercümeler bittikten 
sonra Osmanlı Bankası 

Tarafından hazırlanacak 
rapor da tetkik ediiecek 
ve neticeye göre bankanın 
kat'i şekli tesbit olunacak
tır. 

Gazi ve inkılap 
< Y•ıan: Siirt MebıHu lıl•hmot 

. ' 
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Efendiler kendimizi cihanı14 
hakimi zannetmek gafletfı 

artık hiç bir kafada yer 
bulmamalıdır 

Efendiler, diğer bir noktayı teıekkür ve dua almak için mi il 
da nazarlannızda tebarüz ettir- tiyar olunacak? 
mek istedim: Bir an için tasav- Efendim, görüyorsunuz ki bi: 
vur edelim ki, Türkiye, mevzuu bava için, bir beveıı için, biı 
babı vezifeyi ciddi olarak kabul vehmiçin bu zavallı milleti mal 
etsin .• lslimları kurtarma1< ve vetmeyi teklif ediyorlar. lıtı 
bir noktada tevhit ederek s.;vku makamı Hilafete ve Halifey. 
idare etmek gayesine yürüsün vazife ve ııalihiyet vermek t 
ve muvaffak olıun!Pekili ama, lifinin mahiyeti bundan baı 
Mısın kurt•rdık. Sonra M111rlı- bir ıey değildir. 
lar derse ki,çok teşekkrü ederiz. Efendiler, elyevm müıte 
Fakat biz sizin idarenize girme- bir devleti lılimiye olan Afg 
yiz. Mısır, Mısırlılanndır. Biz, nistanı mütalea edelim: Afg 
iııtiklil ve Hakimiyeti Milliye- niıtan, Halifenin herhangi b 
mize kimseyi müdahale ettire- vazifesini, her hangi bir aalib 
meyiz. Müstakil kalacağız. yetini tanır zannederııiniz? 

olmamak ihtimali tamamen 
tadan kalkar. Geçen seneler 
nde yaşadığımız siyasi ve 
mai inkılaplar izzeti nefsi
zi, hürriyet ve şeref hisleri
'i tatmin etti. Gelecek sene
içinde elde edeceğimiz iktı-

Muhid.ain n. ugün
lerde Ankaraya 

gidiyor \...-----------.>! Sonra Hindistanm yetmit mil Haklı olarak tanımaz. Çün 
yonluk lalim nüfuıu deseler ki, devletinin istiklalini her ıey 
bize çok büyük hizmet"yaptmız. fevkinde tutar. Bunu teyit ed 

zafer ise hem Türk vata
ın istiklalini ebedileştirecek, 
1 de Türk milletine çoktan
i hakkettiği maddi refah 
saadet kapılarım 11çacaktır 
urk cümhuriyeti yeni sene

girerken yalnız ümit ve te
nilerile değil, en yüksek bir 

rn ve karar ile bu neticeye 
:-mayi düşünüyor. 

Siirt meb'rısu 

MAHMUT ---------
Batan 'Tapur 

ayfas1ndan ikisinin 
cesetleri çıknıış 

\ıarmaradaki deniz faciası 
ıkikatına Adliyece devam o
ıınaktadır. 

1930 a girerken 
Evvelki gün Marmara ada
~dan gelen bir yolcu, Debko
' acentesine müracaat ederek 
3;~ara adasına, dalgaların 
lnle Varna vapuruna ait iki 
al ~nkazı düşmüş olduğunu 

rP?lıs ta~a!ından yapılan ta-
nyatta ıkı ceset bulunduğu

ı haber ~ermiştir. 

Yeni sene yeni Türki· 
yenin iktısadi kuru
luş ve kurtuluşunun 

temeli olacaktır •• 
ahallı müddeiumumilik ha

ser.e v?z'yet etmiştir. Bu ih-
uzenne acente bir romörkör 

_bazı memurlarım evvelki all
:ı.n etaoeo mfŞoarfl m h 
mad .. s c 

1929 senesini nasıl geçirdik, 
1930 a nasıl giriyoruz? 

a~a ~.ondermişse de, gi
ın romorkor henJ"z d" · · onme -
ıştır: CesetleHn bulunduğu-
ı ~ıı:; b_~şinci şubeye ve Adli-

e~u~ resmi bir ma!Umat 
rnernıştır. 

Öğre~diğiınize göre, bugün, 
2 a neti~es~nde boğulanlar i -
ı merasımı diniyed b 1 _ 
·akt e u unu . ır. 

mehtepliler 
müsabakası 

34 üncü hafta 

Bugün 930 senesine g~rd~k_. .. 
Bir sene zarfında hepımızın 
şahsi •hayatlarımızda birçok. ı;ıü 
him merhaleler toplanabılır; 
gah sevinçli, gah iztiraplı geç
miş günlerimiz vardır. Fakat 
geçen bir senenin hesabını ya
parken hususi hayatımızın saf
halarını bir tarafa bırakarak 
görüşlerimizi bü~ün me~lı;kete 
ve dünyaya teşmıletmek ıçın en 
münasip fırsatı hemen daima 
sene başı verir. . . 

Cümhuriyet hükumetIII , 
faaliyeti 

1929 senesi memleketimizde, 
Mekteplller mUs11batasının daha evvelki seneler başlanmış 

~-4 Uncu haftası ba,ıamtfhr. olan imar ve islahat işlerinin 
OnilmUzdekl perşembe gOnU cümhfıriyet hükfuneti tarafın-
akşamına kadar ğazetemizde dan devamlı bir dikkat ile ta-

kacak haberlerden ın mu. kibi süretinde geçmiştir. Mazi
hiınlni seçip cumartesi at- ı den, eski idarelerden miras 
•mına kadar ı:-azetemlz mu- kalmış birçok noksanlar vardır 
abat• memurluğuna gllnde- ki bunların birer birer izalesi gi 
nlz. bi ağır bir vazife cümhuriyet 

- hükumetinin uhtesindedir. Hiç 

sekteye oğramadan fasil!sız bir 
surette çalışarall hem maziyi 
tamir etmek, hem istikbali ha
zırlamak ... İşte İsmet Paşa 
hükfunetinin 1929 senesinde de 
takip ettiği hattı hareket. .. Bir 
sene zarfında başarilan işleri 
saymak çok müşküldür. Nice 
mühim adımlar atılmıştır ki biz 
duymadığımız halde istikbalin 
hazırlanmasında en büyük a
millerden biri olacaktir. 

Sulh ve imar siyaseti 
1929 senesinde hükfimetin 

dahilde takip ettiği siyaset, vü
cude getirilen inkilapların se
meresini toplamak, yeni harf
leri her sınıf halk arasında ta
mim etmek, ba~lanmış büyük i
mar işlerine devam etınek, de
miryolu siyasetine bir kat da
ha ehemmiyet vermek olmuş
tur. 

Yeni Türkiyenin harici siya
seti 1929 da da sulhu sükun si

[Mabadı beşinci .<ahifede] 

VllAget ve 
Emanete alt 
bazı işleri 
giJrüşecek 
Şehremini Mı: 

Sabık sefir 
1 

j M. Papa yarın Atinaya 
avdet ediyor 

T e§ekkür ederiz, fakat Hakimi- muameleler de oldu. 
yet ~e iatiklilimize karışmayı- Efendiler, kendimizi cihan 
ruz. Biz kendi kendimizi idareye hakimi zannetmek gafleti art 
muktediriz. . • Şüphesiz bunla- hiç bir kafada yer bulmama 
nn hakla vardır. O halde bütün dır. Hakiki vaziyeti tanımakt hiddin B. Vi 

!ayet ve Emane 
te ait bilı:ı işler 

Sabık Yunan sefiri M. Papa- bu mesai onlardan sadece bir (Bitmedi) 

1 hakkında alak 
d r ekiiıetTı:rl 
temas etmek üz 
re bu günlerd< 
Ankaraya gide 
cektir. Mamafi 
gideceği gün he· 
nüz malfun de, 
ğildir. Şehremini 

Muhiddin Bey -------·-
lsveçlilerfe maç 
Galatasaray 1-9 

galip geldi . . . 
Galatasaray birinci futbol 

takımı isveç mektep gemisi ta
kımile dün Taksim stadyomun
da evvelce yazdığımız dostane 
maçı icra etti ve 1-9 kahir bir 
farkla galip geldi. 

İsveç mektep gemiısi takımı 
bu neticeden de anlaşılacağı 
veçihle vasat derecede bir ta
knndır. Maçta İsveç sefiri M. 
V aldenberg cenaplarile 2 inci 

• 
' 

nm şehrimize geldiğini yazmış 
tı M. P a bura a ne için gel 
diğini bir mu'fıarnnmıze şoyle 
anlatmıştır: 

"- Burada tali mübadele ko
misyonunda bir kardeşim var
dı. Geçenlerde vefat etti. Bu 
müessif hadise do layı sile bura
da bulunan validemi ziyaret gel 
dim. Ziyaretim tamamen husu
sidir ve hiç bir mahiyeti siyasi 
yeyi haiz değildir". 

· M. Papa yarın mübadele ko
misyonu Yunan heyeti reisi M: 
Diyamandopulosla beraber Atı 
naya gidecektir. 

Haliç meselesi 
Emanet Seranın 
tekliflerini tetkik 

ediyor 

Haliç'in tathiri için Maryo 
sera tarafından yapılan tcıklif 
etrafında Emanetçe tetkikata 
devam olurunaktadir. Fakat bu 
iş hakkındabir kararverebilrnek 
için alakadar vekaletlerle dete
mas zarureti mevcut olduğun
dan bir iıki güne kadar Ankara
ya gidecek olan şehremini Mu
hiddin B. bu mesele ile de meş
ğul olacaktır. Haliç'te me<lfun 
gemi, zincir, ankaz ve saire gi
bi şeylerle bilhassa Maliye ve 
Dahiliye vekaletleri de alaka
dar bulunmaktadır. Bu temas
lardan sonra vaziyet tavazzuh 
edecektir. 

-·----
lbrahim Tali bey 

Vilayette kendisine bir 
oda tahsis edildi 

Evvelki akşam Arı.karadan 
şehrimize gelen birinci umumi 
müfettiş İbrahim Tali Bey dün 
sabah Fırka müfettişi Hakki 
Şinasi Paşa ile Vali vekili Mu
hiddin Beyi ziyaret etmiştir. 

tbrahim Tali Beyin şehrimiz 
de 15 gün kadar kalması muh
temeldir. İbrahim Tali Bey, şe
hrimizde bulunduğu müddet 

Oskar kruvazörü kumandanı zarfındaki mesaisi için büro o
hazır bulunrnuşlar•~;r Mac tak- !arak vilayette bir oda tahsis 

u.ıue ;,.. ... 
sil~~ spor sütünü~im nepi ı şam:iil~istir.

mışar. 

Abideye çelen/ı lıonulurken 

Cumhuriyet Abidesind 
lsveçli misafirlerimiz dün Abide 

merasimle çelenk koyd,•'"' 

Lirnannnızda bulunan İsveç 
mektep gemisi kumandanı, za
bitan ve efradı t:ırafından dün 
Taksim Cüınhuriyet abinı:sine 

1 merasıirnle çeltal .,;{in 
Merasimde merkez •· 

ru da bulurur,uştur. 
Merasim .:snasında mızıka 

rafından milli marşlar çalın 
tır. 

Müteakiben mektep ge 
efradı geçit resmi yaparak 
devi selilmlamıslardır. 

1 Merasim muntazam ve 
samimi olmuştur. 

Efrat dün de sehrimizin 
maşaya şayan yerlerini ge 
tir. ___ ,,._. ___ _ 

Başvekilin1izin 
teşekkürii 

ANKARA 31 A.A. - B 
kil paşa hazretleri yıl başı 
nasebetile telgraf ve mck 
!arla tebrikatta bulunan ze 
ayn ayn cevap vermelerin 
kitleri müsait olmadığında 
şekkür ve bilmukabele teb 
lCTinin iblağına aruıdolu A 
sını tavsit buyurmuşlardı_;. 
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• Fransada 

Af/edilenler 

i!fi~~on Haber, 
lstihsalatın tezyidi içi 
feaaliyet sarfolunuyo 

talya - Sırbistan arasında 
i gerginlik Parisle-Roma

1 arasını da açıyor! 

Hintliler ittihadı 
kongresinin 

Yeni ~ene bize ne!er saklıyor, ne- M. Daudet hakkındaki 
ler vadedıyor .. ? Oogrusu bunu keş-

Bu mevanda yumurta ihracatını fazla 
tırmak için tetkikat yapılıvor 

Romada yapılacak düğiine 
Yugosla,rya Kralı da bir 

prens gönderiyor! 

kr r ırı 
Lahor, 30, A. A. - M. Gran

dinin cebir ve kuvvete müstenit 
bir siyaset takip edilmemesi 
maksadile vuku bulan seri mü
da-halesi Hintliler ittiıhadı kon
~esinin ictimaları devam etti
ği müddetçe huzur ve sükılnu 
muhafazaya memur gönüllüler 
ile zaıbıta arasında bir çarpışma 

Belgrattan yazılıyor: - Yu-j let ismi varsa o da Fransa olu- vukuunun önünü almıştır. İki 
oslavyada bir senedenberi kra. yor. Fransanm Yugoslavyaya polis ile ~önüllülerden iıkisi ara 
mutlakıyet idaresi höküm 1 muzahir olduğu ötedenberi ma- smda c;ı!kan bir münakaşa neti

'rtiyor. Bazı vekayi bertarafı lfımdur. Faris ile Belgrat bir cesinde gönüllüler, polislerin e 
ilirs~ .Cenup ~sl~vları. krallı-,1 çok işlerde el ele yürüyor. Yu- traf~nı sa~rşl~rdır. V~k'a m~
dahi~ndeki nısbı sü~llf1 de- I gon vya,ıu'l İtalya ile anlaşa- hallıne go~~erı!.e~. ~l~~ t~kvı

m edıyor. Fakat dahılı vazi-,maması yii7.üncJen Avrupanm iye efradı ıkı gonullunun ıtaa1: 
ti bir tarafa bırakarak Yugo- bu kısmındaki gerginlik kendi- I d~;r,.s;ne g-innesini istemişler
avyanın harici münasebatını ni Roma ve Faris arasında daı d•~. Bu e~nada halk vak'a ma-
z önüne getirmek istiyoruz. göstermekten geri kalmıyor.! hallinde toplanıp birikmeğ"e 
ugoslavyanın harici münase- O halde ki İtalya ve Yugosla- /başla'nı~. ıbunun üzerine hadi
ltında bilhassa İtalya ile kar- vya arasında bir yaklaşma ve· se hakkında fikri sorulan M. 
karşıya ,lan vaziyeti pek ca- anlaşma olamadıkça Fransa ve j Gr~ndi P,önüllült;ri_n veril~n em-

İtalya arasında sağlam bir iti- re ·ıtaat ~trnelerını tavsıye et
ifil temin edilemiyeceği burada, miştir. Biraz sonra sükun ve in 
katiyetle söyleniyor. Fakat me tizam iade olunmuştur. 
selenin çetinliği de burada... Mutedil Hir.<'liler 
Çünkü Sırplar Fransaya çok 
me but ld - .. ı·· I M.c\DRA . 30. A. A. - Mu-

r 0 ugunu soy uyor ar. tedil Hintliler milli liberal fe-
Fransanm Yugoslavyayı 
Fransanın Yugoslavyayı falya- dl'r~~yonu konferansı. H~nt
nın karşısmda yap yalnız bırak- umumi valisine yapılan sui
mıyacağına burada herkes e- ka5tİ takıbih ve hu taarrüzdan 
min bulunuyor. salirn"n kurtuldu~undan dolavı 

Lort İrvin ile zevoesini tebrik 
Onun için Fransa, Yugoslavya eden bir karar suretini ittifakla 
ya müzaheret ettikçe ve Roma k lo 1 tm' t' H' t k ·1 B l d . .. a u e ıs ır. ın anunu e-
ı e e grat arasın akı bu muz- · · ·ı k ı ·ı ı., • ı · . . . sasısıne ver1 ,..,.P C!P "1 ., V' "nı-

mın gergınlik devam ettıkçe d İ ·ı· k b' ·1 ·· · 
R ·ı F · . a ngt ız a• meste musavı şe oma ı e arıs arasında taın bır 't ~ , · ı · , .. · r;=11 n~ ., · ...... 

il 1 anlaşma kabil olacağa benze- · H' · 
M. Musa n . S b' d b . u şecek vazıyette bulunan ındıs 

i dikkattir. Son zamanlarda mıyorB. 
1
°n tır s.ene ebn en "'ko- tan icin rı~·~;nvonlar~ m'lh5ııs 

Y 1 .. b ma- e gra munase at• pe b' 'd ki' h 1 h k ya - ugos avya munase a- . . . ır ı are şe ı azır anması a 
yeniden buhranlı değilse bi- garıp ~ı~ halde~ır. 9~9 .Şubatı- kında umumi vali tarafm<lan 
her halde nazik bir safhaya nın 27 ısınde muddetı bıten İta birrinci Teşrinin 31 inde neşre
di. Buna sebep te İtalyada ly~ - Yugoslavya .muh~d~n~t dilt>n bevann:mıenin knnferan
ırLm isminde ve Yugoslav mısakının tecdıt ed~lme.sı ~~mı sac;a tevecciih ve hararetle kar-
a~mdan bir adamm idama tarafeyn arasında hiç hır muza ··mdığ"ına dair sör Bahadür 
hkumiyetidir. Bu adam daha kere olmadı. Bu garip vazivet (ll)ru'nıın te l'f ettiği karar 

'kaç kişi ile bazı İtalyanlara işte böyle devam ediyor. Vazi- sureti de ittifakla kaıbul edil
rşun atmış, cürmünü itiraf yet yalnız garip mi.. ? Hayır .. rni~tir. 

en1ir imza edildi febnek iddiaşı bir falcılık olur. Pari•-ı 
teki Mm. F rıı.y~ her sene baıı istik
bale matuf bir takım ıeyler söyler. PARİS, 30. A. A. - Reisi
Bu sene için ~~ Zühal ve Utarit yıl. cümhur M. Doumergue bazı ko 
d~z".'r.•nm te!'!'' .altınd.~ kalarak he- münist gazete ve risalelerin 
pıınızın her ııımızde ıur'atle hareket üd' .. .. 'l 'l M Le 
edeceğimizi söylüyordu. m ur ve muvezzı eııt. e . . -

Sür'atin hakim olacağı bir devirde on Daudct ha'.kkındakı af emn
kim bilir neler olacak .. ? lıin falcı· ni imza etmiştir. 
lık ciheti bir tarafa bırakılır da yeni M. Briand'ın sefirlerle teması 
aen~n sakladığı v~yü tabmi~ kuv FARİS, 30. A. A. - M. Bri-
vetimızle ketfebnege çahımak ıate- d :! l 'k b k'li M J 
diğiıniz zamin kalbimizin bea- an '. e çı a aşve ı . ~-
!ediği ümitlerin tesiri albnda kalmı- par ıle İspanya ve İtalya sefir
yor muyuz .. ? lıerini ve M. Tituleskoyu kabul 
. Hi11iyatın inaanlarcla!" rolünü. etmiştir. Hariciye nazırının M. 
ızaha. hacet ver mL · . .7 Bız d~ .. yenı J as par ile La.hey konferansına 
ıeneyı kaqıl .. rken dunya yuzunde . . . 
hep sulhu ıükiın, terakki, beıeriyeti aıt hazı:rlıkları sefı_rler ıle ~
tehdit eden haatahklarla mücadelede dra konferansının ıhzarına mu
muvaffakıyet, cinayetlerin azalmau tealli« meseleler hakkında gö
ve !"illetler ara!ı~da itimat ve emni- rüştüğ"üne ihtimal veriliyor. M. 
re~n yerleşmeunı r~fahm artm~aı?' Briand'ın M. Tituıcsko ile mü-
ıatiyoruz. 930 eneaı acaba bu umıt- l'ka • d k · • 
leri temennileri tahakkuk ettirecek a tın a sar a aıt tamırat tne
nü.'. ? Dönüp dolaııp hep bu suale selesi tetkik edilmiştir. 
geliniyor. istikbale matuf olarak kat' M. Tardieu de İngiltere sefi
i bir kehanette bulunmak zor ıeydir. ri ile müsavere etmiştir. 
Hiç ıüphe yok ki 930 da da dünya , , . . , 
yüzünde hiç t• boşa gibniyecek bir Leyan beledrye meclrsrnde 
t~ vckayi olacaktır. Fa~t bu ve- LİYON, 31. A. A. - Beledi
ka~ ne. ol~r~a ol~un te~~~ı. ve me- ye meclisinde cereyan eden ga-
deruyctin ıatikbalınden unudı kesme t · dd l' .. k 1 t' 
mek lizımdır. ye şı et ı muza ere er ne ı-

Her millet müdafaasına ait tedbir cesinde M. Herriot <içtima sa
lerden geri kalmaınağa bu aene de lonunu terketmiş ve evine git
çalışac~ medeniyetin ~ütün ihtira- miştir. M. Herriot'nun içtima
atını bırer har~ ve ~ahnp vasıta11. o- dan evci sosyalistlerin müret-
larak kullanmadan ınsanlıır kendıle- . 
rini alamıyor. ununla beraber istik t:p muhale~etı k~ısm?a mev
balden ümidi kesmlyerek bugünkü kunden çekılmek nıyetınde bu
m'edeniyetin yıkılmaktan korumak lunduğunu söylediği rivayet o
h~k~ı için bİı ıraye olmak lüzumu lunuyor. M. Herriot, salondan 
gıt ırıde anlaşılıyor. cıkar çıkmaz celse tatil edil-

Umumi harp milletlere pek çok mi tir 
şey öğretti. Harp bu gidiıle hiç bir ş. _ -------
devlet adamının kolay kolay istiye-
bileceği bir asıta olmaktan çıkıyor. Çlnde 
1 ıte son senelerin ıahit olduğu bir 
takııiı teıebbüııerin her tarafça he- A eri1<a 1ı ı~rın hu kul< u 
men hemen umumi bir hüsnü kabule 
nıazhar olmaaı milletlerin sulhu sü- VAŞİNGTON, 30. A. A. -
kuna olan ihtiyaçlarını göstermiıtir. Hariciye nezareti erkanı ecne-

Harbin milletler arasındaki ihti- kl h 
lafların hallinde bir vasıta olarak kul bilerin Çinde haiz oldu arı a-
lanılma11na mini olan Kellog miaa- rice.znıcmJ.eket imtizlarmm il 
kına iıtirak edilmesi, buırün sulhün gası hakkında verilen kararın 
takviyesi yo:unda bir taraftan edi- Cindeki Amerikan tebasına ait 
ien bir davete diğer taraflardan da imtiyazları ihlal etmiyeceği 
icabet.edi~ek zım ~lduğunun tak- zanm:-· ulıınmaktadir. Çin-
dir edildigmı erdı. , 

B ·--'-- t k b"t"' L. imi de bulunan Amerikan mahke-
u mı ...... n 111' ı u un ueyne • · · 1.. • 1 k h 

!el dertlere bi~ deva olduğunu zan. melenmn uarıc;ezmem e et U 
netmek fazla olur. kııkuna tevfikan faaliyette de-niştir. Gortanm idamı Yugo- Meselenin yalnız gara; ti de- MADRAS, 31. A. A. - Mi.ı

ıvya<la bir takım heyecanlı ğil bir de vehameti vardır. Çün- tedil Hintliler kong-resine işti
r ıvi<;lt:•:: sebep olmuştur. kü Roma - Belgrat münasebatı rak eden nüfuzlu liderlerden ve 
ıl ı idam edilen genç Got- bu halde !<aldıkça Avrupa ., eyaletler kongresi komite aza-
\ Y ~oslavyada milli bir kah sından <lokıtör Vara Darajülül 
na. gibi telakki edildi. İta- Naytu Laher kongresinin milli 
lda ;~e bu genç talebe halkı istiklal~n temini dominyonlara 
:hiş için pusu kuran bir cani mahsus bir idare sekli kabulü 
c · ahkfun olmuştu. Arada- ıhakıkmdaki te\,;lifin reddi ve 

Hiç bir millet bugün de kendini vam edecekleri ve yeni vaziyet 
raz1a sulh hayalatına kaptırmak hak- dolayisile Amerikan tcbasmm 
!~ ~ik değil. O~un için ~30 •e- !hukukuna bir halel ariz olduğu 
'leaını kar,ılarlıen mılletler b.r taraf- kd' d Am rik hükfun tini 
tan sulhün takviyesi için adım adım ~ , ır ~ e a .~ n 
çalqll'larken diier taraftan da müda- ıhlal ed1len hukıiku murafaa 
faa tedbirlerinden lıiç ıreri kalmama- için şiddetli tedbirler almağa 
ia oiraııyorlar; diyebiliriz. ha.zır !bulunduğu açıktan açığa 

m~ .hiş telak.ki farkı. . teşri meclislere boy1<ot reddi ve 
beyan edilmektedir. 

Bu yetişmemiş gibi iki mem yolundaki kararlarını bir inti-
w münasebatını gergin har mahiyetinde tel§ld<i ederek 

l 1e koyan başka bir hadi- kongre ve komite azalıkların-

ANKARA, 31. (Telefonla) - İstihsalatımızın te 
için büyük bir faaliyet sarfolunu~· ;. Fabrika ve imalata 
mizin istihsalatmın tezıyidi düş'" . . ~edir. 

Memleketimizin istihsal ettiğıi ba..ı m~. _ ihtiyaca 
temin ettikten sonra ihraç ta ediliyor . Bu meyanci.ı v 
mühim bir mevki tutuyor. 

Yumurta ihracatını fazlalaştmnak için te~at yapı 
tavuklar isim edilecektir. • 

Borsada tatbik için hazırlanan pro/ 
ANKARA, 31. (Telefonla) - Maliye müsteşarı Ali 

Beyin tetkik.ati neticesinde borsada tatbik için hazırladığı 
jcnin Nakit işleri müdürlüğü tarafından tetkiki müvafik g 
müştür. Bundan sonra proje Maliye Vekili tarafmdan t 
edilerek netice ona göre tesbit olunacaktir. 

Lahey konferansında ltalyan 1 

Merhum Nec 
B.in yıl dönü 

murahhasları 

--·-
ROMA, 31. A. A. - Lahey 

konferan'Smda İtalyayi temsil 
edecek mürahhas heyete bil
hassa M. Mosconiz ile M. Fi-
l'elli dahil olacaklardir. '\'!>~ .ından bir yil evel 

·-<>- kiymetli inıkilapçılarım 
. . !merlı.um Necati B.ikara 

Yunan dahılrye nazırı rağa tevdi ettik. Bu ki 
ATİNA, 31. A. A - M. Ve- recülümüzün iııkilap ve t 

nizel-Os, M: Fapas'ıı:ı. istifasini düt yolunda ~ilmaz bir azi 
~abul e~rmş ve dahılı~e nazırlı-, sebatla yürüyen Necatiyi 
gmı hali hazırda İsvı~rede bu- toprağa gömmekle berahe 
lunl'I'.akt~ , olan . meb ı:slardan tırası, daima kalbimizde 
M. Sı_de:ıs e tevdı etmege karar yaşayacak ve gençlik onun 
verm1ştır. vetli kallarile nurland 

-o-
ilim ve teceddüt yolunda 

Feci bir tayyare kazası yecektir. Bügün merhum 
AMARİLLO, 31. A. A. - tinin inkilap ve teceddüt 

(Texas) - Dün burada bir tay daşlan ve presti. karları A 
yare yere düşerek parçalanmış, radaki kabrini ziyaret ed 
pilot ile karısı dahil olduğu hal hatrrasını anarken bir 
de beş kişinin ölümüne sebebi- Hüsnü B. de Kadi·köyün 
yet vermiştir. hanesinde bir mevlidi n 

-0-
okutturacaktir. 

Y oung plD.nr * ,. 

BERLİN, 31. A. A. - Gaze- ANKARA, 31. (Tlefonl 
teoileri kabul eden M. Von Maarif vekilıi merhum N 
Curtius, Almanyanm bütün B. in semei dewiyei irtika 
müşküller açık bir surette hal müsadif olması haselbile bu 
ve tesviye edilmedikçe Young saat 15 te Anıkaradaki kab 
planını ımzalamıyacağmı be
yan etmiştir. 

--o-

Prens de Gal seyahata çıkıyor 
LONDRA, 31. A. A. - Kra

lın hastalığı dolayisile inkitaa 
uğramış olan cenubi Afrika se 
ya11atini 4ıkmal etmek üzre 
prens de Gal, 3 K. Sanide vapu 
ra raıkip olacaktir. 

Amerikada 
Bir beyannan1e 

yaret ve celes~kler vaz'ol 
cak, ve bu münasebetle me 
mun hatıirası taziz cdilec 

R fedi en kararla 
A11 karar heyeti riyas 

den: 

daha oldu: Yugoslavyanm -dan istifa etmisı; .. _ 
avosa limanına gelen bir İta A MSJ: J<;J:<DAM, 31. A. A. -

f,.:nisinden karaya çıkan Hindi.standaki milli hareketin 
İci er taşa tutuldu. Bunun başlıca mürettıiplcrinden biri-

ŞANGHA Y, 31 - A. A. -
Londra, Vaşhington ve Faris 
kabineelrinin itirazı üzerine 
Nanken hükfuneti haricezmem 
leket imtiyazının 1 K. Saniden 
itibaren ilgasına dair olan emir
namenin meselenin esasına mü 
tealik olmayıp hali hazırdaki 
şekli idareye hitam vermek üz
re icra edilecek olan müzakera
tın küşadına ait bulunduğunu 
tebliğ eylemiştir. 

Akhisar Ziraat Bankası 
kayyidi sabıkı Fahri, Gazi 
tep muhasebei hususiye pu 
temedi Ali Galip, Arsus n 
yesi naibi sao..... Kilisli Y 
Cemil, Adana çarşu mem 
rından Osman Hayri, dava 

BERLİN, 30. A. A. - Bir kili Mahmut Mahir, üçüne~ 
bolşevik cemiyeti tarafından nıf askeri katibi Niyazi, 
neşredilen ve zabıtaca ele geçi

!rine Belgrattaki İtalya se- nin tevkif edildiği Batavyadan 
M. Galli Yugoslayva hil - f bildiriliyor. -----
e' · 1e müracaatla İtalyan _'y)• 
i.:ileri taşa tutan eşhasın J • ._ 
la.:dırılmasını talep etti, 
v.ilavya hükQmeti bunu ka- y eıı :ıkeri kanun 
e:ti. 

Ll ~in bu hadise de kifi gel- _ ~omadan yazılıyor: - Yeni 
yor ış gibi Belgratta bir M. Briyan lmr kanun hazırlanarak ihtiyat 
;e 1.- r eğlence yerinde İtalya beynelmilel vaziyetinde daimi zabiıtlerinin yaş-
re~; ataşe militeri yaralan- bir tehlike var demektir. ları 1.'esbit edile-

bu vak'adan sonradır İtalya veliahti ile Belçika :ektir. Yeni layi 
"'t matbuatmm Kralının kızı arasında yapıla- 'ıaya göre ordu, 

Yngııslavya başvtki// 

cak izdivaca ait merasime Yu- lonanma zabit-
goslavya kralı namına prens 'er ile erkan ve 
hanedandan Faul, Romaya gi- ~8 olarak tay~n 
decek. Böyle kralların, kralıça- ımeranın teka-
ların gideceği bir düğünde Yu- :.it .Ya~laı:ı 55, 56, 
goslavya kralının namına her ~dılmıştir. ~a-
halde bir prensin bulunması i- ıa ~u~.vetlerın-
cap ediyordu. Siyasi münaseba i.eıkı yuksek za. 
tın ne garip cilveleri var! .. Bu 'Jıta~. 54 yaşında 
d .. ·.. ·ı ·ı y l ekaude sevke-ugun vesı esı e ugos avya ı"l ki d' o· 

İ ı ece er ır. ı ve talya arasında her halde 
ter sınıflar için 

cemilekarana tebril,Jer ve teşek 45 ve 48 tekaüt 
kürler teati edileceğine şüphe 

k yaşı olacaktır. 
yo .. Hiç bir zabit, 

Mısır kabinesi 
KAHİRE, 30. A. A. - Adli 

paşa evvelce verilen haber hi
lafına olarak bugün değil, ya
rin istifa edecektir. 

KAHİRE, 31. A. A. - Te
şrii intiha4ıatta milliyetperver
lerin kazanması üzerine Mısır 
kabinesi istifa etmiştir. 

hükfunetin ayrı
!ii.i"""==;o..ı,.,. ca müsaadesi ol-

madıkça 55 ya
şından eve! istifa edemiyecek
tıir. 

Efradin askerlik müddeti 50 
yaşına kadardır. Küçük zabit 
rütbesini cephede hizmet ede
rek aknış olanların müddeti a
lanlar için 55 yaşında bitmek i
çin beklem~~~gelece!ktir. 

Filistinde şekavet 

Kral !tor/1' 

f talya-Bulgaristan 
Romadan sonra Paris 

ve Londra 
Ati.nadan yazılıyor: - Bul

gar hariciye nazın M. Burof i
le maliye nazırı M. Molof tara
fındanRomay.a yapılan seyahat 
haıkkmda burada söylenen şey
ler ibu seyahatın matlup netice
yi vermediği merkezindedir. 
Mamafi M. Mussolini Bulgar 
nazırlarına Bulgar milleti hak
kındaki teveccühattından bahs
etmiş ve tamirat meselesinde 
La Hayde İtalyan heyetinin 
Bıılgaristana yardım edeceğini 
söylemiştir. Fakat Bulgar na
zırları bundan sonra Paris ve 
Londraya gitmişlerdir. Orada 
kendilerine Bulgaristanın taah
hüt ettiği borçları ödemesi lü
zumu bildirilmi~°"'t_ir_. __ 

irine hücumları arttıkça 
ı. Belgrat matbuatının İta
aleyhindeki ne riyatı şid
lidir. Bu hadiseler ve gürtil
.r arasında iki taraf gazete
nde meyzu bahsolan bir dev 

Iskonto fiatlarr 

BRUKSEL, 31 A.A. - Mil
li Banka, iskonto fiyatını yüzde 
üç buçuğa ind;nniştir. 

Şiddetli fırtınalar 

Ouimper, 30. A. A. - Bura
da hüküm süren fırtına bilhas
sa sahilde büyük hasar ve za-

KÜDÜS, 31. A. A. - So11 - • p olmuştur. Bir-
günlerde FilU.t;- '· · .• arlara seb tehlikeli bir vazi-

M. Lltvinof ve 
Fransız sefiri 

Moskovad bildiriliyor : 
Fransız sefiri ı .. H erbette i ı e 
Sovyet hariciye 
komiser vekili 1'----
Litvinof bir h~ 
dise olmuştur 
Rus-Çin ihtilafı 
nın halli için R· 
manya hükumet ~ 
tarafından gönd ı 
rilen notayı Mos 
kova hükfuneti 
ne tevdi etmek i 
terken M. Litvi
nof böyle bir M. H erbette 
müracaatı kabul etmiyeceğin! 
bildirmiş, Fransız sefiri Roman 
ya notasını okumak isteyince 
Rus hariciye Komiseri bunu 
dinlememiştir. Fransız sefiri 
nıhayet notayı M. LitvinoPun 
masası üzerine b:rakmağa te
şebbüs edince hariciye kamise
ri buna mani olmuş, hiç bir su
retle bu notayı kabul edemiye
ceğini katiyetle söylemiştir. 

M. Litvinof Romanya ile 
Rusya arasında hiç bir münase 
bat kalmadığını, onun için Rus 
ya- Çin ihtilafında Romanya
nın tavassutünu kabul edemiye 
ceğini tekrar etmiştir. 

Fransız sefiri bunun ü~ine 
oradan ayrılmıştır. 

rilen gizli bir tamimde: "3 mi- burgaz kadıi esbakı A 
iyon işsiz bulaıbildiğimiz takdir Fahrettin bey ve efendiler 
de proletarya ihtilali temin e- larındaki ref'i karan veril 
dilmiş demek olur." tir. 
••••••u ou 11111 u •• ••• •• ı oı ı ıııı n11•1Hıııııııııu1110111111111111u11111111111111111ıı11111 uıııtıl' 

Serin 9üzetti'jini 
al kı.rlf.YacaRrınıı ~ 

r. 

il 

ıa Ezb<re bıldlğ••la bir ın k 
SALON OECC p ' oyunuı Yt gortctksınıı lııı )""' 
Hiveo t A onua nagmeoltrlnt ytnı 't faıt bır J.:fı1rllılı 
SALO~ıyor Hı-r. notanın btrraklıgını Jınltyınıı 

DECCA ntn vardığı bu ntlıccyr b l 
Çünlıi: ytni SALON OECCA i . ayıan kalacakuuıı 
hiç bır gramofonda bul malatındakı husuu.)C'I '3\ttıııJ., J th 
G unnıayan nagmc-ltrt ıahıpıır 1 m 

ramofon ••h• alırktn. bu harjk lılJ ~ 
olmalıdır u " nı.:. 111 -' .. ,, rthprf n 

1 
ir 

faaliyeti ,J ~-·"°'~ eşk:iyanın ı çok ge.~il~~,,Ierdir. 
-----------'Jir miktar artmıştır. yete duşmuş----------~-~-------~---~---~--~-----
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//~ a~~ MILLfYET CARSAI\1RA , ... iiiı~~~~0 1 Emniyet san~ı~ı ınü~ürlü~fin~en: 
kayın biraderi ceım'el 

1 ra için bu dere~e . 
·nesini ihtar ediyor. [1 

- · d ka a ba« Bir roza el biır pırlanta tek taş gravat ıgnesı. Ahmet ., .ll 7.enne e vg ~ ._ . 
.1ngı Z . · - k "ır lakırc. .,.. B. . . . 
k b :ia t· ço_ ;gmal B .trfi'W -- .... --4--ı- ~ e G li11J.rt bir altın kordan sürgi.ısıi elmaslı 48 dır UTUŞ , ten sm~~ "'e akı .. 1 ~ JI"'- a Ali Hikmet B. ·· ine sustalı c 1 t t 

. - uz~r J A ·f_.~y:?OS a 7ıiJe-Qlcbirtaşıyok? SadiyeH. 
ihracat merlı ediyor. Bu sıra ak~ ":'1--- .~ I "ı,. J<:ırık üç roza iğne birisi 
killllgelll kambffl~C~ını ~I~~~ara .:aürune iŞ en Ahmet ağa diyor ki: ı~';O~~ _gül k.üpe bir pır. 

Dün borsada İngiliz lirası el çektirildi ~elı ıgne hır roza yap. 

son yükselişinden beri ilk de- 800 liralık bir açık tesblt çok masraf yaptım ·nc~~a~t~a~~~~ir 
fa olaraık en a~ğı fiate düştü. edilmiştir 'k } } k ı-1' 

Borsada İngiliz lirası 1026 nı a" l anaca 1 sekiz buACd11;ıl Bı.r-Kuzguncuk postanesinde mü kuruşta açılmıştı. Bir aralik him bir sui istimal meydana çı- Adil B. 
1026,25 kuruşa kadar yükseldi. k~~ı~T•tır.Kuzguncuk posta ve H B d ı l. iJıra t ~~·~ Şekure . un an sonra ster ın · ca telgraf mlidu .. rü Necmeddin B. 

-"-- 1 · "zd d ·ı ecnebi altını. meu . .:z enmı en gön en en in uhdesine para geçirdiği tes- Adil B. 
ıkülliyetli ka.mbiyonun tesiri al- bit edildigın"" den işten el çekti- Orta h h • • k d ·· d' d.. tü'· ı.. tın bilezik dört :ltJka em ucuz, em ıyı yeme Wıo"k::,.~.;;:dt "' ~ nı: '""' h•yeti tahlci"'" r.,J!"' •. ...~;~·.r~. - d • b • ı k t d b • 1 • 1 Altın dün 895 liret 9,14 kuruş devam etmektedir. Şimdiye ka- efendiler tütu .. Refi'ka H. 

,.bj ı re 1 me e 1 r erı a 1 n ı rsa un mu~olo f:"!'ilttik. :'ı!;~,~rnhk bio oçd< "''"'' ~ '!Jıoklmlo H 

~,Jşsizlik şikayetlerinin önüne Börsada vazivet ~~~~~~~!~a;~r:n "'ı··ı 6 ~,.,on"· . . ıt:~~:U~şu~~~;yok~~~~~iı. 
. h "" ••, v5 . '"' Sevdiğıne. kaçan;.f • Zühtü B . . 1 . • ı b • ı kt • mektup zarflarının ım asma kalan Ahmet N, 

l geçı e 1 ece ır ,hlOrmaldir piya,ft posta müdüriyeti umumiyesi a'"l' ecmıye .dşklipe birpırlantatektaşg-ra-"ı · 0 H. Rükiye H. 
g
a -•• geniş 'emiştir karar vermiş ve bu karar şe~- <t • T 

Anak .d Mal" .. miz alakadar makamlarına bıl- Kasir~ '!:." • ld>a'b altın incili küpe bir altın mcı ı tettkantacılar 1 t b lda eni IOka falar araya gı en ıye mus dirilm.ştir d i ;:-. .:ı 8 [.-.d . Hanife H. 
8 an U Y n eş.a~ Ali ~a. B. h~nüz gelme- YENtı TE.LGRAF MAKiNE. ~:ı ~ vl ~ e. ~ 3' .~- Hatiçe H. ma&ına müsaade edilme&İnl istemiyorlar nuştır. Ali Riza B.ın bu hafta LERI k ~ ·f:i·~ i° :ı lroluelmaslıtaşıçatlakbirıı 1•m fa . ' nihayet .. ıde Ankaradan dönme- Posta ida• ·sinin Almanyaya 1 IZf ı d ecmka~ ı:t. ~. ' Emine H. alre mufla ki .. d atı ek iste ·ıe si m htem idi ' - ra m an .. c: 9 ~ il 1 ....• 
arlVUCU ~g • .,.. rm nl n u e. r. . ısmarladığı 20(Hük)telgrafınişanhbi.rkı.l ,... '"llr iipelıirpırlantalıteıktaşyuzk.:. 

Borsadaki son vazıyet hak- kinesi gelmiştir . l ktrik . , §'f l 1 jl. Mm. Çea 
netice.;• meydana getiremez m•? kınd.a.ke.ndisi!e.görü.şen bir ~u: m~u makineler m~htelif mer-~ ~ _ "::: I' kü1küpe ortası sırça bir roza 

hamnnuze, Ali İktisat meclısı · d·ı kf . e aga 1l''- . 1 K 1 B 
••••• • KAt·b· .. N ilah E t kezlere tevzı e ı ece ır. kiz ay evel Necmıy" 

1
1111 ı ema . bıızamanlarda bazı lokan- bile pilav ve çorba gibi bazı ye Çünkü bunlar da rağbet gör- B a 

1 1 ~m~mısı . uı:u. sa -~ landmı. O ~den berı •. llJ Faika H. 
pı.i ihtikar yaptıkları şayi mekler 10 kuruşa indirilmiştir. mü yor. · ,~u z a 

1 ~eıı:nıştır · Adliyede ma birçok masraflar ya;.-1111'111 pı l:,roza yüzük bi'.. altın s~~t lralır. . . _. KlıIIanııan malzemenin iyili- Şişlide en ziyade iş gören bir . - Son gunlerde borsa t~ •• • k Bir ay evel de lzmirdeki iş~J 1 fi•- altın halka uç altın ?g-
1 Liman şırketı gı ve masrafın çokluğu ve bun- aile aş evinin abone mikdan ~ır fetra?lık ma;ızarası aı;zetmış- Kom un 1 stli le bırakarak İstıan.bul'a geldim.- t.. )• Mm. Man. tarafından, me- lara mukaJJıı ,~,._., .. b • ---A fRn) ri" ibarettir tır. ttıhaz edılen tedoırler bu E 

1 
ek. . 

1
A 

1 

..k Faika H 
ınurlarma ucuz den yüzde otu~ azlı~r bu rr.ı.ü~s- Zira ifatıa uı,,..,~·ı.'"""·- .' .. iriı1rrı.t.vaziyetini devarı:ımı.te- uuu !)'l~~nun .,..,:,:~,,.n~;ın azr:.,.1r;;.et~: mua ~~?~, · Behire H. 
yemek temin sese!eri mÜşkiıl vazı yete gotUr• d.oksanı yemeklennı kendi evle- şayanı dik~.at bir fiat ~t~att ( - ~ d ld • 1 nik~hıı;nız orac~tl. ..ı~e~l; 'SU.n .. tsÜfUn ITIUU":Iila4°l."-

0 

<,ır,..:11: 
ıçin açılan lokan müştür. n.nde yaptırmaktadır. ~oca şe- ile müterafık olarak İzmır pıya- me e 1 • Kemalın çalıştrgı reJıde çalışı- mızı alınaktan bır an"tlıle gerı 
ta çok rağbet Garso°: ~et;:ibatı muntazam hu:de ancak (8) kadar aıle mut- sasınm Istanbula kamb.iyo ver- Dün.A~rrceza mahkemesınde y~du. Bunlar tamşmr.ılar. İz- kalmıyarak sulh yo~unda bun-
bulduğu için di- olmıyan ıkincı sınıf lo~antalar- fagı vardır. • . . . meğe başlan'ası da pıyasarun komürustlik maznun!~~?~ ~ mıre kaçacaklarını ha?er ald~. dan sonra da sö.mımıyetle c;alı-
ğer devair de da, flat farkı yüzde yedı buçuk- Bunda m~lı vazıyetın de tesı- genişlel"'l" ·ne ehemmiyetli su- kişinin muhakemesı .?oruldu. Polise müracaat ettik. Polıs şacaib'z. 
böyle 30 kuruşla tan ibarettir. . ri vardır. Bır. çokla~ muntaza- rette yar, rın edecektir. Denile- Davada maznun mevkimde_ ~- /kendilerini vapurdan çıkardı. 

1 
Kanitülasyonların son izi ... 

öğle yemeğini Geçen seneye nazaran e~e~ ı man yemek bıle yemıyor. bilir ki Istanbul piyasası, mev- ziz nam diğer Hüsameddıı:ı 1~ Necmiye !buna pek kızd~. "Ben ı 1929 senesinin bizoe pek mil-
ıemin için teşeb- yemek fiatlerinde yüzde yırmı Bu günlerde cemiyet heyeti sim;ıı hun·ivet1r>rine tamamen hemşiresi Sıdıka H., elektnkc;ı. Kemali seviyorum!" dıye ba- tıim olan ıbir hususiyeti daha 
üsatta bulun- kadar tenzilat vardır. umumiyesi toplanarak, ecnebi intibak etmiş ibir haldedir. Dor Mehmet Nuri B. ve Şemsa lı. ! ğırdı. Nihayet geçen gün gene var: -T 

nak niyetinde- Yemek fiat~erini piy~~a~a gö- meyvalann lo~~ntalarda ~u~un- sanm bu şe_:ai .altında ve v~ p~k dır. Müd?eiu:;ıumi~i~ maznll:n- 'kaçtı. N~reye.gitti'tini bilmiy?': Memleket~m!z?e kapit_q~~P. 
dir. re mütemadiyen degıştırmek durulmaması ıçın karar ıttıhaz yakında musaıt safhalara ıntı- 1ar aleyhıne Teşkilatı Esasıy.e ruz. Polıs takıbat yapmaktadır. onların son bır ızı de an-·11,r., Lokantacılar ce- mümkün değildir. Çünkü istik- edilecektir. kal edeceğini ümit ediyonız. kanununu tağyir ve tebdil --o- rnistir. Sulh muahede~;-<,.,.,..., 

miyetinin tetki- rarsızlık rağbetin azalmasını Linıan şirketinin memurları- Selanik Banka~ı meselesima maksadile bey~~e ası:;-ak~~ Çocuğunu niçin derken Türk adliy,. .~ ~..,. 
al Bey katına göre, şeh- mucip olur. na yaptığı cemilekarhk haricte, !iye Vekaletince tetkik edil- davası ikame etmıştı. Dünku ecneıbl müsavirlerİI" ~~ 

mevcut lokanta ve aşçı- (40-50) müessesenin vazi- hatta evlerde bile kabili tat'bik mektedir. Veka!etin mesele et- muhakemede yalnız Şemsa H. düşürmüş? m kabul etmistik .. , 
llllktan (1800) kadardır. yetleri çok fenadır. . değildir. rafrnda~i_?-oktai ~~zan. borsa hazır bulunuyor.d~. . . Nişantaşında Teşvikiyede ot~ 

1 

a~~ğı. olmamak_, r:: ,.. , ,b 

~ ki b 
·ht. Cemiyetten muavenet ıste- Mevcut (2 000) garsonun ya- komserligıne teblıg edilecek- Mahkeme teşkilı tarafeyn ıçın ran Kürt Süleymamn zevcesı dlıvesınde kalç,ı· fi ı: ·· ·~ \ ~ eıu unun yansı ı ıya- , f d • . ··dilrl .. ı bl'" t "f - - -. . . ,,,-; - ":;; .!I ld 

- · · k · 1 k _ mişler, fakat maal ese yar nna rısr işsizlikten dolayı açıktadır. tır. Osmanlı bankası mu e- dıger maznun ara te ıga 1 a- dün hamile bulundugu çocugu- savırlenn ısle~ .;a i\ ~ 't. 
a 

0 

ugu ıçın e sen ° an · · Mal. V kil., ~ lan h d t li:k lundu İdd. ·· l k · .. 1 r:: E · " il! u işsizlikten şikayet etmek imkan b~~un~amı.sd_tır. 1 k t Lokantalara lazmıgelen mal- nnın k ıyte e hiı.ıeet~mhaakskın- sı ususun a * a* *o - . nu düşürmüşttirf .. k d ıaya gloE-re sb~rı;t.ed ı;:;,ıtbu .. a:'." ı: ; ~ 
rl Beledıyenın yem en o an ~ zemeyi temin için bir kooperatif nın ma sa ve ma Y ı - bundan bir ha ta a ar eve ır ızı e uus utun"' ~ • k.. 

. ..... açılmasına müsaade etmemesı a aca"ız. daki malfimaım:. ~azete_ler?e- Adlive sirkati manet pazar memurlaı;mda~ Mamafi ecnebi m'"' . ı:zı I~ lokantalarda Ab~r ogW: lazmıdır.. . . çHe~üz sermaye temin edilme kinden fazla degıldır. A~~ Riza Cemil ef. tarafından tehdıt e~ıl devletin hu~n!'li · Kadnye H. et~asraf~. a~garı ~l~:!- Sirkecıde (6) lok~ntaya ih~~- B. in bu hafta sonunda donme- Emanet dairesi Ad- diği için hadise vukua ge~ış- olarak vulkufla Leına.n H. lıra~ı(~cı) :ı'amt (65) yaç olmasına mukabıl (30) mu- sini bekliyorum., li k/ediliyor imiş. Tahkiıkat yapılmaktadır. sene istifade P • Tahs;~ ~k ~Sfr. . • essese vardır. . . yeye na , . -o- yeni Tü!1k hır roza yuzu • 
. ııki°:~

1

.~ın~! lokantalarda Elinde •küçük hır sermayesı ~ Evvelki gece soyulan Adliye ı rr dahilinde ha Reşıde H. ıfS), uçuncu sınıf addo~~- olan bir çok kimseler sözde u- emanat dairesi hakkındaki tah- Tabıınca ve tefevvi~. ,a~ cfahalesi'li kabu Ayşe H. s#azcılarla aşçılar ve k~f- cuz fiatle yemek çıkaracaklarım kikat ile doğrudan doğruya Pendik istasyonunda ~ufe~ı Jine son derece ~it,f,W":s hurd 
:le (

2

0-40) k.unış, do~- iddia ederek gayri sıhhi dük- müddeiumumilik meşgul olmak, Tevfik efendiye Dolay~agı k?- icin Tiirk adliv""''ııriA . 'tiJ:ıa H. ı sınıf sayılan \ışkembecı- kanlar açıyorlar. Bu, iyi lokan- tadır. Bu işle maznun olmak 1 yünden Alaeddin tecavu:: etm_ış syonların velevki en hel~tıçe H. 
lS) kuruştur. talan da fena vaziyette bırakı- üzre bir iki kişi tevkif edilerek ve si!ah ta atmıştır. Alaeddm ;z;nin tıile '··"'lrmasr.K lbir pırlan 

hdan başka şehrimizin yor. l/l/930 programları isticvap olunmuştur. Vak'anrn: zabıtaya da tefevvühatta bulun• kayde<l;ımelirlir. rıati.çe Alive 
Lif yerlerinde abone sure- Lokantalar, ihtiyaca göre, (İstanbul ayarile) bu daireye mensup bazı kimse-· duğundan yakalanmıştır. ' · lkti<ad Ali B. 
tere yemek veren aile aş tahdit edilirse hem lokantacılık lstanbul 1200 rn. 5 Kw. ter tarafından ika olundufy -o- 1 lstikliUin Mt>hmet Cemal B. 1uıvardı'. .• ki ayda (18-20) terakki eder ve hem de fi_atlerde 17.30 18.30 Saz heyeti, Borsa şüphesi vardır. ~aamafi?. bu cı- Bir taarruz ı kanç olan Yeı k bi~ pır~anta 

a hem ogle ve hem de ak- yüzde on beş kadar tenzılat ya- h~""-rlen·. heti tahkikat netıcesi gostere- nnk.. .. T k k ·ye dl v"rliO-j icirıii- Alı Raik B. 
•· · lıs da dahil ı . . «""' . Had oyun er os arı - .. ""k N . H cJmegını tat ı o pılabılir. 18 30 20 30 J Oııkestra. Mo- cektır. . . dak. z bin e- tedbirler almaırozu . urıye . 

alde temin etmektedir. Fakat ticaret serbest olduğu BllyDk balıklar kll~Dklerl yutar.. · • azz. · Soyulan emanet dairesinin ye 1 sınde 47 yaşınd Hı !~yine. . , di· ,.tmi~tir n, Kamile H. 
• zart, Noce de figaro, ouver- ki b' d · 35 yaşın a a ı gınnış •. ımtacılar cemiyeti ikinci için cemiyet bu hususta teşebbü derlerdi. Halbuki şimdi kOçOk ture. Bere! Valse des Roses. ni postane arkasında ına an vıne . tt. -· d olduiTu h:ılrle İ~" Zehra H. 

(emal bey, lokantacıların satta bulunmamıştır. lokantalar bOyüklerlnl Gittarres havaiennes. Sis- alınıp Adliyeye dnakli tak~r1r ve kk~~=ış:~arruz e ıgın en 

1 

metıile h"r<ber . Sı>.'1'le H. yapmasına imkan olma- Lokantalar, eczaneler gibi_?- yutuyor muş/ c-hinsky. Vienerlted. Kal- etmiştir. Adliy~ e . muavın ~r ya a · ,o-ir;o;tiö-i iH;Mrlt 
1

• t" ,~n 
q mevcut şiddetli rekabet mum! sıhhatle alakadar oldugu odası yanmdakı daıre bunun ı - --o-- • da ba~ladr. Bu müt;' 

4 

-O~ ~! ı, fiatlerin asgari hadde için tahdidi zaruridir. . diği için bu hususta tatbikata mann. Maritza pot pourri. çin hazırlan~aktadır: Tabancalarla !ıraları ,ı, h:r ı-at r~ ,.,,r;, ~Q~t r.ı.. 
diğinisöylemiş ve şunları Cemiyet, mah1 allel.e~de aıble geçBilmemitlmştir. f. ti d .. d 20. 3;:~g.~O or;:tr~:ıy.eti, Ana- Bır tavzıh çalan kinı? haliltnnr. müm''ün " ·ştir: lokantaları açı ması ıçın teşe - u yap ca ıa er e yuz e J 1 M. Umumiliğinden: . dar azaltıTJ h" ;)jo mal 
,,. · · f d bil ı·· ·· · r on tenzilat yapılabilecektir.,, dolu ajansı haberleri. · d B h h nın · > · ı>ınncı sını lokantalar a se uzum gormıyo · ,,,,,,., -o- Gazetenizin 30 /12/ ~-29 ta - . Tahtakale e urma a .. mızı verirk~n '1· .r /' 'ın 
{ --·· k Sela "k b k rih ve 1395 numaralı nushası- bır odasında yatmakta olan tu- kanc olacagız. Her '-f z~d~ 

V gebe kalan 1 İki cerh va ası nı an asına ya- Belgrad 429 m. 2.5 Kw. nm 3 üncü sahifesinin 2 nci sü- tün gümrüğü hama.~aln?-d~ leketinfo m"llarrnı kt ililmişti~ 
" 1 - Ahmetle Hamdi isminde pı 1acak rnuanıele 19.- Tzigan orkestrası. tununda (İcra işleri) serlavhası Mehmet, İpek ve Huseyın_ ıs- devam ettikc~ iktıo;,.cH sahada kadın 1 J 8.50 Askeri Bando konseri. · k d 109 1 · · iki hademe arasında iş mese e- Maliye müsteşarı Ali Riza altında icra reisi Suat beye at- imlerinde iıç ar a aşın ıra- ne kadar ileri!ivf'ceihmizı söy-

. d ka kmış Hamdi 22.40 Tzigan orkestrası. fen neşrolunan beyanat hilafı sile iki tabanca.sı ç. alınınışt_.ır. leme/Ye lüzmıı vok•ıır. ınada memleket hastane- sın en vga . çı ' . B. borsa tetkikatı hakkında ve B d 550 20 Kw · 

1 Ahın di b u apeşte m. · hakikattır. Hamalların ıddıasın.a gore bu t~. Talih ve ln~an itorlan garip bir ameliyat süpürge sopası e e aşın- bilhassa borsa nıizamnamesıi.ne 21 Ş kı G M h 
Iıaştı. 

dan yaral.amış.tır. . . . met1hut iıhtı"yaç ıı·stesı· nıoksanla .- ar · B 1 B Mumaileyh hiç bir gazete mu hırsızlığı yapan ~ı e met Hepimiz yeni senenin ser-ah Ali 
2.40 Piano konseri: e a ar- hab·ırı"ne bu yolda beyanatta bu- isminde biridir. Polıs bu ada.mı vet ve ~eadet o-etirrrı,.,,;ni ;"1:i. 

1ı f kir b. T .. k ka 2 - Sırkecıde k vecı , ı- t ı~~· . traf--' 
1
. hk 

1 

" 
arya a ır ur - . . . . .•. .ki ah rınm e ""ısı e ,...,ama ıye tok tarafından. lunmadığını bildirdiğinden key- yakalamış ve hakkında ta Ha yelim. İn-s"ıı _ve eö-.. r inam. :arnında hissettig"i sancı sımlennı bılme.dıgı 1 

§ ıs vekilıİ Beye izaıhat vermiştir. 23.45 T..;·gan orkestrası. · 1 b 1 tı •- T l'hd ·ı ._. f 
al ~· fiyet tavzıh o unur. ta aş amrş r. vorsa><- a ı en• ..,, ~""•••r. le 

memleket hastanesine tarafından hafı surette yar an Şimdıiye ıkadaır yapılan tecnı·· Bu .. kre~ 394 m. 20 Kw. --o- d ··ıd· B' 

~ - .- d k d' • • ;ı,;r!erin<' rlüsnıan e"ı ır. 1-:aat etniştir. Bu kadın mıştır. belere istinaden ihtiyaç liste- 16.40 Ronien havalan. Bır ka ın e• ısını Otomobil kaza farı takis Talihi aravan, onu celbet-:ıeye girdiği vakit vaziye- Tahkikat yapılmaktadır. sinin tam ve kat'i bir şekilde ol- 17.10 Radyo 011kestrası. kuvuya atınış . m,.ö-i hilenler arasında pek S!l· 

oktorlara anlatmış ve de- f b. b k d d _ masına karar verilmiştir. 20.30 Opera: "Tanlıauser", Va- ehremininde Uzun Yusuf 1 - Dıvanyol~dan geç~ek- mimi bir do.:tlnk mevl'ntttır 
i: danf u ak ı~ aca laışabrı ya ~g Hükfunetıin gayesi hakıild gner. rna~alesinde sefalet yüzünden te olan meç~ul bır ot~mobıl 1- Talihin dostluğunu kazan. 
Ben hamile olalı tam 21 ru ırlaınış. Doktor r u acaıp kambiyo ihtiyacatmm tama- Clayviç - Bresiav 253 m. 5 Kw .. h . b. k dm. tı.h t b- ran hastanesı hademesınden E- mak icin de en birinci sartrn• h 1 d

. ·· ··ı · t 20 O C en (Berlin 1 tıyar ır a ın ara eşe d ak ag"ır surette ya- L- • • k lu. Fakat bir türlü doğur- a ve na ır goru en vazıye men tetkiki ve gayri. h3Jkikl i:h- .- pera: ann - b.. etmiştir. Rum milletinden sa a çarpar cahşmak oldui!unu r><:oını•z ta 
ıım. Bundan evvel ki iki karşısında şaşırmışla:dır. tiyaçlara müstenit miibayaatla den). 7~s yaşında Eleni isminde olan ralamıştır. .. aranmak d dir ederiz ... Onun icin 1930 se-
urn dokuzr aylık ve ölü Çocuğun usul ve nızam tah- - .• ıı.mıo..yona mani olmasıdır. 23.55 Dans havalan. bu kadın evine yakın olan bir Meçhul şofor d F tın ~n nesi hepimiz ic;in bir çalııo;mak 

d - Ü ·· ·· ·· ·· k.. im dı "'1""'........, Morvaska-Ostrava 263 m.lOkw arsada k~ndini kuyuya am•" 2 -. 60 yaşşınh a a ~ .... _ senesi olsun ... Bize veril.en ~· t o~uştur. .~uncusu tmd~ alınma.sı mum un o .a Maliye vekaletinde kambiyo 20 J B d .. . af ·:-:"'' de bır kadın e remanetı on~ ne ise onu bütün mevcudıvet, 
r. Ve oglandır. Lutfen be g"ı içın ameliyata karar veril - muamelaAtmm birer L!--- tetki- .- azz- an · feryadı uzenne etr tan yetışı - d tramvaydan inerken düşmuş . "f 

1 1 

T l'h . 
d" . d bakalım d f ... ..,.. 23.15 Orkestra. !erek kurtarılmıştır e 1 mızle 1 aya ça ısa ım. a ı • ı ıayene e ıruz c miş ve kadının karnın an ır- ki muhtemeldir. Roma. 441 m. 3 Kw. Tec!ebqı dyaı kolundan sakat anmıştır. şini neşe ve zevk ile yapanla . çıkacak. layan bacağın olduğu yerde Maliye vıekileti şüpheli kam- 21.- Orkestra. ŞEHREMANETi roıuncla . bu ~ • sever! ... ~eni seneyi ka?le!'~ 

ctorlar k~dıru m~yene et çocuk dışarıya alnabilmiştir . biyomuamelesi yapan Selinik 21,- Konseı: (Bımodan)' Akşam Mühim bır sırkat mize tebrık ederken Tal~rlı ılflp: 
l s?nra bır ~aç g~ bekle- 21 ay sonra bu çucuk ölü bankası etralmdaki noktai na- 22.- Halk şarkıları. 

111
r ııı-30 da dost olmalarım da temennı ede-cır htiyacıru hissetmışler ve d - Çocuk kaskatı tıp- zannı bugün bildirecektir. Ban- Roma 441 m. 3 Kv. Beyoğlunda Kumbaracı yo- riz. jıiz 

mi"le di H ta attı" ogmuştur. B ı... i ~sı-_ Çifte keramet kuşunda Şevki Paşa apartma- Se 1 t• ".1 r r. as Y . gı kı bir heykel şeklindedir. Ba- kanın 15 gün müddetle muame- 00.- u a-9am staayon ...,.....,- 3 perde nmm 
6 
numaralı dairesinde o- ne caşı nası j!f'Ç ı w ~. z~ e ~asarak h~mtrele~ şmm üzerinden kanada benze- Leden men' edileceği söyleniyor. mıyor. Nakleden : turan madam Divina, odasında Dün gece yılbaşı şehrimizd mı çagırmış ve u emşı 'ki a ça kemik vardır Viyana 516 m. 15 Kw. Reşıt Nuri B. bulunmadıgı" b'ır sırada Koço is- eyi bir surette geçmiştir. TesJ: doktora . ., Ben bu gece yen 

1 
P r A . .. : • 17.30 "Johann-Jasef - Eduard Cuma günleri ı:ı;:vcrdim diye bir haber Bu fevkalade hadıse uzenne M.Komısyon toplanıyor Strauss" saatı. matine saat minde biri odaya girmiş ve ma- dlif ediyordu. ki 

h · d 1 15-30 da her damın sandığına anahtar uydu- Bir çok kimseler es ser ermiştir. memleket astanesı oktor an Mübadele komisyonu heyeti u- 20.30 Symphonique konser. .. "ki 
1 

nı'n yenı' seneye terki mevki • kt 1ar b
. · · kt d k · • camartesl alt- rarak bir gümuş çanta, ı a - .. or telaş içerisinde ır ıçtıma a e ere vazıyet et muıniyesi yarm toplanacak ve Program nihayetinde ıazz.. . k 

1 
b" 

1 
t"ıg"ı" bu eceyi barlarda, eğk 

1 · ı · • mlan için flatlarda tenzilAt yapıl"ı tın yüzük, hır o ye, ır a tın '1lll yanına koşmuşlar bir rafında müzakeratta bulunmuş yapılacak tasaruf projesini tas- 'band, v-e ıte sız e resım neşn şa ı.·• ., .c#arak .s1YISD1ısını. vP.decin@ ~s'.i.t ettiJ-
1 görsünler kadının karnm !ardır. tik P.decektir. yatı. mıştır. 
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DAlls VE ŞARKILARI 
•lesi vergiye tlbi tutmak ıatumaıye

r' ı• g e rgı• n 11• 1-;::la tinden .bekt~Uen tqvik ve hi
~ ~- mayeyı tahdit eder. . . lar papılmıgacalıtır 

ıwlen Şu kadar ki, muamele ver~sı • • "•.. Muaddel tarif~ E11UJnele 
ftf 8S)fl1 ştır. kanununun smai müesseselenn Umumi kinunusani maaıı bu tevdi olunacalıtır .. • ... -

Kişeler bDet satJşma d" 
etmektedir. 

-----·UJU .. an irnalitmI sureti mutlakada ver- gün verilecektir. Ücretli me- Oktruw tarif~inin tadilile Maarif Emaneti sene bqı ta-

R d 
1t\ir. gi mevzuu meyanına ~ ol - murlarm maqlan dün verilmit- meşgul olen Cemiyeti belediye 

1 
ti.tinden sonra ekalliyet ve ecne-

Bama ve paar günleri 

Offi 8 a ya ması dotayısile ibnelerin mua: tir. idare encümeni önbmüzQeki ha bi mekteplerinin teftişine karar 
fiyeti cihetine gidilebilmesı, M h 1 · · fta içinde bu husustaki.merai vermigtir. v •• 

., ......... 
Yeni prograı.. CUm4 

fa11UD& bd.r teıDaq Y U OSla '' .. . bmnm ancak ilme, irit ve argaç- ey ane er ışı . 6 imi bitirecek ve tarifenın mu- Haber aldıgmuza gore bu tef-g ~"liğin~ 1anru mal eden müessesenin ke- Meyıhane ve birahaneler hak addet şdtli heyeti umumiıyeye tiş son günl~r~e Vekalete kadar 

Pre ~emesı ndi el imalithane ve tezgahla - kında polişçe tetkikat yapılma- sevkedilecektir. akseden şikiyetler~en ':e bu 
.i'....tY·Ö ve- anda kendi hesabır..a dokunan kt.adır. . - - • · mekteplerde nazarı dıkkatı cel- B);CııC:ıOO:O:XX:::;;oıOoı(X 

- hiçin sarf ve istimal etmele- Buraların vaziyetleri tahkik Bekçıl r talnııatnamesı beden bazı hareketlerden ileri 
Belgrattan yazılıyor: - Yu-ılet i. mümkün olabilir. olunarak yeniden sınıflara ay- Bekçiler talimatnamesinin gelmektedir. Emanet müfettif- t'mf"" Eyla B ), mlalu.l•ı• 
~slavyada bir senedenberi kra 1 yor. 3inaenaleyh dahildeki mües- nlmaktadır. Polis tetkikatını bi ihzarma başlan~ıftll' .. Vila~et lere bilhassa m~_nfi propağanda DIU aı YI ID anı• - marıU 
l ~utlakıyet idare~i höküm 1 mu~lerde imal olunup ta h~~e tirdi~en SOI}ra liş!_C vilftye~e polis merkezlenne bir tamım lar hakkında muteyakkız bulmı 
Hiyor. Bazı vekayı bertaraf ı lfımcfu ... qlq;ızm kendilerine aıt ı - tevdı olıuıarak katı karar ven- göndererek her mahallede her masını bildirmiştir. Geçen 30/12/929 Pazartesi gikıü ihale edilmek üzre 
ilirs~ _Cenup ~sl~vl.~rı .. kralh-,1 çok işlerde. ve tezgahlarında do- lıccektir. • • evin bekçi parası olarak ne ve- Diğer taraftan bazı mekt~P1C: zarfla ve sem taksitle müzayıedeye koymUf olduiumuz 
dahı~ındekı nısbı su~u;ı ~~- go~.rya.~-~<e, iri~ ve argaçlardan Askerhk komısvonn rebilece~inm tesb~t ve. b_ir def- rin kili~lere bitişik veya hır bı- bulda Beyoğlunda Avnıpa pasajı ile Buğaziçinde Bebek 

edıyor. Fakat dahılı vazı-. maması Yü·vergiS' aranılması mu Ask lik im . d"' . terinin ıhzar ve u"Salını ~lep ~ d~ilınde ?lduklan naz~n sinin görülen lüzum üzerine ayni ıeraitk ikinci Kinmı 
i bir tarafa bırakarak Yugo- bll kısmın ··ımü§tÜr. .... er mısyon}l un vı- etmiştir. Bu defterler t~~t e- dikkatı. celbetmiş v~ m~~tep ı- Perşenbe günü saat on altıya kadar müzayedesinin te1ndil9t 
vyanın harici münasebatını ni Roma ve -o-- liyette toplanarak alakadarl.ar dildikten soma Vilayete ~ "nde darelenne. mektehı~ kilısel~r!e diği ilan olunur. 
z önüne getirmek istiyoruz. göstermekten ~· • ~kkmda bazı karar.:ır vennış- rilecektir. temas etmıyecek şekilde tadılat .:.:_.::::__ ___________________ .,. 

goslavyanın harici münase- O halde ki !tal~ umumıye tir. Bundan sonra bekçilerin ay- yapılml\atsıabairl~ıifri.lmmiu_.ştdir~.: r lstanltul U• 'an'I ıu•du•rliioın.ten•, ında bilhassa l~ly~ ile kar- vya arasında bir !ür!'lğü Yeni numaralar lıklan tesbit edilecektir. . IO U 109 1 
karşıya .,lan vazı yeti pek ca- anlaşma olama*1l[uruye ikinci şu- Bugünden itibaren daireler- Tah. _silatı. ~ olan ma~allenı~ 1 ğ 

İt 1 ~ bek d - h ıı t tahS'l mua vın • ... 1 Mug-la Halk ve ilk me'--leri u-Mt tehrt 150 lira ~ A a ya ~ası.~ ·· e sabık Mersin de numaralara 1 den başlana- çısıne ıger ma a _a . - ·~ •s-
~"' laf temın,. · _,....., litmd kleil'Cl'ek venlecektır Maarif müdür muavinliğini piyanist aranıyor. Evsafı lizimeyi haiz olaıılarm, ...__.li 
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klüp olmak şerefini de kazandı ~zedecek, ve h~y~ ~umiye
nın bu husustaki fıkrinı alacak-
tı. Fakat yılbaşı olması, ve e&

nafnı işlerinin fazla bulunması 
yüzünden, içtima gelecek haha 
sah gününe bırakılmıştır. 

Maaş cüzdanları 
Mütekait eytam ve eramilin Yatımektepleri mubayaat komisyon11 

Mart 930 yoklamasında veni latanbul Yatı mektepll .rinin ihtiyacı olan Ameribn 
harflede tabedilmiş cüzdanlan arpa kapalı zarf usulile münakasaya konnhnqtar. 2 Dmd 
verilecektir. Cüzdanlar Türk perşembe günü Amerikan besi saat 16 da arpa 17 de 
harflerile kazılmış mühürlerle ~azip~ Yatı mektebinde.~ ~sy~ ihale 
tasdik edilecektir. tır Talip olanlarm %7 ,S nısbetindeki depoz.ıtolarmı Fm 

• - • Yüksek me~ler mııhlllebıline tıeY4i ederek alacaklan 
Dcmıryolu atelyelerı lar kapalı zatf içine koymalan icap ede.r Şartnamelere KOnJlbl 

Evvelce Kayseride dört bu- kitabctine müracaat edilerek &örülebilir, 

çuk milyon lira sarfile yapılma- Mu· nakasa •:....L.ı·M· 
ama başlanan büyük demiryolu l.Cll 
atelyele~~ ~ iatuyonu- Gümrükler umum müdürlü~ündeu: 
nun teV8ll auretile Ankaıacla ya il _, • ır. 
pılmaaı ~. Bu 1 -:-... u1ı .. au memarlm.-yaptuılacat ~~tlann 
huauata firketlc m Akere e de- kqa gunu 30 Kinunevvel 929 olarak lllo aclilmjfti. 
vam ediJm-'--.2! ' 2 - llün•ka .. 6 Kan1m=0 i 930 taribiDe milacllf ~ .... 
----ça-'cuı_r .... ---- gününe tehir ohmmQftm. 

1RT1HALt HAZIN 3 -Taliplerin 6 K.._..m 930 aW-t 14 te 1-.lllllıtK'I 
KavaJa epafmdan Ali Galip :e.. müdtirlüğünde mfitepkkil GBmrilk1er Ummn Müdllrlüiii 

~~-!; = •::......~ alma komisyonuna m6racaatlan. 
Bir müddettir İltanbul'mı ana ilive edecek olunak. elue ıtlnlilk Johma olarak din at.lı -~1---------..;;.._----.....tll 

miaaffri olan İsveç mektep re- edilen neticede, belki bir ild fat etmit ve efradı an.ine bir de ;:=ılMllul bel noterljlne 
misi .. Oscar ır futbol talmni- •yı fada yapdmalllldan başka tan muhafm yawa acak emanet birak- lnanbnlc1a BeJolhmda Kama.._ mqtliDa .....- f 

Aqarı Aaa.ı le Galatasaray araamda dün hakau bir cihet görülemez: DUftlr. Cenaesl bugBn öğleden 800- tun ll•luıDeainde ~ ~e- Vülled celllr ' rı --• 
.._ I. Stadyumda çok samimi ve Burhan, Mithat, Suphi, Ni- ra Haydarpap Maltepc'minde siftlik aiade kiin Avrupa PalaJI aamiJe -- clenedDerelr abc1ei müilkbai• 
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1 9!> men dmlendi. Mu~eakiben ya- terdiler. Mübacım hattmm ıyı lllufla Vilayetine tabi Fethi mlateniden =~ ._.. . ...a.. Hp 1fba eyledqt ~ 
411 90 !: : pılan mutat merasım esna~- olmamasına rağmen, Galatasa- kazasının lbecik köyü civannda ~- Jedeyc çıkardıpu llDllJamadıldanm kammt ~ ~ 
14 ~ ıı• 69 da _Galat~ay tarafından mı- ray'm yedinci golünden sonra naz ve Divre devlet ormanmdan me- ve kendi tapo lra~ müeı.- Pnu ve -~ ::::llillPI 

safırlere Kutahya mamulitın- bir gol yapmalan galibiyet ve nevi 4289-955 gayri mamfil metro ban olacağı vepDe mesllir pJri ve bn~ 931 
dan gÜ%el bir çini vazo hediye mağlubiyeti ikinci safhada tu mikip kesilmek üsre ıo Hnede menkule ait mlllldyetiııa Bakaya in- delinde ~ 
edildi. . - 42899-550 metro mikap akçam qca- tikaline dair bir mahkeme lraran cilUn Diy 

EGLENCELER 1 Gal ta ,___. k .. tarak sportsmenlcre has bir ga- nnın kat ve ihracı kapalı %arf uıu- mevcut oJmadılı cihetle kanunen nat ....._ n..a. .... 
. a sarar ".1 ' ço mute~- yret göstermek hususundaki lile 18-1-930 tarihine mUsadü Cumar mali sıfatım haiz olmadılJllua ve iimif, ~" 

mt ve g~yre_tli b_u oywı ve bu meziyetlerine başlı bir ipret- teai çünü. ~ton bet de ~ıat V~ bir pyri menkul miUd,etiDin ancak lllla nkl talepler••• 

l.J'6aku il l..a .. \;"'' .. u.uı 
llalledllml• tekU 

YUKARDAN AŞACI: 

az da ~~sa~ır}erın _çamurlu ta:. tir. kileti celilainde mii!efCkkil koma- sahibi tarafından veya H&Jrimin bük- mıı~tMarrufmm ihJaJ 
hada muşkulata ugramalan yu B"'tön ba . syon tarafından taavıbi vekiletpena- mü ile satılabileceif ft .aireden ha- ce~ ile de._... 
zünden elde ettiği 9-1 netice- 1 d" ~· dankf~kdolayıfm- !üye badel iktiran ihaleyi kat'i~eai hiale meztnlr gayri menlmle ftld ma- tea~ -·•111 ....... 
sini parlak bir netice olmak ci- e ır 1'w ara .. ~yu sayı ar ıcra ~ek '!e beher metro miklp dahele ve &atıftan derbal ref'lyft mü: an-nıı.a baJamn " 
hetinden büyültecek de-iliz. ~ ragmerı diinl;tü maçı tam gayn mamoı ıçln 2. lira 2 lruru!d!"1 eytcmekliğimisi" abi takdirde yap cak.oim mtifterileri 
Bu maçta şayani dikkat mıhim ~ır zevkle seJ!"~ttik. !':a~e~~~.:=ı;ı:; e:. tığımız muamelenia bir NUdim Hadc 1fi1etludeu tüdr edelllllecdl 
nokta Galatasaray'lı futbolcu- Yazmuzı bıtlmıeden evvel Taliplerin i•bu 0 :.1 tm k .. · etmemekle beraber mal lmbiplerinln: rı:,maWr· ~p111taı&ıııl 1•111ıaa•Mbl1Bıı 

şunu tekrar kaydedelim ki dün · ~ ~1 ~e e ıçuı duçar olmut ve olacaldan arar ve a.._~ t111ir &Jllll tmik 
ların epey bir müddettir kay- .. ' . bidayeten lOOOO ~ra •~ye vu'ı- ziyan ile mahrum lraldıldan me-fl 2+ _. _,... bepaı lıınfi 
bettikleri tesanüdü yeniden te- ku ın:açm_ en pyam memn~- i: ve von::ınclferinde ihı.a oldu- ve maarifin miilebbip ve mee'al o- ......:i • 0 • 1'a · 
sis etmiş olmalandır. Filbaki- f;~h~ Galataaara_y'm mı~ ı.an":u~ dair =~ >:- JanlardaD ilteneceif helglrcnda e,ı.....ı ıa•ı ı mel 
ka Galatasaray'lılar dün bilhu V"'""'i• ohnaaıu:!1 Ş~ır di 1*liz_e caret odur ve devairi mOteallib.m- ~~'-~~~ :!,dai~ ~ di i:::.: =:t.ı!e 1leiidDerlae 
sa şahsi o,wmıaktaıı ve ecri ----, · un ye ... - dan aı.c.klan veealk ile teminab aı ~ - • 11

- -- en mlım 
oynamakla beraber i.ncald dar ecnebi talmnlara Avrupa ftkkate olarak bir ...ede kelilecek ~ s~ Madik 1r s mi 1111 ..... - 'W(lıla 

eD maJı """-A• ı..-. .. 1.. --:1- bedelinin nnfma alt mal landı li kangnfp old1almu be,aıı eden .a..k •ndl!ll tlADan ilba 
ictiııap ederek bu neticeye va - . •--:.., - .. .-- mumeai ttear ımkbma - dam Ziba Yappyan tanı6ı•n • , , t mdan 1* a 
sı1 oldular. "Oscar il" nin hü- bir ~d~ Galatasaray, büyük~- ile te~~m: de edilen pro..,)a itla llW ...,. ..._ def~r 
cum hatte iyi ohnamakla bera- Gui'nın açtıiı yolda ylirilyen maniye dairaiDcle tandm ederek~ melde benecbi ld ._,....., w • :!% Ddreniade = • ~ıaG 
ber müdafaası, daha bir ay ev- ilk Jdüp olınak terefini de b- roluma sGn vaatten evvel iktmat sen .ubi matalibat oaıı--: tlJle ld: ~vnma •I 1 
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vel ekresya ferdi ve pbai bir anarak dost İsveçlilere Ttlrld- Velrtleti ceıne.lnde mtttqekklJ komi Banbımz ~ ıne;cut tapo ...:: mm:~ 
DeW (2) oyun tarzma kapılan Galatasa- ye'nin en güzel manıulAtındmı myoaa twdi eylemeleri w. teraid '- eenedfyle ol~ tapo 117ad.... ri « 1 "! 'C:.. nıJlllleıalnıemelll 

, · . b" .. hale baklanda fuJa tafaiJ&t eJmek ı.. mubddeam •-lraris . a.. ç.lılı ~ 
ray dan hiç bir zaman 9 gol yi- u Kutahya vazosu hediye et- teyenlerin orman mUclirfyeti umamai- tab'amdan Kira efendi n .sncal m ....a malıtere1114 • 3 - Gitmek (8) 
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yeceği beklemniyecek bir mi- ti. alatasaray'ı bu iyi dtif{hıce- yat De lstanbaJ orman mtldtlriyeti- Nartik ilanıma alt makGr ~ ~ ._ .... ft •• 
dafaa addedilebilir. Kalecileri- sinden dolayı amimane tebrik ne mBrac:atJuı Un olunur. 15-6-927 tarihi inabbelel MI 'rl ::--_:_.-Is IJ .. ua:4ıaı 

• d .~: w. U • .........'-- .__,_ b" 'f ..a:- kanunu macilliac:e Huilııll De9letıe ..,, ,,.H .... ptete- ile lletrfni 
nm e ,.W&gı go ~ MIWUlllr e"'.11CA u vazı e..,... Sigorta, Komsi o V r intikal eylemif bulunup mumailey- iki n+arn•• • emıöin . 
yacak gollar oldugunu kydet- "i n, apu bim Fran• Devleti tabiiyetini ikti- bı-na O.bu ve bir 
mek ve gine tutulamayacak bir Ankara teJsizi acantal~ ile me,gtıl up eyleclikJerlnde IJab8 iJe olveçhl- ela 11111-W.~n tarafmma 
çok sayı_!ara da mini olarak al- Ankara telsiz telefonu bir ABDI VEHBİ le tuhibi ~yde~ ile de talep" dca eyleriz. 

Türkiye San; Je Mıiin lanklfldan: :landıgmı kaydetmek tazım.. haf
1 

-~.:__kadar nqriyatma bq.- Yazıhanesini Galatada. Kara- !':::::eı~~T,:,:,bü=~ nmda~ ~t~a:., 
·G , . ıy~uc. LJI. _p ... ı~-, dö dün u k kl t.ııharaıı wlma reıme.I ftlbuiyle nm baldak m&tam: 

. ~ata~a:r m ~mı bu m~~- Telsizde Riyaaeticümhur or- a.uJ - ' c ata na - Hazineye intilral keyfiyetini tauir Dairede mabfwr aalma 
aım ıçın en ıyı şekillerden bın- kestrası beşten sekize kadar etmiftir. edemiyeeeği beyan ediJmit ve Dn- alan ifbu proteBtoaame ber 

Yılbaşı münasebetilc 1Kanumani1930 Çarpmba cijnü Ban- si olan şu kuvvetli §eklini de konser verecek ihni ve fenn" Telofon: Galata 3945 posta tu- Jet uhdeeinde bulanan medc6r gayri talep llOliJıet ıuetellne era 
kaoalı bulunacaktır. "{Österdiği müşterek oyun tar- müsahabeler ya'pacaktır ı tmu: Galata 38 menkul 844 ~ lamm ...._ dl i1la ~aluaar. 

mah•uaa• macibince Banlrarmrm .. ........ ,,J• ....n 





HARiÇTE ~,;;;=~==·==7E!J~I TaMelbabir ü 
G • ı •k [d • ıotuz ö- H -. Sesli ve sözlU Wml Amerika 
ergın l a l Y.' .mize akıllar H u· tU-~ ·ıt\AY[ filosunda geçen gayet feci ________ _, .. ,c:r'ıaKfl''~ , .. 1 blr dramı wvir etmektedir. 

• • Orlıan SeyH --- Haka fllm ---

tal ya - Sır~~ FELEK Kı·m o·· ldu·· rdfi?. Yeni DBfrlgat • • ı · 1 Çocuk ansiklopedisi 
: f g e r gJ Il ~ .. YILBAŞI! Çocuk ansiklopedisi yeniden 

arası r Ey karii Bugün 1930 senesi- Bet vakit namazm bir vaktini Gözleri, •~et gibi iki gözle çıkmağa baflamııtır. Bu hafta 
Din bqıcbr. Geçen sene ne ka- bile Jnlt"Qlz, fakat besmelesiz ye- karplapmftı. Bu gözler, bir 29--uncu cüzü çıkmqtır. 

---c.oıRl dar mdetle mahmul oluna ol- re basmUdı. kara kedinin gözleri idi. Eskisi gibi her onbet günde bir 

Rom ad~~~~ llUll gelecek eene için timitlerin . Hayatta korktuğu, ~kindiii . • • • cüz neşredilerek bu sene bu eser 
il" .. ._.. ve emellerin vardır ••• Seni bir çok pyler vardı: Cinler ve Ertesi akpm, apartmana ikmil edilecektir. Çocuklarm ve 
ı0 ,, nevmit ve münkesir etmek iste- periler. Bir de karahaberci deye geç geldi ve ilçüacll kamı kapı- ilkmektep muallimlerinin en bü-Y ugo ~o .. mem. fakat una bir tecrübedi- kara kediden korkardı. 8DU gene açık buldu. yük yardmıcw oıan bu eserin 

v rilmu de dost gibi aöylilyorum. • Çok Oturduğu apartman, bir za- lçerde kim vardı? • Şeytan- eski cüzlerini alanlar bugün çı-

p Ti bekleyip az bulmaktansa az bek manlar büyük deye anılan, daha dan bqka kimse var mıydı? kan 29 uncu cüzü alabilirler. 
ıo kt~ "l!llleği tercih eti Böylece inki- büyükleri yapddıkça küçük ka- Kapıyı itti. Parmaldarmm Eaki cüzleri tedarik etmek isti

---·--· -ı. kurtulursun! Binaena- lan bir ~partmandı. Bu apartma- ucuna basarak girdi. Kimeeler yenlere Reaimliay müessesi ko-
Bel grattan yazılıyor:-. Yu-j let. t'geldip .en ufak bOf:' nm en ut ka~~.çamaşırlıpn yoktu. Ne in vardı ne cin. lavhk göstermektedir. 
lavyada bir senedenberı kra, yor.3ilerresuıi bir filozof ka- arka lmmmdaki ~ ~-~~ İlerledi. Kapmı açık duran • • 1 lesi 
mutlakıyet idaresi höküm 1 muıaeı~e al ve tat! Çünkü de otunıyordu: İşuun gucunun bir odaya ayak bastı. • m~e~ sahibi olma ·~ ~ 
'yor. Bazı vekayi bertarafı li'ıma~ temizden, acı tatlı- ne olduğunu bilen yoktu. Kapı- Kanapeli koltuklu perdeli değildır •• Bu, an~ ''i:cı ~ 

MllTE IBUTI 
g&terilme«e bqlıyacalcnr. 

~RilEi&&H&96BiBIRHEt&&BI 
Bu hafta 

ııııınA smmııı 
liMON NOVARO ut flfkıb vo 

ıözll eseri olan 

~WL11 l,11Ll8 
filminde tagannl etmekteau:. 

llAveten çok merabver ve müte
nnevt Foks dunya bavadJsleri 

Buıqam veyann akşam R.OZİTA 
IWOOS ve KASTR.OLAR veda 

suvarelerl. 

11 
irse Cenup Islavlan krallı-ı' çok ielem zevkten tümen dl- cı, bir yazıhanede hesap memu- bir oda idi' bu. Gayri' tabii hiç ~e .~ır mesel~. . 
ahilindeki nisbi sükfuı de- gos!ıktur. ru olduğunu söylüyordu. Am - bir şey yoktu. • ~f~un~ ~ M.V::~ 

. e_diyor. Fakat dahili vazi-, man rAUf ma ~ yazıhanede? ••• Bu Fakat birden, odanm bir kö- ti hall:~e~~kmeti nedir? Gelecek "9rf&Dlb• günG ba •e kadar çevrilen Mlll fllllleda • 
ı bır tarafa bırakarak Yugo- b4 k ~... meçhüldu. _ 111·n.1- du•an kocaman bı"r d""- mevDarülfcu .. ~kit:-- ed 

OPERA S 
h · .. ·· b · R ka..:-t pmak • • K dan Des I d · · y- \R: .. .....-- unun WiC vem re- muazzam ve en mubtepml olu 

~~~~n arı~ı mun_as~ atını n~. . ~uıuer ta . ... !~ apı : tur ~yıp gı: lap nazan dikkatini celbetti. e bir müessese oldu- A L T ı 

1 h · .. .. o ı..:-..: .. 1 kimi" • d . ,. . · gu ıçın urası mucerre ı e-
os avranın arıcı m_unase- '"Ull~er, 81 • e mev- tırmanmıya başlardı. Şıkayetı İşte nihayet gayesiz gayesine rin merkezi sayılırdı. Onun için N onune getırmek ıstlyoruz.

1 
gostuıeşı, kih atep kih okü- rer, bemıele ile merdivenlen Bu dolabın da kapISI aralıktı ~~ gelmb ·· t "liml 

da bılhassa İtalya ıle kar- • arasında hayaline uygun farelerle gecekuşlarmdandı. irişecekti Aralık kapmm esra- A da Dariilf" Ü t filmini gölterecetdr. 
arşıya ... lan vaziyeti pek ca- (' ih bulamayınca sekiz kol- Bir gün kapıcı' onu damda nm anh~caktı . imlvru~ k -~~ ~ ~~ amil H ii il il::::::= ili 91~1UUl:IEUEB16UI 

lsle.Nıışlı tlihlar yapmış- .. d .. G k 1 ökse ku · ıl enn mer ezı ı . aru u- ı: :::a 111 ~ 
~ , 1-:' 1 d b" gor u. ece uş a~ . - Dolabı açtı. İçinde daha ne ol- nundan alim ve filosof yetişirdi. ~ ............... . . d r~ son zpn ar a ır ruyordu. Fareler ıçın de eve duğunu görmeden, arkasında in Fakat havat adamı yetişmezdi. • ••••••r.== 

ıD e ÇO~. . lih a~arsa kapanlar koymuştu. ce bir ses duydu. Bu ses, tıpkı Bura a -:renler kendilerini ilim Bugün yılbaşı munuebetilc. göz yqlandökünceyo kadar eülmet 11eer...m 
AM BıR nı ıntthap etsınler. Halbuki ne evde fare vardı R'"kü' h .. · be · f y fgıl f · ba ka b. ... ın yükse' k kıyme- u ş anunm oesıne nzıyor- en ve e se eye venr ş ır 

- ne de etrafta gecekuşu. du. Onun sesi kadar ince ve meslek takip etmezlerdi Son 
-nanet tarafından o Halbuki o sülün beylerin ti d'. 1 kada A :Ö ··1 

- :illyalannm lcdir edilmiştir ki Rüküş hamı~ın çocuktan, gece- z ı. N da? fz.~unlanan ara kilir qynıtepa .. arud - OPERA SiNEMISINBI 
lıuM~:.Mı 1 .. ar vermeleri baz fahire Ada çamlan- ku•larmm Yavru beyin ahbap_ - e ya~ıy~raun ora •. un senın. sınn. en 

mem.a ,karmasma _.·u aralam.da payede- ~ qlduğuna kani idi. B~mı çevırdı. Yavrlı beyın kurtulama~, hal~u~ ~e~!'&- üölterilmekte olap WALTEll FORD rarafmdaa temall otanın 
e bu IW'ıektedi .. ler t . olsunlar onlar annesı, bodur boyu, kıpkızıl da Dariilfünun ılim ıçın ılim, y ı K ı c ı 

.._ 11 .. • • • - yı saatte ' 1 ·1 k d d rd ' · · ' ··~ b. ,_ ,... 11 isefain 1 Bakınız 1 c· h .. .. .. 1 d rdi saç an ı e arpsın a uruyo u. san at ıçm san at o&. _ .. en ır 
T • a'--'~ ha ne. ere Yki~: ı- er goze gorunmez e · Kızıl saçlı kadına doğru bira- müessese olamazdı. Darülfü-
....,. f. uıA1&ıere yat venr, es çam- • • • da k dm ka ki edi ·d h d d 17. &. ...... ı. Jan bardak 1 N ld yıl nn attı, a çına st . nuna gı en genç er şey en ev- nam son erece gütilnçlU ve eğlenceli komediyi görme«e gldl-

h ""*' • .Nanw ...... d 1 do ubi~t' oe e,_ha - Bir akşam, doksandokuz sa- Yakaladı.Kadırun gırtlağııa sa- vel hayatta muvaffak olmak i - nlz. Bütün sene gu··ıecek ve 0 - .. ıa olacaksınız. blvetea: lkl 
Tide A. \ 11 r--,,~· a ev er e er, ve nı - . . di nl . ld N ğ anla • k di · 1"' 1 IQ "ır-

Aı et * d t ta f dan lavat getınp mer ve en çı- r ı. e yaptı mı tmıya çın en sıne a~ 0 ~ ma - sesli varyete jackson Te Blake (Zenci) nin komik fll'kılan 0
": ~ ,. ,,__ d .liasırBa .~tün.. os b rarf~ t karken, üçüncü katın sahanlı- başladı. Bu anlatmak uzun sür- matı elde etmek ıçın gıdiyordu. -e Jack Payvt- cazbandı 
1'>c " .. ._ evn r. u u sa ıya a dil O ani ttık kadmm ·· le Faka Darül" f"" dan ikan "' """ 
~ ı ae .mn w bili d H .d ğmda durdu. . a ça goz - t unun ç ............................ . 

,.. -\.; ş. "-"'- be rakig~end dahavar L-~la· • em e Uç numaralı dairenin sokak ri dönüyor, yerinden uğruyor- genç hayatta muvaffakiyet gös-
• .&CiMi es sın en ,...,. • · d · d B üz • b" \ • .. bu delil kapısı aralıktı. u. teremıyor u. unun enne ır 

~ ~ BiR YOZLO VAZiFE! -Allah allahl deyip yürüdü. Nihayet knnıldP.ı • .az oldu. Ye çok tetkikat yapıldı ve hatanın iM·~·--·M·~·--·Ml·M·--·.,..·94·•••• •••• 
. Fakat ertesi akşam kapıyı re düştü. • • Darülfünunlarda olduğu anlaşıl Bugün ytlblf' manuebedle mllio...._ ldbuen 

e .... •~ek- Ne zaman yerli tna1mı ve aralık .. .. .. ih'~- • • • dı Derhal Darülfünun kapılan- MELEK 81"1'.Tr."'• & ~I • .ima . w. li korumak .. zü gene gonınce, uç &CUi • 11,~IAa::> 'i • gırecegı- yer satıcıyı so . bir fatiha okudu. Sonra aralığa Beşinci katın kiracısı, gene nı herkese açtılar . 
• useydık; haya m~y~ çıksa hemen h~rkes bı- kulağını koyup dinledi. İçerde geldiği gibi, iki kapıyı da ara- Bugün Kolumbiyada dersin yeni ıeaenla en bayat 81111 ol• 

• "19t~ ~ 1i iatiBna alıcıya teveccüh eder: çıt yoktu. lık bırakıp ayaklarmm ucunda adedi 500 Ü geçmiştir. Sinemacı ı·uı ~EBRELEB .~ !: ::il~~~ - Efen~! Yerli malı al- _İyi saatte olsunlar! diyip yürüyerek gitıd.. hktan tuvalete ~~r her türlü ı 
ı GO ,_.:15 unı malıyız! Yerli malı satanlardan gene yürüdü. • • • ameli dersler venlır. Gene bu-

un atntrş, • -,- "Y- alq veriı edelim . Türk dunır- • • • Ertesi gün müddeiumumilik rhn mezun olanlar ekseriyetle 
ştir. Gort&nll -- k- ken ecnebiye gitmiyelim. Bir hafta zanmda üçüncü cinayete varıyet etti. Fakat, ü- ,.1 e muallim olurlar. Her- fllmlnl takdim etmebldlr. lftlmtlllll debatlr 
acla bir takım-e.t lr· Bu temenniler doğru ve hak- katın ka ISll1I alnız bir .. ka- çüncü katta oturan kötürüm kes istediği dersi alır. Darülfü- KLAYV BRUK. llAveten SPOR VK GENÇ-
v;c;le..:~ sebep-• :· hdır. Lakin, bir yüzlüdür. Ya- palı göraü Y~nci ~ara- kadmm delişmen hizme~çisinin nun her itibarla memleketin fi- UK Hr1s1n1rıı üç namerolu filmi AT KOŞU 

ı idam edilen 'di - ni vazifeyi - ve eğer varsa - hk buldu~ kapmm önünde katilini bulamadılar. Onüne 'rir ve ilim ha~atmın m~r}tezi- bll,Oa -.. paa 111t 18 3-4 ROstrA BARI09- VE 
'\'. ?s~avy,:ada. IW.~1 ~ kW!eti ~~ec.e alıcıya yüklemek durdu. İçinde, içerisini görmek gelenle fingirdiycn bu kızın, a- dir. Bu mer~e~n netrettiği nur- KASTROLAR ın veda matineleri 
a. bıbı telakki ileri at- e~k ~ır ıştir. Nasıl ahcmm arzusu uyand~. Gözünü aralığa leleks~r sokak kapısmı açık bı- dan her~es ıstı~~de eder. . •••••••• Pıramout ftJmtdtr.•94JM~•-..NM 
a .>C bu genç ~ • vazıfesı vana satıcmm da var- dayadı. Baktı ve: raktığı tespit edildi. Evveli bak İşte bız de. ~?yle herkese hi -
iş için pusu I00'8I lıctl1 dr. • _ Destur ı diyip geriledi, hız- kalla kasabın çıraktan tevkif tap eden, ıru.~n memlekete lıg 

ahkQro OOOOJJO ~ Yerli mali aranıyor diye fiati lı hızlı odasına çıktı. sonra tabliye edildiler. Cinaye- nur yay~ .?'uessese~~ muhta-
1~ _hi§ telca.. ile yükseltenler yahut malının "ka- . tin sebebi nıeçhul kaldı. Kızı cız. Darül_fun~": ~urac~t e-
u yetitmem1ş'~a~ lite,, sini apğılatanlar iktısat şı gecesı .. ne dilfünüyorsun ba- kimin öldürdüğü meydana çık- ~en a_ra~gı kürsü>'!' ~ulabilme-

münasebatn~. hareketinde milli umdeye hi- kalnn? . . •. .. madı. li. J:lıç ~ır. kay~ .tabı o}makaı- ••••• ·.-.······::•:·.·· ••• ·.··.··.·-·· •• • B .•..•..•..•..• • • • • • • e koyan hart-.. • yanet etmİf demektir. Binaena- - Hıç •. dedim, ne duşunece- Nalcledea zm ıçen gırmelıdır. Bız böyle _______ _ 
aha oldu. Yu'iU' daha ı- leyh halkı tasarrufa yerli malı ğim. İşimi bitirince eve gidip SELAMİ İZZET bir müessese isteriz. Halbuki i• Debıklr aktör LON ŞANEY JU1D akfam 
o a l~a ;~ama ne kullanmıya teşvik edenleı:, ah- rahatnna bak_acağmı. bug_ü~ müesse~~- mina~ l A S R İ S İ N E M A D A 
r; ~:nisinden ı,, ~ ~ anm hüsnü niyetini ihtikir va- Hayret etti: . 'İtfJllfl lllSİlkll vazıfesı. m~ul ~ır m!lessesedir J 

tJ.bt töke l1ta8I yapanlara müsamaha et _ - Amma yaptm ha .. Eski- _ Ne vakit gıtsenız bınayı msı t 
·~e er'Bı:r tJ! e .a. el- memeli bilikia pek pddetli ha- ~en ~neyi demek tazelemeğe Darülfünuntın ıslahı ve te~ b~lur~~- İçinde 

fd ~--ıyr..ana, al reket etmelidir. nıyetın yok?.. muhtelif fikirlenn kaynaşması • 
• : _ı:;...ty~, on- FELEK ~ Azizim dedim, eskiyen se- 33 üncü haftanın 4 üncülüğü- ve binlerce gencin dolaşması • 

~ ~ r .;;fdediğl ıi- neyi tazelemek kolay ama. . . nü Dariişşafaka lisesinden 968 lizmıgelen bu müessese niçin i• 
~ • itil• ı K l L ~ , 11~ ı - E sonra? A. Tursun B. kazammştır. Ya- bir cami gibi boştur.? Çünkü o *• 
~ .. ~er daJıi - u •• m ... , .. .-. . - Onu tazelerken yeni 1e11e- .zısı şudur: da cami mahiyetini kaybetmiş ı·· 
~ gıder!" . . yi bir gecede eskitmiyelim 1 de- Memlekette vazifesi henüz ta ve hitap edeceği suufı bulama- • 

bayat böJ:.a bitley~ yeni aene eaJılmeden rim. ayyün etmemiş olan müosse - mıştır. Bugünkü tekilde Darül- • 

ao«erilecek ola 

çok nuan diklratı calip ta 1 tın havi ftlmlnl temqaya gtdectt teylr

elleri teahir ederek meraklannı mucip olacakar. Refabdade oynamak 

ta olan ANITA PAJ tebessamlle, gflzellil'il• oynadila mabtepm 

sahneleri parlatacaktır. 
::;""~'!·.:·-- aonu olac:ağJ- Kalender arkadaf omuz silk- selerden biri de Darülfünundur. fünuna sarfedilen paraya yazık- • 

olurdu, O zaman gô- Siz bu satırları okurken artık ti: Bu nasıl müesşesedir? Oraya tır. Bununla Avrupada birkaç • Perde aralannda çok meraklı varyete proıramı 
&ı~de. ~ . ~Y:Jk yeni eeneye girmiş bulunaca- - Adam sen de .• Kiınbilir kimler gider? Ne öğrenirler ve genç okutmak daha faydalıdır. eeMe··•0

• .. •::•:Metto G.)ldvin Mayer filmidtr·-=•:9"•~•~•-.•~•~•~ 
küçülüklerini görüp ğur belki yeni sene eskimeden biz oradan çıkınca ne olurlar? iz de Amerikalılar gibi yeni 
f • AJqam 9291enesi takviminin eskiriz... Bu süallerin cevaplannı arq- doğmuş bir milletiz. 

hllJlı.uu günden güne yıpra- IOD yaprağım koparırken arka- Ve «İç bade• ile ba§lıyan tıracak olursanız menfi netice- Kendimizi an'anelerden kurta-
~--. dtif8ııceleriınis,dert dqlardan biri odaya girdi. Çok ınefhur mısraı mınldanarak u- ler karşısında kalır, müteessir rarak yepyeni bir ilim ve irfan 2 Kinunusani 930 tariitinden iti>aren Bankamız gİfel • 

difelerimi% aarta ar- nepli görünüyordu: zaklaştı. olursunuz. Bizce Darülfünun müessesesi vücude getirmeli - hergün saat 10 dan 16 ya kadar müstemimm ve Pazar -··-· _.,. 
Bö le old .. bal- - E ... dedi, bu ece sene ba Kalak Miaafiri meselesi müderrislerin bari te iz.,, de saat 10 dan 12 ~ kadar a~ bulunacai! ilan olunur. 

------- ~~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!~ 
• ı.fl'lluıaı !f bir zevk • . • İnanır mısın, elim ayağım ke-1 - Öyleyse neden canın kıl- Bir İllJ.Zlly& baklyar, bir telg- • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bu gUnlOk bu kadar Seniha- ıildi. Sendeledim. dı? .. Söyle, canını arkan ıeyin rafın çekildiği yere bakıyor, Omammhlreldokundu. 
cılmı. Yazacak bapa teYim Şefik bozulduiumu anladı. ne olduğunu anlamak istiy~ 80nra beni aüzilyordu. w sonlu: 
kalmadı. Ymn v~ iJb6r gün Endite ile IOl'du: nım • Sessiz beş on dakika geçirdik. - Nenfemniz1 
İstanbula gidiyorum, t9tanba- - Fena bir haber mil Gayri ihtiyari biletimi ırkı- Nihayet konuttu: Bapm kaldlrdım. 
la gldi)llOl'm, İatanbala pdi- Kekeledim: yordu. • - Nazmı beye ,..ıms oldu- fik tJey lfllerek 
yor ••• nam mu, ruz mu, yor mu, - şe~ .. ._ llayır. • • - Acıtıyonun. • • funuzu, dedıal gelme1inl yam- - Map111h L • 
DUd i&de edecefinü ben de p. Bir 1ar8ftmı telgrafı ımaçı.. - Ver... • mz. Ben şimdi gidiyorum. SW ~lanm okumUffFU. 
fli'dıim. nm bliküyor, bir taraftan da ba Avucumu açtı, telırafı aldı. huzurumla rahatsız etmeltiiltıe- -Bnt. hem de mei&la, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nlun• kim ~ dl- Haykırdım: mem Şadiye ••• banımehndi 1 llkdmadan okudum. 
ımt tebM' ..... ilbe edi-~. 1 - Okuma! Ne diyebilirdim1 - Elinisdold llarA, t 

,_... t Sanm.nda NimD diye ilim- Biraz geriledi, c1ikkat1e, bay- Ne eöylemem llnn geldili- bal '-hm *i•• .. 
-~JPll"q' t•• -..wo1anma ellet. Otelliwfmdir1Neyaptm? .. aeri ıanvm,anlum, İatnlJalda retle, filpheli filplıeli yJizilme ni birdealJire lamiyamadıtn. tar • 

.._ _ ...... -.. ~--: Garean telgrafmı ı.ardiii da ba ilimde bir ahpıbn yok- baktı: En maimi& doğruyu 11;1.,,._ - Anlıp'ıyor, 
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Türkiye iş Bankasından: 
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YAL IZ . 

Kadburı 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi ala 

Lezzeti mükemmel 
~yıhası net istir. 

BUIUK TAYIARE PilANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

6. INCI KEŞİDE 
ı1 KANUNU SANl 1929 
Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
Aynca: 50,000 

ve 

40,000 
90,000 
20,000 
15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 

- - --- - - - -- - -

0AEGI 

ikramiyeler 
mükafat 

Ağr1 hissettiğiniz 
Büyük ada I __ 

yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

Arka ağrılarına. göğlls Oş"(lmesine, öksörOğe ve soeuk 
almalara. lumbago, romatizmA ,.e mttfsRI serlliğıne 
yorgunluk ve sou.k almad!ln moıe,·ellit bülı1n hastr.hk: tara AilCOCICS""d.ur. 

Plasters 
Alkoks' 

Hariçten istimal edilen ··ilaçların en l~·isidir. 
Her eczanede bulunur. 

• ALLCOCJC. MAMUFACTURING - CO~ ... hıd. ~ 

-~-., 1 larık, ı.ayat, kaza ve otoml').ıı, ~ıgorta arı ı ~ı !"'Ul/6. 
#J!1!T G ı ı ~ ı.h O ın:ı lut 1h klıı Onyl:ı sig>rtı kumpvıya>ına"' 

yaptırınız. 

Tfü kiyede } ilafa~ıla icrayı muar.ıe!e etmekte oları 

ÜN YON 
KumpanJ acıma bir kere uğramadan sıgort& yaptırmayınız. 

W.1~2ı1tılltd11m-11llı--~ 'f1> 0

cron: lfoyo~.n -2 002 ~s=m-

Liman işlerile alakadar olanlara 
Istanbul Liman ~irketin~en: 

htanbul limanında ticareti dahiliye ihracat eşyası §eraiti 
atiye dairesinde vapurlara tahmil ve tahliye olunacaktır: 

1 - Vapurlara verilip alınacak eşya için eshabı arafın
dan münhasıren şirket vesaiti istimal olunmak lazımdır. Bu
nun için sevk merkezleri her zaman emre amadedir. 

2 - Gündüzleri sevk merkezlerine ve gece tatil günleri de 
Galatada Haydar Hanında (telefon 2606) müracaat edilirse 
talep edilen her türlü vesait ihzar edilir. Bu vesaitin de mün
haairen şirket romörkörlerile çekilmesi lazımdır. E,yanm nakli 
ve gümrük muamelesinin takip ve icrası eshabına aittir. 

3 - Bu işler için alınacak vesait ücreti elyevm meri tari
feye tabidir. 

4 - Hariçten vesait tedarik ve İstimal edilmesi imtiyaz 
mukavelesine muhalif bulunduğundan bu suretle yapılacak 
nakliyata ait ücretler eshabmdan aynca tahsil edilecektir. 

5 - imtiyaz mukavelesi mucibince ordino ve beyanna
meler şirketimiz tarafıncfan müsaddak olmadıkça gümrük mu
amelesi yapılamıyacaktır. Bu tasdik İ§leri lstanbul gümrük mani
festo dairesinde şirketin gişesinde yapılu. Tüccar tirketten 
vesait aldıklarını müspet makpuzlanru bu giıey.e ~terip or
dinolar:nı ve beyannamelerini tasdik ettireceklerdir. 

6 - ilerde bir guna ,ika yete mahal kalmamak üzre alakadarla

l\foskirat fabrika ı müduriyeti, 
muhterem mü~tcrilerinin yeni 
senelerini tebrik ile kesbi şeref 
eyler. 
~ ~-~~~~~~~~-ı 

İDEAL \_ 
Konserva fabrikası müdüriyeti, 
muhterem müşterilerinin "eni 
ıenelerlnl tebrik ile kesbi Şeref 
eyler, 

HAVACILIK 
-ve 

~PDR 
·_ , ~~N ',~··~~ENGI N 

LLIKS MECMUıl 

Çıktı 
D~iKK AT! 
VERESİYE! VERESİYE 

KÜRK 
Mantolmnızi 
pe~in prara ılı 
almayınız, 

ma~azanıızdı 

staksitle 
üzere 

aabhyor 
lstanburna 

Mabınu\ 
~a~a~a 

Kürkçü 
Han 

Telefon 
ls\anbu\ 
1685 

G.ŞEYKO 
BİLANÇO 

çıkartmak ve defter tutmak için Kö
mürciyan Beyin 4 kısım "Ameli u
sulü defterisini,, okuyunuz. ikbal ve 
gayret kitaphanelerinde J 50 kuruıa rın nazarı dikkatleri celbedilir. 

UMUM MODORLOK ~ıl_•_r. __ , 

Emniyet san~ı~ı ınn~ürllllfin~en: 
ikraz No. Mcrhunann cins \ e ne\ i 

182920 Bir roza el bir pırlanta tek taş gravat iğnesi. Ahme 
Sabri B. 

185627 Bir altın saat bir altın kordan sürgüsü elmaslı 48 dir 
hem . Ali Hikmet B. 

59 Bir pırlanta yılan bilezik bir taşı yok? Sadiye H. 
390 Bir pırlanta el iğne bir yaprak kırık üç roza iğne birisi 

!hurda iki pırlanta bilezik bir çift roza gül küpe bir pır
lantalı gerdanlık bir roza menekşeli iğne bir roza yap
rak gravat iğnesi 9 buçuk miskal inci bir altın saat bir 
altın şatlen . Hasan Hayri B. 

1338 Bir pırlanta ytizük bir altın kordon sekiz bucuk nir-
hem. Adil B. 

1827 Dört altın yüzük. Adil B. 
2274 Bir çift roza küpe • Şekure H. 
2710 Bir altın mineli iğne bir yarım liralık ecnebi altını. 

Adil B. 
3265 Bir pırla talı yüzük iki roza yüzük bir altın bilezik dört 

ibuçuk dirhem . Güzin H. 
4550 Bir çift pırlanta tek taş küpe bir roza tek küpe altı • 

Refika H. 
5650 Bir pırlantalı şemsiye iğne . Makbule H . 
6360 Bir pırlantalı marıka yüzük bir taşı yok . Raf et B. 
6573 Bir roza iğne bir pırlantalı yüzük üç taşı yok Sadiye H 
7063 Bir pırlantalı pantantif . Zühtü B. 
8119 Bir çift pırlanta tek taş küpe bir pırlanta tek taş gra 

vat iğnesi Rükiye H. 
9417 Bir altın ylizük bir çift altın incili küpe bir altın incili 

maşallah. Hanife H. 
10225 Bir çift roza ay iğne . Hatiçe H. 
10378 Bir roza tek taş yüzük kolu elmaslı taşı çatlak bir <ı1+ın 

saat . Emine H. 
11230 Bir çift pırlantalı gül küpe bir pırlantalı tek taş yüzi!~

Mm. Çea 
11645 Bir çift pırlantalı tek taş gül küpe ortası sırça bir roz 

yüzük . Kemal B. 
11697 Bir roza gül yüzük. Faika H. 
11930 Bir çift pırlantalı ok iğne ilci roza yüzük bir altın saa 

şatlen bir altın incili kordon bir altın halka üç altın iğ 
ne 21 dirhem . Mm. Mari. 

12031 Bir çift roza küpe bir roza ylizük • Faika H. 
12665 800 dil'hem gümüş Behire 

12894 5 buçuk miskıal inci bir çift roza küpe . Zahide H. 
13339 Bir çift roza çenıber küpe . Servet B. 
14170 Bir roza pantantif. Rifat B. 
15904 7 miskal inci bir roza ay iğne . Refik B. 
18428 Bir pırlantalı yüzük bir altın bilezik. Aneti H. 
19673 Bir çift pırlanta tek taş küpe bir altın saat. Ruziye ID 

19824 iki pırlantalı yüzlük bir roza haç. Melyuv 
20301 Bir roza tek taş yüzük kolu elmaslı. Faika H. 
20623 Bir roza tek ıtaş yüzük. Dilber H. 
20643 Bir pırlanta tek taş yüzük bir roza madalyon maa ko 

20822 
20885 
20900 
20947 
212% 
21374 
21309 

ye elli dirhem gümüş . Müveddet H. 
Bir çift roza 'küpe . Sabiha H. 
Bir altın saat maa köstek 10 di11hem. thsan B. 
Bir altın saat . Münire H. 
1120 dirhem gümüş. 24 gümüş biçak. Yusuf B. 
Bir pırlantalı yüzük. Mm. Eleni 
Bir pırlanta ağraf. Rahmi B. 
Bir pırlanta akar pantantif iki pırlantalı yüzük bir ç· 
küpe bir roza tek taş yüzük . Hadiye H. 

21410 Bir altın saat bir altın madalyon 7 altın bilezi 
.;. __________ ....,,...~p;:;::= ....... ~· ı LAN 

il lSTANBUI, ViLAYETi 1 Kayseri Vilayetinden: 

ı. D FTEf!Dl\RLIK 1~A~~TI sin~.J!~r:.::~~l~~.:;;;Je~a~ 
21720 Bir çift ro7.a küpe. 
21840 Bir roza pantantif. 

· Kadriye H . 

21936 Bir çift roza küpe bit" roza ifne bir 

Leman H. 
Tahsin B. 

roza yüzük 
Reşide H. Mevkii Üsküdar, Mahallesi Selami AlirEf., Sokağı Vangm- palı zarf usulile müzayedeye 

21960 Bir roza gerdanlık. Ayşe H. bağı Cinsi, Arsa Zirai 200, N o, 29 Kiymeti M. lira 200. konulmuş ve 8/1/930 çarşanba 1 
1 Bedeli defatan tasviye edilmek şartile Balada evs~fı m_uha:- günü saat 16 da ihalesinin icra-
rer ~rsa Satılmak ü~re müzayedeye vazedilmiştir. Talıplenn ~ıy sı mük~rrer ~ulunmuş_ olduğun- 1 

22229 Bir r:oza gravat iğnesi 13 miSkal inci bir elmas hurd 
saat üç altın yüzük bir çift altın küpe . Zeliıha H. 

. f . k rnetı ~uh?mmenenın %7 buçuk pey akçeleriyle 13/1/930 ta~ıhı- dan talıplerın b:<Ielı mu~.am-h USUSta en1sal1rıe aı tır ne m~~a~ır.~~.zartesi .. günü saat 13 ten 1~ tıya kada~. üskudar me~e oıanv 150~0 ıır_amn _yuzd_e 
malmudurlugunde muteşekkil satış komısyonuna muracaatları yedı buçugu nısbetındekı teın~
ilan olunur. nat aıkçalarile birlikte teklıf 

22244 Bir pırlanta zümrüt madalyon. Hatiçe H. 
22279 Bir çift roza küpe bir pırlanta tek taş yüzük bir pırla 

ta tek taş tek küpe altı bir elmaslı saat. Hatiçe AliveH 

• G 
··rk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 

Galata: Bahtiyar han 

Müsa~aka ile memur alınacak -·g~;n 
niyet sandığı müdürlüğün-

mniyet Sandığına bilmüsabaka birkaç memur alınacaktır. 
ıabakaya dahil olmak için: 
l - sinni yirmiden aşağı otu1Jbeşten yukarı olmaması. 

- Askerlikle filhal alakası bulunmaması. 
13 - Laekal tali tahsilini ~kmal etmiş olması. 
4 - Evvelce bir hizmette bulunmuş ise hüsnü hal ve beraet 
ikini ve tamüssrhha olduğuna dair müsaddak tabip raporu
ibrazı şartlarile müsabakaya dahil olmak istiyenler imtiha-

\ c a kerd er. I! uylcnmek ü ıe· ı f . eıe i, 
tep şehadetnamesi, beraet ve hüsnü hal evrakı, sihhat rapo
e üç adet küçük kıt'ada fotografı hamilen 8 Kanunusani 

tarihine müsadif çarşamba günü~e. ~adar Emniyet Sandığı 
asebe amirliğine müracaat etmelerı ılan olunur. 

Maliye vekaletinden 
36 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hüku~ 

bütçelerinden matlubu olanların gerek milli hükumet ve 
k sakıt hükUme~n bütçe emanatı ve adi em:ınat hesaplan 
mukayyet alacagı bulunanlar , Şubat 930 nıhayetine kadar 
hal ile bulunöuklan mahallin en büyük malmemuruna mü
at eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarım vererek muka 
de müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet zarfm
üracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettik

alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen hazine le-
sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir ma

t kabul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 
senesi Martından evvel bulunduktan mahallin en büyük 
etnuruna müracaat etmeleri ilin olunur 

* * * v M·· d" Mevkii Kadıköy, Mahallesi Ceferağa, Sokag~ " ura ıye, 
Cinsi Hane, No. 42 Kıymeti M. lira 1600, Müştemılatı: 1 mut
bah birinci katta t oda ve bir sofa ikinci ıkatta iki oda bir sofayi 
mü~temHdir. 

Bedeli Defaten tcsvive edilmek sartile Balada cins ve evsafi 
muharrer F.mlak satılın~k lizre müzayedeye vazedilmistir. Ta
liplerin kiyrneti muhammenenin %7 buçuk nisbetinde pey ak
çelerile 13/1/9~0 tarihine müsadif Pazartesi günü ~aat 13 ten 
16 tıya kadar Üs'küdar Malmüdürlüğünde rnüteşekkıl satış ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

zarflarının mezkUr saatta ka
dar makpuz miıkabilinde Encü
meni Vilayet kalemine venne- 1 
leri ilan olwıur. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Tüfek fiskeıini idare edenmeka
nizrnada islahat,, hakkında 21 Nisan 
1928 tarihinde takdim edilmİJ olup 
lstanbul Vilayet celilesi evrak kale~ 
mince 11071 numcro ile mukay)ct 
ihtira beratı müracaatMmeıi sahiple-
ri ihtirai me2k inı bu kere ahere ıat

* * * Mahallesi Çeng.elköy, Sokağı Masl~ 
Zirai 256, Kiymeti Mu. lira 128. 

Cinsi Arsa, No. 19; ır.nk ve:; ahut iura verm~k arzu:-~n-ı 
da bulunduklarını.lan satın almuk ve 

Bedeli defatan tasviye edilmek şartile Balada evsafı muhar
rer Arsa satılmak üzre müzayedeye vazedilmiştir.Taliplerin kiy 
meti muhammcnenin % 7 hucuk pey akçeleriyle 13/1/930 tarihi
ne müsadlf Pazartesi günii saat 13 ten 16 tıya kadar Üsküdar 
malmüdürlüğünde müteşekkil satış ko:nisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

yahut isticar etr.· k arzusund~ bu
lunım zevabn 1stanbulda Yenı pos
tahane arkasında, Türkiye hanında 
18 - 22 numerolarda 1STOK efendi
ye müracaa_! cylemeler,!._i!_an olunu!:: 

Doktor J/1. kutiel 

22307 Bir roza kemer tokası . Ali B. 
22360 Bir altın mineli gümüş saat. Mehmet Cemal B. 
22384 Bir çift prrlanta gül küpe bir roza bilezik bir pırlanta 

yüzük bir gümüş iğne bir gtimüş tas . Ali Raik B. 
22458 Bir pırlantalı kuş iğne bir pırlantalı yüzük. Nuriye H. 
22494 Bir çift roza küpe . Kamile H. 
22897 
22972 
23035 

7 pırlanta çıplak taş 3/10 kıirat . Zehra H. 
İki inci bilezik 190 dirhem gümüş. Saime H. 
Bir çift roza küpe bir roza bilezik bir taş noksan 

Seniye 
20055 16 adet Rumeli şimendüfer tahvilatı. Sadi Nuri B 

1260 Beyoğlu Şahkolu mahallesinde Değirmen sokağın 
üç numaralı macl. dükkan hane . Mükerrem H. 

1923 Kadiköy Osmanağa mahallesinde Nevzemin sokağ 
da l O numaralı hane . Ali Samih B 

2156 Beyoğlu Tomtom mahalJe ve sokağında yeniçarşı ca 
desinde 146-2 numaralı apartman. Mehmet B 

2424 Galata Sultanbayazrt mahallesi Topçular caddesi 
numaralı hane . İsmail Ef. 

2757 Tophane Karabaş mahalle ve caddesinde 55,57 numa 
h maa dükkan hane ve bekar odaları . Fehime H. 

~ lf. • 1 
f.lektirlk m .. Jc .ıe;erıyk ııcı~b"i.lıı~ı... ıd~:u 3067 Beşiktas Teşvikiye mahallesi Hacı mensur ve Teşvi 

Mevkii Kalamış, Mahallesi Zühtiipaşa, Sokağı Fener Cinci darl~ı. prostat, r.1 ,..ıı!<tlda·, bd acV"".,c.\- ye sokağında 9 numaralı hane Abdürrahma.r:ı ~l 
Dükkan No. 46 Kiymeti M.lıira 1200. Müştemilatı: % metro 50 ğl dit ve fr' ı ag• 17 tedavi c.:ıcr 3179 Feriköy Baruthane caddesi numara 135,137 hane 

... · ·· · b · d d'"kk"" f(a• ,,-\lt , • fır m sıras ııda :' sandın uzerıen me nı mao a u an. dü~kan . Hafiza, Güllü, Kamer H.ıar 
Mevkii Kalamış Mahallesi Zühtüpaşa, Sokağı Kalamış T~liı·~ ar~nı1or 3397 Beşiktaş Sinanpaşai atik muhtarı evvel soka1< N 2 

Cinsi Dükkan Maa. ahır 24/ 26.28; Kıymeti M. Iiıra 2000 Müş- Ull U hane . Ahmet Nesip I:. 
temilatı: 990 metro murabbaı Arsa üzerine mebni maa oda dük- 3481 Büyükçarş't kesecilerde ıiki numaralı dükkan Müfide 
kan ve 10 hayvan istiaıbmda ahın müştemildir. 1,ahlisiye u ııun1 nıu- 3811 Balat tahta minare mahallesinde köprübaşı sokağ 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile Bata.da evsafi miı- <ıU- 1 ğ ındeıı: 50,52,54 numaralı hane. Ha, 1d' 
harrer Emla.ık gatılmak üzre bir hafta müddetle temdiden mü- 1 

zayedeye vazedilmiştir. Taliplerin kiymeti muhammenenin M, 7 Anadolu Tahlisiye mm taka- 3818 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi hacı Ahmet soka~ 
Ü k .. d M 1 ··d·· l" v•· d ·· kk"l sının 80 lira ücretli Tababeti 9 numaralı hane. Leman ve Nerima' buçuk pey akcalariyle s u ar a mu ur ugun e muteşe ı 

satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. münhaldir. Tabibin ikameti i- 4153 Paşabahçe İncir.köy Sultan çeşmesi sokağında.! 
çin Anadolu Fenerinde bir ha- j maralı hane. A , 

E'kgl Umum nıftdürlüAün~en ·, ne tahsis edilmistir. Yukarida isim~e.r.i yazılı o~an borçlu~~ müc-~~erat v 
U U Y Talip olanların 2 Kanunusa- ve emlak mukabılınde Emnıyet Sand1gı 1 

Darülfünun T1p Fakültesine lfızumu olan alatı hariciye mü- ni 930 tar:ihine kadar vesaıki dukları mebaliği vadesinde tediye etr.- ~ 
nakasaya vazedilerek Ka. Saninin onbirinci Cumartesi günü . Iazımeyi müstashiben Galata tikrazda tayin olunan ikametgahla.,'~ 
saat ~ndörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti rıhtımında Maritim hanındaki isede bulunamadıklarından tarihi il; \ 
anlamak üzre hergün levazim idaresine ve ihale günü de idare merkezi idareye müracaatleri ve emlak medyunlannın doksan h; ;; 
encümenine müracaatları. itan olunur. nın da bir hafta zarfında tediyJf? ~ 

lemedikleri takdirde merhun·,_. 

Yüksek nıü~en~is ınekte~i ınu~a1aat ~oınisyonuudan : cağı ilôn olunur· ., .. ':;;i?;:. 
Su JAborann arında ~ liciide getirilecek tcsislltın munaknsası gorulcn lüzum u7.-. rine kAnunu aninın 

on altıncı peqcmhı> güpiJ sa.at ıo,30 .;ı'l icr·ı kılınmak uzcrc tehir ccilcli~• ilan olunnr. 
K AR (}. kalır; hafifle-

- Şimdi oldu. Yalnız 
yanlışları var. Edepsis 
edepsiz; cıbiliyetaiz de bir 
ili• vavlır .. 



~ . 
1 Millet mekteplerinde oku -1 f 

yanlar için ders 

mutfak ve altında bir dükkan ve kırk dört ar
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Meh
met Ef. Fatma, Müşerref ve Tahire H. lar . 

2065 5809 17854 Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve ~eyrise~ 
t< 

• 
ı 

• 
Naime Halit - ~tuallim Ahmet Halit 

Yurt bilgisi 

Teşkilatı esasiye kanunu 
20 Nisan 1924 

yeni 6,6-1,6-3,6-4 numralı iki yüz seksen = 
M,.rkez ~.\cent.til; 

arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on yedi 

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

bı~ın-·ı. Hevo tiu 
oda, bir sofa bir kuyuyu ve yüz altmış beş ar- , renttıı: l\lt"'lı : d,. 
şın arsa üzerinde bir mutfak ve bir ahır ve iki lsıanbul 740 
dönüm bin yüz elli beş arşın zira bahçeyi ha 
vi bir köşkün tamamı. Zahide H. 

260 546 18313 Samatyada Beyazıdıcedit mahallesinde Sa
matya caddesinde eski 65,65 mükerrer ve ye
ni 99,99-1 numaralı yüz otuz arşın arsa üze
rinde yalnız dükkanm ön tarafı ahşap ve di-

ğer tarafları kargir olmak üzre bir katta bir 
oda, bir sofa, bir mutfak ve bir dükkanı ve 
otuz dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin 

Mu~anya ~ 
Cuma, Pazar, 

;;amba glinlcrı idar 
dan 9 tfa kalkar. 

lznıir sür' at Bir menıleket halkYnm hükfunetten bekledikleri bir 
takım hakları olduğu gibi yapmıya mecbur oldukları bir 
takım vazifeler vardır. Gerek halkın gerek hükfunetin Ankarada Ticaret ve Sanayi odası 930 senesi için yapılan 
bu karsılıklı vazifelerini ve haklarını gösteren bir kanun m_ün_t_e_h_ibisani intihabatında yeni intihap edilen heye __ t_. __ _ 

tamamı. Kemal Ef. 
3530 15735 19524 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısrm mahalle

sinde kır sokağında eski 3,3 mükerrer ve ye
ni 41 numaralı ikiyüz otuzsekiz arşın arsa ü
zerinde maa catı kargir altı katta biri ufak 
oda, kiler ve biri hamam odası olmak üzere 

(GÜLCL\IAL)vap 

Bı 
osla vardır.'Buna (teşki~atı esasiye kanunu) derler. - -- - --

Şurasını hatrrdan çıkarmamalıdır ki bu hakları ve Eınuı·yet s~ndını eınl~k nıu .. z~Jedesı·· 
nunusani Cuma l 4,3 
rıhumından hareketi 
tı:si ~abahı lzmire 
Pazar 14,30 da lzmi 

ketle Pazartesi sabahı 

rr 
rÜ) 

' ilit 
da 

vazifeleri tan•mak istibdat hükumetlerinin ve sultanlar U U g ll U U ' 
ida,csinin hatırına bile gelmezdi. 

on yedi oda, bir salon. ikisi uak olmıık Üzre 
üç sofa, bir mutfak, bir hamam ve dört yüz 
otuz iki arşın bahçeyi havi bir hanenin taTürk Milleti an.-ak milli hakimiyet ve Cumhuriye

.e nail olduktan sonra bu haklarını temin etmişlerdir. Kat'i karar ilanı Vapurda müke 
orkestra ve cazbant m 

ti ı 
avy Bu haklan ele geçirmek kolay olmamış bu uğurda Mtizayrde MuharJ>men ikraz 

senelerce uğraşılmıştır. bedeli 
merhunutin cins ve nev'ile 

rıevkl ve müşıemilAtı 

Borçlunun 

mamı. Cenan H. Alp ve Mehmet Celasin 
Beyler. 

480 584 19619 Haydarpaşada Hasanpaşa mahallesinde eski 
Taşköprü ve yeni çıkmaz Fıstıklı sokağında 
eski 7 ve yeni 17 numaralı seksen arsın 
arsa üzerinde ahşap üç katta dört oda, iki so
fa. bir mutfak ve doksan dokuz arşın bahçeyi 

is,,i 'z < 
ugc 
tın 

kaı 

Daha pek yakın z.aır.;; '- ~u uğurda dökülen kanla· L 
Kıymeti 

ı. 
Yelkenci vap 

rı hepi"ız hatırlarsınız. 135 810 9159 Büyükadada Niııem mahalle ve sokağında Karadeniz lüks ve sü 

~ 
{ lrıJ 

f bı 
Hd 
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u. 
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Biz bu günkü milli hakimiyet ve t'.umhuriyetimizi 
tesis edenlere karşı kalbimizde en derin hörınet hisleri 
beslemiye bor~lu olduğumuz gibi bu hakimiyet ve Cuın 
huriyeti ınuhafaza ederek bizden sonra geleceklere kar
şı muhaf;ıza etmekte miilıim bir vazifemizdir. 

Şimdi (teşkilatı esasiye) kanununun bazı mühim 
maddelerini beYaberce okuyalım: 

Madde 1 - Türkiye devleti bir Cumhuriyettir. 
Görülüvor ki Ciııuhuriyet bizim için bütün hakların 

ve nimetleı·in en başındadır. Hür ve müstekil yaşıyabil
memiz için en birinci şarttır • 

Madde 2 --- Tiirkiye devletinin resmi dili Türkçe-
dir; makarrı Ankara şehridir. 

Madde 3 - Hakimiyet bili kaydü şart milletindir • 
Bu ınadde bize milli hakimiyetimizi anlatıyor. Ve 

hiçbir kuvvetin millete hakim olamıyacağını ilan edi
yor. 

Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin 
yegane ve hakiki mümessiJi olup millet namına hakkı 
hakimiyeti istiınal eder. 

Bu madde millet vekillerinden mürekkep olan Bü
yük millet meclisinin miUet namına milli hakimiyeti 
kullandığm.ı anlatıyor. 

::r Madde 5 - Teşrii ııalahiyeti ve İcra kudreti Büyük 
r~u Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 
nı~~ Yani, kanun yapmak salahiyeti ile bunları icra et-
~,'. mek kudreti bu meclise aittir. 
ı1 Madde 6 - Meclis teşrii salahiyetini bizzat İstimal 
1 'l' eder. 
na.. Yani, medis kanun yapmak salahiyetini ancak ken-
da disi kullanır. 
iliş Madde 7 - · Meclis İcra salahiyetini, kendi tarafın
c .' dan müntehap Reisi Cumhur ve onun tayin edeceği bir 
~~1 icra vekilleri heyeti marifetile istimal eder. Meclis hüku
e meti her vakit mürakabe ve iskat edebilir. 
: Bundan anlaşılan şudur: 

dal Meclis kendi arasından en layık olan birini Reisi 
avo2umhurluğa seçer, o da yine millet vekillerinden (icra 

. ıvekiUeri) denilen vekilleri seçer. İşte hükfunet işlerini 
!cbunlar görü .. ]· ... İcap ederse, meclis bu vekillerin işleri 

:r~iyi görüp görmediklerini teftiş eder, beğenmezse vazife
e.sine nihayet verir. 
i. Madde 8 - Hakkı kaza, millet namına, usulü ve ka-

~a 1 •nunu daire.ıinde müstakil mahakim tarafından istimal 
g cf>lunur. 
eeı Yani mahkemelet deki hakimler, başlı başlarına ve 

U..millet nanıma davaları görürler. 
)"Ou 

•••••••••••••••••••••••••• 
TlYYlHE PillN~~ BlYiLEBiNE 

Esnaf Bankası Tayyare piyango biletleri 
bayilerine azami menfaat ve suhuleti gös- • 
tereceğinden, bayilerin sekizinci tertip şera- : 

) 'tini anlamak üzere Bankaya uğramaları < 
)ilan olunur. ~ ......................... ~ 
Devılfı DeınirJo lları H. Pa~a ına~azasın~au; '"' r ~azamızda ~evcut ı:n1;1htelif e!e~k telleri, ampul, izola

~yato ve dınamo gıbı muhtelıf m1ktarda 41 elektrik mal-
leni müzayede ile 2/1/930 tarihine müsadüf perşembe 

1n bunlaıt 14 tP..Mall•faıpaşada satılacağı ilan olunur. Gerek di
: Onu daha ne kadar.,puller 110 voltluktur. 
takoyabilirdim? Bir a. , , , 
)ti~ ay: ... Nasıl olsa gi·Ve lıınanları uınuıni ı~aresın~eu· 
_ degıl mıydı? j ı 
.YB bu şekerim . Herkese ! tu,.sinin Haydarpaşada bulunan hası 
_ıye mesut olmak mukad- ı F&r alınacaktrr. İmtihanda muvaf
·ğildir. Ben on gün mesut sonra nt.-rı liraya kadar maaş verile
. Buna da şükrediyorum. görüşrneye'-'us tezkeresi, askeri vesi 
saadeti aklundan geçir- Görüşeceğimt.,;stasyon otelinde Zat 
:Ium . ! şacağrma hi~ şüp~ ayni vesaikle Hay 

iYi olmaz. Ben hayatta her 1 Hem belkı butat'vı)tarihine kadar 
esadiiflere bağlı olduğu- ayn bir zevk vaMır; çı.. 
ırı ",T.!şimdir. Bir gün, hırsız-polis, saklambaç o, 
.ltl<iJığım hir :mdıı gf"nf' . rında duydukları ze:-ke beı. 

eski 17 ve yeni 10 numaralı yüz yirmi arşın 
arsa üzerinde kargir iki buçuk katta altı oda, 
bir ufak sofa, bir mutfak ve doksan arşm bah 
çeyi havi bir hanenin tamamı Madam 
Arya dini 

96.'I 4315 10150 Şehzade'başında Ağayokuşunda Kemalpaşa 
mahallesinde Ağayokuşu caddesinde eski 14 
ve yeni 4 numaralı dört yüz doksan beş arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir iki katı ahşap 
olmak üzere üç katta on beş oda, dört salon 
v·e bahçede altmış arşın üzerinde bir mutfak 
ve çamaşırlığı ve iki bin yüz otuz dört arşın 
lbahçeyi ve derununa cari mailezizi havi bir 
konağın tamamı Nazrm B. Şadiye H . 

havi bir hanenin tamamı. Hürmüz H. 
860 3568 19659 Yenikapıda Katipkasım mahallesinde Yalı 

sokağında eski 13 v eyeni 15 numaralı yüz 
seksen arşm ar.;a üzerinde kargir maS zemin 
iki buçuk katta biri yemek odası olmak üzere 
on bir oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve 
yemıiş yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamr . Hristaki Ef. 

890 3603 19790 Haydarpaşada OsmanaP;a elyevm Hasanpa
sa mahallesinde eski Kızlarağası ve yeni 
Kızlarçesınesi sokağında eski 2 mükerrer ve 
yeni 34 numaralı yüz altrmş beş arsm arsa 
üzerinde iki katı ahşap yarrm katı kargir ol
mak Ül'JCre iki buçuk katta altı oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve yüz yetmiş dört arşın 
·baıhcevi havi bir hanenin tamamı. Mehmet 
Reşit B. 

SAMS 
vapuru 1 ç 

klııunusant arş 
günü akşamı Sirkeci n 
hareketle doğru [ Zongu 
bolu, Samsun, Ordu, 
Trabzon, Sürmene ve 
gidecekıir. 

TafsilAı için Sirkecide 
hanında kliıı acenıes' 

caat Tel. lsıanbul 

-~----... Muntazam Bartın 

ErcümendNu 
Perşembe gü 

rı 

175 1630 12594 Peykanede Ta!htaminare mahallesinde Şere
fiye caddesinde eski 34 ve yeni 44 numaralı 
yüz elli beş arşın üzerinde kargir üç katta on 
lbir oda, iki ufak sofa iki ufak taşlık, iki mut
fak, iki kuyu ve yirmi arşın aralığı havi iki 
bölüklü bir hanenin tamamı. Ahmet Hulusi, 
Ömer Cemal Beylerle Fatma Zehra, Behiye 
ve A tifet H. lar . 

280 948 19818 Aksarayda Katipmaslahattin mahalle ve cad hareketle E.re~ll, Zongu 
desinde eski 20 ve yeni 22 numaralı yüz beş tın, AmJsra, Kuruca şil 
arsın arsa üzerinde, ahşap üç katta altı oda, 
iki sofa, bir mutfak, ve iki yüz kırk altı arsın 
h;ıhcevi havi bir hanenin tamamı. Tefsire H. 205 397 13752 Kasrmpaşada Hacışaban mahallesinde Akar

ca sokağında eski 14 ye yeni 32 numaralı yüz 
dört arşın arsa üzerinde ahşap iki katta altı 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve yüz alt
mış dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı Emine Nüzhet H. 

285 464 13786 Mollagürnnide Seyitömer mahallesinde Kü
çükhamam sokağında eski mükerrer 66,66 ve 
yeni 92 numaralı yüz otuz sekiz arşın üzerin
de ahşap iki buçuk katta yedi oda, bir sofa, 
bir mutfak iki kuyu ve i;ki yüz elli sekiz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. İsmail 
İzzet B. Emine Ruhsar ve Ayşe Şerife H. lar 

300 693 19851 Üsküdarda Ahmetceleıbi mahallesinde Açık 
<türbe sokağında eski 33 ve yeni 39 numaralı 
doksan arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
dört oda, iki sofa, ve elli bes arsın arsa üzerin 
de bir mutfaP;ı ve kırk iki arşın bahçeyi havi 
ıbir hanenin tamamı. Hadice H. 

980 2570 19880 Kocamustafapasada Cırağıhasan mahallesin 
de Alifakııh caddesinde eski 14,14 mükerrer 
14 ve yeni 14,16,18 numaralı biri iki yüz on 
arsın arsa üzerinde ahşap maacihannuma üç 
katta biri yemek odası olmak üzere dördü 
nataman altı oda, bir sofa, odun ve kömürlük 
ve bir sarniç ve bir mutfak ikincisi seksen 
sekiz arşın arsa üzerinde kargir bir katta iki 

azimet ve avdet edece 
Fazla tııfsllAt için 

Rıhom han 2 numaraya 
Telefon: 2684 

, ..... M. KURİ 
KÜRK MAGAZ 
Beyoğlunda lstlkUll 

No. 409 Hazır ve ı•nı 
her nevi kilrklerln 
moda ve müntahap ç 
Flatlar rekabet kabul 

DEVREDiLECEK 1H 
BERA Tİ 

335 738 14245 Divanyolunda Firuzağa ma!hallesinde Ku
yulu sokağında eski 10 ve yeni 18,20 numa
ralı yüz beş arşın arsa üzerinde kargir üç 
katta altı oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve seksen arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı . Emine H. 

oda, bir mutfağr ve ücüncüsü yetmiş altı ar- "Kundak mekanizması 
şm arsa Üzerinde ahşap iki katta iki oda, bir hat" hakkında 1 Mayıs 9 
ufak sofa, bir mutfak ve seneden bin dört yu" z de takdim edilmiş olup, V 

rak kalemince 12190 nume 
elli dört arşın bahçeyi havi üç hanenin tama- kayyet ihtira berat mür 

192 408 15108 Üslciidarda kazaskerahmetefendi mihalle- mı . Aziz Salahi Ef. sahipleri, ihtiralannı bu k 
sinde Ekm~kçibaşı sokağında eski v~ ye~ 1 Yuk-arda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi- satmak veyahut icara ve 
numar?l~ yuz otuz beş ar~rn arsa . üzerınde 

1 
zalarında gösterilen bedellerle talipler üzerinde olup 8 Kanunu- ıunda bulunduklarından sa 

a?şap ıkı kat~~ beş oda, hır s?fa, .hır n:ıutfa.k 1sani930 tariıhi:Re müsadif çarşamıba günü saat on buçuktan itiba- ~.:,."!',.';! !:~:8ıı"n el~=b~~). 
hır ku~u ve yuz arşın hahçeyı havı ~k~ce bır ren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte (muhammen tahane arkaomda, Türkiye 
haneı:ın tamamı. • Yaıhya Ef'. ve Sabı~e H. 1 kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'i •kararların çekilmesi mukar- 18 • 22 nwnerolarda ISTO 

395 1500 15165 Beyo_glunda ı<;uloglu ~.ahallesınde ı<;ulhan rer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat on beşe ye müracaat etmeleri ilan 
sokagında eskı 12,12 ~ukerrer ve y~nı 1.2,14 kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beşten 
numara~ d~ksan sckız arş~.n ar~a ı_ıze~!nde J sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur 
y~rım kargır. beş ~a~ta dort ~aıreyı muşte· emlfil<.c evvelce talip olanların kat'! karar esnasında hazır bulun
~l beher d~ırede ıkışer oda, bırer u.fak so~a, 1 madıklan ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliple
ıbırer mutfagr ve bodrumda aynca bır oda ıle rin müzayededen çekilmiş addalunacaklan lfizumu !lan olunur. 
çamaşırlığı bir tavan arasını ve on altı arşın , - 'I" 
~=~~· ~;vi bir apartmanın tamamı Mehmet ~a~PIJUUa 1 an 

325 800 15345 Kasrmpaşada Hacışaban mahallesinde 
İmamefendi sokağında eski 6 ve yeni 4 nu
maralı yüz elli arşın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta altı oda, iki sofa, bir kuyu ve en 
üstte balkon ve cihannüma ve otuz arşın üze 
rinde ail:ışap bir mutfak ve üç yüz yirmi arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamr. Hüseyin 
Hüsamettin Ef. 

155 302 15945 Aksarayda Oruçgazi mahallesinde Külhan 
sokağında eski ve yeni 5 numaralı yemıiş 
arşın arsa üzerinde zemin katla beraber ah

Karadenizdeki Ereğli Limanının şimalindeki Bababumu fe
nerinin bulunduğu mevkide bir kampana tesis edilmiştir. 

El ile müteharrik bu kampananın 4 Kanunusani 930 tarihin
den itibaren sisli ve puslu ve tipili havaiarcla her iki dakikada 
bir yekdiğerini müteakip kısa fasıla ve sedalarla beş defa çalı
nacaf;ı Bfilıriyuna ilan olunur. 

Ambar taı11iratı 
Gümriikler Umtıı11 l\ılüdürlii-

iki arşın aralığı havi bir hanenin tamamı . 

şap iki buçuk katta biri ufak olmak üzere beş 
oda,ikisofa,birmutfak, bir kuyu ve yirmi g"'t"ı'nclen: 

Halil Ağa . 1- Is.tanbulda bulunan merkez ambarına ilave ediien ambar 
109 202 15950 Horhorda Sofular mahallesinde Harnidiye da yapılacak tamiratı esasiye ve tadilat bedeli keşf olan 2709 lira 

sokağında eski 7 ve yeni 23 numaralı altmış 41 kuruş dahilinde 20 gün müddetle ve münakasai aleniye ile Is 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta dört oda tanbulda münakasaya konulmuştur. 
biri ufak olmak üzere iki ufak sofa, bir mut- 1 2- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 
fak, ibir kuyuyu havi adi ve eskice bir hane- . levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Gümrükler umum müdür 
nin tamamı. Halil Ağa . lüğü levazım memurluğundan alınacaktır. 

125 240 15951 Horhorda Sofular mahallesinde Ragipbey 3 -Her talip bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 203 lira 21 
sokağında eski 24,26 ve yeni 24 numaralı yüz kuruşluk hükfunetçe muteber mill! banka teminat mektubu ver 
yirmi arşın arsa üzerinde kargir bir katta iki meğe ve yahut bunun yerine yevm münakasadan evvel Istanbul 
oda, bir mutfak ve yüz yırk sekiz arşın bah- Gümrük baş müdürlüğü veznesine nakt olarak para itasına mec 
çeyi havi mukaddema dükıkan elyevm bir ha- burdur. 
nenin tamamr. Halil Ağa Sıdıka H. 4 - Münakasa giinü 13 ka~unusani 930 tarihine müsadif pa 

1480 3090 17387 Sariyerde Mesatbumu caddesinde eski 16 ve ı-,artesi günü saat 14 te dir. ' -
yeni 79 numaralı yüz elli altı arşın arsa üze- 5- Taliplerin yevm münakasa da lstanbul Gümrük baş mü 

dürlüğünde müteşekkil Gümrükler umum müdürlüğü mübayıa 

DEVREDiLECEK IH' 
BERA Ti 

Bina iskelelerinde mad 
itlerinde ve bunlara ait isU 
kında bir kıt'a ihtira beratı 
bulunmak üzre 3 kanunu• 
tarihinde takdim olunup V 
rak kaleminin 199 numeros 
kayyet müracaat sahipleri 
ihtiralarıru furuht etmek 
icara vermek arzusunda bd 
lanndan mübayaaaına veya 
canna talip olan zevatın 
Yeni postahane arkaımda 
hanında 18-22 numerolarda 
efendiye müracaat etmeleri 
nur. 

Gayri mübadiller takdiri 
komiıyonu reiıliğinden: 

Takdiri kıymet komisyo 
nüz müracat etmiyen gayri 
terin vesaiki lizımelerile 19 
nusaninin on beşine kadar 
na müracaatla Yunanistand• 
miş oldukları emvale kıymet 
ettirmeleri ve aksi takdirde 
olan tevziattan müstefit olııt 
lan maliye Vekaleti cclilcsi 
üzerine ilfin olunur. 

Piyango Müdiriyetinden' 
1930 senesi piyango mii 

ihtiyacı olan kırtasiye ve :tJ 
pazarlık suretile münakasası 
!eteğinden münakasaya iştir' 
teklerin 28-12-929 Cumart 
pey akçalarile birlikte mü, 
müteşekkil tayyare cemiyeti 
~~misyonuna müracaat 

rinde karıgir iki katta .beş ooa, lir snfa, hir komisyonuna mürar.aatlau - ~dürü Mes'ul 


