
SALl 
• 

14 TEŞRiNiEVVEL 1930 

fi inci sene, No 11180 

NUSHASI !5 KURUŞTUR 

BUGÜN 
Z nci sahifede • ; a • lktl~.lt ,.e ta.;;ar- l!f cemi· 

1-Suıtan Hamit: tnrlht tefrika yetinin bro,üril 
2- Harlot ve s?.1 tıab.!rler - 4' iln1..:tt sahif!de 

3 ilnc 1 '<&hlfede - ı - HlkAye 2 ~\ekteplll<r 
1- Neşet ~nıer bey Daralfil- '-ı 3- lcnebl edebiyatı 

nun cmlnllğlnden çekildi \ 

.. aAu .... "5A ty.... MUM! U u..-.-..•u-.nuoıt:u WA .................. Q .. 

2- imar işleri komisyonları ~ 1 5 inci sahifede 
teşkil edilecek ""' Mali lktısadf haita 

Elem izzetin yeni eser, 

Pek yakında Milliyet 
neşretmeğe baılıyacaktır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Et~m lzzet'ın eseri, 

fakat Belklgs'ln 
romanıdır. 

Bu romanda bir kadının 
bUtlln maceralı hayatı ile 
beraber eakl, yeni ve ileri 
hayatın bUtlin tezahürlerini 
bir ainema fılimi gibi göz
lerinizin önünde canlı bir 
halde bulacakıınıı. 

Hayret ve .. dikkat ! 

Jandarma tarafından uzun bir müsa
demeden sonra yakalanan soyguncu
ların üzerinde Serbest Fırka işareti var! 
Odemiş S.F. cemiyete alınmaması lazımgelen eşhası 

. fırkaya yazmış ve defterleri de kaçırmıştır 
Ödemişte Serbes frrka heyeti 

idaresinin tevkif edildiğini ge
çen gün yazmıştık. Bu mesele 
hak!kında Anadolu refikimiz şu 
mühim tafsiUitı veriyor: 

Bir kaz gün eve!, İzmir - Ö- · 
demiş yolunda Bayındınn De
rebaşı istasyonu civarında şö
se üzerinde bir otomobil soy
gunculuğu olmuş ve kamyonda 
bulunan y,çlcular silahlı eşhas 
tarafından soyulmuşlardrr. 
Ödemiş jandarması derhal 

harekete geçerek soyguncuları 
takibe başlamıştı. Ödemi ten 
Vilayet makamına gelen resmt 
malfunata göre, soy.guncularla 
jandarma müfrezeleri ara'Smda 
bir saat kadar mi.isadcme ol
muş ve ıneticede haydutlardan 
llçü diri dlaraık yakalanmış ve 
biri de yaralanarak karanl1'ktan 
bilistifade orman içinde kay
bolmuştur. Y aTalı aranmakta
dır. 

Pek yakında ele geçeceği 

l:ımlr Valisi KA:ıım Pş. 

muhakkaktır. 

Bu hadise ale!iide bir vak'a 
olmaktan çok uzaktrr. Çünkü, 
siyaset yapmak için şekaveti 
bile göze alanlar türemiştir. 

(Devamı Sinci sahifede) 

Adliyevekili 
Bugün Ankaraya 

hareket ediyor 
Kanunlardaki tadilat 

nasıl yapılacak ? /Ju yeşil bayrağı tutan kasket/ide hiç mektepli hali 11• 
çatlı var mı ? bizzat fethi Bf. siJgleslnler 

Hayır .. değil, evet! 
Yeşil bayrağın kasten 
açıldığı anlaşılıyor! 

İstanbul Spor kulüplerinden hiç birisi 
Kasımpaşaya ne yeşil bayrak, ne 

filema göndermemiştir .. 
Cuma günü Kasımpaşada S. 

1 

C. F. namına sandığa hücum e
den kafilenin cami avlusunda aç 
tıklan yeşil bayrağın Vefa kulü 
1ne ait olduğu Serbestçiler ta-
B~dan iddia edilmişti. Fethi 
k~e müphem bir surette ayni 
etti:' izhar etti. Hatta ilave 

-Baz. . 
gençler taraı:kteplı v~ . sp.or~u 

Yusuf Kem•l b#Jg Fethi B. hi'.1n getınlmıştır. 
Bir müddettenberi şehrimiz- bulunmadığı içifı: m.a?allinde 

de bulunan Adliye vekifi .Yusuf tıldığı gibi fetva ~"1dısı?~ anla 
Kemal B. bugün Ankaraya ha- zur görürüz. Fakat 1esını ma
reketedecektir. Adliyede, vekil böyle bir hadise esnasl.~ olsa Burada d• bayrağın klnılt'· 
beyin riyaseti altında toplanan şil bayrak dolaştınlma1 ye : rln ara.unda olduğu 
tetkik komisyonu pukuk, ceza 1 mana ve maksat açıktır. tlakı . . . giJrülü'!or 
usulleri hakl\jpda bazı esasat h;m Vefa kulübü umumi katı: ııup~e~~n . n_e ca".11 avlusunda 
hazırlamıştır. Adliye vekili bu ğinin aşağıya dercettiğimiz teısekıldıgı gıbı yeşıl bayragı var -
esasatı Ankaraya götürecek ve zip ve tavzihinde kaydedildiği f, ne de her hangı bir kulüp 
orada tetkik ederek, tadili kava gibi Vefanın böyle bir bayrağı raıs;ıpları tarafından bu bay _ 
nin komisyonu teşkili icap edip yoktur. Tahkikatımıza ve vak'a tir. ısımpaşaya getirilmemiş J 

etmediği takdirde karar vere - günü orada bulunanların müşa- maksa~naleyh yeşil bayragr' n •=========::111111., cektir. hedelerine göre de İstanbul kıı: (Dev:ıak~sl~ Kasımpa şa-
.s ıncı ııhifede) 
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Hatıratı •. -_.,,-- _,. = Romanyada fırka kavgaları Tahsin Paşanı11 

c:64 (Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

-

Garip garip adetler! 
Arabaya hangi hayv~nın koşulaca- Tatil... I[ Ecnebi matbuah ı ı 
ğı bile Hünkardan sorulurmuş! Parlemento artık Osmanlı borç- Radikal sosyalist 
Evhamlı iruıanıarm hayalha- dağıtılacak ları bahsi kongresi 

neleri çok işlek olduğundan Su!' . .. "Times in şehrimizdeki mu . 
tan Hamit de harekete gelen veh Romanyada bır muddetten- 1 b" . 0 " 1 b 1 1 Grenoble, (A.A) - Radıkal 

ı b · b. . l"k G 1a ırı sman ı on; arı mese e . . . . h" 
minin sevkile kim bilir a(Oub ı en ır gcrgın ı var... ecen . d b h d k 1 d sosyalıst kngresı mesaıs•ne ı • 

ı R • sın en a se ere geç-en er e . . 
minin scvldlc kim bilir ne uzak mayısta omanya tahtına ge- d D.. . ı·s· ta tam vermıştır. Kongre, fır§<lllın 

1 
k K 

. . ı e uyunu umumıye mec ı ı . . . 
ihtimalleri dlioıilrunilş olacak ki çen ıra! arol kendısınden f d d"l b" t bl" programına aıt beyanatı ıttıfak ., k b h · d" y · k 1 ra ın an neşre ı en ır e ıg . . _ 
arabayı kullanan ve haylı emek- ço a settır ı. enı ıra ın .. b t"I .. M·ıı· t b la tasvip etmıştır. Bundan sag 

l ı k · tl d · - · munase e ı e ı ıye ,, aş . . . . 
tarlardan olan arabacı başının mem e etme nas av et ettıgı h .. M h t B t f cenah bırleşme fıkn kat'ıyen 

1 unutulmamıştır. Kendisinin av md u arrırlı a rrkıul .ehy··ı~ra ınt reddedilmekte vr:. fırkanın mev vazifesine hitam verildi. Elek- 1 d . . k 
1 1 

b an yazı an ma a eyı u asa e . . . . . . . 
trikli bomba ile kendisine sui- ı ~tı~ o ty aştı~~;· k .. u~~ f z~- riri Duyünu umumiye meclisi - ki• ıktıdarın mes'ulıyetını üzen 
kast olunacag-1 haber verilen 1 mm azır ıyan mı ı oyu ır a kt d" M"ll" t b h ine almağa amade bulunduğu ila b kT M M . h· ı me e ır. ı ıye aş mu ar- . 
mektebi tıbbiyenin tam önünde sın~ aşve 1 1 • anıu a ı- nin yalnız bir tarafı iltizam ede ve olunmaktadır. Beyanatta, sı 
sekiz on dakika kasten durmak renRıstıfaya mh;dc?ur obl?u. b" rek M. Rist'in raporunda Tür-ıyaseti hariciye hakkında mu -
suretilc bu ihbarı akla yakın bul omanya a ısatı ıtta ı na k" l h" d k" "h tl . lkaddema kabul edilmiş olan 

zarı dikkati cel cdi or. Her i :;'e e _ı~. e 1 cı e en mes_ - . . 1 . 
madığmı gösteren Sultan Hami' P Y .. , . kut geçtıgı noktasına nazarı dık ıtaknr tekrar edılme.<tedır. 

1 

halde bu memlekette sukun ıh- . . . .. . . 
din hiç bir kasta maknın olmı- . h k" k. d . d katı celbetmıştı. Tımes,, mu - Grenoble, 12 (A.A) - Radı 

bl L •• k 1 tıyacı l"r va ıt ın en zıya e 1 .. b "k .k k 1 1. k . f yarak r nayvanın to ez enme k d" . h" . . M"II' k'" ıarrırı unu zı rettı ten sonra! a sosya ıst ongresı, ırkanın 
. . b .ki .. en mı ıssettınyor. ı ı o- d' k' . k . . . k . "f si netıcesınde ara asının ı uç r· f k .1 B fa b" ader ıyor ı: ıcra omıtesının ararını ıttı ak 

saniye Rept Efendi dairesi ö- Y
1 
~ ırf aksı 1 e

1 
ra ıhnu fırk " Mahmut Bey bundan sonraıile tasdik ederek M Dumesnil'i 

erın ır ası o an a rar ır ası . ,. ı·ı . : . 
nünde tavııkkufunu gizli bir te- I d h t dd . M. Rıst ın raporunu talı ı et - fırkadan suretı kat'ıyede ıhrac 

arasın a usume ra esme . . . . · · 
sebbüs ilı: alAkadar tasavvur ede "h "['fi .... d mektedır. Rapor neşredılme - etmıştır 

· kd"" . 1 varan ı tı a ar yuzun e mem- . . 1 : . .. . rek arabaeıyı azletmeıı ye ıge- Sultan Hamıd/11 şehzadeliı}l 1 k t. ·ı · ld - mış ve muhtevıyatı ya nrz Reısıcumhurun seyahatı 
·ı k b'I" lif l · "ki h e e ın 1 nye ayrı ıgını genç T .. k h""k' t" b Ik" d 

rı e a 1 ı te 0 mıyan 1 are- şa. zade Fuat Bey, Feraşeti Şe- ~r u ume ~ncc ve . ~ 1 e Paris, 12 (A .A) - Reisicüm 

Samsunda da ... 
Bütün tahrikata rağmen kazanıyor 
Tcşrinievveld~ başlıyan inti-lkadar intihaba iştirakten za 

habat daha ilk günlerde Serbest nazar etmelerini mucip olm 
fırka taraftarlarının taşkın ha- tur. Samsun halkı Serbest 
rakatile sükfuı ve emniyetini ka maskcsıne bürünüp huzu 
kaybetti halkı veıbilhassa kadın emniyeti bozacak ve kanuna 
!arı tazyik ilerey vermeyedavet şı koyacak derecede bazıları 
eden Serbest fırka müntesipleri rafından yapılan taşkın hare 
C.H. fırkası müntesiplerinin cid ten çok müteessirdir. İntiha 
di ve sükunetli vaziyeti karıısın bir çok safahati gayri kanun 
da intihap safhası hududunuçok muş hatta Serbest fırkadan 
aıtılar, intihabin dördüncü günü çok rey pusulaları muntehip 
Serbest fırka milntesiplerinin rin esas deftere imzasıni a 
tahrikatı üzerine ayni fırkanın dan huviyeti tetkik edilme 
toplayıp getirdiği bir cemmi ga- sandığa atılmıştır, Vaziy 
fir polis ve jandarma perdesini aldığı cereyandan müteessir 
yırtıp belediye binasının camla- lan bir kısım encümen azala 
nm kırarak içeriye ve hatta en- tifa etmişlerdir. İntihap de 
cümen odasına !:adar girdiler etmetkedir. 
bu vaziyetten tevahhuş eden en 
cümen azaları naçar ifayı vazi
feden içtinap ve infikak ettiler. 
Kalabilen iki aza huzurunda re
yler sandığa gayri kanuni ve u
sulsuz bir tarzda atılmıştır. Ha
disat ve eşk:ı".in tevlit ettiği em 
niyetsizlik ve gayri kanuni mu
amele C. H. fırkası müntesiple
rinin kat'i c.mniyctin t.c:;süsunc 

Her yerde C. H. Fırk 
kazanıyor 

ANKARA, 13 A.A. - Z 
guldak, Artiviıı, Boçka, Sa 
Çeşme, losale belediye intih 
tı bitmiş. Cümhuriyet Halk 
kası namzetleri kahir bir ek 
y"t ile intihap edilmişlerdir. 

Trabzonda da C. H. F. kazandı 
kettir. Ben bunu ancak şu suret rife vekili namaz kılarlar. Na-ı . Duy;ınu umumıye meclısınMcehde hur M. Dumergue refakatinde 
le izah edebiliyorum: Sultan Ha mazdan sonra Sultan Hamit ha malum bul~m~kta~ır. . a : M. Maginot ve M. Doumesll ol TRABZON, 12 A.A. - Be- cereyan etmiştir. 
mit, Rept Efendiyi ve onun da zan Şeyhisliim Efendi ve evkaf mut Be_y Turkıyenın -~kt~sadı duğu halde Fasta bir seyahat lediye intihabatı Serbest Cümhu Balıkesirde r' 
iresine karşı çok müteyakkiz bu nazırı ile kısaca görüşür ve bu vazly~tı ~on aylard~ • .m~s~ıt su icra etmek üzere saat 19-30 bu- riyet fırkacılarının her türlü g?- BALIKESİR 13 (Mill'iye 
lunduğunu ve bu hususta kast sefer saltanat arabasına bedel r~tte ınkı~af etmedıgı_nı zıkre : radan müfarakat etmiştir. yret ve propagandalarına rağ- Belediye intihabatı bugi~n b 
ile tcsadllrün kendisince müsavi kendi kullandığı bir paytonla dılmektedır. Makalenın umumı men Cümhuriyet Halk Fırkası- dı. Serbestçilerin belcd',ye n 
olduğunu her fırsatta anlatmak saraya dönerek Çit köşküne ge edası T_ü~kiye11;i11; 828 Paris 1!11! Alman kabinesi nın kahir bir ekseriyet kazanma zetlerinin en başında, Cümh 
siyasetini takip ediyordu. Her- lir, bundan sonra ecnebi sefir- kaveles~nı tatbıkı re~detmesını sile neticelenmiştir. İntihabat yet Halk fırkasından lıl.yikli 
kes bilmeli idiki Rept Efendi terini kabul eder. kuv_vetlı surette telk_~n etmek - Berlin, 12 (A.A) - Kabine - Trabzon halkının gösterdiği yiik abu! edemiyerek istifa eden 
dairesile uzaktan ve yakından, Bayram alaymdaki saltanat tedır. Bu husu~ta mu_tale~ be - nin beyannamesi Reichstag mec sek terbiye ve intizam dahilinde bak meb'us Vehbi B. vardı 
bilerek veya bilmlyerek temas arabası dört atlıdır. Ayni mera- y~nı bey~udedır. Megerkı h~ : , !isinde perşembe günü okuna -
ve münase~tte bulunmak bir sımı teşrifatiye ile Beşiktaş ca- n~z on gun evvel B. ~· Mec:ısı caktır. Londrada afyon kongresi tehlike teşkil eder ancak bu sa- miine gelinip yine ayni teşri- bır ~'.111un kabul et~ış oldug~: Berlin, 13 (A.A) - Reichs -
yedcdir ki Reşat Efendininmem fat ile ve karşısında Bürhaned-ı nu s~ylemek kalır ~1•_,bu~a, g~ tag 1!1ecli~i. bugün açılacakt_ır. ANKARA, 13 (telefonla) - dm meb'usu Mazhar, Şu 
lekettebl.r kuvvet teşkil etmesine din Efendi ve serasker Paşa ol re Turk parasının, ~mumuzdekı Meclis reısı M. Loebe sosyalıst Kanunuevvelin birinde Londra- Devlet azasından Süreyya, 
ve taraftar peyda eylemesine ma duğu halde Dolmabahçe sarayı aylar zarfında çok ~hracat yapı fırkasının içtimaında söylediği da afyon ve uyutucu maddeler hiye vekaleti hıfaıssıha um 
ni olabilecekti. na azimet olunur. Vükela at üs- laca~ı. memul oldugun~a~, kıy- bir nutukta Hitler taraftarlarına meselesini görüşmek üzere bir müdürü Asını Beyler seçil 

• • • tünde ve Hünkarın arabası ö- Al. Mironesko metını, arttırmasına manı olu - meydan okumuş ve bunları teh kongre toplanacaktır. Bu kon- !erdir. 
Sultan Hamidln haftada bir nünde giderler. Saraya yaklaşıl kıral görmüyor değildir. Bu nacaktır. elitlerini tahakkuk ettirmeğe da- greye hükumetimiz de iştirak e- Kongre 1 kanunuevvelde 

defa Hamidiye camiine ve sene- dığı zaman vükela atlardan ine- günkü Romanya parlamento- v11e11t!!!e!!!v!!I!!iıe..,mı!!i!!!ştı!!iı!!r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!d!!e!!ıc!ı.e,.k,.t,.ir!!!!. !!!M-u
11
ra.h

111
h
11

a•s-:o!!'Ja•r!!a!!k!!!A!!!llli!y!!!- !anacak ise de murahhasla 
de iki defa Dolına bahçe sarayı- rek Hünkarm arabasına doğru sunda ekseriyet milli köylü fır- B Ik zın ne vakıt harakct edecek 
na gitmesini icap eden merasim ilerliyerek istikbl ve resmi ta- kasınındır. İstifa eden Maniu a an Tevf •. k Ka"' mı" ı Bey du". n malüm değildir. 
gerek inzibat ve gerek teşrifat zimi ifa ederler. Hünkar Dol".<Ia i:abinesinin yerine iktidar mev 
memurları için hayli gaile teşkil bahçede muayede salonunun ya- kiine gelmesi kararlaştırılan • ı · A k d ıd• Rus ihracatını 
ederdi.Tabitdir ki bu gailenin en nmdaki oda da bir müddet isti- Mironesko da bu fırkaya_ me~- oyun arı n ara an ge } 
ağır ve mesıiliyetli ciheti inziba- rahattan sonra muayedenin ba§ suptur. Fakat §1! fa~kla kı ~ı- _ vaziyeti 
tataallük eden kısmı idi. Teşri- imasını emreder ve odadan <,;ı- roneskonun vazıyetı uzun mud • • • 
fat meselesi merasime iştirak c- k~rak tah~n bulun?~_ğu mahl1'! de~ .ikti?a: n:ıevkiinde_ ~alm3:k 1 Beş Balkan mılletının Başmurahhasımız Ank;:tada hangi . MOSKOVA, 13 AA. -
decek zevatın hazır olup olma- gıder. İlk once Reısululema ve degıl, bır ıntıkal devrını geç;ır- ld - k t'A d ı meselelerı·n hallı.le meşgul oldu? Ajansı bildiriyor: Pravda ga 
dıklarını tetkik ve arzctmekten ııakıbüleşraf tahtın önüne gele- mektir. · a IgI a 1 erece er tesi "yeni şekil Ehlisalip'' 
ıbaretti. Mamafih bir defasında rek muhtasar bir dua irat eder, Kıra! Karol'un ötcdenberi şı: . . f" A J k Iavhasile neşrettiği bir bai 
selamlık alayına gelen erkan ve bundan sonra tegrifat nazırı de fikirde olc~uğ_u s~yleniyor. Ro- Atina, 13 (Anek) - Dün stad v ııLJyet edılmış Yun:><l ve ı~arı rum en1 a ine kalede diyor ki; Briandm A 
'imeranm uhğı Hünkarın naza- liiletile baş.~ S~dırazam ol<l~-, manyada~ı sıy,ası ~ırka~ar ara- 1 yomda Balkan olempiyadınrıı nasıl wuamele edılecek ? pa federatyonu teşkili hak 
rı dikkatini celbetmiş ve canını gu halde vukela huzura dahıl' sında genış manası le bır temerl son mLis bakaları yapıldı M ı t ı·t ··b -'...11! komisyo- • daki projesi akamete u;;,,.a 

- .. k ·ı k"" k b" . k.l t k B 1 z , u ı e ı nıu av s• 
sıkmlll olduğundan buna da iti- olur ~e sa~a_g_ı opme suretı e uz a ınesı teş 1 e m~._ · u 400 metro?arı V..ı~ı~n '. og~a- nundaki Türk h.:y'eti murahha- ŞimdiBriand Rusyaya :karşı 
na olunurdu. res~ı tebrıkı ıfa c:~ t'l~r. Bu _mc stıret:e. fıt:~alardan hangısı u-ı fokis 25 sanı yede bırıncı geldı. sa~ı reisi Tevfik Kamil Bey dün ni şekillerde iktısadi harpyo 

İnzibat ve tel)rifat tertibatının rasım~en sonra Huııkar hazı'.ı.ı- ~umı ıntıııabatta .. sonı:a ~kal· Ciritte Yunaıtl~ Zaharopulos Ankaradan avdet etmis ve doğ- rrarryor.Sovyıet ihracatıaley 
tam olduğunu zatı aAhiineye ar- nu s~la~~ıyara;~ ~dasın~ cc~_ılır lıy~tt7 kalırs~ .kal~ın hukumc- l 63 metre 41 ~ntıme_tro atmsk ruca komisyondaki ~akamma ~ de yükseltilen şikayetleri 

k uif 1 b d "d' ve bır muddct ıstırahatı mute- te ıştırak ettırılmış olacaktır. suretile biriı<Ct geldı. "d k k . . 1 .. 1 hik gösterecek hiçbir vakıa 
zBetme. v . almaee danaH~evk'u 1 ı. akip tekrar salona gelerek bu Kıralın maksadı memleketi. Sırıkla 3 .. amada Yrıııanlı Ka gı 

1
erel omısyTon fı~kenK! e .m

1 
Beş 

u arızemı an un ar ara • , .k. .h Tfl .. k"' 16 1 k .1 gu o muştur. ev ı amı . tur. Sovyet ihracatı cihan pi 
b b" di sefer saray erkanının ve hususı ı ıye ayıranı tı a arı mum un rayamis 1 at aına suretı e d"' k d .. 1 .. .. h . sasına dökülen ticaret istihsa 
a~a ınmezb · 

1 1 
bendeganınm teıbrikatını kahtı! olduğu kadar izale ederek mem birinci_,eldi. _un. e~ ıs~ e _gok~sen mu arn-

f 
uma ve_ ~yhrakamk adaybarı teşf eder badehu ayni merasim ve lekette biitün fırkalar arasında I 4,-UO bayrak koşusunda Yu - nmıze eınıştır 1 : tının ancak yüzde bir buçüğ 

rı at merasımı m a azı ta • . . . . . · d b" . . A k d b 1 1 teşkil etmektedir. İtalya, Fra 
. , . , • . teşrifat ile Yıldıza avdet olu- oır barışıklık ve teşrıkı mesaı \'·'takımı 44 sanıye e ırıncı - n ara a aş ıca meşgu sa ve Belçikadan sarfınazar 

5d11.ırat ıtası faydadan halı değil- nur. Bayramın ikinci günü ba,ş- d._ev __ ri .a. çmak_ tır. Bu maksadı_n 'ı.ürk_ takını_ ı 44 saniye 2-5 te i - olduğum işler ~st.anbul_dakiRum 
d k b h k d h · k ld ut.. ı~k h kk distan müstemlikesile Çin y · . 

1 
. . tercümanlar, rüesayı ruhaniye onumuz e ı a ara a ar ~ ıncı ge ı. ve x unan em a ıne aıt a ı 

Sıhh~ye se a.mlığında ınzıbat ,.e bi!Umum rical Yıldıza gele-, sd olabileceği tahmin ediF Jr Üç adım atlamada Yun.anlı tasarruf meselesi, firari emla- müstemlikelerinin ihracatı 
v_e teşndf~t te~ba.tının tam ~~u rek arzı tebrikat ederler ve bil- Bu günkü parlamentoda kc:ka - Papanikolou 14,31 metre atla - kinin firar ile vaziyet arasında Sovyet ihracatının fevkinde 
auna aır anzemın zatı şah .. .ue- . . 1. 1 f k .. ıe ette k ı·ı b" · ·ı· -· k · b d 1• . Bunu anlamak için her meml "' . .. aki vasıta mazharı ıltıfat olurlar. ıyette o an, a at me . 

1 
ma sure ı e ırıncı ıgı azan - geçen zamana aıt e e atı ıca-

.re taktım olunması:nı .m~te P (Bitmedi) her halde ihmal e<ı..:mıye~c dı. resi meselesi ve komisyon mas- ketin yaptığı ithaliitta SoV'j' 
saltanat arabası daıreı hımayu- • • 1111 • • olan Bratiano fırl;~1 yanı - 42 kilernetroluk Maraton ko- rafına mukabil ikinci taksitin emtiasınm yüzde kaç derecesi 
nun kap~sı önüne gelir. Bu araba Tek taksi rar ise yeniden,"tihabat yapıl- şusunda Romen İlya birinci Yu tediyesi işleri olmuştur. de bulunduğunu tesbit etın 
ya hangı hayvAnlann koşulaca- masmı istiyor " 11 , olaca~tır. nanlılar ikinci ve üçüncü geldi- mücadelede bulunanlar unu 
ğım her defasında Hünkar irade Başı birinci sahifede Çünkü kıraJ .ar~! ~n pe~ ıste- !er. Ma!Um olduğu üzere İstan- ·ı evfik Kamil beg malıdır ki Rusya yalnız ihra 
eder. O aralık Serasker Pş. ara- caktır. Eskilerin landoneye talı diği iti~-ıf . .:: .:eşrıkı ı_nesaı d_ev- 5000 metre koşuda Yunanlı buldaki Yunan tebaası ile etabli ta bulunmuyor, ayni zama 
basının önünde ve yüzü Hlinka- vili için tayin edilen üç sene ri başk·'urlu ~elemıyecektır: Bekaris birinci, Beşiktaşlı Melı Rumlara ait emliik üzerinde sa- !arı tesbit edilip te vaziyet mua- it>halat da yapıyor Rus . 
rın kapısına müteveccih vaziyet. mühlet nihayetinde yeniliğini D 1' gelen bır telg~af par!~- met üçüncü geldi. Yunanistan hiplerinin hakkı tasarrufları melesi yapılıncıya kadar geçen 1928 - 930 da İngiltehicl 
te ahzi mevki eder. muhafaza edenler için müddet mt' unun ~uvakkat bır tatılı- müsabakalarda 15 birincilik ka mahfuz tutulmuştur. zaman arasındaki bedelatı ica- 45 milyon, Cemahiri müttelıİ 

Zatı şahane, maiyetinde şeh- temdit edilecektir. r'ıaber veı:y.°r. Fakat. ç".~_geç zandı. Kat'! tasnif şudur: Ankara mukavelesi mucibin resi firarilerin lstanbuldaki ve- den 153 milyon Almanyad 
;:ade Bürhanettin Efendi olduğu Otomobil döşemelerinin ma- ı.eden meclısın feshed_11? 1~1 de Yunanistan 173, Romanya 74, ce bunların iadesi icap etmekte- killeri tarafından tahsil edilmiş 188 milyon Fransadan 30 wı 
halde çıkar, arabaya biner, emir roken olması kabul edilmiştir ~aber alınacaktır. y ~-nı ınt~ha- Türkiye 29 Puvan kazandı dir. Fakat bunların bir kısmıya tir. Bu bedeHl.tı icarcnin de hü- yon rublelik müb ayaatta b 1t 
veişareti üzerine SeraskerPaşa Ancak. bunun bir sene z-~n . :ıttank.slond~al temk~rkuz kabıne- satılmış, yahut başkalarına tef- kUınete ait olması icap etmekte muştur. Sovyet Rusyaya k8 
da k t İ bl" • . ~dıl- sı teş ı e ı ece tır. f" d"lm" · B kab'I 1• ki . arşıaına o urur, sta ı a- da yapılmasına miısaar' d BÜKREŞ 12 A A Balkan konferansı ız e ı ıştır. u ı cm a n dir. Hükumet bunları tahsil et- zirai bir blok teşkilini isithd 
m~~e müdürü ve müsahiplerden miştir. Fakat keten ört'ı.1n er !" b" ' .. . . - Pa~- Atina, 13 (A.A) - Balkan tazmini icap etmektedir. Şimdi .mekte .• fakat csh~bı bu ıbe~elAtı eden konferansın başında bul. 
murekkcp bir müvekkep ile ara- hal yapılması mukarr.ıt meya- ~~e11;to_ ır ay muddetle tatıl konferansı mesaisine "h bunlardan teffiiz edilmiş olan- ı~arenın tahsil edılerek sahıple- nan Polonya 1930 senesinin ı 
ba hareket eder, dış kapıda da- nındadır. Dig· er aı· ' cam, şo-. e ı mıştır. . . nı ayet !ar tetkik edilecektir. nne verildiğini iddia etmektedir altı ayında Rusyadan ancak 6 
mat paşalar mabc · ci1 .• . .. vr meselelerı vermıştır. 

:. _Yın er ve ya for yen ve proiF · · Mısırda intihabat Ankara mukavelesinin meri- ler. . milyon rublelik mübayaatta tı 
vcrler bu muvekkibe iltihak ey- de şofo""rlerin? su daıresınde Bulgar kıralı Romada mı? B ddi ·· ak Kah" yet tarihi olan 24 temmuz 1930 . u ı a ve muz ere netice Iunduğu halde Sovyct Rusyı) 
!erler ve alay erkan ve ümerayi halledilmişf . . ıre, 13 (A.A) - El Ah- Roma, 12 (A.A) - Bulgar dan sonra teffiz edilmiş olanla leıunceye kadar h_ üklim. e.t tahsil 16 milyon rublelik ihracatta lı' 
askeriyeden müteşekkil saflar Şı"mdi···'adar ken_d_ ıle __ nn_e ram gazetesinin saliihiyettar ma kıralı Boris otomqbille San Ros d ğ bed IQ d 

t h h f d mı muamelei teffiziycsi hüküm- c. ece ı e .. tı ıcareyı ırat e- lunmu'<tur. Biz makı"nete 
arasından geçerek camie mu va- sam·ımi -.lmemda_s_ :-'e kanusn_ u 1nı- a i_l _en. aldığı bir habere göre sorre'ye gelmiş ve orada İtalyan ğil k dcdec " - - süz addedilecek, daha evvel tef • emanet ay ektir. ve münakale vasıtaları 1• ;alat eder. Camide Hünkarı yet f(hen , e_ Vıgın1 .e Muhiı 'do~ yeru ıntıhabat kanununun 1 nci kıra! ve kıraliçesi tarafından ka f 
Şeyhislam Efendi ile Evkaf nazı şof' ~r ey etı. a L • dın Teş?nin 20 inci ~ünü neşredil- bul edilmiştir. iz edilmi~ o~anlardan da tapu- Hiikfunetin komisyon mas- ediyoruz. İngiliz iktısatçı!atl 
ı ve feraşeti şerife vekili istik-\P. 'n ve beledıye erkanının bu mesı muhtemeldir. Ayni gün Roma, 12 (A.A) - Popoli di ya ~ap~edilmil:'enler muteber ad rafına hi11sei iştirak olarak ikin- Sovyet Rusyanın büyük makil 

1'al ederler. ~kalanı;dan çok memnun ve ~eb'usan ve aJ'.an meclislerile Roma gazetesine nazaran kıra! dedılmıyecektır. . ci taksit olmak üzere 60 bin lira siparişleri sayesinde makine ~ 
Camide namaz kılman ocl 1 mutehassıs olmuş ve şoför arka bılumum belediye meclislerinin Borisin ekseriya nagihani olarak Tapuya rapte~lenl~rle satıl- vermiştir. Bu para yarın (bu- nayiinde buhranın bir derece~ 

~t-i seccadelerin birinci~··e 1 daşla~ n~a hı; h~snü ni- feshi hakkında bir emirname IS otomobille gekncktc olmasına mış olanlar :etkık edılccek .v• giln) komlııyon emrine bankaya kadar hafif olduğunu itiraf 
Sultan Hamit ondan . ıra-, yete yuksek bır terbıye ıle mu- dar edilecektir. Yeni intihaba - binaen bu defaki muvasaletinin k?met takdir olunarak tazmın yatırılacaktır. yorlar. İhracatsız ithalat olı:t' 

kilerde sıra ile Bürha~· ·ın E-,k:ıb~I~ ederek seyrüseferin tan- tın ikinci kanundan evvel yapıl doğru olup olmadığı meşkük _ 
0 ıı;.~~t; mi ~~ııyonda hey'eti umumi- yacağı kaidesini inkar edip Sa 

fendi şehzade SüleK • Efeı;-,zımını ve halkın huzur ve raha- mıyacağı söylenmektedir Mcb tür. Mezkur gazeteye nazaran, selesine el~ce a~ ~lan me- ye ıçtım~ ne~aman yapıla- yet ihracatı aleyhinde bulunıı' 
gıırı ııinin' mahtumu H· E~endı, t~ın teyidini tekeff(il etmişler- usların adedi 150 ye ve a;in aza San Rossorreye Bulgar kıralt- ali : . . . uml~ cağı belli değlldır. Yarın (bu- lamı Sovyet Rusyaya ihracııı' 
ler kBaşklitip, İzzet ""a, Eyıp P_a •dır. sımnki yü7e indirilecektir. nm :valıw: ccyaaı_ge_ ıını. · "tır" • mti. Ban laazrud eye ınttkal etmiı- giln) birinci büro içtima edecek bulunmaktan sarfı nazar eteri 
-aml " ._ "' !:: • un ıc an bazılarının firar- · 1A d • - - ·- . . rı azını ır. 



Hayret ve .. dikkat 
Ba§ı birinci sahifede ı mi<yet verilmoktedlr. S~oo 

Ctbest Fırkanın bu hadisede- lann üzerinde mühim bazı ıpu
; nıesuliyetini, wyguncularm çlaın: bul~uştur.. Taıhk~ta 
Crinde Wlunan Sertbest Fır- devam edılımektedır. Tahıkik~t 
a işaretleri isbat etmektedir. neticesinde dikkate çok şayan 
Mahallinden gelen ma!Umata hakikatler meydana çrlı:acağı 
ıire: bu cihet bütün etraf ile anlaşılmaktadH". . 
"bit edilmj.ş bulunmaktadır. . ~demı~, 11. 
. ldığrmız haıberlere nazaran, Ödemış S. C~m.hunyet !1'ır-
•ndarmalarla tam bir saat mü- kası ocağıınca ıntıhabata ıştl-
deme eden mavzerli soygun- rakten sarfınazar edilmiştir. 

Bir küsta 
. !arın ü zerin de Serbest fıııka 
Ô~miş ocağında mukayyet ol
Uk!an na dair vesikalar bulun
' ğu gibi yakalarında da Fethi 
~yin resianleı:ıi görülmüştiir. İ · d ı· Ah t 

Bu şekavet hadisesi, intiha- zmır e po IS me 
0at vesilesiyle Ödemişteki ba- Ef.yi nasıl vurdu ? 
il Serbestcilerin kazanın en 
luytik amiri olan Kaymakama İzmirde Bumavada çdk çir
~rşı aldıkları vaziyeti dada kin bi<r hadise olmuş, ve Riza 
<çık bir suretle göstermiye yar- isminde birisi: 
dıın etmistir. - Ben Seııbes Cümhuriyet 
Rükilmet otoritesine tecavüz fırkasındanrm. Kimseden kork

Vc fırkalaınnın resmi vesai:kini marn!. · · 
~ılemek cürmile Ödemişte Diyerek tabancasını çekmi ş 
lltıbir kisi teV\kir edilmiş bulun- ve polis Aıhmet efen.diye ateş 
lllaktad~ . Resmi vesikaların etmiştir. Mermilerden ikisi P,,h
gizlenmesi meselesi , hükumet met efendinin kaburga kemik
Otoritesine tecavüz cürmü ka- lerine isabet etmis ve mumai
dar ehemmiyeti haizdir ve daha leyhi yaralamıs,tır. 
fazla dikkate şayan bulunmak- Riza 20 yaşlarında ve Buma-
ladır. · vada ikamet eden Filorinalı Re 

Dikkate şayan olan nokta ce'bin oğludu<r. Ahmet efendi 
,Udur : Bumava polis kadrosunda ve 

Serbestçiler, Fırkalarına rast 143 numarada mukayyet bultm
geldiklerini almıŞ!ar, cemiyet- maktadır. Ahmet efendi Burna
ler kanununun cemiyete gir- vatla !bazı kimsel&in müsaade
ltıesini menettiği eşhası dahi siz olarak tabanca taşıdrklaın
aralarına almakta hiçbir beis m haber alınış ve bunun üzeri
&'Örmemişlerdir. Bu eşhas ara- ne kahvehanelerden birisine gi
Stnda jandarmalarla müsademe derek şüphe ettiği kimselerin 
eden silahlı soyguncular da üzerinde taharriyat yapmıştll". 
bulunmaktadır. Bu meyanda; srra Rizaya .gelin 

Kaymakama tecavüz hadise-- ce mumaileyh. 
si vı.ııkubtilduktan sonra, Müd- - Allaha ismarlatlı'k arka-
deiumumllilC makamı Serbest- daşlar! .. 
Çİlerden defterlerini 've tahsi- Demiş ve yerinden fırlayaralC 
lat makbuzlarını istemişlerdir. dışarıya çtkmak ~stemist.i:,· Ri
Ocak İdare Heyeti, hiç hatırı:- zanın bu ~areketmden ş.uphe
na getirmediği böyle ibir vazi- lenen polıs Ahmet efendı de 
Yet karşısında derhal defterle- arkasından: 
ri kaçnımrşlardır. Fakat ibasi- -. Dur! .• ~. . . 
retleri bağlanarak tahsilat mak Dıye bagı<rmıştrr. Rıza dınle-
buzlarmı o<rada unutmuşlardır. memiş ve koşarak kaçmağa 

Müddeiumumi Bey defterle- başlamrs.trr. Bunun üzerine po
tin kaçmldığını görerek tahki- lis A·hmet efendi Rizayi takip 
kata başlayınca, Serbestçiler etmiş ve neticede yakalama~a 
kaçırdıkları defterleri getirip muvaffak olmustur. Rıza yaka-
teslim etmişlerdir. !anınca polis Ah~e.t efendiye: 

İşte kanuna muhalif hareket - Ne var, ne ıstıyorsun!... 
1ıe bundan sonra meydana çrk- Diye bağırmıstır. Müteaki-
ınıştır. Müddeiumumi Bey ben aralar~n~a şöyle bir muha
tahsilat makbuzlarının dip ko- ve<re geçmıstır: 
Çanlarını tetkik ederken, cemi- - Siz tabanca kullanir mısı-
Yetler kamum mucibince hiçbir nız? 
teşekküle alınmaması icap eden - Evet. · · 
eşhasın Serbest Fırkaya alın- - Görebilir miyim? .. 
1ığını görmüş ve bunların def- - Hayir göremezsiniz. 
terde mukayyet olup olmadığı- - O halde silah tasıdığınıza 
nı anlamak için de defterleri dair hir vesika gösteriniz? .. . 
kanştırmağe. başlamıştır. Fa- - Övle şey kullanmam .. . 
kat 'bütün za!hmetler boşa git- - Hililfı kanun ve nizam ha-
-niş, neticede tahsilat makbuz- rekatta hulunuyorsunu?, talban
lannın dip koçanlarında isimle- calan veriniz? 
ri olan eşhasın defterde mu- Muhavere burada bitmis ve 
kayyet olmadığı görülmüştUr. Riza bu son sual üzerine taban-

Bunun üzerine, işin içinde casını çıkararak: 
~ahtekarlrk olduğu neticesine - İşte... İste tabancam ... 
··anıarak oııbir kişi tevkif edil- Fakat ben bunu size veremem. 
':istir. Demiş ve müteakiben de Ah
.. Şekavet hadisesi hakkında met efendinin üzerine endaht 
Otlemişten aldığrmız ma!Umat ede ede kaçmağa başlamıştır ... 
t a şudur: Ahmet efendi evvela yaralandı-

Ödemiş, 11 ğmın farkına varmadan taban-
İzmir - Ödemiş yolunda oto- casını çekerek: 

tnobil soygunculuğu yapanların - Seni vuracağım, dur! 
takibine müfrezeler tahrik edil- Demiş ve kaçmakta olan Ri-
'nisti. Kazamız kaymakamı Re- zayi ikind defa takibe başla
Cai Bey de bizzat takibe çık- maştır. Neticede yakalamağa 
ltııştı. muvaffak olmuştur. 

Soyguncularla jandarma müf- Ahmet efendinin yarası ağır 
rezeleri arasında Bozdoganın görunmektedir. iza tahancasiy
Çaidağmda gece vaktı bir mü- le •lııirlikte adliyeye teslim edil 
~ademe olmuştur. Müsademede mişti.r. 
Ödemiş Kaymakamı Recai Bey 
de bulunuyordu. Müsademe ne
ticesinde otomobil yolculannı 
&oyanlarda:n üçü diri olarak ya
kalanmış, biri de ;yaralanmıştır. 
\'aralı olan şakı, karanlıktan 
bilistifada ormanın içine girmiş 
ve kaybolmuştur. 

Selim Ragıp B. lzmire 
gitti 

lzmirde, ayın on beşinde di
ğer gazetedlerle birlikte muha 
keme edilecek olan Sonposta 
mesut müdürü Selim Ragıp B. 
dün, vekili İrfan Emin B. le be 
raber İzmire hareket etmiştir. 

intihap her yerde C. H. F. lehinde lktısadt hafta 

Haftalık mali icmal Başı birinci sahifede !:'eylerin mecm1JU 300 kadardır, rini istimal etmiyen köy ve ına-

i k
. , __ _,_ f k k~ Bunların ancak yüzde 4 ü S. fır halle halkı reylerini atmağa de 

m ate ı merı<ıCzuc ır a er unı k "lm" · 0·· - 1 d k d" ı İ "h b t i · ed k · ih ba k aya verı ıştır. g e en son- vam etme te ır er. ntı a a 
~tıma. ere ınt a tın en - ra bilhassa kadınlar gelerek rey sükilnetle devam etmekte ve Bir kaç haftadanberi iktısa- Direktifini bilhassa bu son 
tılerinı~ ~1•J:"hine fçıı;:na~~ 0 

- !erini istimal etmişlerdir. İnti - C. H. fırkası lehine olarak inki- dt alemde otorite diye tanılan iki yerden alan İstanbul Borsa
an netı_ce en etra ın a go I} - hap artık hali sükilnete girmiş şaf etmektedir. Serbeııçiler bu- bazı simalar dünyanın geçir- sı da bu tazyikin altında tabia 
mektedırler. 1 d - b 1 d · k · b" h ld k -bu ıın ugundan sandık aıı a - ra a ıste sız ır a e propa - me tıe oldugu buhranın artı!: tile bir parça ezildi. 

Dün &"ece toplandılar rında muhtarlar bulundurul - ganda yapmakta devam etmek zevale yüz tuttuğunu ve hat.ta Düyunu muvahhade geçen 
Dün akşam da se~besçiler maktadı:r. Esasen itiraz zamanı tedirler. baz~ları gelecek yaza doğru her haftadanberi takriben on puan 

Fethi Beyin riyaseti altında geçmiş bulunduğundan defter - Sarıyerde şeyın düzeleceğini iddaya ka-
1 
geriliyerek dün akşam son mu-

toplanarak geç vakte kadar bu lere yeniden isim ilave etmeğe d dar vardılar. Efkiiri umumiye j amele 97 3/ 4 kuruş üzerine vu-Sanyer intihabatı da evam b h 
hususta müzakeretta bulun - imkan yoktur. Muhtarların inti etmektedir. Burada müntehip u ayallerle bir müddet oya- ku buldu. Düyunu muvahhade 
muşlardır. Serbes fırka Fethi hap yerlerinde durmasını Ser - · landı; fakat dünyanın her ta- ile beraber sair devlet istikrav adedi az olduğundan pek az kı 
Beyin İstanbul halkına neşret - besçiler fırsat bilmekte ve : d" rafında hadis olan yeni yeni kağıtları da gerilediler. Bu me-

l şi rey verme~ gelmekte ır,. f" d .. k"' ı· · kl · "f • tiği son beyannamesirr. büyük - Myhtarlar, Halk fırkasnı - Burada da Halk fırkası ka _ ıat us un u erı, ı !aslar ve yanda yalnız İstikrazı Dahili 
lavhalara iri harflerle yazdıra - dandır. Bizimkilerini, isimlerini. saire bu güzel ümitleri tekrar 99 1/ 4 kuruş fiatini muhafaza hir bir ekseriyetle kazanmakta-
rak intihap yerlerine gönder - cırayıp bulmuyorlar .. diye çir - suya düşürdü. etmektedir. 
miştir. Fakat bu beyanname kin iftiralarda bulunmakta idi- dır. Umumi bir hoşnutsuzluk .ı\IJ.adolu Şimendifer kağıtla 
halkın doğru kanaatı üzerinde !er. Çatalca belediye intihabatı vardır. Meksikadan itibaren he- n da hayli sarsıldılar. Aksiyon-
hiç bir tesir yapmamış, herkes Dün Serbesçiler Fatihte ken 1 b 1 d . · t"habaT men bütün cenubi Amerika lar 18 liradan 16,90 a, tahvilleı 

. . f a·ı . k" . d"k Çata ca e e ıye ın ı .. h . ı . "h ·ı · ı . . d 27 d 24 b -
reym~ ~· H. ırkasına seve seve 

1 
ı ~r~n<'. .. ~senın rey v::ı;ıe -~· tında çalman defter ve intihap ~um urıyet1 erı ~ tı ~h ·ı!'{{n. e ;.n 

1 
. j.uga d~ştüler. 

vermıştır. erını bg~1ru1 nede gene ~s ıs~ gı ı işini tetkik için vilayet idare he- hayn:ış1ıy~rk ar. d 'u bı tı a erı~ k~ _ ı1at en 
1 
uşen dığer ba7.l 

Kör propagandacı otomo ı e a am getırmege. ko 'eti dün vali muavini Fazlı Be ep •.. ı tısa ı es aptan _mı:- agıt ar şun ~rdır: 
.. .. . . yutmuşlardır. Fakat tahsısat . . t"nd t 1 nmFtır tevel ıttı r. Almanyada son ıntı- Tramvay aksıyonu 57 lira 

Üç <lort gundenberı Serbesçı- lan bittig"i için şoförlere az :ıı:ı~ nya~e ı ~ op_a . ~B · habatta müfritlerin kazanması Arslan Çimento 27 75 
ı · "h l · d k" b" Dun tetkıkat bıtmemıştır u · · • " er ıntı ap yer erın e or ır para verdiklerind,'>! aralarında .. d d d"l - k tı" • ka sebebi yine iktısadiyatın tevlit Telefon 23,50 ,, 
adam dolaştırmaktadırlar. Bu hafif tertip bir ağız kavgası ol- gun e. eva~ e 1 ere ır - ettiği yeis ve ümitsizlik değil Reji 8 
adam __ her sandığa sözde rey a~ muştu~. Fatihte de çığırkanlar rar verılecektır. midir? Bomonti 38,50 '.'. 
mak urere gelmekte _ve sonra. artık hali faaliyette değillerdır. Maltepede intihap Yale Üniversitesi profesör- İttihat Değ.irmencilik 26 ,, 

- Attırmıyorlar, ~hye _yayg~ Halk Fırkası ekseriyeti kahire lerinden M. İrving Fischer Ce- Kota harici Mısır Kredi FoJ.T 
r~ koparnıaktadır. ~ıtt~bı bu ko kazanmaktadır. Serbestçilerin Mülhakatta belediye inihabı mahiri müttehide ahvalinden siyelerinin fiati de bervechi 4-
run her ,ma~allede ısını bul.un.- aldıkları rey devede kulak kabi bi~e~ üzeredir. Dün de Malte bahse<Jerken, iktısadi tazyikin, tidir: 
~~sına ımkan yoktur. B~ herıf !indendir. pe ıntıhabı baş~il;mı_ştır. Hali Washington hükumetini de si- 1886 tertibi 175 lira 
boyle her tarafta musallat ol - O kü hazırda yalnız Sılıvrı ve Çatal- lip süpürebileceğini beyan ile 1'9o3 116 ,, 
makta ve muhalifler: 8 darda ca kalmıştır. Sil_~vride bugün, dünya piasalarında eşya fiatle- 1911 " 113 .. 

- İşte haksızlık oluyor, de - Dün Üsküdarda intihabat ge yarın başlamak uzeredir. Catal rinin sukutundan mütevellit fe- --'-"-----
mek için, sözde sebep bulmak - ne kaymakamlık binasının ait cada ise tahkikatın neticesi bek la.kete hakkı ile karşı koyabil- Bı·r zı·yaf et 
tadırlar. Bütün şikayetler lxı ka katında devam etmiştir. Sair lenmektedir. mek için milli hudutların ote-

bildeı)dir. _ günlere nisbetıe intihap yerine Izmirde de intihabat sine de şamil oıacak bir itilaf Parı·s daru·· ıfu·· nun emı· 
Beyoglunda gelen halk mahdut bir kalaba - d• d·ıd· zemini bulunmasını tavsiye e-

Dün Beyoğlu intihabatı gene lık teşkil etmektedir. Serbesçi- tem ıt e ı ı diyor. Mr. Fischerin fikrine na- • f ·ıd· 
kaymakamllık dairesinde de - !erin yaygaralan susmuş oldu - 1ZM1R, 13 A.A. - Teşrini zaren fiatlerin böyle vahim su- Dl şere ıne ven 1 
vam etmiştir. İntihabata Jcimıse ğıından intihabat sükilnetle ve evvelin 14 üncü gününden mü- !:'ette çökmesi mutlaka Avruı>a- M. Sorletinin darülfünunu 
gelmediğinden saatler değiş - daima H_. fırkasının lehine ola - teber olmak üzere intihap müd- yı, Amerikaya karşı olan harp h kkı d b 
tiril/niş ve sandığın açık bulun rak inkışaf etmektedir. Dün deti bir hafta temdit edilmiştir. düyunu meselesini tazelemeğe muz a n a eyanab · 
durma zamanı 9,5- 12 ve 2-5 ola Üsküdarda Serbesçilere rey ve- sevk edecektir. Filhakika itilli Şehrimize gelen Paris darül-
rak tesbit edilmiştir. renler pek azdı. Kadıköyde cerh devletleri Amerikadan istikraz- fünun emini profesör M. Şorleti 

Dün evvelki gWı.e nisbetle b!r Kadıköyiinde Kadıköyde Uzun sokakta otu da bulundukları esnada doların dün İstanbul maarif emini Mu-
az daha fazla müntehip gelmış Kadıköy intih b tı d"ğ .. ran Havagazı kumpanyasından kuvvei iştiraiyesi harpten evvel zaffec B. ve Darülfünun müder-
ve 350 kadar rey atıtn_ııştır. lere nazaran sa~i: g~ç~:;::. Hayim Ef. gece saat 24 te e~~ ki dola~. naz.ar.an 52 cent idi; risl~rinden pr~~~~~r Gabriyel i-

Harumlar rey verıyorlar. Sandık gene kaymakamlık dai- giderken önüne çıkan peyıurcı halbuk.ı şımdıkı doların kryme- le bırliltte. Daru fun~n':1muzu ~e 
· · y · b" k d f d t" (ki· tı"kra d"l dol kıs muallım mektebını gezmış-' Hanımlar arasın.da bılhassa resınde bulunmaktadır Halk orgı ve ır ar a aşı tara ın an ı ıs z e ı en ara mu- . . . . 

·· · b akla ağ al k b"l ·ı k ı d ) i tır. Dün akşam M. Sorletının şe rey verenler goze çarpmakta fırkası her yerde olduğu gibi bu ıç ır surette yar anmış. a ı verı ece o an ır Y ne f D ··ır· . 
idi. Dün Beyoğlunda 100 şık ha rada da kazanmaktadır. Serbes tır. Hayim Ef. hastaneye kaldı harpten _evvel~ dolara nazar~ :::f:~an a~ok:~in a:~:net~r~a: 
nım gelerek hepsi H. Fn:kasına çiler Kadıki)yünde artık hiç gö rılmış, yaralıyanlar kaçmışlar - 79 centtır. Yem A':'.'upanın d~- 1 k b" . f J:"l . . p B ~ 
rey ver~işl~r~ir. Dün ~er taraf rünmemekte, Halk fırkasına o- dır. yunu durup d~rdugu ye;:ekiiı:z y:fet~e zt~:a::~::ı;,;~~~~~unu ve 
ta oldugu gıbı Serbesçıler an - lan teveccüh ve itimat karşısın Karı koca kavgası d~. 5~ ar~ış 0 ~yorb de t ·ı i Maarif eminlerile bazı müderis-
cak 100 de üç rey alabilmişler- da kö~elere çekilip durmakta - Topanede oturan Mustafa ö- bŞup le yo d~ d ı k ı~yn~ mı e !er ve Fransız sefiri M kont 
dir. Beyoğlunda bugün Galata dırlar .. .. orç an te ıye e u anı an na- · 

. h 11 1 h Ik · • . mer, kıskançlık yuzunden zev - kit vahidi kıyas1si istabilize e- Şambron da bulunmuşlar, 
ve cıvarı ma a e er a ı rey- Beykozda ıntıhap · Al h ·ı k T"" k F d ı · · · . . ki d" D"" B ğ cesı tın anımı e avga et - dilmedikçe cihan sulhü tehlike ur - ransız ost ugu ıçın sa-
lerı;ı ~~~ece k e~ ır. :~-k ey_? Dün eykoz sandığı kaza mer miş, kadıncağızı başından ya - dedir Amerika ahiren gümrük mimf tezahüratta bulunulmuş -
lun. a og ~C:. ~ .ar te t1:na7:un kezin~e du~uş ve h~r.kes gele ralamıştır. mani~lanm yÜkseltmekle bu tur. Bugt!n Atinaya h~reket e-
t«<hıp geldıgı ıçıı:ı . kay . .amf rek bırer bırer reylerını atmış - H . f• haks 1 - teşdit etmiştir· çün- decek olan porf. Sorletı demiş -
Sedat B. bu sessızlıkten ıstı a- lardır Burada civar köylüler ırsız mısa ır .. ız ıgı ' tir ki· 
d d k b · ı k yeni yapıl · . . . G 1 d H" . ku bu suretle Avrupalılar Ame · e e ere ır ara 1 • • evvelce reylerını vermış bulun - a atasaray a tnsto apar- "k 1 .. deremiyecek ve "- İstanbulda aldığım inti -
makta olan yolları teftış etmış duklarından rey atmağa gelen- trmanın.da oturan Arnavut teba rbı. aya ~a hg~merikanın 

0 
ka- balardan ve gördüğüm hararet-

tir 1 k hd tt 1 "h b asından 21 yaşlarında Y · ınaena ey ı· · ' h"" ·· ·· k b" ld . Emı·no""nun·· de ~_r ço ma u ur. ntı a at . .. .. .. orgı ev dar ısrar eylediği borçların te- ı ve samımı usunu a ti en 
sııkilnetle devam etmekte ve velki gun Çengelkoyunde bah- d" . h b .. b"' t "" .. k"l çok memnunum. 
H K · · · f" ıyesı ususu us u un muş ı alk fırkası kazanmaktadır. çıvan atınamn evıne mısa ır 1 k . Bu hususi seyahatten bilisti· Dün Eminönü intihabatı ge

ne Bayazıtta kaymaı_ı:amlık da -
iresinde devam etmiştir. 

B du 
.. nku·· gu··n gitmiş. Bir aralık yük içinde eşecc tır. fade Türk Darülfünun mjider -

akırköyünde İ Al d ı k t h -bulunan sandığı kırarak 130 n- manya an mem e e a- rislerile tanışmak}ığım bende 
Bakırköyünde evvelce reyle- giliz lirasını alarak kaçmıştır. ricine sermaye çikarılmasına unutulmaz hatıralar bırakmış -Dün atılan reylerin adedi an 

cak 200 ü bulmuştur. Bunların 
50 kadarını hanımlar atmıştır. 
Serbesçiler gürültülerine niha -
yet verdikleri için intihap ma -

Hayır .. değil, evet! 
devam olunıyor. Buna bir dere tır. Darülfünunlar arasındaki 
ceye kadar mani olmak üzere münasebatın arttırılması tarai
Reichsbank resmi iskonto had-

tarıYII!l· 
dini yüzde 4 ten 5 e çıkarmış- Burada bilhassa Sorbon Da -

hallinde patırdılar yoktu. Ser - B b" . • sahifede 
besçilerin bütün reklamları bir a§ı ırmcı 

iki lav?a ile ~ethi ~eyin beyan ya götürülüp: 
namesınden ıbarettı . - Arif Orucun bayrağı .. 

Burada serbesçilerin rey ve - --Sancakı şerif.. 
rilen masaları~ın başında du - Diye açıldığı ve bir mavuna _ 
ran adamlar bıle can sı}<;ntısın dan getirildiği muhakkaktır. An 
dan .. dol~şma~ta, rey kagıtlarr- cak bunun S. C. F. tarafından 
nın uzerıne hır taş koy~r~k ma- hazırlanıp gönderildiğine ihti -
sayı yalnız bırakmakta ıdıler. E 1 ·ı y lnı b h'd. 

· ·· ·· d ·ı 1 h ma ven emez. a z u a ıse 
mınonun e ven en rey er ep d · d" · · · b" h d f" 

F 
·ı k d" e ısrar e ışımızın ır e e ı var 

Halk ırkasına ven me te ır. d k" d S C F 
S b ·ı ·· d k 3 .. ır ı, o a . . . namına ve 

er esçı er yuz e anca u zor b"" .. · ı · h · · 
d · k d" 1 onun utun prensıp en ancın -
oldurabıl"1e te ır er. d 1 k · "d dınd ı ı 

R kı e ça ışına ıstı a a o an a -
.. ~y .veren an~ z rm S. F. yı kendilerine siper it-

Dun ıntıhap_ ~and~gının başı- tihaz etmiş olanlarını bir defa 
na r~y ~tmak ~çın ~ırana kız daha bu vesile ile göz öüne koy 
gelmıştı. Ellenndeki :e:r pusula maktır. 
lan ayrı ayn renkte ıdL San - . 
<lığı reylerini biri SeI'bes diğeri Yeşıl bayrak vakıasından Fet 
Halk Fırkasına alarak a;tılar. hi B. in bir sözüne ee bu vesile 

Halk Fırkasına reyini veren ile temas etmek isteriz. Bayra-
kız diyor ki: ğın orada bulunuşunun manası-

lnt~hap başladığı gündenbe- na işaret edemiyen Fethi B. di
ri her gün evde annemle kavga yordu ki: 
e~iyoruz. Bir türlü ikna edeme - Bayrak mektepli gençlerin 
dım. Maamafih kanaatlara hür elinde idi. Bunu gazetelerde çı
~etkarı~ .. ~ihayet bugün gel- kan resimler de gösteriyor. 

1 

Cumartesi günkü Cümhuriyet 
gazetesinin ilk sayfasında (İn
tihabat tezahüratı) münasebe
tile (S. fırka lehinde tezahürat 
yaparak yeşil bayrakla intihap 
sandığının bulunduğu yere ge
lenler ... Ve bu yeşil bayrak Vefa 
spor klübüne aittir, fakat bu ba
yrakla gelenler o klübün men
supları değildir. O halde yeşil 
bayrağın manası n e ?) 

Tarzında bir yazı onunda üze 
rinde bir resim var, Cümhuriyet 
gazetesinede rica, arz ettiğimiz 
gibi bu havadisi tahkik etmeden 
yazan bu gazetenin o havadisi 
veren muharriri spor kulübünün 
ne demek olduğunu bilmiyen ta 
nnruyan bir zat olduğundan bu 
yanlış haberi vermiştir. 

1 -Vefanın bayrağı üç köşe
li üstünde bir yıldızlı değildir. 

2 - Vefanın bayrağı o gün 
yurdundan dışan çıkmamıştır. 

3 - Vefa idman yurdudur. 
Siyaset yurdu defildir. 

tır. Maamafih bunun neticesi rülfünunupdan mezun Türk miı
olarak Berlin Borsasında gerek derrislerile görüşmekle bahti • 
hükumet fondoları ve gerek sa- yarım. Türk kızlarının Darül • 
nayi ·ıağıtları mühim surette fünun tahsiline gösterdikleri 
sukut "!!tmiştir. Kaçırılan ser- büyük alaka ve rağbet çok şa -
maye bilhassa İsviçreye nakle- yanı dikkat ve takdirdir. 
dildiği için bu aralık İsviçre Umumi haı;pten sonra dünya-
frankı !sterline nazaran prim nın her tarafında kızların bu ka 
yapmaktadır. bil tahsillere çok ehemmiyet ve 

İspanyada "Ceıntrale de de- rdikleri muhakkaktır.,, 
vises" henüz eyi bir netice ver. Paris Darülfünun emini Türk 
memiş olacak ki iki haftadan müderrislerini Fransayı ziyare 
beri peçeta 45,50 tan 48 buçuğa tc davet etmiştir. 
dü tü. Pariste gelecek sene toplana f ngiltere, iktısadl müskilinin cak çoğrafya kongresine darül 
hallini, elyevm Londrada top- fünunumuz da iştirak edecek • 
!anan imparatorluk. konferan- t" 

İ ır. 

sından bekliyor. hracat emti-
asma mahreç bulmak meselesi Komünistler beraet 
gittikçe güçleşdiği için hiç ol- ettiler 
mazsa Dominyon piyasalarını lzmirde komünistlikle maz-
temin etmeğe uğraşıyor, halbu- nun Saffet, Muhiddin, Abdul
ki Dominyonlar tamamile müs lah, Necati ve Süreyya efendi
takil birer devlet gibi hareket !erin İmnır Sulhcezada devam 
ederek onlar da, evvel emirde eden muhakemeleri hitam bul
kendi menafii hususiyelerini muştur. Son celsede Muhiddin 
temin ve sonra imparatorluk ile Süreyya hazır bulunmiyor· 
hukukunu münakaşa etmek is- lardı. Şahitler dinlendikten ve 
tiyorlar. bazı evrak okunduktan sonra 

Bir saat devam eden müsa
deme neticesinde diri olarak ya 
kalananlar Ankaranın Hayma 
na kazasından İsmail oğlu Os
ınan, Ödemişin Yenice köyün
den Kulaksız oğlu Hasan ve 
J<;onyali Yunus oğlu Kürt Ali
dır. Yaralanarak orman içine 

dı. İşte ıkımız de ayn ayrı fırka Fethi B. in adeta resimleri 
Klüp murahhaslarını !ara atıyoruz. görmemiş gibi söylediği bu sözü 

davet . _Odadan ç~kark~~ kızı, :ınne de filen tashih etmiş olmak için 

Nizamnamesinde bunu tasrih 
etmiştir. Siyasetle alakadar ol -

Hafta zarfında İzmir ve sair maznunların ha1kı komünistli
ihracat merkezlerinden takri- ğe teşvik ve tehyiç edici hare
ben 300,000 !sterlin vürut .et- katta bulunmadıkları anlaşıldı· 
miştir. Bunun 184,000 i_ ithalat ğından beraetlerine karar ve
tüccarı, mütebakisi de konsor- rilmiştir. Beraet kararını duyıuı 
syom tarafından mübayaa edil- maznunlar: kk~~an ve izini kaybeden de 

urt Mehmettir. Kürt Mehmet 
aranmaktadır. Diğerleri silah 
Ve cephaneleriyle beraber ya
kalanmışlardır. 

Soyguncular aldıkları para
lan tevzi ve teslim eyledikleri 
Verleri söylenıişlel'dir. Bu şa
lıııılar da meydana çıkarrlmış
'h~drr Bu rnqeleye Çok ehem-

T. 1. C. 1. lstanbul Mıntaka- s~.m.1?' harek~tıue sınırlenmış gö hadise esnasında yeşil hayra -
~nuyor, muna~aşa arala.l\tt.da ğın kimler elinde olduğunu gös-

sı Riyasetinden: hala devam edıl'.?rdu. termek için iki resim dercediyo-
Nizam1 vaziyetlerini kaybet <;i'e_nçl~r ve munevverler rey- ruz. Bu resimlere bakıldıktan 

miş federasyonlar hakkında lerını daıma H. Fırkasına ver - sonra: 
o-örüşülmek üzre mıntakamıza mektedirler. "' F - Nerede bu mektepliler?. 
mensup müttefik klüp mürah- atihte İntihap Diyecek olan gene herkesten 
haslarının 17 teşrinievvel 930 Dün de Fatih intihabatı kaza evvel Fethi B. olacaktır. 
cuma günü salbah saat onda binasınde. aevam etmiştir. Bura 
Cümhuriyet Halk Fırkası Bey- da da intihap sükunet içinde ve Vefanın tekzibi 
o_ğlu mer~ezi sal?nunu teşrifle-ı H. Fı-kasımn lehine olarak ce- Fefa idman yurdu umumi ka-
rı ehemmıyetle rıoo olunur. reyan etmekteıiir. Dün attl~n tip)i~indeo' 

mıyacağına dair hükumete ta -
ahhüdü vardır Binaenalehy bu
yurdukları gibi (Vefa)nm men 
suplan tarafından taşmmıyan 

hayalen ona ait olduğu söyle -
nen bayrağının Kasımpaşada ve 
ya her hangi bir yerde açılmadı 
ğını arz v e bu haberin muhte
rem gazetenizde de yazılarak 

düzeltilmesini rica ederim efen-
dim." 

mistir. • - Yaşasın adalet! ... 
Esham ve tahvilat Diye bağrışmışlardır. 

New-Y ork Borsasında ye- lzmir borsası 
niden vukubulan mühim bir if- İZMİR, 13 A.A. - Bugün 
las üzerine külliyetli miktarda 18 kuruştan 3 ı kuruşa kad;,. 
menkul kıymetler satılmış ve 1940 çuval üzüm ve 9,5 ku• 
bunun neticesi olarak Paris ve tan 38 kuruşa kadar 1800 ~ 
Bertin Borsaları tekrar sarsıl- incir ve beş kuruştan ı P n 
mıstır. hurda satılmıstır. 



1 

3 
6 
~ 

.. 
p. 

c 
ıal 

-
Jı .. 

,. 
l. 

' 
tı 
1:r 
el 
ıa 

l 
i • 
~c 

ee 
laı 
ıaı 

m 
ıa 

hı 
ta 

s İ M p L E K S 

miktarda ve 
cins radiatör 

Proje ve 
caddesinde 

muhtelif 

bulunur. 
keşif i;in: 

fktısatlı, Asri 
ve sağlan1 

(S İ M P L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden % 40 
nokaan kömür sarfeder , 
ve iatimali son derece ıuhu
letlidir. Fabrika ıubesi olarak 
depomw:da her zaman kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Borsa ban ittisalinde, Tllrbe 

KIRKOR JAMGOÇY AN müeasisesinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

:araçhıı.ne b&t1nda Horhor caddesinde Mu:ıir Paşa konağında 

Leyıt ve 

nehari Hayriye Liseleri erkek 
Ana, ilk , orta ve lııe km lan vard:r. Kız ve erkek talebe ayn ayrı kı<ımlardadır. BUtUn sınıflen 

mevcuttur. Tıllm heyeti en maruf mUderıls ve mu•llimkrden mOrekkeptlr. f'ransızcı tedrisata ilk sınıflardan 
bıflınır. Ltylt talehenln bllha u gıda ve oıhbatine azami dikkat ve ihtımam olunmaktadır. Talebe mektebin 

huıu otomoblllerllt mektebe ııelir ve akfam evlerine ayni v<saltle Rönderilir. 
Kayıt muamele i deHm etmektedir. Teıiri. ata başlanmıştır. Tel. J;t. S30 -

1 

Apartımanınızı tezyin ve tecdit ihtiyacında mısınız? 
Beyollu'nda letlkl61 caddeelnde Tokathyan kar,ıeında 223 numaralı 

L U V R Mağazaları 
Gayet zen~n mefr~aı 

O/o 30 

levıztmıunın 

emrinize 

O/o 20 

mıınteb p çeşitlerini son derece 
amade bulundurmaktadır. 

0/QlO 

tenıılatlı !iatlarla 

O/o 5 
ni .. Kuponlarda 

!il 

Kumailarda Halı Ye mobilyalarda l\Iıı~amhalarda 

il 

ir -
ri 
iz 

le: 
lU 

.aı 

ııı 

ılı 

1 

in 

.. 
bı 
r 

1 

Hiç beklanllmadlOI bir 
z•manda birdenbire 
zengin olmak ancak 
T•yyare Plyongo bllatl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllBE PlllNG~S~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 'f EŞRİNİ 
SANI 1930 DADIR. 

BOyQk 
45.000 

lk .. amiya 

Liradır 
12 Teşrinievvel akşamına kadar tespit 

edilen isabetlet: 
Lira Şıılido Bomontl caddesinde 38 numarada \ladam 

Roz Lni . 
• • Boıtancı 'da Şevki kaptanın zevcesi Madam Katina 
• " Bavezit'te Okçular başında çorapçı Dimltri Efendi 

10,000 Lira llantarcılar'da \lustafa ~:fendi. 

Tayyare piyangosunun 3 üncü keşidesinde: 
40,000 ilin Lira iaabet eden "3,411. Numaralı bilttltı dört 

parçası lstanbulda, bir parçası Galiayıntıpta satılmış 

hirer parçuı Bursa, Gebze ve lzmirde sanlanııyarak iade 
edilmit. iki parçaoı da sanlma .. ııtır. 

ı R,000 ilin Ura isabet eden "33,567. Numar.lı biletin iki par
çası lsıanbulda, bırer parçası lzmir ve Sarıkamışta u
ulmış, iki parçası Inınbuldı ve birer parçası .\danı ve 
Berf,ama da sınlamıyaıak iade edilmiş, iki parçuıda 
!ili mamı~tır. 

10,000 Sin Lira iubtt eden "32,93~. Numaralı biletln üç par
çası I<tanbulda, üç parçası 17.mirde, birer parçası Kuş· 
adası ve lsklllpte satılmıf, iki parça11 da satılmımışnr. 

,. 
,.Balıke~irvilaveti en-• 
-cümeni daimisinden 

Azami mıkdarı 

Kilo· u 

101250 
10906 

Un 
Sığır etl 

ıı. Balya - Çanakkale yolunda müstahdem amele pölüj(ii c!radının 

tı e eı maliye nihayetine kadar verilecek lqesinden bahlda mıkdarı 

•1 muharrer un ve sığır eti 3 tcırinisani 980 tarihine müsadif pazar

tc ı gunıi saat on be~te ihale edilmek: tizre yirmi gun müddetle 
\ .. kapalı z"rf usıılile miinakasaya vaz edilmiştir. Talip olanların 

dipozıtoların ) uzde yedi buçuk nisbetinde dipozitosıınun vezne) e 
t.slim ile )t:vmi ıne:tkôrda şeraiti mlinakasayı ögreıımck i~ttyen

lcrin daha eı Hl ~ııt:umene cclmekri ilAn Ol1;!.~U1 

[ 
J st:.;;;,;j-·ı;ı·;~ii;;-;;i· -·,; 

ilanları ..... ___ ....... ___ -
lstanbul Belediyesinden: Ser. 

yar esnafın e\ velet: il:\n olıın~ıı 
saatlarde aşağıda gösterilen ma 
hallerde dahi akşam pazarları 
kurmalarına müsaade edilmiştir 

B~latta Yarım Balat rokal(ı. 
Fatihte llafızpa~a caddesi 
Çemberlita~ta Vezirhanı kapı-

sından Nuruo maniye camii ka
pısına kadar. 

Kumkapı meydanı (Belediye
nin göstert:cel(i mahal) 

Küçıikpazar caddesinde fırın 
önünde Cnkapanı caddesinde 
mıintchi atlama caddc,inin bir 

kı<ını ,\fal-mutpa~ada 1 lacıköçck 
camii ve Tarakçılar SJkaj!;ı. 

Hocapa~a<la Kemal Bey sine
ma<ı arkasındaki sokak (Demir 
kııpı meydanına çıkmamak şar
tile.) 

* * * 
t:miııönLi lklediye ~uhe,imlen: 

Dairenin rn.ır<madi tamiratına 
ait malzemesi dairece tedarik 
edilen kaldırım işçllil(i 16· 11-9.~0 
tarihinden itiharcn bpalı zarf 
usulile 20 !(ıitı muddctle müna 

kasaya konmu~tur. Zarflar o-12-

930 tnrihire mıisadH perşembe 

gunu saat 14 de açılacağından 

talip olıınların şeraiti anlamak 
ıizre daire fen şubesine müra
caatlan llAn olunur. 

Münakasa 
llallçte Karugaç'ta Zümre Zade 

Şakir ve şürcUsı fabrikasına 50· 70 
ton kadar "Fondrl Kok, döküm 
kömilril ile 80· 100 ton kadar hurda 
maden piki (Matine aksamı hurda· 
lan) tlınacatından ıalipleriıı terald 
mönıkasayı ınlımık ilzre idare ml
dürlyetlne milracutları. 

Satılık Hane 
Taksim' de · Tarlabııı - cadde

ılnln başında Zanbık sokagında 

köjede sekiz odııı havi Hl nume
rola mükemmel ktğir bir bap hant 

saıılıknr. Talip olanların Galatı'da 

Öme< Ahit Hanında birinci kana 
6 numerolu yazıhaneye miiracaatluı 

ilh olunur. 

Adet Cinsi 
.Fireze tezg§hı. Kayışla müteharrik. 
Dik pilanya tezgahı ,, 

Makas YC zımha tezgAhı. ,, 
1 Al(ııç pılanya tezgAhı. Elektrik nıuriiri ile mllreharrik (a Cuple) 

1 Ağaç daire hıçkısı. ,, ,, ,, ., 
1 ,, Şeriı bıçkısı. ,, ,, ., .., 

Vantilatör. E.lektrikle müteharrik. (1 2 Beygir kuvvetinde) 
2 ,, •• ,, (1 lleygir kuYvetinde) 

Bcrvechi balA sekiz kalem alat 23-10 9:10 per~cmbe günü saat 
ondortte ihalesi icra edilmek üzre kapalı z~rf tMılilc mtinakasayA 

vaz olunmu~tı.lr. Taliplerin ~eraltini aıılaın:ık uzre Ortaköyde çıra

ıı;an sarayı itti~alinde kain mektep müdiırlüj(unc veya defterdarlık 

binaıında iktısadi muesscsdcr muha,elıecilip;inc ve muııakasaya 

i~tirak edeceklerin kanunu mahsıı;uııda ıarif edılen ~ekildcihzar 

edilmi~ ccklif mektuplarını ve mc~kt\r mııha,ehcciligc tevdi ede

cekleri Y<' mukabilinde alacakları teminatı nı \ :ıl;kate rıakbuzıınu 

hamilen ye\nı \e saati mezkôrda mektepte mtiteşekkil komi~yonu 

mah u~nna muraca~tl.lrı. 

Dev et Demiryol arı 
idaresi ilanatı 

.............. ~11311 ............................ .. 
100 ton ~ıır~oför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa ı O· r l-9JO pazarresi günü saat r 5 de An karada dev

let demiryOlları idaresinde yapılacaktır. 
~lünaka,aya iştirak edeceklerir. teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar miinaka~a k!tip
ligine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartr.amelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~aüh sulh n~onco hukuk nıa~keınesin~en: 
Apğıdl\ isimleri ve mahallı ve tarihi vefatları yaıılı ölllle· 

rin terekesi mahkememizce ta1flye edilmekte olduğunda~ ala

cak ve borçluların taribi ilandan itibaren bir ay ve iddiayı 
veraset edenlerin llç ay zarfında hizalarında yazılı dosya nu· 
maralarile İstanbul Adliye dairesi Eytam müdüriyetinde tas· 

fiye memuru Ömer Faruk Beye müracaatları ilan olunur. 

Dcıye No. Müteveffanın ismi Tarih ve mahalli vefatı 
92811335 Mehmet oğlu Ahmet 30 ağustos 340 Cerrabpaıa 

,, Abdulaziz ,, Fer'i 17 T.evvel 340 ,, 
,, Hasan ,, Recep 28 ,, ,, 
,, Hacı Mehmet ,, Haaan Fehmi 23 ,. ,, 
,, Ali ,, Hamit 2 K. evvel 340 ,, 
,. Ahmet ,, Ali Galip 3 ,, ,, 
,, Mehmet ,, Saim 12 K. aaııi 341 ,, 
,, Kadri Zülfikar 29 ,, ,, 
., Recep oğlu Şaban 30 ,, ,, 
,, Mü'min ,, Hafız Hamit 20 Şubat ,, ,, 

,, Ruşen ,, Zülhahar 22 ,, ,, 
,, Hasan ,, Faik 3 mJrt 341 ,, 
,, Ahmet ,, Mustafa 3 ,. ,, 
,, Ahmet ,, Muhiddin 16 ,, ,, 
,, Halit ,, Ibrahim 30 ,, ,, 
,, Gül ,, Ali 31 ,, ,, 

928/1335 Ali oğlu Mehmet Sabri 22 K. evvel 340 Gureba 
hastanesi Malatyalı 

" 

" 

Abdullah oğlu Mehmet 18 K. evvel 340 Gureba 

hastaneııi Çerkeşli 

Osman sğlu Faik 21 K. evvel 340 Gureba 

hastanesi Trabzonlu 

Erzak 
Ye levazımı saire monakasası 

Yüksek orman mektebi rektorlu
ğundan: 

Mektebimizin sekiz aylık erzak ve levazımı sılrcsi kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 

üzre her gün ve münakuaya iştirak etmek için de yevmi ihale 

olıın l .'5 teşrinievvel 930 tarihine müsadil çartamha günü saat 
14,30 da Defterdarlık binası dahilinde mUessesatı iktısadiye mu 

bayaat komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Tetinla~ YillJetin~eı: 
Vil!yetimizin solak Çeşme mevki!nde teslı edilen Amerika asma 

fidanlığına alt 23988 lira 80 ku[u~ bedeli k94illl bir binanın 

ln~ası 1 teşrinievvel 930 çartamba gününden itibaren yirmi gün 
n•üddetle ve kapalı zarf usulile münakasa ya vazolunmuştur. Talip 
olanların plln ve keşif evrakı ve şartnameelni görmek üzre her 

gün TeklrdaAtnda komisyonu mahsusa mUracutları ve yevmi 

ihale olan 20 te,rinievvel 930 pazartesi günü % 7 .'5 nisbetinde 

teminat akçesi veyahut muteber bir Banka ır:ektubu ile komisyona 

'll"racaatlan ilAn olunut. 

• 

lstau~ul ~ünırutleri ~aı nıu~uriJetin~en: 
Samsun );Ül"lrüjtıindc yapılacak ~ondurma ve memur odaları 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mıinaka:a 20 B!rinci T~rin 

9:10 Pazartesi günii saat 15 tc amsun Gümrük Ba~ mıidıiri ·etinde 
yapılacaktır. Münakahaya i~tlrak edeceklerin teklif mektuplarını 'e 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Fa~ m i

düriyet muhasibi mes'ulüne vermeleri llzımdır. Talipler rnunaka,a 

'i'lrtname plAn ve lı:e5ifnameyi lstanbul Gümrük baş müdtiriyt:tind,n 
tedarik edebilirler. 

••••••••••••••••••••••••• 
İTTi HAD J MİLLİ 

Tiirk sıgorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eıleıiz. 

Sigortaları halk için miiaait ıeraiti havidir. 

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

...... ..... Telefon: Boyoglu-2003 -C••••+++ 
Boş şişe ve dama
cana münakasası 
Pendik serom darülistihzarı için 

Adet 
10,000 boş şişe birer kiloluk 

100 Damacana 

Pendik bakteriyolojihanesi içiri 
16,800 muhtelif boş şişe 

ihaleleri l<- I0-9.10 tarihinde icra olunmak uzrc mevkii münaka

saya konulan balAda cins YC roikdarları gösterilen şi~e ve dama

canalara yt:\ mi mczkurda talipler tarafından verilen fi yarlar haddi 
Jayıknıda görtilmediğinden bir hafta müddetle münakasa temdit 

edilerek ı S · 10-9.30 tarihine müsadif çarşamba giınli saat 14 de 
defterdarlık binasında mııessesatı iktisadiye komi~yoııunda aleni 

ı~ ııakasası yapılacağından taliplerin mezkur komisyona mıiraca

.. .ırı. 

Sln~ma ve t/yatrolar: 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

Salı ~iinu 

akşamı sut 
21 ISTftHBUL BELEDiYESi 

:~ıtir ij ~~ ~ij 
pi)eS 

3 perd' 
"\azan : \\' 
Somerset 
"\laughma 

'fercüme edl!n 
A. Muhtar 

1111 

.11111111 

ı\\lllet Tiyatrosunda 

Bıı akşaın • a~iı ve Cemal 
Sahir beyler kumpanyası O· 
mer A vılııı ve Eye\ - toıoıınn 
iştirakile (,:ıfte sağırlar ııiilüuç· 
liı oyun. Kırkından sonra a
zanlar kalıkahalı komedi. 

Varyete v. s. 
. 

BU AK~AM PANGALTI 
Sll\ EMASI:'-<DA 

Komik Na~İl B. rejisör Kara 
kaş ef. ve Darülbedayi san' 
atkarların<lan Kınar J 1 anımın 
iştirakile Dilenci kadın dram 
5 perde komedi, varyete v. ıı. 

Kadıköy Süreyya Sineaı111 

DEVLER 
VA D 1 8 

Mllton Sib carafından 

Daktilo aranıyor 
50 lira maaşlı bir daktilo ara

nıyor. Talip tahsil ve tecrübe 

şarttır. Fransızca bilenler tercih 

olunur. Dördiincli Vakıf han 

No (371 

lstanbul ikinci Ticaret .\ lahke
mcaindcn: 

:Vlııkaddema Dördüncü \"akıf l la• 
nınd• Asma katıa 28 No. da Ban· 
kerlıkle mU~teRil bulunan 'e h•kn 
Be)'oğlunda Bny1lk l'umak Kapıda 
Yeni yold• \'itaris apartımanıoda 4 
No. da mukim :\]ark \ italiı i".fon
dinin markemecc Hlftrnıa karar \O· 

rilmiş \e 14 10· 1930 tKrihinden ııi· 

haren ill:ls açılmı~ ve aıayı mahke
meden CclAI Fuat fll·v illb memu
ru tayin <.dilmiştir. 

1 Kendi<inden •l•cak \ei;tih-
kak iddea edenlerin !~bu haklarını 

tarihi ilandan itilıan n bir a içinde 
mahkeroc<le if!A• ld rc,ıne kavdettir· 
meleri ve hu baptaki dell!lerinin a ıl 

veya mii,add•k suretmini tevdi ey
lemeleri 

2- \ lüflise borcu olanların da 
keza bir av içinde kendilerini bll
dirmtlerl (hilAfını hareket ceza! nıes'
uliyed muciptir) 

3- Müflisin nııllarını ha n~ 

ıuretle olursa olsun ell<rinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak· 
im mahfuı kalmak şanlle keza lılr 

ay içinde lflılı ldarcıi enıriııe tr.vdl 
eylemeleri ve ıtm,ıler~c cezai meı1

~ 

uliyete uğrıHcakları gibi makbul 
mazeretleri bulunmadıkça rilchanı 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 llk lçıima. 25-10-9~0 tari
hine mitsadif cumartesi guııil sut 
14 de mahkemede iflAs odunda 
ıkdedlleceAUıdan alac•klılann me?.kiır 

gün ve ıuue bil asale veya bllvekAI 
hazır bulunmaları ve mUfli8in mliı· 
terek borçlularile kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden satr kimselerin 
içtimada bulunmaga hakim oldu~u 
tebliğ vo llAn olun~r. 

Doktor 

HAFIZCE\iAL 
Curuadan maada günlerde ôğle 

den ıonra >aat ( 14 • 1 O l da l ıan· 
bul llivanyolunde ( 1 ra ) numero· 
lu husu'! k•binesinde hutalana 
kaim ed.r. 



SAU 14 T~:ŞRlNlEVV EL 1930 

lanbulun Pek yakında r 
Neşet Omer B. Darülfü-1 Bl!ledlyede J Yünkers ..___E_k_on_o_m_ı _J yerli mal 1 Mahkenıelerde l 
ilUn Eminliğinden çekildi imar işleri E:r~nd'::'dö:cdü _Paha!!!ık ~:~fy~t~:in ~::;~! Bir _hera~t 
y · D ··ıf·· E · · h t ihtisas komisyonları- Tıcaret Odasının h-.- p k k i· 

1
A K1msesız bır çocugun 

enı aru unun mını cuma veya u k·ı· h l _ Sebebi, motörüne anz d 1. e ıymet ı ma umatı h . 
·· .. · "h d'l kt' nın teş ı ı azır ıgı yat pahalılıg" ı ce ve ı ı'htı"va edecek azın macerası pazar gunu ıntı ap e ı ece ır. olan sakatlıktır ---

. .. Şehir meclisinden sonra Ag" ııstosta hayatın daha Milli tasarruf ve iktısat cemi Mahkeme bu zavallınır. D k k d kl Dün_ hateketi mükarrer bu- · 1 k · ih l · al ığer fakültele. r hu u namze ı_ne rey verece er; faaliyete geçilecek . w yetı mem e ette ıst sa ve ım beraetı"ne karar verdı" 
d d k lunan G. 38 Yunkers tayyaresi zıyade ucuzladıgını edilen eşyaya halkın ve haricin 

d1van azası a eğışece Yeni belediye kanunu muci - hareketini 6 güİı tehir etmiş- •• • .b · · lh k · · b" b . . 
gosterıyor rag etını ce etme ıçın ır ro Ceza mahkemelerınden bı· 

Darülfünün emini Neşet Ö - hince şehrin iman, su meselesi tir. . şiir tanzimine başlamıtşır. rinde Hüseyin isminde biri, siı 
·:

1er B. dün sabah eminlik mfü ve saire gibi işlerle meşgul ~l- Bu teehhurun sebebi tayya- • Tıcaret oda~ı t~Gaf~dan ~- Bu broşürde milli istihsal ve katle ıpaıınun olarak muhake-
Qetinin hitam bulması dolayısi- mak üzereteşkil edilecek olan ih renin motörüne i;akatlık arız ol gustos ayına aıt eçınme •n- ih dd 

1 
. . 

1 1
A b 

ı d d k .,, d"" d'l · t' raç ma e enmız e, mamu a me olunuyordu. Maznun on eş 
e.bu vazifeden çekilmiş ve e- tisas komisyonları için hazırlık ması ır. e ;1 d kun neşre 1 mığır. tınıızın neler olduğu, nerelerde on alu yaşlarında, aylardanberi 
llııniik vekaletini fen fakültesi !ara başlanmıştır. Fakat bu ko- Tayylr: dün sab~h muayhyen İ nbel sehnazarb~ ust~~ta bulunduğu, nevileri ve cinsleri, makas değmemiş uzun saçlı, 
ı·eisi kimyager Musafa -Hakkı misyonlara şehir rıeclisi azala ~ saatte tınaya muteveccı en stan u a ayat ır ay evve ıne f tl . tı 'h .. V S bitik kılıklr bir çocuk. Taksim 
lley ... tevdi ve devretmi .. tir. rmdan da iltihak eılecek zevat hareket etmiş, fakat motörün nisbetle daha çok ucuzlamıştır. hıaka kerıd, sa ş,fı raçl şerl~tı · · 

.., Y • ı d' • · · ·· ·· K"" ""k ın a mu assa ma umat ve- deki apartımanlardan birine gi-l1foıet öpıer B. emanetten ay bulunacağı cihetle ancak yeni ıçş ~me ıgı.?ı g_o~unce . d~_çu 1914 senesi ilk altı ayında rilecektir. rip ayakkabı aşırmakla maznun 
tılın~an evvel vekalete müra- meclis toplandıktan sonra faali ~ ~ec~1~en1'. ell: g~rı Mon~- ayda 100 kuı;ış vasati para il~ Milll tasarruf ve iktısat cemi Reis soruyor: 
caat etmit ve yeni emin intiha - yete geçeceklerdir. r~ eş~ . 0 "5'.:: 1ını:a1d~t~'.· ~~o- geçinebilen b•r aile 1930 senesı yeti bu broşürde zikredilecek me _ Bak, gece yarısı apartıma 
lıııtuı.ın 17 teırini evvel cuma Diğer taraftan gene yeni ka- run __ tamk 'arı sody em ıgıne go~e Temmuzunda 1254 kuruşla ge- vat hakkında Ticaret odasından na girip ayakkabı çaimŞ_sın. Bu 
giinü icrası için isti.ı:anda bu - nun mucibince turizm ve saire 6 gun a ar evam edecektır. r.inebilirdi Halbuki bu nisbet !' · · · na ne aı·yeceksı"n7. 
l M fh .. rü d h 1 ~ · ma umat ıstemıştır. llıınıuıtur. gibi teşkil edilecek olan şubele- a~ma ı. mo.to n a a evve Ağustosta 1243 kuruşa düşmüş . Maznun öne arkaya sallan-

Darülfünun emin vekili Mus- rin bütçeleri de tanzim edilmek tamır edılmesı de muhtemel- tilr Ilk içtima ve kararlar dı. Yu1rnndu. Elini ağzına gö-
tafa Hakkı dün sabahten itiba tedir. Şehir meclisi toplanınca dir. .1914 senesine nazaran 1930 R .. . türerek bir kaç defa kesik ke-
ren faaliyete geçmiş ve intihap bunlar da berayı tasdik verile - Gazi Hz. nin cevapları senesindeki tereffii altın para . ~ssuran~ ' . Tu:k anon~m sik öksürdü. Sonra anlattı: 
hazırlıklarını bitirmiştir. 1',min vekili M. Hakkı b•g cek ve ondan sonra şubeler faali Reisicümhur H Y" k t nazan itibara alınırsa 100 e na- ~ırketı heyetı ıdaresı yaz tatı - - Reis beyefendi dedi ben. 

_Diin bir ÇQk münderrisler e - tır. Fakülteler tamamen müste- yete geçecektir. Şehir meclisi . k z. un ers ay zaran 135 dir. linden sonr~ ilk içtimaını . dü~· Allahtan gayri kim~esi 'olmı· 
tı:ı i · l · yaresı umandanı tarafından . . saat on yedıde Hasan Beyın n d .ın vekilini z yaret etmış er , kildirler, Emanetin sadece ne- •Ik içtimaını Teşrinisaninin o - kendı'len'ne çekı'len tft~ı·mat tel- B•r evvelki ay_ a nazaran. en . . . - yan bir biçareyim. Ne anam 
ır d k d k ~ yasetınde akdetmıştır. Devlet b b karde•'ım · zaret vazifesi vardır.,, nun a a te ece tır. grafına cevaıben atideki telgra- fazla tene.zzill _yıyecek_ veıçecek B k . var, ne a am ne ~ .•. 
E:-:- vekiliru"n beyanatı l k? C b 1 d dd 1 d d V k ~ d . a_n asını_n hı_sse senedatına Sabahtan akşama kadar, bı·r lıa-••auı Emin kim o aca . e · et" e e · 'n fı keşide buyurmu .. ıardır ma e enn e ır. a ıa ay m- d im 
Mustafa Hakkı B. bir muhar mıy 1 ıyenı Y • l"t t . 1 dd 1 . ıştırak e ı esı mevzuu bahs ah'b' . a--· b' 'k .. Dl·g· er traftan tal1kı"katımıza . . y··nk G 3 . li b. " ına ve emız eme ma e en 1 k . ti k b 1 yır s ı ının ver ıgı ır ı ı yuz 

tirim· t"d ki ·zahau vermi" son ıçtımaı u ers - 8 ışaret en ti- f" 1 · ··k 1 · · k 0 ara memnunıye e a u e- k ı k ·1 aldıgı· m · ıze a 1 e 1 
s - go··re miktarı 109 kadar olan Da ··k Al k . . ıat en yu se mış, gıyece eşya d"Ld'kt · k t" 930 uruş u sermaye 1 e 

tir ' yu man ara tayyaresının 1 .1 . en sonra şır e _ın se- ufak tefeg' i satarım. Bog- azımı 
'': . . ru··ıfu··nun mu··derris ve muallim- Cemi"eti. belediye Perşembe .. · · · . .. . ve ev kirası ayni seviyeyi muha- ilk l 1 k t h 

V k~l k ı J Turkıyeyı zıyaretı munasebetı nesı a tı ay ı vazıye esa- ·· 1 00. 1 d um - e " etten v __ a ı 0 an ıstı- lerı'nı·n ekserisi Hukuk fakülte - gnü içtima ederek encümenler- . faza etmiştir. b' · b" tkik şoy e Y e oyuruyor · 
ıana b h ğl k d le ızhar olunan hıslere teşek - . . . ~yesı ıtte_ .~a~an~. ~emnu- Fakat, sadece karnın doy· Ilı" yarın sa a ~ ey~ a ar si namzetleri olan müderris Mu ce tetkikatı ikmal edilen bazı kür ve muvaffakıyetler temen _ Geçınme ındeksıne naz~an nıyet oldugu goru!:muştu_r. R~z ma.sı kafi değil... Geceleri, yan-
c Usbet c~v~p gelırse c~:m~ya, aınmer Raşit ve Yusuf Ziya D. evrakı müzakere ve intaç ede- nı· ederı·m. hayat İstanbulda bu sene bıda- namade mevcut muteferrık dı 
evap k rsc a ar gunu sa , • - gın yerlerinde, viranelerde ge-

at g_ecı 
1 

D ~. z1.. k f - lere rey vermeğe mütemayil ol cektir. Bu, cemiyeti belediyenin Reisicüınhur yetindenberi on üçte bir nisbe- ger bazı hususat hak_ k_ında la_ rı"rmek, yaşıyan bir insan için 
t on dörtte a:ul_hunun onl e duklarından diğer fakülteler son içtimaı olacaktır. r.azi M. Kemal tinde ucuzlamıştır. k ı h 1 " 
c ans salonunda .. ıntı . ap .. yapı .a- namzet iraesine lüzum görme - Afy zım gelen arar ar ıttı ~z ~ u - o kadar azaplı ki reisbey !... 

learktır. :ı;:e~ _fa~ultesı _ _m~derns- mektedir. Edebiyat ve tıp mü- Mağşuş çıkan tahlil on tacirlerinin raporu narak saat on dokuzda ıçtımaa Beni apartm1anın bodrumun 
ffi 1 tıha gunu sabah . l ' r l'T.fl'A tf J nihayet verilmiştir. da yakaladıkları gece, rok se-l . ec ısı ın . p deıırislerinden akalliyette ka - numune en L "1 aye e Afyon tacirleri ve afyon mü- ~ 

eyın toplanarak namzet mese- 1 b. k ·· t 1 k _ kk b t ·ıı . .. k b' y eşilköy ilk mektebi rin bir rüzgar esiyordu ... 
lesi hakkında kararını verecek _an ı~·· ı~ım ::ıus ~sn~ ? m~ İstanbul belediyesi eylUI için M re e a ı amı en muştere ır Viranelerde donacaktım. 
ti·r H .. h" b" f kül b" uzere utun eyetı ı mıyenın de 883 nümune tahlil ettirmiş aa & • rapor hazırlamağa başlamışlar- Yenı· ın' şa e"dı"len Yeşı'lköy G k Ik ş·· 1 b' · enuz ıç ır a te ıze b'' 1 b' · 1 • ş JŞJ d ece yansı a tım. oy e ır naırı ti · · ibild' · · oy e ır vazıyet aması geçen bunlardan (250)si o-ayri muva- ır. ilk mektebinin resmi küşadı ya Taksime doğru yu"'rüdüm. ÖnU ze erını ' ırmemıştır. sene Darülfünun divanında "' Bu rapor afyon mürekkabatı 

Her halde intihabatı müm - ··d · 1 · b" k b ' fık çıkmıştır. ~ rın •at on beş buçukta icra edi me açık bir bahçe kapısı rastla-
kiin mertebe çabuk yapacağız mu edrrıls e~l kır dısmıhnın .. a - 246 ekmek nümunesinden 84; Ç J .. d J sanayiinin tahdidi takdirinde af lecektlr. dı. Belki kuytu •bir yer bulabi-
İn 'h b men b la_ rem 0 ayısı e a ro ~~ıcıne (53) memba suyundan 9 u ·, 67 a inan CUZ an arın yon ietiksallltımızda vukua ge- N' d ·· d · · · ı· · · d' A tı a at tam ser es o çıkarılmasına karar verılırken . • 1 k l "k edil k ıpntaşın avucu a getın - lirim, dedım. çen gır ım. -
taktır .. . .. . . gazozdan lOu; 62 zeytınyagın - İ hk"k İ .1 }" ece zarar ar zı r me tcdir. 1 B ğl 15 · · 'Ik k 1 d · b d 

S~ k Hukuk fakultesı mumessıllen- d 17 . 53 d .d 6 a 1 a l I er ıyor.. Bu rapor cumartesi gu""nü Ti- en eyo u ıncı ı me - partımanın a tın a bır o rum 
ıyasete yer yo • · D ··ıf·· · "kl'l"l an sı, sa e yag an sı tep te perşembe gilnü saat on vardı. Birde eski ruval buldum. . . .. · nın aru unııın ıstı a ı e gay- f k ık t caret odasında yapılacak büyük ~ 

Hıç bır fakülte tarafından ri tabii vaziyet aldığı söylenen gayrı muva 1 ç mış ır. H .. . k , .
1 

bir 1 tim d kik ed"l . altıda açılacaktır. OUnlerdenberi rahatça gözleri-
namzet gösterilmiyecekti.r. Za- divan azalarının da tebdili cihe T urİzm şubesi en uz ışten e çe tırı en ç ~ a tet ı. ecek~r. • . A mi yummak nasip olmamıştı. 
ten Darülfünunun siyasetle ala tine gidileceği anlaşılmakta - Belediye Turizm şubesi teşki memur yoktur Zeytın yağı tacırlen İstanbul maJıye teşkılab Uzandım. Uyudum. Uykumun 
kası yoktur. . . . dır. • li için tetkikata devam olunmak Zat i§leri muhasebeciliğinde bugün toplanacaklar İstanbul vililyetinde ahiren ic en tatlı yerinde yaka,ladılar_. 
. Tal~~ı:den bır kısmının bıl fı Tıp fakültesinden müderris tadır.Seyahat işlerinde ihtısası çalınan cüzdanlar hakkındaki . . . . ra edilen ka.za teııkilatile mütena .- ~n- • hırsızsın_. dedıler. 
~\ polıtıkacılı~la _meşgul oldu - Ziya Nuri Pş. nın namzetliğ~ olan bir zat bu müdiriyetin ba? tahkikat ilerlemektedir. . Zeytın yafı ta~~rlerı ~ugiin .zır olarak maliye teşkilau da Kendıl~n-.. mes~leyı anlattım. 
gu doğru dcgıldır. Esasen Da- şayıası teeyyüt etmemiştir şına getirilecektir Kadro halen H .. . 1 k .. 

1 
tıcaret odasında buıyilk hır içti- yapılacakur Bu t~at...ı"IAt etra fakat dınietemedım. 

liiJf·· · - · · enuz ışten e çe tın en me- kl d · ~F " - Mahk h • t' ·· ·· unlU}luların sıyasetle alaka- Eminlik için en kuvvetli nam tesbitedilmektedir. Lisan bilen mur yoktur Çalınan cüzdan sa- ma ya~ac_ıı ar ır. . • fıdnda Maliye vekaletinde . eme ey e 1' curmu sa-
dar olması memnudur ve bu zet tarihi hukuk müderrisi Yu memurlar alınacağı için bir mü h" 1 . d · 1 k lQ. Bu ıçttmada - zeytın yagı fab tetkiakt yapılmaktadır bıt olmadığından, maznunun 
llleınnuiyot hilafına hareket e- suf Ziya Beydir. Darülfünunda sabaka imtihanı yapılacaktır ıptlen ave~. 0 unarad.l ~atir - rikalarından peşin alnunaktzı o- · beraetine karar verdi. 
denler ce:ıalandrrılırlar. tasfiye aleyhtarlığı cereyanı ta M b h t t al . mı;. ~~ı:: muracaatde ı mb ış .• lan mu~ele vergisinin kaldırıl- Radyo sahiplerine .• 

Darülfününda ıslahat yap - h'k' b 1 , kt d ez a a e sa ış s onu a ı at esnasın. a u ışe maııı içın bazı zeytin yağı fahri . 
mamen a ım u u~ma a ır. merbut olarak yetnw• seksen il lstanbul vılfiyetinden · llıak için evvelce yaprlan proje- • Karaağaçta inşa olunan et '"h . h ~ld , kadirleri tarafından yapılan ta- R h k k t 

1
· . Refikamı kolaylıkla ıztırap -

Yi htik' f k ·· di v ı t ı ··t hh't mu abenn de sa te o ugu mey 1 t tkik d"l k . u satsız pe ço ·e sız te -'• umet muva ı gorme - ergı er sa ış sa onunu yapan mu ea 1 d k lm ep e e 1 ece tır. l f 1 k" . k lla l sız arızasız doğurtan arkadaşım 

Teıekkür 

g'tnden tatbik edilmemiştir. Şim le belediye arasında ihtilaf çık- ana çı arı ı§.t:lr. K b" . . e on a ıcı ma ınesı u nı - ' . . 
dilik bö" 1 b' b ı..~ t M''t hh' "t" 'f t Fakat bnuların sahipleri var anı ıyo fiatlerı makta olduğu haber ıılındığın - Dr. Mtivellit Hatlı İhsan Beye y e ır şey mevı:uu a • ..., mış ır. u ea ıt, şeraı ı ı a e . . .. . - d 

1 
f "d i . 

değildir. Kazanç vergı"sı' ı"ç1"n mediği takdirde mahkemeye ve- dır ve ~şın muhım noktaları da Dün borsada İngiliz lirası ~n te gra ı_ are~ namına tel_~ kalbt teşekkür ve minnettarlığı 
Baremin tatbiki rilecektir. buradadır. 1030 kuruşta açılmış ve bir ara- sız telefonh şırkefınden usulu mm iblağını muhterem gazete-

Gelecek seneden itibaren ba- yeni layiha Bu maa§ sahipleri cüzdanla- Irk 1030 kuruş on paraya kadar ve~hile ru s~t a n::asınk ~ll ve nizden rica ederim efendim. 
teın Darülfünuna da teşmil edi - Millet mektepleri rını sarrafa kırdırmııtlar ve bı- yükseldikten sonra ayni fiatte ru ~atn~mkıı;:' z dma tıı f ~ a - Kırklareli hastanesi dahil!. 
lecektir Zaten kanunen barem- Maliye müfettişleri Bu sene millet mekteplerinde rakmışlardır. Sarraflar doğru - kapanmıştır. nan ar . a ın_ a te gra an~- ye mütehassısı Dr, Hamzı 
Si k '' • • kt k · d ·h tatbik edilecek tedrisat progra - dan do<>ruya maaşları almakta Liret 9 oı Alt 9 14 k nu veçhıle takıbat yapılacafı ı-ı aımaga mesag yo ur. ongresın e ı zar " ' ' m uruş- r ı r Zati 

.Bunun tatbiki için müderris- edilecek mı Maarif müdüriyeti tarafın - dır· .. tan muamele görmüş tür. !!<1,;,,n.!!!!o!!!!!un!!!!u~.!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!~-!!!!!!!mB!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!emıl!!!I!!!!!!!!• 
lcrin azaltılması varit olamaz. . dan hazırlamıştır. Bu programa . Sarraflar c~danl_arı, bor~ları Düyunu muvahhade son gün Şi h J b k / 
Z:ıten Darülfünun teşkilatında _Geç~n s~ne toplaı;an ~a.lıye nazaran millet mekteplerinde ?ıtmeden sa_hıplerıne verırler lerde borsada düşmektedir.Dün U Q te Q ın • 
hıç •bir fazlalık yoktur. muf~ttışlen kongres_ı tatlılı ve tedrisat geceleri yapılacak ve ıs7, bunlar guya borçlarını ver- de 97' 7 5 kuruştan muamele gör-

lfatta müderris miktarı az_ tıetikı mukarrer vergıler hakkın- dersaneler iki sınıf olacaktır. mıyorlar iII)iş. Bunı:Ian dolayı müştür. • S. C. V.r,J.BSlllda daha 
dır, teşkilatın biraz daha tevsii da tetkikatta bulunmuş ve bu Bu suretle 1:vvelce mektepler cüzdan sahipleri namına sahte L h . . ı' 1 l:f. 
daha muvafık olacağı kanaatin meyanda kazanç vergisi etrafın de okunmuş olanlar diğerlerin - mühürler kazdırarak ve sahte il e sanayı ve tıcaret hı•mle,./ gRreceg"ı•z ?. 
deyim. da da uzun uzadıya tetkikler ya den tefrik edileceklerdir. mühaberler yaptırmışlardır. erbabı ı ' U 

Bazi!"anda tasdike arzedile - parak bir rapor ile ~adili i~aI? _ ~- Millet mekteplerinin teşrini Çalı::aı: cüz?anlar ile hazine- L . . K. I" k .ı: d bi /ı .. • t 
Cek olan yeni Darülfünun bfitce den noktaları, Malıye vekıllıgı- sanide açılmasr takarrür etmiş - den muhım mıktarda para çık - b eh tıcaret_ ve_ sanayı erba- arşı ,ır B aZBSI arasın a r 11ıvıg11 
Si bareme göre hazırlanıyO'r. ne takdim etmişti. Bu raporda tir. Bu hususta vekaletten tali_ madan mesele meydana çıkanı ından m~hteli~ gruplar yakın- goh/aması yapılmalıdır ! 
}}arülflindaki memurin ve müs kongre esas itibarile tadilden mat beklenmektedir. Hocalara mışUr. Müfettiş Nlizım Ragıp ~a meslııkı tetki~a~ta bulunmak İzmir, 12 - Serbes fırka teş- hine hareket ve nutuklar söyle 
tahdemin de haremden istifade ziyade kazanç vergisi kanunu - saat hesabı üzerinden para veri Bey tetkikatına devam etmekte uzere memleketımıze gelecek-- kilatına dahil bazı eşhasın ma- mi~ olduğundan istihlasta aske 
Cdeceklerdir. · nun yeni bir layiha olarak hazır lecektir. dir. tir. hiyeti hükumetin nazarı dikka- ri divanı harbe sevkedilmiştir. 

Bir iki senedir tensikat ve ıs lanmas_ını_ m_uvafı_k gö_r_m_u.·ştü: Teşrinisani iptidasında her Defterdar ne zaman Varşova Ticaret birliği seya tini celbetmişti\. Bunlar ara - ~··-
lah T d ~ B k M ı f hat şeraiti hakkında Odadan ma . · S F at sözleri Darülfünun hava· a ıl layıhası ıse uyu ı - tar_a ta millet mekteplerinde te- . smda şüphelı olanlar pek çok- Izmirde . . reisi teh-
s ı · · · · · ı d gelıyor lUmat istemiştir. . 1 U tnda bir bulut tevlit etmişti . et meclısının son ıçtıma arına rısata başlanacakur. İstanbul tur. Ezerim e rla kazasında d't d'I . . . 

Fakat hocalar bu bulutlu ha- tesadüf etmesi dolayısile müza- da_ 500 dersane küşat edilmesi Vergi tadilatı hakkında ma _ Madenciler birliği Serbes Fır~a teşkilatını yapan ı e 1 mış ımış 
Va içinde oldukları halde hiç fü keresi mümkün olmamıştı. mukarrerdir. lfırnatına müracat edilen Defter Madenciler b" r •. A d 

1 
d baytar Zekı Bey, Çanakale bay İzmir, 13 - Sc~l)es fırkc;nm 

tı:ır getirmemişler ve gayeleri - Maliye v_ekilliği bu tadil layi Her nuntakada ihtiyar nispe dar Şefik Bey perşembe gu""nii bulunan mad ır ıgıl . n
1
a ? ?da tar müfettiş muavini iken Anza İzmir vilayeti ocıl9 -eisi Ek _ 

n . h k · · d 3 en sa 1ıp erını e 1 ik" . y 1 . · ı c Yıirürnekten geri kalmamış- asının esbi kat'iyet ve kanunı tın e mektep arılacaktır. Ankaradan gelecektir. birlig'e aza k d ım· tır' vura teşr ı mesaı ve unan ı rem Hayrı~ . zabıtaya müıaca-
a. d 1 · ~ ay e ış · l 1 • d T'" k · · r ır. Bundan sonra da milJi yet ctme~ini nazan dikkate a a . Ilk tedrisat m .. f tt · )" .-..; Bundan başka Zonguld k arr11 ka eye çıktrgın a .• ur · ,atla meÇ,hur bır ~alısın telefon-
l1ıaksat ve gayeye doğru ilim rak kanunusanide toplanacak o- İlk t d . .. u ~ . ~~ 1~· Zahire fiatleri denciler cemiyeti de birli!_ ~ bayrağını ayağı altında çıgne - l~ kendisini tehdit ettiğini bil· 
~.a.h. asında yürüyeceklerdir. Da lan müfettişler kongresinde ka - e rısat mufettışlıgıne ta h"l lm 

1 
d 11 "' a miş ve esıbak İstanbul Rum pat dınniştir 

t r t . . h . . d ahi 1 o uş ar ır . 
Ulfünun muhiti esasen hüku - zanç vergisinin yeniden bir layi - 1.P zeva ~n ımtı anları 15 teşri Bu sene kış mevsımın e 2 - M d .1 ıı"· . . . . riği Meletyosun tavsiyesile iş- Bu şahıs telefonla·: "İyi koru 

1~eti milİiyenin bahşettiği şah- ha halinde hazırlanmasını ve nısanıde ıcra edilecektir. re fiatlerinin yükselmiyeceği Ü- • 'hba encıkerl ır!ıgı yak~da bır galde lzmire gelerek Yunanlılcı nun sizi paı-a parra ederek öl-
s1,, . · d·ı· H kı ı alı! ıstı arat a emı de teşkıl ede . · d"l ~ " k J etı hükmiyesinin be kasma meclise arzını muvafık bulmuş - S hh• .. mıt e ı ıyor. er ş ~a 1. . a - cektıir Bu k . . - rın baytar heyetme tayın e ı - düreceğiZ: Bir kaç gün içinde ö 
il.naatı kamile ile me~buttur. tur. Müfettşlere yapılan bir ta- l ıye IDUSteşan şan fasulye, nuhut, yag gıbı gı- d ki . d ~em memleketımız miş, istihla.ta Yunanlılarla fi - le- ksiniz. Ailenizle şimdiden 

h Ve uhtesine düşen vezaifi bi- mimde vazifeleri esnasında bu tebdil d·ı· da maddeleri bu sene hem bol e 
1
, ma en amarları hakkında rar etmiş bilahare mübadil ola- helfıllaşınız, demiş. Telefon oto 

}kkın ifaya azmetmiştir. Da - hususta tetikatta . bulunmaları e ~ ıyor hem de ucuzdur. Gelen haber- ma umat top~ıl'.acak ~~rupada rak gelmiştir. matik olduğundan telefon ede_ 1
\Ufünun, şahsiyeti hükmiyesi-·kongrede her türlü ihtiıyacr tat A~ara, 13.- Sıh~e müsteşa lere göre Samsun Trabzon ha - bulunan bu ~ıbı teşekkullerle te Fettah oğlu arnavut Abdür - nin numarası anlaşılmamış. za 

;
11 

büyük bir kıskançlık ve mu- min ve tatbiki sehil bir layihanın rı ~usameddin ~eyın değiştiril valisinde mahsul çoktur. İki haf mas edecektır. rahman ve ~iraderi Hasan umu bıta bu hususta tahtrikat yapı-
ıabbc;tle muhafaza edecektir. hazırlanması esaslarının şimdi_ m:sı t_ahakkukedıyor. Müsteşar ta evvel fasulye 30 kuruştu. Bu mi harpte Ingiliz binbaşıların- yor. Her halde bir azizlik olsa 
.. Daıma bu ilim miiessesemi - den tetkik edilmesi billirilmiş _ lıga hıfzıs~ıhha _umumi müdürü günlerde 27 kuruşla 20 kuruşa- Kambiyo Borsa.91 dan Sirmite mensup casus şebe gerek!. 
~ııı hükumetten •büyük bir mü- tir. Asım Beyın tayın edileceği anla rasında sauşlar başlamıştır. bterııo 1030_ 00 Leva 

6
_, -.ı kesinde çalışmaktan ve milli Ç .. k·· .. "b" 

/.aheret göreceğine ve istikra,· ı- Ş k . . . şılıyor. Nuhut fiatleri de düşüktür. mücadelede de cerkes Etemle orap so uğu gı 1•·• 
ııa emniyet ve kanaatimiz var - ar · şımendıfer amelesı Hüsameddin Beyin Ankara Karabiga malları 17 kuruşla 13 Dolor 9.47 -.~ Şillng ı\:ıirlikte Yunanlıiara iltihak et - İzmir, 13 - Serbes fırka bele 
drı. Şark şimendiferleri iilmelesi mu kimyahane müdürlüğüne tayini kuruş arasında satılıyor. Yağ fi frank :ı 00,0'.! ~lark mekten maznunen istihlasta di diye r:'lmzetlerinden avukat Nu 
k Enıin~ik .!ntiha~atını mütea - rahhasları dün _de ku~panya ile muhtemeldir.. . , atlerine gelince geçen seneye na Liret 1 oo,oı Lcr vanı harbe verilmiş ise de umu ri Fe1tah ve Murat Beyler nam 
-ıp Darulfunun dıvanı azaları temas etmemışlerdır. Amele Sıhhat ve ıçtımaı muavenet zaran pek ucuzdur. En iyi mal- Drahmi .ıo -,4ry Dinar mi aftan istifade etmişlerdir. 1

1 

zetlikten ve Serbes fırka idıre 
~a tecdit edilecek, her fakülte- kumpanyadan miizakerat için müdürlerinden Dr. Saffet Bey lar 130 kuruşla 120 kuruş arasın Fraııı. ~ 
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Zeytinyağı tüccarlarından heyeti azalığından istifa etmiş-
Hakkı B. i:;;;alde Yunanlılar W lerdir 
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)llilliy~t 1 
Ecnebi ede ".yat~ 

Gobineau 

Macar Başvekili Kont 

Betlen geliyor 

Hükumetimiz ricalile temas 
için Ankaraya gidecek olan Ma
car Başvekili Kont Betlen 27 Essai ıur leı Races, Gobineau'nun yine Essai de müdafaa ettiği esaslar 

A.vın umdesi "Milliyet" tir. 

14TEŞRİNİEVEL1930 
il 

bu tarzda Y••dıg"ı yegane eserdir. İ- mucibince Yunan - Lltin harsına tıeşrinievvelde İstanbula ve ayni iDAREHANE -Ankara caddeıi ~ 

1 ran seyahatinden sonra kaleme almış bllyük bir ehemmiyet atfetmemesin- gün hususi trenle Ankaraya ha l'io· 100 Telgraf adresi: Milliyet, S• 

tan bul. 
Telefon numaraları: 

1sta11hul 3911, 3911, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

~ aylığı 

6 .. 
ıa ,, 

Türkiye ~in Harif için 
400 kurut 800 kurı!ı 

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

olduğu Orta Aıya edyan ve felsefe- de aramalıdır. reket edecektir. 
leri isimli eseri Aıyada üç sene isimli 1868 de ru~ de-Janelro'ya ıeflr Serhoşun aklına gelen hile... Kont Betlen Cumhuriyet bay 
kitabının bir nevi mabadi olup daha olmuş, fakat Brezilyanın, havasına' ·· d'f 29 3 · · 
objektif bir kitaptır, mufassal bir J tahammül edemiyerek geri gelmiş, ramına musa 1 ve O teşnru 
seyahatnamedir. oradan Stokholma tayin eclilmi tir. -Fransızcadan- evveli Ankarada geçirecektir. 

t t b k 1 bu müd Yaş ilerledikçe türlü türlü dalardım. Ah, meğer o günler Macar başvekili hükumetimizin 1854 senesinde Cobineau Tahran sveç e eş sene a mış ve -
sefaretine tayin olunarak İrana git _ det zarfında eserlerinin en yı.ksokle-, hastalrklar çrkıyor, insan bu ne tatlı imiş... misafiri olacaktır. 
ti. Çocukluğunda Acemceyi öğren - rinden -~lan Ren~issan~e'ı, ve so~r:' ?~stalrklar karşısında bir çok Fakat bu sırada bir feryat 
miıti; Acem şairlerini tercüme ede - ~es .PI~ıades ısmındekı romanın• .. Jt· ı tıyatlarından vazegeçmek mec duyuldu. Hizmetçi kızın elini 
cek kadar lisanlarını biliyordu. İran! tumıştır. <?ndan sonra Rusya, Tur.ki blriyetinde kalryor. Yaşınız i- bir yabani arı sokmuştu. 

Emlak bankasına yeniden 

emlak verildi seyahati hayatının en güzel ve en ye. Yunanıstan ve İtalyayı gezm"· \ 1 l d" d kl -~ -
R d W 'l t w er e ı e aya arını:oua agrı- B k , H k İ tanb ld b" ·1 İ · mes'ut hadisesi olmuştur. Her halde oma a agner e tanışmış ır. ag .. una arşı çare r. . er es s u a ır mı yon, zmır 

Gelen evrak geri v11rilmez Cobineau'yu sevenler bu seyahata ne~ ve ~~vce~~ Cosima i.le bu surede l~r, başıı:ıızda donmel~r, elleri- telaş ediyordu. Bereket versin de sekiz yüz bin, Samsunda sek 
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 kurut Asyada üç ıer,·, Asya Hikayeleri ve t~sıs .•ttıgı ;'~~asebet .. bıla~'::e G:~'.: nbız~ed tıtrem~;~ .. h~sse:neğe yetişen komşulardan biri çok sen bin, cem'an 1,960,000 lira -

Gaz tbaa ak . ler Orta Asya edyan ve felıefeleri gibi nızmın mu a eratı uzerın e a ı as a ımz mı ı ışınız emen iyi bir çare biliyordu. Hemen lık emlaki milliye Emlak ve Ey 
tur. ete ve - ya 11 üç şahe1er medyundurlar. Tahranda d.enil~bilecek bir tesir '.cra edecek · bir hekime müracaat etmek o-
için müdiriyete müracaat edilir. bulunduğu müddetçe memleketin ma tır. Zır~ Dr. Schemann ı Wagnerler lur, değil mi?. . kızın şişen elini sıktı. Arının tam Bankasına devredilmiştir . 

Gautemk illnların mes'uliyetini ruf edipleri ve mütefenninleri ile te- vasıtasıle tanımıştır, o Dr. Schemann ! b h'kA d . l t içerde kalan iğnesini çıkardı. Kanunen bankaya verilmesi ili 
k' G b' ' 1 l · Al 1 şte u 1 aye e sıze an a - F k d h'ld d · b' l ·1 l' b l kabul etmem. mas etmiş İran medeniyetine nüfuz 1 0 ıneau nun eser er nı mana- . . . . a at a ı en e müessır ır zım ge en 10 mı yon ıra öy e-

tm • 1· t H h ld b mem ra tanıtmı• Gobinizmin intişarını te- mak ıstedığımız zavallı adam "lA l k b' d l b d k · likl .1 . 1 
Bugün · hava 

Dcın ın 9ok hararıt 26 on ız 
16 dtrece idi Bugün ruıglr poyraz 
u•oelı bna bulutla olaoatnr. 

e ege ça ışını f'· er a e u . •;, . · . ı aç o ara ı ır o u ar a sat e tamamen ven mış o uyor. 
leketi harikulade bir surette anladı- mm eden Gobıneau - Verem,. ı da seneden seneye yaşı artan . . hi t . k . . d' M I I I 

(G b. c . t' . ) t . t ih h k' .. t ıspırtoyu zme çı ıza ıçır ı. a (i CYazi er konCYresi 
ğı, İrana dair yazdığı emsaleiz kitap . o. ıneau - emıye ını esıs. e. - ve n ayet o ıme muracaa Bunun tesiri kati oldug· u tecrü- 6 6 
!arla sabittir. Aıyada üç seneyi Tah m~ştır._ W~gner ~e pancermanzımın mecburiyetinde kalan biridk. M l'l · · 
randa yazmıtşır. Bu on dokuzuncu muessı.~lerınd~ndı; o da Almanlığı Başı döniiyor, elleri titriyor, be ile anlaşılmıştı. . . a u gazıler cemıyetinin bu 
asrın ortasında Iranın arzettig"i man- terennum etınış ve Alman ırkının mu ba kl - d K Ar d b' "dd t' B' ay içinde senelik bir kongre ak-

k dd . . tt h'k' b' ca . arı agrryor u. ocasının a an ır mu ı:tt geç ı. ır d •. d b h . 'k V zararun mükemmel bir tavsifidir. Ki- a eratının ınsanıyc e 4 ım ır . . .. h ·k~ . . k h te ecegın en a setmıştı . e -
b b. . . la .. ıı·ı· İ mevki tutacag' mı ilan etmi•tir Gobi- halınden endışeye düşen kan- gun ı .. yemızın a ramanı .1 I' .. k h ta ın ırıncı smı mue ı ın ran sa- ' · b h . d d 1 k b' d b" n en ma umata gore ongre a 

'
Mekt::Ji!E)r müsabakası hillerine kadar ve sahilden Tahrana neauya karşı hissettiği meyil ve mu - sı: a çesın e o aşır en ır en ı lıkl d h .k 1 d'lm d·-· 

X kadar üç ay devam eden seyahatinin habbetin sebeplerinden biri .de bu - Şimdi, dedi, hemen hekim re haykırdı: ~1'. a;ı ~ a 
1 m~. e ~·ı e. ıgı 

İntihap devam ediyor 
hiklyesidir. Diğer k11mı da Acem Fransızm ve 0 ~lman.ın ° ~ev~rlerde çağıralrm. . . - Yetişiniz, yetişiniz, beni ıçın ge ece aya te ır e 1 mış -
llemini, Acem heyeti içtimaiyesini şayanı hayret bır şekilde ınkışaf e- Pek maruf bir hekim çağı- arı soktu 1 tir. 

74 ijDGii llafta 3 lüg· ünü Da- müatesnaJbir kuvvetle tarif eden sa- den bir ırkın kıymeti hakkında hem . • · ' ' Kongreye Anadoluda bulu -
hilelerden mürekkeptir. tki Uç gün fikir o~alarıdır. . rıl~ir: Doktor gelınce. aSdamca;ı- Kansı telaşla koştu. Kocası nan 18 şubede iştirak edecek -

rüttefakadlın M. Faik B. kazan olmadı, Tahrandan yeni gelen bir ~ohını:.au bu seya~atınd~~ avdette zı ıyıce muayene ettı. onııa • a- elinin acısına dayanamıyor tir. 
mıtto. Y Nllı tudur: diplomatla ggrü9üyordum. "lrana dl Par~s~ u~:adığı .vakit tekau~e sevke şını sallıyarak: muş gibi yaparak can acısından . 

- Bu haftanın en mühim ha- ir yazılmıt olan yegilnc hakiki eser dlldığınl oğrendı. Stokholm da Mm. - Malum hastalıklar dedi lkA t d' d Iki kaçakçı sandal 
t Aıyada üç sene dir dedi. Acı;mleri de La Tour isminde bir genç kadın- ded'kl . . ' k' ş aye e ıyor u. k l d 

beri. stanbw ve Mülhakatınm 1 · · b · l'k Uzünd ı enmı yapmazsanız ço N'h h" . k b"' ya a an 1 tanımak i~in onu okumak kafidir. Ve a sevışmış, u yenı a a a Y en . ı ayet ızmetçı ıza tat ııt 

belediye intthabıdır. bugünkü İran, Gobineau'nun 1854 te zevcesini ve kızını terketmiştir. Te - geçmeden hay~ta veda etmenız edilen iUiç ona da tatbik edildi. Tiit.. uh f .. d.. . . 
Gerek H. F. 111 ve gerek S. gördüğü İrandan pek farklı değil - kaüt edilrc~•i üzerine Roma ya avdet lazrm gelecektır !. . Adamcağız h kimin geldiği . u~ m .. a az_a mu_ unyetı-

F k_ ... , l h'·-'- ık! dir . ., Bu son cümle ne derecye ka - etmiş ve orada yerleşmiş olan Mm de Hekimin bu tehdidi karşısın- .. d b . . .e. h nı~ ~enı motorlen faalıyete geç 
"'"'" e ..,..... yapt arı La Tourun yanında ihtiyarı ikamet . . d h gun en en ıçkısınden ma nım mıştır Evvelki gün bu motörler 

'prop&gandalerda cidden mu- dkaa~ doolğanrudnuorktabllınC::ln~a1::'~u1:~:ke~ etmek üzere İtalyan payitahtında ta- dakkarıldkocHankU?- dıdkkatı l . a a kalmıştı. Ağzına kadar dolu bir den birl Karadeniz açıklannda 
ff-'- •- k d l • · A B th 'dl ço açı ı. e ım evam a. b d k f · · b' d va - Ouaa ta :ır ar. serde bir milleti anlamak hususunda vattun ettı. rasıra. ayreu e gı - A . ar a sa ıspırtoyu ır an e şüpheli bir sandal görerek takip 
t tih k · eti ·· .. lü fevkalade muvaffak olduğudur. yor, Wagner'lerle bır kaç hafta geçi - - Evvela, dedı, çok yemek, içen adamcağız gitti uzun is- d'lıni f 
n tap, e ıterıy • goru - riyor, yine Romaya geliyordu. Hasta et yemiyeceksiniz. Sigara da k l · d B• ld - h' e 1 ş ır. 

yor ki H .. F. 111 kıhine Oerey~ c:>obineau 1858 de F~ansaya avdet idi; doktorl~r Gasteinde bir kllr yap yok .. Bilhassa ispirtolu içki na em esme u.zan 1• u ugu 1~ Neticede san.dalın içinde 1524 
etmelı:tedır. Fakat kendilenm ettı, fakat 1861 de yıne Tahrana masını tavsıye ettiler. Oradan İtalya h' b' k lede tamamıle muvaffak cima paket Bulgar sıgarası bulunmuş 

b f f. ı k .. d rildi . mına ıç ır şey yo . . d' - · ·ı d bilmiyen bir takım hoş boğaz- - .u. se er se ır 0 ara - gon e ya avdet ederkendir ki, Torıno'da . · · 1 nın ver ıgı neşe 1 e sız ı. · · tur. Muhafaza motörü kaçakçı 
" ve iki sene daha kaldı. Oradan Atina treni beklemek için indiği bir otelden Hekım gıttı. Zaval ı adam _ 

larm foea.t karı9tırıyorlar, teh ıefirli"ine tayın' olundu .. Yunanistan · 'd k b d b' d bl her ~eye razı idi. Fakat az mik sandalını arkasına baglamış ve dit d. ari dl H F r. . ıstasyona gı er en ara a a ır en ., . . • . . . Yarın akş•m r b . . be . r 
ıkelaıy ..... ~·"1 yeff l. . sına dal kaldığı .d?rt sene zarfındalen,ı~ - re ölmllştür (1882). darda yemeklerde H?tıgı ıçkı- MELEK ve ELHAMRA 1 p~ ıs. eşmcı şu sıne tes ım et-

att . rı ~nıra ar a o unmıya- ze ;•;rıerını yazdı: Bunlar ra ar Gobineanun Almanyada ne suret- den nasıl vaz geçecekti?., . mıştır. 
cak bir kütıtahlıktır. Başladığı Tanhıı, Orta Aıya edyan ve febefe. le tanıldığını ve Fransada bllsbütlln ,, . l . Sıneınalarında Sandalı idare eden kaçakçılar 
büyük i'teıı.beri dalma dürürst !eri. Asya Hikayeleri ve. ~eyahat ha- unutulduğu bir devirde Dr. Sche- Kansı ~at. 1 bır s~s e '. . F evkelade gala olarak tevkif edilmişlerdir. 
bir yol takip ve bu yollarda da braları dır. lranlılar tarıhı, İra~n en mann'ın tercllmeleri ve 1894 te tesis - Hekımın dedıklerıru duy- . . A i muhafaza motörü k'l os 
d . 'h ff k uzak devirlerinden başlar. Gobıneaıı ettiği Gobineau- Cemiyeti sayesinde dun ya, dedi, artık içki yok... dUnyanın en mu,hteşem leselrı kynl d . k k 1 Y 
aıma 1 razı muva ~ ı~et e- bu eserde E11ai sur le, Raceı de va - Gobinizmin Alman kültüründe tuttu- . . l~K RESM GE~ o açı arın a gene bır aça çı san 

den Oaıri fırkaaırun. hiç bır za- zcttiği esasları Acemlere tatbik etmiş ğu mllmtaz mevkii söyledim. Gobi _ _ .-. Be~ çok 1~1'.n b~r ~~~hoş de 8. dalı daha yakalamış, sandalın 
man doğruluktan ayırılmıyaca- ve bu milletin medeniyetinde o esas- neau'nun ölümünden çok sonradır ki, gılıı;n ~1 • • • Benım. ıçtıgım azı- içinde 142 paket kaçak sigara 
ğ~ aşik~dır. Bil~assa İstanbul !arın derecei tesrini tahlil e~m'.ştir: onun Almanyada.hakim olan şöhreti cık ıspırt'."111:111 ne zıya~ olur?._. \C& ~ daha yakalanmıştır. 
gıbl munevver bır yerde böyle Orta Aıya edyan ve felsefelen busbü Fransaya aksetmış, ve orada alllka Zevcesı bır şey soylemedı. fjl,_\JCll ıt!:.C M··lk' b" .. 
propagandaların tesirsiz kala- tün başk.a ,mahiyet:e~ir. Bunda A~.y a uyandırmış~ır. Bu.alaka, ~mumi harp Gitti, yemek odasında duran bir Q\Eil .... J-tlif u ıye mekte ıne dort 
C • h k bT B' lıların dını ve ahlaki karakterlennı, ten sonra bırdenbıre yenıden canlan- iki dolu şişeyi fırlatıp kırdı. .~,,... h · d" 
agmı ~r .etS 1 ır. ınaena- İsllmiyetin !randa tecellisini, esaslar dı. İki sene içinde bütün eserleri tek- _ . . . . anım gır 1 

leyh bu ıntıhabı pek haklı ola- Uzerindeki tesirini. ve bilhassa Ba - rar basıldı. Herkes Gobineau'dan Adamcagız evın ıçınde bır Bu sene mektebi mülkiyeye 
rak.H. F. sının kazanacağı ştip biliği tet~i~ etmis!'i:-. ~a~ilik o z.a - bahsetmeğ~. b.~şladı. V:: .. P~ul fV!-o - damla ~ç~i bulamadı. Z~_vcesile J, 4 lise mezunu H. dahil olmuş_ 
hesızdir. manda bıitun o havılıyı şıddetle ış - randanın hukum surdtigu bır devırde bunun ıçın ne kadar mucadele Jli 

HA O 1 MURAT 

gal eden bir mesele idi. Gobineaıı Fransızlar elli altmış sene evvel etse beyhude olacağını anladı. ! tur. Bn hanımlar nehari olarak 
bunu p;k büyük .b~r alaka ile takip memleketine şeref vermiş, asrının e~ 1 Kavga tehdit rica ve hatta mektebe devam edeceklerdir. 
ve tetkik ve eserının •ıarıaından zı - zekı adamlarnıdan bulunmuş olan bu . ' . ' . Bu sene Mülkiye mektebin -
yadesini Babilik bahs;na tahsis etmiş yük, yüksek ve enfes bir muharrir goz yaşı faıde et.mıyordu. K~- den 35 efendi mezun olmuştur. 
tir. Aıya Hikayeleri ne gelince, altı keşfettiler. dm, kocasının bır yerde bır 

· Bu efendilerin 8 i maliye, 7 si hikayeden mürekkep olan bu mec - REŞAT NURi damla içki bulup ıçmesine şid-
mua hakiki bir şaheserdir. Bunlar, euııııııı1111u11111111nuHıı11111111•ıı:ıııı1111u11111ııınııu111111uı111 detle mini oluyordu. siyasi ve diğerleri. idare şubele-
mevzuları Afganistan, Kafkasya ve Defin Bu sıkı perhiz devam ettik- rinden çıkmıştır. 
!randa geçen hikayelerdir. Gobineau A d f 1 13 h ' - • k' · · .. 1 'd Bu sene dördüncü sınıfın lağ 

h b. Ş ki 'd' Ş k k vrups a ve at etm l ı o ın • • çe adamcagız ıç ı ıçın oy e şı Müıne.«ılleri ,· . f . ru an ır ar ı ı ı; ve ar ı ne a- ı h K . 1· Ah d k' b' vı· u''zennc 3 u··ncu·· sını talebesı 
d . . 1 d" k h . r ve nazırı mer um avserıve ı met detli arzular duyuyor u 1 ır 
arıyı ana 16 1, şar ru unun en gız- · . · . · , \1 :\lTRICt;: ("l lEVALlER d 1 la d M 

1i yerlerine kadar nasıl nüfuz edebil _ paşa hafidi Paris sefareti baş katıbl yudum ispirto elde edebilmek . , e mezun o muş r ır. ezun -
diği bu mükemmel eserde de görüle- sabıkı Salih HAmiı beyin cenazesi için bir hayli para vermeğe se- ve JANE.TTE MACDONALD lar Dahiliye, Maliye ve hariciye 
bilir . bugiınkü salı günil öğle vskıl Bayezit ·ve seve razı idi. Fakat kansının vekaletleri emrine verilmişler -ihtar: Biletler her iki sinema 

Yaşadığı memleketlerin hiç birine camlişeriflnde namazı badeled·ı Mer- istibdadmr yenmek kabil değil- . . dir. 
alaka hissetmekten hali kalmıyan Go- ke~ efen:iye nakledilerek defo· di. Kadının azmi önünde hiç bir gış.eiermden fimdiden tedarik İdare şubesinden mezun o -
bineau Yunanistanda geçirdiği sene edılecekıır. Me,·la rahmet evle<in - du edılebılır. lanlar vilayetlere maiyet memu-

şey yapamıyor . 
lere diğer bir şaheseri medyundur: İrtihal Yazın bir gün yemekten sanı•• nı olarak gönderilmişlerdir. 
Seyahat Hatıralaından bahsetmt·k io- .. . . 
tiyorum. Bunlar üç küç!ik hikayeden Turkıye Şarlok Holmesı Sa- ra bahçesi~~:. u~un iskemlesine G AKS o Deniz harp mektebi 
ibarettir, üç küçük hikaye ki, onlar lih Münir Bey; dün ansızın ve- uzanmış, duşunuyordu: L nakledilecek 
da Yakın Şarkta, ne olduğu, nerden fat etmiştir. Cenazesi bugün Şiş - Geçen sene ne kadar ıyı 
geldiği belirsiz Lövantenlerin teşkil li sıhhat yurdundan saat 12 de idi. Muhtelit emzirme için en Kasımpaşadaki Deniz harp 
ettiği gar~p filem harikulade bi~ su- k ldırılacak Maçka kabrı'stanı - Yemekte içtig" i hafif bir içki- ı mektebi yerinin tatbikata müsa rette tavsıf olunmuştur. Yunanıstan, a . • . mükemmel sUttür. 

• Gobineauyu daha şamil bir şekilde na defnedilecektır. Allah rah - nin tesirile bu iskemleye uzan- •·•••••••••••~·il it olmamasından Heybeliye nak 
ı ilhametmemiştir; bunun sebebini de met eyliye. dığun zaman tatlı bir uykuya ledilecektir. 

eyoğlu: M A J 1 l{ ıineması 

lzmir: M A J 1 l{ ıinemuı 

Yeni ecnebi vapur 

acentaları 
Limanımızda yeni yeni ecne

bi vapur şirketleri iş yapmağt 
başlamıştır. Bunlardan bir İtal · 
yan vapur şirketi işe başlamış • 
tır. Bundan başka bir Alman vı 
pur şirketi de İstanbul - Hanı 
burg arasında seferler yapacak 
tır. Verilen malumata göre sor 
zamanlarda Hollanda vapurları 
limanımıza daha fazla gelmekte 
dir. 

Hukuk fakültesine 

tehacüm fazla 
Bu sene _en ziyade rağbet bu· 

lan Hukuk fakültesine tehacüfll 
devam etmektedir. 

Düne kadar kaydedilenler250 
ye baliğ olmuştur . 

Muallim muavinleri 

imtihanları ne zaman 
Üç sene müddeti ikmal edefl 

muallim muavinlerile bu sentı· 

ye tehir edilen ihtisas -mll\\lli~ 
lerinin imtihanlarına 30 teşrini 
evvel perşembe günü saat orı 
dörtte haşlanacak ve on sekis 
de bitirilecektir. İstanbul vila· 
yetinde bu imtihanlara girecelı 
muavinlerin mikdarı 35 kadar· 
dır. 

Samsun fransız konsolosu 
Fransız Samsun konsolosu 

M. Marotina dün İstanbula gel 
miştir. 15 gün şehrimizde ka • 
lacak, ve sonra Samsuna avdet 
edecektir. 

Belçikadan bir deli 

getirilmiş 
Dün Belçikadan şehrimize Dr 

M. Dideka tarafından bir sinir 
hastası getirilmiş, Bakır köy 
timarhanesine götürülmüştür. 

Getirilen delinin milliyet ve 
hüviyeti hakkında gayet sıkı 
bir ~etumlyet gösterilmekte -
dir. Maamafih hastanın maruf 
şahsiyetlerden biri olduğu talı· 
min edilmektedir. 

Ziraat sergisine 

gönderilecek eşya 
5 Kanunusanide Ankarada 

açılacak olan beynelmilel ziraat 
teknik sergisine gönderilecek 
eşyanın Devlet Demiryolları ü
zerinde tenzilatlı tarife ile nak
ledileceği dün Ticaret odasına 
bildirilmiştir. 

Bu sergiye hariçten getirile
rek ziraata müteallik eşya güm 
rük resminden muaf tutulacak 
ancak satıldığı taktirde gümrük 
resmi alınacaktır 
Beynelmilel yol kongresi 

Kopenhağ beynelmilel yeni 
yollar kongresine devlet demir 
yollarından 3 murahhas iştirak 
edecektir. Murahhaslar hareket 
etmişlerdir. 

Polonezköy yolunda 

soygun 
Paşabahçede kömürcülük e -

den Mehmet, Polonez köyüne 
gitmekte iken, Validei Hidivi -
nin erazisi içinde geçtiği bir sı· 
rada korucu Bilal ve Hasan önü 
ne çıkmışlar ve Mehmedin üze
rinde mevcut parayı aldıktan ve 
bir güzelde dövdükten sonra bı 
rakınışlardır. 

Beykoz jandarması bu vak'a 
hakkında tahkikat yapmakta -
dır. 

- --- --
"Milligte,, in edebi romanı: 93 bile yapılmamıştır. ~--- ·-d-ı.-- formalardan ayırmıyordu: müş, hayatiyet-ini kaybetmeğe Emine, her zamanki gigi, bo· 

Nevres Vacit cevap verece
ği zaman kapıya vurulmuştu. 
Hürrem Hakkı, süratle döndü: 

- Giriniz!. 
Rasih Nevres odaya girmiş 

ti. Nevres Vacit elini uzatarak 
sordu: 

- Neye bu kadar geç kal

Mcıhmul Yesari 

Rasih Nevres, sükut ediyor Nevres Vacit, bir müddet - Roman hakkında n~ler başlamış, bir dimağ, nasıl genç yun eğerek, gideceğine, hiç kı· 
du. Hürrem Hakkı, yavaşça: formalar elinde durdu. Yüzün- duydun?. Ufaktan dedikodular canlı, bir eser yaratabiliyor? .... mıldamıyordu: 

- Elden ne gelir?. Olmuş de, ta içte yanan, kıvrandıran olmasın, kabil değildir. Daha mütekamil olabilir. Fa- - Büyük beyefendinin yeni 
bir kere, dedi. bir ıstırabın acı, canhıraş çiz-1 - Kimseyi tanımıyorwn, kat tamamile bir genç canlılı- kitabını mı soruyorsunuz?. 

- Benim sinirime dokunur. gileri belirmişti. bir temasım yok ki. , ğını, bir gençlik atıeşi göstere- Hürrem Hakkı, gözlerini aç-
Y azı masasının yanındaki Gülmek, kahkahalarla ğiil_- - Peki, kitapçı ne diyor?. bi.lıınesi, şayanı hayret.. Eser tı, hemen tek gözlüğünü taktı: 

koltuğa çöktü, elile oğluna i- mek istec!i; fakat kahkahası bir Rasih Nevres, anlaşılmaz hakkında muhtelif hükümler ve - Sen de biliyorsun, öyle 
şaret etti: hıçkırık gibi boğazında düğüm bir mahcubiy.et tutukluğu ile riliyor; lakin yazılan bütün ya- mi?. 
- - Ne gün verecekler?. leniverdi. cevap verdi: zılarda bir tek nokta müşterek; - Belma Hanrm, Ferhünde 

- Cwnartesiye.. Formaları bir kıskaç gibi sı- - Çok beğeniyor.. Nevres genç ve canlı oluııu .... Hatta Hanım, hep onu konuşuyorlar. 
- Nasıl, nasıl?. Araya cwna kan sinirli parmakları yavaş Vacit Bey, bu eserlerinde, da- bazıları daha ileriye gidiyo~ - Ya !? .. 

çatılmıştı: yı da sokuyorlar. Gün kazan- yavaş gevşedi, dirseği masanın ha genç, daha canlı.. Üstadı eserin bir çok tarıaflarmı, tas- Hürrem Hakkı, tek gözlüğü· 
- Niçin?. mak için.. Ben, tahminimde üzerine kaydı. Kirpikleri bir an ' tebrike geleceğim!. Diyor. virlerden, tahlillerden bir çokla niı rahatçe cebine yerleştiri · 
- Musahhih hastalanmış .. aldanmam .. Başka, ne dediler? oynadı. Bu hareketinde formaj Nevres Vacit, gözlerini ka- rım toy buluyorlar. Bu, nasıl i- yordu: . . . . 

Sahife tashihleı\ııi vermemiş. - Kitapçı, reklam için, tara !arı fırlatıp atmak, yahut yır- pamıştı, formaları ywnrukla- zah edilir?. insan, yaşlandıkça -. Pekı, se!1 ı:e. f~kırdesın?. 
- Prova çıkartıp sen tashih fınızdan gazetelere üç beş satır tıp parçalamak istiyen bir te- 1rile bastırıp uçsuz, bucaksız ha çocuklanır! Emıne, çok c~dd~ ıdi: 

edeydin. bir şey yazılmasmırica ediyor. teddüt vardı. 1 yallere dalmıştı. Kardeşi, oğlu derler amma, bu, pek lehe kay . - Pek begenıyorlar, efen • 
Rasih Nevres, yorgun bir ta Nevres Vacit, dişlerini gıcır Birden caymıştı. Formaları odadalar mı idi?. Konuşuyorlar dedilir mesellerden değildir. dım. .. . . 

vırla oturdu, alnında toplanan datıyordu: sümenin üstüne bıraktı. Uzun 1 mı idi?. Romanı, okumaktan b~ka çare Genç kızın, gozlenm kırpışt~· 
dın?. 

Rasih Nevres, 
idi: 

teri kurutmağa başladı: - Reklam ... Reklam... En bir cenkleşme, didinme yorgun! Nevres Vacidin kulakların yok ... Rasih, nedense bu husus- rarak ~analı manalı kırılıp do-
soluk soluğa - Onu da düşündüm. FıJkat büyük endişe o .. Rasih, getir- luğu ile kesik kesik nefes alı-! da bir tek ses vardı: ta gayet ketum davranıyor. . k~hnesınd~n. Hürrem Hakkı, 

şimdi gelir, şimdi gelir! diye diğin formaları ver. • yordu: - Daha genç .. Daha canlı! Hürrem Hakkı, Emineye ı şu~ helenmıştı: . . 
- Son trene 

Beybaba. 
-Neden? 

zor yetiştim, beni oyaladılar. Sizin beklediği Rasih Nevres, kalktı, elinde - Rasih nasıl buldun?. - 22 - kinci bir kahve ısmarlamıştı: (Bıtmedı) 
nizi, hazır olmayışına canım- tuttuğu küçük paketi babasına - İyi, beybaba. Hürrem Hakkı, sabahleyin - Kızım, sen, nedersin, bu Tashih 
zın sıkılacağını, hepsini söyle - uzattı. Nevres Vacit eski bir i- - Tertip hatası çok mu?. Eminenin getirdiği bir kucak işlere? Dün intiıar eden tefrikarun 10~ 
dim. Özür dilediler. tiyadın sevki, tesiri, ile paketi - Pek zannetmem. İkinci gazeteye göz gezdirirken kendi - Hangi işlere beyefendi?. kısımları tertip hatası olarak karıt• 

Nevres Vacit, hiddetle ayak açtı ve çıkardığı formalara bak tashihleri bir kere de ben göz- kendine mırıldanıyordu: Hürrem Hakkı, güldü: mıtbr. Karı§an kı1nıı taıhihen tekrar 
!arını yere vurdu: tı. Hürrem Hakkı da, Rasih den geçiriverdim. 1 - Bu, akıl ermiyen bir şey!. - Hiç, hiç .. Benim gevezeli dercediyoruz. Karilerimizden özür dı 

kaşları - Eminim ki kolon tashihi Nevres te ona dikkat ediyorlar- - Nevres Vacit, gözünü,. Uzviyeti köhneleşmiş, çürü- ·im, haydı sen i ine it .. 

- Formaları bekledim. 
-Aldın mı? 
- Kısmen .. 
- Nevres Vacidin 
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çiçeklerinden müst zar 90 
bir harikai San' atti.. llutun nıuıcm.:,I li ın 'ı 1 ~kct-

11 • J, riıı ari) ı~ n1ut h:ı.;~ı 't ı ·ın' 
'ırik.ıları !lasaıı kolonva,ınııı cııfcsve ruhnuvaz kokusu karşısında !Al ve hayran k:ılmı~lardır. Fransa Almanya ve Amerika bu nefü Şark müstahzarından külllyetli sipariş ctm~ktcdirkr. ~lemlekctiınızin ,.c cwch· eıi, c.ı kib.ır z,•,,m 11 0 ın 
1 nı aıı i ıı:nal etmekte olup daim ve daima sahibini_ tebrik etmektedirler. Hastala~a hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyacan, başaıtrısı çarpıntı zamanlannda bir hayat arkada~ıthr. Fiatlarda muthiş tenzıl:it y.ıpılmı~tır .. ı~, bO, ı ıo, 
O kuru~luk ~işelerde satılır. 1 tasan ecza deposudur. L'sküdarda şubemiz yoktur ismine ve markasına dikkat, taklitlerinden sakınınız. 

lonyası: Limon 
derece 

f.atilı sulh ü~ünco hukuk ınabkeınesin~en: Emniyet Sandığı emlak 
. Aşağıda isimleri ve ı:ıahalll ".e tari~i vefatları y~zılı ölüle- mu•• zayedesı• 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: a-S•E•Yn1R-ISmıE_F_A_i_N111• 
Muhammen ikraz Merhunatın cins ve nev'i Borçl..ıııun ismiıı------------

n terekesi mahkememızçe tasfıye edılmekte oldugundan da-
kıymeti No Morkez A~enta; Calata köpru 

''lk ve borçluların tarihi ilandan iübaren bir ay ve iddiayı ve- , 
aset edenlerin üç ay zarfında hizalarında yazılı dosya numara- i"' ~ Kat } karar ilanı 

6165 751 Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde atik Pangaltı Başında; BeyoAlıı 2.362 Şubo 
cedit Qehit Muhtar B. sokağında eski 143 yeni acente i; Sirkeci'<le Mühürdu 

~ zade banı altında. TeUon l,t 
171 - 174 numaralı müşterek duvarı müşternil bir 2740 ariıe İstanbul Adliye dairesi Eytam müdüriyetinde tasfiye =-~ ;: 

lıeınuru Ömer Faruk Beye müracaatları ilan olunur. ~ ~ N hanenin tamamı. Mm. Makruhı •-------------
~28-95 Fatma H. Haeı kadın mahallesine Tavanlı çeıme :ı;; L. ~ 1500 968 Üsküdarda atik Altuni zade cedit Faik B. mahal-

lesinde eski Kalfaçeşmesi yeni Faik B. sokağında 

Merhunatın cins ve nev'ile mevki Borçlunon 
ve mil~temilltı isml 

928-124 
928-124 

caddeıinde 10 numaralı hanede 465 32 
Guraba hastanesinde Mustafa oglu Muıtafa 

Beylerbeyinde Biirhaniye mahallesinde Rasimağa 
sokağında eski 12 mükerrer ve yeni 16-1, 16-2 nu
maralı elli altı arşın arsa üzerinde ahşap bir bu

eski 2 mükerrer 2 yeni 20-22 numaralı iki hanenin 
tamamı. Ahmet Cemal El. 

o 928-131 

" 
928-131 
928-1369 

., ., Şükrü oglu Ahmet Enver 
,, ,, Mehmet oglu Arif Karabiğa 
,, ,, Mastafa Denit oglu Osman 

Niyazi lbadı 
Curaba Hakkı oglu HOıeyin Lıipseki 
Münire H. Cerrahpaşa hutaneıi Hobyar ınahalle· 
si Camişerif sokak 5 numaralı hanede 

928-1371 Guraba hastanesi Eski Hisarlı lsmail oğlu Nazım 
8 Kanunuevvel 341 

928-1371 Guraba hastanesi İzmitli Ahmet kızı Hayriye 
9 Kanunuevvel 341 

Lımail oglu Mehmet .. " 29 Kanunuevvel 341 
928-1374 Cerrabpafa hıutaneai Hasan oglu Hasan 

,, ,, Hamit oglu Süleyman 
,, ,, H san oglu Mustafa'. 
,, . •• Mustafa oglu Ali Osman 
,, ,, Temel oglu Memiş 
,, ,, Mehmet oglu Ramazan 
,, ,, Seyit oglu Ali 
,, ,, İbrahim oglu Nazif 
" ,, Osman og.u Haaan 
,, ,, Hasan oglu Yusuf 
,, ,, Hasan oglu Yahya 
,, ,, lskender Efendi 
,, ,, Şükrü Efendi 

928-1375 Guraba Musa oglu Hakkı 13 Teşrinisani 341 
., ., Recep oglu Ahmet 25 ,, 341 Selanikli 

928-1377 Alman mühtediyeıi Nasibe H. Gillhane hastanesi 
Y edikule Gazhane caddesi 3 numaralı hane 

929-195 Kimi! Ahmet Guraba hastanesi .. Süleyman Mehmet ,, 
Taıcı Aptullah Ef. ., 
mini Uzun Yusuf mahallesi 

928-50 Şubat 928 Şehre-

928-144 Mehmet oglu İsmail Guraba hastanesi lstanbullu 
,, Salih oglu Tevfik ., Nikdeli 

928-1345 Bahtiyar H. Divanyolunda Köprülll Mehmet paşa 
Medresesinde mukim 

• 
Koca mustafapafada Hacı Hilseyin ağa mahallesinde Ka· 

rıınlık yalı caddesinde 56 numaralı hanede mukim iken 
Yefat eden yazını fabrikası sahibi Karabet Baba yan Efe ı
dlnin terekeaine mahkememizce vazıyet edilmiş bulunduğu ı· 
dan alacaklı ve borçluların tarihi ilandan itibaren bir nıab, 
iddiayı veraset edenlerin llç ay zarfında mahkemenin 928 
30 numaralı ve milhlirile latanbul dairesinde eytam müdü
riyetinde tasfiye memuru Ömer Faruk Beye :nüracaatları 
ilin olunar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstan~ul it~alat ~üınrü~ü ınü~irli~in~en: 
Adedi cinsi markası No Cinsi c~ya l\ilo 

1 

1 
'l 

90 
7 
1 

9 
'l4 

Sandık 

Baıt 
Sandık 

.. 
Adet 
Sandık 

Balya 
Çuval 
Adet 
Fıçı 

Dökme 

BF 

UZF 
GNT 

SK 
1 c s 
BB 

PAR 

4087 

242 
597 
594 

1/7 
898 

Demir çatal ka~ık 

Ağaç kontile pilAk 
Adi sedef duğme 
Gılise deri 

tahta 
128 
76 
41 

1 1 1 

Tehi yağ fıçıları 2600 
Kuyumcu potası kısmen kırık 5 ı 7 

Yün manzarasına sun'i ipek 98 
Kösele parçaları 285 
Çam ağacı direk 6 ı 7 
Kestane hü!Asa:;ı 205 
Hurda demir makina 4 ı O 
aksamından 

'l Patlak P :\1 S Sutkostik 427 
4 Sandık B S Pamuk mensucat !069 

10 SanJık ZF l/IO Felemenk peyniri transit 370 
'l ,. Hurma ,, 123 
BalAda muharrer 15 kalem effa 15-10-930 tarihinde lsranbul 

ithalat gümrliğü satı~ komisyonunda bilmLizayede satılacağı il:ln 
olunur. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
i\lukad?cma tamir için havıza alına~ Karadeniz boğazı haricinde 

o .. .. • .. , 

4 l, 24, 30 arzı ~imal! ve 29, 09, 30 tuli şarkide klin fener 
i aret gemisinin tamiri bitmj;; olduğundan IO teşrinievvel ı 930 
tarihinden itibaren mezkur geminin eski yerine konulmuş olduğu 
bahriyuna ilftn olunur. 

lznıir maarif mll~ürl~~ün~en 
lzınirdc Karşı Yakada in~a edilecek Soukkuyu mektebi inşaau 

6- l 0-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
u ulü ile münakasaya konulmu~tur. Taliplerin şeraiti anlamak üzre 

\nkara Maarif :\ltidürlLiğune ye münakasaya iştirak etmek üzre de 26-
10.930 p:ızar günü saat 15 te lzmir Vilavetl daimi Encümenine 

çuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa üzerinde bir buçuk 

120 

katta duvar taşından bir fımı havi bir hanenin 
tamamı. Abdülkadir ağa 

297 Galata şehit Mehmetpaşa mahallesinde üstüpü
cüler sokağında eski ve yeni 17 numaralı elli altı 
arşın arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret bir dük 
kanın nısıf hissesi. Bekir El. 

465 664 Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinde Valdeha-

... nı ikinci kapı alt katı mevkiinde eski ve yeni 
39 numaralı yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde 
kargir bir katta üstünde hana ait diğer eşhasın o
dalarını havi biliihava bir odanın tamamı. 

m Hacı Kazım ağa 
512 1507 Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde eski yeni 

Şifahane ve yeni Türbeişerif sokağında eski 13-13 
mükerrer 13 mükerl'er 13, yeni 11, 13 numaralı yüz 
beş arşın arsa iizerinde kargir bir katta üstünde 
asma katında pasa odasını ve otuz üç arşın bah
çeyi ve altında bodrumu havi bir fırnın yüz yirmi 
sekiz hisse itibarile elli beş arşın hissesi mezkur 
fum mahalli haraptır. Nadire H. 

255 2462 t: ,küdarda Muratreis mahallesinde Çavuşdere so
kağında eski 121 ve yeni 153, 153-1 maklup nu
maralı iki yüz kırk arşın arsa Üzerinde ahşap iki 
katta ve iki bölükten ibaret olup bir bölüğü yedi 
oda, bir sofa, bir avlu, bir mutfak diğer bölüğü 
\ki oda, bir mutfak ve harap gayri kabili istimal 
üc kuyuyu ve iki yüz doksan arşın bahçeyi havi 
1 :r hanenin tamamı. Raşit B. 

1000 2543 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Selimpaşa ta
~ı caddesinde eski (11) ve yeni (9) numaralı yüz 
altmış dört ar'§ın arsa üzerine ahşap iki katta yedi 
o<la, bir sofa, bir malta taslık otuz arşın arsa ü
zerinde ahşap bir katta mutfak bir kuyu ve iki 
yiiz altı arşın bahçeyi havi dahili bazı sıvaları nok 
san haricen kısmen tamir edilmiş yenice bir hane
nin tamamı. Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 

330 2'.:lSı Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Meydancık so
kağında eski ve yeni 12 numaralı doksan arşın ar
sa üzerinde ahşap üç katta beş ocİli., iki sofa, bir 
toprak avlu iki kuyu ve elli arşın arsa üzerinde bir 
mutfak ve beş yüz kırk arşın bahçeyi havi eski bir 
hanenin tamamı. lbrahim El., Emine H. 

95 6378 Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde Aksaray cad 
desinde seki ve yeni 82 ila 88 numaralı yüz otuz 
bir arsından ibaret münhedim dört dükkan arsa-

... 
1600 1000 Aksaray Kazganisadi mahallesinde Çeşme soka

ğında eski 20 yeni 20 numaralı maabahçe bir hane
nin tamamı. FatmaH 

2500 1052 Kadıköyde Osmanağa mahallesinde Mirza oğlu 
sokağında 17 numaralı bir hanenin tamamı. 

Haralambos El 

15250 4751 Üsküdar Tuğlacıbaşı mahallesinde Bağdat cadde 
sinde eski 4 7 miikerrer 4 7 yeni 143-143 numaralı 
bir kö§kiin tamamı. Hacer H 

6590 4755 Boğaziçi Tarabyada Tarabya caddesinde eski ve 
yeni 10 numaralı bir sahilhanenin tamamı. 

Diran El. ile Madam Hanriyet 
848 4836 Kasrmpaşada Bedrettin mahallesinde atiK Aliba 

ba sokağında eski 43 yeni 53 numaralı bir hane
nin tamamı. Mehmet Muammer El 

Şerife Cemile, Emine Haliza ve Fatma Saime H. lar 

3000 4931 Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde atik Fıstıklı ce
dit Badem sokağında eski 4 mükerrer yeni 5 nu
maralı bir hanenin tamamı. Seher H. 

13600 4988 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde caddei kebir 
sokağında eski 104 - 106 yeni 80-82 numaralı maa 
oda bir dükkanın tamamı. Halit Refet B 

2380 5159 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde Macar cadde
sinde eski 82 yeni 90 numaralı bir hanenin tama
mı. Hatice Hayriye H 

4100 52.33 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde Feridiye soka-
ğında eski 99 mükerrer yeni 117 numaralı bir ha
nenin tamamı. Osep El 

2240 5251 Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde Karnavula so
kağında eski 49 mükerrer yeni 69 numaralı müşte
rek duvarı müştemil bir hanenin tamamı. Aleko El 

976 5281 Üsküdar Hamza Fakrh mahallesinde çıkmaz Top-
rak sokağında eski 7 yeni 5 numaralı bir hanenin 
tamamı. Nuri B. Fatma H 

33910 5393 Besiktaş Meşrutiyet mahallesinde atik Kağıthane 
cedit Nigar sokağında eski "2,, mükerrer yeni 86 

numaralı bir apartımanın tamamı. Dimitri El 

3300 5452 Kadıköyünde mukaddema Osmanağa elyevm Ha
sanpaşa mahallesinde eski Kurbağalıdere yeni Ku 
rbağalıdere birinci sokakta eski 6 mükercr 6 yeni 
8, 8-1 numaralı iki hanenin tamamı. 

sının tamamı. Alfiettin ve Kiizım B. /er Emine, Celile, Fatma Nerime H. lar 
25 6783 Üsküdarda Selami Ali efendi mahallesinde Keres- 4675 5485 Galatada Arapcamii mahallesinde yelkenciler so-

teci Manil sokağında eski ve yeni 2 numaralı dört kağında eski ve yeni 89 numaralı bir dükkanın ta-
yüz arşından ibaret münhedim hane arsasının ta- mamı. 5Evdekinas Usulcuoğlu El 
ınamı. Mm. Dikranaki 900 54114 Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Bağdat caddesi 

183 8398 Salmatomrukta kefevi mahallesinde Taşçı soka- sokağında eski 1 mükerrer yeni 20 numaralı bir 
ğında eski ve yenı "2,, numaralı yüz arşından iba- hanenin tamamı. Emil B. Adile Halise H. 
ret ınünhedim hane arsasının tam mı. Muammer 
Mustafa ve Arif El. !erle Esma, Hikmet, 'Emine, 6332 5538 Kadıköy Caferağa mahallesinde eski Bahariye ye-

Remziye ve Seher Hanımlar ni Şevki B. sokağında eski 36 yeni 23 numaralı 
605 8588 Koskada Cobanisa namdiğeri Çobançavuş mahal- bir hanenin tamamı. Hayriye H. 

lesinde Havuzlu sokağında eski 17 semt ve ima- Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
raları ve yeni 16, 18, 20, 22 numaralı üç yüz arşın tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle 
arsa üzerinde istihmam mahallini ve keza iki yüz satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsiat almak is
elli arşın üzerinde camekan mahallini ve yüz ar- ti yenlerin Sandık satı amirliğine müracaat eylemleri lüzumu i
şın üzerinde adi kargir ikişer katlı ve birer odayı lan olunur. 
havi iki haneyi ve iki yüz elli arşın bahçeyi havi İİİiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiB<i'lr~:;-;;-~~l~~~~;;;:;;;-~:;-
(H 1 l ) ·ı · 1/ CO\IPAG'.\I A CENOVESE DU avuz u 1amam namı e maruf bır hanenin ta- DOÇE LEV A!':T LI. "IYE NA \'IGAZIO. ·ı·: A \.APORE 
mamı. Hatice Nedime H. l C' •·ı · Ilambnrg, kem, AnYOI'~ , • enova, 'apoli, Katan ve Mes-

Yukarda cins ve nev ı e semtı ve numaraları yezılı emvali L l B ı S h >ina dan beklenmekte olan "C!\PO 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde Han u . " 11 a.ır. ıya ar:ı FARO. vapuru 16 teşriniov~elde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür ~ında aıımet Yil llT l~t munl:l öğleden el'vel saat ı ı de Könence 
etmiş ise de mezkur bedeller haddi layrkında görülmediğinden zam postası: Ifambıırıı. Breın, ve Galaz'a müte\'eccihen hareket 
tekrar on beş gün müddetle iliin edilmelerine karar verilmiş Stetin Annrs ya Hotıırılaın edecektir. 

25 T 1 930 'h' .. d'f C ! . !\lalilmat, hamule ve yoku hık-
ve · evve tarı ıne musa 1 umartesi günü kat'i karar- dan lımanımıza mnvaseletı kında Calata'da Çinili rıhtım hanında 
larının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkur- heklenen vapur::ı:r ; ~ Agen~e fntercontlnentıl. Anonlm 
de saat on dörtten on altıya kadar sandık idaresine müracaat şırketıne mıirac••~ 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. Derindje vapuru limanımızdı 

~~~ ~e~i o~un nıunatasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Mektebimit.e lüzumu olan sekiz yüz çeki odıın alent müna

kasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her 
gün, mllnakıısaya iştirak için de yevmi ihale olan 22 teşrinievvel 
l ~30 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 
bınnsı dahilinde müesscsatı iktisadiye mübayıat komisyonuna gel
meleri ilAn -0lunur. 

Orhangazi icra memurluğundan: 
Vellpaşa çifllği mutasarrıflarından H. Refet Ahmet Cevat ve 

Mehmet Tahsin Beylerin Ziraat bankasına olan borçlarından do
layı merhum bulunan çiftlik hisseleri indelmüzayede talip çıkma· 
<lığından Banka uhde,ine ma masraf 6000 lira bedelle ihaleyi 
evveliyesi İcra kılınmıştır. Bu kerre on beş gün müddetle ye 
yüzde beş z.tmmile l 080 hisse itibarile 526 his e tekrar müza· 
yedeye vaz edilmiıj olup ihale! katiyesi 23- I0-930 perşembe günü 
öğleden sonra saat 14 te icra kılınacağından taliplerin yüzde on 

m" aca tl r · n olunur. ; · 

Pommer 17 teşrlnievvele doğru 

Nojllla vapuru 17 teşrlnievvele 

doğru 

Burgu, Vamı, Köstence, Kal:ı; 

ve lbrall için Umanımızdan 

harekat edecek vapurlar: 
Derindje vapuru limanımızda 

Noplia vapuru 17·19 teşrlnevvılde 
tıh111ilde 

Hambarı. Brom, Anvers, Roterdım 
ve Dançlg için yalııl\da Umanımıı-

dan harekeı edecek vapurlar: 
Sımos vıparu 18-20 tetrin•v· 
velde 11hmllde 
Ponlmern vıpurıı 25-27 tefrlni 
evvelde tıhmilde 

Yılııııdı Rodos, Anvers, No· 
terdım ve Hamburg llmınlırı 

için hareket edecek vapurlar. 
Y alta vapuru 16· 17 tefrinle•veld• 
tahmil da 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan Hanında kain 

1 muınt acenteli~e müracaat 
Telefon: Beyo~lu 641 -~74 

I LAN 
MALiYE VEK,\LETINDEN: 

Ton 
60 10-11-930 
60 1-12·930 
W 20-12·9.lO 
60 10·1·931 
60 1·2·931 
300 

1 - Kaluriferler lçla tarihleri 
yukandı yazılı bet taksitte Ankara 
istasyonunda vagon içinde t<slim 
edilmek üzere nç yllz ton ycrll 
kok kömttrCI ylr:nl gön müddetle 
ve kapılı zari usulile münakuıya 
konulmUftur. 

'l - ihalesi 26- 10-930 tarihine 
mUsadlf pızar günü sut 1 S do 
levazım idaresinde mtiıeıeklctl mU
baynt komlayonunda yapılıcakbr. 

3 - Teminatı muvakkatesl (877) 
ıekiz yüz yetmiş yedi buçuk liradır. 

4 Şartname levazım mildilr-
lUğünde ve lstanbuldı Dolmıbabço
de evralcı matbua aabırı mi!meyr!J: 
Uğ!nde her gün alınahlllr. Munıkı· 
sayı iştirak edeceklerin o giln ve 
aaatten evvel taminıa muvıkkate 
ve telcllf meknıplarını makbuz mu· 
kabilinde komisyon riyasetine tevdi 
et nele.d 

Trabzon birinci 
postası 

(CUi\IMURl\'KI') vap·ırn 

:i~~~; lalı ak~anıı ~l~~~:n 
kalkarak longııldak, lneb)l ı • 
Sinop , Samsın , Giresun • 
Trabwn, Rizeyı· gidecek Ye 
dönüşte Sıirmene, Trabzon, 
Görele, Giremn, Ordu, Onve, 
Samsun, Sinop, lncbolu, Z~n-
1\'Uldağa up;ray:ırak ı;elecekti·. 

Mersin postası 
( KO, 'YA ) vapuru 15 

Te~rinicvvcl çar~amba T 1 de 
Galata rıhtımından kalkdrak 
Ça~akkale, lzmir, Küllü'-, Bod
rum, Rados, Fethiye, flnike, 
Antalya, Alalye'ye uğraprak 
\fersin'e g-idecek ve dönüşte 

ay.ıı bkclclcrle beraber Ta,u-, 
cu Anamora ui!;rarac:ıkıır. Dal 
yan ve l\larmarıs yulcu ve 
yıiku gidiş ve ı;clişte Fcthi
yc'dc aktarma >urctilo: ahnup 
verilı r 

Çanakkale ıçin yiik alınmaz. 

A Y''alık sür' at 
postası 

(Menin) Yapuru l 4 te~rinievvcl 
salı 17 de Sirkeci rıhtımın·lan 

kalkarak Gelibolu Çanakble 
Küçilkkuyu, f..dremlı, Bw'u~ı

ye, Ayvalığ'a gidecex ve do 
nllşte mezkôr lskelderl~ birlikte 
Altunoluğ'ı uğra yarak gele-
cektir. . 

:\zimette Gelibolu için yiık 
alınmaz. 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(IZMIR) ;::r~~ıu"ı:ı 
cuma !Oda Gslata nhtırnından 
kalkarak Cll'llarte i sabahı lzrnl· 
re varır Ye iz !Jrden s. t 12 
de kalkarak pazarte i ;;ıt ı O 
<la lskendcrlye'ye varac k \e 
çar;amba lskendcriye'cien J..al 
karak lzmir"e u~rny mık lstan 
bul'a sa<1t 12 de gelecektir. 

[ 'K~;l)EJllYl':DEc · aktarma 
PORT'AIT için de E<ya ka
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

![Karadeniz] upuru 1 Gteşrinieve 
Perşembe akşamı G~l~ta rıhtı

ıuından kalkarak lnebolu, 
Sım:mn, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Hopa 
ya gidecek w dönu;te Pııza · 
iskelesile Rize, Of, Trabzon , 
Polathane, <Jlr~sun, Ord· , 
Fatsa, ~•ms~ın. lnebohı'ya 
utrayarak gelecektir, -Kiralık ve Satılık 

Mevllne « Topkapı arasınch 
elelctrilc geçen geniş cadded. tram
vayı yedi dakika mesafede dört 
tarafı dlvarlı ve birinde motör diğer
lerinde demir dolaplar bir ufak dort 
hUyülı: suyu mebzul kuyuları '" 
dalma akar suları ve nadide meyva 
ıftıçlırı ve sebze tarlaları bahçıvan 
mekanı ve ahırları olu kırk dönüm 
bostan ve iıtiaalindekl fabrika depo 
ve her müesseseye elverişli v!sl 
köflı: •e boş dakika yukarnnda yine 
meyvı ağaçlan dinn ;e mek!nı '° 
ahırluı bulunan 25 dönüm bahçe 
ayn ıyrı ve .optan kiralık ve uıı 

!ıltar. Memea teslim edileçektlr. 
Topkapı'da ırımvay m. vkiindc balr
kal Hoca Efendiden ıorunuz. 
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B1N SÖZ 
BtR RESİM 

ı\ı . er;ka topculuğunun :,eni terakkiyatından olarak yeni bir nevi tayyare toplannaan bahaedllmektedlr. Dakikada yllz mermi 
attığı allylenen bu tayyare toplarının yapılan talimlerine ait bu reami dercedlyoruz 

Banka komerçiyale italyana 
Merkezi Mllano t•hrlnde Anonim tlrketl 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: ltalyan Llraeı t,240,000,000 
31 Ağusstos 1930 Tarihli BillnçtJ 

MATLUP . ZİMMET 
{ua ve Bankalar ner.dindeki 

Portföy Ye haıine bonoları 

Berayı tahsıl m<-du sene<lat 

Raporlar 

lan kip n'r esham ,., cabvllAt 

nulıud 

l~r. ,,,,. ı ve muhtelif müeısesıtı hakkı iştirak 

ii:s'ıam ve t•hvillt ilzerinden avanslar 
\luhabirltr ( Bakiyei zimmeti ) 

Kabııl ıoııyi.<ile borçlular 

Muht<lil borçlular 

E.nvıll gayıi menkule 

'Acfrufıt ve masuifl tesisi ye 

'<d•;eı dolıyuil, borçlular 

' 

Memurin tekıUdtye 
'l!rayi hıfz mevdu Kefalet ılcçesl 
oıbım ve tıhvilAt teminat • 

Serbest k11mı 

alı:çeıl 

Llt ,'i;i7,887,8!!5 60 

4,2.'i3,506,2 I o 4S 

ı 48,889.i'OO 5.~ 

673,461,055 ~5 

6;'18,I 13,206 46 
65J,936,981 M 

I, 950, 912,621 40 

5 54,053, 980 35 

224,802,500 25 

72,077,306 20 

1 

770,327,26'i 55 
9,401,169 

848, 044,81 7 

5, 288,842,810 

ı. r~ ı7,6+ı,2~441 ,20 1 

Sermaye 
ihtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat 
Tevzi edilmeyen hissel temettü 
flesıbı cari mevduatı 
Muhabirler ( Raklyci matlubu ) 
BeFayı tahsil senedat tevdi edenler 
Muhtelif dainler 
Senedan ticariye 
Tedavüldeki çekler: 

Adi 88, 8<11. 917, 05 
Sirkiller l 2J, 431, 533, 70 

Kefalet dolı!lsile alacaklılar 

Esham ve tahvilA Ke!ıleı olarak 
t vd edenler: Teminat • 

700,000,000 
580,000,000 

600,370 85 
1,301,601,374 30 
6.859,613,806 45 

262,109,957 5S 
158,51~645 
554,0."3,980 35 

212,323,350 7 5 
770,827.262 55 

9,401,169 
848,044,817 i 

Memurin ıekıtıdlye ılcçtsl 

Serbcıt mevduat 5,288,842,810 
Senci aıiyeyı mildev>er Mconıo muamılerlnı tabi bedel 
Senci sabıka temettüü bakiyesi 
Sene! haliyı temc•tilü 

L L. 

21\,487,043 
70,318,860 90 

17,644,25Ôı447 7Ô 
I > ~'1lıul 'Subı Merkezi: Voyvoda Cadde•i. Kar köy Pala• - Telefon: Beyoğlu 2641· 2-3-4-5. 

t-ııı'ıul Şube i: AJ.kmdysn Han - Telefon: · -ra ıhul 2821 ·2 2877 
Be ğ J Şubesi: rst'klAI Caddesi, 247, Ali Nanı'- llcv fl3~ T defr.n: Beyoğlu 1046. 
l.tanb•I Burs .. • nda kambiyo Dalreal: Telefon: J;crnhul 1718. 
ı .. , ır ., .. o?si 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Oaınla • Şeker hastalı~ı • Alamı mafsaliye ---

VICHV • ET AT MUST AHZERA Ti --
VICHY ETATTuzuvıchr .,.ı.rı hoıa ... &;uını • , 

• . ... JlpMalı '°'" taltff tua: • • 
VICHY·ETAT PASTl~LERI Yım~:::d::~·~;': .. '..::".... 
VICHY ·ET AT KDMPR 1 MElfR\ Blıı•• -~:~.·:!. ,,,,._ 

Taklitlerden VB başka markalardan sakznınııı. 

~:1C~c~• •••ecece••••••• 

r~A~ i' 
M~E~~E~lTI 

Ş A R K 1 N En bilyilk mcf u;at ma~azaları 
en mühim mobilya fabrikası 

Tesisıu umumiye taahhüt olunur • inşaata alt afarı n.fisc işleri. 

S1tış daireleri: Beyoğlu hıbrl11an sokağı, Bele ' lf• d 1 • •I kar;ı>ında 

( kendi ebnlyeslnde ). 
Muhtelif lldtlarda eski ve yeni ıarıda imal edilmiş mobilyaların 

milntehap çeşitleri bulunur A<ri ve tezyinat eşyısı. 

Büyük bir stok üzerine husuat \leralt ve teshiUU 

••• ccc:e::::::e 

Ta~lislJc ~. ıno~urlnlün~en: 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhur numunesine tevfikan ida· 

renin irae edec~gi fabrikadan alınmak üzre idare müstahdemini 

için 230 ilı\ 2i0 rakım kışlık elbise ile aynı mıktarda kasket imali 

tkni surette ve 20 gün müddetle münakasaya konul muştur. 
19 teşrinievvel 930 tarihine müsıdif pazar günü saat 14 de 

ihalesi icra kılınacağından taliplerin bubaptaki şartnameleri gör

mek üzre Galarada Rıhom caddesindeki idarei merkeziyeye mü
racaatları. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

t,~~~,~oo a~et ~o~ ~i~e 
Kapalı zarf u. ille 8 tc~rıı sanı 9311 tarı ıinde bilmtinakasa alınacıkıır. 

Tıifoltrln ı:artnamevı almak tltere ticaret şubesıne mürıcaalla.rı. 

Hanen izden uzak 
Bir yenle iurduğunuz vakit iyi bir kaleme veya bir kurşun kaleme 

ihtiyacınız olur Binaenaleyh seyahate çıkıt ğını~ vakit 

fiV&RSl:fA/lP 

EVERŞARP 
Kalem veya kurşun kale· 

mlnizl almayı unutmayınız. 
Her vakit her yerde mek· 
tuplırınızı vıya notlarınızı 

yazmağı ve bilhassa uzak 
bulonJutunuz akrayı ve 
dosılannızla muhaberede 
bulunmağa amade buluna· 
cakıır. 

Umumi acentalan 

~IDN~l N~VILL 
VE 

ŞÜREKASI 
GALATA 

KEVORK Bey 
}IAN 

Bolu maarif müdürlü
ğünden: 

Matbu beş dersaneli ilk mektep plıln nümunesi ve 19100 (on 

dokuz bin ylia) Ura l 2 kuruş bedelli keşif namesi mucibince Ge
rede kazası merkezinde yeniden inşa edilecek ilk mektep binası 

2 T. sanı 930 tarihine müsadif pazar günü saat onbeşte ihalesi 

icra kılınmak üzre bir ay mtiddetle ve kapalı zarf usulile ınünakasa

dndır. Talip olanların şaraiti anlamak üzre lstanbulda lsranbul 

maarif müdürlüğüne ve Boluda vilayet daimi enclimen kalemine 

!1.uracaat eylemeleri 

Jandarma imalathanesinden: 
( 23:i0 ) Takım mamul çamaşır pazarlıkla ~atın alınacaktır. pız.rlık 

1510·9JO çarşamba gilnü Hat (14) de kadar devamla mezkur gün ve 
"'" Gedikpasada landarma lmallıhancsınde yepılacaktır. 

SJ\Ll 
14 'J'.EVVEL 0:~ J 

• 

Almanlann yeni y•pnkları 1 arp gemilerinden Zahringen gemisi muahodenin müsaade ettiği nı~· 

bette küçük bir gemidir. Fakat kendini neşrettiği dumanla dUfmandan ve tecavüzden saklar, 
fennfn on son terakklyatına gllre yapılmıftır. Bu iki resimde geminin iki vaziyeti görUmekted'r 

Bu resiın Amerikada polis talimleri esnasında alınmıştır. Bir poll• at üzerinde muhtelif 
talimler yaparken bu garip vaziyeti de alıyor. 

~~~~~~~~~~~~~-=--=-- -~--''--~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul P. T. T. B. Mü
dürlüğünden: • 

10 Teşrinievvel '!30 tarihinden tılbaren Ankara - lstanbul ilk üç daki

kalık ttlefon konuşma<ı ıçin yilz kuruş alınacaktır. 

lstan~ul BaJtar rAD~iriJetin~en: 
lkıisot \ c~dlcrt namını >1tın alınacak seksen be; il:\ ı ~" ad•t Jet er 

!;'erer fabrıka-ı ma u!Oıından bonlizo aletleri 5 'l'eşrir.ısani 'J,30 tarıhine 

müsadif çarşamba gunü >aat on lıc<tc IJefter<lırhktı komisyonu ıı ahsu u 
dairc,ı ~le aleni mu 11ka;ası ıcrı cdilece~inden ıalip olanlarııı munakas:ı 

~craitini anlarnak i.Jzrı.: n1üdLiriyetc müracaatları il:\n olunor. 

lstanhul Mahkemei Asliye ÜçilncU 
Hukuk Dair ;inden: 

Feriköyünde Rus sokağında bJ 

numaralı hanede mukim ln•kçi esn•ı 

fından Avanozlu H11il n~hı .\Tev!Oı 

Efendi harbi umumide 1832 t~rihin· 

de Teıvikiye Kaz~'ker şubesinden 
sevkolun.lrıtk eiyevm avdet etme

mi~ ve 14 <enedcn b.rl hayat '" 

mematınd:ın mah\ınat alı 1:ınıamış .Jl 

d11~Jndan bir s.ne zırfınch iki del• 

ı edilmek (iı re mumailey~ceı 

m:ılılmatı olanların taribi llAnınd•n 

ltıharen ınalt)·n.:ıt arının bir sene 
ıçi:,cle ma"1kem \·e L 'dirmeleri il 1 

olunur. 
---- - -----

.Müdiri nıf!\ııl: Burhanedd il 


