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v ~r?iler, inhisarlar, 'Fız rka 
llJ.ıllı parayı koruma 

kanunu ve ismet 
içtimaznda yeni Ismet Pş. 

bütün ana hatları 
hükümetinin prog~ 

Pş. hükumeti ramzna ait 
Vergiler, milli istihsal ve sa

tışta hazan mühim tesiratı haiz
dirler. İstihsal ve iktısat noktai 
11aıarından menfi tesiratı olan
ların tadil ve hatta ilgası Iazrm
dır. Vergi ve resimlerde yalnrz 
U11Juını idarenin mevzuatını dü
§iinınek kafi değildir. İdarei hu
~~~iyelerde belediyelerde mahali 1htiyaç ve mülahazalarla konu 
dan resimlerin umuıni ve iktısa-

1 zararlar verdiği hazan görül-

Hükumet, Fırka ile programının 
her noktasında ııtabık kaldı 

tespit edildi ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ektedir. Kaide olarak umumi, 
. llsusi beledl her hangi bir res
~ iktısat noktai nazarından 
t ktısat vekaletince evvel emirde 
kttkik olunmak ve mütemadiyen 
0ntrol edilmek Iazrmdır. Bazı 
~aham oktruva, liman ve müru 
?~e resim teri tahsisen bu cüm-

l~dendir. Devlet inhisarlarr mil
ı 'k 1 tısat noktai nazarından za-
tarır olmamak şartile hazinenin 
~a . 
. I'Jdat membalarıdır. Ancak in-

icra ve iflas kanunun n J...ıdSlııd dokunulmıyacak: 
Borç için haois cezası yoktur! 

Ziraat bankası, şeker sana.} ı.ınız, liman ıslahab, çifçinin vaziyeti 
gibi mühim mevzular etrafında kararlar alınıyor .. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - raat Bankasmın vazife ve faaliyeti/ mek için sabredepüyor, Ve nihayet 
Cümhuriyet Halk Fırka .. hükumeti- hakkında muhtelif noktai nazarlar satışında ağır faiz yükünü .;.'<~rc1'l<
nin takip edeceği umumi politika· serdedilmiıtir. Umumiyetle çiftçiye tan sonra ıüç hal ile ıec;incbilecek 
nın ana hatları bir haftadanberi azami derecede muavenet in1kinlaı·ı bir bedel tedarik edebiliyor 
devam eden fı,.ka içtimalarında tes- araıtmlmıştır. Nadiren eline fazla para geçerae, 
bit edilmittir. Esasen ismet Pş. hükümeti, ıe- alacaklıdan kurtarmak veya hayalın 

Yeni hükümet perşembe günü __ .,...,_.,...,....._.,..,,_C nadir bir fırsatından istifade etmek 
Meclise arzedeccii faaliyet proıra- P· ,.0 g,. n /ll 1 hırsile on~ israf etmekten kendini 
mında vergiler, inhisarlar, Ziraat ı ı ,-A menedemıyor. 

Bankası, adli kanunlar, diğer iktısa- l d Umumi hayatın ucuzluğa durma• 
di kanunlar hakkındaki hükümetin hazır an l yıp g~tt'.ği ve gitmesi l&zım ıeldiği 
noktai nazarı efkarı umumiyeye bil- yakın ı•tıkballerde mahsulü kendini 

Gazi Hz. 
Konya, Adan•, 

Sıvas ve Samsunu 
teşrif ~decekler 

ANKARA, 30 - Gazi Hz. 
yakında Anadolu içinde bir ıeya 
hate çıkarak Konya ve Adanayı 
te§rif edeceklerdir. Bu •eyahatle
rinde Sıvas hattını takip ederek 
seyahatlerini Samsuna kadar tem 
dit etmeleri muhtemeldir. 

Gazi Hz. nin htanbulu tctrif 
etmeleri mevzuubahs delildir. 
Bu seyahatin 15-20 ıün devam 
ederek Reiıicümhur Hz. nin Mec 
liıin açılmasından evvel Ankara
ya dönmeleri muhtemeldir. 

Yeni fırka 

Reşit Saffet Zeki Mesut Ya.kup lı.•drl Beyler 

Balkan konferansı 
Konferansa müşahit sıfatile değil, bµ
tün müzakerelere iştirak için gidiyoruz 'ıisarlar ekseriya dahilde istih

~i himaye eden, mümkün ve 
ım bazı sanayii tesis eyliyen 

~fili inhisarların pahalılrğına 
b· tşı vatandaşı mlidafaa eden 
~~~r iktısadi cihaz gibi çalış-
1:'<ll!: imkanına maliktirler. Mil
: Jlararun kıymetinin kararsız 
,,'değişik olması iktısadi faali
~~lleri gerek istihsal, gerek is
i lak sahasında emniyetsiz kı
r"tı mühim bir amildir. Milli pa
~a kıymetinin eksilmesi sun'i o
. %!ardan ve hilelerden sarfına
;•r,esasen milletce alış verişin 
<!.~ık olduğunu gösteren miyan
~ır. Binaenaleyh milli paranın 
~13'.1neti için tutulması milletçe 

dirilecektir. A k 30 ( T l geçindirememek tehlikeei de vardır. 
Muhalefet fırkasının se•i çıkalı n ara, e e- . Ziraat kredisinde devletle acil ted 

hükümefin politikası ve icraatı a- fonla _ Gece yan- bır ara~ınak v" alınm•k lazımdır. 
leyhinde biı· çok acı tenkitler ve hü- Bu tedbı~, . esasen Ziraat Bankası 
cumlar yapılmııtır. Hükumet, bun- sından sonra) Hüku - sermayesımn artırılma11dır. Ziraat 
lara karşı §İmdiye kadar cevap Bankasının ıennayesi 100 milyon Jj. 

Dün Haydar Beyin Hey' eti 
riyasetinde toplandı 

murahhasa Reisi Hasan 
gazetemize bayanatı 

Beyin 

lıhEalin ve harici satışın ithal 
~srafıni kapatmasına bağlıdır. 
4 açığın kapanması için esa
~ fazla istihsal edip satmak 
t e ecnebi mali istihlakinde iztı
}t hududunu gecmemek Iazım-
·•ır M·ıı· , 
llıq · ı ~ para kıymetini koru-
h nın,mılletçe alış verişin safa-
0~hndan zamanında ve doğru 
e,1•rak haberdar olmanın, icap 
~ı en tedbirleri vaktinde bulma 
'<t tı ve tatbik etmenin, dahilde 
arı tediyeleri kolaylastırma
~ vasıtası, milli ve ~üstakil 
~ ~llıhuriyet merkez Bankasıdır. 
~karıda se~ded_ilen bu mütale
~ hemen şımdı <lüsünülüp ya
~, 1$ ~evler daha doğrusu indi 
~ Sahsı kanaatlPr değildir. Bun 
~İsmet Pş. hükumeti tarafın
·~1tı geçen sene hazırlanmış olan 
t~1Sat programının projesinde 
~ bit edilmis. muayyen esesla
~~ avnen ifadesidir. Biraz insaf . 
ı,1•dalet his si!" rliisünenler ko
~tkla hükmederler ki son 
Q1 anlarda gerek hazı gazeteler 
~ ll'erek Serbest fırkanın er
leı 1 tarafından vapılan tenkit

~e. elhasıl hükumetçe behe
e 0aı yapılması talep olunan 
·ıtlcrde bu esasların haricinde 
·1 bir nokta bile mevcut değil
. O halde hükumetin esasen 

lhikine k d" - · 
1 ·arar ver ıgı tadilat 

vermek imkanını bulamadı. çünkü metin Fırka ile bir kaç raya _çıkarılmak ır.z,m.ıır. Halkın yeni fırkadan niçin 
ıokaklarda yapılan bu tenkitler" d d d Zıraat Banka'lnın ikraz usulleri 
ıene sokaktan cevap vermek müm. gün ür evam e en nin de tetkik lazımdır. Mevcut u- yüz çevirdiği görüşüldü 
kün değildi. tem asları çok faydalı "'.'l~e ~a~•ul ı<a-le ve mütevazı çift-

Vergiler meselesi ç~n~n odunç almakta ıüçlük çekme- S. C. F. Ocak reisleri dün akşam 
olmuş ve yeni İsmet Pş. aıdır. Kooperatif te,kilitı kurulun Kalmis apartmanında İstanbul meb' 

Hilaber aldığımıza ıöre, hÜkiimet, cıya ve yayılıncıya kadar Bankarur usu ve csbak Şehremini Haydar B. 
verg ere temas edecektir. Esasen hükumetinin takip ede- derin bir surette köylü veya çiftçi i- in riyasetinde içtima etmişlerdir. 
bazı vergiler üzerinde daha geçen • • . b le temasını tekit etmek lazımdır.,, Haydar B. bu içtimada ocak re-
senedenberi derpİ§ ettiği tadiliit ceğı sıyasebn ütün Fırkanın bu e•a-. tasvip ve ka- islerine intihabat hakkında uzun 
hakkında tafsilat verecektir. Usul- bul · d l' · · "h b 

ana hatlarında fırka ı"le ettıği anlaşılmı§tır. uza ıya ta ımat vermış, ıntı a atın 
lerde ve tatbkattaki müıkülata ma- serbest fırka lehine neticelenmesi 
ni olacak tedbirlerin ittihazı da bu tamamen mutabık kal- Adliye islerimiz için elden geldiği kadar çalışılma-
meyandadır. Yeni İsmet Pt .• hükümetinin prog sını tavsiye etmiştir 

L. . k 1 dı"'" kat'i surette anla- ramında adliyemizin tenkidata uı- -ıman şır et erinin ıslahı ~' Dün akşamki içtimada ocak reis 
1 rıyan hazı mevzularına da temas e- ı · d s c F k ' Hükümet, liman şirketlerinden şı mıştır . Hükumetin dilecektir. en~. en . ·. . ır asına halkın ;ag 

de bahsedecektir. Esa•en kabilı' ı•- ff0'-•---1 · · t'ktoı• hk betının nıçın kırıldığı hakkında ıza-~ b .. .. <UUm erın ıs ı •uı ma eme- h . . k "d h . . !ah noktaları ıslah şirketin idareain perşem e gunu mec- 1 re .. d h 1 d" • . at ıstemış, oca ı are eyetı reısle-
d ki f J k" • e ?1" n a e. e ~mcn_oı:ı esasen rinin verdikleri ma1fimat hüli$a edi-

e aza masrafları ten ıs karann Jıste okuyacal'rı proa- Teşkılatı Eıasıyc k~1&unun ene- I A . . .. 
dadır ~ 6 •aslı 1 t• b" ··1c .. d.. erek nkaraya bıldırılmıştır • ve ~aya ı ır ru nu ur.. 1 

Hükümet liman inhis~rl~rının de-I ram tamamen hazırdır. 1 .. Bu mevzu üzerinde hiç hir tered- Hayd.ar B. S. c .. Fı~ka~r mensup 
v~ma .taraf!ard~r Bu ınh~aarlarda J4'MN1::7Jı..~~WJ d.ude mahal yoktur . Yeni hüki'ımet larının fırkanın. gayrı m~sh_m n~m~et 
hazınenın hıç hır menfeati yoktur. / 'kt d. . j şımd1yc kadar olduğu gibi bundan ı !ere rey vennıyeceklerı hıssedıldı- -
Hidematı ıımumiyeye ol•n fa.ı<da ve ç~ndsene 1

• ı~akı pdr_o~~akml ınıdn proıe· böyle de Mkmilcrin htiklalinc ve ğini, fırka mensuplarının fırkanın 
me eat,. no aı nazaı·ın an e em- h' . t' . ma k~melcrjn heı· tü"'lü müdahale ve gosterecegı gayrı mus ım nrınzct e-nf . kt . d h sın e zıraı re ı rn1 cın a şu c- ı h .. ... . · .. 

1
. 

1 . l'd' sası te• ıt etmış ır . . d ı · · t · · · mıyEet ı ır. l . b 1 1· Ziraat hayatının her sahasında tes~ ' at~n bori k'lma<1na karşı has- r~ . . ~ r~~ lverı_nte. erınFınketmınbı ıcap e~ 
sasen geçen sene ere nıs et e ı- 'f • . ... .. k kr d' 1 ... :;asıyetıni muhafaza edecektir. tıgını soy emış ır. a a u ~ayrı . 1 ... b' . . . çı tçıyı ezen agır yu , e ı az t&'l C.. .. 

1
. t ı · · f k 

man ış erı ıyı ır mecraya gınruştir. alıal 1 _ d B .. d ift . umhuriyet idare,i kAnunu medeni mus ım namze mese esı yenı ır a-B d bö 1 . k 1 d 'km ve P ı ıgı ır. u yuz en ç çı .b. . . • 1 d d 
dun kan d hy e .. nb~ shanl a':' a ı al yeni vesait tedarik edemiyor. Çalış - g• ı. bazı mühim kanunları kabul ya ışı vhe pi rfogtramı ankama ank sad.cl-

e ere a a ıyı ır a e ırca etmek .. h .1 ld _ d etmiş ve hu kanunln bir takım ce mu a e e yapma ma sa ı e 
.. k'" d'' masırun mute ammı o ugu crece- . · · ı la · t'f d · 

mum un ur. 1 d k . Malı ı·· .. 1 1 yenı , • .! medeni e~a~lar vazedilmiş. gırmış o an rın ıs ı asını a mucıp 
Ziraat Bankasının faaliyeti tedb•. em) ~yok•;,., d su undu ' 0

1ruyaca' tir. Bu esaslarla d• Türk ferdin~ olmaktadır. Yeni fırkadan istifalar 
.. . . 1 e ır erı w• erece e a amıyor.. ..... ~ çoğalmıştır. 

Cumhunyet Halk Fırka•ında Zı- •Malını vaktinde ve değerile satabil- - Devami b:cinci sahifede ....................................... , ..... ~~~.-........ .............. ~ -........~~ ~ 
o ~............ ....~_~ ............ . , ......................... ...... 

Pazara intihap başlıyor 1 İhtısas vesikaları Rus filosu 
--------- Sıhhiye müsteşarı dün 

5 teşrinievvel sabahı iki fırkanın Ankaradan geldi 

lstanbul namzetleri ilan edilecek.. u. ~~~~i~~. ,::~:~~~rı şeh:!~:::de~~~ 
Cuma günü İstan

bula geliyor 
İntihap 

son 

----·---
encümenleri defterler üzerinde 

hazırlıklarını görüyorlar .. 

Vatandaş! 
İntihap günü geliyor. Re. 

yini sana bir vatan yapan ve 
asırların içine zor sığdırılabi
lecek inkılapları bir hamlede 
getiren Gazi Fırkasına ver ••• 

C. H. F. 

! 
' 

----· ıi'?tir. 

Hüsameddin B. Çernovaya Okranya hafif 
~ıhhiyc müdürü kruvazörü ile (Şaomyan, Ne-

• Ali Rıza Beyi zi- zamoznik) torpitolanndan mü
yarct etmiş vt 

1
• rekkep. Rus filosu 3 Teşrinie~

'"ndisilc birlikte velde lımanımıza geleceklerdır 
Tıp talebe yurdu- Filonun burada ne kadar kala 
m teftiş etmiştir. cağı ve l;/uradan nereye gidece-

Hüsameddin B. ği malum d,ı:ğildir. 
bir hafta kadar Filo, geçen sene Rus Hari
şehrimizde kala- ciye komiser muavini Karaha
ık •ıhhi müessesa m getirmiş olan Rus torpito
tı ve yeni yapılan sunun kumandanı yoldaş Şel
hastaneleri de tet- tinfanıcı kumandası. altında bu

lunuyor. Bu kruvazör ve diğer. 
sefineler son sene 1 er zarfında 

,dk edecektir. 

Balkan memleketlerine ait siya
si , iktısadi, ve zirai meseleleri 
müzake.re etmek üzere 5 Teşriniev
velde Atinada toplanmaıı mukarrer 
kongreye hükümetimiz namına iş
tirak edecek olan heyeti murahhasa 
mız perşembe günü Loid ekspres va 
puru ile Yunanistana hareket ede
cektir. 

Heyeti murahhasamızın reiel Trab 
zon meb'usu ve Millet Meclisi ikinci 
reisi Hasan Beyle murahhaslardıın 
Edirne meb'usu Zeki Mesut ve Af
yonkarahisar meb'usu Ruşen Eşref 
Beyler dün sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. 

Diğer murahhaslarımız Hamdul
lah Suphi, Reşit Saffet, Yalmp Kad 
ri, Ali Münif Beyler de yarın heye
te- iltihak edeceklerdir. 

Heyetin reisi Hasan B bu husus .. 
ta bir muharririm.ize demiştir ki: 

- Heyetimize müşavir olarak 
Posta ve telguf idaresile 1stanb~l 
ve İzmit Ticaret Odası müm~ssille
ri de iştirak edeceklerdir. 

Konı;rcde Balkan ittihadı hakkın 
da müdavelei efkar edilecek ve Ja. 
zımgelen tetkikatta bulunulac•ktır. 

Bundan başka Yugosliivya, Ro
manva, Bulgaristan, Türkiye ve 
Yun3nistanı alakadar eden iktısadi 
ve zirai mesail de konğrede mcvzuı: 
bahsolacaktır. Kongr<de sadece mü
şahit sıfatile bulunacağımız hakkın
daki neşriyat tloğru değildir. Kong
re müzakeratına iştirak ederek nok
tai nazaramızı izah eyliyeceğiz .. 

Hasa11 Beg 
Kongre ruznamesi Balkan mem .. 

leketleri arasında siyasi ve lktısadi 
bir takarrüp temini, Balkan mem
leketleri arasında posta, gümrükler, 
Ticaret Odaları münasebatı ile bu 
memleketler arasındaki müşterek zi
rai istilısaliit ve bilhassa tütün dra
atinin tahdidi meselesi vardır. 

Bugün toplanacak olan Oda mecli 
sinde tütün ziraatinin tahdidi mese. 
lesi ve kongre hakkında Oda ticaret 
raportörü Hakkı Nezlht Bey tarafın· 
dan Ankarada yapılan teşebbüsat· 
tan b3his izahat verilecektir,. 

İstanbul Ticaret Odası namına 
heyeti murahhasa müşavirliğine O
da reisi Nemlizade Mithat B. inti
hap olunmuştur KQngrcde alelil.
mum Balkan memleketlerini arnka
dar eden mahsuliitı ziraiye ve bilhas
sa tj.itün ziraatinin tahdidi meselesi 
de görüşülecektir. 

Hükfımc timiz tütün ziraatinin 
tahdidine aleyhtar değildir. Ancak 
tütün ihraç fiatlerinin tahdidi tekli
fi şayanı kabul görülmemiştir. 

Hariciye Vekaleti kongreye gi
decek heyete bir, İklısat Vekal.\ti dı 
üç müşavir aza iltihak edebileceğiru 
bildirmiştir. Bugünkü içtimada bu 
mesele etrafında müzakerat cereyan 
edecektir. 

Balkan kongresi her sene bir baş 
ka Balkan devleti nezdinde toplana 
caktır. 

Moskova sıhhi ve zirai 
koı1f er ansı akim kaldı 

Iğdır pamukları ve vebayı bakari hak
kındaki tekliflerimiz kabul edilmedi 

b'.8lahat esaslarını bir bayrak 
l:ıı.~ ellerine alarak halkı guya 
~ bi: dava etrafında tahrik 
İt lenn bu teşebbüsleri basit 
!•.JloJitika vasıtasından başka 
't hamlolunabilir. 

İntihap hazırlıkları hararetle ı 
devam etmekle beraber encü
menlerdeki mesai 5 Teşriniev- 1 
vele intizaren durmuştur. İtiraz 
!arı reddedilip te henüz kendile
rine tebligat yapılmamış olanla 
ra tebligat yapılmaktadır. Bun- ı 
ların da adedi zaten mahdut ol- . 
duğundan yarın akşama kadar 
bu işin de arkası alınmış olacak : 
tır. Bu kabil kim~elerin kendile
rine yapılan tebligat tarihinden 
itibaren üç gün zarfında mahke
meye müracaat hakları vardır. 

Büyük ve ileri Türlciyenin 
fırkası, Vatan çocuklarının 
Öz fırkasıdır ... 

Reyini bu fırkaya, kendi 
fırkana vermeye §İmdiden 'ha
zırlan. 

Hu····- dd' B Hu··samcddin B. S -"e ın · ovyetler tarafından inşa edil-
in Ankaraya avdetini mütcakıp, ihtl- miştir. 'Hududa ait .sıhhi ve iktısadi meseleler İranla 
sas iddiasında bulunan doktorların AT ·NA A 
vesaiki Vekalette teşkil edilecek ı'ü- . I ' 3o ( : A.) - Sov- aynca müzakere edilecek 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

IJeş 
hasta 

var! 
t.TEM 1ZZET'in 

Yeni romanı 

., 

İlliyet'te çıkacaktır 
:::::::::,._ 

Müddeti zarfında mahkeme
ye müracaat etmemiş olanların 
itirazları biiahare hiç bir veçhi
le kabul olunmıyacaktır. Halk 
fırkası namzetleri de cumartesi 
gühü ilan edilecektir. 

gerrni vermiştir. 

Halk Fırkasının İzmir 
namzetleri 

İZMİR, 30 - Halk fırkası 
5 teşrinievvelde yapılacak o- belediye intihabı münasebetile 

lan belediye intihabatı için ka- 76 namzet ismi neşretti. Bunlar 
dmlar Birliği her türk kadınnı dan dördü kadındır. 
reyini istimal etmesi için mahal- Ç al 
lelerde propaganda yapmakta- at ca intihabatı 
dır B h · · B' l'k b' Çatalcada çalınmış olan bele 

· • u usus ıçı~ ır ı. t~ ır diye intihabatı defteri hakkında 
komısyon teşekkul etmıştır. Ma karar verilmiştir. Çatalca kay
hallelerde dolaşan münevver ha- makamı dün Viiayete bir telgraf 
nımlarm propaganda raporları çekerek kararın postada olduğu 
şayanr memnuniyet görülmekte ru bıHinniştir. 
dir. S. C. F. namzetleri 

İntihabat yaklaştıg" ı için Ka- 8crboac Cümhuriyet Fırkası İstan 
bul belediye namzet listesini cu

clınlar Birliği propagandalara martesi günü ilin edecektir. 

yet fılosu Faler lımanında de- , 
ri heyeti tarafından tetkik olunacak mirlemiştir. Polis, her türlü M~s~ovada.hudut v~ Bogaz-ılar kabul etmediler. Sonra hu· 
tır. • propaganda nümayişine mani !ara aıt ıktısadı ve sıhhı mesele- dut civannda ikı· t f d· 

Ş İ b ld "h 1 · · 1 k f . . ara arasın " imdiye kadar stan u a ı tısas olmak için lazım gelen tedbir er ıçın top anan on eransa ıştı vebayi bak • k 
1 ·k k · v k"l t ·· - k d h t" hh arıye arşı açı acak vesı ası alma ıçin e a e c muraca leri almıştır. ra e en eye ı mura asamı- .. d 

1 
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at edenler 400 kişidir zm reisi Mazhar B. dün bir mu- muca e enın, hududun 300 kılo 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza B .. , İs- harririmize atideki izahatı ver- metrelik mesafesine kadar teş· 

tanbul civarında bazı köylerde bir kı Vergilerin tenzili miştir: mil olunmasına müteallik tekli 
sım doktorların doğum gibi ani vak f" . . d f 

- Konferans ademi mutaba- ımızı e muva ık görmiyerek alar için de vaki davetlere karşr ilıti- Defterdar Şefik Bey 
sasları haricinde olduğundan bahsla katla neticelenmiştir. bu sahanın 7 5 kilometreden iba· 
bakmaktan imtina ettiklerinden Ankaraya gitti 
ademi malilmat beyan ederek: De 

fterdar Şefik Bey, Maliye 
- İstanbul gibi hekimi çok olan Vekaletinden vaki olan davet ü

yerlerde bittabi doğum vak'aları i- -

Ruslar, başlıca iki teklifimizi 
kabul etmemişlerdir. Bunların 
birincisi İğdır papuklan mesele 
sidir. zerine Ankaraya gitmiştir. çin mütehassıslara müracaat etmek İ 

lazımdır. Aııcak mütehassıs bulunmı .stihbaratımıza göre Şefik Bu pamukların tarafımızdan 
y'•n 'yerlerdeki hekimler kendilerine Beyı~ AnkaraJ'.3,. dz~'et olunm~sı verilen vesikalar kafi görülerek 
bildirilen anı vak'alara bakmak v~rgıler?e tadılat yaprlması ı- ve aynca muayeneye tabi tutul-
mecburiyetindedir. çın. tet_kıkat yapılma~ın~ karar madan ve hududun diğer tara-

İhtısas vesikaları her halde bu se- ".enlmış_ olmas.ı~d~n ılen g~lmiş fında dezenfeksiyon yapılmadan 
ne zarfında tevzi edilecektir: demi§· tır. Malıyedekı ıçtımaa Şefık B. Battım tarikile ihraclna müsaa
ti~. _ de iştirak edecektir, dt' edilmesini istedik. Lakin Rus 

ret olmasını talep etmişlerdir. 

Müzakere mevzuu olan diğer 
maddeler hakkında hazırlanan 
mukaveleler daha ziyade Rusya 
ya menafi temin edecek mahi· 
yette idi. Bittabi bizim teklifle 
rimizin reddedilmesi üzerine mi! 
k~veleleri imzalamadık ve hio,. 
bır taahhüt altına girmedik. 

İran murahhası konferansır 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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Tahsin Paşanın Hatıratı •. ---~:--: 
- w 

/ngllterede 

lmperatorluk 
tehlikede mi ? No: 52 (TercUme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur.) 

Abbas Hilmi Pş. aley
hinde raporlar .. 

Müstemlikat nazırının 
beyanab 

Londra 29. (A.A.) - Domin 
yonlar nazırı M. Thomas her
hangi bir dominyonun impera
torluk camiasından ayrılmak hu 
susundaki hakkının hiç kimse 
tarafından inkar edilmiyeceğini, 
fakat böyle bir hareketin akıl ve 
hikmete ne dereceye kadar uy
gun olup olamıyacağının çok dü 
şünü1ecek bir mesele olduğunu 
söylemiştir. 

Hidivin Çubukluda yaptırdığı köş
~iin kulesi bile jurnal ediliyordu!. 
Jumalcılığın ibrete şayan bir 

hali de bu münasebetle görül
müstür. Abbas Hilmi Pa
şa İstanbula geldikçe o
nun aleyhinde Hünkara jur
nal veren, Hidivin ahvalü hare
katını şüpheli gösteren, hülasa 
Sultan Hamidin bu husustaki 
vesvesesini tezyide medar ola
cak surette haberler ll'Cren e
kabirden bir taknn kimseler ay 
ni zamanda Hidiv Paşaya da 
mektuplar yazrp arzı ihlas e
derlermiş. Sultan Hamit ile Ah 
bas Paşa arasında eski samimi 
yet teessüs edince Hidiv Paşa 
kendi aley'hinde Hünkara ma
ruzatta bulunmuş olanların ma 
hiyetini teşhir ve kendilerini 

ı:· terzil maksadile bunların ken
disine göndenniş oldukları hu
lfısnameleri Hünkıl.ra takdim et 
mi_şti. Ahlak sukutunun bu de
recesi cidden korkunç bir şey
dir! 

Abbas Hilmi Paşa Çubuklu
daki arazisine bir köşk yaptır

mıştı. Buköşkün ta uzaklardan 
görünen bir kulesi vardı. Kule
nin inşaatı hitam bulunca o 
devrin büyük bir memuru -i
sim tasrihiıne lüzum görmüyo
rum- Hünk!ra bir jurnal ver
miı;, bu kulenin saraylara mah
su; olduğunu ve Abbas Hilmi 
Paşanın İstanbukla bir saray 
yaptrrıp içinde saray saltanatı 
sürmek arzusunu taşıdığı bey
nennas söylenmekte bulundu
ğunu yazmıştı. Hatta hanedan 
dan bir zat te Kalender köşkün 
de taam ederken bu kule naza
rı dikkatini ce1bettiğini ve key 
fiyeti bu suretle Hünk!ra arzet 
mesini köşkte mihmandar sıfa
tile bulunan seccadeci başıya 
ııöv !emişti. 
Hünkarın Hidive ve Mısıra 

karşı hissiyat ve haleti ruhiye
s;ni bilenleriın bunu körükle
fT'ek için neler düşündüklerini 
b kule meselesi iraeye kafi
d 

Hidiv Abbas Hilmi Pş.nın 
o :ıamanki bir resmi 

vasıtasile bana göndermişti. 
Hünkara arzettim. Padişah i
çin bu mesele de yapılacak şey 
tarafeyne itilaf tavsiye etmek
ten ibaretti. Nitekim öyle yapıl 
dı; fakat netice ne olduğunu öğ 
renemedim ve esasen meşgul 
de olmadnn. 

* * * 

Kıral döndü 
LONDRA, 29 A.A. Kıral ile 

Kıraliçe İskoçyadaki sayfiyele -
rinden Londraya avdet etmişler 
dir. 

M. Baldwinin muhafazakar
lar fırkası riyasetinden yakında 
çekileceğine dair şayı olan ha
berlerin hiç bir esasa müstenit 
olmadığı saliihiyettar mahafilde 
beyan edilmektedir. Tatil zama 
nmı Aix-Les-Bans'de geçiren ve 
Londraya avdet etmiş olan M. 
Baldwinin sıhhi vaziyeti gayet 
iyidir. 

Veda ziyafetinde 
LONDRA, 29 A. A. - M. 

Henderson memleketine avdet 
etmek üzere olan Almanya sefi
ri M. Stlıamer şerefine bir veda 
ziyafeti vermişitr. Davetliler a
rasında M. Mac Donald, M. 
Snowden ile sör Austen Cham
berlain bulunmakta idiler. M. 
Henderson sefirin vazifesini ifa 
hususunda gösterdiği ehliyet ve 
maharetten takdirkar bir lisanla 
bahsetmiştir. 

Sefir verdiği cevapta İngilte-

Hun.. _ re ile Almanya ara3ında evve!ce Abbas Hilmi Paşanm 
mevcut bulunmuş olan mürase

kira mütekarrip ve arzuyu şa- betlerin tamamile iadesini te
hane dairesinde hizmete müte
mayil olduğu zamanlar ne su- min için uzun müddet sabır ve 
retle ibrazı huli'is ettiğini ve ez ihtiyatla ç<llı:şmak liizım geldiği 
cihnle bir aralık MTSrrda yer- ni, bununla beraber istikbale 
leşmiş olanJ on Türklerden ba- kuvvı_:tli ~~i~lerle tevcih'. nazar 
zılannı bir velkenliye bindire- etmege musaıt dost2ne bır hava 
rck Çanakkaleden içeri soktu- v~cu_da gelmiş olduğunu söyle
ğunu evvelce yazmıştım. Bu-,mı•t;r. M. Sthamer, M. Strese
nun diğer bir misali de Ahmet manın sabır ve uzla•ma esasla
Celaleddin Pasanm Mısrrlı rırıa müstenit ~iyarctine hic bir 
prenses İsmet anımla izdiva değisiklik getirmeden devam o
cı ve Prenses İsmet Hanımın lunacağma ve bu siyasetin bü
vefatı üzerine Abbas Paşanın tün Avrupada sulh ve sükunu 
zatı şahaneye vukubulan maru tesise hizmet edeceğine İngilte-
zatrdır. renin emni/et has•! edebilec~i-

( Bitmedi) ni kaydetmiş ve demiştir ki, bu 
____ __.....,_-.. - siyaset İngiliz Alman mü:-ıase-

İskenderiyeden avdetle batını bir kat daha düzeltmeğe 

P. " l k hadim olacaktır. Te~Iil:ıatın tah
ıreye ugranı aca didi rnesele•i.-.de gerek İngiltere 

Seyrisefainin İstanbul - İsken ve gerek Almanya hükumetle-
dcriye hattı vapurlarının avdet- rinin ayni prensipten ilham al
te Pireye de uğrıyacağını yaz- dıkları Cenevrede büyük bir 
mıstk. memnuniyetle görülmüştür. E-

.İki hafta sonra Mısır seferi- ğer, İngiliz ve Alman milletleri 
ni yapacak olan Ege vapuru, bu mühim meselenin gecireceği 
dönüşte Pireye uğrayacaktır. bütün safhalarda tam bir itilaf 

işsizlik! 
Amerikada da 3 
milyon işsiz var! 

BLACKFOOT "İdaho", 29 
A.A. - Ayan hariciye encüme

Viya nada 

Kabine nasıl 
olmalıdır? 

Harici siyasette tebed
dül olabilir mi ? 

ni reisi M. Borah, burada söyle j VİYANA, 29 A.A. - Mon
diği bir nutukta dünyanın her senyör Seipel "Prager Tageb
tarafında asarı görülen inhita- latt" muhabirlerinden birine va
tın umumi harpten doğmuş bir ki olan ve diğer gazeteler tara
netice olduğunu söylemiş, bu se fından da neşredilen beyanatın
bepten dolayı yeni bir felaketin da memleketin siyasi kuvvetle
zuhuruna mani olmak için elden rini milli müdafaa teşkilatı da 
gelebilecek gayretlerin esirgen - dahil olduğu halde bir araya top 
memesini ve bütün milletlerin layabilecek bir kabine teşekkü
kuvvetlerini devamlı bir sulhün lünü tercihe şayan bulduğunu sö 
teessüsünü temine hasretmeleri ylemiş, yeni intihabat işine gi
ni tavsiye etmi~ı ir. M. Borah, riomek vazifesi le mükellef bir 
Amerikada 3 milyon ve diğer kabine teşkili hususunu ikinci 
memleketlerde 10 milyon kadar derecede ehemmiyeti haiz bir 
işdz bulunduğunu kaydettikten ihtimal olara'c telakki ettiğini 
sonra hali hazırdaki umumi in- ilave etmiştir. 
hitatın cenubi Amerikada ve da Monsenyör Seipel, yeni kabi
ha başka yerlerde çıkan karga- nenin bir tek fırka tarafından 
şalıkların yegane amili olduğu- teşkil olunmamasının bittabi ar 
nu sözlerine ilave etmiştir. zuya şayan olduğunu kaydet-

' • ııu • • miş, bununla beraber hiristiyan 
Sulh ve emniyet sosyalistlerin yeni hükumeti yaı 

nız başlarına teşkile hazır bulun 
M. Poincare'nin bir malan liizun geldiğini söylemiş 

nutku tir. 

PARİS, 30 A. A. - Möz 
meclisi umumisinde irat ettiği 
nutukta M. Poincarc beynelmi
lel tesanüt ve teminat esaslarına 
istinat edecek bir sulhü Fransa 
nın memnuniyetle kabul edece
ğini, fakat beynelmilel teminat 
elde edilinceye kadar kendi ken 
disini müdafaa etmek hakkının 
tanınması lazım geldiğini beyan 
etmiştir. 

Sart meclisi umumisinde irat 
ettiği nutukta M. Kaeyyo bütün 
mevani ve müşkilata rağmen 
Avrupa siyasetinin atisi M. Bri
andın kemali metanetle takip e
dilmesi liizım gelen Avrupa itti 
hadı siyaseti olduğunu söylemiş 
tir. 

Yeni hadiseler 
Veftçiler vaziyetten 

müteessir 
KAHİRE; 30 A.A. - Me'j

rutiyetperver liberal fırkasının. 
dün :ıkşamki içtimaında bir tak
rir sureti kabul edilmiştir. Bu 
takrir suretinde meşrutiyetin e
saslı prensiplerini ihlal etmediği 
müddetçe hali hazırdaki hüku
mete müzaheret edilmesi karar
laştınlrru~tır. 

Bu içtimada son zamanlarda 
ki içtimai ve iktisadi kargaşalık 
ların sebep'erinden birisinin 
merrleketi meşrutiyet ve ada
let preP :p'e i. hiliifına iclare e
den par anı nto ekseriyeti oldu 
ğu beyan edilmiştir. Veft fırka
sı parlamentonun fevkalade ola 
rak içtimaa daveti için kırala 
takdim edilen arizaya cevap ve
rilmeme~inden mütevellit vazi
yeti tetkik etmek üzere pek ya
kında toplanacaktır. 

Monsenyör ~~ipe!, haricı si
yasette en ufak bir tebeddül vu
kuunu derpiş etmeğe mahal ol
madığını tasrih ederek beyana
tma nihayet vermiştir. 

Ecnebi kadınla 
evlenmiyecekler 

ROMA, 30 A. A. - Popolo 
di Roma gazetesi M. Grandinin 
meb'usan meclisi divanına diplo 
matlarla konsolosların ecnebi ka 
dmlarla izdivacını meneden bir 
kanun layıhası tevdi etmiş oldu 
ğunu yazmaktadır. 

Bir şeyh mahkum oldu 
KARAŞ!, 29 A.A. - Müslü 

man ülemadan Pagaros şeyhi 
muhtelif cürümlerden dolayı iki 
sene hapse ve 2000 rubya nakdi 
cezaya mahkfun edilmesi üzeri
ne istinaf mahkemesine müraca 
at etmiştir. Mumaileyhin bugün 
ali mahkemede davasına bakıla
caktır. 

Bunun için, icap eden istihza dairesinde hareket edecek olur
rat ikmal edilmistir. Yalnız he- !arsa kendileri için mümkün ola 
nüz Pire acentas~ tayin olunma- cak her şeyin diğer milletler i- 44 kişi asıldı ! 

Ankara mahke.nesinde 
bir beraet karan 

i. 

lı 

c t.ı u. ı ıoskuv d 
MOSKOVA, 29 (A. A .) 

Rüştü B. Leningratta hayvanat 
ANKARA, 30 (Telefonla) - maadin müzesini gezmiştır. 

şehrimiz ağırceza mahkemesi, MOSKOVA, 3') A. A. - Te 
bugün uzun müddettenberi, de Rüttü B. Leningrattan Mosko" 
vam eden bir katil davasınr ne dönmüştür 
ticelendirmiştir. Üzüm ve incir satış 

Bafralı Kır Ali Zade Meh- 1 İZMİR, 29 A. A. - Bu 
met Beyi öldürdüğü iddiasile 17 kuruştan 43 kuruşa kad 
itham olunan Laz Mehmet us- 1483 çuval üzüm ve 10 kur 
tanın hareketinde alakadar o- tan · ) 'mruşa kadar 1045 çu 
larak kendisinde cürüm ikaı ka incir satılmıştır. 
rarını uyandırdığı ve şu suret- Münir Bey Ankarad 
le katil filini teşvik ettiği dava ANKARA 30 _ Yeni Pa 
olunan Bafra eşrafından Rah- f .. M.. . B' b hah b 

- B ı h' k 1.. se ın unır . u sa ura 
mı . a ey ıne ma tu un ve- ld' M" . B h . . . 

. f d t h .k d. ge ı. unır . ancı ye vP 
reseseı tara ın an a n e ı T fk R" f" B · R 
len dava Tral;.zon ve Sinop a- ev 1• uş u eyın . usy 
ğırceza mahkemelerinden An- avdetındeı: ~onra talimat ve 
kara ağırceza mahkemesine ~atn~esını. aldıktan sonra P. 
nakledilmişti. rıse gıdecektır. 

Ankara ağırceza mahkeme
si muhaekme netiçesinde Ça
kırzade Rahmi B. in hadisede 
methaldar olduğuna dair delil 
ve emareye tesadüf edemedi
ğinden mumaileyhin beraetine 
karar vermiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türk dainler vekili 

Zekai Bey 
Geçenlerde Ankaraya giden T" 

Dayinler V ~kili Zekai B. dün sa 
şehrimize gelmiştir. Zekai B., 
yinler vckilleriJ,,. ne zaman milza 
rata başlanacağı ve morator;r 

Ihsan Abidin B. Peştede meselesi hakkında a~emi maIUn 
heyan etmış ve Duyunu umuını 

PEŞTE; 29 (A. A. ) - Macar binasının Teşrinievvel nihayetin 
Milli lktısat cemiyetinin daveti üze- tahliye edilerek hüldlmctimize • 
rine buraya gelen Tfirkiye ziraat di edileceğini, binadaki memurıa 
müıteşarı Ihsan Abidin B. Macar tasfiyeye tabi tutulacağını soy 
rnütehasııslarırun refakatile Ziraat miştir. 

Enstitüsünü gezmittir. --------

Belediye intihabatı 
C. H. F. 

ve Pirinç zeriyatı yapac 
şirket 

Bir müddet evvel teşekkül 
ANKARA, 28 (A. A ) - Eskite- den bir Türk şirketi memleke 

hir, Araç, Akdağmadeni, Kula, mizde pirinç zeriyatile etra 
~·~akemalpaıa, Karacabey, Y.,. bir surette uğraşmak için fa:ı 
nıtehir, Gerede, Ayvacık, Bayra. . . • 
miç, L&pıeki, Bali, Hacıbektaı, yete ge~mıştır. . .' 
Erdek, Kandıra, Düzce, Karı beledi Bu şırket memleketımı2 
ye intihabatında Cümhuriyet Halk münferit bir surette yapılan ~ 
Fırkası namzetleri kazarunıı,l.ardır:. rinç zeriyatını toplu bir şekild 

MUCLA, ~O <.A.~.) - Koyc~~ ve vasi mikyasta yapmak iste 
kazası beledıye mtihabatında Cum- "· · · d b.ld' · 
huriyet Halk Fırka11 namzetleri itti- gını ticaret o asma ı ırmış 
fakla kazanmıılardır: Odadan bu hususta malfunat i 

Geceki yangın 
tenmiştir. Oda verdiği matfuna 
ta pirinç zeriyatınm bir su me 
selesi oldutuııu bildirmiş ve m 

Galatada Kürkçükapısında kernrnel bir şekilde irva ve is 
dün gece saat 21 buçukta yan- edilmiş arazide yapılacak zerit 
gın çıklll{ş ve iki çivici dükka- yatın daima iyi neticeler verece 
nile, içi benzinle dolu bir de- ğini de il5.ve etmiştir. 
po yanmıştır. Yangın, tehlike İ b l k l 
li bir vaziyette tevessü etmek stan u un urtu uş e. ün 
istidadım gösteriyordu. Fakat 6 Teşrinievvel İstanbulu 
itfaiyenin gayretile pek çabuk kurtuluş bayramında devair rcı 
söndürülmüştür. men tatil değilse de teamül o 

duğu üzre bugüne hörmeten İı 
tanbul memurları çalışmıyaca~ 
;:ırdır. 

Geceki otomobil ' 
kazası r 

Dün ;;ece saat 21 de Ankatı" 
caddesınJe İkbal kitaphaneı 
önünde bir otomobil kazası °i 
mus ve sey;_:;:ır manav Ali ı 

minde biri kitaphanenin önüı~ 
den üzüm küfesi sırtında kar 
kaldırıma geçmek isterken S 
keci istikametinden gelen 
723 numaralı otomobilin al
tında kalarak bir kaç yerind~ 
ağır surette yaralanmıştır. S . 
för firar ettiğinden kim oldu ı~ 
anlaşılamamıştır. Zabıta tahl 
kat yapmaktadır. Ali, hastan 
ye kaldırılmıştır. ' 

--~~~-------------a 

P. >bas Hilmi Pasamn Çubuk 
lt•i~ki bu k .. kü münasebetile 
tuhaf bir vak'a olmu tu. Abhas 
P~ a Cuhukluda satın aldığı bu 
ara>yi tahd't ederken civarın· 
·I ı,: araziye bir kac yüz arşın 

tecavüz etmis imiş. Civardaki 
bt nrazi, o zamanın eazımın
dan bir zate tarafı şahaneden 
ihsan buyrulan veya aliirivaye
tin onun tarafvıdan iştira sure
tile tasarruf edilen bir koruya 
ait imiş. Bu birkaç yüz arşın 
toprak meselesi Abbas Hilmi 
Pa a ile o zat arasında hayli 
münazaayı ve bir hayli telgraf 
taatisini mucip olmuştu. Arazi 
sine tecavüz vukubulduğunu id 
dia eden zat, Abbas Hilmi Pa
şa va uzun bir telgraf yazarak 
Mısır mahaklmine müracaat e
deceğini bildirmiş; Abbas Hil
mi Paşa buna yine telgrafla ver 
diği cevapta: 

mıstır. İdare bu hususta tetki- çin de imkan şekline gireceğin- HANKEOU, 30 A.A. - lı:,-
kat yapmaktadır. den eminim. angta 44 komünist idama mah-

Muvafık görülecek bir acen- M. Sthamer, iki büyük millet kum edilmiş ve hüküm infaz e-
Definenin bulundusJu iddia edll~n Fatihteki arsa 

yor: ti 
"- Ben o gün, temel açıla~ 

arsanın yanında oynıyordıııt · 
Ameleler de temel içinde m, 
ınadiyen kazma sallıyorlardı. ~i 

"Elyevm ikimizde İstanbul
da ikamet ediyoruz; müddei ve 
ınüddeaalevh ve mevzuu iddia 
olan arazi İstanbuldadır. Maha 
kimi adliye müstakildir, bir 
hakkı kanuniniz varsa İstan
bul mahalcimine müracaat ede 
bilirsiniz re bu tarik daha doğ 
ru olur. Mısıra gitmeğe hacet 
yoktur.,, . . 

Demis. Abbas Hılmı Paşa, 
zat1 şah~ne görsün diye bu tel 
P'r~~l~n T;;~ırr,. ırıot:h; f77P .. ~ 

ilk ic:timaında bulunmuştur. 
İleride tekrar müzakerat ce

reyan etmesi muhtemeldir ve bu 
cok şayanı arzudur." 

Mazhar B. bugün Ankaraya 
giderek konferansa ait raporu
nu hükilmete tevdi edecektir. 

Diğer taraftan aldığımız ma
lfımata göre, hududa taalluk e
den sıhhi ve iktısadi isler hak
kında hükumetimizle İran ara
sında yakmda ayrıca müzakerat 
yapılması tekarrür etmiştir. 

v• 

ta, idarenin acentası olarak ta- olan İngiltere ile Almanya ara- dilmistir. 
yin edilecektir. sın da hakiki ve kuvvetli bir dost !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mll!!I!!!!!!!-• 

Bazılarının serdettiği müta- luğun vücuda geleceği günün 
lealara vapurların Pireye uğra- yaklaşmakta olduğu ümidinde 
masile bu hattın yegane meziye bulunduğunu söyliyerek nutku
ti olan sür'at haleldar ve fazla na nihayet vermiştir. 

f stikbal için 
rağbete bu yüzden kırılacakmış. 

İdareden, alakadar bir zat, 
bu mütalealann yanlış olduğu- LONDRA, 29 A.A. - Şimen 
nu söylemektedir. Bu zat diyor difer sanayıi erbabından ve Ame 
ki: rikanın gayet zengin hayir sahip 

"- Biz vapurlarımızı Pireye !erinden M. Edward Harkness, 
avdette uğratacağız. Yolculuk 2 milyon İngiliz liralık bir teber 
bir az uzayacaktır. Fakat İstan- ruda bulunmuştur. M. Harknes
bulun mevsimi geçmek üzere- sin pederi Rockfellerin ilk şerik 
dir. Mısırdan memleketimize ge leri arasında bulunmakta idi. 
lecek olan yolcunun adeti tena- Teberru edilen bu paranın idare 
kus edecektir. Binaenaleyh bun si 5 azadan mürekkep bir heye
da hiç bir mahzur olmıyacaktır'' te tevdi olunmuştur. Bu hey'et 

Mısırın en maruf şahsıyetleri bu mühim teberruu İngilterede 
yolculuklarını Seyrisefain vapur kanunen hayir işlerinden sayı
larile yapmağı diğer kumpanya lan teşebbüslere tahsis ve sarfe
vapurlarına binmeğe tercih et- decelı:tir. Teberrünamenin mu
mektedir. Bundan evvelki sefer kaddemesinde umumi harp esna 
de seyahat eden Mısır prensleri, sında İngilterenin bütün vari
idareye gö_nderdikleri bir tel- dat ve vesaitini müşterek dava 
grafla, gemıde gördükleri temiz uğurunda adeta hesapzızca sarf 
tikten, konfordan, gösterilen a- ve istimal etmiş olduğu, sulh 
zami nezaket ve kolaylıklardan muahedesi imza edildiği günden 
dolayı teşe_kkür .ve tebriklerini beri İngilterenin en ağır bir yü
beyan etmışlerdır. ke hiç bir şikayet sesi yükselt-

meksizin ve şerefine bir nakise 
getirmeksizin katlanmakta bu
lunduğu kaydedilmektedir. M. 
Harkness, teberru ettiği bu pa
ranın yalnız şimdiki gitçlükleri 
ve sıkıntılı vaziyetleri karşılaca
ğa değil, belki !ngilterenin miis 
takbel huzur ve refahını 'temine 
de hadim olacağı ümidinde bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Sabık Hindistan nazın 
··ıd·· 1 o u . 

LONDRA, 30 A.A. - Evvel 
ce Lord şansölyelikte ve Hindi
stan nazırlığında bulunmuş olan 
Lord Birkenheaid bu sabah ve
fat etmiştir. Mumaileyh, 58 ya
şında idi. Kendisi mümtaz bir 
hatip ve muharrir olduğu gibi 
muhafazakar fırkanın liderlerin
den bulunuyordu. Hindistan ka
nunu esasisinin ıslahı meselesile 
meşgul olmak üzre Simon komi 
syonunu teşkile teşebbüs eden 
müteveffadır. Mumaileyh, 1928 
senesinde siyası hayata veda e
derek bir taknn smaf şirketlerin 
müdürlüğüne geçmiştir. 

Fatihte altın dolu bir 
bakraç mı bulundu? 

Ev sahibi Ahmet Ef. 
bulunduğunu külliyen 

ve amele define 
inkar ediyorlar 

Define bulunduğunu 
haber veren Ismall 

Fatihte Camcı sokağında A· 

met efendi isminde bir şahsın 
yaptırmakta olduğu bir evin te
melleri kazılırken lebalep altın 
dolu bir bakraç bulunduğu 
yazılmıştı. 

Dün Fatihte bulunan bu de
fıne hakkında tahkikat yaptık. 

Mal sahibi Ahmet Ef., ve de
finenin bulunduğu esnada çalış
makta olan amele, böyle bir şe
yin kat'iyyen asliıesası olmadı
ğını iddia etmektedirler. 

Bunların kanaatine göre, de
fine masalı', herhangi bir muzi
bin uydurduğu bir efsanedir. 
Fakat, bulunan definenin şüyu
una sebep olan İsmail isminde
ki çocuk, Ahmet efendinin evi
nin temellerinde altın dolu bak
raç buluduğunda kuvvetle ısrar 
etmektedir. 

İsmail vak'ayı ö 1 

Birdenbire boğuk bir ses dıPU 
ydum. Ses, temelden geliyordb 
Gittim baktım. Çukurun içindi 
üstü malta taşile kapalı, kaplı 
ra bir bakraç vardı. 

Bunu derhal beyaz bir b 
sarıp Ahmet efendinin evine 
türdüler. 

Onlar gittiktensonra arsa_ 
döndüm. Temele girdim. Be. 
da bir tek altın vardı. · 1ıı 

Bunu aldım. Eve koşup ııJ 
bama gösterdim. Babam, pot' 
haber verdi." 93 

Zabıta, Ahmet Ef. nin ve te. 
sada çalışan amelelerin evleri 1 

taharri etmişsede defineyle a 
kadar hiç bir şeye tesadüf e 
memiştir. 

Küçük İsmailin temelde 
duğu bu altın 27 lik Mahmu 
altınıdır. 

Arsadaki inşaat tatil ol " 
muştur. 

Söylenildiğine göre bu 
da, yangından evvel Tevfik, 
yserli Mehmet Ef. lerin 
mevcntm 
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oförler tek taksi muvafık bul 
Yeni mektepler 

.hşı 

Bugürakya doğrudan J 
;kadar 
kurudoğruya ihracat 

4 günlük karantina 

müddeti hangi Yarın Fatihtekinin açıl 
ihracatı şamildir? ima merasimi yapılacal 

Baytar müdürü ile borsa Fuhuş talimatnamesi yen 5 çuvı 
yapıyor 

i Par 
ada 

Bu hal İstanbulun 
oura ·hracalını durdurdu 
vr~~. bir iki gün zarfında buğ

!IY 'ttı· .ıtlerinin biraz yükselmiş 
ve 'ı., .sı İstanbuldan buğday ihra 
ra p~ı durdurmuştur. 

.zelen malilmata nazaran bu ••••••• • .. • c 'rrakyadan, Tekırdağ ve 
Kılı ıibclu iskelelerinden şimdiye 

har gdru'llemiş derecede faz
n Tüıihracat ya1\maktadır. Bu 
n sabağru ihracaflebebile Trakya
B., Dın İstanbubıncak haftada bir 
nüzakl, vagon bu~ay gelmektedir. 
to1'.~'

0L;ıkyadan daa ucuz fiatle sa-
na un . ld - b"l mumiı yapı ıgıntn ecne ı er Tra-
yetir>ıadan buğdr almağı tercih et 
ıze ~·ektedirler. 
purıa .-. Mahsul o:adar çoktur ki 

söy}akyada htiiz biçilememiş 
ırlalar var{. 

.ca'tficaret Jası meclisinin 
'" 1 oug<kü içtimaı 
kül 4 Ticaretlası meclisi bugün 
ekeıp}lanacalf. Bugünkü içtlma
e:~yumunıınrnızm ıslahı ve 

3?"!Murta raca'tmın tanzimi 
.' ilrkınd• komisyon raporu, 

~2-ı:nevre~ :oplanacak olan af
~ :- ~ı müıklebatınm tahdidi kon 
~ildjesindı niidafaa edilmesi Ia
ı~tem geJıı fürk noktai nazarına 
nış ~r raorve fındık ihracatına 
ı~t itr raonnlizakere edilecektir. 
tüm~ ,. b. fi l . 
ı 'me ,.an ıao at erı 
•e m Di'ı IJlrsada İngiliz 
~ isl-30 mnşta açılmış ve 
zeritte kararumştır. 

lirası 
ayni 

•rectLret 9,02, Altın 918 kuruş-
lopannıştır. 

run Be sada likidasyon 
uluOün f>orsada likidasyon ya
r 111ıştır. 
1 oltnüfiyeden 9000 tane eksik
m İı lira seksen kuruş reporla 
aca~ayaa edildi. Eksik çıkan 30 

ı ikraı:niyeli demiryolu 2,5 
iJ 'rla alnıdr. 

Ticaret kamusu· 

Her eczanenın ihtiyaç 
nisbeti tesbit edilecek 

Şoförler cemiyetinin hey'eti k 
umumiye içtimaı bu akşam saat Hiç bir talebe açı ta komiseri arasındaki ihtilaf kanuna muarız değil 

B k İktısat vekaletinden borsada Müskirat inhisar idaresile ecza- eyaz ve ırmızı rey 8,30 da yapılacaktır. kalmamıştır 
Ctlar arasındaki ispirto ihtilii.fı eczacı l l b d'l' B k ki · · k h muamele görüp te mezbahada 

Pus a arı ta e ı ıyor u a şam ıçtımaın pe a- Bugün şehrimizdeki bütün kesilemiyen hayvanların ı'hracı !ar cemiyetinin Maliye Vekaleti nez- ti" mu··n k l ·1 ı 
b l d. · 1 . . rare ı a aşa ara vesı e o a- lise, orta ve ı"lkmektepler tedri- · · H b d dindeki teşebbüsatı neticesinde bal- Beşiktaş e e ı ye ış ermm h . ıçın ayvan orsasına müsaa e 

1 dilin . . B f .k. b 1 d" cağı ta mm edilmektedir. Bu- sata başlıyorlar. Mekteplerin bü lm. f k B d e ıştı~. . eyoğlundan te n ı ve e e ıye ge ış a at aytar mü ürü 
Di~n, ~karada bul~nan c~mıy~t hudutlarının da kaza hudutları- nun için de başlı iki sebep görül tün muallim kadroları itmam e- Rasim Bey bu karara itiraz et-

umumı reısı Tokat mebusu Huseyın .. dT . · , ' · mektedir: dilmiştir. Bu sene açıkta hiç bir mişti. 
Hüsnü Beyden cemiyete gelen telgra na gore .. ta ı 1 ıçm_ aray~ umumı-

Vilayetin maarif progrmr ta 
bikatından olarak yapılan yeni -
dört mektepten Fatihtekinin a
çılma merasimi yarın sabah sa
at 11 de yaprlacaktır. Öteki ha 
ta da Yeşilköy, Nişantaşr, Ba
kırköyde yapılan mekteplerin a 
çılma merasimleri icra kılına
caktır. 

fa göre, eczabanelere mikt'f!'ı ihti- yeye muracaat edılmesme karar 1 - Şoförler belediyenin tes- talebe kalmamış bütün müraca- Hayvan borsası komiseri Ke
yaçlan nisbetinde olmak üzere kilo- verilmişti. Bu husustaki hazır- bit ve ilan ettiği tek taksi tipini atlar is'af edilmiştir. . maleddin Beyin müteaddit te
su ı 50 _kur~~tan ispirto tev:zii_ne ka- lrklara başlanmış olup rey pus- muvafık bulmakta, hatta bunun Bu sabah bütün mekteplerın şebbüsleri üzerine nihayet bay
;~r v~rılm~ıt_ır. Bu sure.He •_stıprtolu falan tabedilmektedir. Reylerin için belediyeye teşekkür edilme il_k dersi.nde mu~llim-· _Beyler Ga- tar müdürlüğü bu hayvanların Fuhuş talimatı kanuna 
ılaç fıatlerını <)lıemmıyetlı surette l T · · 1. · · · t kt b" · · H l hit b t k . d" k .. k'" 1 k top anmasına eşnnıevve m on smı ıs eme e ve ır ıtıraz meEe zı z. nın genç ıge a mı e .- ihracına Ok meydanında dört d .1 ın ırme mum un o aca tır. . . b .. muarız eğı 

.. . . . . altısında başlanacak dört gün lesmın mevzu ahsolmasına mu- rarlayacaklar, memleket gençlı- günlük bir karantina müddeti 
Bunun uzerıne Cemıyetın ıdare d d ' de etmiyecekl · · ·· 1 k - · · ·r 1 · · 'ht d k y · h heyeti toplanarak ecza;,elere verile- evam e ecek, 'ayın yirmisinde saa_ erını soy eme gmm vazı e erını ı ar e ece - geçirmek şartile riza göstermiş- enı ıfzıssıhha kanununun 

cek ispirto miktarını tesbit etmek fü bütün reyler toplanmış olacak- tedirler. !erdir. tir. Dahiliye Vekaletinin fuhuş!< 
zere bir komisyon intihap etmiştir. tır. Rey verecek olanlar belediye 2 - otomobil sahipleri ise şo- İkmal imtihanlları Bir haftadır Ok meydanında mücadele hakkında son talimat 

Teşriniev.vd ip~idas'.nd_an itibaren intihabma iştirak edecek olan .förlerin müzakeratı bu içtimada Lise ve ortamekteplerde ik- mevcut teşkilat ıslat edilmiş, namesi ile bir tezat teşkil ettiğ · 
her eczanenın _ıspırto ı_htıya~ı mıı'?"-. müntahiplerdir. Hazırlanan rey başka mevzulara intikal ettir- mal imtihanları dün hitam bul- ihraç edilecek kesimlik hayvan- hakkındaki iddiaları dünkü nü: 
tazam bır şekilde temın edılecektır. c • • d"' · k h kk ı· B fi d · h Dünkü idare heyetı' ı' t ' d k puslaları hın kırmızı, ıgerı be- me a ına ma ık olmadıkları muştur. u sene sım arın a ıp- !ar karantina görmek için bura- amızda yazmıştık. 

ç ımaın a gere lm k ·· ·k· · · 'dd. tın k · · k d"l I b f lad B İstanbul ve gerek Anadolunun her yaz o a uzere ı ı cınstır Be- nı ı ıa e e te ve ıçtımaın tek a e ı en ta e e epeyce az ır. ya getirilmiş fakat öğrenilmiştir u hususta bir muharririmi' 
tarafından eczacıların Etibba Odala- yaz puslalarda "Beşiktaşta yeni taksi tipine itiraz için yapıldığı Darülfünunda ki bu ihraç müsaadesi yalnız Vali muavini Fazlı Beyin de fi 
rına kayıtları dolayısile Ticaret O- bir belediye şubesi teşkili ve m söylemektedirler. ~~rülfünunda tedris~ta 15 memleket hudutları harici için- krini sormuştur. 
d_alarm~an ~-lakalarmm ke~ilme~i i: diğer belediye şubelerinin de şe- Bu iki zıt fikirle içtimaın pek teşnnıevvelde başlanacaktır. flı:.v dir. Dahil için sevkıyata müsaa- Fazlı Bey diyor ki: 
çın vakı muracaatlar tetkık edılmış hir hududu dahilinde kazaların gürültülü olacag-mı tahmin et- rupada seyahatte olan bazı mu- de edilmemektedir. Hayvan bor H!f ılıh k 
ve bu hususta teşebbüsatta bulunul h .. . . d · 1 b ki 'lm k d" E - zıss a anunu Eınr< 
ması için Etibba Odası riyasetine u~utların~ gere tatlılı muvafık- mek güç değildir. Netice bu ak- l~r~s er . e. e?~ ~ te d~~- ~~ sası komiserliği bunun için yeni zı ziihreviye nizamnameı:ini ka 
müracaata karar verilmiştir tır İbaresı yazılrdrr. Kırmızı şam anlaşılacaktır. İçtima<ı. en ebvr1 esı ımtı an arı un ı- den teşebbüsata başt~ı;ıış ~~ ih- drnyor; yerine yeni ahkfun va.. 

Eczacılar her iki Odaya aidat ver puslalar ~s~ ta?ilin aleyhinde bu az 1000 kişinin iştirak edeceği tam u muştur. racata memleket dahılı ıçınde di Fuh h 1 . 
mek imkanı olmadığından şikayet lunanlar ıçındır. zannedilmektedir. Yalnız cografya imtihanı 16 müsaade edilmesi lazım geldiği- :ur:rbe . uş ane en~ ~dr 

kt R 1 k k 1 · d teşrinievvelde yapılacaktır · b t '"dü ı ·· · ·· b.ld' a St o kanun daıresınde etme edirler ey er aza mer ez erın e - · nı. ~y ar mu r ugune ı ır- cereyan edecektir. 
Cemiyetin. iq,are heyeti azasın-- bulundurulacak sandıklara atıla 1 Mahkemelerde 1 Neşet Ömer Bey mışttr. . . A .. 

dan Niz_am. ed~in Talip B. bu husus- cak ve sonra umumi bir tasnife D "lf"' .. N t Ö Dahıliye Vekaletının talimat 
t d t ki aru unun emıru eşe - y 

1 
n . t . , a emış ır : Ab' ı k B ş· k ti • • • f l ame!ı amamen ın batfdi . . , ta ı tutu aca tır. undan başka ır e erınt ığ a mer B. yarın Avrupadan şehri- a ova zı r ve 

- E~z~neler ılım ve. san at mü- belediye hududu haricinde ka- mize gelecektir. Yeni eminlik in kanunlar_ ahkamına da mutabık 
::~~elerıdır. Eczar.ıhk tıcaret sayıl- lan Floryanın da belediye hudu eden sigortacıların . . . d 1 tır. 0 talımatname merlyet me' 

Tüccar satışta serbesttir. Halbuki du dahiline alınması için bir ta- tıhabı 13 teşrınıevvel e yapı a- K ( l 23 kiinden kalkamaz· Gene fuhşıı 
eczacılar her sattıkları eşyadan savvur vardır. Fakat bunun i- muhakemesi ca.~ı iç~ 0 zamana ka?a: bütün ap lCa arın gün· karşı inzibati tedhlrler eskisi gi· 
mes'uldü~ler .. ~aamafih e~zanelerin- çin arayı umumiyeye müracaat mudernsler memleketımıze av- } .. k f" h ( t bi cereyan edecektir. 
den _gayrı munakasalar gıbi iktısa- lazım gelmediğinden bu hususta Asikürasyoni Jenerali şigor- det etmiş bulunacaklardır. u sa ı ası a 1 B ğl k . 49 . 
dl ışler}e meşg~I ~c_zacılar Ticaret bilahare bir karar verilecektir. ta şirketi tarafından acenteleri İntihabat hakkında lazım ge- 17 b k eyo ~ me~ e~ıne 
Odasına kaydedılebılırler Sırf ecza- Fi JoJ"ef Kazareto A tı' K 1 "h ha 1 in üsür lirayı polıs k!tfi mı ? 
cılıkla iştigal edenler hi~ bir mem- orya belediye hududu dahiline . ve gus no a- en ı zarat ş amıştır. tt • 

lekette Ticaret Odalarına kaydedil- alındığı takdirde plajların dajla za~eto aleyhı~~e, .?'an~ıyan ev- Muallim mektebi tecavüz etmiştir Polis üçüncü şube müdilr 
mezler. Etibba Odaslna bir eczacı ciddi kontrol edilebileceği nokta lerı y~nmış _gıbı go:ıtenp parala- Bu sene İstanbul muallim Yalova kaplıcaları mevsimi Kerim Beyle Beyoğlu polis m~ 
intihap olunacaktır. Bu hususta ce- sı düşünülmektedir. rını zımmetıne geçırmek ve da- mektebi kadrosu küçülttilmüş- nihayete eriyor. kez memuru Yunus Vehbi Be} 
miyetimize henüz bir iş'ar yoktur. Beledı'yede maaş ha bazı suiistimallerde bulun- tür. T . d arasında idari bir ihtilaf çıkını•. 
Bugünlerde bu meselenin halledilme mak iddiasile açılan davaya dün . . . . 15 eşnnievvel en itibaren 
si muhtemeldir Bılediye memurlarına aı·t bu- d .k. . d k f d 300 kışılık talebe adedi 230 a kaplıcalardaki otellere, uzun trr . . ,, _ _ e ı mcı ceza a mev u en e- . di "imi · A d 1 alli Bu ihtilaf şudur: 

- lunan barem cedveli henüz Hey' vam edilmiştir. Dünkü celsede m kn l şt;ırd. ~-a o ~ı ı:u d ~ müddet için müşte~ ~ab~l olun-

A•ı • ı • eti Vekilenin tasdikine iktiran avukat Alber Reçine Ef. dinlen me tep e7nı~ _ır ~ e h" a .8 mıyacak ve 1 Teşnnısanıde kap 
1
Kerim Bey yalnız Beyoğlt• } e reıs erı etmediği için Te~rinievvel maa- miştir. Reçine Ef. kendisine Jo- udc:at 7ab odu~~~ a: şedı-~ lıcalar kapanacaktır. po is merkezinde 49 polis me-

şının da avans olarak verilmesi jef ve Agustinonun bazı sırlar fe a e e a e ı en ıs e 1 ış Yalova kaplıcaları, umuma muru bulurunasını istemekte ve 

M""b d l k • tekarrür etmiştir. tevdi ettiklerini fakat bunların ır.B b. . . f k açıldığından bugüne kadar aza- bunun kifayet edeceğini beyan 
u a e e omısyo- K' . 1 k 1 _ .. u sene ırıncı sını a anca , _b . .. .. .. eylemektedir. 

ımyevi vesaıtle yangın- mes e sır arı oldu~undan soyle 20 talebe müsabaka ile almmı - mı rag etı gormuştur. 
nU meseleyi halletti lar mekte mazur oldugunu beyan tı M kt b' ki tal b . d ş Kaplıcalara vukubulan teha- Yunus Vehbi Bey ise 49 za-

söndürülecek etti. Reis, maznunlara hitaben 17r. f ed'edın esht l'f e esınll. en cümü gösteren şu küçük istatiğe bıta memurunun Beyoğlu mer-
t b 'f . e en ı e mu e ı mua ım b k k · 'b' üh' . . 

l'icaret odası ticaret kredi 
~kanudevvenat raportörÜ Hak
~~l~zihi ~ey ~rafından telif ve 
.li /m edılen büyük Ticaret ka
~üıJl İktısat vekUeti tarafm
rnqtabettirilecektir. Derhal ta-

Babalar ve kocalar aile 
reisi addedilecekler 

stanbul belediyesi, itfaiye u srrrın ı şasını arzu edıp et- kt 1 · .. d .1 . 1 d' a mız: ezı gı ı m ım hır merkeze ki-
d.kl . . me ep erme gon erı mış er ır. 5 E l"ld k 1 1 daki 1 f t d · -· . tahsili için Viyanaya memur me ı erını sordu. Müspet men . y u e, ap ıca ar ote aye e emıyecegını, kadronun ··' 

giindermek fikrinde idi. fi bir şey söylemediler. Bunun 369 ılkmektep lerde 1,344 lira 24 kuruş hasılat 69 kişi olmasını talep etmekte, 

st.başlanacak olan kamus 3 
:n cilttir. 

al- zilatlı satış ticaretha-
nd~ l ' ' k l s ne erının ontro ü 
du icar~t odası t~nzilatlı satış 
ııhl muesseselerı sıkı bir kon 
an 1.abi tutmuştur. Bundan 

'Üddet evvel iktısadi kriz 
~asebetile birçok ticarethane 

~icaret odasına müracaatla 
ılallath satış yapmak için mü
'ıııt istemişlerdi. Oda bu tica
P'-' . .ere tenzilatlı satış yapma 
r. ~in müsaade etmekle bera
dJu hususta mevcut bir tea~ 
>rdlıılmadığından tenzilatlı sa-
indin müddet tayin edilmemiş 
p~ 

ındi bu nevi tenzilatlı satış 
be ı, yahut her hangi bir dai-

Muhtelit mübadele komisyo
nunda dün 3 üncü büro içtima 
e'tmiş, etablilerin aile reisleri me 
selesi ile meşgul olmuş, dün de 
yazdığımız veçhile şef dö fami 
olarak baba ve kocalarkabul edil 
miştir. Yunanlılarda bu noktai 
nazarı kabul ·etmek mecburiye
tinde bulunmaktadır. 

6 mcı tali komisyonun nakle 
dileceği eski Beyoğlu kayma
kamlığı binasının bugünden iti
baren tamirine başlanacaktır. 

Dünkü nüshamızda şimdiye 
kadar etabli vesikası alan Rum
ların miktarını kaydederken bir 
tertip sehvi olmuş 3000 rakamı 
300 olarak çıkmıştır. Şimdiye 
kadar etabli vesikası alan Rum 
lann hakiki miktarı üç bindir. 

Şimdi belediye yeni bir tasav üzerine maznunların vekili söz Bugün İstanbul vilayeti da- olmuştur: banyoda 270 lira 50 aksi takdirde bu şerait altında 
vurda bulunuyor. 1stanbulda ka alarak müvekkilleri aleyhinde a hilinde, yeni yapılan köy ve şe- kuruş. kaynaklarda 9, kantarda vazife görülemiyeceğini beyan 
fi derecede itfaiye efradı vardır. çılmış yeni davalar olduğundan hir mektepleri ile beraber, 369 235, kamyonda 600 lira hasılat etmektedir. 

Ancak zamanın, terakkisi yü bahsi!~ bunlarrn da tevhidini ta- i~ektep tedrisata başlıyacak- alınmışt1r. Her iki taraf ta noktai naza-
zünden her yangının yalız su ile l~p ettı. Mahkeme bu talebi tet- tır. Yalnız belediye hudutla- 5 Eyllllden 28 eylille kadar rmda ısrar ettiği cihetle bu ihti· 
sönd~r~~esi_ k~bil değildir. ı kık ve ~~bul ederek muhakeme rı dahilinde 220 ilkmektep hali 23 gün zarfında Yalova kaplı~ l~fı.~mniyeti u~umiye müdür-

İnfılo:k.ıar, ıştıaller bazen kim başka gune bıraıldı. hazırda derse başlamış bulun- lannda hasılatı safiyenin 17 bin luğü halledecektır. 
yevi vesait ve hususi aletlerle Türk_ İngiliz hakem maktadır. Yeni mekteplerden 5 liradan fazla olduğu tesbit olun M 
söndürülüyor. Bunun için İstan hk . . . i şehrimiz dahilindedir. muştur. aaş bug'Ün 
bul itfaiyesinde vesait ~e buna ma emesı reısı ç b d k. "lk kt b' . Gelecek mevsimde kaplrcala- ·ı· 1 

ff .. arşam a a ı 1 me e ını . - . verı ıyor 
muva ak ola~ak _mutehassıs. Muhtelit hakem mahkemele- küşat resmi yarın yapılacaktır. r!11 ne v,:ı_lnt; açılacagı henüz ma- •• 
yoktur. Bel~?ıv~ kımy~"~ vesaıt rinde Türk - İngiliz mahkemesi Diğerleri de bir haftaya kadar lum deg~l~r. Gelecek sene için Teşrinievvel maaşı bugün ve- ' 
ıl_c yangın s?rıdurmek ıçm bazı reisi M. Hamerih dün ekspresle itmam edilecektir. bazı yenılıkler mutasavverdir. rilecektir. 

.. 

kımyakerlerı Avrupaya göndere şehrimize gelmiştir. M. Hame- . . . Ezcümle, bu sene otellerin ih Eytam ve eramil maaşlarının 
cektir. rih istasyonda hakem mahkeme Ecnebı ve akallıyet ılkmek- tiyaca kifayet etmedigı" l I tahsisinde tahkkikat için mahal- )· 

tepleri de bugün tedrisata başlı- mıştır. an aşı -leri azası tarafından karşılan- le ilmuhaberleri ile iktifa oluna· Yol inşaatında yeni 
usuller 

İstanbulda mevcut sokakları 
' uzun müddet mukavemet ede-

c_ck yeni bir usulde inşa edilme
sı zamanı gelmiştir. 

mıştır. yacaklardır. K 1 1 d 'd l · akın l · b k ap ıca ar a yeru en ote ın- r uame enın ça u bitmesi j. 
Türk - İngiliz hakem mahke Askeri müzenin eşyası şa etmenin en mübrem bir ihti- çin ayrıca da polis tahkkikatma 

mesi önümüzdeki hafta zarfında tasnif ediliyor y_aç ol~uğun~ S_cyrisefain idare- l~.z~;n kalm3!11ası cihetleri dü-
işe başlıyacaktır. sı takdir etmıştır. şunulmektedir. Bu takdirde it. 

' 
a 

Resimli ay davası Asken müzede yapılmakta Gelecek mevsimde, Yalovayı mühaberin aksi çıkarsa hey'eti 
olan tasfiye ve tasnif bir hafta- İstanbula daha kısa bir hatla ihtiyariyeler mes'ul sayılacak-

Resimli ay sahip ve mes'ul ya kadar bitecektir. Bütiln eşya raptetmek için yollu bir vapur tır. -

ız 

: g tasfiye eden mağazaların 
tnadiyen hariçten mal getir 

ı;3t. haber alınmıştır. Oda bu 
, 'a tetkikat yapmaktadır. 

Kunduracılar cemiyeti Bunu nazarı dikkate alan 1s
intihabı ve bir mektup tanbul belediyesi, sarfedilen pa

. ;alarm israf edilmemesi için yol 
Son Posta ve Yarın gazetelerın- mşaatında yeni usuller 'tatb'k 

de Kundu_ractlar Cemiyeti intihabı etmek fikrind d' B 1 

hakkm\la bir bent intişar etti. Bu e ~r. ..azı grupla
bendin ihtiva ettiği ma!Umatın ha- rın ?u hu_sustakı muracaaatları 
kikate tevafuk etmediği görüldüğün- tetkık edılmektedir. Belediye 
den. berveçhi ati tekzibin neşri rica e- yol inşaatı için yeni bir tarz bu 

müdürü hakkında verilen malı- tarihi bir silsile takip ederek tas satın alınması da düşünülmekte 
kfimiyet kararına temyiz itiraz nif edilmektedir. Bu defa büyük dir. 
etmişti. ve muntazam defterler vücude 

Bir Fransız profesörü 
şehrimizde 

ibare 

}•saya nekadar pamuk 
~j gönderdik ? 

930 senesi ilk altı ayı zarfın 
e ~Cmleketimizden Fransanın 

rr ri . ımanma 37,624 kental pa 
~ •hraç edilmiştir. 
~c 'eçen senelere nazaran bu 

il.tda yüzde 50 fazlalık var-

ıı ~ 

1i ambiyo Borsa.yı 
lln ••:ıo ı. va 65 -,30 

ıl' ır 0,•7 . ~.-, ~ıli ng 3 :J.l, 

·ık: 2 00,ô:? \1ark 1 ga,25 
I" 't 

"- o O•,OO r,ey 79 -.20 

~i :; -,.+'ll.l:l::-ln-ar--2-6---,-68.f 
,,,:----:-~-ı~~~.......:.-...:.;:.ı 
..._ ~ 4.3,7.> K •ron iŞ·· o .. 

Ağırceza bugün bu nakız ka- getirilecek ve bu suretle gelen Öldüren adam filminin 
rarını tetkı'k ve muhakemeyı' b" Paris tıp faku""ltesı· mu""mtaz ır ecnebi mütehassıs ve seyyahlara baş aktörü 
karara raptedecektir. daha kolaylıkla malilmat verile- profesörlerinden Dr. profesör 

derun efendım: Iacaktır. 
Selim Ragıp Bey bilecektir. "Öldüren adam" isimli filmi ~arsel Lab~ İstanbula gelmiş 

çevirmekre olan Alman film t:r· ~rofesör bir hafta kadar şeh 
Cümhuriyet Halk Fırkası inti- -::--:-:------- Ağırceza mahkemesinin ka-

hap _münasebetile kat'iyyen nam- Güzel San' atler Birliğ' rarile muhakemesi tevhiden İz-
zet lıstesi vermedi, biliikis cemiye- 1 · A - .. ·· 
~e ~aydalı olacak zevatın serbestçe . Güzel ~aı_ıat~~r birliği umumi mır gırcezasında gorulecek o
ınt!;lıabının Fırkanın esas prensipi ol ıdare hey etı dun fevkalade bir lan Sonposta mes'ul müdürii 
clugundan müdahale~in mu.vafık ol- içtima yaparak kışlık mesai pro Selim Ragıp Beye henüz tebli-
mıyacağı e~asmı tav~ıye ~ttı. gramını ikmal etmiştir. gat yapılmamıştır. Selim B. 

Tam bır serbesti ıle yapılan · · tehi' t 1 h k 
intihap neticesinde cemiyete cidden 15 teş~nıevvelde serbest ıga yapı ıp mu a eme gü-
faydalı olabilecek uzuvlar seçilmiş- dersler ve musamereler başlaya- nü tesbit edilince İzmire gide-
tir. Binaenaleyh fırka namzetleri·_ caktır. cektir. 
~in. intihapta kaybettiği hakkında Bir Felemenk naz Bir hey' eti ihtiyariye 
mtışar eden mezkur haberin kat'iy- • . ın 
yen _esassız olduğu ve heyeti mille- şehrımızde hakkında takibat 

Bazı eski top ve tüfekler mü- kumpanyası dün de filmin man- rımızde kalacak ve Yalova'yı zi-
zede kesir olarak bulunmakta- d zaralara ait kısımlarının çekil- yaret e ecektir. . 
dır. Bunlar hem yer kaplamakta mesi?e devam etmiştir. . Kadın yüzünden cerh 
hem de tetkikatı işkal etmekte- F lmd b I" ı ı. e __ aş ro ~ a aı:ı Konrat Beşiktaşta Çınar sokağında 
dir. Bu gibi eŞ'ya hususi bir ma- Vayt. ıl_e dıger artistlerın bugün oturan reı"i amelesinde Ali ile 
halde hifzedilecektir. hr lm 
'!!!!'!~--~'"'!!'il!'!!!"'!""'"'!""'"'!""'"'!""'"'!""'!! Ş~ ımıze ge eteri muhtemel- tramvaycı Akif, kadın yüzündeıı 
yariye tarafından avukat Züm- dır. kavga etmişler, Ali, Akifi küçük 
:üt Efendi -~e müştereken, sabık Kahveciler ve berberler b_ir odun ile başından cerhetmiı 
ıktısat vekilı Sım B. hakkında • • • . • tır. 
!ürkiye Cümhuriyeti dahilinde cemıyetlerı ıntıhabatı Nara atan sarhoşlar 
ıkametgahı olmadrğma dair hi- Kahveciler cemiyetinin idare E Ik' ·ki h 

bir 
ıi 

, 

1r 

-

m 
Jll 

l'f h k"k ·ı ·· h h , · · "h b vve ı gece ı sar oş sokak a ı a ı at ı mu aber tanzim ey eti ıntt a atı salı, berberler tarda feryat d l k k 1 edildiği hususunda vaki olan şi- cemiyetinin çarşamba günü ya- mışlard B'e. e: e: e? ~~ ~-an __ , 
kA 1 d' d ır. ırının ısmı sı,ıt-;; 

ayet er ır. p acaktır. li ··ı k' . d 1 -·•"ıu 

şebbıse tarafından yapılan lisr"1liı;ı H l d l d M M""lk" h 
tam bir muvaffakıyet kazaııdığı ar- ? an a nazır arın an .E. u ıye ey'eti teftişiyesi, 
zolunur. Bend1en seyahat maksadile şeh- Galata Yenicami mahallesi hey' 
• Ay"!<kabıcılar cemiyeti mü. rimize gelmiştir. Murnaileyhin eti ihtiyariyesi hakkında tahki-

es1>s ve kooperatif kStibi Ankaray;ı. ıritm,..; ;h.;....,~ı; -'- kat;ı L~~· 
B ·ı ·· h b ı B . 'h 1 hi h" , . , o e ırun san a ~- ~ ~~~ u ı mu a er e yevm birin,..: u ınti ap ara ic ır .,r,,.~ 
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ÜCRETLER! J ABONE 
hali G Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kuru§ m .. 3 aylıiı 

ş.c 9 '' 
n1 

2 
" 

7 50 " 1400 ,, 
1400 " 2700 " 

1 Spor .. 1 

Balkan oyunları mes' elesi 
,, 

Bütün itirazlara rağmen 14 sporcu, 4 
idareci raf aka tile Atinaya gidilecek mi? Herşeyi bilen bir kız ... 

' -F ransı2çadan-

\. 
O dünyaya geldiği zaman anası 1 le büyütülen bir kızı bir gün bir ada

bir kiz çocuk dünyaya getirdiğine ma vermek lazım gelir. O zaman bu 
hiç sevinmemişti: kıza bir takım ıeyleri söylemek, bir 

- Kız mı?. diye söylenmiıti, za- kadınm kocasına kartı vazifeleri ne 
vallı kız!.. olacağını anlatmak 13.znndır. Bunu 

Dünkü gazetelerde _1stan · - me bir ifadedir. On beş güıı
bul Mıntakasının mühim bir lük kısa bir zamanda atletlere 
tebliği intışar etti. Mıntaka nasıl bir tecrübe aşılıı;1dığı, 
heyeti bu tebliğile, hazırla- hastalık, ifakat, nekahat ve 
nılmamış olması dolayısile anform keyfiyetlerinin iki haf
Türkiye namına girilecek atle- taya nasıl sığdırıldığı, üzerin- -
tizm müsabakalarında asgari de beynetmilel ,müsabaka yap-
muvaffakıyet, bile elde edile- tırılan pistimizin fenalığı orta- Neden memnun olmamıştı?.· 

1 k · h d k 1 · O sırada genç annenin zihninden 
Gelen evrak geri verilmez yapmak ta gene annenin vazifesidir. 

Müodeti ııeçen nüsha ar 10 uruş mıyeceği kanaatini ız ar e e- ya sürülür en atlet erın bun-
Gaz ı tbaa ·ı · 1 d d h · · h · · 1 geçen •u olmuştu: V< ur. e e ve ma ya aı ıt er rek mıntakasına mensup at- an a a ıyı angı pı&t er üze ' 

· "d' · t ü t dili' - Zavallı kız .• O da bir gün be-

Genç anne sanki kızı büyümüş gi

bi düşünerek kendisinin vazifelerini 
gözünde gitgide büyütüyordu. ın mu ırıye e m raeaa e r. letleri ve güreşçileri bu seya- rinde çalıştırıldığı cayi suai-

k<: '"'--eterniz j)ftnlarm mea'uliyetini k d' d d' ? nim gibi anne olacak ve bunun İstı· .....,, ha<te iştira ten mene ıyor u. ır.. M ı· k ı· ld " ·· · abu( etmez. · 1 h rnbını çekecek!.. Kız çocuk büyüt- ese a ızmın ge ın ° ugu gu· 
nı Ben, bu tebliğin tesıri görü Üp Bazıları bu ususta ortaya nün akşamı ne diyecekti? .. Cümlele-

-------------.., mek ilk senelerde erkek çocuk büyüt 

ca 

mekten daha zor değildir. Fakat genç rı ırer ırer azır ıyor u: 

........................ 
B k 

OPERA Sinema 
u a şanı sında 

ŞEFKAT 
( Henry Bataille) ın ıaheserinden muktebes J~:AN TOULOUT 

ve MARCELLE ]F.FFERSON COHN tarafındın temsil edilen teına

men Fransızcı sözlü ve şarkılı olan bu film san ·at ve hissiyıtı asil ine 
nokıal nııaırndın hakiki bir mücevherdir. 

ilaveten: Halihazır dünya havadisleri ilo FF.LIX BAHRiYELi 
KEDi Eevkalilde güzel sesli canlı bir resim. 

·····=·········==·======-. 
Gala müsameresi olarak 

VILLY FltlTSCH ve LILLIAN HARVEY 
tare!ından temsil edilen 

ASK VALSi me Bugu'' nku·· hava görülmiyeceği ve binnetice bir iddia atıyorlar ve diyorlar · b' b. h 1 d 
der bu seyahatin yapılıp yapılmı- ki, atletlerimiz dört aydır ça-
has Dün hararet en çok 2ö en az yacağı cihetlerini araştırmı- lrşıyorlar, hatta dört te rekor anne kendi kendine şöyle düşünüyor ı - Kızım, diy.,.,ekti, her şey iyi.· \'iyena opereti gö•terilecektir. 

J6 derece idL Bu gün hava açık yacağım. Olsa olsa Mıntal:a kırmıslar(\ır. Dört ay evvel kı du: Bugün gelin oldun.· Her taraftan llAveten: FOX N~:\\"S halihazır seıli ıe sözlü dünya ha<li<leri ye 
k - Fakat ilk seneler geçince, bu tebrikler geliyor. Bütün dostlarımıL Bu film 'akında lzmir"de MİLLi Kl.'TÜPHA:'\E •incmrnda ,.e 

olacılc rtızglr poyraz esecektir. heyeti bu tebliğile, bu seya- rılan rekorları çantaya koyup · 
h 

. k . • f d A . .. .. k k b'l l kız daha büyüyünce ne olacak? .. Ye- memnun .. Fakat şunu bil ki sen bu Ank"r·•d·,ı Kl.L.)P '.·ı·ııemasında ge,·ecektir. • 
atı yapma ıstıyen e eras- tınaya goturme a ı o say- • " .. • 

1 " . . tişmekte olan bir kız anasına bir çokl geceden itibaren artık bir aile kadını e·········-·· ""'··-·-yonlarla, hemfikir olmadığını dı, geç kalmamak> ıgımız tC<tn -w • W • 
d vazifeler yükletir Erkek çocuk büyü- olacaksın. . • 

efkarı umumiyeye il1l.n etmek bu seyahatin vapurla eğil, 
. yünce onun serseriliklerine gitgide Karı koca arasında ekseriya hep ;.=============~====~-:::::;:--::;:-;;:,~:-::=:---f istemıştır. Çünkü Mıntaka, bu tayyare ile yapılmasını bıle tav 

1 
I" l anası babası göz yumar bu lakırdı oluyor, kızlarını büyüdüğü 1 ı •••• \ "Hnn il~<Şaın a•mıl 
usna; seyahat için tefrik edilen bü- siye edebilirdim. Dört ay evve M kt J'J .. b k . . zaman nasıl evlendirecekleri, anne•i- e ep ı er musa a ası M E L EK 
mıştı. tün sporcuların kendi idare rekor kıranların vaziyetini on Fakat bir kız büyüyünce anası o- _ 
rec "----"' 1 _.._ .. d" B led' Tak hi . d ld ki bu b .. 1 k . . .. d"k nun istedıg""i gibi gezip hava alınasına nin nasıl bir nutuk söyliyeceği. dü,ü- J l p H"'kA t' • ___.e er ..... eor um. " ıye mu tın e o u arına ve n eş gun evve ço ıyı gor u · nülüyordu. sme ş. u ume ının 
dir >immeyclı.nındakl elektrik. direkleri_n· ların tamamile hazırlanmadık - Bu gibi işlerde nazarı dikkate bile mani olur Çünkü erkek başka SinemaSIIlQ 

A ~emen lı.aldın~~aoını tı~ett~n 11• !arına, anform bulunmadıkla- alınması lazım gelen cihet ise kız başkadır. Sonra bu kadar dikkat- Kansının her 'eyi kızına öğretece- İstif asından sonra .. 
dal- ı.miı .. 811 ııayet 111 n eıtetik bır ta- . 'k f H h l . . . . d . d ----------... --~ ğini gören baba çok memnundu. Iı- 72 · . h ft 4 .. ..1 .. • .. -m· • f-'--t bahıeclilen elektrik di· rına yakınen va ı ur. er a -. bır atletın en ıyı .. erecesı e- - --·~ - - - . .. ıncı a anın uncu ugu-
mı• .... ..... M k h d şekki! oldug" u söylenmektedir.: te .. bu .. su·r· etle seneler geçtı. Kız da bu nu" Feyzia'tı' lı'sesı'nden 263 Nezı· -

· ·-'·I rl han •1 'di eded' d • de Mm.taka er ez eyetı g" il son vaziyetı ır. 1 ·· - e aı erı r ve ner ır og . . . · · B h · Ah yumuştu goı bil . y 
1 

traft böyle bir karar verırken ken- Atletizm Federasyonu reısı Idarecıler: ur anettın, - · . . . . . . he Hamdi H. kazanmıştır. Yazı 
' nin mbaıu eli :roı:um·. k' ~ nız lı. ed ıl a di atletizm ve güreş heyetleri- 16 Ağustos tarihli Akşam gaze- met, Edip, Server Beyler veHer ık Bu yadz tb~tılı geçı~m·eık ıççın kdenız sı şudur: 
1 

dev "' r en var ı eıer a ır a· .. l . . al . . •. . "l'k Ab h ~narın a ır yere gıttı er. o geç 8- .. 1 d T"' k" , . .. 1 . . k 1 k 1 nin d~ fıkır ennı mıştır. tesıne verdıgı bır mu a atta: ra am. on gun er e ur ıye mız oy e sı-
sim ::ak olursa ora11 zıfiri aran ı o ur. . h. l l Atletler: Semih, Mehmet A- meden ana baha anladı lı.i denize gi- yası tekamilller geçiriyor ki insan 
rum- ·kin efendim, her halde lüzumlu o- Bundan şu net~ce ası 

1
° uy?r 1 _ Her millet asgari yirmi lı', Enı·s, Haydar, Neı'at, Naı·ıı·, ren, saatlerce kumlar üzerinde yatan 

k . A tinaya gıdecek at etlerın hangisinin daha mühim olduğunu te 
mı·~ ·bin ve bir intizam dahilinde sıralan- ı, k' Tk b" kafi 'le ve her atle- Enver, Mehmet, Zıya, Veysı·. genç kızı genç bir delikanlının taki-~. · · b' f c alamıyacakları ışı 1 ır ı e 1 reddütsüz takdir edemiyor. Maama-
sus' , • ı olan lamba direkleri göze çarpı- ıyı ır ne ı ~ l federasyon - tizm numarasına iki kişile işti- binden kurtarmalı. müşkül olacaktı. fih haftanın en mühim haberini İs-
p 'o ela O meydana yüz üstü devrilmi< na, o sporcu ara - k · d d' Tenisçiler: Sedat, Suat, Şirin Çünku" kız da bu delikanlıdan ayni. 
aş r ' dan daha yakın bir şekilde alii- ra zaruretı~ e ır. . 

yap piyano manAruı arzeden ve k d 
1 

taka sopr he·_ 2 _ Tasnıf her atletızm nu-

iJacsint h:ı~l n1ce.k ın 

mağı hiç İstemiyordu: 
met Paşa hükümetinin istifası teşkil 

ediyor. 
yan. 

Sadun Galip sürrr ""' bahçenin ııöheğinde duran tel· atlar. o S: ::~at mıntaka he- marası için ayrı değil milletle-
nenn .. .,..af direği ıörülmüyor mu? Ben ye erı v · · b"" .. .. bak d ld kl * • * ıt.,. eti kanaaıt getirmiş bulun- nn utun musa a a a ı arı 
ğum kaimin ıüzelliiini dlitünen Beyoğ y kt d 1 puanların mecmuuna nazaran F enerbahçe-İstanbul 

- Bir genç kız her vakit ananın, 

babanın gözü önünden kaçmanm yo· 
lunu bulabilir! .. 

İsmet Paşa Hz istifalarına sebep J 

1 k R ... h H . B "1 1 
· o ara csıcum ur z. nı aşve~{ı ~üzlü sesli \ ' t: r nklı 

dan L beledlyeıinin bu çirkin!iie göz ma a ır ar. milletler arasında yapılacaktır. Bunu söyliyen, kızın annesi idi. 
tayininde serbest bırakmayı gösteri- H D ı ı 
yorlar ki dünyada hiç bir kabine Re- ayat a ga a 

de taan ımıyacağmı kuvvetle ümit ediyo Bugün yazacağım satırlar, Diyordu. muhteliti maçı 
rı di'- 1• ıı. mıntakanın ıbu kanaatini takvi- İstanbul Futbol Hey'etinden 
fiyet • . 

0 
Onlar çürüje çıktı ye için ortaya attığım bir fi- Bu şerait~ tevfikan gidecek 

Çok geçmeden anlaııldı ki genç kızla 
genç delikanlının aıkı, ana babanın 

çizmek iıtediii hududu çoktan aşmış 
tır ... ister istemez kızı bu delikan

isinin bu kadar açık, dürüst ve kor- ı . . .. 
k h k t. .. ··ı · t' fılmı, k,ndısındeıı uzun zıma usuzca are e ı goru memış ır. 

mesini 1eazı ıözler vardır ki nükte itiba- kir telakki edilmesin. Zira bu olursak tasnıfte sonuncu olmak 1 - 3 Teşrinievvel Cuma gü
tile b e çolı. zengin ve kuvvetlidir. kanaati bundan iki ay kadar lığımız muhakkakU. Bugün ise nü İstanbul şampiyonu ve şilt 

Muhterem Başvekil bu hareketi ile -bsh<cdilecek hir şahc~erdr. • 

b . ti tl · d' lnız bazı " b kal J'b' F b b / teşne değiliz!,, cümlesinin sıhhatini 
..;.:yleını • ":in söyleniıteki sühulet ve ta- evvel 'Milliyet,, sütunılarında on ır a e e gı_ ıp ya musa a an ga ı ı ener a çe 
~ il bak 1 k · k l'b' ı· Nihayet merasim, nikah, düğün pek güzel isbat buyurmuş oluyor. 

Hı'ı'nk o derece bariEdir ki bununla en evvel tesbit ve her fırsatta m sa a ara gırme arzusu klübile Milliyet upası ga ı ı s-
y lıı k b 1 tt'rlld'"' S .. .. ·· k · ve saire.·• Reisicümhur Hz. -Teşkilatı esasi 

karşı hı' rmeıi büsbütün artıyor. tekrar eden bendim. Bugün de unan ara a u e ı ıgıne tanbul por uçuncu ta ımına ıta 
o 'f h' ·ıh 1 .. ük' 'f O gece kızın anneoi senelerdenbe- ye kanunumuzun 44 üncü madde&i 

sinı· bı·ıe bir ıazeteci arkadata bir he- görüyorum ki mıntaka, tebliği- göre umumı tasnı e ıç ı a e- edilecek olan tevzıı m a at ". · l l H h • . ri hazırladığı nutku söylemek için mucibince- yeni kabinenin teşkiline 
mek. 1·c 1·.ı., ı• teklif ettiler. le benim iki ay evvel kana- dilmiyecegımız an aşı ıyor. er merasimi programı bervec i atı 

r' ' ' h' · d d' B' yürek çarpıntıst ile bekliyordu İsmet Pa•a Hz. ni memur etmişler-

lıya vermek lazımdı. 
~ıvas nutkundaki '"iktidar mevkiine 

İs. B. Darülbeda;· 
temsilleri t 

Buak~am 'aat 9, :10 da 

TOPAZ bıı kule ~ Kaç para verecekainiz? diye at ve tahminlerimi teyit et- iki şekil de aley ımız e ır. ı- surette tesbit edilmiştir. • 
dtr. Ju. Cevap verdiler: miş bulunuyor. Hü11l.sa, mm- rinci şekilde sonuncu olmak, i- 2 __ Saat 14,30 da Galatasa- Genç lazın, artık bu geceden itiba dir. . t P 4 Perde • · f h Bu suretle Gazi Hz. nın smet a-

f!. bbas ,__ Canım, ıenin Hamiyeti Milli- takanın düşüncesini değil, iki kincisinde ise umumı tasnı a- k 1 . ren bir aile kadını olacağını, hayatta Tercüme edenler: L Calip, H. R 
• 

1 
· - · 1• . . k 1 ak N · · 'b ·ı ray - Fenerbahçc te aüt en ara k d' .. b kt· ·ı 1 b 1 •aya olan itimatları tebellür etmiş o-

lud1ki b 0, Gayreti Vataniyen yok mu? ay evvel hası ettıgım ve e an nemde a m . etıce ıtı arı e sında bir maç h:'.;kem Hikmet B. en ısını e ıyen vazı e er u un- • Geçen seneki gibi Sah akı 
tuhaf bi ~ n föyle dedi: da değişmemiş bulunan nok- arada büyük bir fark yok. Olsa duğunu söylemek lazımdı. Annesi luyor. Jırı muallim ve talebelere, Çar< 

1 d be · k Son dakikalarda alınan mevsuk ha 
Pasa Çtı !izim onlar birer torpido is· tai nazarımı müdafaa edece- olsa ferdi muvaffakıyet er elde 3 - Saat 15,30 da Fenerbah- kaç sene en rı bu nut u hazırlamış, ba akşamları ünlfoQJ!ah zabitan, 

t k berlere nazaran İsmet Paşa hük(ime- . 
arazi •· ıoi Galiba çürüte çektiler. Na- ğim: etmek fikri kalır ki bunun da çe<,•e şampiyonluk kupası ve s- kocasına o umuş, bazı yerlerini dü- Cumartesi akşamları umtıme ten 

ı tindeki tebeddülit yalnız Adliye, İk 
el 1,i 11?! Atina seyahati, hüsranla pek kabil olmıyacağını her fır- tanbul şildi; İstanbulspor üçün zeltmiş, daha süslemişti. şte sene- varpır. 

• tısat ve Maarif vekaletlerine inhiıar -------------' 
teca FELEK neticelenmeğe mahkumdur. Zi satta saydığım sebeplerden do- cü takımına Milliyet kupası me lerdenberi hazırlandığı saat gelmiş- d'yor ist 5 inci icrasından: 
bu a ra sporcularımız ve en fazla at- layı muhakkak addedebiliriz. rasimle ita edilecektir. ti. Kızın odasına ııirdi Gelin esvabı· e ı · r 
d b

. lıı. ~ inci icrasından: 
1 1 

· · B Ik nl · · d bak' h il . · Sevgili ve kıymetli başvekilimize 1 - Beyoğlu bursa caddesi 
an 1~ _et. enmız . ~ ~ o~u arın_a O halde hic bir faide mukabi- 4 - Saat 16 da İstanbul Muh nın ıçın e ır çe res e annesını sokak No. 22 de iken ikame 

ı'hsan L Mahcuz Flyıt markalı bir oto- t k b t c 1 b bekliyor gibi bakan kız onun söze yeni ve mütevali muvaffakıyetler di 
ı ış ıra ve ıyı ır ne 1 e a a ı- Ii olmryarak, Amerikadan Ams- teliti - Fenerbahçe hakem Ab- b l 1 le 1 ki · 

tı·n onu n• bJI 8· 10·9SO tarihine milsadll l k k d h ı nm ba•ladıgın" 1 duyar duymaz !eriz. meç u 11 9 nazı: 
ece a ar azır a amış- terdama dörtyüz sporcu on ida- dullah Bey. ' : - - --··------- 2 - Kurıulu~ !urun sokak~ 

ti!'.! tasu arşımba günil uıt 12·1.1 de( bazı lardır. Fransızlarla yapılan son .
1 

.. d T k b - Teşekkür ederim, anneciğim, Ocvredllecek ihtira beratı 
ait imi samının nokun ve gayrikabili atletizm müsabakalarından recı e. g_on e~ı Aır _en, umumd_~- 5 - Esamisi atide yazılı id- dedi, hiç bana bunlardan bahsetme!.. Gaz yağı ınamul~tı hakkında nn· 12 de iken ikametRAhı m~ 
toprak ş. ı olmasıııdan ) Takıimde Fiyat k d' ·ı .. .. .. • .. zun dıbındekı tına ya on ort mancıların saat 15 te Stadyom- dd 1 8 k:l 1 YAŞAR HASAN. sonra en ısı e goruştugum b 'd .. 1 .. t.. Eskiden kızlar ya hiç bir şey bilmez- beş ıene mü ete · nunuevve 3 _ Saraçhane ba,ında Bt 
Pas.a ile ·.•jındıı bilmüzayede satılacaktır, antrenör Her Abraham bana sporcu?un eş 1• arecı 1 e go u - da spor levazımatile hazır bulun !er, yahut bildiklerini saklarlarmış... 1921 tarih ;e 3275 numero tahtın- ' 

1 d b !hassa bu Seya Tahir ti, sokak No. 12 de 
·· d · · k' < "Ati t1 · · k ru mesın e ve ı - malarr ehemmiyetle teblig" olu- d b d 0 1 • ··u·· · ı d bl Jh ı ıı munazaay l\e~ikıaş ikinci S. H. mahkeme- emıstı ı. e enmız aza f • .,. 1 . . 'h l d Artık zamanımız a una yer kalma- a "naı mu urıyeı n en r t ra ikaınetglhı meçhul ISMAIL KE 

t t . · · b.1- k k b'l' tt d' 1 Ka hatırı ennı cı.ıet erını ı ma c e b atı 1· stı·h,•l kılınmı<tı Bu kere aa ı51ru mt.n: na ı eçe a ı ıye e ır er. . • nur. dı. Bir annenin kızına öğreteceği şey er ,~ ' · efendllero. . 
sine te 'iezdinde bulunan ve velisi ol· zanamamalarının ise üç sebebi · rek gıtmekte ne mana var? 6 - Galatasaraydan (Avni, yoktur!... mezkur ihtira lurubt \oya icara fiyat ılrketince mahcuz ot1 

dia ede an Salih op;lu Küçük Tahsinc vardır: Umumiyetle tecrübesiz Bu şerait altında artık gitme B\ırhan, Nihat, Suphi, Rebii, Annesi bayılacak gibi bir halde 0 • verilece~nden işılrrnna veya lstlca- biliniz 8-10·9.JO tarihine mel 
şaya uz ~ikıaşıa Türk Ali mahallesinde olmaları, bazılarının hastalık- !eri muhakkak olduğu için güle Kemal Şefik) ;Beşiktaştan (Ha- dadan çıktı. Kendi kendine söylen- nna talip olan zevatın lsıanbul'dı ÇARSA:VlBA günU saaı 12· 
Mısır m.. malı ıokak 12 No. lu hanedo farı ve pistin fenalığı,,. Bu at- güle gitmelerini ve ağlaya ağla yati, Hüsnü ve Nazım); Vefa- di: Yeni postahane orkasında Aşır El. ( kabili cer olmadıjı;ından) Ta 
d · l' ı · · · Kütüphanesi caddesinde Türkiye 
ece~ kim Musıafa Asım beyin vasi letlerimizin tam 17 ey ul ya11i ya ge memelennı temennı et- dan(Halil, Hüsamettin ve Muh- - Her §eyi biliyor, fakat acaba Hanının 18. 211 numerolannda kAJn de Fiysı garajında satılacaklat 

mi Pa, in edildiği alAkadaranca nıaliım bundan on beş gün evvelki va- mekten başka çare kalmıyan bu teşem); İstanbulspordan (Ha- kocasının hörmetini muhafaza etmeği vekili !STOK efendiye müraca•t hazır bulunmanız ilAnen ıebllf 
diği ce ak ılzere ilAo olunur. ı ziyetlerini österen en kestir- seyahat kafilesinin şöyle müte- san, Salahattin ve Orhan). de biliyor mu . . eylemolerl ildn olunur. nur. 

da"i~;;~;;:!ı"!ı!M~ı~' l!!!/!!İ!!ll!ıı' (!!!('!!. ,i!!,~,~. n .... e.,d!!!!!!e!!!b•I.;;' .;ır:.;o;,;;;m!ôıôia!!!on..a.ı iii:;;,;,;;8~3~-;..;;.--~b~i l~miiii~y~o""r"" .. •.•B~u·ş~iı~. r~h~a!!v!ıa~s!iı,!is!!e~n~i~~H~iı~. r!ı!re!!m~H~aık~k~ı,~t!!e~k!!r!!ar~m!!a!!!s!!!a!!!-~ğ!!il~im;;;;. ~T~e~c;r~ü~b~e!!!e!!!tm!!!'"e!!!k~i!!!s!!!te!!!d'!!!i!!!m!!!.~!!N~e;v;:re:i:s~V~a~c~it!!,~s~e~b!!!ır!!!s!!!ız~l!!!a!!!nm!!!!!!ı!!!ş~b~ö!!y~le~d~ü~ş~ün~m=:e::m~ı~· ş~tıı':· r~. !!!-!JdriİC 
müddea ve hatta -bütün maddilikleri- ya yaklaştı: Lakin rkorıktum. Çünkü •bu cins tı: Onun, her hareketi ölciil' 

me rağmen- beni de mestede- - Etrafındaki aynaları kır... mahlilklara karşı çok acemi i- - Demek Rasih, istemiş ol- adımı hesaplıdır. • ıI olan ara' 
kimi ad 1 
hakkı kan- ' 
bul mahaki' 
.b~lirsiniz ve 
ru olur. Mı 

M11/ımut Yesari 

bilir. Lakin yirminci asrın ha- Nevres Vacit, taş gibi idi;kir mişirn. saydı? Nevres Vacit, homurd 
yat, hareket, müsbet şekil, müs piklerini bile kımrlda•tmıyor, - Neden? _Elbet! - Bütün basit insanltY 
bet renk istiyen kızını alikadar Hürrem Hakkı, ağır ağır dolaşı - Serbestliıklerinin nerede - Belmanın ona •karşı hu- bi. . 1 

etmez, oyalamaz. Ona yakınlaş yordu. başlayıp, nerede bittiği malum susi bir teveccühü mü var. - Fakat insanların ejql 
maık için ne yaptın? Tekrar so- Nevres Vacit, elini yavaşça değil. .. Halbuki ben, kola~ ser - Rasih'in şahsı için mi soru ti basiıttir. Bas.it oırnıG 
ruyorum sana ... Çılgınlıklar e kaldırdı: güşetler kahramanıyım, anlı- }'-Orsun? onları kütle halinde id~la 
decek, gözıün dünyayı görmiye- - Otur Hürrem... yor musun? Rasih'in talihi, sen - Her hususta... mek kolay olur mu idi?n 
cekti? Huzurunu, itiyatlarını Sesinde tahakikümden ziyade den, bendenaçık. Evveli genç, - Belma, pratik bir kn: .•• doğrusu idare oluna:bilirhı 

yoktur . ., 
Demi! 

zatı şalı 
p-r"lf1.,.,.. değil, hatta oğlunu bile feda- rica vardı. Hürrem Hakkı, ıına- sonra sporcu. . . Fazla kompli'ke değil. . . idi?. Rasih, ne seni, Il1ı 

bi e, bu asırda biiotün tehli- -Bilakis, hergünkü gayri ta dan çekinmiyecektin. Biraz ev- sanın yanındaki koltuğa otur- Nevrres V.acit, hayreıtle başDlI - Rasi.hte... düşünür. Bir kere sen, 
Ik ictir .ke.erden koruyan bir siperi sa- biiliğimi bıraktım. Gayet sami- vel; fidana Rasih dokunsaydı, muştu. İki kardeş arasında yi- kaldırml§tı: · -Şimdi onu •bırak ... o, ay- yet etme. Çünkü onu l 

1İen )kadır. - . miyim. Ve sen, beni mecbur et- ne yapardın? Diyişimdeki ma- ne tehlikeli bir sükut başladı. - Rasih mi? rı bahis ... Rasiıh'in şansı daha şünmedin; benim hiç ağ 
eyan etr - Bırak o sersemin lakırdı- tin.·· Gücenmiyorsun, demek nayı, esası anladın mı? Sen, du- Htirrem Rakikı, bu si.iıkutun Bir!kalhkaha aıttı: açDk, daha k\IIV'Vetll. Bunrıı rka- mağa takatim yok.· 
ok say;- sını ! . ata! Sen Belmayı 'fseviyorsun, daklarında ezeli mağrur tebes- acı ve sıkıcı rkasveti altında bu - Tenisteki beceriksizlikleri bul et. . . Belmayı, Rahşanı düşil Ş 

Mazl - Sersem! Evet, senın naza- yahut ona karşı za m var. O- sümünle •bekledin ... Evet, bek nalmrştı, •fakat biraz evvelki cür ile alemi kendine güldürmüştü. - Fakat... Eğer o, tam neslinin ' 
iderek •. rıncla herkese sersem ... Sözleri- nun nesine meftunsun? Seni çe- ı d' b 1k' d h'"~ b kl' · k tld • · · t dd" · s .,_ km Ra ·h F-'- · •- R "h • olsaydı işte o zaman st" ~- k e ın, e ı e •mı e ıyor- etı ır ıgı ıçın ere ut geçı- - en, ona ıua' a. . . sı - '""atı yo... . . ası , i6te- , ' ~ -,,, 
u hükı1mf11e gücenme... en kuvvet, evvel§. geçlik ... sun! Neyi? Belmayı, öyle mi? riyordu. sporcudur. VticUıt itibarile idea- miş olsaydı, niyet etseydi, peık ca k!yameti görürdün. Jki 
Diğer t Nevres Vacit, yavaş yavaş Çürrkü bu, bende de maraz lha- Kuvvetine o kadar emhı.ılin ki Nevres Vacit, toplanmış, va- le yıtkın bir eııkektir. ümitsiz biri~ girişmiş olmrya- Hanımı haşladı, zira B1eşr 

umata göpinirlerini akort etmişti, sakina li~e... . Güzelliğindeki h~su- lbir saniye bile düşiinmeğe lü- ziyete hakim bir tavur almıştı: _. Sonra? caktı. söz gelecek! diye korktı~1 
en sıhhi ne başını salladı: sıyet mı? Onu da kabul cdiyo- zum görmüyorsun! -Demek 'ki Rasih istemiş ol Hürrem Haılı:kı, dişlerini hit- - Peki, seni, yahut heni dü- - Amma, bununla şJ 
mda hiJ - T' W'Ü.!': gücenmiyec~ğ~m~ rum. Peki şimdiye kadar ne Döndü, pencel'eye doifru git- saydı? detle gıcırdattı: şündil de mi, niyeıt etmedi, öy- ri kendi üzerine almış t 

da yali . ~klu kndeşını dık yaptın? Belma, kadınlığın sev- ti: Hürrem Haık·kı, sade.ce bakı- - Sonra? .. Sonra? .. Daha ne le mi? Ben, bunun için mi teşek - Bunlar, öyle şüp 
aprlmasr tt ·ı;. "-'Jc;; ,. ~ ' i\: ki tabi1sile hissetmiştir. Fakat - Daiha da çok beklersin! yordu. olsun istiyorsun? Bu, kafi değil kili, minnet borçluyum? ki, küçük muhitlerde, 

""- '>i",_.,.J.;ı<Y- ~~<le fev- bu ıbir sis, lbir duman ki neden Nevres Vacit, cevap venni- Nevres Vacit, devam etti: mi? Genç, dinç, gürbüz dik ada- - Rasihi çok iyi anımamış zaman içinde vekayi on) 
· ---.- "''·- ~ 'ı.al hasıl oldu? Ne zaman silinecek, yıordu. Odada halsiz halsiz u- - Belmaya, sen kur yapma- ·leli bir erkek vücudü ... Bütün osaydım, belki bu fikre ka- hih ediverir, Nevresçif";.. 

rada ve Haydar aşada idare vczıı~ ~ dağılacak, açıl~ak? Neler gö- çan bir aineifin ince vızıltısı du dm mı? şiiri, füsunu, sihri, her şeyi ken pılabilirdim. Hayır, kat'iyven Çünkü Ferhundey 
~-------------~--.-..~..:.m~~.....,;ı..;ıı..nı-.a..a1ııı...ı;..ıın...,..ı..;1..l:t...,nu.J....ı..,....,dıı..._ ___ _..._ ___ _ı~ .. ...Sana...<ıa:l&ıı...ıı~:li.ı.:.:ı:~-~·-..._;'~-~-J.2~~'~·~·~·:...--------__:~----.J:.İ».ci::s:..;...sl~lll.ııı.ı;aı_~~~:!!!.~ll:.~~o~r~ ... - .. ....::... 



-Fırka grupunda 
(Başı birinci sahifede) Gayrimübadillere yakın

rk caıniaıının, Türk çocuklarının da bonolar verilecek 
'ıımış olduğu örfü adetleri değif· • 
rmeyi istihdaf etmittir. ANKARA, 30 - Dünk~ Fırka.iç· 

T .. k · · d • ·· - · ··b dillenn vazı -u.. cemaatının me enı mu_eı~ ... - timaında gayn mu a 
ini yenileıtirmek mevzuubahıst~r- yeti de konuşulmuştur. Cel~l ~u

ahiidir ki, Halk Fırkau ~u yem·.: ri B. (Tckirdağı) gayri mübadıller 
esaslarmdan geriye dogru en ku mukadderatının ne olacağını sormuş 

··k bir adımı bile atın.ağa razı ola- tur. Maliye Vekili şu izahatı ver-· 

MiLLiYET 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
Muntazam Ayvalık postuı 

Selamet 
vapuru her Per
şembe akşamı saat 

l 7deSirkeclden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Kilçükkuyu , Al
unoluk , Edremit, Burhaniye 
ve Ayvalı!';a atimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir 
· miştir: . T il d Borç için hapis yok! _ Muvazaaya tabi emvalın tolt- Adre!: Yemişte av· T.a e 

az 

~eselii, icra ve ifl.~ı ~anu.nu!'un di~i kıymetleri bitmek üzeredir. biraderler telefon lstanbul 221 O 
tbikatındaki bazı muşküllen ızale Ancak bu baptaki kanu 1 hakları- f' 1 
.. bun':'n için de bazı ~adde- nın ayni zamanda ve ayni nisbet SADIKZADE BIRADl<:RLER 

rını tadil etmek mukarrerdır. Fa- dahilinde tevziini amir bulunmak· - y :\PURLARl 
t bu kanunun esasına. ~okunula- tadır. Son itilafname mucibince ia- , 'ı l\lUNTAZAM 
az. Adalete varmak ıçn~ en. ima deye tabi emvalin de Yunanista~a. KARA~F,N Z , , 
• 1 arana~~atır. . Fakat hıç ~ı~ va· bırakılmış bulunanların da takdırı V~. LÜKS POST!\.SI 
t ... rç ıçın hap11 esasına gıdile- - kıymetleri icap ettiğin- l p 
ez. .. den bu kabil emvalin acil bir suret- Dum U ınar 

Şeker ~nayıı te takdiri kıymetlerini ,yapabilmek 
Her memlekette teker fabrikaları icin alakadarlarla beraber bir for

~ teıisi?de bazı zirai ve ,iktısadi n;ül bulacağız ve derhal bonoların 
aslar amılolmu§tur.Blr memlekette t ·· baslryacag" ız. 
k .. . k 1• ? evzııne er ıımayunı yapma azım mı.. ~ 

nu m•!'llkla halletmek mü,kül de İstanbul mebusu Hüseyin 
ldir. Memleketin iktısadi siyaseti . . 
n icabatı bunu tayin eder. Her beyın ızahab 
emleket, teker istihsalat ve İıtih- Hüseyin B. (İstanbul) son itilaf-
l'atıru tevıu:ün ettirmeyi bir hedef ·ıı · 
lakki eder. name mucibince gayd m.übadı erın 

Kendi ihtiyacını kendi memleke- Yunanistanda terkettıklerı emvale 
d eda • h h k mukabil İstanbul Şehremaneti ha-e t rık etmek er Ü ilmct 

vapuru p gün il 
5 teşrinievvel azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene Rize ve Hopeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mey
menet hanı altında acentalıtına 
müracaat. Tclc'c!l:l•la"l'.n 2134 

n gaye olmuıtur. ricindeki etabli rum ve Yunan !~:-
Memlekette iıtihsal olunan ıeker baaları, firari malları ve Yunan hu- lsları.bui'da Bahçe 

n mahreç aranıaia lüzum yok- kumetinden alın~n nakit karşılık ":- kapı'da " Birinci Vakıf 
r. Umum iktısadt müvazenemiz- lacaktı. Halbukı bu emvalden bır Han,, dakl Nemll Zade 
ı olan tesiri de ayndır. Memle- kısmı satılmış. bir kısmı da mübadil-
:tte tee .. üı eden teker fabrikaları tere teffiz edilmiş oldugundan elde Mlthal yazıhanesi 1 \8f 

vaffak olmamıı saydamaz. ilk te- mevcut emvalin gayri mübadillerin rlnevvel 1930 tarihin• 
sü. ıenelerin<le bazı mütkülat ol-· haklarını tatmin edemiyeceğini ileri dan itibaren Gala:a'da 
. Kuraklıiın zararı dokundu. sürerek buna karşılık ne gibi bir çare 1 dd 1 d 
r ıeyden evvel teknik bir faaliyet düşünüldüğüni Maliye Vekili B. den Banka ar ca es n • 
iyen pancar ziraatinde kili kabili- sormuştur. "TUrklye Mllft Han ,,ın 
t. aöaterileme.di._. Fakat bugün Vekil Bey cevaplarında gerçi Ust katına nakledllml•· 

(•r. detıı:;ıtir. bu emvalin cüzl miktarı satılmış ve tir. Telefon: 1718, 1719. 
•lbj.ıu. · ıene aerek Alpullu bir miktar da mübadillere teffiz edil _, _________ _ 

' a ..... u,..ı. ıelı.er fabrikasında a- . d b nl d d y h"" s f k . d 
ıan ııe..ı __ , ·· betf mt§Se e u ar an ma a unan u- Zayi eyrüse or mer ezın Pn 

.... ~.- muı ır. kO . d li h""k" Fab i'--._.~ teknik kabil" . metın en a nan para ve u ume- alınmış ve acentamıza ait 50 nu-
r .......,.m ıyeti art . ı· d b 1 d" " ı· d 

ıtır. Halk, car ziraatil ··11 tın e ın e u unan ıger emva 10 e merolu tecrübe plakasının bir teki 
ti. Nlh yet pa: sanayii :ıb~ t::. bunlara karşılık olarak tahsis edil- zayi olduğundan hükmil olmadığı 
t< lllııa.n am· ıe erlekette temeİi k • mek suretile tekabül ettirileceğini 

J" meme u... .. . . ilAn olunur. 
'S lınut oldu: soylemıştır. KAıip Zade Sabri Ford acenıılığı 
' Hilkumet, milli teker fabrikala- Gayri mübadiller cemiyeti reisi Beyoğlu IstiklAl caddesi 101 

1a kartı ıimdiye kadar takip ettiği İstanbul meb'usu Hüseyin Bey dün 1 J 
.tb lıareketinde devam etmek kara- sabah Ankaradan gelmiştir. )stanbul belediyesi 
1d11dn-. Esaıen hük6metin bu fab- H·· . B d.. 

1 
C . c 

<al•- . d useyın ., un top anan emı- · 1 ' }arı -• yem yar on yapma11rı< · . h · A 1 an •vzu bab lmadı" "bi · dTk Y~tin ıdare cyetıne nkarada, gay-
ni 1:'ı, f.'i.nı..ı!:ru ~· . '"':..: ~ rı mübadillere ait tevziat işleri hak- ~· •• "' '" -
••VVtı •ela olı:tu 8111 e e kında Maliye Vekaleti nezdinde ya- Satılmak üzere eşya şube-
İ ANK'ARA.." sri · (A A. ) _ pıla'.' teşebbüslerin neticelerini izah sine bırakılan l lüseyin B. ait 

li. Fırkau arupu riyuetlnden: c~mış ve Vekilet !~rafından göstc- beş parça yarnk odası bir ~eze. lf. Fırkası ıırupu dünkü tebliii rılen alaka memnunıyetle karşılan- _ 
....&L·ı b .'-L mı•tır Jong, 1)ı·r vitrın, on iki parça 
111:"' e ugün uani Alyoa meb'uou • · ' 
i' B. in riyasetinde içtima etti. Maliye Vekili Beyin teminatına kanepe takımı ile ŞeYki efen-
• Ye kadar devam eden müııake göre gayri mübadillere bütün istih- diye ait bir yazıhane ilan tari
·.n~ticwnde günün bütiln mesele- kakalarına mukabil yapılacak bono binden itibaren on beş giin zar
·~ tetkik etmit oldu ve her birerle tevziatını tesri için Hüseyin B. Yu 
"~•~inde ayrı ayrı sarih ve müs- nanltlardan alınan 62,500 istedin fında bilıııııracaa kaldırılmadı!';ı 
lloticelere vardır. Ve fırkanın hü tazminatın gayri mübadillere evvel- halde alelusul bilmiizayede 

tn6tle tamamen mutabık olduğu- ce yapılan tevziat nisbetinde dağ:!-. satılaca~-ı i!An olunur. 
te•blt etti. Bu neticeler hükiime masına yalanda başlanacağını beyan * * * 
,:,rogramrnı teşkil edecektir. etmistir . 

Saatini aşırmışlar 1 
1 

Büyükadada oturan Evlen 
~s ll:f. Galatasaraymdan geçer 
r }l nıeçhul bir şahıs tarafından 
ln saati çalınmıştır. 

Sarhoşluğun sonu 
Şişlıde oturan sütçü Ali son 
eoe sarhoş olduğu halde so

a bağrıp çağırdığmtlan ve 
Urine haka~t eylediğinden 

k'kında tahkikat yapılryor. 

Kamçı darbesi 
Cihangirde oturan Bolu mu

!n-ı mekt:ebi talebesinden 17 
rncıa Mediha H. Mahmutpa
_an geçerken arabacı Bahaet

,tın salladığı bir krrbaçla gö-
lden yaralanmıştrr. 

· Bıçakla eve girmek 
ı istemişler 
IEv-velki gece otomobil ile ge 

Dr. A. KUTiEL• 
Muayenehane ve tedavll elekt
rklye Jabratuvan, Karaköy 
Topçular cadde •! 34 

Tayyare Piyango mlıdıirlii
Jtiiııden: 

928 modeli kapalı yedi kişi
lik bir adet bilik otomobili sa
tılıktır. Talip olanların görmek 
Ü7.re Taksimde Senih Beyin ga
rajına ve pey slirmck lçinde 

13 teşrinievvel 930 tarihine ka
dar piyango mudürhiıtünde mü
teşekkil tayyare mübayaat ko
misyonuna mUracaaıları. 

btanbul ikinci ticaret mahke
ı!nden: 

Müflis Maryo Seraya alt olüp 
Yıldızda bulunan salon avizeleri 
portatif dans mahalli aynı vesa!r 
e'yı açık arttırma suretile satılaca
ğındon talip olanların 5 uşrincvvel 
930 pazar ve anı müreaklp günlerde 
saat onda mahalli mezkurda hazır 

birkaç kişi Beyoğlunda Kere 
icUer sokağmda oturan Nec
~e hannnm kapısını çalmıya 
ıl11ttuslar. Necmiye hanını, el 
İnde b•rn1'larla içeri girmek -----------

..,,.... f,t•ı bul ikinci ticaret malıkcrne-

bulunmalan ililn olunur. 

Yen bu mechul adamlara ka-- sinden: 
nı açmamış ve feryat ıetmiye 1 Calatı'da Karıköy palas karşı-
~nııştır. sıııda ki birahaneci mUflls Hiristo 

elen polisler Aksarayda bi- Foskolo elenJJ tarafından reklir 
anecj Kamil ismindeki sahsı edilen konkordato müzakeresi için 
de bıçağı olduğu halde yaka alacaklıların 8-10-9.30 çarşamba saat 
ıştır. Kamilin diğer arkadaş 14 te mahkeme •alonundı hazır 
kaçmışlardır. bulunmaları llAn olunur. 

nılak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: taksitle satılık arsazi 

lstanbul beledlvesinden: K
ôpriikr mii<lliriyc.tindcn açıkta 
olup halrn nısıf m:ı.aş tt!makta 
olan mcmurlJr hizmete alınacak
larından 6.T. en el 9.30 tarihine 
müsadH pa7.artc · günü saat 14 

de belediye mcrkczirde hcbcmc
hal hazır bulunıı11ları ilan olu-
nur. 

\'iM, MUTFAK 'euLAŞllC 
llUSLUK TAŞLARINl TEMiZLER 
- lluiafılı mı11hık latlaruMk u.ı.. 

""' •• ııillilıleri vıa bir ~ 

~--ıı..-.1o1ruVbl 
lerpinİ.I •I Oftl&JlllLI; bir sanlJ• 
ı.kelor lıaybolur •• maahak lllt
ı.rlJU:I ı.rtemı. bir lıalo ıllir. 
'IJI bıçalılan. ponelon •narı. 
Cini d.D1'&r " dötemeleri temls
lemek için da.bi mlieait elit. 
Vlll'in dolıııııdutu Jırdı pillik •• 
ı.ke ula lıalmu. 
Ha,.enuıde htr dürlil lemis~ 

için Vim iıtimal ~4\ni•. 

\ 
\ 

ARŞA:'ITBA TEŞRINEVVEL 1930 

Beşiktaşta bir belediye şubesi teş
kil ve diğer dokuz delediye şubesi 
hududlar1nın kaza hududlarına göre 
tadili için kalkın reyine müracaat 
edilecektir. 

• 

YENi AÇILAN LiSAN KURSLARI 
Tlırkç~, FransızLa, lngiliıcc, ltalyan-:;ı, A -n~~ca \ S. 

Kayıt muamelesi başlamıştır 
İstanbul vilayeti idare heyetinden: Tecrübe dersi meccanendir 
İdare heyetleri henüz teşekkül etmiyen .. k~zalar 

ıçın heyetimizce ~arar ~t~ihazı n_ıuvafık gorulerek ANKARA : TAŞ HAN 
İstanbul belediyesı dahılınde Beşıktaş kazası hudu- 1 1 . ,. d • 
du ile mahdut olmak üzere yeniden bir Beşik~aş be- • stanbuJ 356 stıklal cad esı 
lediye şubesi ihdası ve diğer belediye şubelerı hudut ô• • • • • • • • • • • • • • O ••••••• 
larmın belediye hududu dahiline isabet eden kıs
mında kaza hudutlarına göre t:ıdili için Cemiyeti U
mumiyei belediyece serdolunan teklif hakkında İs
tanbul Umumi meclisine aza intihap etmek hakkını 
haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin 
bulunan zevatın reyine müracaat edilmesinin ve ka 
zanın hududu dahilinde mukim olan zevatın T. Evve
lin on altıncı Perşembe gününden 20 nci Pazartesi gü 
nü saat on sekize kadar reylerini istimal etmek üzere 
Sarıyer, Beşiktaş, Fatih, Eminönü ve Kadıköy kaza 
merkezine müracaatları ilan olunur. 

"' Üsküdar kazası idare heyetinden: 
İstanbul belediyesi dahilinde Beşiktaş kazası 

••••••••Açılıyor ...... 
B ~I . d M ı R • '2 ceşrinievv 
;~~)si~-~e a U en UJ rer,cnıbc gti 

ııç'1ac:ıktır 
Sarayburnu parkında icrayı ahenk eden on iki kişiden mürek 

( Asri Türk Aile Musiki heyeti) her ı;tı 
terennüm edecek.tir. 

l\luganniye \·e mu~anni Orke,tr• h ·vetl 

1 likmet Rizı 

Semih ı Nezih 
M~hmure 

Servet 
Seyyan 

Hanım l Necati Hey kemao! 
• ' Şeref Bey klArnct 
• 
• 
• 

Şefik Bey piyanist 
Emin Bey viyolonsel 

Gazelhan Numan Bııy Şevket Bey banjo> 

• • •••••Dervls zade lbrahlm ~·· 
hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Beşiktaş 
belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu
dutlarının Belediye hududu dahilinde İsabet eden kıs 
mmda kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti U- ••••••• Be~iktaş Yı!diz : T. I~ B. O. 2282 •94M~ 

mumiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında İ:;t~-ısemsUlmeka ..... ıı· 
bul Umumi Meclisine aza intihap etmek hakkını haız 
olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulu- . 

• ·· t edil kf K nın hu 1~ ilk ve orta kısımlara lcvtt, nehari kız ve erkek talebe ka~ 
ndand zevdaaht~1.redyıne ki~uracal a ect e Tır. • _aza 1. 16- dına devam olunmakta .ve her gün kayıt muamele5i vapı 

u u ı ın e mu m o an zeva ın eşrımevve ın . . . . . . · 
P b ·· ·· d 20 • p artesı" gun·· u·· saat ... maktadır. fcdrıs:ıta Teşrınevvelın bırınde haşlanıvor. ncı erşem e gunun en ncı az . 

18 , e kadar reylerini istimal etmek üzere kaza merke
zine müracaatları ilan olunur. 

Beykoz bzası idare heyetinden: 
İstanbul belediyesi dahilinde Beşiktaş kazau 

hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Beşiktaş 
Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu
dutlarının Belediye hududu dahilinde isabet eden kıs
mında kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti U
mumiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında İstan
bul Umumi Meclisine aza intihap etmek hakkını haiz 
olan ve Belediye hududu dahil~ıde mütemekkin bulu
nan zevatın reyine müracaat edilecektir. Kazanın hu
dudu dahilinde mukim olan zevatın T eşrinievvelin 16 
ncı Perşembe gününden 20 nci Pazartes\ günü saat 
18 e kadar reylerini istimal etmek üzere kaza merke
zine müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu kazası idare heyetinden: 
İstanbul belediyesi dahilinde Beşiktaş kazası 

hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Beşiktaş 1 
Belediye şubesi ihdas ve diğer Belediye şubeleri hu
dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kıs: 
mında kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti U
mumiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında İstan
bul Umumi Meclisine aza intihap etmek hakkını haiz 
olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulu· 
\ an zevatın reyine müracaat edilecektir. Kazanın hu
dudu dahilinde mukim olan zevatın Teşrinievvelin 16 
ncı Perşembe gününden 20 nci Pazartesi günü saat 
18 e kadar reylerini istimal etmek üzere kaza merke
zine müracaatları ilan olunur. 

Adalar kazası idare heyetinden: 

İstanbul belediyesi dahilinde Beşiktaş kazası 
hududu ile mahdut olmak Üzere yeniden bir Beşiktaş 
Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu
dul:larının Belediye hududu dahiline isabet eden kıs
mında kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti U
mumiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında İstan
bul Umumi Meclisine aza intihap etmek hakkını haiz 
olan ve Belediye •ıududu dahilinde mütemekkin bulu
nan zevatın reyine müracaat edilecektir. Kazanın hu
dudu dahilinde mukim olan zevatın Teşrinievvelin 16 
ncı Perşembe gününden 20 nci Pazartesi giinü saat 
18 .e kadar reylerini İstimal etmek üzere kaza merke
zine müracaatları ilin olunur. 

Bakırköy kazası idare heyetinden: 

İstanbul belediyesi dahilinde Beşiktaş kazası 

iNGTON 
oı" atif Yazı Makinaları 

Asri zcvoun 1 şlerinin muvalfakiycti husurnnda b~ynk bir yardımcı 
o. sur'at ,.e hor daklk•<l.• kusursuz yazı dernektir. 

RE~ll. "GTO. ', UNIYERS1':L bir kllvve ile milcebhez ve matlup b 
tün kolıyhklm mündemiçtir. · 

Bu makinenin mükernmellyct ve lılklyet!ol bilfiil ve bittecrtibe is 
etmemizi talep ediniz. 

Lmum! acentalan· Sidney Nowlll vt ŞürekAsı 
Cıılaıı Kevork Bıy Han. 

emington 
lstanbul Sıhhi MUes•a•eler mUbayaat ko 

misyonu riyasetinden; 
Bakırköyündc klin akliye ve asabiye hastanesinin il ve 5 numara 

pavyonlarında yapılacak tamirat vı tadillt ıanziın edilen ~artnamest 

olbaptaki keşifnamcsl veçhlle ve il t~rlnievvel 930 salı günti saat 1.5 

kapılı zarf usullle llııledllmek tlrere münakasaya konulmuştur. Bu bapta 
koşlfname ve şartnameler! görmek isteyenlerin mezkOr komisyona vı faı 

izahat alm•k iste yenlerin mezkı'ır milessescye müracaattan ildn olunur. 

hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Beşiktaş y·ıA l d ' A Ü 'UdBD' 
Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu- l 8J8 uaJfill BDC filftBJ U • 
dutlarının Belediye hududu dahiline İsabet eden kıa- ilk mekteplere muktezi bedeli mubammeni 3546 liradan ibare 
mında kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti U- evrakı matbua 22 teşrinievvel 930 çarşan.ba giinü ~sat on bir 
mumiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında lstan- kadar münakasaya konulmuştur. T&liplerln encümeni vil:lyete m 
bul Umumi Meclisine ıiza intihap etmek hakkını haiz racaatları. 
olan ve Belediye hudu!lu dahilinde mütemekkin bulu
nan zevatın reyine müracaat edilecektir. Kazanın hu
dudu dahilinde mukim olan zevatın Teşrinievvelin 16 
ncı Perşembe ~ünden 20 nci Pazartesi günü saat 
18 ~e kadar reyleı·ini İstimal etmek üzere kaza merke
zine müracaatları ilan olunur. 

* • • 
Bedell keşft 1791 lira 64 kuruştan ibaret Yaluva mektebi ll! 

vel inşaatı it teşrini evvel 930 çarşamba günü saat on bire kad 
münakaııaya konulmuştur taliplerin encümeni vi!Ayete müracaatlar 

.lan Çırpıcıda IO ile 30 arasında otuzu mütecaviz bostan ve çayır 
kiı taksitle saulmak üzre müzayedeye konulmuştua. ihale 20 

~rinlevvcl 930 pazartesi saat ona!ada yapılacaktır taliplerin vı 
l.la ma!Um~t almak isteyenlerin şubemize müracaatları. 1 

ISTANBUL VİLAYETİ 

-- .. -... -...... DEFTERDARLIK iLANLARI 
Millet tiyatrosunda Bu ak,am 1•İİİİİİlllİliiiııiıı--•·---llllııııiııı--M-•h---Ali-.----h•ıi 

Devlet ~enıirJolları uıııuıni i~aresin~en: 
Adapazarı Bez Fabrikası 

lstanbul Sahş Şubeleri 
-

Taksim Sebat Yerli meo9ucat fabrlkasınııt morlı:ezi 1~• 

Sultanhamamındakl m11oazasıdır +-~ 

Cihan komikler n•üsabakası san- Kiralık mağaza No. 40 e met paşa a-
atklr Naşit Dumbüllü İsmail nımn alt kah, karaköy, senelik kirası 120 lira, 
Şevki beyler 3 üç oyun bir ge kiralamak açık arttırma 16 teşrlnevvel 930 per
cede ve gardenbar artistleri Var-
yetesi Danslar. şembe 15 Defterdarlıkta (H-385) 

1- 10-980 tarihinden itibaren 34 numuralı katar Pendik. lçm 
w 43 numaralı katar içme - Pendik arasında mülgadır. Eh 
muhteremenin malOmatı olmak üzere ilan olunur 



• asan Kolonyası . Limon çiçeklerinden 
• derece bir harikai 

' 

müstahzar 9 
san'attır. 

Bütün mütemeddin memleketlerin ıtnyat mlltebasaıslan, esan• fabrikalan Hasan kolonyasının enfes ve rubnuvaz kokusu karıısında lil ve hayıan kalmışlardır. Fransa, Almanya ve Amerika bu nefis Şark 
tahzarından külliyetli sipariş ~tmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmı~ktedirle•. Hastalara hayat ve şifa verir. 

f 
Baygınlık, sir.ir, heyecan, başağrısı, çarpıntı zamanlarında bir bayat arkadaşıdır. Fiatlarda mütniş tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk ıişelerde satılır. Hasan ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yoktur. 

smine ve markasına dikkat taklitlerinden sakınınız. 

••• . ~ 
Zümrüt YALOVA kaplıcaları ••• 

~ 1 T eşrinisanide kapanacakhr 
Zümrüt Yalova kaplıcaları şimdiye kadar Binlerce 

hastanın Jzdırahım sıhhat ve neş'eye tahvi: etmiştir. 
.:on baharın latif günleri Yalova'yı bir kat daha 

ı;üze 1 le~tı rmlştir. 

Teşrini evvelin 15 ine kadar .. 
Misafir kabul oJunacaktır. 

:\kn.inıin suq ~ünlerini, neş'eli bir tedavi ve isti-

rahatle geçirmek isteyenler şimdiden müracaat ~ 
edebilirler. ıTel. B. 1745 

~·························· 
Duzce ve Havalisi NakliJatı ; 

fütün inhisarı Umum Müdürlü
ğünden: 

Düzce ve havalisindc senevi takriba nakl edilmekte olan Yüz 

Yirmi beş bin kilo mamulatın bir senelik nakliyatı mevcut ~art
namesi mucibince ınünakas•ya konulmuştur. 

Taliplerin teminatlarını hamilen 11 Teşrinievvel 930 saat 1 ide 
Galatada 'f'titLin inhisarı idarei merkeziycsinde mübayaa kombyo

nuna mıiracaatları. 

TürtiJe ı, Bankasın~au: 
Mu!; a itibarı :'llilll Bankasının 282 1 ı O ila 282309. N. Mehmet 

Besam ekndı)c ait "200,, hisse ve 208787 ila 208789. N. Hacı 
Ali ağaya r.it '"3; hisse zayi edilmiş olduğundan ikinci nushaları 

verilecektir. Birinci nushaların hükmü olmayacajtı ilı1n olunur. 

Deniz levazım. satnıalnıa koıniSJODUn~an: 
ı 000 metre hademe elbiseliği ~ayak kumaş: münakasa ile iha

lesi 23-T.~:vvel- 930 P-r~enbe günu saat 14 te. Yukarıda yazılı 

kt ma~ akni nı<!nakasa ile 23 Te~rinievvcl 930 Per~enbe günü sa

lt 14 de ihale c i\eeektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün ve ıermek ıstc ye.ıkrin ihale günü ve saatında Kasımpaşada 

deniz levazım atınulma komisyonuna müracaatları. 

lstan~ul ~nnırükleri ~aş nıü~uriJetin~en: 
Samsun ı;ürırüğündc yapılacak sondurma ve n emur odaları 

kapalı zarfla munakasaya konulmuştur. Munakasa 20 Birinci Te~rin 
930 Pazartesi gi..nü saat 15 te Samsun Gümrük Baş müdüriyetinde 
yapılacııktır. '.ılüııakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Baş mü
duriyct muha,ilıı mes\ılüne veron l·~ri IAzınıdır. Talipler münakasa 

şartname p'An 'e ke~ifnameyi İstanbul Gümrük baş nıüduriyetindcn 
tedarik edcbilirkr. 

Borsa ve ~smanll Bankası koıniserli~in~ en: 
Bor'a Acentalarından Fehmi İsmail Heyi~ vukuu vefatı ha>c

biyle Borsa işkrindcn dolayı ili~iği olanların bugunden itibar n 
bir ay zarfında Boroaya müracaatları ve müddetin hitamından son
ra \aki olacak muracaarların mesmu olmıyac:ı~ı ilan olunur. 

P. T. T. ı. M. tevazuu ve Me~ani mu
~rl~un~en: 

Posta \'C Telgraf merakizi ihtiyacatı için 5,000 kilo skim ile 
ı 00,000 adet tahta etiket ve 6,000 kilo anbalj kilj!;ıdı kapalı zar! 
usulilc munaka. aya vazolunmuıtur. 

16 1 O 930 tarihıne musadif per~embe günü saat 14 te ihalesi 

icra olunacağından, taliplerin şartnameyi almak için her gün ve 
münaka<aya iştirak için de yevmi mczkfırda muayyen olan saate 
kadar u,uhi dairesinde kapatılmış olan zarfların komsiyon riyasetine 
tevdi e\ lcmckri. 

Hiç beklenllmediQI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bllell 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Tl11lHE PIJlNGOS~ 
. BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞLDE il 'fEŞRiNI 
EV\'EL 1930 D \DIR. 

Büyük 

40.000 
ikramiye 

LQradır 

iktisat vekaletinden: 
Ankara'da telsiz telgraf civarında inşa edilmekte olan Zirai \ e 

baytarl enstitülcrın ikmali inşaatından harici sıva, kapı, pencere 
gibi otuz bir kalem aksamı inşaiyc ile tesisatı sıhhıye namı verilen 
sıcak, souk su boruları, lavııbo abdeshane taşları gibi yedi kalem 
inşaat iki kısım halinde ve beher kısmı ayrı, ayrı pazarlıkla ihale 
olunacaktır. Pazarlığa 5 teşrinievvel 1930 pazar günü saat on 

dörtte başlanarak intaç edilecektir, Evrakı fenniye in~aat mcvklin
deki heyeti lenniyeden yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı 

fenniye alanlara meccanen ita olunacaktır. Taliplerin o gün mezkür 
saatte iktisat vekAleti ziraat müsteşarlığı dairesinde miiteşekkil 

heyet riyasetine müracaatları ilAn olunur. 
.-=.:...:..:.;:;;.__:..:..:.....;:__~~~~~~~ 

E~irne f il3Jetin~en : 
Keşan-lpsala yolu silindiraj ameliyatı ihale edilmek iizcre ka

palı zarf usulile münakasaya çıkarılmı~cır. 8-10-930 cumartı·si gü

nü ihalesi yapılacağından taliplerin Lncümeni "ililyLte gdmelcri 
ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden: 

VekAlet için pazarlıkla seksen ton kok kömüril alınacaktır. 

Vermeğe talip olanlar şartnamesini görmek üzere Ankara'da Sıhhat 
ve içtima! Muavenet Vekaleti lçtimal Muavenet Umum Müdürlü

ğüne ve lstanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne mü

racaat etmeleri. 

Rize Vilayetinden: 
Rize Gümrük binası önündeki ldarei hususiyeye ait iskeleye 

ilave olunacak 60 metroluk kısmın bedeli keşfi (13040) liradan 

ibaret olup inşaatı 5-10-930 pazar gününe kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuş ve o gUn saat 16 da ihalesi kararlaş

tırılmıştır. Talip olacaklar şartname sureti musaddakasını alabilir 'e 
görebilirler. Münakasaya iştirak edenler teminat evrakını ihalat ka

nununun sarahatına uygun olarak tanzim ve makanu vilayete 

miadı zarfın da vermiş olmalıdırlar. 

Ta~lisiJe umum mn~nrlü~ün~en: 
Anadolu tahlisiye mıııtakasının Karaburun ve havalisindeki tah

lisiye 1-inalarının bazılarının tamiri ve bazılarının dahi tecdiden 

inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gii~ müddetle ve ka
palı zart· usulile münakasaya vazedilmiştir. Mezkfir binaların iha

lesi 12 teşrinievvel 930 pazar güm.i saat 14 de icra kılınacağın
dan taliplerin bu baptaki ke,lfname ile şeraiti fenniye listelerini 

görmek üzere Galata'da rıhtım caddesindeki tdarei merkeziyeye 

mli racan ti art, 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

......... BlllmllMllll.lR:--··---------------Hay<larpaşa gar b!nasının çatı ile çatı seviyesindeki kargir ak· 

samın tamiri kapalı zarfla münakasaya konmu~tur-
Mlinakasa 15 birinci te~rin çarşamba gün li saat 15 de An kara

da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. :1-Janakasaya iştirak 
edecckkrin teklif mektuplarını ye muvakkat teminatlarının aynı 
günde aast 14,30 a kadar komisyon katipliğine ~·ermeleri lazımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini 40 lira mukabiliı;ıda Ankara· 
da ve 1 laydarpaşadaki idare veznelerinden kdarik edebilirler. 

* * * 
360 tane lokomatif, tender ve vgo'.1 bı!l:h.jırılll kapılı 

zarfla münakı s sı 3 ikinci teşrin 930 pazartesi günü slat 
16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplar.nı ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar müna· 
kaıa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler mü

nakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada ve 

Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
• • * 

20 ton kalayıg kapalı zarfla mli• a'cısası 27 birinci te~rin 930 

pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idar..:sinde 

yapılacaktır. 

:\llinakasaya i~Lirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15.30 a kadar komisyon katip

ıııine 'cm.deri lazımdır. 
Talipler munakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka

rada ve l laydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Demir levha, putrel ve kö~cbent demirleri kapalı zarfla nıüna-

kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartesi gumi saat 15 de Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lünakasa,-a iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 

teminatlarını, aynı günde saat ı 4, 30 a kadar komisyon katipli

ğine vermeleri Jaııınt!ır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
,e J laydarpa;atla idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
150 adtt \agon örtiisıinıın kapalı zarfla mlinakasası 17-11-930 

pazartesi gt:nli saat 1 ~.30 da An karada Devkt t!emiryalları ida

resinde ı apılacaktır. 
l~tinık ed<'(cklcrin tcJ..lil mektuplarını ve mu ı ~ak kat teminatla

rını ayı~ı gunde , a~ 15 e kadar mliıakası katipliğine vermeleri 

Uzıındır. 
Talipler mlinakasa ;:ırtııana:lcrini hc'j lira mukabilinde ;\nkara

.~a ·, c ·J l:ı\lhrpa;ac!a idare ı c1.ntkrintlcn tcdarı k cdebilirkr. 

Fati~ sul~ üçOncü ~utut ma~tenıesin~en: 
Aşağıda isimleri ve mahal ve tarihi vefatları yazılı ölulerin terekesi 

malı kememizce tasfiye edilmekte oldugundan alacak ve borçlula
rın tarihi !!Andan itibaren bir ay ve iddiayı veraset edenlerin üç 
ay zarfında hizalarında yazılı dosya numaralarile İstanbul adliye 
dairesi eytam müdüriyetinde tasfiye memuru Öl\lf.R FARUK Beye 

miiracaatlarl ilan olunur. 
Dosye No. Ölünün ismi Mahal ve tarihi ve vefatı Veresesi Son tkameıgAhı 
927/112 Hacı lbrahim oğlu 30-8·927 Gurebı Yoktur Bergama 

Mehmet Nuri hastanesinde 
927/113 Besim ağı 17-6·927 Gülhane Yoktur Unkapanında es

ki karakol soka· bastan esinde 

927/116 Melek Şerife I0-9·927 

ğında ve ıahıa 

kale paçacılar so
Kağında 9 No.lu 
küçllk musıafapa 
şa han odalarında 

Yoktur Cerrah pııııa ca
mii sokağında 

927/118 Mustafa Ah ağa 18-9·927 Cerrah paşa 
hastanesi 

Yoktur KAtip Kasım ma· 
hallesl yeni kapı 
caddesi 77 No.lu 
dükkln 

927 /I 2~ Abdullah El, 19-9·930 Yokıur Yedlkule gazlı 

çeşme cami so· 
.cak 9 No.lu kun• 
!uracı lzmltll 
ınütekaidlni ıs· 
keriyeden 

927/)24 Kadriye H. ı29·9·927 Haseki nlsa 
lı~.ı.ano;~i 

Yoktur !'atihte Nişanca· 
ra Ümmü velet 
medresesi 8·4 
No.lu odalarda 
mukim boşnak 

927/128 Aarslan ojtlu 
Veli Şevket 

927/128 Hacı Mehmet oglu 
Hacı llalil 

927/128 Celil ojl;lu Edip 

927/128 Akif oğ? u Hasan 
Basri 

927/131 Halil kızı Zeynep 

927/132 Abbas oğlu Aziz 

927/135 

927/137 

927/137 

927/137 

927/138 

927/138 

927/138 

927/138 

927/138 

927/138 

927/138 

9~7- 138 

927/138 

Viıenya nam dlger 
üre rıya • 

Mehmet Ali oğlu 
Osman 

Mehmet oğlu Ömer 

Hacı Ali oıtu Tahsin 

Ömer oğlu Yusuf 

Mustafa oğlu Atı 

Cihat oğlu Ahm t 

Mehmet Ali oğlu 
Mustafa 

Dursun oğlu Şilkril 

Oıman oğlu Ali 
çavuş 

Murat oğlu lbrahim 

Ahmet oğlu Mustafa 

Ha~an oğlu Ali 

19-9-927 Gurebı 
hastanesi 

27-9-927 Gurebı 
hastanesi 

24-9-927 Gureba 
hastanesi 

Yoktur Kirklarell etı· 

lisinden 
Yoktur lznık ehılisinden 

Yoktur Isıanbullu 

5-10-927 Cerrah 
paşa h•stanesl 

Kardeşi Is- Nafıa Fen mel<· 
tanbuı Sa- tehi talebesin
nAyl mek- den 
tebl talebe
sinden Ra· 
tip El. 

9-10·927 Yoktur Çarşamoa Bey-
ceğiz mahallesi 
Zlncirlikuyu cad
desinde 38 No. 
haııe 

17-7-927 Cerı._ {oktur Ulcll Moilakes-
oaşa hastaneıi 

30-9-927 

1-10 927 GOrcba 
hastanesi 

14-10-927 Gureba 
hastanesi 

31-10-927 Gurebı 
hastanesi 

18· 5 927 Cerrah 
paşa hastanesi 

21-5-927 Cerrah 
paşa hasıanesi 

31-5-927 Gerrah 
paşa hasıanesl 

13· 8· 927 Cerrah 
paşa hastanesi 

13-8·927 Cerrah 
paşa hastanesl 

31·11-927 Cerrah 
paşa hastanesi 

23· 1 1-927 Cerrah 
paşa hastanesi 

18-11-927 Cerrah 
paşa hastanesi 

16-11-927 Cerrah 
pa~a bastan, 

* * * 

kardeşi 

Tına~ 

tel mahallesi Fet• 
iıl Bey caddesi 
ıat handa 10- 12 
oda 
Samatya Sulu 
manasur Ermeni 
kliıesl karfısın-

da fırın üstUn
dekl odada 

Yoktur Yenl pazarlı 

Yoktur Boyabat 

Yoktur Kooya 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Yoktur 

Taşkasapta kömürcü ve bekçi Ali ağanın terekesi mahkeme

mizce tasfiye edilmekte bulunduğundan defteri mahsusuna alacaklı 

olarak kendilerini kayd ettirenlerin tarihi ilAndan itibaren bir 

balta zarfında mahkemeye müracaat! yrldlerindeki evrak! müs

bite ve müstenedatını mahkemeye ibraz etmeleri ve hitamı mtid 
dette vukubıılacak müracaatların kabul olunmıyacağı i!An olunur. 

* * * 
Kasap İlyas mahallesinde l lelvacı sokağında 6 numaralı hanede 

mukim ikerı diş tabibi Tahir Beyin mahkememizde mevcut 927-

120 numaralı dosyasında miadında alacaklı ve borçlu olarak 

kayd ettiren a!Akadaranın tuihl ilandan itibaten bir halta zarfın
da yedlerindekl evrakı müsbtc ve müstenedatlarım lstan bul adli

ye dairesi eytam müdüriyetinde tes!iye memuru Ömer Faruk Beye 
müracaatları ve müddeti mrzklire bita1L.1nda müracaatların kabul 

olunmıyacağt i!An olunur. 
---'--~---------------------

Maaril vekaletin~en: 
:uaarif vekı\kti tc~kılı\tı d~hıliııdeki blitün mekteplerin leyli 

meccani talebe kadro'ıı dolnııı~ ve mtisabaka mlıddcci geçmiş 
bultınduğundan ukalt:te bu iş için katiycn mliracaat oluııınaına<ı 

il:tı olunur. 

SEYRISEF AİN 
.\ferkez A~cnt!; Gal:ıta .opr 

!\aşında; Beyoglu 2362 Şu1 ı 

acentesi; Sirkeci'de Mühürd 
zade hını alrınd>. Telefon 1' 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapuru 2 teşrinie 

Per,embe akşamı Galata rıht 
mından kalkarak Zongulda 
lnebolu, Sinop, Samsun, Un 

1 Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzo 
Rize Hopa'ya gidecek dönli~t 

Pazar iskelcsile Rize, Of, Sü 
mene, Trabzon , Pplatha11~ ; 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sıımsu 
Sinop, İnebolu'ya ufrayarı , 
gelecektir, 

İSK.ENDERİYE t 
. . ' sur at postası 

(ı • } vapuru 3 
zmır teşrini evet 

cuma 1 Oda Galata rıhtımında 
kalkarak cumartesi sabahı iz 
re varır ve lzmirden saat ı. 

de kalkarak pazartesi saat 1 O 
·da lskenderiye'ye varacak v 

çar~amba lskenderiye'den ka~ 
karak lzmir'e uğrayarak l,t 

bnl'a 12 de gelir. 

ISKEDERIYEDEN nktarn 
POR TSAIT için de Eşya k 

bul olunur. 

Mudanya hattı kahve oc 
lan mültezimliği bir sen( , 

mUddetle her seferi 460 ku· ~ 
ruşta talibi üzerindedir. Faz!. t 
kiralamak isteyenlerin 1 te~ f 
rinievvel 930 tarihinde saaı 

16 da levazım müdürlüğün• 
gelmeleri. 

Trabzon birinci postalar 

mız badema lstanbul'dan su 

günleri saat 18 de kalkaı;a~ 
!ardır. " 

--~~--------..yelkenci vapurları 
Karadeniz po.:ıta31 
VA TAN vapuru 1 

teşrinievvel 

ÇARŞAMBA 
gUnU ıkıamı 18 do Sirkeci rıhp· 
mındın harckeılt ( Zongulda~. 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gıreau 
Trabzon. SUrmene ve Rize) is
kelelerine azimet vo avdet ede• 
cektir. 

TıfsllAt lçln Sirkecide Yelkenci 
hanında klin ıcenıeıino mürı· 

caat Tel lstınbul l~I~ 

ALEMDAR ZAaELER 
VAPURLARI 

Sert, l!llu karadenlz posıa31 

Bülent vapun• s 
teşrinievvel 

PAZAR 
günü Akşamı Eaat 18 d~ 

Sirkeci rıhtımmdan hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancı1' , 

am~un, Ordu, Giresun, Trabzo~ 
Rize ve Hope ) ye azimet ve 

Vakfıkebir, Görele ve Ünye· 

ye uğrayarak avdet edecektir 

Muracaıt mahılli: lstan ı.ı i 
lMeymenet hani altındaki yazı· 

hane. Telefon lst'lnb ıl \ 15 1 

ı-v•a•ı•ı •z•a•d!lle-v•a•p•u•r'!'ıa•r~.' 
Kara deniz postası 

S • vapuru 
amı ll teşrlnevvei 

Perşembe 
günil akıımı Sirkeci nhtı mından 
haraketie Zonguldak, lnebolll • 
Gerze, Samsun, Ordu, Gir•>""' 

·1 
Trabzun, Of, Rize ve Hop•' 

azimet ve avd.ette ayni iskeldcr·· ı 
le Sürmene, vakfıkebir, Gör•1' 

cıeı ve Fatsayı uğrayarak av . . ·ııJ 

U
decektlr. ) iık ı e yolcu ıı 1 d• . 

Sirkeci gümrük sa !onu kart•·'\ı ı 
ı !\!diye hanınrn bi;'.nci kaun.d~8 

aıııalı~a müracaat l elefon l,t. it" 

dJıfl 
Mes'ul Müdür: Bürhaııe 


