
PAZARTESİ 
20 TEŞRiNiEVVEL 1930 

5 inci sene, No 1686 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

anbulda 
.......................... u .......... , """"~ •• , •• ,.,, • _, 
B•·--ıa-.-ı..-.ı Sllr& M:eb-•• ........ IMUT 

tek 

BUGUN 
2 nci sahifede : 

1 Sultan Hanılt tarihi 1e!rlkn 
2 H'a.rfci ve son haberl~r 

3 Oncll sahifede: 
1- Yerli çoraplar badema 

ıatıam olarak yapılacak 
ı - Aris takımı dün Stlahlk· 

ten hareket etti 

3- Hayvan sergisi heyeıi 
fa.ıllyeUe 

4 - 15 kıptl ile sekiz korucu 
musademe ettiler 

4 Uncu sahif~de: 
l ·· felek 
2- HIUye 
3 - Roman 

a 
GazininBaşvekaletiriva-'Zaferimiz tam ve kat'idirl'MaarifVekili Esat Beyi11 

yetlerinin içyüzü lstanbulda 49,254 müntahip r~y çok mühim beyanatı 
O köşesine çekilmiş, memleket 
cereyanlarile alakadar olmıyan 

bir devlet reisi değildir !. 

verdi; C. H. F. 35,934 kazandı, 
S. F. da ancak 12,813 rey aldı. 

Vekil Bey Darülfünunun ıslahatı ve 
Eminlik intihabatı hakkında ne diyor? 

Ankarada bir darülfünun tesisi için şimdilik 
verilmiş bir karar yoktur 

Etem izzet b 

Ankara, 19 Tetrinievvel (Telefon• 
la)- Bugüne kadar parlamento da 
mütevazi etvarı dirayet ve faziletila 
tanınmış olan yeni Maarif vekil' 
dün makamnıda ziyaret ettim. 

Esat Bey beni kabul ettiği zamar 
yanında müsteşar Mehmet Emin Boy 
ve umum müdürlerdep Ragıp Nured
din Bey vardı. Vekil Bey mesai arka 
daşlan ile muhtelif mevzular üzerin 

Cevdet Kerim ı:J. f/ü5arnedain l'ş. de müzakerede bulunuyordu. Bu mev 
Nakiye H .la Cevdet Kerim, Ki- zulardan birinciıi ve başlıcası hükfı 

mil Yusuf Ziya Necip ve Abdülka- met programında esaslı bir madde o
dlr' Beüler 6283, Mithat B. 6281, !arak zikredilmig olan mesleki tahsil 
Mehmet Ali B. 6280 Haşim B. 6278 ve ihtisas meselesi teşkil ediyordu. 
Tevfik B 6275 Mur~t B. 6264 Ha.,; Vekil B.in bu husustaki mütaleaları 
di B. 6259 S~deddin Ferit ve' Mu- nı dikkatle dinledim. Ve gazetemde 
ammer Be;ıer 6240 Nazmi Nuri B. fllhidi olduğum bu müzakerelerde ile 
6195 Etem İzzet B. '6193 Ahmet B. riye sürülen mütalealardan bahıede-
6161 H. Raü B. 6145 Tevfik. Anir bilmek için Esat Beyden müsaade is 
B. 6091, İhsan Namık 'B. 6090, Naz- tedim. Gülerek cnap verdi: 
mi B. 6045 rey almışlardır Vekil B. İn beyanatı 
B k d k anıl l - Görüyorsunuz ki, henüz müza-

ey oz a az an rey er kere ve münakata aafhunıdayız. Te-
Beykoz kazasında H. Fırkası nam- beUür ebnit eaular olduktan ıonra 

zetlcrinin aldıgı reyler şudur: 
Mehmet Ali B. 2955, Sadi ve Sa

lahaddin Beyler 2233 rey almışlar -
dır. 

Fatih reyleri 
Fatihte H. Fırkası namzetlerinin 

aldıkları rey adedi şudur: 
Ahmet Bican B. 9764, Mehmet, 

İzzet Kamil, Vasfi Raşit, Ferid un 
Beyler 9761, İsmail Sıtkı, Refik Ih
met, Avni B.ler 9760, Hikmet, Dr. 
Galip Hakkı, Sadi Beyler 97 59 Lltife 
Bekir H. 8444 rey almışlardır. Sarı
yer kazasında H. F;rkası namzetleri 
•tideki reyleri almı !ardır: 

Amca Tevfik B. 1597, Aziz B. 1571, 
Hüsameddin Paşa 1524 rey almışlar 
dır. Burada Sezai B. asli Aziz B. ye 
dek aza namzeat olmasına rağmen 
isli azalığı gene H. Fırkası namzetle 
tinden Aziz B. kazanmıştır. 

Eıninönünde 
Eminönü kazasında da, H. Fırkası 

~amzetlerinden Rana Sani Yaver Ha 
ımn 5010, Talat B. 5009, Haci Recep 
Bey: 5008, Sadeddin Rıza B. 5007, 

Devamı 5 inci sayfada 

Maarif V•klll Es11t Bey 
ıazetelerinlzc malumat vermekte t& 
reddüt ehnem. 

Ve ilave etti: 
- Y al111Z ıunu oöyliyelıilirslniz 
(Devamı 2 inci s11hilede) 

Yukarda mrntaka htyetlnl tanıyan k/Dp mümessil/eri fikstOrD yopı
yorlar, Aşatıda mrntaka heyttlnden ayrılan 9 k/Dp mOmessl/I ytnı 

spor heyetini teşkil tderlerken 

Kütahya 
Nuri 

mebusu 
Bey 

S. F.nın Katibi umumiisi ve 
Kütahya meb'usu Nuri Bey 
dün akşamki trenle Ankaraya 
h::arPkPt PtmlC'+;.,. 

ikiye ayrılan spor klüp
leri dün toplandılar 

ve Şild 

intihap maçının neticesi 

lıaı.t P•şa Gol I I I I 

• 



1 
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Sulta 

lllo: 70 (TercUm• ,,. lktlb•• 
h•kkı mehfuzdur.) 

''Cebi hümayun ,, 
dairesi ne idi ? 

Padişah alış verişte, irat ve masrafta 
intizamı sevdiğini söylüyor 

MiLLiYET PAZA RTF,51 TlSRlNl.EVVJ!L ttJtf 

HARiCi HABERLER •• 
Almanyada muahede aleyhtarları 
Meclis açılır açılmaz muahedeyi ve Y oung 
planını yeniden tadil için takrirler verildi !. 

En fazla yaygara kopardıkları 
Antalyada da kazandık .. 

itimat edildi![ Ecnebi matbuab llHindistanda Antalya, 19 (Milliyet) - Be nizli, Antalya, Siirt, Bayınıl' 
lediye intihabatı bugün saat 17 Torbalı, Karaburun, Hacılı~ 
de hitam buldu. Reyler tasnU Kavak, Milas, Nadye, Merı~ 
edildi. Azim ekseriyetle H. fır- ris, Erbaa, Ceyhan, KarşıY3'; 
kası namzetlerinin kazandığı Ereğli, Babaeski, Alaiye •.. 
anlaşıldı. Serbcsçiler bu azim Kennencik, Kadıköy, üzıı 
ekseriyet karşısında pek müte· Yassıyuva, Akalan, Keller,~ 

Brüning kabinesi 
-yerinde kaldı 

RelsicUmhur 
Hlndenburg 

Vergi vermemek 
kararı 

ellim olmuşlardır. kirli, _Pal'.111~· Geyve, ~';;ı 
C. H. Fırkası intihabı belediye mtıhabatında c~ 

yet Halk fırkası namzetlerı lıl' 
daha nerelerde kazandı? hir bir ekseriyetle intihap ol~ 

ANKARA, 19 A. A. - De- muşlardır. 

intihap şikayetleri Müşür Fevzi PaŞB 
Şurayı devlet başka- Malatyada , 

b b El&z.ir, 18 (Milliyetl - r.f~ 
- ti inin ~yanab Fevri Paşa halkın büyük tezab ti' 

Ankara, 19 ( Telefonla )- aram:ııda bu sabah Malatyaya .h~ 
ket etti. Umumi müfettiş Talı. ti 

Çatalca belediye intihabatı mü Fahri Beylerle erkanı hülı:iltıı•1.d 
nasehetile Çatalcadan ve gene memleket halkından bir çok ~ 
ayni intihabat dolayısile diğer Fırat suyuna kadar teşyi etti. ~-.,, 
mahallerden Şilrayı Devlete Paşa umumi müfettişe ınınt~ 
müracaatlar vuku bulduğu ma- dan pek memnun olarak ayrıl ~ 
lUmdur. beyan ettiler. Vandan Elarize kil' 

uğradığı şehir kasaba ve köyliJJer ııı' 
Bu hususta Şilrayı De\'let miryollaruun bir gün evvel meıııl" 

baş katibi Saffet Bey bana dedi !erine yetiştirilmesi riQsında 1ı11ııı' 
ki: dular . 

... _ Şilrayı Devlete S. C. F. Malatya, 18 - Umumi Er~ 
namına hareket ettiklerini be- Harbiye Reisimlz bu sabah bu~ 

geldi, merasimle karşılandı. şer 
yan eden bazı kimseler tarafın- şenlik yapıldı. 
dan Belediye intihabatı müna- 1 Malatya, 19 (Milliyet) - , 
sebetile protesto şeklinde bazı kam Harbiye umumiye ,_:., 
şikayetler geliyor. Bunlar Şilra F zi p v Eiaıv: 

D 1 ki . d -·ı ev aşayı andan _ıl 
yı ev ete müracaat şe ı egı katla~ yolda istikbal eden lı~ 
dir. Şilrayı Devletin intihaba ıiemiryolunun buralra ne .,, 
vaziyet etmesi için hükumetçe 1 - · · ı dıf 
bir şikayet üzerine tahkikat ya man gc ecegını sormuş ar bo-

Müşür Paşa Hazretleri 
pılması ve tahkikat evrakının gün buraya muvasalat etti-
Şilraya gönderilmesi icap eder. • 

Yoksa bir adam hükumete lzmir intihabının neticeSI 
müracaat etmeksizin Şilraya b ·· 

d b 
. ,__ 1_ 

1 
ugun ... 

müracaat e erse u ışc .,....ı.- ,)' 
maz. Nitekim bu kabil evrak İZM1R, 19 A.A. - Bu . .,, 
muameleye konulmamıştır. şam aaat beşte İzmir beledi , 
Şükrü Kaya Bey ne diyor? intihabatı müddeti hitam b;:. 

Dahiliye vele.ili Şükrü Kaya cağından sandıkların indiri 
Nadir Han reddetti Bey de bu mevzua dair bana ati sile bcrabertadat ve tasnife tıaf' 

d ki b b 1 d lanacaktır. ~ 
Sabık Ef an kıralı Amanul- e ayanatta u un u: -~ 

g .. '. "- Bazı yerlerden ve kanu-
lah Han bu sene Tudrkiyd ekil'.e gEefl- ni yollardan usulü veçhile şika- hükme göre ya şikayeti -rrı~C/ 
mezden evvel Lon ra a - tl aldık. H ··k· t, k' l · t"ha l k wu' aov r · .. ktu .. d ye er u ume mez ur o muş ın ı p ar, an ..J 
gan se ınne uç me P gon er- ah ıı d tahk.k ta te es · 1 dilecek, yahut da feshi yol~ . r .. k"la ld _ m a er e ı a v su -...-
mış v_e ;na 1 m~ş u tı 0 ugun etıniş bulunuyor. Tahkikat neti- gidilecek ve icap ediyorsa al_!., 
d~~ ~ıkayet _ettık~_en sonra ke~- celeri Şur.-vı Devlete bildirile- darlar ve mes'uller, tahtı ınus~ 
dısının kıraliçe Sureyyanın Ka- cektir Şurayı devletin vereceği kemeye alınaçaktır. 
bilde bırakmış oldukları kıymet ~!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_,t" ... 
tar emlakin iadesini istemiştir. !! tı 

ıeı~::~~~~ı~7:i~~i;i~~r Şaha Maarif Vekilinin beyana 
· Nadir şah verdiği cevapta 
sabık kıralm emlaki hususiyesi
nin hazinenin parasile alınmış 
olduğunu ve şimdi hazine boşal
mış bir halde olduğundan emli
kin hazineye iade edildiğini ve 
maahaza son kararın millet mec 
!isine ait bulunduğunu bildir
miştir. 

Üç sene de bir defa toplanan 
meclis geçende Kabilde toplan
mış ve sabık kıralın kafi derece
de serveti olduğuna hükmede
rek Nadir Şahın karannı tasvip 
etmiştir. 

Amanullah Han ailesi her se
ne hazineden 22,000 İngiliz lira 
si almıştır. 

Amanullah Han Avrupa se
yahatmda makine ve diğer leva
zım tedarik etmek için Avrupa 
Bankalarına çok para yatırmış
tır. Fakat bu eşya kredi ile alın
dığından B:ınkalardaki paralar 
Amanullaha kalmıştır. 

Londradaki Efgan sefirinin 
müsteşarı Zülfikar Han İngiliz 
gazetelerine şu beyanatta bulun 
muştur: 

- "Hükilmeti mctbuam sa
bık kıra! Amanullah Hana tah
sisat vermek tasavvurunda de
ğildir. Sabık kıra! mali vaziyeti
nin teferruatını bilmiyoruz. Fa
kat yaşaması için klfi derecede 
parası olduğunu biliyoruz." 

İspanyada takibat 
MADR1T, 18 A.A. - İspa

nya Bankası müdür muavıru 
Marki dö Gabra'ya işten ol çek
tirilmiştir. Maliye nazın, bu m~ 
sele hakkında vaki beyanatında 
ceneral Bcranguer tarafından 
verilen talimata riayet edilip e -
dilmediğini anlaşılması için ur 
mahkeme riyaseti tarafından 
tahkikat yapılacağını söylcmit
tir. 

"' Başı birinci sayfada sene de ort~ya çıkmıştır . An~';,ı. 
Henüz hükumet programmm mesleki kurulmuş hır hukuk mektebı ·ıt 

· · d . d Sıhh. k"l ti. • erıstı taluil ve ihtisas noktai nazarı tatb,k ~ı":' 1 e. _ ıye ~'.: a .e nın iiif".• 
için tetkik ıafha51ndaır. Önümüzde lerı ve dıger teşkilatı ikmal ed ~' 
ki sene ihzarata ve tatbikata geçebi- Bunlar~an istifa~~ suretile bi_r tıP 
1 "' · · tahmin ediyoruz. len fakultesı tesısı akla gelmı.Ştl· "' 
ecegımızı F k b d - .b. bu tB Vekfilet odasında cereyan eden mü a at uyur ugunuz gı ı • f( 

b. d ·b · tınka~ kfilemattan ve vekil beyin ifadelerin vur . ır arzu a.n ı arettır. 
den anladım ki, yeni açılacak ihtisas vesaıt meselesı.. •• .• fi.-
ve meslek mektepleri. mahiyetleri, ne latanbul DarulfununU 
vileri, maball~ri bütü':' b~nlor anc.ı~ ıslahatı ~ 
ba~l~an tetkikat netıcesınde tesbıt Darülfünun bahsı açılmışk~· iti 
edılmıt olacaktır. B~n~an ıo~ra "?.' çen sene epey dedikoduya vesı!e""' 
ders programlarına ıntıkal ett~:· Mus kil eden İstanbul Darülfünurı_u_..;ıı 
teşar vekıl beye matbu mufredat ıslahat projesi hakkruda vekil l>"l'. 
progra~lan üzerind: i;ahat ~eriyor- fikrini sordum. Esat Bey: . 
du. Bu ızahat ve mukiilemenın cere- lnti"habatı ti' · • ı,eı.Jit°' 

l d dil "t - n ne ceurıı : --' 
yan tarzı program ar a ta . a . r~p- ruz:, dedi. Geçen ıene iki proje ~ 
mak tasavvurunun mevcudiyetinı ıh- l B" · '"---1 H.. ·· Be"""'_.. . anmıı ın ~ usnu , .• ~ 
sas ediyordu. ğeri de Darülfünıanım. Bunlar bil' 

İstanbul mektepleri amele ırönnemiı. it' 
Esat Bey bundan sonra mekteple- Ve önünde duran bir dosya)'I 

rin ve bilhas•a İstanbul mektepleri- ret ederek: i'-1': 
nin mazhar oldukları rağbete işaret - Bu projeleri tetkik etnıekt• O"' 
etti. Bu rağbeti kırmamak için her se Eve götürüp gece okuyacaiu"" ıJ#' 
ne yeni tedbirler almak suret ile mek- rillfünunun bu yeni intiha~tıı' .,ı-t• 
tep adedinin çoğaltmak ve mevcut llOllra belki yeni bazı teklifle~ 1,1· 
mektep teşkilitmı tevsi etmek çarele Bu cihet bizce meçhulümüzdur. -ifil' 
rini aramak lizım geldiğini söyledi. ruz ıunu söyliyebilirim ki, D:r.;i ~ 
Bu düşünce iledir ki, önümürdeki se nana şu ve ya bu tarzda bir 1 d;ı;t' 
ne alınması !arım gelen tedbirlerin rilmeoi bugün için mütaııavver ,, 
daha §imdiden etüt edilmekte oldu- clir. Tekrar ediyorum. lntihaP~ r 
ğuııu da ilave ederek dedi ki: ticeıine ve yeni tekliflerine intı,...-

- Bu buauılarda veoaitimizi tek- diyoruz .. ,, 
ıir ve tekemmül ettiriaciye kadar Eminlik intihabı ,. 
hiilı:iimet programında talep edildiği p "'" 
nebile az maorafla çok netiee elde ,.. Darülfünun intihabatı hakktı1. 
ılecel< ameli mahiyetlır üzerinde d• vekil bey bana şu izahatı ,.er~etf 
nm edeceğiz. "- İntihabatın neticesi ve f] rd' 

Ankarada Darülfünun telgrafla bildirildi ayni tel~a ;ili 
Yeni Maarif vekilinin zaman za

man bir taaavvur liatinde ortaya atı
lan bir meaele hakkında da mütalea 
aını öğrenmeyi faydalı tfSrdUm. Anka 
ra da bir Duül!Unun teeı. edilip e
dilmiyeceğlni sordum: 

Esat Bey Emin Beye bakarak gil
lüıuıedi. 

"- Anlrarada bu aınn bütün ib
tiyacatmr tabnla edecek tekilde bir 
Darülfünun olm .. ını çok arzu ediyo
rus, dedi. Fakat bu buıuıta henüz 
verilmİf bir karar yoktur.,. ve müıte
fl'&rma teveccüh ederelı:: 

-Öyle değil mi Emin Bey? 
- Öyledir efendim. Bu Dartillil-

n1:1n filı:ri lıer 114'ne _l)ld!!iu Eibi ıı:eçen 

tafsilatın poıtada olduğu ~ısseıJ<ll". 
yor. Bugiln postada bekledını ç ır1"' 
dı. O halde yarın gelecektir· .. ~.: itcl 
ıunw: ki, intlhabatta profesor aJıP 
Pllrti tetirli etmitlerdir. iki ıarolı'' 
birer takriri vardır. İntfhabattıl rofC 
stroksiyon İlShlyat ve Edebiyat P ı~· 
aörleri ayrı bir takrir veriyorl•'jtel..
tlhabata ittiralı: eden diğer fa~ ibab' 
. T k ' . ki 1-- •-~ ıtı · rın a rırı , yapıu..uwı" ouu• kiil'' 

dairdif. Dartilfünun emanet. v~r gel 
ğinden gelmektedir. Bu takrı~ kkJll' 
dikten sonradır ki. intihabat ~ ol~P 
da yapılan itirazların ~uh~~~~ilp gir 
olmadığı ve nüsabm kilı. go~ Jıa;..ı 
rülemiyeceği hakkında bır f.,..t 

edebileceiim. Mecdi Sad~ 
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uamele vergisinin liğvedileceği muhakkaktır 
Muamele 1 Poıtate 1 8 yaralı ! ~ Şekerler Lokantalar 1 Ekonomı 1 Aris takımı 

~~'llisi muhakkak Carih kim? 15 kıptiile 8korucu Sadeddin B. Uşşak- Yemekler vitrinde Yerli çorap 
hrolunacaktır müsademe etti tan avdet etti teşhir edilmiyecek B 

Dün Selanikten 
hareket etti 

d1 ~· Okmeydanındaki adema sağlam 
rt . ük sanayi koopera· esrarengiz cerh İki taraftan sekiz kişi Bu sene Uşşak fabrikası Kebap tezgahlan da mal çıkarılacak Misafir takım perşembe 

68cn teşkil edilecek yaralandı 500 vagon şeker dışardan görünmiyecek günü gelecek 
't tafsilatı k k p· d b' k b Şehrimizde maç yapmak üz-Vtkileti bazı kanunlar hak Büyükçekınece Rcşitpaşa çı araca Ahçı ve lokantacılar hakkında Be ıyasa a ırço ya ancı 

yj· lttlıtkat yapmaktadır. Milli çiftliğinde kıptiler ile korucu- lediye iktısat mildürlüğil yeni bir ta- al 1 re gelecek olan YUnan şampiyo-
ın daha ku..vetle himayesi mev Mecruh Şükril Ef. vak' ayi !ar arasında meydan muharebe- Bir h~fta kadar evvel Uşşaka git- limatname hazırlamaktadır. İhzar e- m var. nası finalisti "Aris" taknru, a-
•"tir. Dahilt sanayiden alınan, l l ? sini andıran bir vak'a olrnuıı.tur. miş olan Sanayi ve Maad:in Bankası dilmekte olan yeni talimatnamnin tat S . b' r ·. d f I>- iman ınalı1mata göre Sellnikten 

· uhs ıı:ıilyon tutan muamele ver- nası an atıyor . Y müdürü umumiııi Sadeddin Bey dün bikine ba§lanıldığı takdirde ahçı dük anayı ır ıgın e çorap a hareket etmiştir. Per§«I1be gü-
a.lı:ltalı: surette kaldırılacak- Rqitpaşa çiftlifl. dahilinde on şehrimize avdet etınittir . klnlarşnda yemek pişirme yerleri rikatörleri dün toplandılar. Bu Ü h . . 

~ Ahmet Şükrü iıminde biri yarımda beş kıpti avlanırken çiftlik koru Sadeddin B. son seyahati hak- dükkanın arkaaında ola~kt.ır. . içi.imadan maksat şu idi: n §C nmıze muvasalatı bekle-
" Üııı~tin yardımı ve t•tvikile kil Arife isminde bir kadın oldutu halde cusu Arnavut Bayram: kında bir muharririmize şu izahatı Yemekler tethir edilmıyecektır. Milli İktısat ve tasarruf cemi nen Yunan takımı, burada fcv-

"-"' k ·ıı · 11 ._ evvelki goce Haaköyde Okıneydanın vermi9tlr: Du""kkinların soka"a nazır kısımların kalidc surette ı"sti'kbal olunacak 
~ . red~~~:~:. eıtır ece.. ve da dolatırken bir tahaı meçhul tara- b -dOland ç~genelher. Çekilin "- Uttaka teker fabrikası heyeti da meyve et yer!ek içki teıhirine yeti tarafından yerli çoraplar tr. 
"ll~Uze edilecek sanayi arasın- fından ağır surette yaralandıfı ve ura an, emış ve akaret et- umumiye lçtimaında bulunmak üze- mahsus c~mekanlar bulunnuyacaktır. hakkında gönderilen bazı muta Sporcularnnız ile Yunan ta-

<Uıııacılık, yazmacılık kundu- Balat hastaneaine kaldınldıitı yazıl- miştir. re &itıniıtim·., Bu münaaebotle fahri- Kebap tezgiihları sokaktan aörill- lea ve süaller idi. 
• tı B k ti k · · · t tkik · F b · · k · kum arasında yapılacak maçla• \>~ ·~rap~ılık ve trikotajcılık var- mıı · una ıp ler kızmışlar ve so- anın mesaısını e ettım. a rı- mıyece tır. Cemiyet kadın ipekli çorapla ' 
tıı proıelere göre hükumetçe Dün bir ınuharri.rimiz Ahmet Şük pa ile Bayramı başından hafifçe karım ötedenberi endlıeyi mucip o- Kebap tezgahları sokaktan görül- rınm faz! el'stiki im da halknnızm misafir takıma 
l~~fletmesi matlup sanayi mü- rü ile gör.Ü§ ve şu ınaUlmatı al- yaralamışlardır. Ba"""'m kaça- lan itletme suyu meselesi ihtiyacı bü miyecektir . kek a 1 a dao amaksı ve son derecede teveccüh göstere-
"tne d itil h 11 mıttır J·- tün endi§• ve tereddütleri izale ede- Ahçı dükkanlarının ve lokantaların er çorap arının mu ava- ce·· ·· '-·-· eli y anlıl Pt ayrı, ayrı e ' epı - · rak çiftlii7e gı' tmiş, tüfeıç.;ni al- k kild hali dilm · ld gı şupı ..... ız r. un arın 

rt ~muafiyet verilecektir "- Eyipte tütün deposunda çalı- .. a• ce şe e e i§tir . ön tarafından dükkancıya ait bir şey metı az o uğu noktalan mevzu Atinaya giden atletlerimize gös 
:,,ı h l , , • , • şıyorum. Arife Hanım ile dört sene mış ve beş altı arkadaşı ile bıera- Bu sene pancarlarnnuıın evsafı iyi bulun.mıyac~k, müşteri oam önüne o- bahsoluyordu. Mevcut çorap terdikleri emsalsiz hüsnü kabul 
ti Oc ed' l denberi tanışıyorum. Kcndisilc Ha- ber gelmiştir. ve şeker nlabeti yüksektir. Fabrika turabılecektır. makinaları tamamile ipek kadın 

t ~ . ıye memur arı tıcı o~unda çamaşırcı iken ahbap ol Korucular ile il günde ·570 tona kadar pancar işle- Hazırlanmakta olan bu talimatna- , . . . . herkesin malftmudur. 
'°diye d k · D t Ef d" ld t kıpf er a- mektedlr. Bu sene faaliyeti neticesin me belediye encümeni tarafından ka- çorap.Iarın~a. e.l.astıki.yetı temın Tu'"rku··n en bu'"yük' 'ım.+l IQL•' memurlarile müstahdem-· u · e;rcı avu en ıy e .a~- rasmda müthi.: bir müsademe ed - meztJ ~· e-r;,,l'lıiııi..:"'<lnd b. · rım Arıfe Hanım Davut Efendı ile ~ de 5.oo va&"on kad_ar şe.~er istihsal al_ı bul edildikten sonra tatbik olunacak- emıyecegı soylendi. Çorap fa- nn' d b' · de " düğü" 'safi ' · · · a ır nızamname neşre- · başlamıştır. Silah ve sapa ile b 1 ktlr T b - b · en ın gor mı r-~ &q . , mütehhll olup üç çocuğu vardır. Ben na ı ece · a ı1 katı netice hak- tır . nkatörleri bunun ançak yuka- liğe karşı daha büyük bir mık-

~ 1' lliaa.mnamede kullanılacak me- de mütehhilim ve ailem Anadoluda yapılan müsademede kıptiler- kında ş.imdid.!'n bi~ şe~ söylenemez. R n krsnnlarını merserije yapmak 
.. ~n ~vsafı, vaziyetleri terfi ve bulunmaktadır Dün akşam ben vazi- den SU!eyman iki yerinden ağır Fabnkanın bugunk vaziyeti istik ecep B. hararetli suretile kabil olabileceğini söy- yasta mukabele etmektir. 
~ trı hakkında ahkam vardır. feden çıktıktan sonra Halıcı oğluna ca yaralanmıştır. Ahmet Malik bal için çok kuvvetli ümitler uyandır lediler. Binaenaleyh halkmııznı bil-
" illa geldim. Ve Arife Hanıma tesadüf et- te yU ii d I i dı maktadır. :!faik p_ancar ziraatinin fa- Surette teşyi edildi . . hassa oyun esnasında sui tefsir 
1 n grupunun teminat tim. Arife Hanım bir akrabasını gör- .z n en yara anmış ar r. idesinl diğer mahsullerini kolaylıkla R B ~ıya_saya venlen ve yerli ma- edilecek tezahürattan ictinap o-

k 
. mek üzere Beyoğluna gidiyordu. Ben ~ıptıler de, koruculardan . Ka- satamadığı bu sene çok daha iyi an- .. Sabık Nafıa vekili ecep . lı dıye ışportalarda satılan ço- deceği tabiidir 

AL a çesı de bir arkadaşımı görmek üzere Ka- dır, Selim, Memduh, Şerifi cer- lamııtır. Fabrlkarun faaliyeti kanunu dun saat ~9 da hareket eden eks rapların yabancı malı olduğu ve ----... ·-----
·-:~ grupu asri hal ve tiyatro in sımpaşaya gidyordum. Kendisine hetmişlerdir. Müsademe daha evvelin ilk haftasına kadar devam e- pres trenıle Ankaraya hareket halkın bilrn" k ald d ğı 
'tıııe~velenamesini imzadan irnti Kasımpaıaya kadar arkadaşlık yap- kanlı bir şekil almak üzere iken decektlr.,, etmiştir. Teşyi edenler meya- b . . ıye~~ 8{1 ı hvke Amele, Şark şlmendifer 
Aı..-' ~<c idil mayı t~klif ettim. V • kabul ederek 'andann 1 k' . 1 d H F k .. f . . H k unun ıçın yer ı çorap ar a - • k 1 ani 
-~il er. yola çıl<tık. Ve saat 18 raddelerinde J • a ar ~a a !.enn~ ge - İki nın ~ ·. ır ası mu ettışı a kında yanlış bir fikir hasıl oldu- şır eti e ~b 

•d murahhasları mukaveleyi Hasköy üstlerinde Okmeydanı cad- mı. ş.ler ve vak anın musebbıple- ye ayrıldılar kı Ş~nası Paşa, Sıvas meb'usu • .. 1 . w.•-~ ecekter iken aradaki bazı Ş dd" B M""d f . ·ı gu soy endi. Çorapçılar çorapla Şark demir yollan amele mu 
ge •.•ıtıar grup mümeıılllcrini desindoo geçerken orta boylıi başın- nnı yakalamışlardır. Hidisıeye remse k;ln . ey:. u a aaışm~ - nmızın sağlamlığının cemiyete rahh la 
. ~ırınek istemişlerdi. Nihayet da mavi kasket ve sarışın bir genç müddeiumumilik vaz'iıyet etmii Baljı birinci sayfada ıye ve a etı musteşarı efık b'ldi •1 . k 'ldi as n kumpanya ile tcmu 
· •ti •nlaıılmış ve Alman mil- yolumu kesti. Ve bana dik dik ha- tir. . . Paşa, İhsan Paşa, borsa heyeti ı n mesıne arar ven • etmiııtir. 

k ıııulravele projesini imzaya karak: "Buraya gel,. dedi. Bende bu k~~ı, E.yıp!. Nışa.nta~ı ve Haliç idaresi namına Bürhaneddin Ekmekçiler intihabı Müdür M. Paskal ile dofru-
lııtıt., at •tınjılerdir. adama: "Beni tanımadın mı ne için kluplen mumessıllen de Beyoğ Beyle Halk fırkası kaza ve ne- dan doğruya temas eden ame-

. e il "•le mucibince 50 bin lira be- böyle dil, dik bakıyorsun,. diye sor- Hamallar fazla para lu H. al.k F. ırkası merkezinde ay vahi ocak reisleri ve bir çok Ekmek yapıcıları cemiyeti i- le murahhasları çok iyi intiba 
tltııaıııına banka}'\l tevdi edllmiı dum. Ve yanma gittim. Bunun üzeri l k b kd 

p alt ne elindeki kama ile üzerime saldrr- a amıyaca rı ır ıçtıma a etmişler ve halk bulunmakta idi. dan: hey'eti intihabatı dün ya- ile ayrı1 ~··1ardrr. 
•tııı ı ay zarfında projeyi ik- k d ~u.ıı 
ba•zse ve ya münakasa netice- dr. Ve beni sağ mememin üzerinden Belediye zabıta memurları- n. n.ıta ayı ta~ıma ıkları cihe~- Recep Bey mavunacılar, na- pılınıştır. Fırkalar idare hey'eti- M. Paskal ile amele murah-

tı 1
1
ka talip çılmıu:u 0 •aman yaraladı. Be~ b':' adım. ~rildükt_e~ na seyyahla~dan ve şehre çıkan le, ıhza~ı mahıyettc olmak üzıe mına teşyie gelen Emin, Os- ne namzet göstermediğinden es haslan amelenin ufak tefek me-

lita1ı1cman ~rupu yapacaktır. 50 aon~ Y~.re düttüm. Polısle~n ge~diğ~ dl" er olculardan hamallar muhtelıf spro heyetleri tanzim man ve Mustafa Efendilerle gö · talibi üzerinde anlaşmışlardır. 
. . tazmınat bu makaatla ~öı nl gördum. Bundan sonraki vezıyetı f g Y nı eylemişler ve faaliy t b 1 .. .. k d"l . d b . nafın kendı namzetlen kazan-

tir. • bilmiyorum . ., azla para almalarına meydan e e aş ~- - ruştu ve_ e~ ~ ~r1;11 en azı ıza Çerkes köyilnde i!l zamaru hart-
'!' \; Yaptığımız tahkikata göre Ahmet verilmemesini bildirmiştir. Th- ~~şlardı~. Al:'rıla~ dokuz klu- hat aldıgı gıbı ıltıfatta bulun- mıştır. cinde içki içtiği için vazlfmin-
,, ali . . . bdil Şükrllyll yaralıyan şahsı meçhul der kalanan hamallar 50 liraya ka- b~ te~kıl ~tıklerı ~p~r heyet.le du. . Kahve fiatleri fırlıyor den çıkarılan seımakinist KA-
e- muavınımız te dest edilmemi•tir. Zabıtaca tahw'--t dar ceza verecektir. rıı:ıe .atıdekı zevat ıntıhap ı;dıl- Recep Bey teşyıde bulunan mil Efendinin eski hakkı ..... ,_, • """' tir - Son günlerde kahve flatleri yüksel .,...... 

~,._ edilmiyor yapılmaktadır. Tü ki d ki r rt mış . zevata hitaben: " Arkadaşlar mektedir kalmak üzere vazifesine ladesl-
.... a. ıg . ---:-- Ki . d r ye e ıse ve O a . Mınt~~a h~yetit . hepinizi~ ayrı ayrı ellerini sık- Kahve ticarethaneleri ellerindeki ni rica eden ımrcle murahhasla-

t ttılldli :- Vlliyetler ıdaresı u- n yüzün en cerh mektepler Reıs: .Abdulkadır B. Beşık-· mak kabı! olamıyacaktır. Hepi malları tutmaktadır Bu .,.,, 1 d A roıa M. Paskal bu ı.ı bl.rzat ._. 
ı'.:I 'lltıa . ~ Sabri Beyin İstanbul E k'" .. d Sah taş aza. K 1 B E . H . 1~ 1 d" ,.~n er e na "il' ..,.,. iP ~ti 1) vınıığine tayini hakkındaki ren oyun e rayıceditte otu- Maarif vekaletince tesbit e- . ' . ema ey l:'ıp, ay n~ze. se am ar,, ıyerek trene doluya yapılan siparişler anlmııtır. kile edeceğini vadet:mittlr. 

e' dit. ahUlye vekaleti telulp etmek ran Mehmet iıminde 19 ve 18 yaşın dilen miktara nazaran Türkiye- krı B. Fene~bahçe,N ecmı B. Top bindı. Ve tren hareket ederken Alınan son telgraflarda 7 numaralı Bu suretle kumpanva ile a-
da 2 genç; kavga etmiıler, Ahmet apı Semıh B B k h Ik B .. ··k G · J 

h tabanca ile Mehmedi bacağından ya de 21 lise, 75 orta mektep, 22 ' A : ey oz,. a yaşasın uyu azı, yaşa kahve fiati 35 şilinden 40 !iline, 4 nu mele murahhaslan arasında an-
.\, ıvıil!et mektepleri ralamıştır. muallim mektebi vardır. . tletızm heyetı sın Halk Fırkası, yaşa Recep maralı kahvenin 43 filine. 3 numara- laşılmamış bir nokta kalınamıt-
~ra 

19 
. . Ahmedin Mehmede 5 kurşun sık- Mal' d k' k • 1 . Reıs : Ahmet Fetgeri B. Be- Bey, var ol,. diye bağırdı. lı kahvenin 45 şiline çıktığı bildirili- tır. 

, .. - Millet mekteplen ta tığı, yalnız bir tanesinin isabet etti ıye e ı omısyon ar şıktaş, aza; Muhtar Bedi B. ,... d b . b k ~ 0 F' ti h . .ki.il il' yüka K 
~~d· eaınde yapılan tadilata gö- ği teabit e\lilmittir. ANKARA 18 - Maliye Anadolu, Nuri B. Beşiktaş. .c..rzurum a ve ayı a arı ;;y:r ıa er er gun ı ç ş ın e ayıtlan terkin edilen 
~ c~ıı~~:tli~~n kolaylıkla tahsili Htdise 2 gens; arasında devam e- Vekaletinde t~kil edilen Dliyu- . Fıı,,.tb'?I heyeti kordunu kaldırıldı · polisler 
~tıd'k !ee':ıı~irta~~n~~üa~~.:ı:ı~~~:ı':r~!~ nu umumiye, vergiler, Devlet Reıs: Kamıl B. Fenerbahçe ERZURUM 18 (Milliyet)- Liman şirketinin fevka-

1 ve Maltepedeki lanmıştır. ' 1 Bankası komisyonları bu ayni- aza: Salahaddin B. Anadolu; Vebayi bakari dolayısile birkaç iade içtimaı Polis divanı, resmi elbi11e ile 
».. Y Unan emlaki Bir haftada 220 vak'a h~yetinde faaliyete geçecekler- Hakkı B. Beykoz, Talat B. Top aydanberi mevzu bulunan Erzu gazinolarda rakı içerken yaka-

'> ·•di~ k dır. kapı, Basr~. B. Beşikta~. ruın merkez kordonu bugün kal Liman şirketi hey'eti umu- lanan Uç polis memurunun ka-
t,ııı. ~e Maltepe civarında vaıı:- çı b Gure h t miyesi gelecek pazar günü fev- yrtlaruu terkin etml•tir. Bu ...._ 

1 
1111§ Yunan emlakinin ziraat . Tedavi evleri . li eye 1 

• • dınlrnış şehir ile köyler arasın- Y r"' 
l\ na devri takarrür etınittir. Son hır hafta zarfında polis vuku AN . Reıs_: Sadullah B. Haliç, a- da münakalat başlamıştır Er- kalade bir ictimaa davet edil- kilde hareket eden polisler ıid-
f"()(' atı 220 dir. Bilha1Sa cerh hırsızlık KARA, 19 - Sıhhıyc za: Saıp B. Anadolu Orhan B. zurum iktısadiyatına büyük dar miş.tir. detle tecziye olunacaklardır, 

'I' IS merkezlerinin ve kazaJarın mütemadiye~ artmakta Vekaleti tarafından hazırlan- Anadolu. Bu ictimada nizamnamei da z b 
ı> olduğu go.·.rwmektedir . mı" olan muayene ve tedavı· ev- . Tenı·s heyetı· be vtıran bu hastalıktan şehir eytin tor alan nl>mrilk-" ecele · t fti' · B y dah'l' d k. h bilinin ikinci ve beqinci madde- 5 ~ 

' l.~cııı .. yın e şı . u muddet zarfındaki vukuatın !eri talimatnam . ·ı .. ..k Reı's.· Tevfı'k B. ı ın e ı ayvanatta yeni bir ~ ten muaftır 
fi 'it . .._ tıı mıktarı şudur: . . es~ ı e gumı:u Fenerbahçe, vak'a göru"'lrneınesi hasebi! k !eri tadil edilecektir. 

+.~lloı0 .ufettişi Emin Bey; gece kimyahanelen t 1 t b aza· Suat B F b h F · e or .• •ıklet b' k K B 32 ağır cerh, 51 hırsızlık 27 yanke a ıma namesı u · · ener a çe, erıt, donun kaldınlması memlekette Bu suretle şirketin ismi de- Zeytinyag"lar hilldllnetten Jüt-
lJıı e Sa e ınere avak, ü- sicilik, 51 kaza, 17 dayak ve hafif günlerde alakadarlara tebliğ e- B. Beşiktaş . 
• 1>01'. matya, Şehremini, Boy- h 9 1. h k d'l k . D . payansız sürur uyandınnı" şe- ğişecek ve sermayesi 1,000,000 ten mamfil torbaların ... n-..;u. . ıgı cer , po ıse a aret, 16 kaçakçılık, ı ece tır. enızcı'Jı"k heyetı' ~ T ,. .......... . merkezlerini teftişe git- 8 hir dahilinde alış veriş derhal ürk lirasına ibliig" edilecektir. resminden istisnasııu iıte-ı.1er 
~oı· 7 yangın, mantarcılık, 4 dolandın- SA kıt h d laki Reis: Nedim B. Beykoz, aza: • ._ 
~it.'' tııüfetti 

1 
. b.. .. P li cılık, 3 tehdit, 4 ölüm, s karmanyo- a ane anın em Hikmet B. F. bahçe Cavit d. mahsus derecede artmıştı'r. Er- di. Hiikı1met zeytin yağçdann 

... '~.i dola.,şraekrı teutkika~n t oya"pmamekr !acılık ve ahzı gasp, ı kaldırımcılık, Sakit hanedanın emlaki hak- Haliç Ş f B A d 1 B zurum meb'uslarmm ticaret oda S •t Ef b t b k ld bu müracaatuu tetkik etmlı w 

., u ... ı esrar, ı çqcuk düşürmek, 2 cam kında M ' ere . na o u. asri k 'kl . 1 aı . ser es ıra ı ı talebi muhik bula-'- ıs..:--yı 
\ tı :ı şikayetlerle alSkadar me- larmak, ı şüpheli ölüm, 1 taarruz, 3 aliye Vekileti Defter- B. Beşiktaş. sınba çe ti en te egrafa nazaran ıaa .......,. 
~ c C}hası isticvap etmekte- .silah, 3 biçak çekmek, 1 filiteni, 

1 
d.arlığa yeni bir emir göndermiş Dün gece !iğ ve şild maçları ve ayi bakarinin yaptığı tahri- Devlet Şurası reisi Nusret be- kabul etmiştir. Giimriik ldaresl.-

oı;. ın .. . . denize düşmek, 1 vapur müsademe- tır. fikstürü t . d'l . . batı izale için iktısat ve kat'1 te- yle bazı polis erkanının imzala- ne evvelce kilosundan ZllO ku-
'llı ufettişlerı; vazife başında ıi görülmektedir. Bu emre nazaran mezkur em- anzım e 1 mıştır. dabir alınmış Trabzon ve garbi rım .taklit ederek öteye beriye ruş gümrük resmi alman jüt 
dı;,an iki memuru cezalandır- Bir pantantif çalınmış lak derhal satılacaktır. İş Bankası müdiri Celal B. Anadolu yolları sü~ler_ için a- tavsıye mektupları yazmakla torbalamım badema resimden y Bu emlakten satılıncıya ka- çılacak ve bu sergLlenn Erzu- maznun Sait efendi müstantik- muaf oldukları bildirilınittir. 

alovada tahrir Büyükadada Bahçıvan oğlu soka- dar acil tamirlerine lüzum hasıl İş Bankası müdiri Celal Bey ruındaki zebhiyatına müsaade likçe ifadesi alınarak serbest bı- p 1. . • 
ğında terzi matınazel Sofyanın evin olanlar varsa tamir edilecek be dün akşam Ankaraya gitmiştir. edilecektir. rakılnuştır. Sait efendi gayri O IS tayınlen 

'<11.ı muamelesi 
~ada Y .d . }' enı ~n arazı ve emlik 

~tıı tit ?ıılınası Maliye vekaletince 
hp 

1 
muş ve Defterdarlığa teb-

1 lllıştır. 

den 
500 liralık bir pantantif çalınmış delleri icarlanndan alınacak~. !l~ıı:;!!!!!!!!!!!!!!!lll!ll!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!l!!l!!I!! mevkuf olarak muhakeme edile . Üsküdar merkez memuru 

tır. 

Halk fırkası umumi H . . h cektir. Osman Zeki B. Zonguldağa, 

~ )ıf I<ış geliyor 
Cıj, ellıleket· . . bi ·•ele ·k ımızın rçok yer-
~r Der/ş. Şimdiden başlaınış
~~lııullı ceı hararet, Karsta: ı ; 
~ ~tatt da 2; Erzincanda 3; 
t ~t;ı, 4 ;\1

4; Merzifon~a, 4; Sı
r. t, Şşakta,3 ;Ahımesutta 

ti '1 
1 ~llçler Y ·ıh·1~1 t k·ı-C eşı ı a eş ı atı 

' t ençler y ·1h·1Aı• . 
ı eşekk.. ~şı ı a ı namı le 

ıJ haşla t.ıl vucude getirilmesi 

Paiis elçimizin hareketi 
ANKARA, 19 A.A. - Paris 

büyük elçimiz Münir R,,,. ı,. 
şamki ekspresle mahalli memu
riyetine hareket etmış "' ··-•u-
yonda Başvekil İsmet Paşa Hz. 
ri, Adliye, Maliye, İktısat ve 
Nafıa Vekilleri ile Riyaseticüın 
hur katibi umumisi, Halk Fırka 
sı katibi umumisi, Şuray Devlet 
Reisi, Tayyare Cemiyeti reisi, 
Rüsumat umum müdürü, Hari
ciye Vekaleti erkanı ve birçok 
z:vat tarafından teşyi edilmiş
tır. 

ıP \' . 11 tnıştl. 
• · eş1ıh · 1· B k t 

11 • '1lre k 1 al cemiyeti gençliğin ozu ayyare 
, v;l'e ~r~ı olan düşmanlığını Motörüne arız olan bir sakat-
*ta:Çın bu _teşkilatı yapma lık üzerine Yeşilköyde kalan G: S Yeti b vennıştir. Yeşilhilal 38 Yünkersin tamirine devam e
~ıst unun için hazırlıklara dilmektedir. 
.\. - ır. B 1 ' h ~11i ozu an kısnn yerinden çıka-

C lterı f a~e etrafında topla- rılmış ve Alman yadan gelen par 

1~çıe; ~rın teşkil ettiği ı çanın yerine konmasına başlan
' lla b eden terbiyesi teşki- mıştır. 

Cd'u teşkilata müzaheret G: 38 Salı.günü Atinaya ha-

katiplı' x.; ayvan sergısı ey eti faaliyette Av fişekleri Zonguldak polis müdürü Nuret-
5' tin B. Sıvas polis miidürlüğiine 

ANKARA, 19 - Fırka kati-

1 

Belçika ile aramızdaki tica- tayin edilmişlerdir. 
bi umumiliğine henüz kimin ta- ret muahedesi mucibince 30 reş- T 
yin edileceği malum değildir. j rinisaniden sonra av fişeklerine icaret gazetesi hak-

İzmir spor kulüplerı' d... , ait olan hususi tenzilata nihayet kında tahkikat 
., , verilecektir. 

ikiye ayrıldı 1 Polis ikinci şube müdürlüğü 
Darülbedayi fiatleri "Ticaret gazetesi" ünvanile çı-

İZMİR, 18 - Mmtaka hey'- ı kan bir gazete hakkında tahki-
eti ile aralarında çıkan bir ihti- _Darülbedayi mürakabe hey'- kat icra etmektedir. Tahkikatın 
laf neticesinde Altınordu, Altay etı, Darülbedayi için yeni bazı icrasına sebep bazı ticaret mües 
Karşıyaka, Göztepe, kulüpleri tedbirler almakla meşguldür.Bu seselerinin zabıtaya vaki olan 
federasiyondan ayrılmışlardır. meyanda fiatlerin tenzili de dü- müracaatlandır. 
Sanayi ve Maadin ban- şünülmektedir. Bu müesseseler, kendilerin-

kası için mütehassıs Ekmek narhı den abone ücreti namile paralar 
alındığını, buna mukabil gazete 

Sanayi ve Maadin Bankası Dün belediyede yeni narh gönderilmediğini beyan etmek-
meclisi idaresi dün öğleden ev- tesbit edilmiş, fırancala ve ek- tedirler. 
vel bir içtima yapmıştır. Bu iç !mek fiatları aynen ibka olun- Tahkikat neticesinde evrak 
timaa Avrupadan avdet eden 'muştur. müddeiumumiliğe verilecektir. 
Yusuf Ziya Bey riyaset etmiş
tir . 

Yusuf Ziya Bey Avrupa seya 
ha tindeki temasları hakkında 
izhat vermiştir. 

İçtimada Sanayi ve Maadi:• 
Bankası için bir mütehassıs gt. 

liayuan sergisi h•yell içtima halinde 

ıstanbulda has ahırda açıla- toplanmış ve sergiye iştirak e-

Manifaturacılar dün de 

toplanmadılar 
Ticaret odasında dün mani

faturacılar bir ictima yapacak
lardı. Fakat ekseriyet olma
dığından bıa ictima yapılama-

Seyyar ticaret memur

ları mukavelesi 

Hükumetimizle İtalya ara
sında aktedilmiş olan seyyar ti
caret memurlarına ait mukave
le gümrük idarelerine bildiri!-

• 
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laiUiy~t 
Asrın umdMI "Milliyet" tir. 

20 TEŞRİNİEVEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde1i 

No: 100 Telgraf adre.i: Milllyet, fı. 
tan bul. 

Telefon numara1arı: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığı 
6 " 

ı 2 tJ 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuru§ 

750 •• 1400 .. 
1400 " 2700 " 

Mektepliler müsabakası : 

Antalya hadisesi .. . 
uzerıne .. 

Mektepliler müsabakası 7 5 in 
ci hafta ikinciliğini kazanan Da
rüşşafakadan 904 Raşit Rıza 

Beyin yazısı şudur: Konyak var! 
- Adam Hafız Bey, iç bir ka serinliğinde ısınmak için bir i- Vatanın ufkunu şeffaf ve par 

deh yahu ı. . ki kadehin hoş kaçtığım gör- lak göstermek isti yen gözleri-
H · · · k · dil miz yine mi bulanacak? Yine atır ı~ın çıy tavu yenır- . . . . .. , 

miş. Hafız Bey her seferinde Hafız Bey ayyaş oldu. . • mı Turk Türke vuruşacağız ... 
yemişli konyaktan bir iki ka- Karısı söyleniyordu: İnkılap bizi karanlıktan kurtar 
deh yuvarlıyordu. - İçtiğin bir ~y değil, kalbi mı11tı, fakat bizi aydınlatacak bi 

Gelım evrak geri verilmeIE ~ lnd b Erenköyünde "mai cari ve eş ni unutuyorsun .• Bir gün gürle- zi daima parlaklıklar iç e u-
Müddeti ıı;eçen nüıhalar 10 kurut çarı müsmireyi havi,, köşkü sa- yip gideceksin. . lunduracak bir ıuleye ihtlyacı-

tur. Gazete ve matbaaya ait itler tın alıp yerleştikten sonra, Har! Hafız Beyde sahiden kalp var mrz vardır; bu 11cak parlaklığı 1 
için ,.idlriyete müracaat edffir. ciye hazinei evrak mümeyyizli- dı ve günün birinde tuttu. Dok- "Halk Fırkası,, tamamlamıg ka 

Guetemi2 ilinlann mes'uliyetini ğinden mütekait İbrahim Be;yle tor içkiyi kat'iyyen menetti. ranlığa alışmış gözlerimizi krr-
kabul etmem. dost olmuştu. İbrahim Bey kon- Kansı kavanozları kilitleıli, pıştırarak bakarken bizi el!miz-
ı--..... ---------., ı Y.ak meraklısı idi. Ala Martel'- anahtarı sakladı. den tutmuş fikirlerinin aydın-
.1 Bugünkü hava den nefis likörler yapıyordu... * * * lattıtı yollara sevketmiştlr. 

Kayısılısı, eriklisi, kirazlı ve Biçare Hafız Bey, koca kışı Gözlerimiz buna alrştı ve ha-
~ Dön en o;olı: haram 21 en az şdtalilisi vardı. Doğrusu içimi- bir tek kadeh içmeden geçi• kikate giden yolda yürüdilk Ser 
1 16 derece idi. Bugün ruzgir poyraz ne doyum olmuyordu. O kalp buhranı arasınna, ayağı- best Fırka çıkmeslle bu nurun 
1 eıecelı: havı bulutlu olacaktır. - Yuvarla be Hafız Bey!.. na da hıı.flften bir felç inmiıti, iki mi~li artacağını zannetmiş-

~ 
Zarar verseydi bana verirdi, bacağını sürüklilyor, İbrahim tik. Heyhat! onlar o cevheri de 

[. 
::iiizj .;~ tam beş senedir içiyorum. .• Beye 4e gidemiyordu. söndürmeğe çalıştılar ve çalışı-
-~~- Hafız Bey gliıı. geçtikçe ye- ... İlkbahar geldi, ağaçlar gıı yorlar. 

mişli konyağa alışıyordµ. İlk ne çiçeklendi.. Yaz geldi, ye- Şimdiye kadar dökülen kan 

Bilmecemiz 

Bugünlrli bllmec•mlz 
Artık saatler zamanlar sırf İ,brahin.ı, Beyin mişler gene dallan baııtı ... Am yeti ... medi mi? Ve ar sırtlanlar ·· r· l d · · H f mı · d.. ,,.--· ~ Soldan apiı ve yukardany aatt• 
d 1. I gon u o sun ıye ıçmitti, fakat ma a ız yın unya umurun- vatandaş kam emmekten bık- 1_ Iıık (3) Hançerli:' elnok (3). 

Üze ıyor . artık kendi gönlünü etmek için da detildi. . madılar mı? 2 _ Kazanın ottu (7) . 

Ey her adımda zyn bir ayar içiyor, üstüne 'bir de şeker yiyip Karısı önüne bol bol reçel ko Suyu gören kuduzlar gibi rey 3 _ Lfıhiın (2). Notf (:t). 
wpıımda kalarak hayran hay- ağız IJllpıııdatıyordu.. yuyordu. •. sandığına hücum resmi dairede 4 - Törpü (5) Kıyafet (i) 

. * * * * * * k" d l h ·1 5 - cıınemok (5) ran. eoref saat mıklıyen ve bu ka İ k B" ı vatan aş arı mecnı eıtı er. 6 _Tok delil (ı) . Başına bir 
rHl•k ii..;•~d ap ··-"u l bahard;ı. Hafız Beyin bah- ır Hbah evin içi Allak bul- Utanmadılar sıkrlmadrlar mı? u k 
IlfJıı:. ~yıı.r Y ~~· en v uru.ıı , . t dö d"" Bil "- l k ld H. t . i k , .. , (A) getlrlrıen feryat eder (3) za 
tremaı. ve belki de aklını kaçır çesı cenne e . n u. t..,., ye- 8 0 u. ızme çıf eııe arı11 Bilmiyorlardı ki: Onları haya, nldaaı (2). 
:lllllk whllk..tne maruz kalan mit ağaçlan çıçek açtı .• _. Yaz sokmuştu. Kısın el kızardı, mo ta kavuıturan bir unsura karıı 7 _ lç içe geçuıe (5) . 
İataıbulular .. Artık müjde! Ba gelince dallıır, kayısılar, şef ta- rardı, ılıti.. . hvekııt ediyorlar. Fakat onlar 8 - Geride kalan (5) Bic nevi 
dema l!:n1inönünde ayar etti'"'i- lller, acmutlar, elmalar, kirazlar Bir komıiiunun tavıııyoııl ile bllııinler klı kut (5) . . 

& • J l d ld y 1 1 a ktuğ 1 "- !l - Nota (2) Zaman (2). ni:r saatle Karaköydeki dikili ve vışne ere 0 u. · · em il er rmm 90 u yere reçr, llı.u- "Nur yine nurdur' Yol yine ı K (7) 
saat U"&amda beı dakika, ve yem~kle biter gibi değildi... dUle~, kıza da bir kadeh lı:onyak 0 yolı., 

0 
· 1 ~-:_ K~;{~) An~ızm (I). 

SeyTiaefain saatleri ile Şirketi Bir akl8ftl Hafız Bey koşlı:e vardılar ..• 
ı. • ....ı,,. ayıırlan '-·yn'nde 10 da iki bilyük şiıe konyakla geldi; '" * * ıı11111u11uııııuı1111uııı11ııııııııı.. ..ı111111111111111111111111111111"'I" 
-T"~ - "" I ••A • •• k" ka T k b' gün"" H lffllhlllll 1 il 111111 il .... .,.. ............................ 1 111 111 
kika ve Yeni ı;emi saati ile er...-•ı JP1Il sc ız on vanoz a- emwıun sıca ır u, a· ı: · o 
sanı'. Marya klliıeııinin saati lmdı, J,bra~im Boy tarif etti, ka fı_~ ~ey balkona çıktı. Ar~ların ! ANAD LU ı· 
araııında 8 dakika fark ıörrniye vanozlara likör kuruldu l b~tün azgınlıkları Üzerlerınd :1 i 
etktlnl•I. "' * * dı. Hafı~ Bey oturdu ve elini : ! 

Emanetin yıllıı.rdanberi ge - Hafız Bey, likörün kıvama uzatıp, bekledi... il ' SJGORT A ŞiRKETi : 
~p YeriJ.ıe a~tığı meıhuı- "Va g~lmesini dar bekledi .. ?n beş dıtradan çok geçmedi, haykır- § 
kıt ldirreaı,, nıhayet dura dura ~U:: so~a ~kşaİl~ı §,1 ı~şer ka- H ni liıni k : Tllrklye lf Bankası tarafından tefkll edllmlftlr : 
bir akçe. armudu gibi oldu, a... e D c;~ ş~~e e a kal 1 =. t - anım Y i, e an so İıı vaıiıııı • Hıyat • Nakliye • Kaza • Otoıaobll • ıau'allyıtı i 
tık bise vakti bildirecek. Bakı· erhan oy e dyem! . erınb?en uK. · • t ı~ 

1 
ld' f k E! mailyı Slgortalarım kaba! eder. 5 

nız nuıl. sonra azma yar ım ıçın ırer arısı e a§ a ge ı, a at o i! :ı 

Saat ız yo tam bir dakika ka- kadeh içti. Daha sonra~ sabah gelinceye kadar Hafız Bey, arı- :ıl Adru: ' llııcll Vakıf lıaa htanlııat I .u 
. . nın soktuğu yori yaladı. . . Ye- :ı• Tılıfoııı lıtaabııl - 1181 Telgrafı mtıyu : 

la Kımdllli raAthanesmın vıero hoş görmek lazımdır Bir şehir mekten kalkarken usulca elinin liıu111ıı•ı11111111ııu11•111u1111111o.. ..ı1111111111;:;:;1111111111111111••ı•c cefi bir if&l'lltle Beyofluında . . · . .. .. . . .. nnu ı 111111111 1111111111111.,.. ..,.1111111 ınıuuw11w11 ı 
T"" r d d k" dü ae yeni yol, yem stadyom, yem ustune biraz vışne rıeç.eh sur-

d:;~ ~~~.:h~:::~~fer tiyatro yapılmazsa ~~ni niz31'.1 müştü, a-rılar ü,tiı•Un diye... lstan~ul vı·ıa1eıı·u·~eu· 
b d"'dilk TU l" .. t yapılmasına teşekkur etmelı. Şimdi haykınyorduı 
Ru ~h nfu.1ed;;1;J-~ ~r amm: Bu yeni nizama göre lokanta va - İçime fenalık geliyor ha- 1 
.. tasa afnike . d . g 12 .ısedi pc aıçı dilkkinlan vitrinlerde ye- nnn! Kapılı zarfla münakasııya vaz edilip 29-10-980 tarihinde ihıı-
o mez. nn eyım. 111ım ca- k · ·d d 1 B" 

dtidu""ı ,. · 't""-'- . me , yemış, mı ye o ması, ıs· ıçaro kadın ıaırrmııtı, koca lesi icra edllıoe..ı ilAn edilmekte olan Dahiliye VekAletine ait navar e;wnu l§t •ullJl mı, k hl d · li 1 1 ı;• 
hemen iki eliniz ku:d kanda ol- ta ozk!eş ~- ~ emıyilece~.l Bu. ıırmn.e n roç.el de bularken hiz- ı 1500 defterin tab'ı ihalesi Cumhuriyet bayramı münascbet!le 
la bil tini i k h came .. nm onune m şten er o- metçı,YIC ses en i ~ 

e saa z çı anp azır h 1 tlı 
1
- K d 80- ı 0-930 perşembe gimü saat 15 be icra edileceği tekarrur et-

olacak ve dertı-• Galata kului turut em tat ı ta yemek y - - ~z, olabm altından analı 
..,. h d k k l t l d buk bi k d h k mlş olmakla talipler X 7 ,5 nispetinde muvakkat teminat akçuı ni te m bak - b 1 ye~ , em e so a tan ge en an a a, ça r a e on-

nk pesi Ve kltmklir~ga . adş .~ya-U geçene bakacak .. Ala şey! Am- yak getir ı veya hilkflmetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile tokllfna-
ca ıırnız .. a resı uşt b . . . d -ıı C k" S ~ . 1 k lh 1 k l O dd . mü heınen saatinizi 12 e a ar ma . e?ım ıııım eg .. ame . ... elamı zzet melerlni mıina asa ve a At anununun cu ma esıne tama-

K J.. y nın ıçınde adeta sokakta gıbi ""'""""'"'"'""-·'""'"m"""""'"'""""""""'"""" men muvafık bir şeklide ihzar ederek zarfların açılma z'manı olan 
edeceksini.ı. Urr\'l au~medl k k d"l ·1 . k 1 B D lb d . 
mi? dttıünclye kadar elinizde yeme d:ı;e.~. en b ıken~t erın ~: s. · arü e ayı 30-10-980 perşembe gUnli saat 15 de Dahiliye VekAletiııde mü· 
beklfyecekalnl:ı. i:.sma 1

;
1 ıp ~ tı. a.~nı :-~- temslllerl teşekkil satın alma komisyonuna şartname ve nümunelerini görmek 

Her halde ya kürre düşer, ya ~~~~ z: en az 0 an ıştı am us sah günU isteyenler her gün Ankarada Dahiliye Yekıl.letinin ViU.yetler ida-
hut birili! ,..,rpf. Bt·z dü..,.raı·nı·~ı B ap_ anrinlrr .. d k" ki akşaoıı ·· b .. d .. ] .. ,... Is b Id "il ' ·· 
V bu 

,..... ..- ~ en vıt er e ı yeme e- 9,30 resi ü9üncu şu e mu ur u11 une ve tan u a , ayete muraoaat 
e · !lllretle atanbulda vakit . ··ru lok . ı · iJ'n ol"ınur 

~-l--' h 11 dilm! 1 •~-- rı go p antalara gıren sey- etme en ~ ' . 
~·~•u .,,.. a e it o acaın.u.. hl ö d"" ·u . . b Yalnız qıual· ------------------

Valrl.t i"' -merıhur sözdür- na- ra da~ ı- r ug n;dıç~n b~un tim ve ıaleb<- lstan~ul ~Oınrntlerı· ~a, nıu~urlu~uu~en kit oldutundan paraca da sıkın ay al_:kiır ~ey o ugunediu. ı ıylo !ere 
... '-•l .... d kt'- rum, a n, mazarratı n r, an ı 
.......... ımyac..... eme •· d .. , DELİ y 8191m Rasathane ı. . y:ıına.ırııştrm, sor um ogren • 

dım. Yemeklere çok bakılınca 
Yemekler namahrem vitamini eksilirmi~.. Öyleyse 

Belediye yeni bir nizam yap- kaldrnn ortadan!.. 
mı§ yahut yapryomıuş. Bunu FELEK 

4 pede 
Nıkloden: 

Bedreddin Bey 

Gümrük levazım an barının aleni münakasa ile tamir ve tadili 
mukarrerdir, Talipler keşif ve şartnaınaleri görüp mlinakasıının 

yapılacağı 25· 10-930 cumarteııi günü Baat 14 de teminat evrakını 
müstashiben başmlldlriyettekl komisyona müracaııtlart 

................. ~~~~rt 

Dün akşam MAJIK Sinemasında 
HACI MURAT 

Filmi bu güne kıdar hiç görülmcmif bir muvoflakıyet kşıanııııŞ ~ 
ıemaşık~ranın t•kdirkAr alktilarına mazhar olmuştur. Aynı zaıııand• '~ 

• bliyük WESTERN ELEKTRiK mılrinalannın da muvaftakıycıi oııııu~ 

+•••••••••••••••••••••••r lztırap çekiyor musunuz? 
Ağrı hiısettlğlnlz yerde hemen: 

~t~!N'~ tlNIM~~t 
koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. ~1 

deveranını ihya, iltehabı tenkis ve ağ~!' 
izale eder 

Taklltlarlnden aakınn~V 

lstan~ul orman ınO~iriJetin~en: v 
Hazine namına zapt ve müsadere olunarak ramide jandarıP1 

k ·oP ra olunda mahfuz bulunan on çekı meşe ha tabı 9- 1 J .9;ı , 
hine müsadif pazar günli ihale edilmek üzre beher çekisi bil , 
bedeli esasla ınlizayedeye kanulduğundan taliplerin Yenlkapı08 

man rnamulıl.t memurluğuna müracaatları ve yevmi ihalede · 
üçte Defterdarlık dairesinde ihale komilyonunda hazır bıılauııı' 
rı ilAn olunur. 

Erzak münakasası 1 

Yüksek Baytar metebi rektörl~ı 
ğünden: 

Yüksek Baytar ve küçük sıhhlyei hayvaniye memur mektebi~ 
ekmek, et, erzakı mütenevvi& ve mekülatı hayvaniyesi mevkii r 
nakaııada olup l 2 T. sanı 980 çarşamba günü saat 14 de ~1 1 
zarf usullle ihalelııri ayn ayn icra kılınacağından talip oJaO~ 
ıeraltlnl anlamak llzre her giin ve yevmi ihalede Defterdsr~ 
lktısat mübayaa komisyonuna müracaatları. 

M!!w~~tD}!f .~!8c-. .. ·~ ·~·~· .J 
deposu ve lnekhınenin 9899 lira 91 kuruş bedeli keşifli ııı~ 

do1' rln dııired inşaatı kapalı zarf zari usullle yirmi gün rnU 1 
mevkii münııkasayıt konulmuştur. 26-10-930 Pazar günü saat 1' 
ihalesi icra edilecektir. Şeraiti anlamak. pllln ve keşlfnameyi (~ 
mek isteyenler her gün ıııezktır depo müdüriyetine ve '1'11

1
1 

Baytar müdüriyetine müraoaat edıblllrler. Münak11aya Jştir .. ~1 
mek lıteyenlcr kıınun ve ıartnıme ahktmını göre h.azırlıyacJ 
teklU mektuplarını mezktır vıkıtten evvel münakasa komisyonu 
tevdi et · bulunmalıdırlar. 

Isparta ıitaJe · encuınen a eınln~en 
1 

Isparta· Dinar yolu üzerinde yapılacak sekiz bin beş ytıı 1 
dokuz lira otuz be~ kuruş bedeli k8'ifli tamiratı esasiye Jll 11 
bin sekten dokuz lira otuz ild kuruş bedeli keşifli üç tane 1D ~ 
fez köprü lmalAtı sınaiyesi 9 teşrinisani 930 pazar günü ,aeC ~ 
altıda kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. Talip 01•11111~ 
münakasa şartlarını vo: keşifleri Isparta baş mühendisliğinde~ ~1 
bilecıkleri ve taliplerin mühendisliklerce musaddak fen meııı0 

rlle birlik'tll ve münakasa ve ihale kanunun kapalı zarf halılıl0 (: 
abklma riayet etmeleri ve muktazi ticaret odası vesikaları "

1i 
minat akçeleri ve evrak ve vesalklerlle Isparta daimi ene:/ 
müracaatları ll!n olunur. 

lzınir maarif ınl~Orlo~ou~en . ,s 
lzınirde Karşı Yakada inşa edilecek Soukkuyu mektebi 101

11 
6· 10-930 tarihinden itlbuen 20 gün mliddetle ve kapalı jjı 
uııulü ile münakasaya konulmuştur. 'rııllplerin şeraiti anlaııı:ı~ , 

Ankara Maarif Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek üıre de i~ 
10-930 pazar günü saat 15 te İzmir VUAyeti daimi Encilllleo 
müracaatları ilAn olunur. 

"Milliyle,, in edebi romanı: 98 Ferhundenin, Rasih'le seviş- dilmi;ı hır plandı, o kadar ki Fa- de kara kanatlı, korkunç ayal- ni kabul edemiyordu. Fazilet tulmaz yarasını, kanaurı1Y 
tiğini duyunca, kuruntusu geç- ıilet Hanım bile güç icat edebi- ler uçuşuyorlardı, Belma, kendi Hanını, yanılmııtı muhakk .k 1 lar mı idi? ! 
miş, lakin yerine başka ihtimal lirdi. si ile pek feci bir tarzda alay e- Tezvir y-apıyorıju. - Romanı tashih et~.e~ı. 
!er hücum etmişti. Selma, Belmaya benzedikçe dilmiş olduğunu sanaoalttı.' Belma, yann, öğleden sonra Diye düşündü. Bu ~e) 

Ferhunde, arkadaıının mu- Raıılhln Ferhundeyi kaybetme- Dostlarına, ahbaplarına, arka- gelecek; ıp.ionetl-e bakacak, te- matında Uç dört saniye lı\~~ 
vaffakıyetine sükfuıetle bakı- si akıldan wıak bir şey mi idi? daşlarına aylarca !Sğünmüş dur ııekkürte gülümai~ecek; ihtiyar pmadı. Kitap, piyasaY~. ç 
yordu. Bir kadın, h'le toy bir L§kin Ferhundeye bezeyince, muştu. ~erhundeye muhakkak romancının sUziik, kadit elleri- tı. Toplatmak müşküld~· 90ı 
gen<f kıı, böyle bir vaziyette onu kazanmış oluyordu, Demek gizli veya kapalı nisbet vermi•- ni tutarak u:ııun uzun, cıvıl cıvıl Bu, öyle -bir lıata idi it•\ ı 
k:ı-t'iyyen bigane . ~a.18?1a~, .sa- ki Rasih, sevdiği kuı için babaııı tl. D~ıtı:ı-rı! a~ba~larr, arkadaıı· konuıacak~. imk8nsız9ı. Tashihe blP ~el 
kın durama_zdı. Hıç • ır ilmidı ol ru feda etıniıti. lan sımıı aınsı guleceklerdi. O ando, ııtı o ande, hayatın, na vereceklerdi. Hern de 

· Mahaıut Y•••rl madığı halde, gülünç mevkie Nevres Vacit, Hürrem Hak- Belma, ne kadar isyan etse, tabiatin, hilkatin en btiyilk mu- nm pık müthi~ aleytıindOlfı 
. . . .. , . . düşmemek için mi lakayt duru· kının sözlerini düşündü, haklı idi. Kimselerin yti:rtlne ba cl:reai görünecekti. Nevres Va- rak ! H alk hüsnü niyetle ,,r. 

.-. Uyku get1Tm4ık ıçın gez- ra, mal un. uçurumun tesırıne yordu. Fakat Ferhunde yaşta, _Eğer çok ve cılgınca sev- kamıyacaktı. Ya Nevres Vaci- clt, g_enç la.mı minnetle baktığı se, aleyhtar münekkit1er~111,ı1 lerımı kap~mama hacet Y'l~. hamlederdı- -· tecrübesiz bir genç kızın hissi- miş olsaydın, ate§in seni vo et- de, naarl baka~aktı? ıu, teş~kkürle gülümsediğini gö arkadaılar çirkin, gali.ı 1 
. 

Uyku, benı gaflet anla,rımda ya Fakat Selma; Belmaya degı_l, yatını bu kadar meh•retle sakla· f d kardı Nevres Vacıt, genç kızın du- ' recektı! la: I' 
kalıyor. . Jülyaya değil, Ferhundeye ben ması, sakhyabilmesi kabil de· ra tını a_ia b ' t ? daklanndaki nefret, isti!trahj Ya sahi ise? Şüpheleri doğru _Üstat yeni bir ökse !ı\ 

Hürem Hakkı, müte,:ekkil ziyordu. Bilhassa Ferhundeye ğlldi. ıte og u, unu :ı:;.~ıı;:.§~ kıvrımlarını, gözlerindeki ga· çıkarsa? · ı Genç.kızlan avlar113~ 
bir tavurla kardeşinin elini sık- benzemesi manalı olduğu nis- Öyle oluıı.ça bir ihtimal kah- Bunuıyapu:-: ne 1• ı. .,§ mı? yız, kin alevlerini göremiyeceğil Rasih! .• Oğlu! .. O, ne olacak :Sj bir usul• ıı' 
tı, odasına çıktı. Nev~es ~ad~. bette tehlikeli idi. yordu; genır kıı:, kavi vait almış Yoksa genç . ateıı mı. . için, körlüğüne hemen hemen tı? Af mı edecekti? Affetse bi-ı Di ec ki · b" vize ııs 
koltuğuna uzandı, hır cıgara Eerhunde, Belmanm bu mu- tı! Kimden?... Sevgilisi olan Nevres Va~ıt, kızmak mı, ıs- seviniyordıı. 1 le eskisi gibi bir çatı altında na d 'l ~- tr, ır ta 
yaktı, kendiı:i dimağındaki ka- vaffakı;,;et~, ~a~hariyetini çe- Raııih'ten! yan etın~~-~1• çıldırmak mı 18.- Fakat Belma, Nevres Vacide sıi ya§ıyacaklardı?. Oğlfill:u af· ece er 

1 
. FerJııl~. 

ranlık boşluga bıraktı. kememış, bır turlu hazmedeme- Nevres Vacit, gözleri göı;- zrm. gel~ıgıru ıaşırmış~ı. bakac~ mı idi? Onu, görmek! fedene, Ferhundeyı de bıı:: n ,_ . Bel~run yer~ne,l ası, 3$J 

Eğer romanın kahramanı o- mişti. mediği için oğluna dikte ettire- _Şımdi Belmayı, ?1~ebbeden istiyecek, görmefe tahammül 
1 
ıat gibi bağrına basacaktı. Öm-[ n_ı~~as~ır edı~m~ 0 .r;: rJevff' 

lan Selma, Ferhundeye benze- Bu kıskançlık çok tabii idi. cekti. Meseleyi bu noktaya geti elınden kaçırmış mı ıdı? edebilecek mi idi? rünün son günlerini zehirliyen, ~r ındı sa;kı? 
1 

ası ünasetıl 
memiş olsaydı Rasihten şüphe Lakin buna rağmen iki kızına- rince halledilmedik tarafı kal- Gene; kız, kitabı okuyup ta, "Bahçemde bir gül açtıl., Ne bahçesinde açan taze gül gnn- f .e~hund~ 1 e 0 a; ~ diiŞ~1 

etmez, Selma ile Belma, yahut ralarınm açılmadığını gören mam11 oluyordq. kendi tasvirinin. y~r~nd~ ~rka- yalan! Ne yal-an! Nevres Vacit, cesini yırtan, kurutan, solduraıı ı ~ onu, '~rş~Tos :ıardı 
Jülyanın hat, mana, şekil deği Nevres Vacit, hayret etmiş, ruh Nevres Vacidin dimağı, ayni daşı Ferhundenınkinı gorunce, bir k::recik, bir kerecik koklama· bu iki dikene tahammül kuv :~- , bır çok klşı er ı ıyo b"r sO'' 
şikliğini kendi beceriksizliğine lan bu derece yanlış mı anhyo- hıda itledikçe zanları, ihtimal- ne yapacaktı? dan bu, giil solmuş, sararmış mı ! tini kendinde bulabilecek mi I . Bu, şayanı hayret 

1 

verir, gozlerik hafızası ar.asın rum? diye 'içine kuruntu çök- leri daha kuvvetleniyordu. Nevres Vacit, düşünmek iste idi? ıidi? etrafa yayılacaktı.. di) ' Jıı. 
da ne zamandanberi açılan ka- müştü. Bu, çok mükemmel tertip e- medifi halde, gözlerinin önün- Yok, bu kadarım, bu derecesı Bu iki diken, hayatın en unu-'. (Bıtrne ....... 
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[ Muhabir mektupları.. 1 

Bayramiç nasıl bir yer? 
Emin intihabı 

Başı birinci sayfada 
bir kimsedir ki vazifesinde mu
vaffak olabilir. Ekseriyetin iti
mat müzaheretine istinat ct
miyen ve yalnız on on beş kişi
nin reyini haiz olan bir ctninin 
iş görmesi nasıl tasavvur oluna 
bilir? 

Fare ordulannı imha için bulunan 
kestirme bir çare •• 

Jnla çimentoyu karışbnp tarlalara dökü}'orlar 
farelerin midelerini taş kesip öldürüyorlar 

Talimatnamemizin metnine 
ve de muvafiktır. Malfundur ki in

tihaplarda ya mutlak veya nis
bi bir ekeeriyet aranır. lntiha
bin nasil bir ekseriyetle yapıla

\ cağı hakkında kanunda sarahet 
olmıyan hallerde mutlak bir ek-

1\ seri yetin maksut olduğu değiş
mez bir kaidei hukukiıyedir işte 

( talimatnamcmizin 18 inci matl
ı desi bu kabildendir. En çok rey 
1 kazanan iki namzedin gösteril
mesi demek mutlak ekseriyeti 
kazanmış namzetler demektir. 
Bunu başka türlü anlamağa im 
kan yoktur; aksi taktirde yani 

1 rey pusulasına bir isim yazıl-
mak suretile intihabin icrası ha
linde bilfarz 98 reyden doksan 
yedisini bir zat almasına muka
bil birini de diğer bir zat almış 
olsa ikisinin de namzet ve bilne
tice emin olması ihtimalini ka
bul etmek lazım gelir; hatta e

C.naüele Valtsl SOr•gya Beyle Bagranılç Kagmakanu ğer 
0 

zatta kendi ismini yazmış 
lıenan Bey ise kendi kendisini emin naspet-

YıW SüreJ'J'• Beyin refaketinde mütkülat çekmektedirler! Eğer ld tirmiş olur. Böyle bir netice na
Çanaldıaled- sıcak bir havada hanı- Anadolu vilayetlerinden bir kaçı da sıl tecviz edilebilir. İçtimai terk 
ketle 6t -tte Baynunlç'e viıd ol olsalar zeytin1aiı imillerinin ekme- eden bir kısım müderrisler tek
duk. Yol._.. aailı, sollu altın batak tine yağ sürülmüt olur! Ve herkes liflerini ekalliyetin hukuku nok
lt elüıa J'tlmlan. bu oene..U. feyiz ve te temiz yağ yer. Kazanın iktıaadiya tai nazarına istinat ettirdiler. 
berebtioii ....ı.. tablo halinde ıöote- tı yolundadır, aıayiş mükemmeldir. Ben ekalliyet ve ekseriyet sözle 
riyordL Vadilerd- çamlt ıırtlara Halk it ve ıüçlerile meıgul çok ha· rini anlamiyorum. Dariilfünun 
çıı.tıJ.ııa -·••alar deiitiyor ve ıe- lük insanlardır. Yerli ahalide bir par da parti yoktur ki böyle bir şey 
rin bir rüqir yüderimize çarpıyor- ça taa&1up ve teoettür alimetleri var mevzuu bahs olsun. Kanaatimce 
d11. Yaktile oervet ve refahı dillerde oa da yavaı ~•vat aori h~yata alıt· siyaset Darülfünun kapısında_ 
deoı.n olan .,. lıtanbulun Beyoğlu- makta ve me~ıre mahallerıne çok rai durur. Ekalliyetin temsili gibı 
"" cibıi ~ de •tk ve ze,.ı. lıet etmektedırler. si asi partilerde mevzuu bahs o-
diı o1ıua Ennkö,. nahiye.inden c• Maarif ıa~ilir. Edebiyat ve ilahiyat fa-
ç,. • J'üreiia nzladıl Bura11 bom Kazada bir okuma odaoı açılmış· külteleri intihaba iştirak etme-
hıicdımandan hi.k ile yekoaa olmuı tır. Merkezde 2 ve köylerde 14 mek miştir de denemez. Çünkü bu 
ealQ mamuriyetinden •i!flllle bile kel tep mevcuttur. iki sene zarfında mı! fakültelere mensup bazı müder 
-...,.tıı Bir müddet sonra tekrar let mekteplerinde 758 kadın ve 735 risler intihaba iştirak eylemiş
v.dilere indik ve Mendereı nehrini erkek okumuttur. Tahıil çaiında !erdir. 
Pı;erek Ezine bzaoına dahil olduk. merkezde 82 si kız olmak üzere 212 Şerif Beyin noktai nazarl 
y.._ ... t Utiralıatt- ıoonra tekrar çoeuk vardır. 'f B 
yoluno- .ı.v- eyledik 11caldar ıa. Merkezdeki mektepler e.ıo iıe de Edebiyat grupundan Şen . 
nldıjı ve ~ bıir riizcir eotiti için köylerdeki mektepler kimilen yeni de ekalliyette kalan arkadaşlan
BafT&llllİç'• kadar çok rahat bir ..,.. yapdmlf çok tirin binalardır. Köyler nm noktai nazarını şöyle izah 
Y.ı..t pptı1ı: ve çok keaif palamut de bu sene 268 kız ve 321 erkek de· etmiştir: 
ortnllDlanndan ıeçerelı: Bayramiç'e vam eylemittir ki uza nüfuıuna na - Zannetmeyin ki bizim iti
&eldiJ.. zaran okuyanların mikdarı % 20 dir. razımız şahıslar içindir, bizim 

Bal'llıımt; aathı bahirden 540 met
re miirhli olduiundan ha va11 ve man 
Z&raoı pek l.ltiftir. Kazanın nüfuıu 

UmumiJ'eei 26,000 olup bunun 3500 
ii naerbzde salrindir. Şehirde 600 
hane bir hamam 8 fırın ve 4 cami 
" ... dır. Ba:rnımiç kazası 104 köy ve 
2 nahiJ'ed- mürekkeptir. Sıtma, ve-

ııihi haıtalddar burada yoktur 
F"rengi binde bet nisbetindedir. Mer· 
kez kazada bir cliıpanoer ve Eteın 
Bey namında bir hükümct tabibi ve 
Bedriye Hannn isminde de bir ebesi 
"ardır.Şehirde her ne kadar elektrik 
) ok İle de belediye tarafından yakı
la.o 15 adet lükı !imhaları bu vazi. 
feyi gönnektedir. Maahaza bir elek
trik taioatı için tetebhüoat yapılmak 
tadır. 

Buradaki muallimlerin mecmuu itirazımız, sırf prensip noktai 
25 olup bir muallim birliği tetkil et- nazarındandır. Biz diyoruz ki 

' mitlerdir, ve müoamereler tertibi su- Dariilfünunun serbest hocaları 
retile halkm seviyei irfanına hizmet Darülfünunun ihtiyaçlarını dai
eylemekt~irler. miler kadar anlasalar ve düşün-

Kaplıca - Gölcük nahiyesinin l'e seler bile daimiler kadar duya
peköyünde Sebastiyan zamanndan mazlar ve müdafaa edemezler; 
kalma kükürtlü bir kaplıca vardır :..: Çünkü Darülfünunun dertleri 
derecei harareti 75 tir. Bu ıu, roma- ;erbe~t miiderrislerin derdi de
tizmalara ve cilt hastalıklarına pek ğildir. Darülfünunun dertleri a
nafidir, kumalı homamı ve iki odası sıl daimi müderrislerin kendi 
istihmam ve istirahate kô.fi gelmekte dertleridir. Onnn içindir ki ken-
dir. dileri ne kadar kuvvetli avukat 

Tarla fareleri olurlarsa olsunlar, bizim dava-
Her yeJ.de olduğu ~bi bu vilayet- mızı, bizim mefkiiremizi bizim 

le de tarla fareleri türemiş ise de kadar kuvvetle müdafaa edemez 
hükumet tarafından alman tcdabir !er; Biz, kendi davamızı kendi
oayeoinde kimilen imha cdilrniılcr- miz müdafaa etmek isteriz. 
dir. Hükumetin tevzi eyle<liği zehirli Fuat Bey ne diyor? 
haplar fare yuvalarına atılmak sure· Edebı"yat faku'"ltesi reisi Kö•,)-Kazanıa cenç ve muktedir key-

n>ek K B . ül' tile imhaya muvaffakıyet elverdiği ru'"lu" Fuat B. de fikirlerini şöyle 
..,_ .. _ıu•uı-111 enan ey 341 ıenesı m • 'bi k'" ı··ı d k d'l'kl · d ·ı· 
L• gı oyu er e en ıı erın en ıaç l' 
ouye -11 olup bütün varlığı ile 1 k-fe 1 • 1 d' 1 B .

1
• söy ıyor: 

k ar -:s y ernıt er ır. u ı aç uy.:z ,, B' d - d d -
azanın terakki ve taaliıine çalıımak d .. . .. 1 k d - ız ogru an ogruya 

tad .. eve tuyu ı e çam ur unu karıth· bir kanun meselesini müdafaa 
. ır. Köy kanunu muntazama" tal· np tarlalara atmaktan ibarettir. Fa. 

bık edilerek çok iıtifade temin olun- el bu yı· 'nce ku d h t ettik, Maarif veka 'etinin noktai 
r er nu. yı r eşen aıa. l · .... · 

ınuı ve biida köylw ve nahi,...!er lığına tutularak beli.k olmakta imit· nazarnnızı din emıyeccgını ta-
merke. t.lcıfoalarla raptedildiği gi . savvur dahi edemeyiz. 
ı.; ı.:.... . : ler! Bir de, un ıle çimentoyu karıı· 

_,,, ,...U... dahı yapılarak umunu tınp ortalıia dökülecek oluraa fare- Biz Darülfünunun doğrudan 
!!Oae,.., iaılirr'ba0l te bulunmuıtur. Ka ler bunlan yiyip ıuya koıuyorlar ve doğruya Darülfüna hasrı hayat 
&o.da .-n~• 1.--ı L'r nıotörl' u'" tu- d b k h · b' galele ·-- -· ... çimento ıu ile midelerinde tat kesi- e en ve aş a ıç ır meş -
l11mba bulundurulmaktadır. Belediye terek ölüyorlannıtl Fareden muota- ri olmıyan müderrisler tarafın· 
IİGİn varidatı ıehrin kahve altdıima rip olanlara bir tecrübe yapmalarını dan idaresini istiyoruz. Bunu 
kifayet edemi,.ecek kedar azdır. Bu taniJ'e eylerim. müdafaa ederken hiç bir şahsi 
800o lira nridatla imar namına bir Hayırlı bir İş düşünce mevzuubahs değildir. 
191' yapmak mümkün değilken kay- Biz sonuna kadar, prensiple-
ınakam B"7in h' . ali 5 .. Kazada halen içilmekte olan su, . . . b "d f 
h ,. _ _,_ ~nm:ü:ı.:.etileur~~ kireçli ve ıaJ'ri sıhhi olduğundan do rıdrnızı . ugün ve )k,abr~n. mu a ~a 

~J'"' layı büyük bir fedakarlık ihtiyarile e eceğız ve anca ızım prensıp 
ha,.li nafi itler görülmüı ve daha da eh • . oafed !erimizin tahakknkiledir ki. Da-
l'ÖrülmeıM batlamnı•trr. ! re sekiz kilometre me e ga• '"lf" "D "lf" " 1 b'l 

•- • t 1 • L! ba b 1 arak ru un•• 1, aru unun o a ı e ye ezız uır mem ıuyu u un , k . ,, Kazada bütün tOfekküller mevcut
tur Ye dimleei de oldukça hali faali
:rettedir. Mahıul&tı kül1iJ'etli hubu
battan ve bir de palamuttan ibaret
tir. Geçen ......, Avrupa palamut çek 
-nıiı iıe de hu aene bir parça mü
haYaata betlamııtır. Burada külli-
1etli badem yetqir ve her ııene bu 
l'İQden kazaJ'a (60000) lira varidat 
t~ntln olunur. 

lııracatı hububat, yapağı, palamut 
"e bademden ibarettir. Ahali Edremi 
le hububat aevkedip zeytinyağı ile 
mübadele ederler. 

Şayanı imtiıal olmak üzere arze
dcyim ki Ezine ve Bayramiç kazaları 
halkı oade yağ bilmezler ve kaffesi 
2'Yiİnyağı yerler ve sıcak yemekleri 
ni de bunlarla pişirirler. Bu sebep
len dolayı vilayet ve kaza memurları 
.. deyağ tedariki hususunda bü ük 

ti. ·ı · ebbü" d'l · ''- B 1 ce tı~. ıe n meııne tq ı e ı mıf...... u 

İsmail Hakkı ve Ağaoğlu gün suyun memba1nm temel atma 
merao.imi yapılacağı cihetle vukubu
lan davet üzerine Vali Süreyya Be· 
yefendi ile kısmen otomobil ve kıo

men de yaya olaralı gitt<k ve reımi 
me:zkurde hazır bulunduk. Bu su 
çamlık bir orman içinde nebean et
mektedir. Müftü Efendi münasip bir 
dua okumuş ve anı müteakıp Vali 
Bey tarafından gayet müeuir bir hl 
tabe irat edilerek gazetemiz hakkın· 
da pek teveecühkarane beyanatta bu 
lunulmuttur. Tarafımdan da icap e
den mukabelede bulunulduktan son-
ra kurban keıilmit ve bir kır ziyafeti 
ile hazirun izaz ve ikram edilmiştir. 
Kaza kaymakamı Kenan Beyle bele-
diye reiıi ve izaları ve memleketin 
ileri gelenleri hazır bulunmuşlard .... 

Ahn1et Beyler 
Ankara. 19 - Darülfünunun mü

derris İsmail Hakkı Bey hakkında bir 
karar ittihaz etmesine intizar edili· 
yor. İcap ederse Maarif VekSleti Da 
rtilfiinunun n~zarı dikkatini cclbede· 
cektir. 
Ağaoğlu Ahmet Beyin de Ankara 

hukuk mektebinde hocalığı olduğu 
na göre, Ankara hukukunun da Ah· 
met Bey hakkında bir karar vermesi 
bekleniyor. Bir rivayete göre Ah -
met Bey İstanbula hareketinden ev
vel, bir dostuna profesörlükten isti
fa niyetinde olmadığını söylemiştir. 
Ankara hukuk müderrisler meclisi 
reis vekili Cemil Bey bana bu mese
le hakkında dPdi ki: 

"Ahmet Beyin bu günlerde gelcce 
ğini öğrendik. Avdetinde bir karar 
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Zaferimiz kat'idir 
Ba§ı birinci sayfada 

Tevfik Salim Paşa: 5006, Kemal B. 
5004, Hacı Adil B. 5003, Sadi B .. 
4999, Kemal Salih B. 4890, Refllı:a 
Behçet Hulilsi Hanım ihtiyat namzc 
ti iken 4890 rey ile ~>li aza olmuş, 
İhsan Sami Bey 4568 rey ile yedeğe 
geçmiştir . 

Diğer kazalarda kazanan Halk Fır 
kası naını:etlerinin de rey adetleri tes 
bit edilmiştir. 

Reyler bütün kazalarda sükunetle 
tasnif edilmiştir. 

S. Fırka namzetlerinin al

dıklarl reyler 
Serbcs F[rka taraftarlarının kazan 

dıkları rey milıtarı da şudur: 
Ziya Molla, Ebübekir Hiziaı, ve 

Sadi Rıza Beyler 2414 Nuzilıe Muhid 
din H. la Es~t Nuri B. 2413, Orhan 
Mitat B. 2505, Panciri B .. 2396, Ar 
pacıoğlu 2397. Orfanidis Ef. 2404, 
Pantazidis 2399, Sabiha Zekeriya H. 
8, Cemil Paşa 3, Arif Oruç B. 2, Sa 
fiye Hüseyin H. 2, Soysallı oğlu Sup 
hi B. 2, Galip Kemali B. 3, Müze mü 
t;irü Halil B. 4 Nazmi Duhani B. 
2, Hasan Tosun B. 2. 

Mazbatalar tanzim ediliyor 
İntihap encümenleri bugünden iti

baren şehir meclisi azalarına ait maz 
hatları t•nzime başlıyacaklar ve Key
fiyeti intihabı ayrı ayrı kendilerine 
tebliğ edeceklerdir. Mecilisin Teşrini 
saninin birinci günü içtimaa daveti 
için hazırlıklar yapılmaktadır. İlk 
içtimada divanı riyaset ve encümen
ler intihabı yapılacaktır. 

Beyoğlu encümeni son 

derece gayretle çalıştı 
Beyoğlu intihabatı kat'i neticesi 

evvelki gece sabah saat 5,30 ta alına 
bilmiştir. İntihap encümeni bütün ge 
ce çalışmış ve cidden büyük bir bita 
raflık v• gayret göstermek suretilc 
vazüesini ifa etmiştir. 

Tasnif işi pek büyük bir dikkatle 
yapılmıştır. Kaza kaymakamı Sedat 
B. in görülen büyük gayreti her 
iki fırk~nın da takdirini celbetm~
tir. 

Ayetli bayrak tahkikatı 
ANKARA, 19 - Adanada 

Serbest fırka binasına çekilen 
"İnna fetahnaleke" yazılı bay
raktan dolayı Adliye vekaleti ta 
rafından tahkikata devam edil
mektedir. 

İzmir intihabatı dün bitti 
İZMİR, 19 - Vilayet ma

kamına gelen mazbatalardan an 
!aşıldığına göre Manisa vilayeti 
ile Torbalı, Bayındır kazalan ve 
Germencik nafiiyesiAydm ve De 
nizli vilayetleri intihabatında 

ekseriyetle Halk fırkası kazan
mıştır. 

Karşıyaka intihabatı gece bit 
ti ta~nif neticesinde Karşıyaka
da da 500 rey farkla Halk fırka 
sının kazandığı anlaşıldı. İzmir 
intihabatı bugün saat 17 de bi
tecek derhal tasnife başlanacak 
tır. Tasnif gece devam edecek 
netice yarın sabah anlaşılacaktır 

Zonguldakta da Halk 
Fırkası kazandı 

ZONGULDAK, 16-Nisap 
hasıl olamadığından evvelce bir 
hafta uzatıian belediye seçımı 
dün sona erdi. 

Reylerin mecmuu: 789 u ka-
dın 848 i erkek olmak üzere 
1637 dir. 

Bunlardan 1420 rey Halk fır-
kası namzetlerine 21 7 rey de 
müstakil kimselere verilmiştir. 
S. Fırka erkanı ne diyor?. 

Serbest fırka lideri Fethi B. 
dün sabah Kalmisteki merkez
de bir müddet meşgul olmuş ve 
öğleden sonra fırkadan ayrılmış 
tır. Fırka erkanı intihabatın C. 
Halk fırkası tarafından kahir 
bir ekseriyetle kazanılması üze
rine son derece yese düşmüşler 
dir. 

Dün bir aralık Tahsin Bey : 
kendisile görüşen bir muharriri
mize demiştir ki: 

- Görüyorsunuz ki nihayet 
intihabatı kazandınız. Ne yapa
lnn bizim taliimiz böyle imiş .. 
İntihabatı !~azandınız artık sevi
niniz .... 
Vilayet ocağı erkanı ise dün hiç 
fırkaya uğramamış,Nazlıhan ak 
şama kadar kapalı kalmıştır. Vi 
!ayet ocak reisi İsmail Hakkı B. 
evvelki günler olduğu gibi dün 
de ocak merkezine uğramamış
tır. Nezihe Muhiddin H. ise ga
zetecilere hiç görünmemektedir. 

Reyiam devamda 
Beşiktaşta yeni bir belediye 

tesisi ve diğer belediye hudutla 
rının da kaza teşkilatına göre 
tadili için umumi araya yapılan 
müracaat müddeti bugün bite
cektir. Fakat, ekseriyet temin 
edilemediğinden müdde-tin bir 
hafta daha temdidine karar ve-

1930 

Üskildar birinci Noteri Beyeftndlye 
Mnhterem efendim 

Sahibi bulunduğum Kınılııda dı 

Ç'ıur caddesinde 2.1 numaralı ( EC· 
ZAHANEI UMU.\11 ) nımlle ma· 
ruf Eczınemi bu kerre Kıdıköyünde 
Mektep sokağında 26 No. lu hanede 
mukim Eczacı Kıprlel Kırebeı efen· 
diye devren sıııcağımdan meıuiml 

JU.nireıln in lcrısını istirham ederim 
efendim. 
Kınılııdıda: Eczınei Umum! Sıhlbi: 

Klrkor Topuzyın 

Bermuclbi ulep berayi neşir ve 
lltn Mılltyet gazeteli ldarehıneıine 

tisyar kılındı, 

Üsküdar birinci Noteri 
M. Ali l•'uat 

Beyoğlu dörddncU sulh hukuk 
mıhkemeslnden: 

Beyoğ\unda l ltis•yin •it• mahal· 
lesinde k"'esteci sokılltnda 20·28 
numaralı hanenin nısli hissesine 
mutasarrıf iken 21·7 906 tarihinde 
vefat eden Sofokli Papadoplonun 
terekesine mahkemece vazıyet edil· 
dlğlnden tari'ıi ll!ndın iubaren es
habı matlup ve alakadı.-nın BiR 
ay ve· ve resenin ÜÇ ay zarfında 
Eeyoğlu dördilncii sulh hukuk mah· ı 

kemesine müracaatları lilzumu illn 
olunur. 

~' 
lngillz mamuUtı 

"NASYONAL,, MOTÖRij 
t\1azot ve mangal kömürü ile 
mlıteharrik gayet saJc, Iktis:ıdl 
ve fiatı her türlü rekabetten 
aridir. Tediyetta teshilAt Her 
zaman teslime amadedir. Tafsilac 
için Galatada Per~embe pazarında 
Arslan ! !anında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
müess0 sesine mürııcaat olunmasL 

-· 
1 

)stanbul belediyesi 
_ iJanları 

Beyoğlunda lstiklll cadesinde 
Viyana lokancasının çalgı bor
cundan d0layı haczedilen is· 

kemle, kasa, dolap ve sair e~· 

yası lıu ayın 2 1 inci salı g-üniı 

mezat ida<esinJe >attınl:ıcagı 

ilan olum;r. 

* 
Rcy<•P;lu bı·lediyc ındcn: Bey· 

o~lu dairc,i bina;ınm tamiratı 

nıuhtclifc>i h~deli keşfi olan bin 
beş yiız on dokuı lira yctmii 
kuruştan kapalı zarf usulilc mii· 

na kasa ya kon ıınıştur. :\ l un:ık;1>:ı 

giiııll LŞinbaniııin ii~iincü pa
zartesi ~llnll saat on be~tc ihale 
edilcccj).indcn yüzde yedi buçuk 
teminat akçesilc daire endimc· 
nine \ 'C ~artnamc ve evrakı ke~

fiycyi görmek üzre her gün öğ· 

leden sonra heyeti fenniyeye 

müracaat etmeleri ilan ol un ur. 
* * * 

Eminönü şubei idariycsinden: 

Oaya hatun mahallesinde kakı· 

!ar sokal(ında 8 No dükkan nıüs· 
teciri kunduracı Nersis Ef, nin 
bedeli icardan 11 lira 85 kuruş 
borcunun temini istifası için 

haczedilen iiç çift iskarpin 20-
1O·930 pazartesi günü mahallin· 
da bilmüzayede ~atılaceğından 

almak isteyenlerin yevm ve 
vakti mezkônla hazır bulunma

ları il:ln olunur. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

Bıkırköyiındo Cevlzllk msballe
•lnde bat boyunda 2 No. da mukim 
Münir Bey bin Mehmet Şerif Beyin 
akıl hasıalığtnı mUbtelı bulunm111nı 

mebni hacrile büyUk biraderi Suat 
Beyin vası tayinine mahkemece ki· 
rar verilmiş olmakla kanunu mede· 
ninln 360 ıacı mıddeslne tevfikan 
ilin olunur. 

0/,5 faizli 1334 19!8 lıılkrazı Dahili 
TahvUltı Hamillerine: 

• 1 teşrinisani l 925 tırlhlnde 
mevkii tediyeye konylan 1 teşrinl .. ni 
1920 ve 1 teşriniıanl 1925 vadeli 
(6) ve (!6) numaralı kuponlsrdan 
ibraz edilmemif bulunanlann 1 tef· 
rlnisani 1930 tarihinde Tnrklye hU· 
kameıl lehine olarak müruru zamana 
uğrayacaklnrı iltn olunur.,, 

OS!\1.'.. 1.1 B.'."IKASI 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileli 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIYYIHE rlYlNGü~~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
SANI 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden 8 taksitle satılık emlak 
Esas No 

95 

96 
97 
98 

99 

l leybeliadada 

Mevkii ve nevi 
Yalı caddesinde 4 No 1ı dükkan 

Teminat 
60 lir~ 
2;; ,, 
25 .. 

,, 
" 

" " 
" " 
" ,, 

.. 
" 

10 
12 " " .. " 

~ 14 ~ • 

" 16 16(1 " " " 11 o 13üyiikadada rıhtım 

hal'i dükkan 
caddesinde 15-26 odaları 

10 

55 
120 ,.. 

l 56 l leybeliadııda Manastır sokağı 1 O No lı Zcytinlik250 ,, 

Ba!Ada yazılı eml:lk sekiz taksitle satılmak üzre müzayedeye u 
edilmiş ve 6 teşrinisani 930 tarihinde ihalesi mukarr~r bulunmuş 
tur. T~llplerin yevmi mezkurda saat onaltıda şubemize miiracat 
farı. 

Tütün inhisarı Umun 
Müdürlüğünden: 

1 O top tef: Bir metre arzın da. 
190 kilo çelik safha (fama) 
Münakasa ile alınacak iki malzemenin niimunesi idaremizde 

mevcuıttır. Alınacak tel, pinömatik makinelerde tütün elemek içim 

Çelik safhalar makinelerimizde kullanılan Lama bıçaklarımı 
imaline mahsustur. Alınacak safhaların eb'adı müracaat vukuund 
bildirilecektir. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminat akçele 

rlyle beraber 27 Teşrinievvel 930 Pazarteıi günü saat 11 d 
Galatada Tütün inhisar idar~sinde mübayaat komisyonun 
nıüracaatlan. 

Bolu maarif müdürlü-
ğünden: -

i\laılıu be~ dcı»ancli ilk mektep plan numunesi ve !9100 (o 
dokuz bin yüz) lirıı l 2 kuruş bedelli keiifnamcsi muc;bincc Gc 
rede kazası merkezinde yeniden inşa edilecek ilk mektep blnaı 

2 T >ani 030 tarihine musadif pazar günli sMt onbeşte ihale· 
icra kılınmak iizre bir ay miiddetle ve kapalı zarf usu!ife münak 

dadır Talip olanların şaraiti anlamak lizre lst:tnlıult!a lstanbt 

maarif mlldüriugune ve Boluda vilAyet daimi enl'.ıimen kalem•n 
mlıral'.aat eylemeleri. 

lstanbul 3 üncü icra daire•ind<n: 
il r alacaıtın temini istifası zım· 

nında mahcuz iki adet sığma! inek 
ve bir adet buğa ve bir adet gebe da ve 

ki ceın11 dört adet kırım cinsinden 
hıyvanlaıın Te~rlnlevelin 23 cü per· 
şembe g!inil saat ondan unbire ka· 
dar llüyükadada iskele civannda 
arabacılar meydanında satılacaktır. 
Talip olanlsrın mahallinde memu· 
runa müracaatları ildn olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Hükumet devairl ihtiyacı için 

bulunduğu takdirde yerli kalem ucu 
alınacaktır. M:m\eket dahlllndo kalem 
ucu imal eden mUesseseler lıt al 
eıtikleri kalem uçlarının birer nümu· 
nesini ve dahild: imal ettiklerine 
dair vesaikı reımiy<lerlnl hamilen 
10· il ·930 tarihine müıadif pazarteıl 
gilnti saat 15 e kadar Maliye V elı:A· 
letl Levazım mnd!irlligilne makbuz 
mukabilinde teslim eylemeleıi ilin 
olunur. 

lstanbul Mahkeme! Asliye Bırincl 

Ticaret Oılreılnden: 
Bolu Ormın işletme Türk ano· 

nim şirketi ile tüccardın ŞilkrU Zıde 
Şükıil ve Onısoğlu Savı ve Todor 
biraderler arasında mütebıdı:lis dava· 
dan dolayı 300 metre mikabı keres
tenin Unkıpınında Yavuz .,, Cum· 
hurlyet mocöril derununda Htılma 
sını karar verllmlt oldutuııdan talip 
olanlar 23-10·930 perfembe gil:ıil 
saat 10,30 dı maballl mezkOrdı hı· 
zır bulunmaları llAn olunur. 

Zayi Makpuz 
Galata Gümrüj!;unden verilnıii 

olan 494 lira ve 56 kuruş havi 295.1 
numaralı mıkpuz zayi eylemiştir. 

Yenisi çıkonlacak, eskisinin hükmil 
yoktur • 

Ford MotM C.omp,.w I·: • . ine. 

KADIKÜY Elektrik Abonelerine 

1 LAN 
lsunbulda 1 lavıgaıı ve Elektr 

ve Teşebbüsatı Smaiye Tilrk Anoni 
şirketi ( Satgazel ) 21 Teşrinievv 
salı ve 22 teşrinievvtl çarşaml 
günleri Cafer Aga. Rıhtım cadde 
Mısırlı oğlu ve civar, mahalleri 
tağdlye eJen tevcttüriln l Safha 1 
bltı~ıf arası) 110 dan 220 vol 
tahvil edileçeğini mohterem aboo 
terine ihbar eyler. 

Bu münasebetle, mezkur maha 
lelerdeki bilcilmle tesisatı, ampul · 
muhtelif elektrik cih:ıı\arı, bir defa 
malısuı olmak ilzere, meccanen te 
dil edılocılctir. 

Yeni teveıturlc c•reyan ltasınd• 

itibaren eski ampul, cihazlar ve si 
istimal edilm:yecek ve badema kl 
lınılıcalc bilcümle yeni elektrik ma 
zemesl 220 volta mah>Us olacaktı 

Yukarda zlkrefüen hus~sla 
riayet ve bir cereyan inkıtaına ın 

hal vermemek için memurla""'' 
ifayı v:ızlfe esnasında tcshil~t ibr 
buyurmalırı muhterem ahaliden rl 
olunur. 

OEVREDlLEC~:K iHTiRA BERA' 
• Boronatrokaliti kalibi inhll 

etmek usuli, hakkındaki kat iç 
Sina! Müdıirlyeti Umumiyesindı 
lstih11l e !ilmiş olın 1 ~iıan 19 
tarih ve 3305 numaralı ihtira berı 

hıkkmda bu kere başkaıını fer 
veyahut icara verileceg11 len mezk 
ibtirayl <ltın a\mık vevahnt 1 tlc 
etmek a~zus~ ı b bo unın zevat 
lstanbul Yeni post.hane arlr? n• 
Aşir Erendi küıüphrne;i caJ:l .. ~ln 
Türkive han ~o. 18·22 de m k 
II \;\Rf V o\LTER bTOK Efendı 
m:ır at eylemeleri il!n olunıır, 
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Mahlut ve pis kokulu 
yağlardan sakınınız. 

Enfesi nefais 

-----~ ~ --·-

MiLLi\ ~;r PAZARTESı 20 TF:ŞRL\l~:V\'EL 

Hasan zeytin 
1930 

Yağı 
Kiloluk şişe 80, okkalık 

şişe 100 tenekelerde 
90 kuruştur. 

Artık ) emeklerde, salatalarda, tatlılarda, pi!Avda, havyarda ve bilbasıa mayonezde Hasan zeytin yaRt istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamıziyeti yoktur. Bakkallar dan aldığınız l!atten daha ucuzdur. '.\fah]uı 
yağlardan tevekki etmek lılzımdır. Bilhassa içmek sureti!• Hasan zeytin yığını doktorlar tnsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra sarılık hastalıklarımla bol bol Hasan zeytin ya~ı içiniz. Hasan Ecza deposudur 
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Teşviki Sanayi Hanımlar biçki. dikiş mektebi 
'.\lüdürlüğünden: pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe 1 O dan 

l 6 ya kadu talebe kaydedilir. Matbu meccani program 
~lılBENtEHE: KATRAN HAKKI EKREM1 l-s-Ev-Rıs-EF-AIN 

NAiM VAPURLAR! 

lzmir-Mersin 

mektepten alınır. 

Çenberlltaş Çarşıkapı arasL Telefon: lıtan bul 2994 

Ma~rukat nıonakasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
.:\kktdıe muktazi 300· çeki odun (2000) kilo meşe kömürü 5 

teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba giinU saat 14 te ihale
leri icra edilmek iizre k.ıpalı zarf usuille ayrı, ayrı münakasaya 
vazedilr·:i~tir. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her gün 
Defterdarlık bina,ıııda mlıessesacı ikasadiye miibayaat komisyonuna 
ve münakasaya i~tirak etmek için de yevmi ihalede mezkur ko
misyona müracaatları. 

Mu~telil erza~; ~az, ~enzin ve ar~a 
saman ınünakasası 

Istanbul Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

93 l scnC>i mayı<, gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem 
erzak ve mekOIAtı 1 Jayvaniye gaz, benzin ve saire 5 te~rınisanl 

930 tarihine müsadlf çarş~mba günü saat 14 te ihaleleri icra kı
lınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Talip· 
!erin Şl'raiti münakasayı anlamak için her gün Defterdarlık bina
aında müessesau iktısadiye mübayaat komisyonuna ve münakasa
ya tştirak etmek için de yevmi ihalede mezkOr komisyona m ra
eaatlar•. 

Adet 
1 

l 

ı 

Ticareti ~a~riJe ınekte~in~e la~rika 
alalt nı~nakasası 

Cinsi 
Fireze tezgföı. Kayışla müteharrik 
Dik pilanya tezgahı ,, 
2\-lakas w zımba tezgAhı. ,. 

Ağaç pılanya tczgAhı. Elektrik motöri ile müteharrik (a Cuple) 
1 Ağaç daire hıçkısı. ,, ,, ,, ,, 
1 ,, Şerit bıçkısı. ,, ,, ,, ,, 
l Yantilatör. Elektrikle müteharrik. (l, 2 Beygir kuvvetinde) 
2 ,, ... ,, (1 Beyv;ir kuvvetinde) 
Bervcchi balA sekiz kalem alat 23- IO-Q30 pcr~cıııbe v;llmı saat 

Yüksek ~rnıan nıe~e~i ile ~rnıan ameliyat 
nıekte~i erzak ve levazımı saire ilanı: 

Yüksek orman mektebi Rek
törlüğünden: 

Büyükdere - Bahçeköyünde kain yüksek orman mektebile orman 
ameliyat mektebinin yedi aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
Üzere her gün ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 12 teş
rinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık 
binası dahilinde müessesab iktisadiye mübayaat komisyonuna gelme
leri ilan olunur. 

•••••••• .. İstanbul Yeni postahane caddesinde ........ .. 

iSişman Yanko Ananiadi1 
~ Mahtumları Mağazasında 

~ 

Fevkalade Tenzilatlı Satış 
Atideki eşya 

25 0/Q 

•• • uz en ne • 
ıcra edilmektedir 

20 oıo 
~ Envai türlü düz ve fantazi yünlü Muhtelif ve en iyi İngiliz ve 
: ve ipekli ropluk ve mantoluk Fransız fabrikaların düz 
:~ zenne kumaşlarda ve kışlık fötr f antazi ve spor erkek 
~~ ve kadife Habig Rousselet ve kumaşlarda pardesülük 
~t sair marka erkek şapkalarda ve paltoluklarda 

~•••••••Hakiki Fırsattan istifade ediniz•••• 

Kok kömürü ve mazot 1r LOND~A -•• k BİRAHANESiNDE mu na asası Her akşam saat l7den 

Kilo 
20,000 
6,500 

kok kömürü 
mazot 

Pendik haktcriyoloji hanci baytarhine Hizum olup münakasaya 
konulan yuk:ırda mıhhrları yazılı kok kömürü ve mazot 5 tc~-

ılnturka 2 saz heyeti 

terennüm etmektedir. 

Öğle TABLDOT •kşam 

•-• 4 yemek :'O kuruş --·· 

Devredilecek ihtira beraıı 

rinisani 9JO tarihine müsadif çarşıırnha gllıüi saat l 4 de aleni mü-
Jndörıte ihalesi icra ldilmek iizre kapalı Z!rf usulilc münakasaya nakasa suretile ih3leleri icrn kılınaca~ından itllya rnlip olanların 
;az olunmuştur. Taliplerin ~eraltini anlamak üzre Ortaköyde çıra- yevmi ıntzkı'ırda ve şartnamelerini ;.rörnıck isteyenlerin de her v;ün 

•su çimentosu istihsaline ait isla· 
ha~. hakkınd•ki icat için Sina! mü
düriyeti umumiyt!'ınden _stihsu\ e
dilmiş olan 18 Eılül 1928 tarih \e 
26-496 ııtım : ro! tı ihıira beratı hak
kında bu kere baıkasına [eraj!; veya
hut icara verilece~inden mezkur ihti· 
rayı satın olmak yeyahut bticar et
mek arzusunda bulunan zevatın ls
ıanbul yeni post,hanc arkasında A· 
şır Efe~dt kütüphrnesi caddesinde 
TUrklye hanının 18·12 numcratarın
d& kAin vekili 1 hnrl Valter Isıok 
efendiye müracoat etmeleri llAn olu
nur. 

ıan sarayı ittisalinde kain mektep müdiirliip;ünc veya defterdarlrk Defterdarlık binasında mliescsatı iktısadiye mubayıat komisyonuna 
binasında iktısadi mlicsseseler muhascbccilip;ine ve münakasaya müracaııt eylenıcri. 
•ştirak edeceklerin kanunu mahsusunda tarif edilen ;ekildcihzar ---------------·-----

edilmiş ccklif mektuplarını ve mezkur muhasebeciliğe tevdi ede- · ı T • •• k 
:ckl~ri ve mukabilinde_ alacakları teminatı mu.vakkat~ makb_uzunu amırat muna asası 
ıamılcn yevm ve saau mezkOrda mektepte muteıekkıl komısyonu 

m:ılısusıına müracaatları. lstan~ul Ziraat ınekte~i ınü~üriyetin~en: 
~eıni zinciri satılıyor 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Anadolu kavağında tahfülye deposunda mevcut bir kaç parça

dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarında gemi zinciri 20 
:eşrlnievvcl 930 pazartesi giinü saat 14 de Anadolu kavağında 

tahlisiye deposunda atılacağından taliplerin Anadolu kavağında 
tahlisiye deposunda satı~ hey'etlne müracaat etmeleri i!An olunur. 

~~ 
'·' 

T - 8 aylarından IUb&ren .UU.n ıc .. u..,.. &&n1ant 1 
ve rlefvU nUmr.•ı Mna•ında tetlmal edllen v•. 
- .,.,,_leız bir uneuru ••dalı olan -

PHOSPHATINE 
FALltRES 

>FOSFATIN FALIER 
sayesinde temin edlllr. Foef:otln Faıter 
ya"ruıarrn yOz.Jflrlne tazeltk ve penbellk• 
ec.Jıtl3ta ıtuvvet ver1r. ve onları aürbUz 
kıl~r 

o lJ .:-osF ATIN FALIER dir. 

',.n iT\. " ... ,." "TIJll,1,it • 0 1 1111ız HCR \'ERDE SATIUll 

Bedeli keşli (9085) lira 15 kuruştan ibaret buluıun l lalkalıda 
kAin lstanbul ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki keşif ve 
şartnamesi mucibince 19 teşrinisani 930 tarihine müsadif ı·ar~am

ba günü saat l 4 de ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile müna
kasaya vazedilınigtir. Taliplerin ~eraiti anlamak için her giin Def
terdarlık binasında müessesatı iktısadiye mübayırnt komisyonu ki
tabatine ve münakasnya !ştirak için de yevmi ihalede komisyona 
müracaatlar•. 

Balıkesirvilaveti en
cümeni daimisinden 

Azami mıkdan 
Kilosu 

101250 Un 
1 0906 Sığır eti 

Balya · Çanakkale yolunda müstahdem amele bölüğil efradının 
senei maliye nihayetine kadar verilecek laşesinden ba!Ada ınıkdan 

muharrer un ve sıj!;ır eti 3 teşrinisani 930 tarihine miisadif pazar
tesi glinii saat on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün miiddetle 
w kapalı zarf ıısulile miinakasaya vıız edilmiştir. Talip olanların 

dipozit< arın yiizde yedi buçuk nisbetinde dipozitosunun vezneye 
tl',·Hnı ii~ yrrnü mezkOrda şeraiti münakasayı öğrenmek isteyen
k-.1 da'ıa en·el enetimene gelmeleri ilAn olunur. 

Beyoğlu orman 
resinden ilan: 

ida-

l\llisadercll emvalden Bc~ik

taşta % 80 mete ve mutebakisi 
mahlut olmak üzre 204 çeki 
odun ile Kemerburgazda 22 çe
ki meşe ve mahlut ha tap l O 
teşrinisani 930 pezartesi günü 
ıaat on altıda ihale olunmalc 
üzre müzayededen satılıktır. Ta
liplerin lieşiktaş orman idaresi

ne ve yevmi me:tkllrda Beyoğlu 
kaymakamlığında ihale komisyo
nuna müracaatları ilin olunur. 

leıanbul ikinci len Mtmurlu
ıundın: 

Bir borçtan dolayı hıcsedllen 

balı, 11ndalya, koltult ve aynalı dolap 
gibi etyai beytlyenln fehrihalin 26 ıncı 
pazar gUnU saat 13-14 raddelerinde 
hıanbuldt Beyızlıte Tavşan ıa,ında 

Yeni yolda lll numaralı haRe önUnde 
açık arurma ıuretile parayı çevril· 
meıl mukarrer bulunduğundan calip 
olınlann yevm ve suıı mezkôrda 
mabılllndo hazır bulunacak memu· 
runa lüaumu mUracuılan ll&n olunur. - -- ·-

Mtrlrea Aecnııı; Gılaıı lröprü 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de MUhUrdar 
zade hanı alıındL Telefon lst 
2740 

İSKEN DERİYE 
.. ' sur at postası 

(E;ı..E) vapuru 24 
\J teşrini evel 

cuma l Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzml
re varır ve iz mirden saat 12 
de kalkarak pazHtesi saat 10 
da lskenrlcriye'ye varacak ve 
çar~anıba lskenderiye'den kal
karak lımir'e up;ray1rak lstan 
bul'a saat l 2 de gelecektira-

ISKEDl':RIYEDEN oktarma 
PORTSAIT için de Eşya ka

bul olunur. 
- - ---·-----

A Y'Talık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 2 1 teşrinievvel 

salı l 7 de Sirkeci rıhtımından 
kalkarak Gelibolu Çanakkale 
Kilçilkkuyıı. Edremit, Burhani
ye, Ayvalığ'a gidecek ve dö-

nüşte mezkOr lskelclerlı birlikte 
Altunoluğ'a uğrayarak gele
cektir. 

Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahnıutşevketpaşa) vıpuru 

2 l teşrinievvel salı akşamı 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 

Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rize'yc gidecek ve döııUftC, 

:;urmene, Trabzon, Tirebolu, 

caresun,Ordu, Onye, s~ınsun, 
Sinop, lnebolu, Zonıı:uldai(a 
u~ra yarak gelecektir, 

Mersin postası 
(ANA~'ARTA) vapuru 22 

Te~rinievvel çarşamba 1 1 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alıliye"ye uğrayarak 
'.\krsin'e gidecek ve dönüşte 

ay .ıı iskelelerle beraber Taşu

cu. Anamor, Kuşadası'na u~ra
ya~aktır. 

Andifli, Kalkan yulcu ve 
yiikii gidi~ ve 5clişte Fethi
yc'de aktarma surctile alınıp 

vcrilır. 

Çanakkale için yLik alınmaz. -

Lüks ve sür'at postası 

ADANA vapuru 
ıeşrinlevvelln 

20 p rt • günü 
inci aza esı akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Çanakkale, İzmir, Sakız, Küllük, 

Bodrum, Rodos, Fethiye, Antalya 
Alaiye ve Mersin e azimet ve 
avdet edecektir. 

TafsilAt için Galata, gümrük 
karşısında, Site Franşez hanında 

12 numarada umumi acantalı· 

ğına müracaat. Telefon Beyoğlıı 

1041 

Limanımıza muvasaiatı beklenen 
Vapurlar 

DIA. A vapuau 28 teşrinle\'
vel perşembe ( Odesa, Roman· 
ya ve Bulgaristan) dan 

VESTA vapuru 26 teşrinlev· 

"el pazar ( !talya ve Yonanis· 
tan) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
PALES11NA vapuru 21 t~· 

rinievvel salı (Samsun, Trabzon, 

Bacum ve Novorosis) e 
SEMiRAMiS vapurıı 23 teş· 

rlnievvcl per~embe sabah ıarr. 

1 O da (Lloyd Ekspres) olarak 
(pire, Berendizi, Ven edik 'e 
ve Trieste) ye 

DIANA vapuru 23 teşrinie,· 

ve! perşembe (Sehlnlk, :\Iidllii, 
lzmir, Pire, Patras, Korfu, Aya· 
saranda, Brendizi, Ankona, Fiu· 
me, Venedik ve Trieste) ye 

[COSULlCH Line] kumpan r 
yasının !Uks vapurlarına aktarma 
edilerek Şlmall ve Cenubi Anıe· 
ika llmanlarma gitmek için ten 
zllilı doğru bliet verilir. 

J ler nevi tafsil~ı için Galatada 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ser Acantesme. Telefon Beyoğlıı 

2127 nya Galata sarayında 
iabılı: Seltnlk bonmarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzadı hanındaki yazıhanesine 

müracaat fdllmesl Tılefoıt 

lıtanbul: 235. 

İstanbul Umum Kasap 
esnafı cemiyetinden: 

Kasaplar Cemiyeti heyeti idaresi 

lnılhabatı 515 tefrlnlevvel eumarıesl 
günU ıaaı ondan ilçe tadır Kar• 

ağaç mezbeha dahilinde cemiy•1 

idarehanesinde icra kılınacığıııdan 
bllcUmle altkıdaranın malumu olm•~ 
Uzre UAn olunur. 

REMINGTON PO R T ATlf 
Her vakit kullanılmağa amade iyi ponatll yazı maklnısını ~lmak ister;: 
nlz satış mefberiınl31 ziyaret vt portatif .Remlngton makınası ıecru 
ediniz. Umumi ıccnıalan: Sidney Novvil ve ŞürekAsı 
Galata, Kevorlı: Bey bat• 

emington 
PORTATiF 
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