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4 anca 1ahlfcde: NUSHASI 8 KURUŞTUR 
v n ne u Z"44 ......... ._ .. ___..._,..._.. az un -.. mftddetumumflllt -veTlldl 1- Pelelı, 2-HlkAve, 3-Roman 

Balkan konferan
sında Romanya M. Venizelos pazartesi günü Ankarada.~ 
l' ltnanm öbür tarafmdıo bulunan 

a..,,..;;Ya, murahhaılarırun konfe
~·ta ııöyledilderi vec;hile kendisini 
ı.;. 8aJkan devleti deiiJ, Balkanlarda 
llıtııfaatleri olan bir devlet telakki 
ltıııektedirler. Bu telakkinin Roman· 
Y1ıııı, Balkan siyaseti üzerine mühim 
ı.;. tesir yaptığını ııönnemek kabil 
dotilıtir. Romanya, Balkan ittibaclı 
itıebbüsüne kartı sempatik bir va
~)et almakla beraber, aaıl bayati 
~eaderinin Balkanlar sahası hari

M. V enizelos Pazar' M. Flanden 1 Mübadele Hukuk Fakültesi Reisi 
Giritlilerin nakli Tahir B. cevap veriyor günü Istanbula geliyor Dün Romanyadan 

için tahsisat verildi 
B kal d k. d t Darülfünun Emininin daimi müderris~ 

an ar a ı mev ua l d l ., 
etrafında bir münakşaa er en o acagına dair kayıt yok 

şehrimize geldi 
Müşarünileyh Haydarpaşadan trene F h .. 

b• k d .... A .d k ransız nazırı s""ya atının 
ınere ogruca nkaraya gı ece .. istikrazla alakası 

tıııd., bulunduğunu da ..tdamakta- M V • 1 •ı h dıı-. Memleketinin meclisi meb'uaan • enıze OS l e ariciye nazın Ve 
l>iai olan Romanya hey'eti murahlıa refikası da beraber uelecekler 
l.ıaı reisi daha konferansın açıldığı & 

tiio Ro~nyanın, bir Balkan ittiha- ATİ1:'1A, 21 (Apo.) 
dıodan neler beklediğini aarahade M. Venızekıııun Anka
>011...u,tir. Romanya mevcut mua· raya vuku bulacak seya
b•de ile huaule ııelmiı olan buııiinkii hatinin teehhür ettiği 
•İ)aai iıtatükoyu aağlamlaıtıracak ve hakkında çıkan şayia
b,, Balkan Lokarnoıu ile karfılıklı lar üzerine Türkiye se
lıııııiyet meselesini halledecek bir firi Enis B. Yunan hari 
8•1kar, ittihadına taraftardır. Ancak ciye nazırı M. Mihalako 
~en deleııasyonunun fikrine ııöre pulosu ziyaret etmiş ve 
"" ittihat, Romanyarun bafka ııaha· M. Venizelosun Ankara 
ı.,dııki hareket ıerbestiaini takyit et· ya seyahatinin hakika
llıenıelidir. Balkan ittihadına girecek ten 30 teşrinievvele te· 
dt.,ıetıerin diğer sahalardaki vaziyet hir edilip edilmediğini 
'• .ı&kalan hiç bir suretle mevzuu sormuştur. Enis B. bu 
~&edilmemekle beraber, Romanya- mülakat esnasında An
i ~ n~,ktayı.tasrib etmek~e. men· karada Türkiye ile Yu· 
~t rormuıl~rdır. Ro"':""y~ ~çın .~r nanistan arasında tica
. •e merkezı Avrupa ıılenmn bınn ret konsolusluk ve jka
~ Planda olclufuna tüphe yoktur. met mukavelelerinin ak 

halde müstakbel Balkan ittihadın· ti için cereyan etm kt 
il-, Romanya dolayıaile, (Yugoslav- lan .. ak t" 2; te e 
h İçin de böyle) bilhasaa merkezi ~ . mulz kaerda ınb" ş 
.\ .... _ . 1 ri . "L'- b" 1 nnıevve e ar ıtece-

• .-"Pa ıt e mn mu.nuu ili' ro oy· ,x..ı d · b l d 
'~•••"- b""cli 0 1 d . al"·- r.•n en emın u un uğu .. , -.• ta u r ev e enn ... . . 
'• nu ve bu ıtıbarla seyaha 

nıenfaat hudutlarmı ıu nya bu . h" . . . hi bi CiJmhurl11et bayramında .Anltarada 
'°ira.fi mefhumlarla sun'i bir suret- betın te ın ıçın 

1 
ç dr}e- bulu11acalı olan M. Venlzeloı 

le t-dit tm-'- .. kü" 1 E p mevcut o ma ıgıru il .Nk 1 , - e ""mum n O amaz. • • , e re,, a Brt 
ler Tuna nehri Balkan melhumunun beyan etmıştır. 
~biti huıuıunda ileri slirülen eaas- Türkiye sefirinin müzakera- nievvelde icrası karargir olmuı 
11 Unsurlardan biri telakki ediliyorsa, tin müsait bir mecra takip etti- ve keyfiyet Türkiye sefirine de 
"ılun kıyılarında hayati menfeatleri ği hakkında verdiği izahat üze- tebliğ edilmiştir. 
'lıı.. diğer bazı devlederi de ıröz ö- rine M. Mihalakopulos M. Ve- M. Venizelosun Ankarayı 
'il.,, getirmemek kabil değildir. nizelosu ziyaret ederek Türki- ziyaretinin Türkiye Cümhuri

.. aomanyanın Balkan siyasetinde lik ye sefirile mülakatinı anlatmış yet bayramına tesadüfü burada 
;ufiindüğü ıey, bu cephede faal bir ve iki Yunan rectilü arasınd;ı bir fali hayır addedilmekt-e ve 
,•1 oynamaktan ziyade her hanııi bir vuku bulan müzakere neticesin- Yunan başvekili ile hariciye na-
ureııe sükun vak~inin teıiıini ııör- de Ankara seyahatinin 25 teşri- (Devamı Beıinci sahifede) 
~·ı. ve aııl dikkat ve enerjisini eli
, er cephelere tevcih etmektir. Bunun 
i;,, Romenler, Balkan konferanaın
l~ bezı deleııaıyonlar araaında ha
~· olan ihtiraıh münakafalara kartı 
~Yt ve bitaraf kalmıtlardır. Reis
i ' hile ıon kahine buhranı aebebile 
'."'f •ransm en metııul bulunduğu 
·~ 2amanda Atinayı terkederek Bük 
~ ııitmittir. Konferanıta bayii 
~~tü koparan ve nihayet tatlıya 
~lanan Bulııarların akalliyeder me 
~İni de Romanyalılar daha sakin 
~ ~~İyet ile karııladılar. Çünkü on· 
~o asıl dikkat ve endiıelerini cel
~ •n Bulııar akalliyetinden ziyade 

) 

- ita cephelerdeki akalllyederdir. 
İtıi'1.yamn vaziyetine ııöre, Ballııan 
1 ı...dıru,bilhaua iktıaadi münasebet 
~ bıenfıultler noktai nıızıırından dar 

çerçeveye hasretmek belki de 
~~iil olacaktır. Birleımelerden 
~t, ıulhün tesisi ve idameal, mil
~ 'l'ln refah ve saadetinin temini 
.ı_ duiunu takdir, dıİha ııeniı ve 
>ı, h• liberal dütünmekte hiç bir mah 

'Yoktur. 
ZEKi MESUT 

Dayinler vekilleri 
~~ llayinJer vekillerinin panrt .. i gll 
'lıc.!:h~ize gelmelerine intizar edil 

''•dır. 

Beş hasta var! 
l!tem Izzetın geni •~r 
Sir kaç güne kadarMl//lget 
lleşretmeğe baılıyacaktır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
~tem Izzet'ın eıert, 

fakat B-'klgs'ln 
romanıdır. 

Hayvan sergisi dün 
has ahırda açıldı 

Bu sene, geçen seneye nisbetle iki 
misli hayvan teşhir edildi 

Sergiyi yarın akşama kadar arzu edenler 
ziyaret edebileceklerdir 

: .. ~ .'1\ 

Dün has ahırda hayvana.' ıergislnln reıaıl kllşadı 
Dün saat 14,30 da Dolınabah 

çe'de dördüncü hayvan sergisi
nin resmi küpdı icra olunrnuı
tur. 

Resmi küşatta, vali muavini 
Fazlı B., Kolordu kumandam 
Şükrü Naili paşa, Birinci fırka 
kumandanı Rüştü paşa, birçok ' 
müessesat müdürleri ve rüesası 
hazır bulunmuştur. 

olmadığını söylüyor Muhtelit mübadele komiayonu bi Daimi olmıyan müderrislerin faaliyeti ilmiyesi 
taraf azasından Jlrl. Rivaa cuma ı:ünil 

Fransız Ticaret Nazırı M. Flin- saat 14 te ekspresi~ sehrimiıc r:ele· diğer arkadaşlarımızdan aşağı değildir. 
den, refakatlerinde refikaları, keri- cektir. 
meleri ve ticaret müdiri umumiti Annelerin ait Darülfünun emin intihabı me 
M. Şarmey olduğu halde dün akşam reial addedilip ed ı "elesinden sonra ortaya çıkan 
Romen bandıralı Prenses Marya va- miyeceği mesele dedikodu hala devam etmekt-e-
puru ile Köstenceden şehrimize gel sindeki noktai n dir. Bir çok müderrisler her gün 
mişlerdlr. zar ihtil&fnu Yu derslerden sonra fakültelerinde 

Memleketimizin misafiri olan M. nanlılar hakem 
Flandeni Vali B. namına polis mlldü- havale etmişler toplanarak bu mesele hakkında 
rü Ali Rıza B., Fransız sefiri Kont dö Türk heyeti mu şiddetli münakaşalar yapmakta 

1 Şambron, sefaret erkanı ve şehri· rahhasa11 da ke} dırlar. D!in gene hukuk fakülte-

l mizdeki Franıız kolonisine mensup fiyeti Hariciye V < -; müderrisleri reis Tahir Be 
bazı zevat ta bulunuyorlardı. kAletlmize bildir · 

ı 
M. Flanden gösterilen hüsnü ka- miştir. Talimat b, yın yanında toplanarak vaziyet 

bul den çok mütehassis olarak göste- klenilmektedlr . lıakkmda görüşmüşlerdir. 
terilen .sami~yete ha,raretle. ~yanı Girit, Hanı Ankaraya gönderilınit olan 
teşekkür etmış ve Turkıyeyı zıyaret mühacirlcrinin n intihap mazbatasmm bir hafta· 
fırsatını bulduğu için ıon derece ti için 4 bin lir ya kadar neticesi ile birlikte ia-
memnun olduğunu söylemiştir. d dil 

Müteakiben müşarünileyh sefirin tahsisat verilmiş- Bıtaraf azadan e e eceği tahmin edilınekte-
otomobilile Fran81z sefarethane- tir. Bu tahsisat ge- M. ANDERSON dir. Edebiyat ve İlfilıiyat fakül-

l ılne gitmişlerdir. I~ gelmez nakle me~ur olan zat Gi- teleri mUderriıleri diğer müdeı 
M Fli d k rtde hareket edecektır. · ) k b" . . n en • endisile görüşen Dün k . d ıl b" . nıı ere arşı tam ır cephe al-

bir mubarririmize kıaaca demiştir ki: omıayon a yap an uro ıç- akta . dd l d 
T,._,_, · · tiınamda bankalarda mevcut mevdu- m §1 et e evam etmekte-

• - unuyeyı "'Yaret ettiğim için dirl 
çok memnunum. Yarın (lıugün) ak- atın eıhabına iadesi meıelesi ı:öril- er. 
pm Ankaraya hareket edeceiim. An ıülmüttür. Ankara itlllfnamesi muci- Dün Darülfünun ıemin veki-
karada Tilrk erkanı hülıiimetini ziya hince itllifnamenin aktedlldiii taırlh li Mustafa Hakkı B. bir muhar-
ret etmelıle çok bahtiyar olacafnn. :e bankhalbarda .mdev~u.t oland~evddua- rlrimhıe demiştir ki: 

Seyahatim hakkında 11azetelere ın as a ~a ıa esı ıcap e ıyor u. " D "' lf • • 
• -•--- •-- det tik Bu meıele büro irtimamda konu- - anı ttnun emıni bttaraf ........,.._,. av et teıı ....... beya ' 

şulurken Yuqan müşaviri M. Pllyon 
bu mevduattan Yunan hilk(lmeti ta
rafından bankalardan alınıp ta Em- -
niyet sa,ndığına yatırılmış olanları . 
nın bankada mevcut addedllemlye
ceğini. çünkü Emniyet sandığının 
hükumete ait olduğunu söylemi§tir. 

Bitaraf rüesadan M. Anderson 
bu mütaleaya itiraz eylemiş: 

- Dünyanın her tarafında Emni
yet sandıkları hükümet emrindedir . 
Fakat aile servetlerini muhafau e-. 
den aile istikrazları yapan ve küçük 
~anka ışlerile iştigal eden bir bankP. 
mahiyetini haizdir. Emniyet sandı • 
ğındaki mevduatı aynen bankada me 
vcut addetmek lazımdır, demittlr. 

M. Ander,onun bu mütaleaama 
M. Pilyon Yunan murahhaıı ile &11-
rüpneden cevap veremiyeceğinl bil
dirmiştir. 

Komisyonda bugün üçüncü, yarın 
da dördüncü bürolar içtima edecek
lerdir. 

• 

hiJprDllJ:zade l<uat Beye ce· 
vap veren 1 ahir Bey 

olmalidir. intihap gayri kanuni 
ol1aydi ic:ra ettirmezdim. Hem, 

Devamı 5 inci sayfada 

Yeni Ankara polis 
müdürü 

/<ent>rgolunda sogulaıağa teşebbllı •dilen kiJşk; madak-
11onda bekçi Nuri, Bekir muharrlrlmi:ze izahat verigorlaı 

Dan ıehrlmiu g•len 
M. Filinden 

natta bulunacağım. Cumartesi JIÜnÜ 
Ant.aradan lstanbula döneceiım ve 
Sofyaya hareket edeceiim. 

Atinayı da ziyaret ettilıten sonra 
Pariae avdet edeceğim. 

Ankara polis müdürlü-
ğne müstakil jandarma 
taburu kumandanı yüzba-
şı Salih B 
in tayin edil
diğini yazmıs 
tık. 

Salih Bey j2 
danna yüzbasır 
olmakla beraber 

F eneryolunda 6 haydut 1 
köşkü soymak istediler 

"'<:öşk bekçisi Nuri ile Bekirin kollarını 
bağladılar, ağızlarını tıkadılar 

Seyaahtimin bir iıtikraz aktile alaka 
dar olduğu doğru değildir. Ankarada 
bu seyahatten bilistifade (Türk. Fı
ransız ticaret itlerine temas edilerek 
umumi surette ıörüıülmeıi tabiidir,.. 

Hukuk mektebi- Soygun teşebbüsü akim kaldı fakat haydutlar da 
ni ikmal etmis iz bırakmadan kaçtılar Bugün sefarethanede Fransız İla

zırı şerefine bir resmi kabul tertip 
edilecel<, kendilerine İstanbulda bu
lunan Pransız tebaaları takdim oluna 
caktır. 

kıymetli zabitle- • 
rimizdendir. Kızıl~oprakta Feneryolun- köşk bekçilerinden Nuri ve Be 

Bu vesile ile bir resmıni der 
1 
da Tahsın Paşa köşkünün Ağa- kiri bağladıktan sonra köşkü 

cediyoruz. lar dairesinde müsteciren ika- soymıığa teşebbüs ettikleri ya· 
met eden ankazcı Genç ağanın zılıruştı. Fransız nazırının Türkiyeyi ziya

retine ve bilhassa İktisat Vekili Mus
tafa Şeref B. ile yapacağı müzakera
ta ehemmiyet verilmel<te ve iki mem 
leket arasındaki dostane münaseba • 
tını takviye edecek mahiyette görül
mektedir. 

Adliye müsteşarlıg" ı dairesine gece yarısı girmek is- Dün bir muharririmiz vak'a 
tiyen altı kişilik bir çetenin (Devamı Be9inc:i sahifede) 

Bazı ııazeteler lstanbul müddei u
mumiıi Kenan Beyin Adliye ınüıtt. ... 
ıarhğına getirileceğini yazmışlardı. 

ANKARA,21 (Telefonla) - Fran Bizim bu huıusta yaptığımız mÜ· 
temmm tahkikata nazaran böyle bir 
tayin mevzuu bahs olmut değildir. (Devamı Beıinci sahifede) 

Haydar Rifat Beyin Yünkers tayyaresi 
affı için teşebbüs dün gitti 

Avukat Haydar Rifat Beyin On gün kadar evvel Alrnan-
affı için Baro tarafından bir te- yadan Bükreş tarikile şehrimiı:e 
şebbüs yapılması diisünülüvor- gelen ve burada bozulan Yün-

d kers G: 38 dün sabah Atinaya u. 
Baro, azala- müteveccihen hareket etmiştir. 

n arasında bir Yünkers G: 38 in dört motö-
kaç kişiden mü- rünil idare eden elektrik aksa-
rekkep bir heyet ınmdan bir parça bozulmuştu. 
seçmiştir. Bu he Bu kısım yerinden çıkanlarak 
yet, af için ya- Almanyada Yünkers tezgihla-
pılacak mtiraca- rmdan getirilen yeni parça, ye-

ı atm şeklini ka- rine konulmuştur. Bu tamirat b Bu romanda bir kadının 
b llttın maceralı bay ah ile 
beraber eıki, yeni ve ileri 

b~Y•tın bütün tezahürlerini 

1 ~r ~i~em l fılimi gibi göz· 
b rınızın önünde canlı bir 

Resmi küşat başlarken, Faz
lı B. birkaç söz söyliyerek ser
ginin lüzum ve faidelıırinden 
bahsetmiştir. 

Bu sergiye, sırf ehaliyi teş
vik ve tergip için beş bin lira mü 
kafat konmuştur. Bu mükafat 

·r· rarlaştıracaktır. evvelki gün öğle üzeri bitmit ve 
Diğer taraftar: muayeneleri yapılarak muvafık 
H. Rifat Beyiı· 1 görülmüştür. 
affı, ancak bir Tayyare dün sabah 6 40 da 

'-ide bulacak1.1nız. 
sergiye iştirak eden hayvaı1a bir Vail muavini 1 azıı Bey 
jüri tarafından derecelere tak- küşat n11fRu n11 siJylügor 
sim edildikten sonra hayvan sa- edilecekti:. 
hiplerine mükafat nlarak t,,vzi (Devamı Beıinci •ahifede) 

affı hususi ile ka- Baro ,.;., haraket etmiş ve havada' bir tur 
bildir. Bunun için Hilmi Bey . yaparak 1stanbulu selamladık. 
de ancak !•'cillet Meclisinin ka- ı tan sonraAtinaya müteveccihen 
ran lazım ı<elmektedir. yola çıknuft:ır. , - Ko•ı•11• lllr ml•IJ/lr aeliuor. 
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No: 72 (Tercüme ve lktlbae 
hakkı mah'uzdur.) 

Ortalıkta müşkilat ve 
şikayet artıyordu !. 

Sultan Hamit bu şikayet ve ıztırapların 
neticesini tahmin etmişti 

:\-tlLLIYl!:T T~ŞRINlt: V V 1!.L l !l.":lV 

HARicr HABERLER .. 
Almanyada elele veren teşkilat 
Bir taraftan " Çelik Miğfer,, teşkilatı, diğer taraftan 

Hitler'in ; Milli Sosyalist Fırkası ,, faaliyettedir 

Filistin .. 

Darülfünunda yenıden 
intihap yapılacak 

Maarif vekaletince yeniden intihap 
yapılmasına lüzum grüldü 

ANKARA, 21 (Telefonla) - ta Maarif Vekaleti, Dari.ilfürı 010 

Darülfünunda eminlik için ye- t kil t. mütaleaslJll 
niden intihabat yapılmHma lü emano ve e ıne 
ıum görülmektedir. Bu husus- bildirşcektir. 

!llf. 

Bütçede tasarruf 
931 bütçesinin son şekli tesbit 

edilmek üzredir 

C. H. F. daha nere· 
)erde kazandı? 

Brezilyada ihtilalcilet 
ilerliyor 

Buenos - Ayres . 20 ( A .. ~· ~ 
Poro Allegreden bildirild_ıgı~e
göre bütün cı phelerde ~ıer " 
mekte olan ihtilalciler, bır ço1' 
noktalarda Paranapanem3 :, 

İtare nehirlerini geçmişler,. 
Saopaulo arazisine girrnişle e 
dir. İhtilalciler muharebe}' 
girişµıekten çekinerek geri ç~, 
kilen federallerle temasla'' 11, 

kaybetmişlerdir. Espi~it~:?ıci 
to eyaletinin tamamen ıhtı a ,,, 

. ld - ıee• lerin eline geçmış o ugu 
yüt etmektedir. 

Madrit, 20 A.A. - J'.a:rıı tc' 
ne valisi Francolie nehrıı:un Jel' 
yezanı yüzünden vukua &~, 
hasarlar hakkında M. Ber .,r
guer' e ma!Umat ve izahat . \ 'f' 
miştir. Şimdiye kadar nehrtll tı< 
tağından 14 ceset çıkarılıtıl9 
20 yaralı vardır. 
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MlLLIYET ('.\RŞAYIB.\ \!5! TEŞiÜfİilEVVEL 1931> 

inuhtir-i'11fh8batı killiunuevvelde icra edi ece 
-

M. mektebi 
İstanbulda 500 
nıektep açılacak 

Tek taksi 
Yapılan tadilat bu 
hafta tastik edilecek 

1 B~ledlgede J 
Şehir.meclisi 

Muhtarlar 1 Ekonomi ] 

intihabat kanunu- ihtikar 
evvelde yapılacak Ç f brik 1 İçtjma salonu tadil İmento a a an 

Muallimlere 50 lira maktu Bura modeli bütün Tür- edildi Muhtar intihabatı beledi- tröst yaptılar 
yeninkinden daha hara- l 

ücret verilecek kiyede tatbik olunacak ratli olacaktır Ticaret odasının davetine 
ıı Hatipler oturdukları yer- 1 o;._ u.••ne Millet mektopleri 1 tevi- Evelce Belediye tarahndl.a - · · ı'cabet etmedı'ler •. •. ...,"' 

..,.. k d ·· ·· li ki Yem yapılacak muhtar ıntı-. nıde faaliyete bqlıyaca tır. kabul edilen talı: taksi maddele- en soz soy yece er . . 
"'lıtaarlf müdüriyeti İatanbul~ bU . d b tad ' l"t ...,...ılmakta- . _ . 

1 
habı ıçın hazırlıklara bqlanmq Evvelki a:ön Ticaret OdHlllda çi-

1 
;:~ semtlerinde mektebe gıdecek rın • a:ıı 1 

" Y-r Ealı:l ~mıyetı beledı~e ':"' o tır. İntihap, Kanunuevvel içinde mento satan tllccarlar blr içtima yap-
;;unn miktarım hesap etmlı ve 500 dır, . . . _ nunda yom a:ıayı tama~ıle ıstı- başlıyarak bitecek bir Kanıuıu- llllflar ve 5imento fabrikalarmm lhtl-

tktcp açmıya karar vermiftir. Yeru yapılan tadılit hır haf ap edecek derecede. tadılAt ~· saniden itibaren de yeni muhtar kir yaptıklarından acı acı fiktyot et 
llu mekteplerde dera voroaek ho- ta zarfında belediye encümeni 1 Sal d k t le mi§lerdlr. 

<tlar - pı mıştır. on a. 1 gaze ecı .
1

_- !ar vazifelerine ba§lıyacaklardır. Ticaret o~ dün de gimento fab 
Uz·r a, ~aı~rınd~ hariç olmak ne arzedilecek ve encümenin re ve .. samilere aıt yer byü. Bu sefer kı" muhtar ın· tı"hab-- hi....__, · b' ı · da c,;:_ ~ so !ıra ucretı . maktua veril~- tesdikine iktiran ettikten son lm b d 1 1 li "~' rlkaları sa ,,..,..nı ır çtimaa vet 
«ır. Bu huıuata ıcap eden tahu- - tll ~ş, uraya .s~ a ya ar 1 belediye intihabından daha ha- etmlttir. Falıııt çimento fabrikatör 

lııt •yrdmıttır. ra neşrolunacaktır. ve edılerek 68 kışılık yer yapıl- raretll ve mücadeleli olacağı tah !eri bıı daYete icabot etmeğe bUe 111-
- Öğrendiğimize göre beledi- mıştır. . d'lm kt d' zum blsaetmemftlerdlr. 

C • ' • ' • yenin tesbit ve ilan edeceği bu yeni dahili nizamnameye gö mınDeü 1kü. e"Ye ır. ,, . İıtanbulda beş çimento fabrikaaı , Halk fırkasının tek taksi evsafı Dahiliye vekıi b 1 d ki d ö n ıarın gazetesı vardır. Bunlardan dördü aralarında 

Arlı ~alıımı Paslıalga maçında reınd geçit 11apark11n 

- re aza u un u an yer en s z ht 1 b 1 d' • 'hah bir tröst yapınıtlard.rr. Bu tröat çl-letince de aynen kabul edil:- .. ı· kl · · · h ' t b t k" . mu ar ann e e ıye ıntı ın-• t k'l"' t soy ıyece en ıçın ı a e m- da H Ik f k 1 h ' .. t dik mento fiatlerini ietediii a:lbi tesbit et yenı eş ı a ı cek ve bütiin Türkiye takııile- süsü kaldırılmıştır. Reisin otu- l . a lır_ ası .. ek~ıfne go~lme~ ' h mektedir. Şl.mdi çimento fiatlerl 145 y t k z· k f' L k' i . 
Al•k d h f"!d .. l ri • fta 1 al eC ' ! k~ . i • • en yarar ıga mU a aten l U a kuru- ••tılmaktadır. unan a ımı ıs O Ü eps ıy yenmı• ,,. " a a ar ma a ı e soy en- nın aynı evsa o m arım racagı yer ere atıp er ıçın san be .. ti . . 

25 
k 

50 
•- - ' 'il 

~ • g ine nazaran Halk Fırkası ~u huri kılınacaktır. dalya konulmuştur. k r ucre kerın1ın _ uruşttan Yapılan tahminlere nazaran Avru p k } k k 

Aris Yunan takımının 
Selanikteki son maçları 

ltuııunun son içtimamda inti- Diğer taraftan şehrimiz oto- Meclis katipleri evvelce ol uruşa çı arı acagını yazmıştı . pada çime\ıto fiatlerl bizden yüzde Ve as 8 ya Upasını azanmışbr 
' H Ik f k '" f · · H kkı ş· 240 nisbetinde daha ucuzdur. Allka ıap edilı:n 40 kiş ilik idare he- mobil acentaları da birleşerek duğu gibi değil, meclis azası a. ır ~~ mu ettışı a . 1 darların mUtalealarına nazaran çimen Önümüzdeki cuma günü Fe- futbolcularile bir kaç maç yap. 

Yeti meclisin içtimamdan ev- İktisat Vekaleti nezdinde neş- arasından intihap edilecektir. naSt_P?~ dun ~u hususta bı_r ~u tonun torbası en fazla 100 kurut ol- nerbahçe ve pazar günü Galata- mak üzere şehrimize gelecek
vcı Ankarada toplanmaktadır. redilen taksi evsafının aleyhin Meclis ilk celsesinde riyaset harnrıı~ıze ş~ ızah~tı ve~ıştır: malıdır sarayla iki maç yapmak iizere tir. Balkan Türk kaflleairıiıı 
llu içtimada evvelce verilen ka de teşebbüste bulunmuşlardır. divanının intihap edecek ve ev - Boyle hır şeyın kat ıyyen T. Odasının hesaplan şehrimize geleceğini evvelce yaz Atinada bulunduğu müddet adi 
tar. lann tatbiki etrafında gör.i- Otomobil acentalarının bu velll. bütçe encümenini te•kil e- aslu esası Y.0 ktur .. F.ııa.s. e_n muh- b' dıg' nnız Şimali Yunanistan ıtam fmda gerek reısmt mahafilden 
Ş l Y 1 il k k Ticaret Odası meclisi bugün ır iç ,.... •• 
u C<ıektir. teaoebbüs ve müracaatları veka- decektir. Encümen hemen ye- tar .ara ver ece ucretı anun tima yapacaktır. piyonu "Aris" takmunın Selli- gerekse sporcular ve halk küt-
.. \Ti!ayetlerdeki yeni t.eıkilata let tarafından Tic \ ret odasına ni bütçeyi tetkike başlıyacak- - tayın eder. Bu içtimada Odanın Nisan, Mayıs nikte yaptığı son maçlarma ait lesinden görmüş olduğu fev· 0

tıiiınüzdeki ay ba1]ında başla- havale edilmiştir. Oda bu hu- tır. Fazlı Bey ne diyor? Haziran hülaiıai hesabiyeleri tasdik tafsilatı mezkur takımın kuvve- kal~de· hüımü kabul ve doetluğıı 
nacaktır. Bu itibarla her viU- susta tetkikat yapacak ve tet- Mazbatalar hazırlandı ~uh~lar~.".eri~en ücretlerin edilecektir ti hakkında bir fikir edinebilme- mukabil bizim de Sel&niltli .. 
~ette fırka grupunun kararla- kikatı neticesini İktısat Veka- Şehir meclisine intihap ed i- tezl>'.1t edıl~c~1,! ıddıalanna karşı kın~au':~~e~~r~:;~~c;~~:~~: !eri için karilerimize vcrmeği p~rc~lar~ ayı_u nezak.et voe s~-
c na göre yeni teşkilAt yapıla- letine bildirecektir. len azanın mazbataları hazır- Yalı muavını azlı Bey demiştir tadili hakkındaki rapor müzakere e- münasip bulduk: mımıyetı göstererek Ttlrlı:lü 
Oillttır. ' • ıııı • ' lanmış ve kendilerine peyder- ki;, Bo""yle b' il t k' dllecektlr. • . ğün ruhi asaletini bir daha Uı-

rın . t ildil Nn fid l ki . ._ l - ır m racaa va ı K b' f' ti . Selanıkte yapılan"(P~,?-1!.a har etmemiz zanıridir.Heınştı-
an ve zıraa m r- mune anı an pey teblıgat :ı;apılrı:ıağa 'u~ş .an- de-ildir. Esasen bu ibi i 1 r am ıyo ıa erı kupası) maçlarında Ans uç rilerimin bu zarureti benden ev-

leri arasında becayiş Ziraat umum müdürlüğiı ~ıdştı~. _Meclıdsın b~_1:eşrhınısa- doirodan doğruya Jı.ıayetş~a- Dün boraada İngiliz liraaı 1030 ku galibiyet kazanarak Hergül ta- vel kabul ve teslim ettilı:lerin-
A .. . .. mekteplerinin fidaıılıklarınm nı e ıçtımaa avetı ıçın azır- k . ttl M h al ruıta açılınıt ve bir aralık ı 030 on kımile beraber finale kalıyor.Bu den emın' olmakla boraa..·r Bal-

la "-ntalya orman mudürü Ccı- hepsinde birer nümune fidanlığı !ıklar bitmiştir. amma '.11di kr: u .tar par an- paraya yükseldikten sonra gene 1030 ""' 1 
A i B M ' l M .. ıc.1 '" · nm tezyı ımsenın aklından kuru•ta ka nm t müsabaka geçen cuma gilnü b- kan kafiles·ının· re'-i ıdatl.le ııı .. ~zm ey . ug aya, ua a tesisine karar verdi. Darülfünun emin vek ... etıne . ti. ,, • pa ış ır. -.. "' 

Udiirü Alaettın B. Antalyay.ı A . d il k tayin edilen Mustafa Hakkı B. geçmemış r. Liret 90?, Altın 914 kuruştur. altı bin kadar tahmin ed:.Jen se- bir kerre daha bu hwıusa oazaıı 
'abık Kütahya orman müdiirü vrupaya gön er ece in emri, tasdiki Aliden dün Bu sene de muhtar intihabatı Konsorsiyom heyeti yircinin azim tezahüratı arasın- dikkati celbetmeyi vicdan bor-
fsun B. Samsuna, Kös orman- ziraat memurları Darülfünun emanetine gönde- Kanunuevvelde ve lstanbulun b l da yapılıyor. "Hergül" takımı cu telikki eyledim. 
~fen müdürii Ekrem B. Yl- .1 . 't" her tarafında ayni günde yapıla ugiln top anıyor çok temiz oynayan, kuvvetli bir . BÜRHANEDDIN 
lltŞehir orman mühendis mua- Ankara 21 - Avrupaya talı- rıF;şyi~m devam ediyor caktır. Muhtarların ayni mahal Konaorsiyom heyeti umumiyeai takımdır. Stadında kendilerine Birinci Balkan oyunlerı 
Viııtiğine tayin edilmil}lerdir. aile gönderi~esi takarrür eden le halkından olmasına son dere- bugün toplanacaktır. Heyeti umumi- ait olması mezkur takım için e- Türk kal/len reisi 

Adana ziraat müdürü Cev- memurların zıraat müdür ve me Beşiktal}ta yeni bir belediye oede itina olunacaktır yede ~onsorsiyom icra komitesinin heınmiyetli bir avantajdir. Nite- mıreş mOsabakalan 
~t B. Erzurum miidur·· lüg' un·· e murlarının fazla olmaa hasebi- tesisi ve diğer belediye hudutla 1 · l son bır aylı~ mu~melilt'.· alım. ve sa- kim oyunun bidayetinde "Her- 5u . .. M. hk l d tunları tetkık edılecektır. v~ Antalya ziraat miidiitjl Şe 17- le ~deceklerin imt~la seç~- mu_n. ~8; kaza teşkiUltına g~ B eme erı e Bu içtimada konsoraiyoma dahil gül" üst liste iki gol yapıyor. 
kı B. Erzincana, Erzincan zira- mesı. vekiletçıe takarrur ettı. tadıli ıçın dünde lirayı umumıye - ---: bulunan bütün banka direktörler! ha- Fakat herkes "Arisin" şaşmı-

Gür"f Heyetinden : 
24-10-930 tarihinde C. H. P. S.,.. 

oğlu kaza merkeılndelq mıntalı:a id
man aalonunda tocrltbell gi1retçllar 
arasında İllr muaabalı:a yapdacaktıı · 

ilt müdürü Ali Riza B. Antal- Yakında imtihana başlanacak- ye miiracaate devam olunmuş- K •• • t zır bulunacakbr. yan, bir tarafı aksamayan temiz 
~:Va tayin edilmişlerdir. tır. tur. Son iki gün zarfında veri- omunıs Bir günlük ihracat ve düzgün oyununun neler va-
1 apu kuyudu umumiye- Oyuncuyu döven len reylerin miktarı ilk dört gii- Son bir gün zarfında İstanbuldan dettiğini de açıkça görmektedir. 

kt l ·ı ne nazaran hissedilecek derece- Evrak mu"ddeı'umu- 1421 çuval buğday ihraç edilmiştir. İlk devre nihayeti hasımlar mii-
sinin nakli me ep 

1 
er de fazlalaşmıştır. Ayni günde 1100 çuval fındık ih- savi sayılara sahiptirler. İkinci 

/\nkara 21 - Maliye müste- Bundan bir hafta evvel, Şeh- ;; miliğe verildi raç olunmuıtur. partide "Hergülün" attığı bir 

ı - Ku!Upler; mUaabıldann le 
ve sicil numaralarını havi oetvellea;i
müaabakadan evvel heyete tevdi edt 
ceklerdir. 

kı:ı Aı· zadebaşında Millet tiyatrosun- 200 damızlık inek Zirai vaziyet gole mukabil san siyahlılar iki f,h,. __ 
1 

Riza B. bir gazete ta..• da bazı mektepliler, tiyatro o- İktısat vekaleti Biga ve hava M 1 l 
• ~·~ hakkında yapılan neıri- aznun ar ge ecek ay Anadolunun son bir baltalık zirai gol atarak coşgun tezahürat ara 
'ilt ıçin qunları söyledi: yuncularından birini döğmüşler !isinden 200 inek alacak, bunlar h k d'l ki vaziyeti §Öyledir: sında Paskalya kupasını alıyor-

., İ di. Karacabey harasile İnanlı, Kon mu a eme e ı ece er Siverek: Bağ bozumu bitiyor. Pi- 1 
d - Tapu idaresinin stanbul- Müddeiumumilik bu mektep ya inekhanelerine verilecektir. Komünistlikle maznun olup rinçlerin haaadma batlanmııhr. ar." Aris" en son maçını Make-ç~n nakli sebebile bir gazetede li gençler hakkında takibata baş Dün Romanyadan şehrimize şehrimizde ve İzmirde tevkife- Adana: Bakla, bezelye zeriyahna donya, Trakya muhtelitine kar-
"' an :\'.azıyı okudum. Nakıl lamıştır. 50 inek gelmiatir. Fakat bu i- dil h h kkmd ki . . k bqlandı. Prasa lihna boldur. 
~·cı:ıeıesme 4 eene evvel kanır K d k .. t "' en eş as a a ıstınta Aydın: incir ağaçlanndaki baıta- şı oynuyor. Muhtelit çok sert 
ttılmişti . a 1 oy ramvayı nekler derhal şehre sokulma- tahkikatı ikmal edilerek evra- :.enditc edilecek kadar fazla değil- oynayan oyuncuları muhtevi-

•· Ancak şimdi yeni bina bitti- Kadıköy - Üsküdar tramvay mış hepsi.ne tüberkilin yapılmış kı müddeiumumiliğe verilmiş- dir. İlk yirmi dakika zarfında 
~ınd tır. tir. Çorum: T ... ı. farelerinin tahribatı 

1 
d h b ' "b' . l;ı en nakil muamelesine b..11 hattının inpsı için gruplarla ye Bu ameliye netice.sinde ve- - Müddeiumumilik bu hususta devam ediyor. Bir çok köylerde Y•· oyuncu ar a alk ta ın ınne 

lUl.rnıştır. niden temasa başlanmı~tır. r . pılan mücadele fare iıtiliunın im-. geçiyor. Üç Makedonyalı oyun 
~ l)cft~rleri :ı;e?i binan_ın isti- Di_ğer taraftan mevcut hatla rem 

1 
ineklerin gözleri şı§ecek ki iddianamesini dermeyen et- men önüne geçmiıtir. cu diskalifive ediliyor. Neticede 

l p etrnıyeccığını ve berum bun- rm çıft yapılması için tetkikat veremsiz inekleri ayırmak ka- mek üzeredir. Leh tacirleri "Aris" sıfıra karşı tam on sayi-
lltııı. koridorlarda durmasını yapılmaktadır. bil olacaktır. Veremli inekler Komünist maznunları kuv- le bu mühim maçı da kazanı-
~ettiğim yazılıyor. Bu kati- Evvelemirde istimıa·ke ihtı'- Romany~ya iade edilecektir. vetli bir tahmine göre, t~kilıitı Yakında şehrimize gelecek olan 
,, Son hır hafta zarfında Ro E · K · Leh tacirlerini turing klüp de istik-~ n esassızdır. Bilakis ben bu- yaç göstermiyen noktalardan . . · ~ sasıye anununu tagyıre ve bal için hazırlıklara başlamıştır. 
a·~ mümlı:Un olamıyacağını ite başlanarak bu kabil yerler- manya ve Lehıstand~ şehn~ı şekli hükumeti tebdile teşebbüs Sanayı· bankası ne ı'şler 

yor. 

• * * 0
:Yledim. deki hatlar çifte kalbedilecck ze 160 kadar çok süt veren ı- fi'linin faili olmakla itham edil 

C" b·ı·h · · ' nek getirilmiştir. mektedirler. Komünistlerin T. aörecek? \-ar F erdinand vapuru ve ı a are ıstımli.ki lazım olan B 1 h b" . d .. 
6 t .. . . noktalarda da tedricen istim _ un arm e~. ırın en gun- - saninin ilk haftasına doğru Ağır 

Görülüyor ki şehrimizi ziya
ret edecek olan komşu Yunan 
takımı boş bir takım değildir. 

re ~!yada bu gunler ızdıv ı.; lak ya,ıırlacaktır. Bilhassa Ka- de lO-lS okka sut alınmaktadır. cezada muhakemelerine başlan
ftı.~llti· yaprlac~k. olan Bulg~ dıkö_yune temdit edilecek kı- Mülkiye talebe cemiyeti ması muhtemeldir. 
ıu lı ıle zevcesını V arnaya gö- ııım bir çok yerlerde boş ve ge- kongresi Haklarında tatbiki talep edi 
ih l\eı~ek o. la_ n B,,ulgar seyri. sefa ni" araziden geçeceg' i için bu lecek madde ceza kanununun 
" • k ç F " Mülkiye talebe cemiyeti dün 
v, • r etıru .. n ar erd_ınand,, hattın dog' rudan doğru va çift 0 146 ve 171 nci maddeleri oldu-
~ııu d hah bo d '- Beşiktaşta park sinemasında se "• 1:ll un sa .. gaz an. Iı.rak inşı:sı mukarrerdir. ğu tahmin -edilmektedir. 
••çın İ 1 nelik içtima.mı: yapmqtır. 
lıen ;:1ı:a :::~a e'::;t:~c•- Polis teftişatı hakkında Bu içtimada geçen senenin i- -

T 1 dare hey' eti raporu okunmuş ve Yalova için seri vapur ohum miltehassısı rapor ar k b lm 
aynen a ul edi iştir. Seyrisefain Yalova hattı için mU-

l'ohum ıslah mütehassısı :r . Polis ~e!ti~~ri ~arafından za Bundan sonra nizamnamenin sait teraitle bir vapur bulmak üzere 
la4 lier Kriııtavzamn celbi İk- bıta. te§ıkılat~ uz~nnde l'.apı~an bazı maddeleri üzerinde lüzum- tetkikata haılanmııtır . 
~ilt vekaletince takarrür cıt- teftışat ne~ıce~ınde ~ımdıy.e lu görülen bazı tadilat yapılmış Devlet bankası hisse 
tıııştir, kadar Emnıyetı umumıye mü- ve yeni idare hey'eti intihap e- senetleri '~"' · d . dürlüğüne bir çok raporlar gön dilmiştir. 

''llt e bır meslektaşımız derilıniştir. f Polia memurları Devlet Bankaeı 
Öldü Emnif.eti umumiye müdürü ncir müstahsillerinin bir için ml\htclif miktarda hisaelore Y•· 

Sanayi Bankası tesisi e trafındaki Esasen dünkü nüshamızda da faaliyet ilerlemektedir. 
Sanayi Birliği ikinci reisi Kazım bahsettiğimiz gibi Viktorya 

Ziya B .. bu hususta demiştir ki : Ziskof gibi, Lepski gibi futbol 
- Banka için yaptığ·.,,ız tC§ebbüs tarz ve kuvvetini yakinen bildi

ilerliyor. Yapacağımız Sanayi Ban- ğimiz klüplere karşı mühim ga
kaaı. Sanayi ve Maadin Bankası 
gibi şeker fabrikası işlcrile meşgul 0 _ libiyetler elde etmiştir. Seli.nik 
lacak değildir. Bu, büyük sanayidir. teki kaydettiğimiz son maçlar 
Bizim bankamız küçük sanayi erba- misafirlerimizin durmayıp çalış
bınm ihtiyacını temin edecektir tıklarını, anform bir hale geldik 
Zaten flize de trikotaj imalithanele- !erini ispat eder. Elimize ....,.en 
rlnin lnkipfı llzımd.rr. .,-,. 

Büyük sanayi ile de Sanayi ve Ma vesaikten "Arisin" çok temiz, 
adin Bankaaı meşgul olsun. ince, seri bir oyuna sahip oldu-

Kam bigo Borsası ğunu -esasen anlıyoruz. Bu se

ltterUn 1000- 00 t...evı 65 - .H 

Dolor 0,47 -.2~ Sııınr 3 u.:.c 

2 - Tartı 12 den bire lnıdardır. 
Müsabaka tam saat birde batiıya. 
caktır . 

3 - Hakem heyeti: Ahmet Petc_c 
ri, Kemal Seyfi, Salp, Kadıf. Rqlt 
:tFuat Beylerdir. 

Beylerbeyi klabn 

kongreai 
Beylerbeyi T erbıiyei bedeniye ,_ 

du katibi umıı.mlllfinden: lll T ....-.; 
evvel 930 tarihine mU•dif .,.._ 
nü aaat 13 te -elik konıre Ut 
lecefinden uayı faalenln ı,timaolıi 
hazır bulunmalan rica olıınu•. 

Ri}'aziyat ve fizik lagati 

Fen fakültesi yeni v. büyük 
bir "Ri,yaziyat ve fUik lQpti,. 
vücude getirmiştir. LQgat üç 
defada neşredilecektir. Birinci 
cüzü ne§redilmek üzere lQg-at 
müelliflerinden müderris Salim 
8. dün Darülfünun emin vekili 
Mustafa Hakkı Beyi ziyaret ıı
derek bu hususta görüşmiiştiir. 
Kitabın birinci cüzü yakında 
bastırılacaktır. 

Yalnız tabı hususunda Dev
let matbaası ile uyuşulamaınalt 
tadır. U sulen yapılacak müna
kasada Devlet matbaası diğer 
mati>aalardan yüksek fiat tek
lif etrnekt;.edir. Bu vaziyet 1'a,r
şrsında hariçte başka bir mat
baada tabettirilmesi diişünül
mektedir. 

200 pulluk alındı 
t, Tevfik Hadi B. bizzat bu rapor müracaatı r.lı <-MtR, 21 - İki aydanberi ı k"k k 

~ at arı tet ı etme tedir . Bu tet- Aydın incir müstahsilleri, her 
~ ... ~ız bulunan muharrir Ce- kikat neticesinde poliste yeni- sene oldugu' gibi, bu sene de hur 

zılmağa batlaınıt'udır. 

Siyamlı iki prens 
şehrimize geldi 

Frantı: li 00,0, Mart ı 9.'!,5( 

beple şehrimizdeki maçlar bil
tün mAnasile meraklı ve o nisbet 
te ehemmiyetli olacaktır. 

İki güzide taknnımızm sarfe Ankara 21 - Viliyet idarei 

deceği emek iki galibiyetle le- yehuı:=e~kii.~karallkakza ~ebanahi 
tevvii ts b" b l ·1 1 yuz pu u mu yaa ç e e ır eyne mı e maç etti Pull klar G . ' ftli " . 

Liret 1 00,0S? •,ey 79 -,45 

O rıh mi S6 - ,4'l Oin:ı.r IH uey, dün emrazı sariye has- d b 1 h t 1 b k 
""l~h en azı ıs a a yapı ması e da incirlerinın" alınması sureti' -•esinde vefat etmiştir. 1 k d" v enme te ır. '1 k d'I · · h" Dünkü ekspresle ıehrimize Al- _, ____ ...._ ____ ....:.. 

ıe · N k Millkiye müfettişlerince muhtelif 1 e en 1 ennın ımayesi için " s· il · ta A h il d 
derecesinde ve belki daha fazla l"th. . u f azıd çı gı ıına 

. . . 1 ktır " anesı tara ın an yapılımş-memnumyetı mucıp o aca . tı" 

2(o -,65 

~,rıok 2 4J,50 Koron 15- ,90 

nı ümune öyü M "' ki t İ h" • manya . .,an ıyam a eı raliaine men vrupaya ta s e o-i ecek zamanlarda itten el çektirı"Jen zabıta us ra n ısarı umumı mü- b 
1 

6 • Aıı.k sup ır prens ve prenses ge mi§tir. , . . 
var ara 21, - Mahköy veci- memutları hakkındaki tahkikat ev- dürlüjüne ~üracaat etmişlerdir Aditya ve Abhakara namını taşı- talebenın ımtıhanlan Sportmen halkın, arkadaşla-
t\e ~~?~. Y~p~makta olan nümu- rakı tamamen ikmal edilmiş, bunla- Utelcıler cemiyeti yan bu prena ve prenses mütenekki- rın oyun günü Stadiytomda yer 
lj,. o:vunun ınşasına devam edi rın bir kısmı Dahiliye Vekilletine, ren seyahat etmektedirler Avrupa imtihanlarına girenlerin 

JOr bir kısmı da müddeiumumiliğe tev- Otelciler cemiyeti yeni idare Prenseı ve prens şehrimizde evrakı Maarif Vekaletince tetkik bulup rahat rahat maçı seyir e-
1 l\tUteahh. b di edilmiştir. hey' eti intihabı yarın yapılacak- bir kaç gün kaldıktan ceonra .,krar edilmektedir. debilmeleri için vakit kaybetme 
><oy· ıt u ay nihayetinde Sahte altın dişler tır. ,Avrupaya döneceklerdir. Vekalet evrakı tetkik ettikten ıon den biletlerini Zeki Rıza mağa-lıuı u t~slim edecektir. Buraya Tü k t • ti" Prens Aditya kendisile görüten r~ bir kaç a:Une _k•.dar ne~iceyi Maa- zasından tedarik -etmelerini tav-tı· ıe !rarı_stan muhacirleri yerleşti" Sirkecide bazılarının kendi- r ıp cemıye bir muharririmize kısaca : nf emanetine bıldırecektır. Avrupa-

c k ı · · · d h il siye ederim. e tır. erıne dışçı süsü vererek otelle Türk Tıp cemiyeti idare he- - Güzel memleketinizi görnıeğe a ta s e. gönderilec7k lise mezun-
Se f 1 A k re gelen Anadolu yolcularını yeti atideki zevattan teşekkül geldik, demiştir. !arının mıktarı Maarıf vekaleti na- A. ESAT 

ır er n araya ve askerleri ig' fal edip sarı tc- etmiştir. Hahambaşı hasta mına 8' 1~&at vekaleti namına . 0• Muhterem lstanbul 
"d" ) Nafıa Vekfiletı namına 8, Harıta 

t- :J1 ıyor ar nekeden diş yaptıkları etibba Dr. Mazhar Osman, Burha- Haham başı vekili Becerano müdüriyeti namına 2, gene Maarif halkına 
~.,.,:':;:~~da~ i sefirler Cümhuriyet o~as~na ~~ayet ve ihbar edil- nettin, Aziz Fikret, Alunet Fah Efendi 15 gündenberi hastadir. vekaleti namına usulli tedris için 3, 

nka , a azır bulunmak üzere mıştır. a bunlar hakkında ri, Fethi, Şemsettin Arif Fuat Son günlerde hastalığı endişe kişi olmak üzere 29 dur. Mamafih Yarınki perşembe günii Se-
a ı:•lec-klerdir t akibata başlamrstır. • · Hamit, Hüseyin Kenan Beyler. , rici bir şekil almıştır. harita tahsili için kimse müracaat lanik klüplerinden Aris isimli 

•tnıemiotir. Yunan futbol takımı t "tanhııl 

• • • 
r. 

Yolcu salonuna vapurlar 

yanaşmıyacak 
Polis müdürlüğü Rıhtım şirketi ta 

rafından yolcu salonu önüne vapur 
yanaştırılmasını mahzurlu görerek 
men'ine teşebbüs etmi§tir 

Salon methali önünde çok çirkin 
manzaralar te§kil eden vapurlar mü
ruru uburu i'kll etmektedir. Rıhtı
mın yalnız yolcu salonu önüne isab t 
eden kısmına vapur yanattırılmama .. 
sı için Rıhbm şirketine tebliğat icra 
etmek üzeredir. 

Rıhtı!_na çıkarılan hayvanat ta ay
r~ca nahoş bir vaziyet husule ge
tırmekte ve şikilyetleri mucip olmak
tadır. 
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iyd 
ıhrrn umdesl "Milliyet" lir. 

22 'lEŞRİNİEVEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

No: 100 Telınt adresi: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Te1efou numaraları: 

1.Wıbıtl 3911, 3912, 3913 

--·-· 
ABONE ÜCRETLER! 

G 
3 aylıiı 
6 •• 

l 2 ., 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 

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

Gel~n ~vr11k geri verilmez 
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 kuruı 

hır. Gasete ve matlıeaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz illnların mes'uliyetini 
kabul elmft. 

Bugünkü hava 
Dün tn çok hararet 21 en az 

14 derece idL Rugun ruzg~r lodo< 
«ccck havı buluılu olacaktır. 

Diışes Baysvater 

Mektepliler müsabakası : -
Belediye intihabatı 

Mektepliler musabakasının 

75 inci haltamn dördüncnliiğü
nü Güzel san' attar a'kademisi ·ı
den Muallii H. kazanmıştır. 

Yazısı şudur: 

El'an devam etmekte olan 
-. belediye intihabatı haftanın en 

Dafne, düşes dö Baysvaterı yor, iri cüssesini, te~ls tenini müh~m haberini teşkil_ eder. 
telefonu açtı: begeniyordu ... Kimbilir bn ada İkı ~afta ya yakın ~nr. zaman 

- Hello ! Siz misınız Mor-\ m_ın ne ~ötü bir mazisi vardı? danberı devam ede~ ıntıh~p es 
tene? Bu akşam çok keyif si- Bır canı olmadığı ne malum-' nasında, demo.krası noktaı .n~
zim ... Gekmiyeceğim... Yarın <iu? .. Bıı düşünce hoşuna gitti . zarından .teessufe şayan hadı
görüşürüz... Böyle bir adamla yemek ye .. seler. ek.i~k olı:ıa~aktadır. Bu-

Telefonu kapadı, aynanın ö- Gıek zevkini tadıyordu. nun amılı de ıntı~ba~ p~opa-
nünde çoraplarını düzeltti, son Bir aralık şoförün dizini di- g'.111dalarının ço~ çırkın bır şe-
ra hizmetçisine emretti: · zinde hissetti... Dafne büyük kıl almasıdır. Bılhassa Serbest 

- Şoföre söyle, bu gece oto- bir hazla ürperdi ... Küçük bir F .. n~mına propaganda yaı;ıılma 
mobil istemem. lokantada, bir taksi şoförü ile sı. ıçın ortaya _atı~an ahvalı meş 

- Peki. yemek yemek ne heyecanlı idi. kuk :şhasın, ıntıhabın maks~t 
- Kapıcıya da söyle bana Adam bir aralık elini u· t' ve manasını anlıyamıyacak bır 

1 za .ı, · d b l · ·ı 1 k 
temiz bir taksi getirsin. nasırlı avuçlarını Dafne'nin eli ~evıye e u ıınması amı o ma 

- Peki. ne dayadı.. Dafne bu mazisi tadır. .. 
Eldivenlerini, şapkasını gi}- mechul ve karanlık amele elinin Bu mucadcleler Halk Fırka-

di, çantasını aldı. Hizmetçi sor tenı:ası ile yandı. Doğruldu: sı ile fikir ve k~naatler etrafın-
du: 1 _ Bu a d t t k. d - da toplanmış zumreler arasın· . . . n a u up o şa ıgı-I . .. 

- Geç mı geleceksınız? nrz elin kimin eli oldugunu bi- ~a cereyan ettseydı.teessuf d~-

Bilmecemiz 

- Bilmiyorum, belki bu ge-1 ıivor mus ~ gıl memnun olmak ıcap ederdı. 
unuz. F k .... 1.. k" ıı 

ce hiç gelmem. Bu gece serse- ·_ Hayır a ·at goru uyor ı, avaz avaz '--'--""'------
rilik edeceğim, eğer y_arın ona _ Düşes. Baysvater'in eli. bağı:anlar bir fikir ve kanaat 
kadar gelmezsem polıse haber Şof'"r" .. 1 · d b' h camıası olmaktan uzaktır o un gaz erın e ır ay- İ b b 1 d' k. .. .. 

Bir lAtifeperdaz arkadaşla ver. ret alaimi göreceğini 7annedi- I ~te 1
.
1 se ~p e ır 1

• sozu.n 

görü•tüm. İster istemez lakır- - Peki. k f" "ld" ayaga du~mesınden başka bır 
Y yor es". ~o okr gu u

1
: d R h ı şey olmıyan bu hareketleri te· 

dı Balkan oyunlarına intikal * • * - ızı o şıyan c e us a- .. Ç" .. 
· Düşes indi, taksi otomobili- nedanı kı . 1- · p essufe şayan buluyoruz. unım 

ettı. ı a ısıne men~up rens b "b' h k 1 . . . 
Bana dedi. ki·,.· ne bindi... Vlad·mı· ,. 1. 1. E • . u gı ı are et erın nctıcesı 

ı r ın e ıc ır. eger ınan- 1 , h'd' 1 , b' 
_ Yazık kı' Abı'dı·n Daver,B. - Jarden de Plant'a. . f" hl' elım a ıse ere meyaan vere .-mıyorsanız ıste şo or e ıyet- r 

bütün bu spor çeltiımesinde si- Otomobil yürürken şoföre namem, hüviyetim yazılıdır. ır. 
zin tarafta değil. Eğer 0 da dikkat etti. Geniş omuzlan var Düşes bakmadı, hiddetle ka- Onun için siyasi propagan-

dl Saçları muntazam kesilmı·ş daların asayiş ve emniyet hu-
ı:;izinle beraber olıaydı, sen, · lktı" garsona yiiz frank fırlat-

t . T m' d' Daha ı"yı· go"rebı'l tı ve Prense: o"udu haricine çıkarılmaması la Şeref ve Daver B. !erin resimle- ı. e ız ı. -
k · · • ·ıd· Yu·· • u" gu"zeld' zrrndır. Fakat S. F. taraftariarı rinizi yapıp altına: me .. ıçın egı 1• _ z . . . 1

• Bun b d" .. 1 
h ld b il d -. . u ~na ne 1re soy e. nın zabıtaya bile karşı ı?:e ldig-i 

- Seyahatlerd• fın' gatıp enuz traş 0 .ugu e 1 1 1
• . med nı d d b" .. --~ ı z, e ı, gecenın utun .... 1.. A t 1 k' b 

•porcularım••ı yendı'ren u"ç mu"- -. Vaz geçtım başka yere gı k' b" .. .. . . k goru uyar. n aya va ası u-
g _ zev ı, utun şıırıyetı açtı b" · ld" 
tehasım;! diye yazmak ne mani- delım. . "Y d d f 11 . na ır mısa ır. 

P ou... arnne oo .,, , ;:::===~======~=:--
dar olurdu! - ekı. Hiddetle çıktı. Lokantada 

Doğru ~ ııö.r: hoşuma gitti - Şe?ri~ haricinde ~ir lo- hizmet eden garson kız şoföre 
ve aleyhime de oUıa kıymeti kanta bılmıyor musunuz. baktı: 
pahasına hemen yazdım. - Oralarda şık lokantalaı - Metresiniz pek sert! 

. Çam meselesi . yoktu~~n de şık olmamasını is- Prens - şoför omuz kaldtr-
Bır ahbap Çe~oal~vakyada bır ı tıyorum. dı: 

ııanator oma gı-· rtık - Ne yaparsın ... Kadın! 
Y . '."''~~· a . u~~ - "Amca Leopolt,, lokanta-

~ğ~u, ~l~ıiını,. t~mız.lıgı- aı var, 12 franga yemek yenir. Moris Dökobra 
nı. so~iye ııoylıye bttırem.ıyor. - Gidelim, beraber yeriz. 
Bır dı~e~ ark~daş ta romatızma Şoför birdenbire başını geri İs. B. Oarülbedayi 

Mükemmel bir 

1 kasık ba§ı 
._. 
~~ 
. '1 
• 

J ROUSSEL Kasık 
bağ• bütün tıp lle
mınc.e ıılm t.<1\c:dir· 
lert' mazh .. r olmLtıf 
tur. Zira ancı~ bu 
b~ itı emniyet n 
rıh;.ııı camnw tldıt 

tdihr. 

Betı• k ursuı olarak ıatbıkinl 

Hugii11kii bilmeremiz 

Sultanahmtt .~ inci Sulh llukuk 
1 likimli!ind<n: 

Tuekuinın ıuftyesine karar ve· 
rilen miiıevelfı ı.,kcci Vuilln ııhre-

ılnde bulunan llevazıtt• f.min Rey 
mahıllt'inde Lekeci sokı~ında 9 ııik 
ı 5, I? çediı numaralı bekAr odalarını 

m~ıemil bir bap düklAnın dl\rtıe 

bir h:sse,i açık ırtıırmı uıultle mu· 
:uyedeye çıkanlmıt iıe de en çok 
arttıranın vermiş olduğu bedel 345 dan şikayetçı: .sanatoryomu çevirdi. Dafne bakışından anla temslllerl 

methed d di k temin için 
en e 1 : dı: Bu ıkıım vaın ... Partatekl lira kıymeti mııhammeneyi bulmadı· 

- Oo! onun kolay~ı b~l-: - Beraber yemek yeriz, de- <aat 2ı,30 da ISTAnBUL lllfDIYESI. ~ ıından ikinci ımırmıyı kırar nrll-

YAKINDA 

(~eOrJ!;t:., ()h11tt
0

in mt!şhur romanından muktebes \"C: 

İVAN PETROVİTCH, OABRİEL GABRIO ve SÜZANNE 
BİANCHETTİ nin ttmsılı muhcşemleri. 

PARiS IRALI 

EMiL JANNINGS 
Birinci SözlU fllml olan 

M Vi MELEK 

Pek ,·ıkındı 

MÜTTEHEM KALKINIZ 
lltlyilk fronsızu sözlü filminde gririlnectkıir. )............. . .. 

Hariil, hayat, kaza ve otomobil ,igortalannızı ~-= 
Cnyon hanında klin ONVON SIGORT ASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

a 

kwnpanyaaına bir kere uğrımad•n ıigorıa yıprırmayınıl. 1 

1 elefon: Beyogıu - 2002 •i!!~~~~ 

muşlar.. Çamların fllızlerını dim yoksa istemiyor musu- DELİ ~~ ~~ ijij mitılr. Talip olınlınn kıymeıi mu- ı b } d } w d kırıp kaynauyorlar, ':ln~an bir nuz? Hoşunuza gitmedim mi? 4 perde hımmen"i olan 450 liranın '/1 10 Stan U ticaret ffiÜ Ür ügün en: 
ruh ç_ıkı, yoc,_ o ruhu sürüyorlar, _ Bı"la"kı"s madamı. 1 1 · b ·•-d p "sı hı.be k 

1 
ba b Yaz.an: · otıınbul ıubelerl: nıı •~ e ey parasını mu 11 n lstanbııl otelcller ve hancılar cemiyetinin idare he)•'eti intihsbt 

pe 1J:'1 ge ıyor, aca , unu r.~- - O halde "go ahead ! Sarm<nt BıyoÖ)unda Tlnel meyıluında Nı. it 16-1 J-930 taribine milaadif pazar 
Gen bı~çle .Yapmazlarr.. Otomobil lokantanın önün- C\akleden: .. lsıiklll cııılduindt No. 385 günü saat 14 de Sultanıhmet Bıılnci 23-10·930 ptr~embe günü saat 10 dan 16 ya kadar sirlr.cci°llC 

Romatızmalı arkada§ cevap , de durdu. Redreıtin Magazalanmızı ılyareı vey•huı ku~ •ulh hukuk mahkcnıesine müracaat• Hocıpa~a sebili vanında k!in cemiyet merkezinde vapılacAp;ı ııan 
verdi• * " * 1111 runuzu bildirmek sOretile sıpartılnlıl ı · ı:ı 1 1 • · " k · 1 an ı · n o unur o unı:r. 

Bı.zde çam devı·rm kte nu • şam un posıa vasıtasile ıcn edlnıı. [ 
- • e n, Dafne ile şoför yemeklerini [ormalı zıbit.10 

filiz vermeğe vakit bulamaz ki! bitirmek üzere idiler .. Artık ko il'in biletlerde .11111111 =,' .. ~,:: \L ,: . ~".'" T~L· ,: p AUL WH.TEMAN C A Z B A N T K 1 R AL J 
Gazöz gibi/ nuşacak şey bulamıyorlard;... ıenzi!Aı vardır. u• .. uı ... •on•UI • ır · • ., 11 l 

Her ,nereye gitsem Balkan Birbirlerini tetkik ediyorlardı. Dünyanın en bUyUk temat• eseri 
seyahati hakkında mütaleamı Şoför bu güzel İngiliz kadının •--mı:m•!l!:::amaımıımııı::ımı-a;;ı:ıı:ıı;;ı:ııı::ısı:=ı.;ı'C:r::m::m•c B . r u akşamdan itibaren 
sonıy~rlar. Fennı ve müsbet kim olduğunu anlamak istiyor . ~------
sbzlerın herkesi hele bu işi hır- dıı. Dafn,. de <lav~tli<ini ~iiz"i-
palamak istixenJeri sıkacağını . · . 
bildig"im · · d" · · gcyırmeler basla.-.. Işte hıze 

Orum D ı.çın ° vab_ıye gıdrmı- yapılan hücuriilar bunlardır.. 
. un gene ır yer e sı- 1 d b" b .. 

ı tırdılar, şu cevabı verdim: ~nar a ıter ve u .. zoz :l'.a-
- Bütün spor seyahatleri nı sevahat s~orıın bunyesıne 

bır ga:ıöı içimıne benzer. Seya- fayda vermege başlar .. 
hat tahakkuk edince gazoz açı- Bt ık•aşta M. Ferit Btyef. 
lır gıbi köpürenler olur.. Son- "Milliyet,, te inti~ar eden 1 

ra gazöz söndüğü gibi bunlar ~ö Tahsin Paşanın hatıratının ki-. 

r.<:r ve seyahat g,azöıo: içilir gi tap şeklinde neşredileceğine 1 !i._.:::::=;;::::::;:;;;::;;;;::;:::::::::::::~==~~~~~=~~==~~~:;=~~===~::;:;:::~~!-ııll!!! bi onu" yapanların biraz ağzı- dair bir karar yoktur. 'ı ıı 
m yakarak yapılır. . Sonunda FELEK 

sofadaki duvar saat{nin saatba- larmız da bir damla kan yok... -- Ne gibi? Hepsini anlat! 
5 taşıyor... - -- .ES!2'. kapağı aralık valiz duruyordu "Milliytf,, in edebi romanı: 99 şılarını dinliyordu: Hürrem Hakkı, başile tasdik - Küçük bey, dün bir tezke- Hürrem Hakkı, çenesini kaşı- Hürrem Hakkı, omu211arııtl 

- On bir buçuğa geliyor... etti: re verdi. Bunu, bey babamın, yordu: kaldırdı: 
- Kapılarını vurayım mı? - Biliyorsun, misafir geç git, amcamın yanında getir, bana - Anlaşılan sabaha kadar -·Yolculuk göründü, ne y9

' 
~~ 

.AHÇEMDE - Haxır rahatsız etme. ti. Sonra da uyuyamadım. ver, dedi. Sizden sakhyacak de- cigaranın birini söndünniit, bi parsın kızım! ., 
Emine, sofaya çıkınca korka Fakat Hürrem Hakkı da E- ğilim! rini yakmış! •. Daha ne var, kı- Emine, çok ciddi, samirnl '·' 

korka merdivene doğru yürüdü. mineye dikkatle bakıyordu: - Tabii kızım. zım? teess\jrle içini çekmişti: . 1 .• 
B l H U 

. . .. ı< ı '~ ''~ Yukarı katta ayak sesleri var - Senin de gözlerin çakmad:, - e ma anıma, Ferhunde - Sizi de sordular. - :zun zaman ıçnı mı 
dı. Emine, durdu, dinledi ve ko- çakmak ... Sen de mi uyuyama- Hanıma görünmek istemedi. - Tahmin ediyorum. yorsun~z? . . doıı 
valanan bir kedi gibi basamak dm? Gece de misafirlerden kaçtı! Hürrem Hakkının halinde 51 - ~ız }llŞt ıkı ın.sanl nıı. ılı• 

·· .. ~:·BiR GUL A 
Nevres Vacit'in cıgarası bit

mişti. Ellorile tutuna tutuna 
kalktı, Yazı masasının üst gö
zünü açtı, ihtiyat sakladığı pa
ketlerden birini el yordamile 
bulup aldı. 
Belmanın, ondan şüphe etme 

ğe hakkı yoktu.Mazereti aşi~ar 
dı. Gözleri görmüyordu. Rasıh' 
in ihaneti ortada, apaçık göze 
carpıyordu. 
~-

Acaba bu, Belmanın kinini, 
nefretini yatıştıcacak mı idi? .. 
Hiç ümit etmiyordu. 

Tutunduğu bir tek teselli nok 
lası kalmıştı: Eserile kazandı
ğı muvaffakıyet! 

Bununla avunacali. bu son te-

!ara bir.hamlede tırmandı. Emine gözlerini indirdi. - Gecede gelir gelmez yattı. kıntıh bir tereddüt vardı; melen ka~rre~ kısmelc ba ' 1c 
Hürrerr. Hakkının oda kapısı Hürrem Hakkı, soruyordu: -Sana bir şey söylemedi mi? - Kızım. biraz bana yardım dır. Sen, timdt bana yardlffl 

ııelli ile hicranlarını uyutacak, H B f d" eder mı"sln'>. te au valizi kapıyalım. 
ktı açıktı. Emine, usulca kapıya - Rasih Bey kalktı mı? - ayır eye en ı. " yaralarını saraca . E · ı l · · Bekarlık t vurdu. _Küçük Bey, erkenden ıoka - Sen, neye hükmediyorsun? mıne, teceSBU. e ııöz erını - ··· 11• 

Bahçesinde bir gi.11 açmıştı! Her vakit: ia çıktı efendim. Emine, kollarını açmıştı: kırpıştırıyordu: Emine kapağın niçin kap: ııe 
Ölü sanılan uzviyeti, genç, can- - Giriniz! Diyen Hürrem - Ya! - Şaşırdım, kaldım, Beyefen - Emeredersiniz beyefendi? madığını anlamak, dememe er· 
h bir eser yaratmıştı Uzun ve d" B bah od · hanesı'le açmıştı. Eşyaların t .. · Hakkı bu sefer, sofaya çıkmış- Hürrem Hakkı, kayitsiz görü 1••• u sa yazı asma gır- Hürrem Hakkı, oda k<ıpıaını 
yorgun san'at hayatında bu da d" b"' ··k b · k 1 k k tipli yerleştirilişini takdir ettı · 
b' ff k . tı: nüyordu: ım, ~- eyı, otu ta uyu !açtı: - Aman Beyefendi, bir ıcr 
ır muva a ıyettı. · · _Ne var kızım? _Büyük Bey! lıyor gıbı buldum. Uyuklıyor - Fakat ıevezelik etmiye- ·re-
y 1 b d 

.. h · k • 'b' d' G . . dm bu kadar mükemmel istı 
a mz un a şup eaı yo tu. - Kapınızı açılt gördüm de, - Kalktılar, aşağıda odala- gı ı ıyorum. özlerını kapıyor ceksi-ı. • 

Her kes, bu noktada birleşiyor, emriniz var mı? diyecektim. rında efendim. j ıar ve hiç kımıldanmadan duru- Emine hayretle etrafına ba- demez. ıııt 
d 'k d" Valizi el birlig' ile kapatınlş 

tas ı e ıyorlardı. - Bir sade kahve yaparsan Emine, tutuk tutuk söylü;ır,or yarlar. Uyuyor mu, uyanık mı? kınıyordu: 
Güldü: pek makbule ııeçer! du; Hürrem Hakkı merak eta:; Belli almıyor ki .. Fakat yüzü öy - Nıısıl? gidiy~r musllnuz dı. Emine, sordıı: ı-0r• 

D · d', - Büyük Beyefendiye gö 
- aıma bir gül, bir dikeni Emine, Hürrem Hakkının ren - Sende bugün bir tuhaf le sarı,_ öyle sarı idi ki... Kork- 1 beyefen ı. 

• · · · · · . • . ginden korkmuştu, bir çığlık ko hal var kızını. Benden saklama. tum, bır şey sormağa da cesaret Emi'ne, hayrette haklı idt. meden mi gideceksiniz? .. • 
Nevres Vacit, Emineyi çağır- pannamak için clile ağzını ka- Hizmetçi kız, içini dökmeğe, 1 edemedim. Sonra yatak odalan-j Gardırobwı aynalı kapısı, alt - Görünsem de o, gar~, 

mıştı: patlı: derdini yanmağa karar vermi!j na baktım. Yatak hiç bozulma-
1 
gözler açıktı. lavabonun üstün- cek mi? Tabii. bir /\.!i•lıısm~• ~-

- Hürrem Bey kalktı mı? - Hasta mısınız, beyefendi? bir tavurla göğüs geçirdi: 1 mış, olduğu gibi duruyor ... Aşa deki kolonya, levan ta şişeleri, dık ! diyecetim ... Şin~·li dpyıt: 
- Hl[lyır, beyefendi. - Neden kızım? - Evin içinde tuhaf bir h·~l ğı odadaki cigara tablalarını da' traş takımı, fırçalar kaldırıl- sın .... 
Nevrea Vacit, ta gecedenberi - Yüzünüz sap sarı ... Dudak var bevrf,.nni ! 1 görmeyin, kül, izmarit dolmııs. 'h5tı. K:?ryolanm üzerinde de 
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T ~~~~;.~~,,.:e~~~~~=~r~~ .. ~ Gem~;:·;~tihar 
hen ikilik diye Darülfünunda bir ğu iddia edilebilir mi? Ben ~u- Başı birinci sayfada 
ıe; .bilmiyorum. Çünkü elimiz- ku~fakültes~nden bahsedeyı_m:. Müflis bir tacir mahalline giderek bekçilerden 
de,., talimatnamede müderrisler Maıumdur kı b~~ ser.edenberı bu Nuri ve ekirle görüşmüştür. Nu 
ıoplanır diyor, fakülteler topla- tün ana .kan~nı":rı~•z yeni ha,- Reşitpaşa vapu- ri, bu haydutluk teşebbüsü hak 
oı', demiyor. Edebiyatçılar iıe tan tedvı~ ed!l_'.l'ıştır. Huku~ bo- h . kında şu izahatı vermiştir. : 
~Oıctai nazarlarında musirdir- caları bu ınkilabı derhal takıp e- runda inti ar etti - Gerek ben gerek Bekir 
le:". derek bila istisna bütün kanun- Evvelki gün Karadenizden gelen 'sekiz aydanberi bu köşkte bek 

Fen fakültesi müderrislerin- lann terhlerini bu kısa zam•-ıda Seyrisefain idaresininReıitpaşa vapu çi bulunuyoruz. Asıl köşk, sa-
den Salim B. de diyor ki: yazmağa muvaffak olmuşlardır. r~nda bir intihar olmuş .. ~r~ur~u hipleri tarafından yıkttrıldı. Bu 
"- Darü!fünunda tarkçılık, Bunlardan bir kısmı tabedilmit tuccar Mahm~t B., kendısını denıze köşkün ankazım da Genç ağaya 

atınış ve cesedı bulunamamıştır. Mah d · G - b k .. k- k-' 
tar,..,, 1 k d" 1 t f ve bir kısmı da ıapirografla ba- mut B. Erzurumda ticaretle me•gul- ver ı. enç aga u OŞ u yı 
d 

...,.ı ı , ıye mevzu ar e ra m ' k d k 
a fikir yürütmek mi.naaızdır. tılmııtı. Manüeller vücude gel- dür. Fakat son zamanda ifleri fena tı tan sonra a an azını sat

h .. f · t" B"tt b" "t" "kmal"le gittigın·· den iflb etıni•, İstanbula yer mak üzere kö•kün Harem ag"a51 "lu rit ve mutediller diye tavsif mıt ır. ı a ı veaaı ın ı ı , " 
tdilen cereyanlar da biret" vahi- bu faaliyet git gide artacaktır. lqerek çalışmıya karar vermifti. Fa- kısmını yı(ctırmadı. Bizim ağa 

B . "b l bu "b" el l . kat vapurda tiddetli bir ainir buhra- maaaile bu kö•kte ikamet et-
llıedir. Tabiidir ki Darülfünun- u ıtı ar • gı ı mea e en runa tutulrnuı, iki defa kendini öl- k ed · B. "' · 1 -
d · · d' b h t e· d'" . kalk 8 . . . d 1 da me t ır. ız, yaz o ması mu-
d~ garpçılık hakimdir. Akaint tım ı men:uu a se m ııe ma- urmıye mıştır. ırıncı e asm • 
llfiinmek bile gülünçtür. Meae- bal yoktur. silihla hayatına kaıtetmi:tir. nasebetıle bahçede yatıyoruz. 

1' L' T k ed · ki D ··1f·· Her defasında müdahale edilerek Dün <rece yarısından sonra sa-" uizim fakültede her türlü ve- e rar erım aru unun o · d · • · d · k kurtarılan biçare adam nihayet gece at iki buçuk raddelerinde Laz şi '••ki tedriaiyenin ........ , olduiu mü ernııen araıın a partı yo • .. · ... ,,. I sa.at ikiye doğru .kendini bldmp de- veli altı ki•ilik bir çete geldi. 
rayet tabiı'dı"r. La'boratuvarlan- tur, ve olamaz. ntihap günü tm d b 1 ~·•"• " nıze a 11·. cese '. .u unama._..,-· Biz bu bu sırada derin bir uy 
nı!uızda ıarka ait ne olabilir. Yani cel&eyı terkeden arkadatlanını- Vapurda bır çocugu ıle •cvccsı bulun k d b 1 k "d'k H d t 

1-- h.. t' · b k'd" makta idi. u a u un. ma ta ı ı . ay 1.1 
ınya yenn" e simya mı okutma- za KBr§ı urme muz a ı ır. d _ 1 F "k- .. d /arın ellerınde tabanca ol ugu 

ı? Zaten bizim fakültenin mana Nitekim bu arkad-.Iar salonu en oyun e yangın halde başımızın ucunda dikil -
•e rubu garpçılıktır." terkederken bir meslekdaş sıfati Feri.k?yli.~de otura~ sab_ık Vaşiııg diklerİ(ıi haşyetle gördük. Hay 

Diğer taraftan hukuk fakül- le kendilerine hitap eyliyerek ton sefın Rust~m B. ın ev~nden. dun dutlar benim kollarımı arkaya 
tesi ka~tı"bı" umumisi Etem Akif Darülfünun tarihinin kaydetme. yangın çıkm~ ısc de çabu" yetışıle- B ı.: . d b"l ki . d b -
" k ·· d" ··ı ··· t" ve e..,rı e ı e erın en ag-
"· de demiştir ki: diği bir tefrikaya mahal verme- re son uru mil§ ur. k !adılar. Ağzımız:ı tıkadılar. (J 
"- Bu seferki intihap da üç melerini istirham etmiştim. Tramvayı durdurma zerimize de yorgan ve kaputları 

dört defadır yapılan intihap •e- Bunun manevi meı'uliyetinin · · h -1 F k k"l -~ ıstıyen sar oş ôrttü er. a at şa ı er. ~gzı!1'ı 
•aiti altında ve kanuni yapılmıt- üzerlerinde bulunmasına gönlü- k d 1 S -Rus tebaaorndan Yorgiyof ismin- zı tı ama an evve : ızın aga-
lır, mün kail olmadığını samimi kal b d de biri evvelki gece Gaitada tram nın ta ancası, parası var mı ır,. 

Kanunsuz olsa bunu yeki)et bimden söyliyerek kendilerin- vaylann önüne çıkaralt sarhoş- diye sordular. Sonra iki taban-
törnıez mi? Araya bütün Darül den gitmemelerini rica etmiş ve luk tesirile tramvayları durdurmağa calr arkadaşlarını bizim yanımı 
l'iinun müderrisleri ittirak etmi§ yalvarmıştım. Bunu belki zafı- teıebbüa ettiği gibi_ -~abıta me~urla- za bırakarak dördü ayrıldı. Fa-
lir. mıza hamlettiler. Fakat arkadat rrna da hakaret ettıgınden adlıyeye k b. .. d • 'k · ha 

1 teslim edilmiştir. at ır mu a ı t sonra ı ı y 
r Esasen Edebiyat ve Uibiyat arıma karşı olan şu bitap ve dut ta yanımızdan ayrılarak ar 
•lkülteleri müderrisleri mecmuu müracaatım çok samimi idi. Bu Otelde bir sirkat kadaşlarının yanına gittiler.Biz 
~O kişidir. Darülfünun ikiye ay- günde ayni kanaatteyim ve ken Beyoğlunda, Londra otelinde otu- de fırsattan istifade ederek 
t~lınıt değildir. Onların iddia et- dilerinin bizden ayri dütündüğü ran Alman tebaamdan Jüly~s·un ya.t- zorlukla ipi gevşettik ve elleri-
lıkleri gibi daimi müderrislerin nü zannetmiyorum. tığı odada asılı bulunan elbısesı cebııı mizi çözdük. Arkadaşım Bekir 
'ıtıin olacağı hakkında bir ka- den 119 lira, SOO mark ıo _şilin ve o civarda bulunan bağ fidanlığı 

H • • 200 doları çalınmıştır. Tahkikat ya- .. d. · · k k b d 
nıın yoktur. ayvan sergısı pılmaktadır. mu ırıyetıne aşar en en e 

Köprülü zade Fuat Beyin be- mahalle bekçilerile polislere 
~anatı hakkındaki fikrini sordu- Başı birinci sayfada M v enizelos malumat vermek üzere sokaf:a 
gtınıuz h k k fak"'lt · i · T • fırladım. Haydutlar bizi bağ/a-
hir B u ul öu leıımiı rct.sı a- Sergiye aygir, kısrak, tay, ka dıktan sonra l<öşkün pancarları 

" ey şun an § Yd c şbeyır. tır, eşek, boğa, inek boğası, inek Başı birinci sayfada nı yokladılar fakat feryadımı 
- Fuat B.efen inin ana. koyun dahil bulunmaktadır.Her 

lın1 okudum intihap günü mev- zınnın zevcelerile beraber Cüm· zı işitince köşkten bir şey ala-
scne gelen hayvanatın adedi h · et b ınd Ankarada d k · ·ı y / ııı olan yegane me&ele rey vara- . . h uny ayram a ma an açıp gıttı er. a nız 

kasına bir iaim mi yoksa iki isim yükseldiği gıbı bu ayvanların bulunmaları Türkrye sefirinin bizi bağladıkları zaman benim 
. keyfiyet itibarile de terakki et- Yunan istiklfilinin yuz·· üncü yıl· bı·r takım e/Lı"semı· ve 470 kuruş-

ıtıı yazılma&ı idi. Talimatname- 'J 

ıtıizln ruhuna ve metnine mUste tiklJc~J~~uy·ı::~~~ı:şrıciı eden ze- dönümü merasimine resmen iş- tan ibaret paramı ve arkada~ı-
n"t k •• d llll · •- •- rh tirakine bir mukabele addedil- mm paralarını aldılar. Fakat a-

ı at 1 e enmuo aı,.. çe e. vat şunlardır: mektedı'r, 
d'I e · ti B "h ti • cele kaçarken biraz ilerde arka-

1 em mıt r. u cı e e reye 1t· Vil1yet baytar müdürü Ra-
tir k tm i t bu ..ı-.1.. da.,ımın paralarını dü•ürdüler,.. 

• e cm t o an arK•.....,- sım, Şchremanetibaytannu""du"ril M. Venizelos Türkiyenin ~ .., la imdi ba '-- · ı u B\J adamların hüviyetleri 
rıınız t §Kil zemm er • Esat Muhlis Hrfzıssıha ve tek- Cümhuriyet bayramı şenlikleri-

ı:erinde yani lntihapgünU söylen • . ti . tı" k d hakkmda zabıtaca tahkikat ya-
. air muallimi Refet Hayvan has ne memnunıye e ış ra e ece- pılmaktadır. HeiıUz yakalan-

kınıyen hu&uılar baklan_ da milna tahanesi mütaha~sısr yüzbaşı ğini beyan etmiştir. 
aı k k i ı mış kimse yoktur. e apı&ı açma ılıyor ar, ve Hikmet İstanbul teksiri hayva- M. Venizelosun seyahat pro ;;;.;.;....;...;.;..;;_~--~~--

~h&ell emin.in J?arUlfünuna haı tan müfettiş Mithat B. !er. gramı şu suretle tesbit edilmiş- Ayvacık Mahkemesinden: 
d a!at etmıt ~mseler meyanın Sergide bu sene geçen sene- tir. Ayvacıkta Hacı Raşit efendi 
ban ıntibahı lüzumunu ve tncak kinden iki misli hayvan teshir M. Venizelos ile refikası ve zade Hüseyin efendi vekili avu-
. ıı suretle muvafık olabileceğini olunmuştur. - hariciye nazırı M. Mihalakopu- kat Nail efendinin sabık Ayva-
ıleri s~rUyorlar. . . Sergi Perşembe akşamına ka losla refikası ve maiyetleri er- cık Nahiyesi müdürü Rıfkı Bey 

Talımatnamemız emın hak- dar açık kalacak ve herkese ser- kanı "Elli" kruvazörü ile cu- aleyhine hasbelkefalıe Pursiyadi 
kında böyle hiç bir kaydı ihtiva bcııt bulunacaktır martesi günü Falerden hareket efendiye tesviye eylediği dört 
etınemektedir. Ve zaten eminle- · edeceklerdir. "Elli" krüvazöril yüz seksen liranın bilmüracaa 
tin vezaifi nezaret ve Darülfü. Ocakta konferans pazar günü akşamı Haydarpaşa ahiz ve tahsili davasından dola-
nıınun temşllden ibarettir. Son- ya vasıl olacak, ve i':i Yunan yı müdür mumaileyh Rıfkı 'İey 
r b ı k d" · ·ı 3 Türkocağı kışlık faaliyetine . e. u söz er en ııı ı e sene recülü İstanbula ugr· amaksızın namına tasdir olunan varakaı 
b' ilk 1 bık • 1 T. saniden itibaren başlıyacak d'I · ır te ça ıştığmıız aa emın dog" ruca kendilerine tahsis edile davetiye tebliğ e ı em<:mış ve N Ö B f h kkınd pek tır. Her sene olduğu gibi bu se- .1 ~et mer .t, . • • cek hususi trenle derhal Anka- verilen meşruhatta mumaı ey-
te hk' k d" · ı k ne dahi perşembe günü akşam- 1 d Veccü arane ve a ırtınaf ı raya hareket edeceklerdir. hin ikametgahı meç ml bulun u 
,ddolunamaz. Çünkü Fuat Bey lan memleketin ilmüirfan saha- T ğu anlaşılmış olduğundan bitta 
~epimizden eyi bl1ir ki Netet O- sında tanınmış kıymetli simala- -ren pazartesi sabahı Anka- lep müddeialeyhe ilanen tebli-
ltıer Bey hariçte hastalarını mu- rı tarafından gençliği ve umum raya vasıl olacak ve iki Yunan gat yapılmaöına karar ve yirmi 

~ d ki be be halkı alakadar edecek ciddi mev recülü istasyonda İsmet paşa ile Yene ve te avi etme e ra r beş glin müddet tayin ve yevmü 
arülfünun itleri ile de pek ali zular üzerinde konferanslar ve- ~evfik Rüştü B. tarafından is- muhakeme 2_11 _930 pazar günü 

lııetgul olmutlar ve biç bir İf rilecetir. Konferanslar gece sa- tıkbal edilecekler ve Ankara saat 14 te ve olbabdaki arzuhal 

~.erı· kalmamııtır. Benı"m Dariil- at 21 de başlıyacak ve bilahare palas otelinde misafir edilecek-
! sureti ve davetiye varakası mah 

•' d • ı d b kkı d konser verilecektir. Bu konfe- erdir. "Elli" kruvazörü M. Ve-~nıın a partı o ma ığı a n a keme divanhanesine talik edil-k ranslara herkes gelebilir. nizelos ile rufekasını avdette a-
1 •özlerime cevaben Fuat Bey 1 miş olduğundan yevm ve saati 

~f. iki grup mevcut olduğunu ve Bu sene Ocakta lisan kurala- ıp götürmek için Haydarpaşa- mczkurede Müddeialeyh mu-
ıntihapta ekseriyeti teşkil eden n da tevsi edilmiştir. Fransız- da bıekliyecektir. mailcyh Rıfkı Beyin Ayvacık 
lftupun Darülfünunun timdiki caya ilaveten Almanca, İngiliz- mahkemei Asliye Hukuk kıs-
hbalde kalmumı iıtiyenlerden i- ce ve İtalyanca dersleri kon- M Flanden mında hazır bulunması yahut 

aret bulunduğunu söyliyor ben muştur. Bu lisan kurslarından • tarafından bir vekili kanunr gön 
taınamen aksı"nı" ı"ddı'a edı'yorum. herkesin istifade edebilmesi için .... d 'im · "kt" d k · t k · Başı birinci sayfada e. n esı ı ıza e er, a sı. a -

Daru""lfünunun bugu""nkü hal- mesai saatlerınden sonra veril- d d H kk da 1 k suı Ticaret Nazın Milıyü Flilnden ır e a m muamc eı anu 
de kalma11nı arzu eden ve tekil.- mesi takarrür etmiştir. Lisan perşembe sabahı burada olacaktır. niye ifa kılınacağı usullin 141 ci 
ltıülünü i&temiyen bir tek mü- dersleri de 1 T. sanide başlıyaca İstasyonda Hariciye ve İktısat Ve- ve mevadi müteakibeııinc tevfi
d1 erria ve muallim yoktur ve bu- ğından bu derslere devam etmek kSletleri kakmi mahsus müdürleri kan ilan olunur 
llnması tasavvur olunamaz, her istiyenlerin şeraitini ve devam t~ral.md~.~ i'!tikbal edileceklerdir. Ay · 
a k d saatlerini o"'g"renmek u"'zere şim ~ .g~n ogleden evvel Hariciye Ve- . .. .. .. 
kt a ;,şımız Darülfünunun te- • kilını. İktısat ve Nafia vekillenru· · ,,· Pıyango mudurlliğunden: 

e ı 'f 1 diden Ocak kitabetinc müracaat ..ı ıtıınü üne ve vazı ei i miyeaini Y~~et edecek ve şerefine İktısat ve- Nümuneleri veçhile 1931 se-
ı<il.'1a eyi ifa edebilecek bir hale etmeleri rica olunur. k!li tar_afından tertip edilen öğle nC6i ic;inl 60 oooadet el planı ile 
ı:~tirilmesine candan taraft~r zıyafetınt de bulunacaktır. Öğleden 10 000 adet 'duvar planı tabetti-
h b b s· d t ıonra •met Paşayı ziyaret ederek . ' • . "ki . . . h - u es ap ve venitin temini ır ave akşam Ankaradan hareket ed kti nleccgınden keza ı tcrtıp ıçın 
.ususunda hükılmetimizin a- Sirkecide boliadin Tarsus ece r. keşide listelerinin münakasala-

~ıın ve arzu&uda zahirdir. lhti- otelı"ndc ı"kamet ettı'g"ı" anlaşılan 1 b 1 n icra edileceğinden taba talip 
'>lal k' k"l ld h 1 f stan u Mahkeme! Asliye Birinci 
f'k· ı şe ı ve usu e mu te i ve clyevm ikametgahında bulu- Ticaret Dairesinden: olacakların el ve duvar pl!nlan 1 ırler vardır. Bu halde ise bir için ·25-10-930 cumartesi ve ke-
lttıı d •. 1 ki namıyan müteveffa mülazım Ittanbul Batıı....azaıında Kanaat 

P egı, se z on grup tasav- Lutfü efendinin mahtumu İz- • ., şide listeleri içinde 30-10-930 

b"tır etmek mümkündür. Fakat zetttn' •fendini"n m:ı:ı~ muamele- HıAlb~ınd:_ tkNo. da Marke Flnı ve Perşembe günü pey akçaları ile 
llnl · · 'h b d ~ --.. er ... ro H efendiler tarafındın ..... ar emın ıntı a ı 11rasm a · b" di birlikte piyango müdUrlU~l"de 

• .,11 k sı tes ıt e imek üzere Sultan lstubul'da Bahçe Kıpı'da Agopyan ı;;u.u 
değ~Wi~:• edilecek meselelerden Ahmet askerlik şubesi hesap me Hanı 11çüncU katta mukim iken ol• ~;;~ı::.~:;:~at komisyo-

ş murluğuna müracaat etmesi. yevm lkametglhının mechul bolun· 
unu da ilave etmek lazım 

l{*l" k" duga anlafılın Petro efendi hakkında l&tanbul Asliye mahkemeei 

KUMBARA 
Ahnız ve talihinizi 

deneyiniz. 

· ., :. .. ·- ... . · ~~· ~ . 

Türkiye iş Bao~ sı kum
bara alanlar aras nde sene· 
de iki ı!efa kura çeker. Her 
defasında altı kişiye bin lira 
mükifat ı erir. Bu kuralar· 
dan biri bu ayın batında 
Ankara merkczim:zde çekil
di ve altı kiıiye 1000 lira 
Yerildi. Bundan sonra ',<i kura 
931 senesi nisanında çekile
cektir. Falnt o lw ·ada ka· 
zanıbilmek için 1 kanunu· 
evvel tarihine kadar kumba
ra almlf buluıımınıı lbım· 

dır. Bu kur&d ın istifada et
mek ve taliinizi de lemek is· 
tiyorsanız kumbaranızı tim· 
diden alınız. Kumbaralarım z 
bedavadır. Sadece bankamı· 
ıa milraca at ederek ilci lira 
i:e hcsıbm zı açtırmak ki· 
fidir. 1 kanu 1uevvel gelme· 
den kumhara alınız. 

Kumbarası olanlar 
senede iki defa ta
lllerlnı deneyeblllr
ler ve 500 llra 

kazanablllrler 

Türkiye İş Bankası 

Deniz levazım satınal
ma komisyonundan: 

ı 5,000 metre elbiselik beyaz keten kirpas 1 S teşrinisani 980 
perşembe günU saat IO da ihale edilecektir. 

Deniz dikim işleri ambarı ihtiyacı için yukarıda yazılı on beş 

bin metre elbiselik beyaz keten k.lrpas 1 S ttşrinisani 930 tari
hine tesadüf eden perşembe günU saat onda kapalı zarfla ihale 
edileceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve itası

na talip bulunanların yevmi ihale gıin ve saatında Ka'lmpaşada 

deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

TaJJare ceıniJeti ·t8leti apartıınanları ınn
~~riJetin~en 

L~leli Tayyare apartımanları arkasında k&rgir enkazı paz:arlık 
suretile satılacağından isteyenlerin birlnclteşrinin yirmi yedinci 
pazartesi gününe kadar apartımanlardakl komisı ona müracaat 
eylemeleri. 

Emvali metruke nın~irli~in~en 
Satılık Fırın, Dükkan ve 

hissesi: 
Arsa 

L'sküdarda lcadiyede yeni ve aranik sokaklarında eski 1, 3, 5, 
1 O, 12, 14 yeni 3, 1 A, 16, 18, 1, 3 Ye 5 numaralarla murakkam 

ve bir senede mcrb::t fırın, dıikkAn ve üç kıt'a arsanın hazineye 
ait nısıf hi:;sesi bedeli dört taksitte ödenmek üzer.: 1250 lira 

bedeli muhammen ile 29-1-930 tarihine mlisadif Çarşamba günU 

saat 14 de pazarlık suretlle müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 

% 7,50 teminat makbuzlarile lstııncul milli emlak müdüriyeti sa· 

tış komisyonuna müracaat eylemeleri. 
~~~~~~~~~~ 

DarOllünun eıninli~in~ en: 
Fdn Fakültesinde münhal bulunan Nebatat Müderris muavinliği 

için yapılacak müsabaka imtihanı bakkındakl şuallcr bervechl 
atidir: 

1 - Hücerc. 
2 - lntaş. 
S - Temsil ve teneffüs. 
4 ilkah ve rilşeymin teşekkülü. 
5 Kök ve gövdenin birinci ve ikinci bünyeleri ve bunların 

bünyece birbirlerinden farkları . 
6 Su yosunları. . 
'f Tahammür ifa eden nebatlar hangileridir mufassalan beyanı 
8 Oşnlyei berriye. 
9 Jlakteriler. 

10 - Mantarlar. 
Fazla ma!Omat için Fen Fakültttl kalemine müracaat ltzımdır. 

- hperetllr Doktor 
HALiL SEZAi 

BASUR MEMELERi 
Ve cerrahi hutalıklan mlltelwı-. Divan yolu Doktor 

paşa sokak No. 2Q. 

Emin 

k ~ ır ı intihap günü salonu ter Yeni nevrigal ııaıtuk uıuıcı mu1ıa1ı:emeıeıi kanuııu-
eden arkadaşlarımızın ekaeri- Y non 148 inci maddesi mucibince on 

Yeti azimesi senelerdenberi ta- MİLL"'I MECMUA 
birinci hukuk daireaindenı haberi zahnna mumailyeh Mo- saat 14 t4 tayinine karar veril-

ııı cUn zarfında cevap vermek özre blr l aınen ve yalnız Darülfünuna 
ıasrı me . t . k d 1 Bu guz·· el mecmua, Teşn"nı"sa- ay mnddetle l!Anen tebligat icrasına d saı e mışar a aş arımız 
and11-, Acaba onların tedriıat nide çıkıyor, tekrar intişara baş- kaıar verllm)4 ve bu milddeı nıfında 

1 
!! eserlerinden ve faaliyeti ilmi lıyacaktır. Sekiz yaşına giren bu 

/ l!l.erinden, hariçte meşgu!iyet. mecmua bizde ilk san' at, kültür 
trı olan diğer al'kadaşlarımızın ve ilim mecmuasıdır. 

cevap veımediği takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği tebliğ mıka· 

mına kaim olmak üuc ilAn olunur. 

İsak H. Meııaşe ve mahtumu riıı Abrahaın efendinin Avrupa rniı oldufundan yevın ve vakti 
tarafından Sultan hamamında ya gitmişsedo ne tarafında oldu meüQrda 1 nci hukuk mahkeme 
23 No. da mukim Abraham Mo- fu meçhul olduğu mtlbllfir tara- •i tahkikat hAkimliği nezdinde 
ris Ef. aleyhine ikame olunan lmdan verilen şeriıten anlqd- hazır bulunmadığı veya musad -
tastiki haciz davasından dolayı ınış. olmakla bittalcp llAnen teb- dak vekil gondem:erli~i t:ıkdir
müddealevhc irsal kılınan dava ligat ifasına ve bu baptaki tahki de tahkikatın gı;aben rüyet olu 
arzuhaline merbut tebli&' ilmi- katın 13-11-930 perşembe günü nacağı ilan olunur. 

SEYRiSEf',l\İN 
!\leua ,\ _ nı ı; l.a';ıt ı kö?"• 

n:ı~ınJa: Bt·r >~I: 2.3fı! ~L:'> 

acente>I; Sır~cc••d! "f i',:,rtt; 
zade hanı ,N~dı. Tel fon 1-t 
274-0 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at posta.;;ı 

(Ej".E) Hpuru 24 
\J teşrini evci 

cuma !Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sal,ahı lzmi· 
re varır ve lz~ıirden s;ıat 12 
de kalkarak pazutesi o;:;at 1 O 
da lskenderlye'ye varacak ,.c 
çar:jB.mba lskenderiye'dcn kal
karak b:mİr'e uğrayarak lstan 
bul'a saat ı 2 de gclccektira· 

lSKEDERlYEDEN •ktarma 
PORTSAIT için de F.~ya ka

bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(REŞ!TFAŞA) vapuru 23 
teşrinievvel perşembe ak~amı 
Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu, Sams<ın, Ün ye, Fat.o;a, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rir.e 
Hopa"ya gidecek ve dönüşte 

pazar iskelesile Rize, Of, 
Trabzon. Polathaoe, Gire:,un, 
Ordu, Fatse, Samsun, lnebo· 

l 1u·ya uğrayarak ~c:lecektir. 1 
TAViL ZADE VAPURLAR! 
Muazzam Ayvalık Postası 

~ ~r:r~.a~~~; F ~cmbe ak~amı saat 
l ?de...liirkecldcn hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Kilçükkuyu , Al
tınoluk , F:drcmit, Burhaniye 
ve A yYalığa alim et ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir 
Adres: Yemişte Tavilzadc 

biraderler telefon !.>tan bul !!2 ı O 

utanbul Mahkeme! A•llye Oçuncü 
Hukuk Dairesinden: 

Müddei Mıyasinln mUddeialc h 
ıevceıl Sima Hanım aleyhine ikame 
eyledlli terk aebebtle ve beş sene· 
denberi hanesine gelmedıi';i cihetle 
botanmalan talep eıme~ urwle 
müddeinin vermiş olduğu amıhal ,z 
rine müdueıleylıi n bulunamama.ına 
ıqebnl bir ay zarfında cevap vermek 
Uzere dava arzuhali ilAnen teblıg 
edilmiş ve müddet geçdij!;i halde 
eevap vermemi$ ve ta.in k~ınan 

yevmi tahkıkatca dahi gelmemi~ ol· 
doğundan hakkında gı ı·ap karan 
ittihaz ve beş giın zarfında tebli;ti 
kararglr olmuş ve \·evmi ttlıkiknt 

olmak üzere 9· l l 9.lO pazar saat l 4d 
bırakılmış olduğundan teblıg me · 
mını kaim olmak u>.r< işbu ~ıpp 
karari iltn olunur 

lstanbul nıahkcmci asliye hi· 
rlnci ticaret dairesinde~: :\hilh 
Gron Çilinkiryan masasına ait 
alacaklılar smı defteri tanzim 
ve alacaklıların tctkı kine nnıaılc 
bulunmu~ ve ikinci ala..:aklılar 

toplanmasının l !-11 9;;0 sal• 
günü saat ı 5 de icra,ı tckarr..;r 
etmi~ olduğundan alacakl ılm 
yevmi mezkılrdu mahkı>me ifH 
idaresine mliralaatları i'~n oiu 
nur. 

Sulta~ahmet 5 inci Sulh fluku 
H1klmllıı;ınden: 

lstanbulda Ç'cnberlitaı cıvarınd 
Emin Sinan mthallesiniıı Karabıb 

sokatında Diyarıbekir kırutlıı.ıe 

karşısında 1 n~martlı taşkonakta m 
teveffa Zeki Ilel'e •İt l<r<~e 26· 10 
930 tarihine mü;cıJif J"17." güo 
saat 9 da müzayede ile »tılacağm 

dan talip olanların \'lkti nıezkOrd 

mezkOr konakta hazır bu!ıınmal 
llln olunur. 

Zayi ;ı;ıs senesinJe Ecz .. 
mektebinden almış oldu~unı bil•h 

vırakasıni zayi ettim. Hükmü yoktu 
llJ Ş"kct 

-Dr.Nami· 
Berlln tıp fakUltesı serirya
tından mezun. Dııhill hasta· 
!ıklar mütehassısı. 

Şişli: Gazi halıbkAr ca i 
desi No. 182 
·arglleciyan ecuoesl itti.alinde. 

Kabul: 2·6 ya kadar 
TI. B. Oğ. 4~~'! .. 

---=--ı L-A N 
Osmanlı Bar hsının (·•lata. Y 

cami \'e Beyo~lu Oev··n, CUmh•ı 
yet ll"ll'r.mı mıı:ı»eh ııle ı t. O t 

rinic ,. c'ı:ıin 2C) nr·u çar~·11nba & 
boah hulu: ocaktır. 
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Zayıf 
1 

11asız 

ve işti
olanlara Fosfatlı ark Malt 

~eniz levazım satınalma koınisıonun~an: 
29,000 kilo Pirinç: 6-11-930 perşembe günü saat 10 da ihale 

edilecek 
14,500 kilo Sabun: 6-11-930 .. • .. 14 de ihale 

edilecek 
Deniz levazım ambarı ihtiyacı i~in !Uzumu olan iki kalem er

ıak hizalarında gösterilen 6 teşrinisani 930 tarihine tasadüf eden 
perşembe gilnü ıaat ıo ve 14 de kapalı zarf usulile teklif edile
cek flatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceklerinden şart

namesini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bulananla
rın da yevmi ihale gün ve saatında Kasımpaşada deniz Levazım 
satınalma komisyonuna milracaatla_n. 

Erzak münakasası 
Xllo cinsi 

75,000 Ekmek latanbul Ayvansaray ikinci unundan 
18,000 Et birinci ı;ınıf 

Rize jandarma mektebi müdüri-
yetinden: -

:\Iektebin senelik ihtiyacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı 

ekml"k ile Et 6-10-930 tarıhinden itibaren yirmi gi.in müddetle 
kapalı zarfla mUnakasaya konulmuştur. J\lıınakasaya iştirak ede
cekler bedeli muhamminenin yüzde yedi buçıık nisbetindeki te
minatı munkkata akçasını veyahut kiymrti maharreresi üzerinden 
istikrazı dahili tahvilltını veya borsa fi~atından yüzde on nok
ıanlle diğer milli esham ve tahvllAtın mal sandığına teslimini 
havi makbuz suretini veya banka kefaletnamesini hamilen 25-1 O 
-980 cumarteti günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar 
mektep müdürlyetindeki satın alma komisyonuna müracaat etme

leri illn olunur. 

Ta~liSIJe umum DIU~irlilin~en 
Anadolu tah!lliye mıntak111nın Riva, Ke!Ağrt, Fener mevkik· 

rindeki mebanlden butlarının tamiri ve bazılarının dahi tecdlden 
lnşııaı mukarrer bulunmasına binaen yirmi giln müddetle ve ka
palı zarf uıallle münakasaya vazedilmiştir. 

Mezkftr binalann ihalesi 6 teşrinisani 930 perşembe günü saat 
14 de icra kılınacağından taliplerin bu baptaki kcşifnamelcri 
görmek üzre Gelata'da rıhtım caddesindeki idareyi merkeziyeye 
müracaatları. 

lstan~ul Ziraat Bantasın~an 
Karyesi Sokağı No Cinsi 

Pendik Postane 585 Kö;k 
,. Yeldeğlrmeni 629 ,, 

Gayrı mübadlllere ait yukarda yazılı em!Ak kiraya verilmek llzere 
mLizayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi 
ihale olan 8 teşrlnsanl 980 pazartesi saat ikiye kadar bankamıza 
müracaadan 

(lava marin) Maden 
kömürü mübayaası 
DıllU Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Altmış ton lava marin cinsinden maden kömürü ili- 10-930 

tarihine milsadlf perşembe günü saat on beşte pa:tarlıkla mül-ayaa 
edilecektir. Taliplerin şeraitini anlamak Uzere Orcaköyde klin 
mektep müdUrlüJtüne ve münakasaya iştirak edeceklerin lıtanbul 
lktisadl Müesseseler muhasebeclllğ!ne tevdi edecekleri teminan 
muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saııtı mezkOrda mektepte 
miiteşekkil komslyonu mahsusuna müracaatlarL · 

Hiç beklenllmadlOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo bllatl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

Tl11l~E PlllNGOIU 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 
45.000 Liradır 

Deniz levazım satınalma tomisJonun~an: 
ı 000 metre hademe elbiseliği şayak kuma~: mtinakasa ile iha

lesi 25-T.Evvel- 930 Perşenbe günü 111at 14 te. Yukarıda yazılı 

kumaş aleni mtinakasa ile 28 Teşrlnlıvvel 930 Perşenbe gilnü sa
at 14 de ihale edilecektir. Şartnamealnl görm~k isteyenlerin her 
gün ve vermek isteyenlerin ihale gilnü ve ill&Unda Kasımpaşada 

deniz levazım saunalma komisyonuna müracaatl!n. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 5118 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kttlllyetll miktardı iyot, 

tınen ve fosfat mevcut olup onsicol 
uzvfyeye sür'ati temesıülO sayesinde, 
kansızlığı, vereme fstiddı olanlara ve 
bilhassa emrazı asabiye ve zalfyeti umu· 
miyeyı tesfrın 'ifaiveıi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklardı tesiran 
naftası pek seri olup renksiz, hasta· 
lıklı, zayıf, sıracı veya kemik hası.olılr 
larına mtiptcll çocuklar az zaman zar
fında diş çıkarırlar. Çabuk yilrtirler. Tom· 
bol tombul olurlar. 

Su! itiyadı sıbaveıinl ve gençliğini 
suf istimal eyllycnlere, ademi iktidara 
pek miless!rdlr. Kanı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teshil, renge ıazelik ve veçhe 
taravet bahşeder. Bez, evraın, cedlr, 
çocuklann yüz ve başlarındaki çıban
lar, ergenlik ve ekzemadı pek mües
sirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupada bl
rinciliğl ihrnz eylediği gibi btitUn Alemi 
tababotte takdir tevlit eylemiı, ecnebi 
ve memleketimizin ctlbbasının raporla
rını knanmışnr. Şişesi 60, büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza depo• 
sudur. Eczacılara ve toptancıları bilyilk 
tenzil At. 

Yeni Posla pulları resim ınUsa~akası 
P. T. T. Umum müdürlüğünden: 
1 - Tabettirilecek posta pullarının resimleri i9in açılan mü;bakıı m!lnaslp bir eser alınamadı

Rı.ndan müsabaka t•krar açılmıştır. Müsabakaya yalnız memleket dahilinde veya haricinde bulanan 
Türk san'atk!rları iştirak edebilecektir. 

2 - Resimler posta pulları üzerinde bulunması li\zım yazılarla beraber hakkettirllebilecek şekil

de olacak, yani iizerlerinde Türkiye cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
rakam ve kuruş veya para kelimeleri bulunacaktır. 

3 - Pnllarban biri Gazi hazretlerinin portresi etrafında bir ankadreman olacak, ikincisi harf 
inkıUbımızı ve iiçüncüsü memlekette ziraatı temsil edecektir. Pulların eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (tırtılları) hariç olarak -boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimlerin eb'adı pulla
rın eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında 
birer rotog;rra!ları raptedilecektir. 

4 - Re>imlcrin hiç bir yerinde sahibinin isim ve adresi yazılmayarak yalınız sahibi tarafından 
intinap olunacak dcirt rakamdan mllte~ekkil bir i1arct konulacaktır. Resim sahibinin isim ve adresi 
aynı rakkaml:ırı havi vr resimlerle beraber v"•ilccck kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 

5 - Mü>ababnın son günü 20 birinci k4nıın 9.10 tarihıdir. Resimler ve kapalı zarflar Ankara 
da posta i~lcri nıüdürliiğline, lstanbul'da P. T. levazım müdürlüğüne, diğer yerlerdede P. T. baş 
müdür veya mlidürlüklere verilecektir. 

6 - Resimler, ikisi maarif vekaletinden lılı isi dahiliye vekAletlnden tayin edilecek ilç zatten 
mürekkep bir heyetçe tetkik edilecektir. 

7 - Resimlerden reisicümhur hazretlerinin portere'i etrafına yapılacak ankadraman için beş yüz 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lirıı mükA fat verilecektir. 

8 - lntihap edilen resim sahibi mümeyyiz h~y,etçe lüzumunda gösterilecek değişikliği resim 

üzerinde yapmağa mecbur olacaknr. 
9 - Buna dair daha ziyade malOmat almak isteyenler şifahen veya yazı ile P. T. T. U. M. 

posta işleri müdlirlüğüne müracaat edebilirler. -
PEK MEŞGUL OLAN 

Doktorlar bile fena kalemle vakit gaip etmek istemediklerinden 

eveRSHARP 

EVERŞARP 

Kalemini intihap ve tercih 
ederler. 

Mektep talebelerinden mü
dtır oduıH kadar hiç kimse 
fena bir kalemin üzüntilsiinü 
çekemez. Ve yine hıç bir kim· 
ae düıinelerle Everşarp kalemi 
bulundurmak istemez. 

Everşırp kalemlerinin renk, 
boy ve desen itibarile herkesin 
ırzoıunı göre mevcuttur, 

Mağazamızı ziyaretle kale
minizi intihap ediniz. 

Umumi ıcentıları: 
Sldney Nowlll ve Şürekası 
Galatı Kıvork Bey 1 lan 

~ı~~at ve i~timaı muavenet vekaletin~en: 
Diyarlbekir numune hastanesine muktezi 60 kalem il!ç ve 

tcıbbl malzeme kapalı zarf usali ile mubayaa edilecektir. ;\Jünaka
sa müddeti 2 ı. l O. 930 tarihinden itibaren 20 gündür. Talip olan 
!arın şartnamesini görmek üzere Ankarada sıhhat ve içtimai mu
avenet umum müdürlüğüne ve lstanbul'da ~ıhhat ve içtimal mun 
venet müdürlüjtüne müracaat etmeleri. 
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HUiasası kullanınıı. 
Her eczanede satılır. 

Adapazan Bez Fabrikası 
İstanbul Satış Şubeleri 

Taksim Sebat Yerli mensucat fabrikasının merkezi Ilı . 

__;;::~ Sultanhamamınd~~~ğaza~~ ~-=: 
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FRANSIZ HDKÜ.METINE 
ait membalar 
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VICHY CELESTINS 
Tam yarım ve•çeyrek fl&eliırde 

Damla • Şeker hastatıaı - Alamı mafsallye 

VICHY GRANDE·ORILLE :::;:::~~=~ı~::-
• VIÇHY HOPIT AL Mlclft~ .. =~-_ ... ..........._ . 

\Viclry yerl"I! başka mlJl'ka dlmayı~ 
Menhaının tayininde dikkat ediniz, 

---= 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

•-----=~r..-:mımııc•·----------------50 ton üstüpü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 17-11-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada dev· 

Jet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekl~rln teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat J 5,30 a kadar münakasa korııl· 

ıyonu kAtipliğine vermeleri ltzımdır. 
Talipler mUnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankau· 

da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
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~COLUMBıA.ta 
da okuduğu 

A 

MEYLOOU ~ERiF 
' Plakları çıkmıştır. 

Hususi bir albumda beş plaklık bir seri 
Hafız Kemal Beyin bir resmi ile 

beraber 1125 kuruştur. 
~X'.XXX'.XXXXX'><B~X'><~~~:X>< 

Ekmek, ın, sa~eJa~, ve erzak ınünakasası 
Deniz ticaret mektebi mübayaat komisyonu riyasetinden: 

12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ve sığır eti ve ı soo 
kilo sadeyağ ve 37 Kalem muhtelif erza1< 13-11-930 tarihine 

müsadlf perşembe günü saat onüçte ihaleleri icra edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliple• 
rin şeraltlerini anlamak üzere Ortaköy caddesinde kAin mektebe 

ve münakasaya iştirıık edeceklerin lstanbul iktisadi müesseseler 
Muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkate ve kanunu 
mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar edilmiş teklif mektuplan jle 

yevm ve saatı ınezkClrda mektepte müteşekkil komsiyonu mah~u· 

suna mlircaatları. 

lstanbul sıhhat ve i~timai muavenet ınü
llirli~in~en : 

Muayene ve tedavi evleri için kapalı zarf usuUle 84 kaleıll 

lllç ;re sıhhi malzeme alınacaktır. itasına talip olanların şarcna 

mesini görmek üzere Ankarada Sıhhat ve içtimaı muavenet umun 

Müdürlügüne ve lstanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet l\Hidürlil 

güne müracaat etmeleri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~__.... 

ili ~eniz ticaret mektebi ınn~ürli~in~en 
25-10·930 cumartesi günü tedrisata başlanacağından mukayyet 

talebenin eşyayi zatiyelerile birlikte yevmi mezktlr sabahı saat 

sekiz buçukta mektepte hazır bulunmaları !üz.umu il:\n olunur:_.... 

Uşak terakkii ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Uşak şeker fabrikası 
Teşrinievvelin 15 inci günü Uşak'ta Şeker fabrikamızda topla~· 

mış olan ttmuml heyetin ye~i vaziyet hıkkında idare mecUsinııı 
verdiği izahat iizerine evvelkı senelerden kalan zararın muht~ 
bir kısmının 9~0 senesi kampanyasında elde edilmlkte olan netı· 
celerle kapanacağına ve şirketin tasfiyesi için ~cbep kalmadı~ın• 
kani olarak mevcut sermaye ile iktifaya hrar wrmi~ o1 <!l~tl ıJAn 
olunur 

Mes'ul M~'dür: Bürhaııc:ddİJI 


