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Başvekalet 

Siirt meb'ı·
MAHMu . . ' . . . 

!tülfünun eminliği 
Ut1 ~~ARA, 24 (Telefonla) -
·ıru errıs Yusuf Ziya Beyin Da 
~ta.~Un E1?1~nliği~e dair olan 
l\ti a.nıe alı tasdıka arzedil- -
''lr{• Tasdikini müteakıp 
ı.ııd~et Maarif Vekfileti tara
lditiı telgrafla Darülfünuna 

ecektir. 

tCayrirn übadillere 
~Vziat teehhür etti 

tre ~~ar~, 24 - Gayri mübadil 
l\l:İli V~ı edilecek olan 62 bin 
t İt~ lırasının tevzii bir müd-

111 teehhür etmiştir. 

• 
• 

Yunan kal•cisl muhakkak bir golil kurtarırken 

F enerbahçe, Arisle 
2-2ye berabere kaldı 

lstanbul şampiyonu Fener dün muta
dın dununda bir oyun gösterdi 

Aris yunan takımına gelince fevkalade süratli 
ve seri paslarla oynuyor ve topu bekletmiyordu 

iki taraf kapt•nları el 
sıkarlarken 

Yunan kaflleıl relal nutulı 
lrad ederRen 

muştu. Halk sabırsızlanıyor, İki 
debir ellerini çırparak iki takı
mı sahaya çağırıyordu. Seyirci
ler, dün hakikaten yüksek bir 
spor terbiyesi gösterdiler, maç 

Devamı 5 inci sayfada 

lktısat Vekaleti erkanı 
arasında tebeddülat 
Şirketlerin daha sıkı bir kontrol 

altına alınması mukarrerdir 

lktısat Vtkdltlinde esastı ttşki/atla 
meşgul olan 

Mustafa Şer•! IJeg 

Ankara, 24 - İktısat vekili 
Mustafa Şeref Bey müsteşarlık 
!arla, müdürü umumiliklerdeki 
işleri tetkik etmiş ve müsteşar
lıklarla müdürü umumiliklerde 
esaslı tebeddülat icrasına karar 
vermiştir. 

İktısat vekili Mustafa Şeref 

Bey iktısadi itlerimizde bazı ta
dilb ıyapmak için tetikat yap
maktadır. 

. Vek~letin şirketler müdüriye 
tınde bılhassa tadilat yapılacak, 
bu şube vekaletin en mühim dai 
relerinden biri olacaktır. Bu su 
retle mcmleketinıizdekişirketler 
daha sıkı bir kontrol altına alına 
caktır. Bilhassa senelerdenberi 
~ayri fa~l bulunan bazı şirketle
rın tasfıye muamelesine niha-
yet verilecektir. ı 

İktısat vekfüeti ziraat müstc 
şarlığı teşkilatı da tevsi edile
cek, vilayet~erdeki ziraat teşkili 
tına daha zıyade ehemmiyet ve 
rilecektir. 

1 Bazı ziraat mı_ntak'.11arında la 
boratuvarlar tesıs edılecektir. 

Sigorta komiserlikleri ilga e
dilecektir. Evvelce olduğu gibi 
sigorta şirketleri iki komiser ta 
rafından idare edilecektir. Hal
buki bugünkü teşkilatta elliyi 
mütecaviz sigorta komiseri var 
dır. Bu teşkilatta açıkta kalan 
komiserler vekaletin yeni ihdas 
edilen diğer kısımlarında istih
dam edilereklerdir. 

nası oldu? 
Ya~an ve if~i~~ Kazım Paşa Moskova ihtilalcileri türk 

Halıde Hanımın tavsıyesı u-

zerine bir Amerikalının kese- D" .1 . A k • k l"' b k ı t • 
sinden Nev-yorkta besirganlık Un aı esıle n a- ın ı a ını a p en sevıyor 
ve nauıus düşmanbğı tahsil e- l 
den M. Zekeriya Beyin "8011 raya gitti er 
Pasta., sı ben Moskovada iken 
aldığım maa§ ve ücretlerin lis
te.sini n'l§retmiş. 

Millet Meclisinden başka 
«Hakimiyeti Milliye» den Z50, 
"Milliyet" ten 250,Ankara imar 
komisyonundan 500, Ankara
palas otelinden 200 lira aylık ve 
ücret, ayda 26 defa toplandığı
nı bildiğimiz Dil Encümenin
den her defası için 23 lira ve 
haftada bir defa toplandığını 
işittiğim Türk Ocağı Hars he
yetinden 25 lira huzur hakkı a
lıyormuşum. 

"Ha.kimiyeti Milliye., nin 
müdürüyüm ve baş muharrirle
rindenim. 250 lira almam, tah
rir heyeti müdüründen daha az 
ücret alırım. . 

"Milliyet., ten on para maaş 
almam. 

Komisyondan SOO lira aldı
ğım tamamen yalandır. Eğer 
çalışmağa vakit bulursam 150 
lira verirler. 
. Otel şirketinin 200 lirası ıon 
akçesine kadar yalandır. 

"Dil Encümeni., ne ta harf 
inlıılAbmdanberJ gitmediğim i
çin, geçen yazdan beri on para 
almam. Çalışanlara da zaten 
ayda 120 lira v.erirler. 

İstasyonda parlak surett~ 
teşyi edildi 

Dlln akş"'' ı karaya hartktl 
eden M. "1. Rtisl 

liiizıoı Paşa 

Bir kaç zamandanberi şehri
mizde bulunan Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım Paşa ailesi 
le beraber dün akşam Ankaraya "Türk Ocagı Hars heyeti., a

zasıyım. . Fakat işim çok oldu
ğu ig.in gitmem ve üç senede 4 hareket etmiştir. 
huzur hakkı ya almış, ya alma- Kazım Paşa istasyonda vali, 
mışımdır. polis müdürü, vilayet ve beledi 
.. "Nerede 1900 lira, nerede 350 ye erkanı ile Halk Fırkası men 
liral. ı 1 h . . d b ı "B d d sup an, şe nmız e u unan u gazete e zerre Jra ar na- , . .. 
mus varsa ya listesini ispat et- mebuslar, polıs ve asker mufre 
meğe, ya: zeleri tarafından teşyi edilmiş

- iftiraya alet olmuşum, tir. 
affedersiniz, derneğe mecbur - Kazım Paşa ile beraber refi

dur. kalan ve sair ailesi erkan ve ef 
Bolu meb'usu 
Falih RIFKI radı da Ankaraya gitmişlerdir. 

inhilal 
İzmir S. Fırka reisi 

çekilmek istiyor 
Bozdoğan gençleri de 
S. Fırkadan aynldılar 

Vergiler 
Müsakkafat vergi
sinde esaslı tadilat 
Maliye vekaleti ecnebi 
kanunları tetkik ediyor 

Maliye vekaletince muııakka
fat verigisinde tadilit için tetki 
kat başlamıştır. 

Hazırlanacak kanun layiha
sında çok mUhim noktalar bu
lunacaktır. 

Şimdiki musakkafat vergi~ 
ri meşrutiyet senelerinde kabul 
edilen tahriri emlik kanununa 
istinat ettirllmittir. 

} ' Bu esa&a göre meı.cla ayni 
i mahallede, ayni sokakta, ayni 
1 evsafta olan iki evin vergi kıy
meti başka başkadır. Bu nisbet
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Tıp Fakültesi seririyab 
nisa: y .! muallimliği -

1 
Tıp fakültesi seririyatı nisai-

ye müderris muavini Fuat Fe
hinı B. ehliyet ve -
iktidarına binaeı
Darülfünun diva · 
.1ınca seririyatı n 
saiye muallimli -

lzmir meb'usıı VIJsıf Bey 1 ğine terfian inh· 
İzmir 23, - Hizmet gazete- edlimiş ve Maar· 

si baş muharriri Zeynel Besim vekaletince me -
B., gazetesine çektiği bir telg- muriyeti tasdii 
rafta "Yıeniasır,, baş muharriri edilmiştir. 
İsmail Hakkı Beyin vasi bir çe Fuat Fehim B 
virme hareketile tekrar H. Fır Almanyada ikm<: 
kasına rücu edeceğini İzmir pa- li tahsil etmiş, 
lasta meb'us Vasıf Beye söyledi senelerce tıp fa- Fuat ·rbim B•y 

ğini ve Serbest Fırka İzmir o- kültesi nisaiye klinigini hazakat 
cak reisi Ekrem Hayri Beyin is ve muvaffakıyetle idare etmiş 
tifa için Vasıf Beye müracaatla en muktedir nisaiye mütehassıs 
bir yol aradığı, İsİt:ınbulda bu lerimizdendir. Maarif vekaleti 
lunan Vasıf Beyden aldığı malü bu musip tayinle tıp fakültemi
mat üzerine bildirmektedir. ze cidden kıymetli bir muallim 

Devamı S inci sayfada kazandırmış ohı;-or. 

Çünkü halkçı olan türk inkılabı memle· 
ketimizi kapitalistlerin müstemlekesi 

olmaktan kurtardı 
Rusyadan avdet eden Bolu meb'usu Falih Rıfkı 

Beyin kıymetli müşahadeleri 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş

tü Beyle Rusyaya giden Bolu 
meb'usu Falih Rıfkı Bey dün av 
det etmiştir. Falih Rıfkı B. dün 
kendiııilc görüşen bir muharri
rimizin suallerine şu cevaplan 
vermiştir: 

- Hariciye Veldll Tevfik Rüttü 
Bey döndükten sonra, Moskovada, 
etütler yapmak için üç hafta kadar 
kaldım. 

"İlk önce size bütün Ruıyada 
Tevfik Rüştü Beyin emsalsiz karıı
landığını kaydetmek isterim. Şimdiye 
kadar yabancılarla temaı etmiyen re
isler, Tevfik RüttU Beyin bulundu
ğu yemek ve suvarelere lttirak et
mitlerdir. Moskova ihtllllclleri halk
çı olan ve Türkiyeyi kapitaliatlerin Bolu meb'usu Falih Rıfkı B. 
müstemlekesi olmaktan kurtaran nig ve açlık için yudıklanna ne 
Türk inkıltbını kalpten sevmekte- dersiniz?. 
dirler. - Rus yada 1 !128 denberi vaziyet 

"Biz naayon,~istiz, onlar komü- değlfmİftİr, R .. ihtllllclleri muaz· 
nisttirler. Sistemdeki bu zıtlığa zam Avrupa ve Aıya RuayalUllll ser
rağmen, Rus ihtililinin içinde bulun vetlerini itletmağe karar vermişlerdlı 
duğu bütün tartlar, bizim inkıl!bı- Ruıyanm her köıesinde bet ıoenell .. 
mızın şartlarına benzer. Biz asırlarca program sözünden batka bir f"Y işl
ezilmif, uyandırılmamıı bir halk yı- tilmez. Beş senelik programdan 
ğını içine yepyeni garpçılık müesse- maksat, Ruıyayı ana ihtiyaçlarda 
sesini yerleştirmeğe çalışıyoruz. On- Avrupa ve Amerika zanaatlanna 
Jar ayni yığım gene yepyeni bir mü- müftekir olmaktan kurtararak, reji
eısese içinde yoğurmağa çalışmakta- mi sağlam bir temel üzerine oturt
dır!ar. Rus ihtiliilcilerinin bilhassa maktır. İlk, zamanlar Rus ilim, fen 
yrğın tcrbiye•i usullerini fır- ve parasının böyle bir programı ha· 
kanın ve genç ihtilalcilerin bu iş için şa çıkaramıyacağını ıöyliyenler, hu· 
nasıl uğraşmakta olduklarını öğren- g_ü?kü -•~mere!e'! g_ördUkten sonrı 
ınek istedim. Moskovamn bu hususta fıkırlennı değıştınnege mecbur kal
ki tecrübeleri bizim için umduğumuz mrşlardic. Bilhassa Amerikalılar da 
dan fazla faydalıdır. ha nikbindirler. 

- Avrupa gazetelerinin Uomi- (Devamı Beşinci sahifede) 

Hırıltı başladı ! 
Serbest Cümhuriyet Fırkasının 

çıkaracağı gazete muhalif 
gazeteleri biribirine düşürdü 

-
Bir kemik p11rça11ında 11a1Jlı lokma 11raganlu 

Serbes Ciimhuriyet Fırkası ı remeyiz. Son Posta IOn zamanlardıı 
tarafından yakında çıkarılacak ç~k kantık ve tüpheli yollardan y11. 
olan gazetenin tab'ını muhalif rumeğe bafladı.,, 
gazeteler paylaşamıyorlar. " ?il~. taraftan Son Posta da 

Fethi Bey, çıkaracağı gaze- Bır hakı~at kalmasın Allahım 
teyi iltizam usulü ile ihale et- alemde nıhan,, serlavhası altın 
mek istemiş. Buna, fırkanın teş da heyecanla şu satırlan yazı· 
kilindenberi, organlık vazif·ısi- yor: 
ni yapan Yarın gazetesi talip "Serbe~ Cümhurlyet Fırkası lı- -
olduğu 'b' t · S f\) tanbulda bıc gazete çıkarmak iıtiyor, 
t d b gı ı, kg~ze e~ı OBn · .~- Bunu haber alan Akpm gazete.i 
a a asma ıstemış. u yuz Fethi Beye müracaat ediyor ve ga-
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den bu iki muhalif gazete biri- ze~eyi fırka namı12a çıkarmayı tekli! 
birine düşmüştür. Dün, Yarın edıyo_r .. ~yni zamanda da Yarın ga
Sonpostaya çatmakistemiş.Son zetesı ~u.r~caat ediyor. Akşam, n~

redecegını ılan ettiğı' HU 1 t ' · Postanın sayfalarını karıştır- . , . rr ye ısının. 
, ,, dekı yevmı gazeteyı Fırka namına 

mış, bır Veremle mucadele ce- neşretmeyi teklif ederek arzı hizmet 
miyetine ait yazıyı bahane ede ediyor. Fethi Bey bu teklifleri tet· 
rek şu satır lan yazmıştır: kik ettikten sonra Son Posta ne9r!-

"Müesseseye yardım için halkı a- yat tirketine havale etmeyi düşUnü
zami derecede teşvik lazım ge- yor.,, 
lirken .Son Posta denilen gazetenin Son Posta bundan sonra ga. 
ha.z~. ~.üt~.ıeaları hayretlere şaya~ zetenin M. Zekeriya B. tarafı -
gorülmuştur. Bu gazete maddı . , n 
zaruretleri ibraz edemiyecek b' t _ dan neşredıleceğı hakkında neş 

ır e , ld _ 
cavüz ibraz ediyor. Muhalefet de- nyat yapı ıgını ve bunun do~-
mek Devlet müesseselerini birer bi- ru olmadığını yazıyor. Son Potı 
rer yıkm~k de.mek midir?. Hayır mü- taya göre, gazeteyi Zekeriya 
e~seselerıne .dıl uzatmak . şuur~uzca Bey neşretmiyecek Son Posta 
hır harekettır. Muhalefetın temız ve · t · k · d k · 
özlü bir çehresi vardır. Bir takım neşr:ya şır e? neşr~ ece tır. 
makasıdı mahsusa takip edenlerin mu Yanı, gazeteyı, Zekerıya B. ve 
halefeti ifsat etmeıine asla cevaz vcl arkadaşları çıkaracaklardır. 
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No: 75 
(T•rcUme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Hadise çok mühim 

Cf.' \1 \R.Tr:st 
- ----= 

HARİCİ HABERL •• '"~~' 
Yahudi meclisi bir beyanname neşretti M. Venizelos yarın Anka· 
I?~ltere tarafından _edilen vaitle?n şi.?1~~ acı bir raya hareket edecek mi? 
ıstihzadan başka hır şey olmadıgını soyluyorlar 

Aıd ı '
- 1 Ticaret muahedesi için Yunan sefirin 

Konya Mevlevi şeyhinin aşçı anmış ar Ecneb! ~atbuah. 1 Harp yok.. talimat gönderildi 

b 1 t b 1 ı . Sulh sıyasetı - ATİNA, ~4 (Hususi) -Yu- ı ği kanaati izhar edilmektedİ1 
aşısı s an u a ge ıyor .. Fakat gazetelerin- • t Yugoslav Hariciye nan Hariciye, Malite, ve Ziraat Yarına kadar ticaret muaheOc 

Bu zat Konya Mevlevi şeyhi- birinde bunların istanbula da Y8 <Ctm0~J8 nazın böyle diyor ~azırl~rı dün M. Venizelosun si parafe edilmezse, M. Veıı!" 
nin Yıldız sarayında nasıl telak gelmelerine yol açabileceği için den Vazgeçmiyorlar "Temps,, gazete5i beynelmi- nyasetınde toplanarak ticaret !osun Ankaraya hareketi iJ(

11 
<i 

ki olunduğunu ve sarayın meza- buna müsaade olunmazdı. İngiliz hükfunetinin ahiren Iel vaziyetin her memlekette Belgrattan yazılıyor: - Yu- muahedesi müzakeratmda, Tür gün teehhür edecektir MaaJll' ~ 
cını elbette biliyordu. Konya Bu cümleden olarak Müşir aldığı vaziyet dolayısile yeni- herkesi meşgul ettiğini kaydc- goslavya hariciye nazın M. Ma kil ·Y_e d~fmdaıı: gümrük tarife- fih Türkiye sefiri Yu~an }lar 

M l 
· hi · baş 1 Fe · p d y ah d ı · b. fh rinkoviç ahiren bir nutuk irat erın e ıcrası ıstenen bazı ta- . . ' w ev evı şey nın aşçı ısı s- yzı aşa an sonra emen en ~e e~~n ~e yenı ı~ sa a I derek sulh dyasetine tahsis et- cıye nazırını zı a t derek v 

tanbula gelip başka bir işgüzar valinin bozulması üzerine ora- ya gıren Fılıstın meseleııı naza- t ig- i başmakalesinde ezcümle di ederek Yugoslavyanm bcynel- dilitı görüşmüşler ve Ankara V · 1 r rek. ~ki·· ~ ·· k · d k milel vaziyetinden bahsctmi"- Yunan sefirine talimat gönder- _enız_e osun ve ev 1
•
1 

• uç . 
tarafından daha evvel saraya Y~ um. erayı as e.rı.ye en mü te- n dikkati calip bir şekilde seyri yor ki: "' i b I ı h ~ 

dir b 1
- ı tir. M. Marinkoviç demı·Qnr· ki·. mişlerdir. Yanan mahafili, ti- çın ı e o sa seya atının t 

malümat verilirse kendisinin bu ır zatın tayını azım ge miş ni takip ediyor. Fil.istinde yahu " Fakat eaer Fransa sulhü io "' -• · B d "' .. " - Avrupada yakında bir caret muahedesi müzakeratm- muvafık ve münasip olmıyav 
husustaki ihtimamsulığı göze dtı . . a e münasip bir müşir gön dilere vaddedilen milliyurtşimdi ti yorsa, bi!tün nüfuzu ile sul- harp r."-~cagm-a dair söylenen da_ bir_ çok Türk teklifleri kabul ğmı ~yan edeceğinden M. _Vı ~ 
çarpar mülahazasile atik davran erılmek üzere şimdilik ordu- ye kadar tesis edilemedi. Çünkü hün tancimine hizmet etmeg-e .,........ ed 1m old - · ı "' <ıözlerin aslı yoktur. Filhakika ı ış ugu, Türlıdyenin, nıze o!!un hareket edip etıttır 
mış ve şifrelitclgrafla keyfiyeti ya erkanı harbiye reisi sıfatile umumiharpte yahudi alemini İn karar veımiş ise de medeni ale- gümrük tarifesinde talep et- ceği yarın (bugün) anlaşıiacıl 
arzetmişti. Zamanın terbiyei si- müktedir bir zatın komsyonu giltere lehine celbctmek için min umumi menafiini ileri süre- tiği tadilatta israr etmiyece- tır. 
yasiyesi bunlar yoğurulmuş ol- askerice intihap ve arzedilmesi Balfour tarafından 91 7 de İngi rek kendi menfaatleri lehine te
duğundan ve bu kabil hareket- ni Hünkar irade etmişti. Bu ira !iz hükfuneti namına yapılan be şebbüs edecekleri şeylerde baş
ler bir çok kimseleri ikbale gö- deyi komisyona tebliğ ettim. yanatm tatbik kabiliyeti olma- kalan tarafından aldatılmağa 
türdüğündcn Konya valisinin Günler geçtiği halde bir türlü dığmı zaman gösterdi. Filistin- taraftar değildir. Harici bir ta-
elgrafı şayanı hayret görülmek intihap yapılamiyordu. Bizzat de Arap ekseriyeti dururken bu kun vekayi- yalnız Almanyada 
ıe beraber de devre göre umuru komisyona gittim, sebebini sor memleketi yahudi istilasına peş vukubulan hadiseler değil- bu 
tabiiyeden sayılırdı. rium. Cevaben: Münasibini bul keş çekmek miimkün olnuyaca siyaset ile haşin bir surette te-

Süleyman Nazif merhum ika duk amma arzedemiyoruz dedi ğmı nihayet Londra hükfuneti zat teşkil etmiştir. 
mei memuriyet suretile Bursa !er. Taaccüp ettim. Kimlerden de anlamış oldu. Esasen miili Baska yederdc de bir takım 
m'!ktupçuluğunda senelerce mü diye istizah ettim. Üç isim söy yurt ne demektir?. esasi~ tanınmamak istendi.Hal 
det kalmıştır. Sultan Hamidin !etliler ve bunlar içinde en mük Eğer bundan müstekil bir ya buki bu esaslar olmadıkca sulh 
bu suretle öteye beriye yerleştir tedir i Şamda erkanı harp kay- hudi devleti kurmak. ~ibi ~ir. ma milletler için hiç ciddi bir temi 
diği erbabı fikir ve kalem, bu- makamı izzet Bey olduğunu da na çıkarılryorsa İngılız hukiıme natı ihtiva edemez. Bunun neti 
lundukları mahallerde ilelebet ilave ettiler. Bu zat Sadrı esbak ti şimdiye kadar yahudi alemin cesi olarak bugün içinde çırpını
kalmağa mahkilm ve bu keyfi- İzet Paşa idi. Ancak bu tarzda de beslenen bu kabil hülyalara lan hoşnutsuzluk olmuştur. 
yet herkesçe malum iken Bursa 1 izam edilmiş, yani yakasına tahakkuk imkanı olmadığnı, Fi Her yerde görülen memnuniyet 1 
y~ yeni ~den bir vali saraya bir menfi yaftası yapıştırılmış ol- li~tinin ~yrıl':'.1.a~ını kat iyen tec- sizlik, Avrupa efkarının hisset-
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kağıt gondererk "mektuçulu- duğu için komisyonu asken ce- vız etmıyecegını anlattı. tiği endişe bunun neticesidir., 
ğun emniyet ve itimat mevkii saret edip te arzedemiyordu. Eğer milli yurttan maksat dün " Temps,, bundan sonra di- il-!. Murlnltovlç 
olduğundan ve Süleyman Nazif İsmini aldım, arzettim, terfii 1 yor ki: Avrupanırı vaziyeti pek öyle her 
Beyin ise bu itimada liyakati rütbe ile memuriyeti irade buy- " Yalmz Avrupada değil, dün kesi memnun edecek gibi değil-
bulunmadığından,, bahisle azli- ruldu ve alelusul tebligat icra ya sulhütıde de makul olarak şı.: dir. Hatta bazı memleketlerde 
ni arzetmişti. O lcabil bu lcabil olundu. Ertesi gün keyfiyeti , üç esastan başka değildir: endişe verecek tarzda bir takım 
maruzatın terviç olunmadığını komisyonu askeriye söyledi- ( Rakem, emniyet ve tahdidi fikirler ileri sürülmektedir. Fa-
bilmez değiller idi; ancak onun ğim zaman izanın üzerinde ha- teslihat. kat bunlar hiç şüphesiz Avrupa 
m~ksadı Süle?"~ Nazif Beyi la eseri tahaşi vardı. Bu da gös "Temps,, bundan sonra Fran yı baştan başa istila eden iktısa 
azıl veya tebdıl ettırmek dctil, teri.yor ki Hünkiirrn vehmini stz noktai nazarım müdafaa ile di buhranın neticesidir.,, 

Ankarada yanşlar 
Mania ve hizmet atı yarışları çok 

güzel ve heyecanlı oldu ~. 
~.NJ<:_ARA, 24 (Tele~~nla) -/rekabet edecek !ıaşka at yo~ııı ! 

Bugunku yarışlar çok guzel ve Bu yarışta Alceyl:ln birinCI ( . 
heyecanlı oldu. Bilha5s:ı zabi - Yeti g ri i '.dnci geldi. . 
tan hizmet atı müsabakaları Üçiincü koşuda H~lim f:İ311 
halkı pek ziyade alakadar et- Beyin Alinaris.i birinci, O& !f 
ti. Bıı müsabakada birinciliği Türk .!k~ci ~e~di. . lf ~ 
Muhafız kıtaatmdan birinci mü . J?orduncu .k~şu?a Ge.yılc ~ 
lazım Cevat ikincilig- i binicilik rıncı, Gazal ı kınçı geldı. 

' B . . k ·1 -ıer 
kt b. ··d ·· ·· C d ·· .. eşıncı oşu ce11tı rnP.w ~ me e ı mu uru ev et, ucun . . o· 

ül .. - ·· b' · · ··ı · z· · ~, mahsustu. B u yarı~ ı Mis , i1" 
c ugu ınncı mu azım ıya ü . k d B " · · · Abd. L..,; azan r. mıcısı urraııu·. 

kı: ka:tandılar. B d. ı· k " · M ' 14'-. . . . ey ı. ıncı ıstenget gı: 
Zabıtlenm.ızın hepsi manile Yarışlardan sonra bütürı si'. 

ri güzel atladılar. Birinci yarış- vari zabitleriınizin basbinicirıV ~ 
ta mes'ut birinci geldi. Sürek 2 dedikleri İsmet Pasa' .zabit1 ~. 
nci oldu. müsabakalarına işti~ak edell 

İkinci yanşta Halim Sait B. 1 bitleri taltif etti ve kazanaıı11 
bir centilmenlik yapanık Rüçha ' ra kendi elile ikramiyelerini tı it~ 
nını koşturmadı. Zira Rüçhana .zi etti. 

it 
Süleyman Nazif gibi ısran üm- hüsnü idare etmek mümkündür emniyet !teessüs etmeden evvel Nazır bundan sonra Yugos-
metle imtiıraç edemiyeceğini Binaenaleyh Sultan Hamidin tahdidi teslihat gayesinin bu- lavyanın beynelmilel vaziyetin Mardin intihabab 
göstererek Hünkiinn te ·:~ccüh tarihini yazanlar onun fitret ve günkü şeraitle ve daha ziyade den hiç biE sulhün hiç bir tehli- Mardin, 2'4 (Milliyet) - Vi- Kahve fiati 
ve i lt.ifatın_ı temin etmekti. kabiliyetini muhakeme ederler , manevi v~ ahlaki mahiyetteki keye maruz bulunmadığını tek- Heyetimiz merkezile yedi kaza-

B·u. t:11nra.~ c~va~.sız .. kalınca ken onu çileden çıkaranların r misaklarıkı temin edilemiyeceği rar etmiştir. smda yapılan belediye intihabı Son günlerde niçİJI 
Valı ,elaşa duştu; çunku oma- mes'uliyetini de unutmamalı- ni yazıydt. N'k "h b ·· f neticesinde C. H. Fırkası nam-ruza.tm~~ maksadı Süleyman dırlar. Sultan Haınidin muhiti Türk sularında tahlisiye 1 a ugun . zetleri kazanmıştır. tereffü ediyor? Q 

Nazıf gıbı Bursadan kurtarup başka türlü olsaydı onun siyas B } kı h ·ı ----İstanbula getirtmek olabileceği ti degı- ·şı·rmiydi değı'qmez ın· ~ Geçenlerde Çanakkale civarın u gar ra ı e M Ü f Acentalar bir tröst aıU ~ 
1 d b

. h b'lirdi ~ 1> da bir İngiliz gemisinin karava ( J Üess ve at ~. 
yo · ın a ır. z. a. ap uya. n.a 1 _ ; di pek bilemezsem de Sultan r ta yan prensesı· t J " b d v ı b f ı- oturmasından bahsederken "Ti AKARA, 24 (Telefonla) - yap t ar r 
o~bi~rdt ~:tnd:~~~ i~.:c~:: ~':~!s~~:~:~ğ:~:~~~ti~ had mes,, gazetesi Türk sularında j B~~ Erkanıharbi?:'e.deniz mu . T icaret odasına şehriıniZılı 
tah ri rat göndererek Süleyman düt iddia edebilirim 1 a ere - E.udDstekl uahudller tahlisiye ·işlerin in Türk vesaiti- I avını kaymakam Munır B. genç hır kahve tröstü rrn:vcut old~ 
• .Ja ıi f Beyin azlini tekit ve şu 

1 

(B"~ d') yanın bazı memleketlerinde ezi ne tahsis edildiğinden bah~edi- denecek bir yaşta dün vefat et- ğuna ve bu tröstün fiatleri yo• 
kad'!r ki usul ve harekatı taras- _ __ , • ıuı !_... ~-1 _ len yahudi leri kurtararak yerleş yordu. Ahiren ~~ne bu mc .ele- mişti r. selttiğ ine dair bir ihbar vaki o ~ 
sut altında bulundurmak için F fi" t t irmek için bir yer temini ise F i d~n •. ,,?~hseden Tımes,.. ~ıy~r 1 Cenazesi bugün silah arka- mu:;tur.Bu ihbara nazaran ı ·ô5 
bir maaş tahsisile Bursada ika- 1 • Care nazırı !istin her taraftan gelecek yahu 1 kı: .l urk sularında tahli~ıye ış daşlarının omuzlarında toprağa ithalat emtiası olan kahve? 
ınete memur edilmesini teklif O.. A k d diler barındıracak bir yer oı- ı lerin in. yaln~z Türk gemil~rine 1 tevd i edilmişti r. _fiatini yükseltmektedir. ~~ı: 
et ti. Ancak her işte lstatoko-. un n ara an gel- maktan uzaktır. Arap ekseJye· hasredı!m7sı hakkında bu sutu ı; ı carlarmuza kahve getirtın~ 
nur mnhafa7;ası _ taraftan 0~ 1 di, bu.....l~n gidiyor ti vark~n Filistine yahudi dol- !arda n;şrrtıyat yapılmı§dtı L~~<ı I Neşriyat kooperatifi çin tavassut eden acenteler ! 
S.ıltan Hanııt Suleyman Nazil :!:> u . du rma.,.a çalışmanı 1 ne z.cık, ı ranın sıgo a pıyasasm o •oy- 1 ANKARA, 24 (A. A.) - 1- trö~t: dahil oldu.~undan ~ 
Beyi değiştirmedi ve Bursa mek 1 . Fr~sı~ Tıcaret nazın M. rı.eticel~r vereceği ni geçer. sene 1 lendiğirıe öre Çanakka~ e boğazı lim ve fennı halk arasında yay hanemde kalan t uccarlar ar 
tupçuluğunda biraktı. Ayni Va- ' Fl~ndın d~ ~nkarad~ ~eh~- k; vekayi gös~erdi. Hüla<a ya- elyevm bey~elmilel su!ar<lan- mak mak,~dile bir neşriyat ko- Avrupadan ve diğer yerlerılel 
1i Sultan Hamide hoş görünmek ı mıze gelmıştır: M .. Flandın ılc 1 hndi yurdu sözleri vekayiin ha- dır. Avrupa ıle Karadenız ara- operatifi teşkil etmek üzere bu- kahve getirtmiyorlar. 
ve merazü iliye mügayir ahvali re~kası v_e ke~mesı dün müze- kikati karşısında bir hayalden, smd~i .geçit ye~nde tahlisiye ' gün 21 münevver genç içtİT!la e Kahve tröstü teşekkül etıf 
tarassut ile meşgul bulunduğu- len gezmışl~r?~r. Fransız nazırı hem de boş bir hayalden ibaret ger::ı 1en ve aınelıyat, hakkında derek kooperatifin nizamname- den evvel kahvenin okkası ; 
nu göstermek için Konya Vali- ~~adan ıyı ~ntibalarla dön- kaldı demektir. İngiliz hükilme 1 alman_ ~a~dit tcdbirle~i muva-; sini münakaşa etmiştir. Bu te tanbuld~ tra.nsit olarak 50 .~ 
si Ferit Pa""yı Jurnal ebne-· muş~. M_umaıleyh b·J husu~ta tinin açıktan acıg· a bu vaziyeti 

1

. fık degıldır. Metelenın heyetı şekkQl neşriyat hayatrmızda ruştu. Şımdi kahvenin olı:ll' 
..- gı demıştır ki· · · · el · 65 k de unutmaz, Ferit Pasanın Kon .. · anlatması yah'.ldi 'eri ne ı.-a..ı ar umumıyesı yevm mgortacılar, _ <;ok .!aydalı bir rol oynıyacak- uruştur. 

ya reji müdürü vas~ile Avru- . - .. Ankarada kaldıgun kısa derin bir inkisara uğrattığı ge- tarafmdan itina ile te,kik edil- Bulgar kıralı ile tır. Terfi imtihanı 
Padan memnu gazetelen· getırt· bır muddet zarfında hükfımet len haberlerden anla•ılıyor In- m::ktedir. İleri sürülen fikir şu -ı' R om od b'ld' ·1· preıısBrs l Al d k •. fil Ak M ilim ıJ-erkanile görüştüm B ' · ı . , . . -an ı ırı ıyor: - ı.: m :ınya a ı ın ı a ua muavinlerinin oı . 
mekte ol?uğunu ara.sıra bildiri- d k · u tanışma gilterenin t:mumi harpte yahu- dur ki, ta . .ılısıye kumpanyaları ga r kıralı Boris ile İtalya kıralı h b•l limliğe terfi imtihanı 30 tef(!~ 
yor u. Bır zatın dediği gibi bun r::a ç~ü :~run f;;~ium. A~a ~lere vcmılş olduğu sözden ba- arasmd . ki re~bete kar~ı. mev- nın kIZJ prenses Giovanna'nrn ase 

1 
e nievvel perşembe günü saat 

1 

!ar o zaman esen hava idi ve bir d.. Y yet gor- hisle yanıp yakılan yahudiler zu tak~dat sıgo;ta şer.;;..tı me - nikah merasimi mümkün oluu- Lnodra, 23 (A.A) - İngiliz te Darülfünun konferans salO' ~ 
çok kimseler bu havadan gıda um.., ayni İngilten:nin umumi harpte yanma ~thaı .. c~ı!mek ıca~ et- ğu kadar sade bir surette cu- trcdünyonlar icra komitesi Al- nund~ yapılacaktır. ı.. t,. 
alır, Yıldız sarayı da bu ha - M. F liindin bugün refikası i- Avrupalara verdig- i sözlerin tu mektedir. Çım!ı:u bu takyıdatm mart~si (b .. ) .. .. . d' man amele federasyonuna bir Manıfatu· a ·ılar mu·· stili' .. , 

va le birlikte şehrimizden hareket · l hf · · - ugun gunu ıcra e ı-
dan hoşlanırdı. Zaman değişin- ' n - . • • tulup ~utu~a~ığnı.hatırlasalar sıgortacı arın ta t!ıye ve t:mır l ıecektir. Merasimin sade olma- t~lgraf çe.kerek, Als?o~f f~lake- dem"ni cemı'y,,ti I'\ 
ce hava da değişti ve bütün 

0 
~decek. >e d-gı:~ca Sot>,aya gt- gerektır. Fılıstın Hınt yolu üze masraflarını arttırmasından kor ~ı istend i ğinden davetlilerin 1- tı dolayısıle Alman ışçılenne ta '-

~ı~'er tarihin huzurunda birer ;:cekt.'r 3-4 gun kala~a .c olan 1 rindedfr·. k•ıln_ı~dır.. .. . .. biseleri de sade obcaktrr. ~u z~y~tl~ bildinni~ ve t~essü.rle intihabatı 
ıstıhza ve takbih mevzuu oldu. . u~aı e~h ?r~dan Atın~ya, .A- ,, K·.ıcus, 23 (A.A) - Milli ya Gıt gıde hiç şu?'1ı:sız mun merasime Romada bulunan ec- 1 rını felfilcetzedelenn aılelenne Dün Bey9ğlunda Halk JlrC' 

• • • tınka. an a uogruca Panse gıde hudi meclici, bir beyanname zam olan her hangı bır masrafı nebi sefirlerı· davet edı·ım· k 
1
. de iblağ edilmesini rica etmiş- k ı!I ce tır · sah' 

1 
· h 

1 
ıyece . ası salonunda manifatunrc _ 

Sultın Hamit İstanbuldan ı· neşretmôş tir . B u !:>e ı.-annamede ~~ ıp c:ıne :ıva e c:tmek tir. Çünkü measimin srrf ailevi tır. müstahdemini Cemiyeti ıı:o:ıı, 
bir çok kimseleri jurnallar üze- Ş Bankasının yahu.diler :n lınku:rumın temini ı 1~ ~fı ~~et ~~lecektır. Ge lbir şey olduğu söylenmektedir Çi · b ki resi yapılmış ve müddeti.bft~i 
rine vil,~yetl~re teb'it etmişti. M • b . i ç i:ı Ingiliz mi lletine ve bütün mı sahıplen şımd~ ~ckmtılı za İtalya h ~ikumeti tarafında~ v~. C~. u a~ .. . heyeti idare yerine yenisı ııı 1 

Bu teb ıt edilenlerin bir kısmı erSID ŞU esı medeni akme h itap edilmekte ~arda tasarruf . 1çın endişe prenses Giovannaya krymetli bi · , . Um~. gu~rukler muduny~- hap edilmiştir. Yeni heyet'ır !~ 
'1iç bir vaz. .ifeyi haiz ol~:yarak Ticaret odasındaki balıkçılık ve bir yahudi yurdu tesisi hak- ile tasaruf çarelen aramakta- heykel hediye ed·ı · t. tınden gurnruklere yapılan bır daııeye intihap edilenler meY ,. 'it 

uu • d 1 mış ır. t · d · · f b ·k 1 d de• ··,,_ 
rndece bir maaşle. ikamete me- komisyonu raporunu i'az.ıı"ia- ~ı~daki v~itler_in ş'm?i acı bir ır. Merasimin sade olacağı cillet amım e çıvı . a n a ~rın a nında Sabahattin Nail, S~ yd \~ 
·nur edilirler, bir kısmı da me- mışt!r. Hiikfımete tevdi edile- ıstıhzaya ınkılap etm ş olduğu le ecnebi sefirlerin davet edilme k~~tlan ~emır. ç?buklaı:ın tin, S~za;, Mehmet, Kadrı. e 'ı 
muriyetle gönderilirlerdi. Uh- cek olan bu raporda, ba' ı : ·çılı- beyan edibıektedir. Meclis, ya İspanyada bir hadise diği kendilerine bildirilmiştir ... gu~~ ~s~~en ıstısna edile giyadi, Agop Salmayan. 1°0 ' 
delerine bir vanfe ve memuriyet ğın inkişafı için lüzum görülen hudileri memleket1erini vücu- Madrit, 23 (A.A) _Bir kaç Bulgar krralınm ortodoks olma cegı btldirilınıştı,r. Moiz, Ahme~ ~ecati .• 1h~e ~' 
tevdi olunarak gönderilenler 500,000) liralık şirkl!t sermaye de getirmeğe mani olacak her gündenberi hapishanede bulu- sı, diğer taraftan İtalyan pren- Yeraltı tuvalet salonu vat, Mustafa B. ve efel'.l 
bşka vilayet veya m~muriyette sinin yarrnnm hükumet tarafın hangi bi: parlamento teşkilatını nan tayyareci Franco dün aske sesinin ka\olik olması hasebile Belediye reisliti Alman grupi bulunmaktadırlar. ç 
:yi iş görecek k:ıbiliyette olsa- dan temini, bu hususta Sanayi lem~kten imtina etmekte ve ri hakimlerin huzuruna çıkmış- nikahın icrasında müşkilat çıka: le yaptığı mukaveleye Taksim İİltihaptan sonra nızn~)ılli ~ı 
lar bô!e bunları inha c:tmeğe kim ve Ziraat Bankalarının alaka j "Biz, vazifemizin ikmali bahsin tır. Mumaileyh, askerlerin gaze cağından bahsedilmiştir. Hal- d yer altında bir tuvalet salo- nin bazı maddeleri tadil edı ~ 
ııe cesaret edeme~di. Bir kimse- gösterilmeleri, Marmaradaki ba de katiyen ric'at etmiyeceğiz,, telerden neşriyatta bulunmak buki bu mesele halledilmiştir. nu, belediyenin göstereceği sa- taavün sandığıjşinin daha~' 
~..in nefsi suretile vi.'ayetlerde lıkçılrk mektebinin İstaııbula neticesine v<;;_ı! .o2~ktadır_. suretile memleketin siyasetine İtalyanın Assise katolik kilise- hilde bir deniz hamamı inşasını Iı ~t1;1lmas.1 hakkında katafııl 

kl
. 1. · · · · · venlmış ve ıçtıma· nı'hayet b 

' er hangi bir memuriyete tayini na 1 ve azım vesaıtı.n temınım l\1eksikada feyezan karışmalarını mcn'eden karar- sinde yapılan nikah merasimile ita.ve etmiştir. 
ı:ı kimsenin orada uzun miiddet temenni edilmektedir. Meksika. 

23 
(A.A) _ Naya nameye muhalefet ettiğimin do iktifa edilecektir. Kıra! ile yeni Grup, bunların da projelerini muy,ur. ( 

kalması demekti ; bu kabil in- Boş tenekeler rit, eyaleti dahi!inde kain Tux- layı 2 ay hapse mahkilm olmuş kıraliçe Sofyaya gittikleri za- y.apmağı kabul etmiştir. Tak- İrinç fiati düşüyO ıf 
!anlan ikamete memur edildik U h . b tur. -1man ort. o?oks kilisesinde de sımde yap_ ılac. a.k yer altı tuvat Geçen sene 1talyadan .toıııııe 
, . mum gümrükler m ;idüriye- pan şe rmde ardaktan boşa- k - ı dk al t .... ç •en yerden baska mahalle nak- . 

1 
. . te rar nıkahlannı yapmağa lü- sa onu, şım ı ı s onun bulun- ngiliz lirasına alınan pır ..... : ıfir 

len memur etmek kendileri üze tinden güm:iiklere beş t !neke-. nrrc::sma yağan yağmurlar dola şehır.erı de su basmıştır. ~~~r zum kalmıyac:ıkt.tr. C:rtodoks duğu yerde olacak, deniz hama rin bu sene tonu 12 tngı1ıı , 
!erin kaçakçtlığa_meydan verme y:s!le vulma gelen feyezan neti- ce hayvan telef olmuş b t b. bil rindeki menfilik ~ıfatını yavaş, . . ' vası ~r papası sadece talyada yapılmış mının ne büyüklükte olacağı Bu fiat sukutunı.ın sebe ı_ .. dl 
mek için iyice muayenesi ıçın ce,,inde 25 kişi ölmüştür. Ayni mmtaka dalıılınde mahs 1 t ·k· · · Jıl'I"'. yavaş umıt\lrab·l·c~g· i ve .,.ünün u a olan nı ahı takd;s etmekle ikti- proıe tanzım edildikten sonra ne Avrupada bol pirinç o 

b b:r tamim yapılmıstır eyalet dahilinde bulunan diı;ter mahvolmustur. &ı edecektir belli olacaktır dır. 
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acirlerin 
' emlik rçları affedilec 

Su derdi 8 "1edtged" ] iskan işleri 1 Kadastro j Istanb11l cuma gllnleri nasıl eğleniyor? j 

~f~a Vekili Terkos Şehirmeclisi Müb~diller.e. tedey-
ışıle meşguldür İlk . t• yun ettırılen 

Halk, kadastronun 
faydalarınJ anladı 

Bağ bozumunda bir bağ alemi 
c ~ ıç ımaın ruzna- il .b d 1. ı..ıı aıneli çare şirket • t b"t d.ld" ma arın e e ı Halit Zıya Beyin verdiği 

izahat 

Bu bağ, şehirden. bir saat uzaktaki nümune bağıdır 
• mesı es ı e ı ı 

tesisatının 
llıub 1 Yeni azaya gönderilecek 'i ayaası göril üyor 

_en, Nafia vekili Zekai Bey davetiyeler hazırlandı 
:ını.e imtiyazlı şirketlerin Yeni şehir meclisinin ilk içti-

Dahiliye Vekaleti bu 

paralan tahsil 

etmek fikrindedir 

Anadoluda teftişte bulunan tapu 
at ve talebi üzerine Denizli heyetinin 
faaliyeti Aydına nakledilmiştir. 
ve kadastro umumt müdüril Atıf ve 
fen heyeti müdürü Halit Ziya B. !e-

Yerinize yerleşince bağ adamlarından biri buğusu üstünde birkaç çeşit 
üzümü tepsiye koyup önümüze getiriyor .• Bu üzümler öyle güzel ki 

yemeli mı, yanında mı yatmalı diye düşünüyorsunuz !.. 

!~etıni tetkik etmektedir. maı için davetiyeler hazırlanmış 
, .. Bey bilhassa Terkos şir- tır. Şehir meclisi ilk içtimaını 
~n vaziyetile fazla alaka- aıy başında eski cemiyeti umumi 
kı.01tııakta ve bu hususta tet- yei belediye salonunda yapa-
11 Yapmaktadır. oaktır. 
le e~kos tesisat ve şebekesi- Şehir meclisinin ilk içtima 
~ır namına satın alınması, ruznamesinde şu maddeler var-

ı ~ su ihtiyacı temin etmek dır: 

1en ameli birçare görülüyor. 1 - Riyaset divanı intihabı .. 
Crkos şirketinin imtiyaz 2 - Encümenler intihabı. 

~eti 30 sene sonra bitecek- 3 - Mülga şehremaneti ve i-
iloıı Unun için yeni tesisat ya- darei hususiyenin 929 hesabatı 
!tiııtna mukabil imtiyaz m~d- nın tetkiki. 
~~ ın temdidi muvafıkgöriil- 4 -Beş aylık bütçenin tetkik 
.ı- 0~. Esasen terkos şirketile ve tasdiki. 
"dıy d ki . 'd • b' İli. e arasın a ıptı ar ır R . - · b'ti. 
la göre 100 bin lira veril- eyıam pazartesı ı yor 

~. 3Q senede 3 milyon lira Beşiktaşta Belediye teşkili i
~ek Uzere bütün tesisat im çin reylerin atılmasına devam 
!~l tııukavıelesi ve mevcut, şe edilmektedir. 
1 e belediyeye devredilecek- Şimdiye kadar atılmış olan 
'n reylerin hemen hepsi de beyaz, 
~~l7diye İstanbul suları için yani müsbettir. Pazartesi günü 
!fti lkı bütı;ıesinden 100 bin lira akşamı sandıklar mühürlenecek 
~ ediyor. Şimdiki bütgesini ve salı günü reyler tasnif edile

Q~ 1 surette sarsılmıyacak şe cektir. 
~'Varidat membaları bul- Ş h · t · • 
f.tıır. e rın envın 

'tanbui belediyesinin, eski- Belediyenin şehir tenviratı i-
~. muhtelif hesaplar çin sokaklara ilaveten koydura 

!So d~layı maliye vekaletinden cağı 500 elektrik lambasının yer 
~ bıtı Ura alacağl vardır. iju lerl tesbit edilmiş ve dünden iti 
lııUıbiitçeye konmakla beraber haren direklerin dikilmesine baş 
~. belediyeye verilmemiş- lanmıştır. 
& Şirket• havai hatlardan evle-

lıı. '~.ediye tarafından vaki o- re ve hususi müesseselere de oe 
lı~~.uracaat üzerine Maliye reyan verecektir. 
hı: Saı:açc_>ğlu Şlikrti ~ey, ta Beyazıt havuzu 

lı U su ıhtiyacının temınl pr 
1.1>aranın derhal tediyesini Beyazıt havuzunun tamiri bit 
&lıtıiştlr. mek üzere~ir. ~a':'uzun alt kıs-
~eledi ye derhal inşaat ve te- mı da tamır edılrruş, sızmtmm 
ta_başlıyacak ve iki seneni- önü alinmıştır. Havuz bir hafta 

~tınde su miktarını 35 bin sonra doldurulacaktır. 
Qbi 4 llııcü sene sonunda ise Sultan Ahmette yeni 
&ıı tona çıkaracaktır. b' k 
~ u tniktar Anadolu oihetin- ır par 
~ti başka bütün İstanbulun su Belediye bahçeler müdürlliğü 
~acına kifayet edecektir. bu sene Sultanahmet meydanı-

3 11 
nı_ p~rk haline ifrağa. karar ver-

zava ı 
mıştır. 

Sa.ha parmaklıkla çevrilmek 
suretile muhafaza edilecektir. 

toça açıklarında 
l'lttsıl öldürüldü ? 

Asri tiyatro Beyoğlunda 
inşa edilecek 

~ Belediyenin yaptıracağı tiyat 
"'~tillerden biri daha ro ve halin daha inşaatı başla-
'1ttesunda yakalandı madan mesele olmuştur. 
~· _ Hal için yer hazırdır. 

~Uıf iki ay evvel deniz ortasında Kerestecilerde yapılacaktır . 
tııı.~ bir facia işlen~işti. "O~~an Yalnız tiyatro binası için yer 
~ .~~.~ç~it alı~.::::nı~: b~:ı~~r';;,~ bulmakta müşkilat çekilmekte 
/ııı.tklarında öldürlllerek denize a- dir. Evvelce tiyatronun Tak-
• d ve paraları gaspedilmiş, mo- simde yapılması düşünülmüş
~ b· batırılmıştı. Zabıta mücrim- - tü. Fakat bunun için Emlak şir 1 
ıı. ''.kısmını yakalamıştı. Bir kıs· ketinden satın alınması icap ~
•ru hata firar halinde idi. Mezkil.r aen arsa füı.ti üzerinde uyuşula 
C· n tayfalarından Rizeli Hüse

ıJıı'·''•unda tevkif olunarak İzmi- madığmdan, bundan sarfı nazar 
:'lı~'1lıniştir Hüseyin istintak edilmiştir. 

d nde vak'ayı bülbül gibi anlata- Yalnız esas itibarile tiyatro-
l' •"'•ktedir ki· nun her halde Beyoğlu cihetin-
,;«[ ''Bizim motÖrün sahibi esasen rli t · t' ı 

Yunanlılarla yapılan Ankara 
ltilafnamesi neticesinde müba
dillerin tasfiyei hesabatı muame 
!atı artık iki devlet arasında hal 
ledilmiş ve hükumetle alakadar 
lar arasında son şekle bağlanma 
sı lazım gelen bir mesele mahi
yetini iktisap etmiş bulunmak
tadır. 

Dahiliye vekaletinin bu mese 
leler hakkındaki noktai nazarı 

~u suretle hulasa edilebilir. . 
Tasfiyei katiye yapılmamış

tır. Bazı muhacirler iskan edil
dikleri mahallerde gerek tefizen 
aldıkları malların fazlası için 
gerekse adiyen iskan suretile al 
dıkları mallar mübadillere tedey 
yün kanununa tevfikan borçlan 
dırılmışlardır. Bu borçların ka
nunen yirmi senede tahsil edil
mesi mukarrer olduğuna göre 
hükfunetin bu borçların senele
re münkasım taksitlerinden e
deceği istifade de o nisbette 
mahduttur. Şu halde bu vazcy.et 
karşısında muhacirlerin lehine 
olarak yapılacak bir şey vardrr. 
Tefiz fazlasI alınan mallardan 
dolayı olan borçlarile, adiyen 
iskan suretile aldıkları malların 
tedeyyün kanununa tevfikan 
taayyün eden borçlarını kendile 
rine ödetmemek ve bu vatandaş 
ları bu yükten de kurtararak da 
ha salim bir şekilde topraklan
na bağlamak . ., 

rin avdet ettiğini yazmıştık. Atıf B. 
evvela Ankaraya geçmiş Halit Ziya 
Bey ise Malatyada yapılmakta olan 
kadastro paftalarında İstanbulda iş
lenmesi lazım gelenleri buraya getir
miştir. 

Halit Ziya B. umumi müdürle Es 
kişehirde kadastro muamelatını tef
tiş etmek üzüc Konyaya gide
cektir. Halit Ziya Beyden aldığı
mız maliimata nazaran Denizli şeh~ 
rinin kadastrosu bitmiştir. Aydın ha 
rikzedelcrinin ve sekenesinin müraca 

Mal sahipleri kadastro sayesinde 
mallarından emin ve gayri menkulle
rini mütedavil bir sermaye halinde 
istimal etmek gibi büyük bir faydayı - Çok yaşıyan mı bilir, yok 
görmiiş ve anlamış olduğundan Ay:- sa çok gezen mi? Size böyle bir 
valık - Trabzon gibi tehirler de ka- sual sorulsa şüphe yok, şu ceva 
dastroların,ın yapılmasını iıtcmekte-
dirler. bı verirdiniz: 

Denizlide bugünkü gün mevcut - Elbette çok gezen bilir! 
bulunan iki heyet İstanbuldan alına- Halbuki, bu ~f:ize de bel bağla 
rak İstanbul p_ostaları takviye ve mamalı imiş. Çok gezenin her 
tezyit edilecektır. · b"lm · 1- l · E 

Mil · maı· ·· 1 şeyı ı esı azım ge mıyor. -
vuene~ı ıye encumen aza - ..... .. ... 

sından Erzurum meb•uıu Aziz Bey ger oyle olsaydı, aşagı yukarı 
ikmal edildiği haber verilen BUyüka- hemen bütün köşe bucağını ta
da kadaıtrosuna giderek yapılmış nıdığım halde benim mesela E 
olan işlerin her kıııru hakkında uzun dirnekapısından üç çeyrek saat 
uzadrya tetkikatta bulunmut. milhim fed k · .. !im b - h · 
notlar alıruftır. mesa e _ı şu guze.. agı_ ıç 

Aziz Bey kadastronun aür'atle ic- olmazsa bır kerre gormem ıcap 
rası ve diğer şehirlerde de tatbiki ederdi .. 
imkSnlarını hazırlamak için tetkikat- Cuma günleri kalabalık olabi 
ta bulunmaktadır. lecek nereleri varda baş vurup 

Macar Başvekili dolaştığım halde: 
- Yahu bu hafta da gel, sa

ne zaman geliyar? na bir bağ alemi yaptıralım ... di 
Macar aBıvekili kont Bethlen yen çıkmadı. geçen perşembe 

pazartesi günü sabahı şehrimi- günü, ahbaplardanbiri, sordu: 
ze muvasalat edecek, ayni gü- - Bu hafta, nereye gidecek-
niin akşamı Ankaraya gidecek sin? 

Hariciye Vekilimiz tir. - Biliyor muyum, sanki.. d~-

d k Mumaileyh Ankarada 3 gün dim, bakalım kısmet nereye go
Cenevreye gi ece katacak, ayın otuzuncu günü türiirse ... 

Ankara, 24 _ Hariciye veki- akşamı Ankaradan İstanbula ha -Beni dinlersen, Maltepede 
li Tevfik Rüştü B. Cenevrede reket ve ferdası günü muvasa- ki nümune bağını bir gör ... Pek 
toplnaacak thdidi teslihat kon- lltt edecektir. Mumaileyh ayni memnun kalırsın ... 
feransında Türkiyeyi temsile- gün ekspresle memleketine mü- Maltepe diyince, şöyle bir ir-
decektir. tevecciherı hareket edecektir. kidim: Vapur, tren, .otomobil.. 

---------------------- Uzun bir seyahat ... Bütün günü 

Japon ticaret mümessili 
dün bir ziyafet verdi 

öldüren bir yolculuk ... 
Tereddüdümü gören arkadaş 

izah etti: 
- Canım, o bildiğin Malte

pe değil.. .. Ne treni var, ne va
puru ... Tramvayla Edirnekapısı 
na geldin mi, oradan yaran sa
atlik bir yol.. 

- Ha ... dedim, şu Maltepe ... 
- Öyleya. .. 
-Demek orada bağ var?. 

- Hem de ne bağ .... İstanbu 
lun hiç bir yerinde bu bağda ye 
diğin üzümü bulamaz.sın ... 

- Şaşılacak şey ... 
- Asıl şaşılacak ~ey, senin 

bu bağa gitmeyişin ... 
- Hakkın var!. 
- Şimdi bu cuma, mutlaka 

geleceksin değil mi? 
- Sağ kalırsam ... Ya, sen? 
- Ben de gelirim .. . 
Edirnekapısındaki kahvelerin 

birinde bulu-acak, bağa birlikte 
gideceğiz. 

t' ·~" tllima eşkıyal_ık ile geçinen de yapılması tekar r e mış ır. 
~ı "1dır. Karaderuzde meşhur Japon ticaret mllmesslllnin :ziyafetinde bulunan zevat 
,...,, Osınanın adaır)arındandı. Çi- M. Rivas geldi 

Muayyen saatte, hatta bu 
muayyen saatten bir kaç dakika 
evvel geldim: Bizim arkadaşı so 
rup soruşturdum. Yok ... Vakit 
geçirmek için, bir cigara yak
tım. Önüme getirilen bir fincan 
kahveyi sadece temaşa ediyo
rum. 

~.•a .\hınet te Osman kaptanın . .. . Japon ticaret mümessili dün de birer şubelesi vardır. Bu ban 
~:'ltıı~t~sı imiş. Bunlar kaçakçıları Muhtelıt mubadele komısyo akşam Perapalasta bir ziyafet ka teessüs ettikten sonra bura-
L"'~• 1 '' taşırlar bu yüzden para nu bitaraf reislerinden M. Ri- vermiştir. dan oraya zirai emtia göndere-
ı: ~.:~r~ış Kaçakçılardan Iralil vas diin Avrupadan şehrimize Ziyafet çok parlak olmuş, şeh cek, oradan buraya da sinai em 
~ • ""'lı ınotör• alarak Y enikale- . , . . . · 
• 11ıı~'ıldıktan sonra Çipinoz Ahmet gelmı~tır. Mumaıleyhı ıstasyon rimız müessesatı ticariye ve ma- tia getirteceğiz. 
~tı öidürmeğe ve paralarını da refıkasından ve oğlundan ma !iyesi direktörleri ziyafette ha- Şimdilik münakale her üç ay 
~b~~alt>rar veriyorlar_. _Recep !'-P- ada Tür~e.yeti murahhah,ssıre zır bulunmuşlardır. da iki defa gemi gidip gelmesi-
lı.~lci ~azı olmıyarak ıtıraz edıyor. isi T. Kamı! Bey, M. Holştat, Japon ticaret mümessili dün ne münhasır kalmamaktadır. 
ı·-ı. ~•k· •man ~aptanla Recep ara- M. Anderson Yunan heyeti mu bir muharririmize Türk- Japon 
1 ~n •d~n b•rı huıµmet bulundu• . , . '. .. 
,"ı v bu ıtiraz üzerine kavga çıkı- rah asası reısı ve azaları, Turk münasebatı ticariyesi hakkında 
\~' 01~.os_rnan kaptan Recebi kendi heyeti murahhasası azaları ve şu malfunatı venniştir: 
ıq~t t~ruy_or. Bu sırada. ç:ipinoz sair dostları karşılamışlardır. "- Ticaret odanız çok iyi ça 
q 

11 ı • .,,;,d.ıger tara~ta Halı! ıle Ce- M. Rivas bugün komisyona lışıyor. Buradaki sergimiz dai
;~ <l~ o~·~~r' Ykentıkaleb aç_ı~annda gelecek ve Bitaraflar iade edi- midr. Türkye de gelecek sene 

Türkiye ile Japonya arasında 
ki ticaret muahedesi hitam bul
muıtur. Bir kaç gün evvel yeni 
den tecdit edildi. 

Çırak bulaşık suyundan he
nüz çıkan ellerini, önlüğüne ku 
ruhyarak yaklaştı: 

- Kahvenizi içmediniz Be-
yım ... 

- Acelesi yok, içerim .. 
Biraz sonra, ikinci bir istim

zaç: 

1 
] 

lar. Birisi, t:elatla kahveye ıtire nüz kopmuş, b~~-su.. üstünde 
rek sordu: bir kaı; çeşit uzumu, tepsiye 

- Mezarcı burada mı? koyup önünüze getiriyor. Bu 
- Yok, dediler, işe gitti... üzümler, yemeğe değil ya, bak-
- Ne yapsak ki .. Acele Ul.- mağa kıydamıyacak kadar gti· 

zimdı.. zel. . Yemeli mi, yoksa yanın-
Tavlacılar, bu esnada oyu- da mı yatmalıP. Diye düşilnU-

nun en hararetli deminde idiler: yorsunuz. 
- Penç kapıSI kapalı. . . Hem de par~ ile değil_:_ o~a· 
- Etme Hüseyin onbaşı!. s~ kırk k_~ışa .. Beyaz onluk-
- Etmesi var nu ya . . . lu, tıemu: garsonların - evet, 
- Hay kafir zar. . Yine mi ne sandmız dı?. - ellerin~ Ü· 

dubara?.. züm dolu tabaklarla k~enye-
- Vurdum (hepyek) in beli ler arasqıda pervane gıbı dolr,1 

ne ... Bakalım ne yapacaksın . . . tıkların~ g?riince insan kendini 
Pulları şakır şakır avucıı;ı.a başka bı~. a.~emde .sanıyor. 

toplıyarak tavlanın kapağml ka B:.1a uzum getıren adam dl• 
tt . yor ı: 

pa ı. . . . . - Efendim, siz burasını ge· 
- Getır bıze ıkı kesme!.. .. ı· 'di · artık 

1 - d çen ay gormc ı ı nıs, , ner 
Sonra okumları agzın a yu- d · b ·ı bo caı.ız U 

k -1- • e ıse ag arı za 8 • -
muşatır en ı ave ettı: .. 1 · d k' tadı kalmadı 

Ef d. . d h 1 zum erın e eıı ı .. 
- en ının e atırını sor... H 1 ·k· hafta evvelki cuma 
S b k Vaki . e e, ı ı 

aate a tım. t epı geç- .. ü adım atacak yer yoktu; 
miş. Bizim yalancı arkadaş hala fı.~:1; yetişmedi de, bir çoklan 
yok · · · otlar üstüne oturdular. . Gra-

Bekle yarin köşesini, belki ge mofonlar, bir tarafta utlar, ke
çer görürsün! Ne gelen var, ne manlar bir tarafta ..• : 
giden ... Kahveden çıktım. A- o anlatırken ben~ ta~tı 
ğır ağır arabaların yanına doğ- ki ürlnn1erin tadına bakmakla 
ru yürüdüm. yeşmede beygiri- mesguldüm. Bir de ne göreyim; 
ne su veren bır arabacıya: Uç salkım üzümü göçiirmüşüıı. 

- Baksana, dedim, beni nü- - Kuzum, dedim, sen bura-
mune bağına kaça götürürsiin? ya iki salkım daha getir ·. 

Yüzüme baktı: Adamcağız, mahçup bir ta-
-Senin nümune bağı dediğin vırla-: 

Kazıklı bağın yanındaki bağ - Şey .. dedi, s;.~e layık ü-
mı?. zümümüz kalmaJı. Malfunya; 

- Öyle olacak. . yağmurlar, bastırınca, .. 
- Dönecek misin?. - Öyle ise, hesabı görelim. 
- Evet. - Meğer, biz orada bir okka ii-
- İki liranı ahrım. züm yemişiz. Beş salkınu bir ok 

- Çok, değil mi? ka üzüm yemişiz. Uç salkımı, 
- Sen de bir şey ver baka- bir okka gelen üzümün, ne cins 

hm. . üzüm olduğunu artık siz düşü-
- Bir lira veririm. . nun. 
- Efendi, sen bu bağ, bura- Tevekeli, dememişler: 

ya ne kadar çeker, bilir misin?. - Bakmazsan dağ o1;,•r, ba· 
- Yirmi dakika olmalı.. karsan bağ olur! .. 
- Bir saatle nasılsın?. 
- Haydi bir buçuk lira ve-

reyım .. 
R:::.·ı oldu. Her tarafı zangır 

dıyan \·İran araba i~iı'ıde iki ta
rafı mezarlık, uzun bir yoldan 
geçiyoruz. Hayvanlar, pek yor 1 
gun görünüyorlar. Yayan yürü 
sem daha evvel varacağıma şüp 
he etmiyorum. 

M. S. 
••••• 1 

Ne denaeti 
İki kızını gebe 
bırakan baba 

Yakında İzmirde muha

keme edilecek 
Böyle ne kadar gittik, bilmi-ı 

yorum. Bir aralık arabacı ara 
mızdaki sükutü ilk d~fa boza- İtalyan tebaasından mühendis 
rak uzakta açıklık bir yeri gös M. Civaninin iki kızının bikrini 
terdi: izale ettiğini evvelce yazmış-

- Aha, Kazıklı bağ buosı . tık. 
Aha, su bamya tar'ı.&ının i!-:· i,i Babasından gebe kalan mat-
de NÜmunı •ınj>.ı. . mazel Ancela bir buçuk ay ev-

Araba bağın c ni•nde du.-,ı.u vel İstanbulda vazıhaml etmiş
Fakat, :nanı:•nıyill .'k şey. Bu ti. Bu iki kız kardeş müddeiumu 
rası l'deıa bir :na"lll re. . miliğe babalarının taarruzlarını 

; "' 8 .. n ap an u ııı yapa- ~ . bed 
1
_ • 

'•ıııa 0Ylenıişti. <Lakin sesimi çı- len Yunan emlakı e atı ıcra- Japonyada daimi bir sergi aça-
' o,.,, lllıştırn. sı hakkındaki hakem kararının caktır. Bu sergi için Japonya 
"• 'lıoı:n. kaptan vak' adan sonra bi- esbab ımucibesinde yaptığı ta- da meccani bir bina tahsis ede-

Bir haftalık ihracat - Kahveniz soğudu ..• 
Nihayet dedim ki: 

Bir hizada ve mt•ııtazam tanı şikayet ettiklerinden tahkikata 
lar halinde yan yana dikilmi~ başlanmıştır. Tahkikatın sonsaf 
binlerce, on binlerce bağ çubu- haya gelmesi dolayısile Gülce
ğu .. "ler yer, kameriyeler .. Ve mal vapurile iki kız kardeş İz
bu kameriyclerin üzerinı sarma mir ağır ceza mahkemesinde 
şık halinde istila etmiş asma- görülecek olan bu mahkemeyi 

' !ar.. Amma, ne asmalar ve bu takip için İzmire gitmişlerdir. 
asmalarda ne üzümleri·· Matmazel Anceıa hem çocu-

\· dtd:u alı?ız Yunanistana gidi-- dil!tı izah edecektir. cektir. 
'\' Çık. Çipınoz kabul etmedi. He- __ .. . 
' <ile tık. Motörii batırdılar. Çi- oldulu anlatılmııtır .. _Reisleri ıerir Turklen !aponlar. ÇO~ ~ve~-
teıı ~ Oarnan kaptan hesap görür Oıman ~ptandır. Çıpınoz Ahmetle lcr. Bu sevgı dolayısıledir kı, bil 
1 ~'ktı~Çakçdardan iki bin iki yüz Silleyman firar halliJı;ledir. Siileyma- tiin Japonlarda Türklerle müna 
. ~~ı't1ıf'n1 ıoylediler. Bana da his- nın Sşmsu~a olduğunu Hüseyin bet ve muamelat tesis etmek 
~ta kar. Almadım. Cebime yilz ifade etmiş ve mahalline yazılmış- se 
%uı 0 Ydular. Bandırma tarikile tır. Makinist Yusuf, muavini İsmail arzusundadır~ar~ . 

~·~ua orad_an da Giresuna gittim. ve yeni tutulan Hüıeyin ile hadise- Burada daımı bir sergıden 
~i ~:~: Çıpin~z Ah~edi. gördüm nin iiç şahi~i meydana çıkarılmış olu- maada Japonyanın en büyük 
~ d!iy0 ol~ugunu, ~ılm~y_orun: .. • y~r ve hapısanede bulunuy?r. Fa- bankası olan Yakahoma İspesi 

'.•tbitetahkilı;ıtı hadıseyı oldu~u cıanın kurbanları olan Halı!, _Cemal bankın bir şubesini de açmak ta 
ı ter . rnııv3ffak olmuştur. Ha- ve Recep kaptanın da cesetlerı evvel 
l;:i )'P •·<!enlerin Osman kap- ce bulunmuştu. Yakında bu facanm savvurundayız · Bu bank~nın 

1 ınoz Ahmet ve Süleyman evrakı Ağırcezaya verilecektir. Fransa. Londra ve İskenderıve-

Geçen hafta şehrimizden ec
nebi memleketlerine şu cins ve 
miktarda ihracat olmuştur: 

Arpa 305, buğday 147, ceviz 
13, fındık 232, f!ndık çi 124, nu 
hut 39, susam 25, un 55 ton . 
Bundan başka 29 sandık afyon, 
63 balya keten tohumu, 308 bal 
ya tiftik, 287 balya yapağı gön 
derilmiştir. Evvelki günde şeh
rimizden hariç memlekeketlere 
189 ton buğdayı 1285 çuval fın 
dık, 2108 çuval fındık içi 235 çu 
va 1 un ihrac edilmiştir. 

-Benim kahve ile başım hoş 
değildir de ... Meşhur: ğu, ayni zamanda kardeşi olan 

- Götürelim, demek. •• 
-Hayhay ... 

Asmalarda üzüm. bu masum yavruyu nasıl b:ıka-
' Çapkınlıkta gözüm.. cağını ve herkese ne diyeceğini 
Şarkısı, bu b:ı~m üzümleri için utanarak anlatmıştır. 

Amele kıyafetli adamlar, iki 
masayı bir edip etrafına toplan
mış, tavla oymyorlar, köşede bir 
ihtiyar, horul horul uyuyor. Ka 
pınm öniinde duran iki çocuğa 
bakıyorum: Ellerinde tabut şek 
lini verdikleri bir tahta var. Bu 
tahtayı bir aralık omuzlarına al 
dılar. Tekbir çekerek ırötüriivor 

::öylenmiş olsa gerek. - İki kız babalarının elyevm 
Bıığa girmek için, teklife te- İstanbulda olduğunu ve hasta 

itellüfe hacet yok. Kameriyeler bulunduğunu söylemişlerdir. 
den hangisini beğenirseniz, o-
rava hemen bir hasır seriyor-· Zabitai belediye sicilleri 
la~. Evlerinden battaniye filan Zabıtai belediye memurbrı-
da getirenler var. nın sicilleri üç, dört ~ iine kadar 

Yerinize yerleşince, bağın a Dahiliye vekaletin« !!'Ön•lerilt"
damlarmdan biri, dalından lıe- cel<tir. 

• 

• 

a 
( 

( 

: 

1 

l 

l 

: 

t 



-
-
' A 

3 

No 
!An 

3 
6 

12 

kı 

1 
a 
d 
v 
u 
1 
r 

l 
r 

' 1 

• 4 YET CUı\IAlTESJ 1930 

Fikir, .M..f2!;Et.h, Ecl~biy« ıt:, Sı t:ı:ı'~t 

Abrın umdesl "Mllllget" tir. 
25 TEŞR1~1EVEL 1930 

iDAREHANE - Ankara caolcle'li 
No: 100 Telgrat adresi: Milliyet, ı .. 
tanbul. 

Telefon aumaralan: 
lıtanbul 39ll, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç içiA 

Merhaba, Milliyet okuyucusu, 
Her halta seninle sohbete geldim, 
Kılü kal içinde kurarak pusu, 
Latife babında hizmete geldim. tn ,;Uıei 21intma \ıldızlarındın olın A'l~Y 01'DR .._ 'ıı 

Hayvanları himaye mi? JAZZ KIZI 
3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 150 ,, 1'400 ,, 

Baktım ki, açı/mı§ büyük bir kasa, 
Muharrir Beylerde kalmamış tasa, 
Kurulmuş, bezenmiı mey/erle masa, 
Bir Jurrk lradrhle işrete geldim. B . ' enı geç ... muhteşem ,üzlü lılmlnde takdim edecektir. 

12 .. 1400 •• 2700 .. 
Gelen evrak geri verilme:ı. 
Müddeti seven nllı'halar 10 kurut 

tur. Gazete ve matı.aya ait iılev 

için miidiriyete müracaat edilir. 

Uzaktan görürdüm, gerçi devranı, 
Olurdum çok yaman hata kurbanı, 
Çehrei zamanı, şekli irfanı, 

Buı insanlar vardır, talihsiz Yaban domuzu gibi koskoca-

Hu fiJm tac;:ay\ uru mLlmkün en ft,kal<ide, ve en hc)·ecınh 

varyete numerolarııu mohıevıdir" 

Biraz da yakından rüyete geldi111. 
doiarlar. man bir köpek. .. Yinni dört se 

Dostum Mazlum Sami bu ne evvel olaaydr, köpeğin k:k~ 
insanlardan biridir. Cidden talih me yemesi vrz gelirdi. Fakat o 

hııar; t:LHA.\1RA sincmrn, proırımlannı bu filmden ltibaıtn, 

ıı;<çcn sene oldutu ~ibi pazartesi akşamları 

Gnetftftix ili.nlaruı mea'uliyetini 
Kurşun bir kalemdir elimde asa, 
Oldum sayenizde asri bir Musa, 
Hayale tapalım, hakikat varsa, 
Sizi, hak yoluna davete geldim. 

sizdoğmuf... akşam H. H. C. aza olmuştum. ••••••••• dep;i~tireceRcir . • ...... . 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Bundan on onbeş gün evvel Tavsiyen mucibince derhal 

bana golmiııti. Hayvanlarr hima müdahale ettim: 
ye etmekten bahsaçılmıştı. - Ayıptı:::, günahtır, hayvan 

- Aman Mazlum, dedim, sen dövülmez! 
llüıı en çok bırarec 22 en 12 

ıs dtrece idL Bugün ruı~ir muı .. 
bavvıl e1tcek ban bulutlu olacıkıır. Şiirler doğarken, koca Rüşende, H.H.C. azası değilmisin? Birahanede bulunan müşteri· 

Cirit oynuyorken Yakup her fend•, - Hayır, dedi. ler himayei hayvanat cemiye-

1 
Haftanın yazısı J Eskiler alayım, diyerek ben de, Ben H.H.C. müessislerinden tine mensup muydular bilmem, 

Mesçidi edepte, kamete geldim. biri olduğum için çıkıştım: fakat her halde insanları hima-

Bu}unamıyan adam -H.H.C. aza olmak vazifen- yeye taraftar görünüyorlardı. 
Dedim ki, kırayım miskin kalemi, 

Belediye intihabı bitti. Ve Çekmeyim bir daha yazı elemi, dir. 1 Bir ses duyuldu: "Alay var, 
çok şükür ki bitti. Yoksa eğer Fakat, yadettikçe geçmiıı aıemi, Hayvalan hima~ etmek ne köpekler hırlaşıyor! Benim ta-
biraz daha devam etseydi, halk, Yeniden yeniye gayrete geldim. zevkli şeydir. Mesela Galatada, raftaı:Jarım da vard_r, _am~a rT?e 
fırkalar, polisler, jandarmalar, Okçu Musa yokıışunda bir yük seleyı kıskıslamak ıçın: Beyın 
mahalle muhtarları, encümen Geçmeden şu Borun büyük pazarr, arabasına rasgeliyorsun, bakı- ~~kkı_?var, hayvan_a ~azık de-
azaları ve gazeteciler hep bir- Sürdüm eşeğimi dağdan yukarr, yorsun ki kadidi çıkmış bir bey gıl mı..· ~ıluş herıfe .. · ... 
den biz bitecektik. Çıktı kahbe nallı eşek ha.şan, gir, nalları genniş, koşulduğu a, Bazan msan aptallaşır. Ben 

lstanbulun 300,000 intihapçr- Piyade olarak Jrismete geldim. rabayr çekemiyor ve çekemediği de °.. ~8 apt~ll~ştım; Alma-
sından yalnız 40,000 kişinin bu için de gırbaç alunda inliyor.H. nın onune dıkıldım: 
intihaba iştirak ettiiine bir nok Latife, latifçe olmalı derler, H.C. ubuıdan bulunmadrğın - Eğer hayvancağıza bir da 
tai nazardan memnunum. 40000 Mizahın kabası, hezele gider, haıebilc hemen müdahale edi- ha el uzatırsanız size gösteri-
kişi verdi4i zaman bu kadar işte bu niyetle gösterip hüner, yor, hayvanı dayaktan kurtarı- rim, hem H. H. C. müessislerin 
vaveyli koptu, ya 300,000 kişi Herkese takdimi hürmete geldim. yorsun ... Nasr!, ftvkli bir şeıy de <1enim. · · 
verııeydi neler olmazdı? Ço- FAN11 MAZLÜM lil mi!.. Dünyada hayvanları Alman kafasınr bile kaldır-
cuk düşüren mi cüzdanını kay- ••i!!!!!!!!l!l!!!!!!l!!!!i!!!!!!!:!!!!!:!!!!!:!!!!!:!!!!!ll!----1!!1---------- himaye eden, yarın ahirette ra- madı, yüzüme bile bakmadı, kö 
beden mi, üstü bqı yırtılan mr,,başa (Ya vedut) (Elkasibi ha-ı Fransız sefiri h der peğinc bir tekme daha indirdi. 
fırkaıın.ı şafUlP aksi tarafa rey b~?ulla?) (Aman ya hazreti Ah Franıu: sefiri kont dö Şamb at e ·· • • • Bunun üzerine yapıştım he-
veren mi, tıkanan, ne~!~ olan,,du1Ik~dır G

1
eyhUin

1
t)

1
dadha

1 
aklıma rön cumhuriyet baynım:ında An Bir ay sonra Mazlumdan su rifin yakasına ... Şöyle bir sarı 

siyatiği nükaeden, dışı, başı, ge mıı:-csı ev a ar a ~ u. · · _ karada yapılacak rcıımi geçitte . ' tım, sonra havalandırdım. Ada-
çarpıntısı tutan ~ı, nasırı, ıakıp· Nalks~he _ _H· kdadha l dun aidegilf bulunmak iittrc pıuıııne.i ıtlnll tczkeroyı aldım t mm ayakları yerden kesildi ... 
katır çiğnenen mı, fırkası aş - evve ı gwı a ın arın yas Ank ha -'- t ed ,..... Sen kerataların Şahr1111!-Mu Karpuz gibi yere vuracaktım, 

.. bel d" b 1 d' . "h l f araya ra&e ecoıınır. na gece gündüz on gun e ı- ve e e ı ıntı ap ara t~~ tar 23 • üh d. lum. tam bu esnada bir hırlama, son 1 
yenin kapısında yatıp sakal bı· olmadığım gazetelere mulakat yenı m en ıs Ben keratalıırm Şahı rruy- ra bir havlama oldu ve ... Aman 
rakan, bitlenen, dainıııinden ko- oaklirı.Qe vennişken şimdi ken· Bn sene mühendiı mektebi dıın? Allah!.. 
vulan, uywı, grip, gibi tehlikesiz dini namzet göstermesi hiç ho- Aliıinden 23 efendi naerun ol
fakat mü:s'iç haıstalrklara yaka- ıuma gitmedi. Ahllell Paşa ov- mu9tur. ÖrıUmtlsdeki sene av
lanan mı, kalabalıktan kurtula velce Hazinei hassada idi, Ca- fmda da 31 gcnq meaunolMıalr.
mıyrak hacetini oracıkta ve cep Beyin kaynatası itil§.fcrla- tır. / 
kendi samimiyeti dahilinde de- rın kodamanlarmdandı.. Ruhi Cami dahilindeki med
fetmeğe mecbur olan mı, anne- Bey de ittihatçı değil mi idi. l . . . . 
ıini kaybetıniı çocuk, ~ocuğunu Nadir Ef. iyidir, ho!itllı", iııpritiz rese enn ııtımlAki 
kaybetmiş ana mı lastıği patla- meden başka ııeyle ufraşma:ı.. Büyük camilerin harimleri 
mıı otomobil, ödü patlamıli fır- Bülent B. daha çocuk, tecrü- dahilinde bulunan medreeelerin 
kacı mı, elhasıl daha neler n~- hesiz, müd~.ti hayatında şehir kiraya verilrnemeai ve EYlr.af t.a 
ler olurdu ... Ben intihap esna- namına Eskişehiri bile gönne- rafından camiler namına istim
smda İstanbulda değildim, rey miş bir adam, Rahmi Efendi ise ilk olunması için karar veril
veremedirn, arkadaşlara bunu evinden çrkacak hali yok, ihti· miııtir. 
büyük bir teeaürle anlattığım yar bir adam. Elhasıl azizim! "'"~"'"'""'"0·-Q~-··ıı-o""'!'IL-·:: 
zaman bana hep birden güldü- Gördün ya. Belediye namzede- · M HIM AN 
'er. . . ri arasında işime gelir kİil16Cyi Nutle kumpHyuı, Neme, 

- Ne oluyorsun yahu ... Bu bulamadım... Onun için rey Dolca ve Kohler ıdlccılcrl büytıt 
: arzı kifaye gibidir .. Bizim he- vermedim. Ben cevap verdim. mdsıbıkasının k~ldesi 118 teşrini· 
r.abımıza vatandaşlarımız ve- - Öyle ise birader, gazetele- e\vol ~alı gHnü nb•h 9 1-2 da 
rir ... Dediler ... Kızdım, dedim re şöyle bir ilan Vtl:ip sana gô- Bev~~lu'nda Melek sinemasında ICN 
ki: re bir Belediye namzedi arama olunacajtı muhterem ohaliye arz ile 

- Ayol size olmuş olacak ... lr. _k_e_sb_i_şı_re_l_•~Y._l•_r_. -------
Bu ne hasislik. .. Rey bile ver- "Ne genç ne ihtiyar, evvelce KÜRKLERİNİ 

Neden kerataların ~hı olu- K~ . k. ..ıu. bir 
- etıme ııe ııı on ~., -

yordumP d ba ... , Al k'" -· h. en .... ... manın opegı, ı-

:S- kttatal- phı mıy- mayeıııini deruhte ettiğim kö-
dnn P poğlu köpek, üstüme ııaldınnış, 

Neden keratalarm şahı olu- beni ısmmştr. 

yordum~ Beşcr.iyeti bilirsin .. Kuvvete 
Hemen kalkıp Mazlfı'mun e- hayrandır. Biraz evvel bana ta

vlne gittim. Bir de baktım, Maz raftar olanlar, şimdi benimle a· 
lOm ~U koyu karyolaya uzan- lly edi}l'Orlar, ben ateşe düşmüş 
mıf, ınlıyoc. gibi acıdan ciyak siyak bafrrı-

- Yahu, dedim, ben sana ne yordum. 
yaptım! Mazlfim Semi coşmuştu. Bu 

- Gözüme görünme, alimal- çaşkunlukla yallMlrllın il!ıtünc o
lah tepelerim. . . Şu halime turdu ve yay gibi yerinden fır-
bak. ladı: "Hay köpoğlu köpek! .... 

- Ne oldun? Bir bardak su istedi verdim. 
- Senin H. H. C. yaman bir 

1 
Kana kana içti sonra 'yumruk-

cemi~ct;ıniş ... Diiın akşam he-
1 
larını sıkıp ha;kırdr: 

men ıs_tıfamr dayadhım. · · Dc;>-ı - Himayei hayvanat, ha!... 
muz oglu domuz ayvan~ar ... Bundan sonra, beni geç! .... 
Hayvan oğlu hayvanları bır dal • . 
ha zor himaye ederim!... Selamı izzet 

Bilmecemiz 
2345n78lJIOll 

bllmecemlzln halledil mlf 

ftJkll 

Sol.ı.n ••ia ve yukardan •ıı«iı 

1 - Bir rütl:I' (4). Kolay (4). 

ı - Bf/)'az (2). Tatlı bir madde 
(5) .. Nota (2). 

ı - Çivi (3). Sert bir madde (3) 
4 - Telkih (3). Rabıt edatı (3). 

Bayatı (3). 

5 - :Mütehassıs (4). Eair (4) 
6 - Yama (l). Nefi edatı (2). 
7 - Damm (4). Marpuç (4). 
a - Orta11 (3). Çansız (3). Bir 

adet (3). 
9 - Bir 1"rk kumaıı (3). Eskiden 

mürekkebin içine konurdu 
(3). 

10 - Kırmızı (2). Söylemek (5). 
Bll!ına bir ( A) koyarsan 
derviş sırtına alır (2). 

11 - Dolayı (4). Mukades inan
ma (4) 

meğe eliniz vannıyor.. Müna-, İtiliifçılık İttihatçılık etmemiş, r •1111 
kaşa uzadı ve bana ayrı ayn tecrübedide, arapça levhaları ol tedarik etmenin cam 
izah ettiler. mıyan, Beşiktaşta oturmamış ZAMANIDIR 

- Canını ne oldu anlat! 
Kolunçlan tuttum: "Köpoğlu 

köpek!,. diye söylenerek ka:ı:yo 
•••••••••••••••••••••••• 

- Azizim ben, Kamber Beye ve Sultan Hamidin clonanma
rey vennem, çünkü o vaktile sında bayrak çekmemiş,Hazinei 
Beşiktaşta Serence Bey yoku- hassad~. hasahırda bulunma
şunda oturur donanma geceleri mış, kadınların hukukuna aleyh 
herkesten büyük bir (Padişa- tar olmamış mücerrep, eli aya
hım çok yaşa) bayrağı çeker- ğı düzgün bir kaç zata ihtiyaç 
eli, oğlunun ismini Osman ko- vardır, talip olan .. ) 

Bcyo~lu. istik.al cadck~ı No.:J4 I 

EPREM 
Kürk ticaretha-

nesinde 

ladan indi. Şöyle yanlamasına 
kanapeye oturdu. 

İTTIHADJ MİLLİ 
r[.,l .. l ı·k . J . · sıgorta ş1r ~ ctı 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra ef1eriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında yuşu hanedana bağlı olduğunu Gülüştük, gülüştük amma bu 
gösterir. Veli Efendiye gelince "ideal,; namzedi hayalhanem-
bir kere evine git bak .. Misafir de bile bulıımadım.. ı .. r•c•k•al•ıc=·c. blıul etmez fiatlarla 

- Seninle görüştüğümün er
tesi günü sözüne kapılıp Hima
yei hayvana( cemiyetine aza ol 
dum. Akşam da bir birahaneye 
gittim. Yanımdaki masada bir 
Alman vardı. Bir aralık, durup 
dururken köpeğine bir tekme Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
attı. Köpekte amma ne köpek! ........ ~ Telefon: Boyoffeu-2003 ••••••• kabul ettiği oda bir baştan bir FELEK saııiınakradır.---

MELEK SiNEMASI 
pızarıe<i akşımınd•n ııibaren • 

hü\ i.Jk Fr.ıntız arti..,ti olan 

GABEY MORLAY'ı 

Elyc'm J>u stt \J.\Hl\'.\l \. 
Sıııeını,ında kı kaUJc mııvafl:c· 

1 kıyeı:e ız:o .. terılmcktt ı lan Fran 

sııca ıozlti 

MÜTTEHE M 
KALKINIZ 

ulak lılmind cakdım r<lre<ktlr 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

llu glın mati
ne •ut 15.30 
da ve ıüvare 
aau 21,30 da 

DELi 
4 perde 
Yazan: 1. 
Sumeni 

Nakleden: 
Bedreııln 

ISTAHBUL BWDIY 

~ ~ ~~ 
l ı ıı 1 1 

11111111 

Darülbedıyi müdtlri ı rtindcıı: 
Tiyatro ve mektebe kıydoluoın 

namzetltrin pızAr günil saat onhirt 
kıdac darillbedayl: mürac•atları. 

Kadıköy %rcyya Sincnıa't 

VENÜS 
Kon•t&n$ Tılma, 

Sesli, Şarkılı Film 
~~--------~~_../ 

Bu :ıkşaın \!illet tirntro'" 

Komik Naşit Bey 
Rejirnr karaka. bir1\kte z~h r 

çiçek kome<li, .'ipcnlc sincmaJ~ 
ölüm ,·aryete 

Cemal Sahir 
Bu akşam Ferah ıiya ><unJa ..ııı 

ya~lınm 3. perde ~incına, var;·e,/ 

Pangaltı sinemasında l'll 

ak~::ın komik 

Dumbullu İsmail ef · 
Sefiller oteli cinayet dınını 11· 

P. dan~. varyete 

( !tlllllgef)in eciebi romanı:3 j başında bir defa afdiledi, üzün-1 dın ! .. V"' .. . Hepsind-e;,_ biraz a-1 kahra katlandık. Müsaade edin 1 larla bulunabildiğimizi . ne bil- f ha bizim-için hazrrlanmış b~ 

1 

tüsünü anlattı. çrğı Pa~a !. . de şimdi ağız tadile bir yemek sin! Hemencecik ben atıldım: sofra .. mıydı, Y?k.sa her .. akŞ~c-
Kimin aklına gelirdi ki, gü- Sonra, Paşanm kansı yok yiyelim... - Aman Paşam ~-u saatten ~ beyle~. Hala da şuphe 

nün birinde böyle bir tesadüf mu, kızı yok mu. keııdınden bat Tabii Paşanın umurunda ol- sonra, evlere haber gondenneli:, yım ! Cahıde: İ' 
olacak. Biz, Ekrem le yanşa çı-ı ~~ kimsesi yok m~? ·:· ?özünün maz. Evde beklerlermiş, merak onları buraya -~~~~e~ çok ~ç - Nasr! senin sofrana ıı.ııı 
kacagız, paşanın motörü sanda- ıçıne bakan, emrını dınlıyen, ge- lanırlarmış, babası Şadam, an- olur. Hem, butun butun telaşa yor mu?. 
lımıza bindirecek, denize dökü-ı len giren yürüyen, ge~en he_p nem beni arar dı:rurlarmış, bu~ d~şerler!.. dedi~. Cahit, tevek- Dedim. 
leceğiz .. Sonra da ölümün ağ· bu putlaşmış ve makıneleşmıt lar Paşanın nesıne. O, herkeaı külle devam ettı: - Aldırma bizim de oıur ~ı 
zındn derlenip buraya getirile- siyahlar! kendisi gibi zannedebilir. Onun - Oldu olacak, bari Paşa Dedi. Fakat, Pasa ne ya ı Eteııı izzet 
cegız. Ben yalnız bu paşanın Paşa, kazayı anlatmasını biti içindir ki, bu sefer hep bir qıa Huretlcrinin arzularım yerine yaptr, bizi yemeğe alıkoydu Y~~'. 

bitirsin, müsaadesini rica ede-ı istirahate terkolwımuşum. Fa- ismini, bir de: rir bitinnez, hemen toplandım, dan: ıctirelim... Amma, bu yemeği nererne ) a 
yim. O, kazayı anlatıyordu. A- kat, Paşanın anlatışı tuhaf. -Servet onda, debdebe onda, teşekkürlerimle beraber: - Lutfunuza çok tetekkür Ben, yine hilA: dim, bilmiyordum?. Her Jokrı1 
dadan dönüyonnuşlar ve .. Mo- Hoş kendisi de az tahaf değil yaşayış onda. . . Zamanın Ka- - Müsaadenizi rica ediyo- ederiı:. Bu kadarı yeter. Müsa- - Çok ıeç kalacağız. . Ca- zehir oldu. 
tör bütün hızr ile geliyormuş. ya? .. Uzun, dal gibi ince bir runu ! ruz..... ade ediniz de gidelim. Evdeki- hit.. . - Evde neler oluyor? .. 
Karanhğın, sandalda fener ol- boyu var. Zaif, kupkuru. Bıyık- Dendiğini bilirdim. Halbukı, Dedim. Kararlr bir süklin için Jer de meraktan kurtulsunlar.. Demekte ısrar ediyordum. - Annem ne halde?.. . , 
mayrşın, dalgmlrğın, çarca- !arı kırpık ve kıranta. Yüz de- onun yanında, onun evinde ol- de. . . . Dedik. Sanki, biz duvara söy • • • - Babam, küplere binrı1ı~ 
buk manevra yapamayışın tesi- rileri: ; mak, onun yatağında yatmak, - Yok .. Olmaz efendim ... liyoruz. Paşa, buna da aldırma Bilmiyorum, saat yarım mı tir· · · d rı1 
ri olmus, motör sandala bindir- - Sırını.. 

1 
birdenbire insana ne tuhaf geli- Demesin mi?.. dı, idi, bir miydi? .. Yıalıdan dıprı- Diye o kadar Üzülüyor ~k-

miş ve biz ... denize clökülmü- Dedikleri şey .. Kara, kösele yor. İnsan da garip şey. Büyük - Aman Paşam, çok gecik- - Evlerinize haber göndere- ya admı attık. Çrkar çıkmaz Ca ki · · · En çok korktuğurn. ".ıc 
şüz. Cahit ve Şadan sandalı tu- rengi. Kırk beş, ellilik ferah fe- bir öiüm tehl·kesi geçirdiğini u- tik... yim efendim. Adamlarımrz var. hidin koluna bir çimdik bastım, n:mdi. Eğer korku ve endıse :ı·, 
tabilmişlcr, çabuk kurtarılmış- rah var. Tepesi de hayli açıl- nutuyor f<: bıınlan düşünüyor. Diyecek oldum, sözümü yan Hatti, isterseniz ve kendilerine çocukcağm: bağırtum. Kaprda gidip te kazayı e\e haber ver 

1 

lar. Ben kapaklanan sandalın mış. Dildeki tam anlaşılışı ile, Yalıda kafamı saran istifham da bıraktı: zahmet olmazsa onlar da tqrif otomobil bekliyordu. Paşanın se: deli 
a!tınd::: kalmışın, epeyce su yut çirkin bir adam. Yalnız insanı lardanbiri de hiç bir beyaz ka- - Daha yemek yemedik Ha- etsinler... hususi otomobili. Bizi ayn ayrı - Annem ya ölmüs. ya 
muşun, ölüm tehlikesi geçinni- hayretten hayrete düşürecek dın görmemek oldu. Gözümü nımefendi. Sizin iyileşmenizi Dedi. Bu, son cümlcıyi işitir evlerimize bırakmasını şoföre olmuştur... t"l{f 
şim. Motör, heı•imizi almış, :,ra- kadar geveze. Bütün sempatisi açtım, kar~ımda siyah bir ka- bekliyorduk. . işitmez yüreğim, crz .. etti. E- emretmiş, zaten ne kadarcık Diyordum. Sonra, işin fe •· 
lrya getinniş. Paşanın doktoru konususunda ve çok ı af.ik görii dm! Salona çıktık iki siyah ka- Dedi ve . . . Anlatmak iste- !imde olmaksızın Cahidin yüzü yer?. Hisar - Emirgan. Fakat, ti, • 

lıda yokmu:, bir ba~kası ge- 1 nüşüncle. Kazayı ani~. tıp bitirin dm'· . Likör içtim, siyah ka- di: ne bakmışım, Cahit te bana bak ne mükellef bir sofrada yemek 
irtilnı.iş, te~lavi edil işim >e ciye kad<r belki hct: cümlesini dm' Kahve l!,Ctiren si ·ah ka-, - Aksı>'"lldanberi bu kadar tt. Pa. a, bizim burada n~Jart- yedik?. Şüph,.v,. düştiim. Aca· . Bitmedi) 



... 
inhilal Fenerbahç-2, Aris-2 --.. ~ 
Başı birinci saylada Başı birinci s11ylada 1 açıkların topu ortalamayışı ve 

Ankara, 2'l- Bozdogan genç -dis · d kal tr .. 1---1 -ri mu. ı tezahüratsız ve ha esız ecre- yan an eye şu r-ıuucu; 

Emniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

140 18M 4303 

fından vekili Gallarni ~ .::hmet Halil F.f. 

İği namına H. Fırkası umumi yan etti. hakkak iki golün kaçmasına se 
tnerkezine şu telgraf gelmiş- Stadyom balkonu mi.safirler- bep ~ldu. . .. ti 

tır: le beraber Selanikten gelen se- Arıs takımının mukabil hu- 'f = e 1J f Kat'i karar ilanı 

Küçük Mu:ıtafa.paşa Gi:ikamii mahallesinde CJ 
miişerif 3ok:ığmda eski 24 ve yeni 10 :ıumaral 
doksan altı arşın arsa iizerinde ahşap uç katta 
beş oda üç sofa iki şalmiıı ve yirmi iki ar:;,ın balı 
çeyi ve bir kuyuyu havi bir . hanenin tamamı. 

Yusuf ağa ile Hamiyet ve Servet Hanırnlaı 

Cibalide Karabaş mahallesinde eski Yenikapı 
ve yeni çeşme sokağında eski 6 mükerrer ve ye 
ni 4 numaralı krrksekiz arşın arsa Üzerinde maa 
bodrum kargir üç buçuk katta altı oda biri ufak 
olmak üzere iki sofa bir antre bir ufak taşlık 
bir mutfak bir tahtaboş bir koridoru havi bir 
hanenin tamamL Madam Teodosira 

s "Se~est C~uriy~ _Fırka~ yircilere ve Yunan sefaret ve cumlan Fenerbhçeyi müşkil $'~ 1 ! .. 
ının dogu.şu Y~~k bır ıradesı konsoloshanesi erkanına tahsis vaziyetlere sokuyor ve tamtf ~ıı:ı i ..... - ;_ 

Olarak kabul edilmış ve bu se- d'lmi t' çok çalışmağa mecbur oluyor- r t o 
b· l de . Bo d - ~ı . e ı ş '- '· 
•P e bız z ogan ge~...,.en Tam saat üçte Aris oyuncula du. Oyunda bir müddet sonra 

Mcrhunatrn ciıu ve nev'lle me•ld 
ve müttemilAtl 

Borçluo"" 
i§mi 

540 1536 4453 

~: c .. F~ ~W:ada bır şu- rı şiddetli bir alkış tufanı arasın !tevazün belirdi. Fener 9?1 taraf 45 1080 15282 
.sını teşkıl etmıştık. S. Fırka da sahaya çıktılar ve halka te- muhacimlerinin güzel bır akını 

Avrat pazarında Hobyar mahallesinde Hekim 
oğlu Alipaşa sokağında eski 5 ve !'eni 5, _5 -.1 
numaralı elli dört arşın arsa üzerınde kargır 
ikişer katta bir kuyu üzerinde birerhala ve kap: 
sız birer odayı havi iki dükkanın tamamı. Emı
ne Hacer Hanımla Mustafa Nihat Efendi Fat-

teşekküllerinin so~ zamanlarda 1 veccühle iki "Zito,, bağırarak al tesirini gösterdi. . . 192 988 18782 İstinyede Mahmut çavuş sokağında eski 99 ve 
yeni 100, 105 numaralı 114 arşın arsa üze 
rinde ahşap üç katta altı oda ik sofayı ve karşı 

smda beş yüz:·~ arşın bahçeyi havi harap bir han 

ın:ı.,:sat ve gaıyelenn~en uzaklaş 1 kışlandılar. Arkadan Fenerbah Orta muhacimle~~z arasm
llıak ta olduklarını ~-o ren v: esa-

1 
çe daha şiddetli bir alkış tufanı J da güzel paslarla gıdıp gelen 

sen H. Fı~kasmm ~z evlat~ arasında sahaya çıktı. top eZkinin ayağile hasmın ka
bulunan bız ~-zdogan ge_nçlen 1 İki taknn yanyana dizildi._ Fe lesine girdi. Ve ilk golü de bu 
tı:1tıvakkat tecrubc d~v.re~ı. ge- nerbahçe namına muvaffak B. suretle kaydettik. 

785 
l702 15S9 

Çırerek tekr_ar u~u Re.~s~zm ya 
1 
bir nutuk irat ederek Türk ve Oyunun otuzuncu dakikasınd_a 

ma Saime ve Hatice Piraye Hanımlar nin tamamı. Ali Nu.ri Bey 

Beyoğlunda Yalıköy mahallesinde Gazi Yonus y . . . il ki .. ··~ 
1 - d ki 31 33 · 39 aralı yüz ukanda cmsı ve nevı e mev ve muştemı ... tı yazı ı em· 

tıına ve emırle~ne ~ondük. I Yunan futbolü arasında vuku Aris sağ içi şahsi bir akınla ~ı
. Evvelce temız bır maksatla j bula bu ilk temas mcmnuni- yayı atlattıktan sonraberaberlık 

gırdiğimiz S_erb~. Fttka_dan ay 
1 
yeden kaydettikten sonra, Türk- sayısını yaptı ve çok alk.ışl~ndL 

~rak lwıdı ~~ıze ~~e_rk~ J Yunan kafilesi reisine mükellef Oyunun ilk. kıs~ı ~ekabıl a-
ızı kusurlu gormemenızı tStir- 1 bir buket verdi Yunan kafilereisi kmlarla nctıce~ız geçtı. 
h~ eder ve b~ _sebepl~ de ~z cevabi nutkunda burada gördük İkinci devre~~ Aris ~kınını 

• 
so~agın a es .. '. d ve ~nı .. ~ur;u.k katta 1 Jak hizalarında gösterilen bedellerle tali,E!leri üzerinde olup 
e~. arşın arsabi~.enn eoda plmauç k~. ere sekiz 5 teşrini sanı 930 tarihine müsadif çar§amba günü saat ikiden iti 
biri harap ve rı çatı ası o uz bar .. ed ··ba ak ( uh kı ti 
oda bir sofa bir mermer taşlık, bir sarnıç yıkıl- .. e)n mu~.'.'-!' kedy'edmuk ~rkaret ou.nl ar mkilmarıı:nenukarymebc-' . tf (b" 'kine' kati harapça- rını geçtıgı ta ır e atı ar arının çe esı m rer u-
mı§ b~ ~u .. ak . ır ve 

1 b~ ~ıh . hara lun:;!!_ığundan talip olanların me:.ıkilr günde saat dörde kadar 

d~gan geçnlerının . ~hayetsı.z leri emsalsiz hüsnü kabulden daha faal görüyonız. Mısafirler ı 
~urmet ve tazimlennı arz eyle-1 cidden minnettar oldukla~ını iki sahaya alışarak açılmışlar. Fe- ,. 3005 8222 1825 
rız f d' · · ı k e en ını.,, memleket gençleri arasında baş ner muavın hattı yorgun o_ma t 

dır ). iki YU,Z ellı beş arşınAh çeyzı ka"'.ı Bpl Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vu 
çabir hanenın tamamı. met e erıyya · k bul k .. tlar ............ dilini' -· --"-"'- '~k . u aca muracaa ın _,... e yecegı ve m"'4A.w emı.a c 
Şehzadebaşmda Fevziye mahalle ve cadde:sm-

1 

evvelce tlip olanların kat'i karar esnasında hazır bııunma.dıkları 
ed eski 2 mükerrer ve yeni dokuz defa 2 müker ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müza· 
rer ve yeni 107 ,107-1, 109,l, 1-1, 3, 5, 7.9_'.ıı,1_3,15 1 ycdeden çekilmiş addolunacaklan lüzumu i.15n ol onur. r Y_ah~a ~ade M~~ct, Mende- 'ııayan bu spor temaslarmm ara- la beraber çok ı,alıi'?ağa m~c

esij Hılmı, Muhıddın zade Hak daki revabitı dostaneyi daha zi- bur oluyor. D~\ ::e nıhayetlerıne 
kı, Helvacı zade İsmail Hakkı yade takviye etmesi için en iyi doğru Yunan oyuncuları bir gol 

bir vesile olduğunu kaydetti ve daha atmaga muvaH:UC oluyo'.
Fenerbahçeyc Arisin renklerile tar. Bu golü müteakip F.~nerlı
bir bayrak verdi. ler ad~ta yırtını~o~lar,_ mudafaa 

Vergiler 
--- Aris takunı oyuncuları tıpkı ya çekılen ve galıbıyetı elden ka 

Başı birinci sayfada bizim Beykozun forması gibi si çırmak istemiyen hasımArisk~lesi-
Sİzliğin düzelmesi IAzınıdır. yah yakalı sarı gömlek giyiyor ni s~k,~t~_rıyorla~, fakat sı-

Musakkafat' vergileri tenzil lar. Hepsi de genç, çevik fevl~a- kı bı~ mudafaa •'.~ ~ole ın~ydan 
edilirken bu farkı kaldırmak ve liide süratli oyuncul<lrdan mü- vermıyor. Kale onunde ~ır _çok 
'ayni evsaf ve kıymeti haiz bina rekkep~ Derin ve iyi paslarb favullar nazara çarpıyo~. ~ıha-

numaralı iki yüz yetmiş ik ar~m arsa ıızennde 
tramvay caddesine nazır iki dükkan elyevm 
makliıp bir dükkan üzerinde üç odayı havi o
lup iki katlıdır. Odaların methali çarşı içindeki 
dükkanlardan birinin tahta ile kapatılmak sure 
tile yapılmıştır. Çarşı derunün<le elyevm yedi 
dükkanı ve diğer dükkanlar odalara kalp ve 
mutfak methal halinde kullanılmaktadır. Mez
kur dükkanlar birer katlı zeminleri çimento 

lstan~ul Mıntatası lana~ ve mesai 
mO~ürlü~On~en: 

önleri camekanlıdrr. Caddedeki dükkanın istor .. . • . .. 
kepengi vardır ve yüz elli bir arşın kadar çarşı f Bakır koyde Çarşı ıçı - ~amıı sokak 21 numarada İsmail 
içinde gezinti mahallini havi emlakin taman1L 1 Abdurrahman ve R~c~p Sabrı ~eyler. . 

Bedir Cemal Hanım Kedıkpaşada Kılıse caddesmde No. 13 te Adime Hanını. l;ırı muayyen blr vergiye bağla akryorlar ve iyi yer tutuyorlar. yet hak{m Yunan kalesının ce
tnak için emlake kıymet tahriri Bilhafsa 16-17 yaşında bir ge;nç za ~izgisi dahilinde bariz bir fa 
Yapılacaktır. olan kalecileri ve merkez mua- vulu görerek bir penaltı cezası 245 

1 _A~a.' 24 ( !elefonla) -ı vinleri çok iyi. Takım heyeti veriyo_r_:'e F~ner ~u suretle ~e
-Iükumetın Meclıste okunan ınmumiyesi itibarile çok mü•e:;a raberltgı temın edıyor. Bu ça.ış 
Programı mucibince. ya?~ası nit oynuyor ve topu ayakların- ma ile z-:ı~ibil:'et_i de alacak am-

. . . d .. 1 Beyazıtta Okçular caddesinde Büyük Çatal handa Ahmet 
1450 3016 Kartalda Yayalar Karıyesmde K~ye erunu ı Hasan Bey veresesi. · 

mevkünde yeni 59-20 numaralı yuz otuz arşın y hb- Ef di 
· h 'k' k b' · k' 1 Beyazıtta Parmakkapıda No. 32 de Murat e ı en . 

arsa üzenndcb a şdap b1 • 
1 afttab. ırı ckamel abn. ıl Süleymanivede Taşodalar sokağında No. 35 te Ahmet Ce· 

olmak üzere. e.~ o :! ır so _a ır topra av_ u ''. mal Efendi. -
mutfak ve bin uç yuz yetrmş arsın bahçey~ havı 1 Süleymanivede Ayşekadın hanım sokağında No. 27 de Mus 1;1..ıkarrer olan vergı tadıl~tı ha da hiç dordurmıyorlar. Maama- ma, kalecıl:rı cıdclc~ ~n.fes. . . 

•· 1 rlrkları ?~v~ etmektedir. fih şunu da söylemek icap eder Oyun nıhayet ıkı ıkıye bıtı-
Bu tadılatın ıcrası hususun- ki bizimkilerden daha seri ol- yor. 210 900 3-083 

d~ en yeni Avrupa mevzuatının, m:UCıa beraber, teknikleri üstün J"cner ilk devrede ol:;u1<ça ıyi 

bir hanenin tamamı. Sabrı Bey •· f E Ef-ta a nver . 
Unkapanmda Hoca hali! aktar mahallesinde Beyazıttaa Belediye sokağında No. 16 da Mehmet Efendi. 

h~lh~~~a tetkiki c:lhe? iltizam e 1 değiL oynadı. İkincide bir çok oyun-
Zeyrek caddesinde eski 78,BOve yeni 86,88 nu.ma Beyazıtta Hasanpaşa caddesinde No. 78 de Haşim Hamdi Ef 
ralı seksen arşın arsa üzerind~kargir ikişC:. ka_:[ Aksarayda Sülüklü caddesinde 6 numarada Etem Efendi. 
ta üstlerinde birer odayı havı yeniceiki dükka Fenerde Cafer tevkifi mahallesinde Kiremit sokağında dı!dıgınden, vergılennden son Şimdi maçın tafsilitma geçe- cul:ırı yorgun. Sağ aç1k çok ak

senelerde tadilat yapmış olan Jim. Hakem Şerafettin B.in i- sıyor ve bu cenahrıruz bu yüz-
-Yugoslavya, Belçika, İtalya dev daresi altında maça başlandı. den ;Şıiyemiyor. Aris iyi bir ta- 690 1088 3916 
let\erince kabul edilen kamın Fenerbahçe şu şekilde sahaya kım.' Muhacimleri daha iyi. 
metinleri kısmen gelmiştir. Kıs ı;;ıktı. Oyuncular \e oyun hakkında 

nın nısıf hissesi . Havva Dürdani Hanım No. 42 de Nihal Kasabidis Efendi. 
Çırçırda Hacı Hasan mahallesind;-Çırçrr cad- Galatada, Perşembcpazarmda Ticaret hanında No. 6-7 de 
desi sokağında eski 2,2 mükerrer 2 mükerrer Artin Oğurluyan Efendi. Yeşilköyde Halkalı caddesi No. 10 

İn,n de gelmek üzeredir. Bu su Rıza tenkidimizi yarınki nüsharnız-
·~tle bir taraftan memleketimi- Kadri Ziya da karilerimiı:e vereceğemizi va 
'-tn dahili vaziyeti diğer taraf- Suat 'sadi Resat dederiz. 
taı_ı ba ka memleketlerde kabul Lütfi, Aıa: ze"ki, Muzaffer, 
eCÜltniş usuller ehemmiyetli bir Fikret. 
:etki~e tabi tu.~larak~ onı: göre İ İlk akını Yunanlılar yaptılar 
ergılerde tadılat proJelen esas 1 müdafaamız topu kesti ve mu-

lan hazırlanacaktır. hacimlerimize verdi. Sağdan ve 
\'altında ikmali beklenen bu soldan inkişaf eden iki al:ını

projeler memleketimizde mali mız muhakkak golle neticelene
'lerJe iştigal eden mütehassıs cek bir vaziyet ihdas etmiş'~en, 
ev~ta ve ticari teşekküllere de r 

Venlecek, onlann da müteleaları 
~lınacaktır. 

_..,_. ••••• 1 

Memurlara işten 
Mos ova 

Başı birinci sayfada 

l'ıasıl elçektirilecek? "Rus ihtilali bu zanaatlar ~ın la-
D zım gelen milyarları ıstilmula bu· 

fet ahiliy~ vekaleti mülkiye °'.Ü lamazdı. İhracat yapmak. dış<rd~:ı 
tışlerının çok fazla memura ış ecnebi parası almak ve bu para ıle 

ten el çektir' diklerini nazarı 1 makinalar getirterek fabrikaları kur
kkate alarak bir karar vermiş mak icap ediyordu. Moskova ihti-

+-ır. j lfilcileri beş sene için halktan ve a-

l ·h · .. 1 meleden yemek, içmek, giyinmek 
.. ttı az edılen bu karara gore ve her hususta büyük bir fedakar-

1'11ulkiye müfetti~leri işten el l lık istediler. Rusyadaki sıkıntının 
ı;ekınesinc lüzum hasıl olan me sebebi budur. Hatta bunun için 
lllıırJann isimlerini, vazifeleri- .. Noksan ~slenme .. diye prensip k_oy 
ni l z1 kl . . muşlardır . Halkı ve ameleyı reJı -

' yo su U arını ve ıstıcvap · k ulu•u ve kendilerinin rahatı evrak d - d d • d mın ur , . . ın ogru an ogruya a- ancak bu programın tahakkuku ile 
lıliye vekaletine gönderecek- mümkün olacağına inandumışlardrr. 

1~r, vekillet müsaade ettiği tak- Sıkıntı çek~~eri .~u~ ihtilakil<;ri a
dırde memurları vazifelerinden vutmak degil. bılakk1 ıs. daha .. ık1ı seık1e 
aJltrab'l ltl di bu sıkıntıyı çekece erım . soy eme -

ı ece er r; . . tedirler. Reisleri beş senelık progra-
l nundan sonra ışten el çektın mm dört senede s?nu alınacağından 
r'n memurlarda tahkikat ctra- ' şüphe etmemektedırler. 
Inda bir şikayetleri varsa veka "Türk inkılapçılarının milli müda-

lete müracaat edeceklerdir. faa, şimendiferler ve iktısat . prog-
--· - ramı için Türkiye h~~~n :sted~k 

Darülfünun taburu !eri fedakarlık, Rus ihtılalcılenn:n 
Rusya halkından._ istcdiginin onda 

Darülfünun talim taburunda biri bile değildir. 
l teşrinisaniden itibaren dersle- 1 "Onların programı da tıpkı biziru
~e batl.anacaktn-. Bu sene fakül 1 ki gilii. müdafaa ve asıari refah prog 
le • •1. kt ) . f rarnıdrr. 
L e a ı me ep ere yenı yazı- .. R m·"~'-il · bu "~ .. Jcim-
"'" ef dil . kıs 1 us ......,._ en, '"" once 
~ en enn . . mı uauu ta- senin inanma.d:ğı işi üç sebepten ba-

ra yazılmak ıçın müracaat et şarmaktadırlar. Biri ilim ve fen kuv 
llıektedirler. Efencliler bu 5Uret f vetini ba:ıa g~mıek, ikincisi bütün 
I~ t.lebelik hayatlarında. uker· nefis san"atkri seferber ederek genç· 

A. Esat_ 

Revanş maçı 

Ari& takımı pazartesi gonu 
~ehrirnizden hareket etmedigi 
takdirde Fener ile Aris arasmda 
ö:ıümüzdeki cuma günü bir re
v~ru; ınacı y:>.pı:acaktır. 

v~ bir a5k~r gibi inkılap emirlerini! 
yerine gc ~lrmt:klc mükelleftir. 1 

.. Tasarr.ııf v• milkiyet haklarını, 
kazanç hak '~·~ı kaldıran bir idareyi

1 
150 kU.ur ınilyı:ınluk bir halk yığmı- 1 

na kabul ettirmf:''~ için çalı~an ihtilal 1 
frrka<ının pıopagomla, telkin ve ter-

1 biye usulleri, bu haklara doku=a- ı 

dıktan başka onları takviye edeni 
Türk inkılapçılarnrn elind' daha az 
zamanda bir kaç misil senıere veren 
bir kıym<:t altrlar. ı 

.. Bütün Rusya 150 küsur milyon · 
talebesi olan bir yatı mektebine ben
zetilebilir. 

"Komtinjzmin neticeleri. alacağı 
şekiller. için hüküm vermek, iki iiç 1 
hafta cfeğii, bir ilri eme Rus ihtilii.!i-ı 
nin içinde çalışmakla ve tetkwt yap 
makla mümkün ol>Lıil';. Faut onun 
yanında mühim bir mt""S: le vardır, ki 1 
o da eskiden beri Rusya d<diğimiz 
büyük memlekrtin haznelerinin bü
yük bir hızla inkişafa ba~laması, hal
kının r ·.:ı.ıdınlması vt terbiy~ edil
mesi, ilim heyetkrinin Avrupa ve As 
ya Rusyası servrt mc"mbalarmı tet
kik •d•rek yeni zanaatları iktısa
di coğrafya hakikatine göre kurdur
mala•ıtlır. İdarenin alacağr mmtak
bel şekiller üzerinde nasıl tahminler 
yapıhrsa yapır11n, Rusya denilen 
hazne 1923 d•n beri aç1lmağa ve i~-1 
leruneğe ~!ammştır. Bir kaç sene~ 
içjnde i nupa ihracat pazarı olmak 
tan çıkacak olan yeni Rusvanm fab
rika bacaları sonsuz Aı;ya ına~le
rioin hudutları üze.rind: tütecektir. lık vazife • · "h' b' kı !iğe ve halka heyecan ve iştiyak ve.r-

ıının mu un ır smı k ........ ·ki" ı h Jk · 
Ilı da biti . 1 kt d 1 1 me • uçuncusu ın ı apçı an a ı- "Fikir adamlarımız, komüni.un pro-

r.mıt oma a ır ar.. rinde ra!tştırmak!. 
D Ü ' ' pagandası meselesi ile Rusyanın za-

1' AR LFÜNUN TALIM ! utlim ve ~en ..-e ,.,{is. sa~'tlere naat, hars ve ziraat inkişafı işlerini 
.\BURU kumandanlığından : 1 Ruıı~da . veriln hemmıyrt ~anı biribôrindcn ayırarak, baş ucummda-

Darülfünun ve muadili Yük- tehyıç edıyor. Devlette en yuksek ki yeni alemin seyir ve hareketini 
~"" lIJ"kte 1 1 ·z r 1 maaş 250 ruble olduğu halde mü- dikkatle t~kip etmelidirler.,, 
~ev ... P.e.f mezun arı 1 e, ı- hendis ve mütehassıslara ve tiyatro _ - ..... ___ _ 
r e muadılı mektep mezunla- ' ve bolet artistlerine 1JO ruble c ka-
~'nrn bu sene son defa olmak ii-

1 
dar maaş verilmektedir. 9 rublenin Sinema artisti Mis 

ere, Darülfünun Talim taburu- devlet vesikası ile birlikte kıymeti 
na kayıt muameleleri bu ayın 1 bir İngiliz lirasıdır. Halk fakülteleri Elberson g:tti 
'lonuna kadar devam' etmekte- t sine~~- ve ra~yo, bütün -:asıtalar, Şehrimizde bulunan Foks 
•il B k gençlıgı terbıye eden maanfin ya- -

· 8 u ma satla.: nında büsbütün ayn bir maarif 1'Ü- lftımpanya.sı artistlerinden Mis 
1 u mekteplerden mezun o- cude getirmiştir. He! Elb d" M ·ı 
'in/ar he ~ d ı en erson un arsı ya-1·-a r gun saat 9 an 11 ye "Bütün gençilk teşkilatlan fırka- .. 'h ,__,__,_d 

"<! ar Darülf" d t b .. . . . •. ya muteveccı en şeunrııız, en ra unun a a ura mu j nm ıçıne alınmıştır. Her ınkılapçı . . 
ca.atlau. e:enç, inkrJ;ibın emrinde scfer~rdir hareket etmıştır. 

yeni 2, 4nuınaralı yüz yirmi sekiz arşın. arsa da Nizameddin Bey. 
üzerinde ahşap üç katta.birinci katta birer taş- Yeşilköyde Karakol hanında No. 6-10 da Rober Naıner Ef. 
!ık birer mutfak (bir bölükte tulumbalı kuyu Fatihte Kirınasti mahallesinde İmamsokağmda No. 5 te 
ve bir hala ve bir dükkanı )ikinci katta üç oda Bu.rhaııeddin Muharrem Ef. 
iki sofa bir hala üçüncü katta ikisi büyük biri Şehremininde Hacı İlyas mahallesinde Mevlevihane cadde-
küçük olmak üzere üç oda bir sofa bir halayı sinde No. 26 da Mustafa EL 
havi maadükkan iki bölüklü bir hanenin Aksarayda Mesihpaşa mahallesinde No. 109 da Abdullah Ei. 
tamamı. Ruziye Hanım Fenerde Fener caddesinde No. 304, 302 de Çeltik fabrikası li-

743 2815 3922 Fenerde Aptisubaşı mahallesinde Fener mey- mited şirketi. 
danı sokağında eski 17,19 ve yeni 17,10,19 -1 Kumkapıda Tülbentçi;mkağında No. 5 te Enam Boyacıyaıı 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde ah ap iki kat- Efendi._ 
ta iki oda bir antre bir sofa bir mutfak ve mer- Aksarayda Kahvecidede mahallesinde 22 numarada Yaşar ef. 
diven altı ve kömürlüğü iki balkon ve altmış Aksarayda Sofularda Alınıediye caddesinde No. 85 te Ma-
ar ın arsa üze.rinde bir dükkanı ve elli beş arşın nok Efendi. 
gc:r.inti mahallini ve altında bir dükkanı havi Tahtakalerle Paçacı sokağında Yeni handa No. 19 da Meh-
hir hanenin tamamı. Fatma ZehraH. met Ali Ef. 

Unkapanmda Arabacı sokağında No. 6 da Yani Hacara Ef. 
340 1722 4109 Kocamustafapa~ada Hobyar malıallesındc Sel> Eminöniinde Seb:.:eh:me sokağında No. 11 de Bodos Kos-

zeci sokağında eski 3 :nükerrer ve yeni 3 nu.ma 
tanrin Efendi. 

rall yüz yirmi ar~.n ars:ı iızerinde ::ıh,;ap iki kat p 1 d B k k N 89 d y ha Babuy n Ef 
bi · d k .. .. b' f .. · d l k anga tı a ayır so a o. a a n • • . 

ta n san ı ve ucu ır so a uzenn = o ma G :l'k d F k - d N 18 d Art' Parsihyan Ef. 
üezere yedi oda bir' cini ve bir cimcnto t~lik 1 Ge.: dı _pka~a ~ ·:ın. 50

. agm a hal~· · de No 
1~6 da Sülevır n 

bir kömürlük bir kuyu bir tahta koridorvc yirmi Sa . eE~ pdaşa a mınsınan ma esın e · • · 1 

.. . <l b' tf k .. lt mı ten '· 
arşın arsa u~erm .e ."mu .a ve y~z on a 1 ı Kumkapıda Nişanc.::ı Mehmetpaşa sokağında No. 34 te Kir-
arşın balıçeyı havı mufrez bır han'l!nu1 tamamı. 1 k Ef d' 

Ad . H or en ı. 
vıye anım d y - h k - d N 5 M h E . . • • • j Haydarpaşa a ogurt ane so agın a o. te e met -

124 507 4175 Kesmekayada Hamamımuhıttın manallesınde 1 min Efendi. 
Kes.mekaya caddesind~ eski 18,18 mül~erre: ve 'j . Galatada Kürkçükapı Yelkenciler caddesinde No. 129 da Ali 
yenı 30,32 numaralı ellı beş arşın .. -::a u.zennde Ülvi Bey. 
ahşap.!ki buç_uk katta üç_ oda biri ufak. ol~I Fatihte Saraçlar ~a~desinde~No. 34 te Cemal ~endi .. 
mak uzere ikı sofa bir taşlık ve yırrru B~yoö-lunda Hamıdıye sokagmda No. 58 de Sunon Çırı-
dört arşın arsa üzerinde bir mutfak goti E~endi. 
ve seksen sekiz arşın bahçeyi ve altında bir dük Draamanda Tercüman Yunus mahallesinde Na. 38 de 
kfıııı havi harapça bir hanenin tamamı. Meh- Mehıne; Efendi. 

met Hayri ve Ahmet Hilmi Beyler Beyoğlu.nd~ Kumbaracı.yokuşunda TercÜ'lun sokağınrla 
268 2965 4195 Kadıköyünde Osmanağa mahalelsinde Yazıcı! No. 11 de Venson Melcon Garsya Efendi. 

o!'!-lu sokaö-mda eski 31 mükerrer ve yeni 16 nu- Koca Mm;tafa Paşada Akarca sokağında No. 22 de Niza· 
~lı }fu elli beş arşın arsa üzerinde bir katı j mettin Efendi. 
kargir iki ktaı ahşap olmak üzere üç katta dört Pangaltıda Taş sokak No. 19 da Ekrem Latif Bey. 
oda iki sofa ve yirmi arşın arsa üzerinde kargir Kumkapıda Behramçaruş mahallesinde Ku.mluk sokağında 
bir katta bir mutfak on beş arşın aralığı havi No. 23 te Hüseyin Safer Efendi. 
bir hanenin tamamı. Osman Şemsi Bey Beşikta~ta Sinanpaşa mahallesinde Mahkeme çıkmazında 

243 880 4205 Koca Mustafapaşada Hobyar mahallesinde Seyfettin Efendi. 
Tulumba sokağında eski 13 ve yeni 19 numara Aksarayda Ahmetliye caddesinde No. 37, 54 te Hasan Ef. 
lı yüz yirmi arşın arsa üzerinde ahşap iki bu- Türbede Mahmudiye caddesinde No. 23 te Rabia haımn. 
çuk katta beş oda bir sofa bir tahtab~ bir malta Mesarbu.munda Büyükdere caddesinde No. 93 te Şahin B 
taşlık bir kuyu bir ev altı ve kırk arşın arsa üze Beyazıtta Hasanpaşa caddesinde No. 17 de Emine Hanım 

(inde bir mutfağı havi eskice bir hanenin tamamı. 
Abdülkadir B. Zeliha Nuriye, Nac'ye, Nebiye Şi~lide Su terazisi karşısında Anastasyadis apartımanmda 
Hayriye, Ayşe Müzeyyen Hanımlar. Necip Bey. 

189 600 4239 Karagümı·ükte Haticesultan mahallesinde Ka- Adapazarında Semerçiler mahallesinde Şefak sokağında 
rabaşcaddesinde eski 84 ve yeni 108,108 - 1 nu No. 8 de Osman Şevki B . 
maralı yirmi beş arşın arsa üzerinde kargir iki Gebzede Taşköprüde Çıraklı köyünde Halil İbrahim Ef. 
katta bir oda bir mutfak bir gezinti mahaali 

üstünde bir tavan arası ve altında bir dükkiını ha-
vi bir hanenin tamamı. Recep Ağa 

721 8319 4244 Fatihte Atpazarmda Manisalı Mehmetpaşa ma 
hallesinde eski yeni han ve Sarraf ve yeni bak
kal sokağında eski 2 mükerrer 2, 12,23,25 ve 
yeui 6,8,lOnumaralı yüz kırk bir arşın arsa üze
rinde kiirgir dört buçuk katta on beş oda bir 
antre bir gusulane bir gezinti mahalli üç kori
dor dört ocak bir daraça ve altında bir dükkanı 
havi bir hanenin tamamı. Halil Efendi tar:ı-

İkametgahı kanunileri yukarda yazılı zevat fabrika
larına ait ve 929 senei maliyesi zarfındaki muamela
tını mübeyyin senelik iş cetvellerini müddeti kanuni
yesi zarfında vermemeleri üzerine kendilerir.e tahriren 
tebligat icra edilmiş ise de kanuni ikametgahlarında 

bulunamadıklanndan meYzuu bahis i~ c ·ellerinin tari

hi ilandan iki ay hitamına kadar ita <."..:· ·~ • lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan o~unu •. 
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MiLLiYET CUMARTESı 25 TEŞRiNiEVVEL 1930 

Mahlut ve pis kokulu 
yağlardan sakınınız. 

Enfesi nefais Hasan zeylin Yağı Kiloluk şişe 80, okkalık 
şişe 100 tenekelerde 

90 kuruştur4 
Aruk yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tıftlıdır. Hamıziyeti yoknır. Bakkallardan ıı.ldığınız flattcn daha ucuzdur. '.\fahlıt 

yaglardan tevakki etmek Uzımdır. Bilhassa içmek suretlle Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra sarılık hastalıklarında bol bol Hasan zeytin yajtı içiniz. Hasan ~eza deposudıır 

Deniz levazım laUn alına tonıisyonnn~an: 
15,000 kilo kuru fasulye: 2 Teşrinisani 930 Pazar günü saat 10 da. 
11050 k!lo kuru üzüm 2 Teşrinisani 930 Pazar günü saat 14 de . 
Deniz Levuım ambarı ihtiyacı için yukarıda yazılı Kuru Fasulye 
ve Kuru Üztimün l! Teşrini~i 930 tarihine müsadif Pazar günü 
kapalı zarf usulile ihale ~dileceğinden şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve vıtmıek isteyenlerin ihale günü ve saatında 
Kasımpaşada Deniz harp mektebi nizam kaııusu üstündeki 
Deniz Satın Alma komisyonuna müracaatlarL 

1;:z:ur,~• Kuştüyti yashk 
Galatısuay urgislndı bir çok takdirlere mızhar olan Isıanbul'da Çat

ınakçılu'da Çetme sokağındılı:i lı:uş ıayU fıbrlkasında kilosu 125 kuruft&n 
bqlu ~ lllylerlnln kJlosu buır yasdılı: tllıe yorgan kuı tüylerine mahıuı 
lı:umıtlann eıı-.aı cttmleıl 90k ucuıı flıtla saıılmaktadır. 

Denb levazım sabnalnıa ~onıisJonnn~an 
1'800 kilo sade yağı: ıo re,rinlsani 930 pazartesi günü saat 

14 de ihale edilecektir. 
Deniz levazım ambarı ihtiyacı için yukarda yazılı on dört bin 

selı:iJı yüz kilo ıade yağı papalı zarf usulile teklif edilecek fiatlar 
IDUYafık görttldtıRU takdirde 1 O teşrinisani 930 tarihine müsadit 
olan Paııanesı. gtınö saat 14 de ihale edileceğinden şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gtin ve vermek lsteyenlerin yevmi ihale 
gün ve saannda Kaıumpqada Deniz Levazım satınalma koınis.yo-

Hiç beklanllmedlOI bir 
zamanda birdenbire 
nngln olmak ancak 
Tanare Piyango blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIIIlHE PlllNGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNi 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 

45.000 Liradır 

Ankara vilayetinden 
Ankara vllAyeti Zürraı için t11humluk olmak üzre Ankuanın 

Kunduru buğdayından on be~ ton ve siyah arpadan on ton kapalı 
i!8rf usullle münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlıır şartnameyi görmek üzre Ankarada Ziraat Baş mü
JUrlüRiJne ve Eskişehir Ziraat mUdtirlUne müracaat etmeleri liizumu 
,IAn olunur. 

Naha Yekaletin~en: 
Kapalı zarfla mUnakasa11 icra edilerek ihale edilememesine 

)inaen l! teşrinievvel 930 pazar günü pazarlıkla mubayaa edile
;eği nan edilmiş olan su lşle-ri levazımının şartname veçhile bir 
ıy zarhnda Avrupadan celp ve teııllınl kabil olamıyacağı dUşünü

erek pazarlıkla alınmasından sarfı nazar edilmiştir. Kapalı zarf 
ısultl ile alınmasına karar verilen bu eşya ve levazıma alt mi.ına

<asa şartnameal Sondaj levıızımı ayrı diğer levazım dahi ayn 
nünakasaya konulmak üzere tebdil ve bunlardan Sondaj makinc
eri için 3 ay diğer levazım için de 2 ay teslim müddeti kabul 
:dllı:n1'tlr. Münakasa, Nafıa Vek&letinde müte9ekkil komisyonda 1 
cinunuevvel 930 tarihine musadif pazartesi saat 14 de yapılacaktır. 

Yeni şartnameler Ankarada Zat İşleri Müdürlüğünden 1stan
b11lda Nafıa Baş Milhendisllğlnden meccanen alınacaktır. Mtlnaka
•aya iştlr&.k edecekler, Teminat mektubuyla Ticaret odasında mu
'<ayyet olduklarına dair vesikalarını bir zarfa ve şartname daire
inde tanzim edecekleri teklif meknıplarını da diğer bir zarfa ve 
ıunların hepsini üçüncü bir zarf derununa koyup üzerina hangi 
·ntlnakasaya ait olduğunu ve teklif s~hibinin i~im ve adreslerini ya
~acaklardır. Teklif zarflarının münakasa icrası ıaatından evvel 
comlsyona verilmesi lı\zımdır. 

Maliye Vekaletinden: 
Hükumet devalrl ihtiyacı için 

ıulunduğu takdirde yerli kelem ucu 
hnacakıır. l.'tl:mlekeı dahilinde kalem 
ıcu imal eden müesseseler iıtal 
ııikleri kalem uçlannın birer nümu
e~lnl ve dahilde imal ettiklerine 

'a!r vesaikı reımiyt !erini hamilen 
O· 11-980 tarihine mUıadlf pazartesi 
ünü saat 15 e kadar Maliye VeU
eıl Levazım m OdürlUgüne makbuz 
oukabilinde ıeıUm eylemeleri l!An 
•lunur. 

MAMA 
Dr. H. ŞINASI 

Yavrunuzun en sıhhi 
Q'Idasıdır 

Beyoğlu orman ida
resinden ilan: 

Müsaderell emvalden Be~ik

taştr. % 80 meşe ve mürebakisi 
mah· ur olmak üzre 204 çeki 
odun ile Kemerburgazda 22 çe
ki meşe ve mıhlııt hatap l O 
teşrinisani 930 pezartesi günü 
ıaat on altıda ihale olunmak 
üzre milzayededen satılıktır. Ta
liplerin Beşiktaş orman idaresi
ne ve yevmi mezktlrda Beyoğlu 
kaymakamlığında ihale komisyo
nuna müracaatları ilAn olunur. 

Dr.HORHORONi 
Boyotlr Mektep ıokalı No. 35 

maıyeoe sabahta~ akşamı kadar. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilAnatı 

................. ! .............. ~.~ 

50 ton üstüpü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 17-1 1 -930 pazartesi gönü saat J 6 da Ankarada dev

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komi
ıyonu k!tipliğine vermeleri llzımdır .. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukablllnpe Ankara
da Tt Haydarpaşada idare vtznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
Afyon deposuna bir sene zarı vakkat teminatlarını ayni günde 

fmda vürut edecek kömürün talı saat 16 ya kadar münakasa ko
~~ ve tahliyesi kapalı zarfla misyonu katipliğine vermeleri 
munakasaya konmuştur. 1• dır 

Münakasa 17 İkinci teşrin aznn · 
930 Pazartesi günü saat l6,3o Talipler münakasa şartname 
ta Ankarada Devlet Demiryol- lerini bir lira mukabilinde Anka 
lan İdaresinde yapılacaktır. ra ve Haydarpaşadaki İdare vez 

Münakasaya iştirak edeceJc... neleri ile Afyon istasyonundan 
lerin teklif mektuplamu ve mu- tedarik edebilirler. 

• • 
JOO ton !llqoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakaıa 10·11-930 pazartesi gllnil saat 15 de Ankarada dev

let deınlryOlları idaresinde yapılacaknr. 

MUnaka!aya iştirak edeceklerin tek!lf mektuplarım ve muvak
kat teıninatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa katip
liğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden 8 taksitle satılık emlak 

Mevkll ve nevi Esas No 
95 Heybeliadada Yalı caddesinde 4 No lı dükkAn 
96 
97 

" " " 10 .,, ,., 
• 

98 
" 99 " il O Bllyükadada 

havi dükkAn 

.. " 1 2 " " 
,, • 14 " ,. 

.. " 16 16/1 " " 
rıhtım caddesinde 1 :5-26 odaları 

Teminat 
60 lira 
25 ,, 
25 " 

10 " 
55 " 

ı ııo .. 

156 Heybeliadada l\lanastır rnkağı 10 No lı Zeytinlik250 ,, 
BalAda yazılı em1ak •ekiz taksitle satılmak u?.re müzayedey,e vaz

edilmiş ve 6 teşrinisani 930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuş
tur. T~llplerin yevmi mezkı'ırda saat onaltıda şubemize müracat
ları. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas No. \.1evkil ve Nevi 

20 Nişantaşı Teşvlkiye malnıllesl KAtane caddesi l 00 No. konak 
23 Zincirli kuyuda 79 dönüm arazi ve muhtl"llf mebanl 
26 Beşiktaş Fatmahatun mahallesi Beyoğlu caddesi S ve S/ ı 

numııralı hane ve ahır. 

Balada yazılı emlAk pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 5-11-930 
tarihine müsadlf çarşamba günü sasat oııaltıya kadar 'ubemlze 
müracaat eylemeleri. 

Deniz levazım sabnalnıa tonıisJonun~an: 
17200 kilo şeker 10 re~rinlsani 930 pazartesi günü saat 1 O da 

ihale edilecektir. 
Deniz levazım anbarı ihtiyacı için yukarda yazılı on yedi bin 

iki yüz kilo şeker 1 O teşrini sani 930 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü kapalı zarfla ihale edileceğinden şartnamesini görmek 
i5teyenletln her gün ve itasına talip bulunanların da yevmi ihale 

gün ve saatında Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

l'RANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı~ı • Alamı mafsaliye· 

-··- ·- ,. 

VICHY ET AT MUST AHZERATI 

VI CHY ·ET AT Tuzuvıcıı, ........ •011
' .. " ':-:.0.- ıoı· ıibn·lllli 

VICHY·EJAJ PASTİ~LERİ Y•.,.~:;;.:;".:.;,.er~sh;~, 
VICHY·ETAT KDMPRlllElfRl-' ::,....::. IG!i. ··-Taklitlerdm w bOfka ma,.kala,.dan $qkmınu. 

. ·-
lstan~ul orman nıO~iriJetin~en: 

Hazine namına zapt ve müsadere olunarak ramide jandarma ka
rakolunda mahfuz bulunan on çeki meşe hatabı 9-11-930 tari
hine mlisadif pazar günü ihale edilmek üzre beher çekisi bir lira 
bedeli esasla mw.ayedeye kanulduğundan taliplerin Yenlkapıda or
man mamul!t memurluğuna müracaatları ve yevıııl ihalede saat 
üçte Defterdarlık. q.ireıılnde ihale konıllyonunda hazır bulaumıla
rı llln olunur. 

İstiklal Tokatlıyan karşısında 223 numarada 

LUVR Mağazalarından 
tefript levazımı satın 

En ili cinı 
almak hususunda bulacağlDlz faideleri Hiçbir yerde bul11mazaınız. 
mallar, 

en son stil desenler, 
rekabet kabul etmez flatler, 

Muşambalarda Kuponlarda Kumaılarda Halılarda 

_oıo 30 O/o 20 O/o 10 O/o 5-

size tarif edilmez bir rahatsızlık ve• 
rir; ne iıe uede zevk ve salaya iıtah 
brakmaz. 

GABA tabletleri derhal strinle
tir, nefes borulanm dezenfekte eder 
ve çok hoş bir surette sizi rahalsiz ... 
lıktan kurtanr. 

Bir kutuda takribtn 400 tabl. var. 
Htt eczane ve ecu depolanndL 

9°'e 

emıng onı 
Bütün dün
yada binler
ce ticaret- • 
hane, amik 
e dakik bir 
surette t~c

rübe ettik
ten sonra 

yalnız 

REMiNGTON 
yazı makinelerini kabul etmişlerdir. Beş 
milyondan fazla Remington yazı makinesi 
imal edilmiş ve sahlmışhr. 
Umumi acenıaları Sldney ''llowill ve ıürekAsı Gılııa Kevork Bey Hın 

Emvali metruke nıo~orıu~on~en: 
Satılık maa dükkan apartıman 

ile ahşap hane 
Kadıköyünde Cafetağa mahallesinde Mühürdar caddesinde zemin 

katında iki oda bir çamaşırlık ve birinci ve ikinci katlarında 

dörder oda birer mutfak ve birer helA ve fevkında taraçası olup 
tahnnda eski 31 yeni 29 numaralı dUkUnı müştemll eski 33 
yeni 31 numaralı apartımanın bedeli seki'L taksitte ödenmek iizre 
9700 lira ve Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Taşköprll so
kağında e3ki l 5, 15 mükerrer yeni bir numaralı ahşap hanenin 
keza hedeli sekiz taksitte öden:nek üzre 6000 lira bedeli muham
men ile 18-l 1-930 tarihine müsadif perşembe günii saat 14 de 
pazarlık suretlle müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin Y. 7,50 
teminat makbuzlarile lıtan bul milli em!Ak müdüriyeti sarış komi
syonuna müracaat eylemeri. 

Balıkesir f ilaJetin~en: 
Balya· Çanakkale yolunun Balyadan itibaren vllAyet hududuna 

kadar olan · 66 kilometro dahilindeki evvelce müteahhide ihale 
edilmiş olan köprü ve menfezlerin inşaat bedeli ihale bedelini 
tecavüz ettiği cihetle mezkOr - 66 kilometro dahlllnde mtiteferrlk 
surette kısmen başlamış ve kısmen natamam kalmış olan köprü 
ve menfezlerin inşa ve ikmali vahidi kıyasi fiat üzerinden pazarlık 
suretile ihale edilecektir. Bu inşaatın muhammen bedeli yüz on 
beş bin lira olup pazarlık suretile ihalesi 5-11-930 çarşamba günü 
saat 15 de Balıkesir vi!Ayetinde yapılacaktır. Pazarlığa iştirak 

etmek isteyenlerin ehliyeti fenniye veıikalannı ve sekiz bin altı 

yüz yirmi beş liralık teminatı muvakkate mektuplarını müstashiben 
ayni gLlnde saat 11 de Balıkesir valiliğine müracaat etmeleri ll
zımdır. ihale şartnamelerini mütalea etmek ve daha fazla tafsi!At 
almak için derhal Babkeılr başmiihendi!liğlne müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

Sahlık Kelepir 
7100 •olı vı SOO ldlowaı kudretinde ılıernaıörlu, 600 beygir buharlı 

maıehmlk mlllnayı merbut, ııkrlben 75 ton siklednde, gaytı eyi bir halde 

vtı bir müddet Sofyı şehrinin ıen viraıında iıdmal edllmiı bulunan bir adet 

maa ıefcrnııt elekutk muvellldl '8hlıknr. 

Mllrıc11ı: N. Dll>'iuof "Sr~d.ııa eora. Nn. 30 5oflı 

SEYRISEF AIN 
Merkez A.cenıa; Gılaıa köprü 

Başıııd.t; Beyoflu 2362 Şube 
aeenteıl; Sirkecl'de Mühürdar 
zade hanı alımda. Telefon lst 
2740 

-=-
lzmir sür'at ı>ostası 

(Gillcemal) vapuru 27 teşrini 
evvel pazartesi 14,30da Gala 
ta rıhtımından kalkarak Salı 

11habı lzmlr'e varır ve çar
şamba 14,30 da lzmir'den kal. 
karak perşembe sabahı gellr. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve ~hant nıevcuı· 
nır. 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURiYET ) npuru 
28 teşrinievvel salı akşamı 

Galata rıbtı!Oından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rlze'ye gidecek ve dönü,te, 
Sürmene , Trabzon , Görele, 
Giresun, Ordu, Ün y:, Sıımsun, 
Sinop, lnt1ıolu, ZonıtUlda~a 

u~rarnntk ( ·c· tir. 

CO:\JP,\(;, ·JA C:L. ·u\ ı:::ı~ JJJ 
NAVIGAZIONE A VAPORE 

lbraik. Kalas vo Köst·.nced,n 
beklenmekte olan • CAPOF \R(J. 
vapuru 30 ıeşrlniovvel perşembe ı;c 

saaı 16 d• (Katan, Napoli, \larsilr• 
ve Cenova)ya müteveccihen bar<k<' 
edecektir. 

Birinci ve üçüncü sınıf yolc• 
biletlerinde tenzilAı icra ~dilir. 

Maluma~ hamule ve yoku bak· 
kında Galııa'd.t Çlnili rıhtım hanrnd• 

• Agen;:e lnıeıcontlnenııl. Anoniıtl 
ıirketine mUracaat Tel. B. 1294-5 

1 LAN 
MALiYE VEKALETiNDEN: 

Ton 
60 ı0-11-930 
60 l•l'.il-030 
60 ıı<J- Ul-930 
60 ıO· l-931 
60 1·2-931 
300 

1 - Kılurlferler için ıaribleli 
yukarıda yazılı beş taksitte Ankır' 
istasyonunda vagon içinde ı.s117-
edllmek Uzere nç yüz ıon yer 1 

kok kömürtl yirmi gün müddeti• 
ve kapalı zırf usulile münakU•)1 

konulmuştur. 
2 - ibatesi 26-10·930 ıarthi•' 

müsadlf pızar günU saaı 1 ~ d• 
levazım ldareslndo müıeşekktl ıııO· 
bıyaat komiayonuuda yapılacıkO~ 

8 - Teminııı muvıkkaıesl (81 1 

sekiz yüz yeımlş yedi buçuk Urıdıt 
4 - Şuınıme levazım mttddt 

Jügündc ve lsıanbulda DolmabahÇ' 
de evrakı matbua aobırı mi:meyvit' 
Uğinde her giln ılınablllr. Müoak•· 

ı ilII 
,e 

11ya lıdrak edecek erin o g 
11aııeo evvel teminatı muvakkat• 

ınuve teklif melctuplarını makbuz . .J: 
kabilinde komisyon riyasetin• tc' 
etmeleri. 
~~~~~~~~~~~----

Piyango müdUrlüğlindcn: 
Nürnuneled veçhile 193 l ,e 

nesi için 160,000 adet el ptJAn' 
·1Aııı 

ile ı 0,000 adet duvar pı 'ki 
tabtttirileceğinden keza ı. 

. 1 inlil tertip için ke~lde lıstc er 
0münakasaları icra edl!eceğindefl 

1 do' taba talip olacakların e ve 0 
var pllanları !çin 25 - 10 - 9S i 
cumartesi ve keşide llstel•~. 
içinde 3u-I0-930 perşembe t; 
nü pey akçaları ile birlikte, 

piyango müdürlüğünde müreşe~~
ınübayaat komisyonuna rniJra~ 
alları. _./ 

Dr. A. KUTIE~ 
Cilt ve efrencl hastalıklar ıeçad' 
vihancsl. Karaklly Topçuıar 
desi 34. -~ 

Mes'ul ıvrı;.dür: Bürharıe 


