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~l!SHASI & JURUSTUR 

2 ne! •:ıhild! · ' 
1 - Tarıhlie:fı7.amıt: AbJDI· ' 
ha mit'.?- t-tlrlci ve s.,,, h.ıb!rl.ı:r 

1- Ermeni katollkl~r araıın· 
da lhlllAi çıktı. 

' ~ 

dcti te-11dlt edildl. 
3 - '°'\tJsklrat inhisar mıidlri 

.~nkaradan geldJ. 

4 llncıı sahif,:te 
1 - Garp edebiyatı 
2- Hlklye 

' ar n-. __ - _-_-_a _- ~.....-.• -..-_-_~_- ar•._..,. ., 2- Dari.illünundn kayıt müd-

~ 
~ 3 - Roman 

Fikir!erin müsa
demesinden ... 'Is mel Pasanın Fethi Beye cevab 

Bir çok hakikatler fikirlerin 
lrıüsademeı;inden çıkar. Büyük 
~illet Meclisinin son celsesin
de bunun bazı misallerini gör
dük. Yeni fırka erkanı tarafın
dan, zaman zaman gazetelerde 
beyanat şeklinde, nutuk halin
tie ortaya atılan fikirler, bu cel
sede tamamile aydınlandı. 

İki taraf liderinin karşılıklı 
olarak teati ettikleri sert söz
lt>re ragmen bitaraf bir müşahit 
hükmedebilir ki ana prensipler 
Üzerinde esaslı bir ihtilaf yok
tur. Bu celsede, muayyen bazı 
büyük meseleler etrafındaki te
reddüt ve müphemiyet te zail 
olmuştur. 

• 

• 

Bu meselelerden biri, harici 
borçlar meselesine aittir. Ha
hrlardadır ki, yeni fırkanın te
Şekkülü sırasında fırkanın lide
:ne atfedilen bazı beyanat ef-

Solda Millet mecli&I J&met Paşanın nutkunu dinliyor. Ortada Gad H11. Rlga&etlcumhur locasından Mecll• mQ:ıakeratını takip ederktJn. Solda Ga:ıl Hz.aln Mecll&I teşrifleri 

kiin tereddüde düşürmüştür. 

Başvekil ismet Paşanın Millet 
meclisinde ikinci mühim nutku Bu beyanata göre Fethi Bey, 

harici borçlar meselesinde hü
kumetten büsbütiin ayrı bir 
noktai nazara maliktir. Bundan 
başka, yeni fırkanın lideri muh
telif yerlerde irat ettiği nutuk
larda olsun, Mecliste hükume
tin umumi politikasını tenkit 
eden beyanatında olsun, bu me
Seleye temas etmemiştir. Hal
~uki bu iş etrafındaki hakika
tın dahilde ve hariçte anlaşıl
llıasına kat'i bir zaruret vardır. 

Fethi Beyi altı sene evvel, on sene evvel nasıl ise öyle 
buldum. Halk Fırkasından tazallum rolü Halk 

Fırkasına azami zulum yapmış bir arkadaşa yakışnıaz 

Meclisteki beyanatım arasın
da vesile düştü, bu meseleye 
temas ettim. Serbest Fırkanın 
~arici borçlar meselesindeki po 
1: tika,smın izahı temennisinde 
lıuıundum. Çünkü ortada dola
Ş<:n bir rivayete göre Fethi Be
Yin fırkası, 1928 mukavelesinin 
aynen icra ve tatbikme taraftar 
bulunuyor. 

Muhterem Fethi Bey, otur
CİUğu yerden bu rivayetin doğ
lü olmadığını söyledi. 

Sonra da, Başvekil Paşanın 
ilJlnı mesele etrafındaki beya

· Biz kendimizi bildi-
ı ğimizzamandanberi 

daima hesap verme
/ ğe hazırız. Biz iktı

sadiyatta milli iktı· 

satçıyız. Fethi B. ise 
bunun aksini iltizam 
ediyorlar. İki siyaset 

nat ve istizahına karşı da hüku- . s ııet 
llıetin borçlar meselesindeki 1 

' 

Politikasına muarız olmadığını, 

Pş. !J/ecliste nutkunu 
lrad tJderken 

arasındaki fark 
budur .. Fethi 8. kabinenin progra

mını tenkit ederktJn 

Söyledi ve ilave etti: 

- Bunu söylemek için mec -
nun olmak lazımdır. 

Memleket meselelerinde vazıh 
olmanın daima faydası vardır. 
:orçlar meselesinde muhterem 

ethi Beye atfedilen yanlış 
~?litika, aliikadar birçok ecne
ıleri ümide düşürmüştür. 
Bu ümidin akislerini bazı ec

~ebi gazetelerinde görmüş, o-
Urnuştuk. Muhterem Gümüşa

ne meb'usunun borçlar politi
~ası hakkındaki son ve kat'! be
Jlanatı, vahi emellere bel bağlı
~~nların ümitlerini kıracak ma
lı~_Jıettedir. Bu hakikatin teza-
Urünü, fikirlerin müsademesi

ne medyunuz. 
Siirt Mebusu 

MAHMUT 

Mübadele Fethi Beyin nutku vazih intihabat 
Yunan emlakinin 
nıüterakim kiraları 

Bitaraflar kararlarını 
l>azartesiye verecekler 

ıı ~uhtelit mübadele komisyo -
nUbıtaraf rüesasından olup mezu 
den Avrupada bulunan M. Hen 
~ ersan pazargünü avdet edeceği 
t'0ınisyon riyasetine bildirmiş -
nı.r. İade edilen Yunan emlaki -
~ 111 rnüterakim iratlarına ait ha
t em kararı da pazartesi günü ta 
ı~'Yne tefhim edilecektir. İti -
~l namenin tatbikinden sonra ve 
rı;cek olan bu ilk hakem kara
n· ın tefhimini müteakip Yuna 
~ ıstanda bulunan ve evvelce hak 
~ hiyanm Türkiye lehine isti -
~;ı eden Türklerin Ankara iti
~ 11arnesinden sonra Türk teba 
tıı ndan mı, Yunan tebaasından 
İt 1 addedilmesi icap ettiğine da
ti olan hakem karan verilecd~-
r. Avrupa da bulunan M. Ri -

(Devamı 2 nci sahifede) 

ve sarih değildir Yarın sabah lstan
bulda başlıyor 

Liderin Meclisteki nutku Balıkesir ve 
Müntahipler Halk fırka
sına rey verecekler 

Manisadaki nutukları gibi müphemdir 
Başmuharririmiz Siirt Meb'usu 

Mahmut B. in evvelki gün M Mecli
sinin içtimaında irat ettiği nutkun 
son taraflarını hulasaten neşretmiş
tik. Bugün de bu nutkun baş taraf
larını aynen neşrediyoruz: 

Efendiler, muhterem başvekil, hü
kumetinin faaliyet programını izah 
etti. Bu programda şimdiye kadar 
olduğu gibi, halka daha ziyade em
niyet veren, idarede daha ziyade em
niyet, sıkı bir nizam ve adalet tesisi
ni vadeden, memlekete refah yolla
rını açacak olan birçok ahkam var
dır. Efendiler, her memlekette vaki 
olur. Bazı devlet adamları, siyasi 
fırkalan, hatta iktidar mevkiine ge
çen hükfunetler, ilk günlerde ortaya 
koydukları programlarla milletlere 
birçok şeyleri vadederler. Vadettik
leri şeyler kabili istihsal midir? Bu 
mevzuu inceden inceye düşünmek 
bugünün mevzuu haricindedir. Çün
kü o devlet adamlarının, o siyasi 
fırkaların, o hükumetlerin başlıca ga 
yeleri yalnız ve yahnız o giinü kur-

tannaktır. Ötesi için nihayetsiz se-
bepler ve özürler bulmak mümkün- Yarın saat 9 da belediye inti-
dür. Efendiler, her memlekette halk habatı başlıyacaktır. 
şimdiye kadar böyle kuru vaitler ve Vazifeleri biten intihap encü
demagojik programlara inanmak yü- menleri reylerin sandığa atılma 
zünden çok aldan<iı, çok zarar gör- , . 
dil. Şimdi fertlere karşı da, fırkala- sıle tekrar faalıyete başlıyacaka
ra karşı da sari bir emniyetsizlik gös- !ardır. 
teriliyor. Onun içindir ki halk bir Yıarın sabah bütün kaza mer 
devlet ~damına veya bir siyasi fırka- kezlerinde mutat merasimle san 
ya emruyetle bağlanmadıkça onların d ki ıl k · ı · bo Jd -
siyasi tarihlerinde, mazilerinde bir- 1 ~r ac;_ a~a ıç en .. Ş .? ugu 
takım hususiyetler ve faziletler mu- tespıt edıldıkten ve muhurlen -
vaffakıyetler arıyor. Siyasi ha;atla- dikten sonra sırasile herkes re
rmclaki tec~llilerini, aklı selimi ile öl- yini atmağa başlıyacaktır. İs -
çüyor, ondan sonra da itimat veya tanbulun 10 kazasında da inti • 
ademi itimat kararını ona göre veri- h · ·· d ba lıy kt 
yor. İşte, bu noktai nazardan hiç ap ay_nı _gun e ş aca ır. 
şüphe yok ki efendiler tecrübeye ve F_ak':':t ınti~abm _he_r tarafta ay
parlak tarihe malik bir devlet a~mı nı gunde bıtmesı lazım gelme -
olarak İsmet Paşa ve muvaffak bir mektedir. Mülhakattaki beledi -
siyasi fırka olarak C. H. Fırkası her ye intihabatmın arkası peyder -
cih~~e aziz T~rk milletinin emniyet pey alınmaktadır. Alınan haber 
ve ıtımadına layıktır ve gene onun .. 
içindir ki hükumet namına yapılan !ere gore her tarafta C. H. fırka 

(Devamı 2 nci sahifede) (nevamı 2 nci sahifede) 
l 

Gazi Hz. 
İcap ederse bizzat 
Başvekaleti deruh 
te buyuracaklar 
Reisicümhur Hz.nin 

mühim beyanatı 
Ankara - Gazi Hz. yeni 

kabine hakkında şu beyanat
ta bulundular: 

- "Arkadaşlarımız içinde 
başvekillik yapacak zevat 
çoktur. Fakat bütün bu arka
daşların dahil olduğu halde 
milletin umumi temayülü be
nim şu ve bu zaruret karşı
sında başvekil olmamı icap 
ettirirse bu vazifeyi kemali 
tevazu ve minnetle ifaya mü
heyyayım. 

Bu takdirde benim aynı za
manda riya:seticümhuru uh
demde bulundurmamm elbet
te imkanı kanunisi yoktur. 

Benim alacağım bu Y. ni 
vaziyeti muhtelif tarz ve ma
nalarda suiteisir etmek, Türk 
milletinin efkarım teşviş ede
cek tarzda izaha kalkışmak 
hiç te makul ve mantıki de
ğildir. 
Amerikı; sistemini memle

ketimizde tatbik etmeği hiç 
hatırıma getirmedim. Sis
temsiz ve kanunsuz tarzda 
Reisicümhurlukla Başvekale
ti birleştirmeği asla düşün
medim. Ve düşünecek adam 
olmadığım bütün milletçe 
malumdur zannederim. 

Bugünkü şerait içinde bir 
hükumetin, millet ve memle
ket menfaati için takviyesine 
masruf herhangi sözümü bi11 
türlü malayani/erle istismar 
etmeğe kalk11jmak istiyenler 
c;ok bedbaht adamlardır." 

B. M. M. Reisi 
---·---

Bu sabah fstanhula 
dönüyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - B. 
M. M. Reisi Kazım Paşa bugün 
(dün) 12 treninin arkasrna takı 

Rus filosu dün sabah 
Istanbula geldi 

Sovyet gemileri yarın sabah 
Italyaya gidiyorlar 

• 

l 

DUn limanımıza gelen Okranya krova:ılJrU ile 
torpidolarından biri 

Ru.~ 

Karadeniz Rus donanmasına 
mensup ve 3 gemiden mürek -
kep bir filo dün saat 10 da !ima l.:..ıı;;ınr·'"',.,..."-::; 
nımıza muvasalat etmiş ve Dol 
mabahçe önünde demirlemiştir. 

Filo limanımıza girerken top 
atmak suretile şehrimizi selam. 
lamıştır. Filo amiral Şeltuya ku 
mandasında Çirvonnaya Okrani 
ya kruvazörü ile Şaomyan ve Ne 
zamosni torpitolarından mü -
rekkeptir. Şahkur ve Komonar 
ismindeki tahtelbahirler de bu -
gün öğleyin limanımıza gele • 
ceklerdir. 

Filonun mihmandarlığına Ra 
uf B. tayin edilmiştir. Kruva -
zör 1925 de, tarpitolar 1921 de 
ve tehtelbahirlerde 1926 sene -
sinde OdeEa civarındaki Niko-
layef tezgahlarında inşa edilmiş ~--~..::._ 
· Rus konsolosu filoyu tır. 

(Devamı 2 nci sahifede) ziyareltJ glderlıen 

Istanbulda inşaat gün 
geçtikçe çoğalıyor 

Yeni binalar ve cesim apartımanlar 
bilhassa Beyoğlun.da yapılıyor 

Şehrimizde inşaat faaliyeti şayanı 1 kunu son bir senede (282) kadardır 
dikkat surette artmaktadır. Fakat İstanbulun sayfiyelerinde İn· 

Bilhassa in~aatın en ziyade tekii- (L"tf h"f · · · • ) .. .. etti"i Be 0 · ıu ta u en sa ı eyı çevınnız 
SUf Ve temerküz g y g - llllllUllllllllHUUltR .. INlllllflltlllllllllllllllUUUUllnnmmllDı 
raflarında geçen sene (270) bina in-
şa olunmasına mukabil bu sene eylill 

.· nihayetine kadar dokuz ay zarfında 
inşa edilen ev ve apartımanlann mik
tarı (301) e baliğ olmuştur . 

Beş 

hasla 

B. M. M. Reisi Kôzım Paşa 

lan vagonla İstanbula hareket 
etti. Yarın (bugün) saat 8 de 
Haydarpaşada bulunacaktır. Ka 
zım Paşa ayın 27 ve ya 28 inde 
Ankaraya dönecektir. 

Bunların ekserisini Maçka ve Ci
hangir cihetlerinde vücuda getirilen 
muhteşem ve cesim apartımanlar teş
kil etmektedir. 

Ticaret işlerindeki durgunluk dola 
yısile sermayeleri atıl kalan bir çok 
zenginler büyük apartımanlar yap
mağa ehemmiyet vermektedir 

Hatta son aylarda ev kiralarının 
mütemadiyen sukutu bile bu inşaat 
akınını durdurmuş değildir. Şehrin 
nüfusu itibarile mütekasif olan Fatih, 
Bayazıt, Eminönü mıntakalarında da 
inşaat fazladır. 

Bu mıntakalardaki yeni inşaat ye-

var! 
ETEM IZZET'in . 

yenı romanı 

Milliyet'te çıkacak' 
\. 
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HARICJ HABERLER •• 

f\"o: 55 (TercUm• ve lktlb•• 
hakkı mahfu !dur.) 

Cenevrede 

misaklar 
Amerlk•da 

M.Hoover 
Abdülhamide suikast Komisyonda bir ta- Bankalar içtimaında 

kım müşkilat çıktı nu_tu_k,......~so_· y_ledi 
Üç Ermeni ihtilalciye bir Belçikalı 

anarşist te iltihak etmiş bulunuyordu .. 
Bu meselenin tetkiki 
gelecek seneye kalacak 

fstihsalabn tezayüdün
den fiatlerde yapılacak 

tadilat Cenevre, 2 (A.A) - Mevcut 
beynelmilel misakların ahenktar . Klevland, 2 (A.A) - Ameri 
kılınmasını temine memur ko _ ka bankerlerinin bir içtimaında 
misyonda bir takım müşkülat bir nutuk söylemiş olan M. Ho 
zuhur etmiştir. Tali komite. bu over, istihsalatın tezayüdü mü
meselenin gelecek seneye tehi- nasebetile. fiyatlar~~ icr~ ~dil : 
rini tavsiye eedcektir. Lort Cecil m~k istenı~en tadılatın ıyı. ~ır 
bu tehir teklifini protesto etmiş- yo!.da ~l~ug•mu be:ı:a~ et1?1ıştır. 
tir. Çünkü, misaklar arasında, Mu_şa;ıımleyh demıştır kı: Ser 
bir ahenk vücude getirmesini 

1 

vetımız halelden masundur. Ser 
1929 senesinde teklif eden lngil vet m~m~~larımızda tenakus 
tere olmuşt~r. 1 yoktur. Bızım, gayet _ıı:uaz~a~ 
Kil ük harici e nazırları- olan. mü.esse3~t:ınızı, bızım sı~a~ 1 

Ç Y ve tıc:ırı teşkılatımız geçen ıkı 
nın tetkikatı sene zarfında haiz olduğu kuv. -

Cenevre, 2 (A.A) - Küçük vet ve salabetten daha ziyade 
itilafa dahil üç devl;:tin harici - kuvvtlidir. 

Clt kB!>n 
ye nazırları Cemiyeti Akvam Amerika Reisicümhuru Ame
meclisi kebirinin umumi noktai rikalılara inhitatın cihanşumul 

d nazardan ve gerek kendi memle olmasına ram<'"t diinyanın di -İstanbulda bu üç ihtilalciye Viyanaya gitmişler. ora a 
f ·k kederini alakadar eden hususi Belı;ikalı ana,...istlerden ve (Nesci Dofer)araba abrı asına 

- -.,. · · d'kl · noktai nazardaı maruf olan me Singer fabrikası memurla. nn_ - Meylor nev'ınden ve çız ı en 
· b · saisi hakkında tetkikatta bulun dan (Jüres) iltihak etmıştır. plan dairesınde bir ara a sıpa-

Bıt Jüres bomba hadisesinin ru- riş etmişlerdi. muşlardır. Üç nazır ayni za -
hu, amili ve en başlıca faili idi. Arabanın 1stanbula çıkarıl- manda Avrupanın hali hazırda 

· 'l 'f · · b d k' k m' ki siyasi vaziy~tini tetkik etmiş Hariçten gelen üç Ermem ı e ması vazı esını ura a ı o ı-
İstanbulda kendilerine iltihak e teciler ve bilhassa altı muhte- !erdir. Nazırlar, üç memleketin 
den Jüres bir ay burada gizli lif isim taşıyan ve çeşit çeşit muşahhas ve bilhassa şark tami 

k f 1 · kt m ha t. ratına müteallik Paris itilafları-müzakerelerle çalışmışlar ve ıya et ere gırme e e re ı 
kendilerine hizmet edecek kim mahsusa sahföi olan Silviyori- na dair olan bir çok meseleler 
se eri hazırlayıp gitmişler, iki çi deruhte etmiş ve bunu mu- hakkında ittihaz edecekleri hat-
a) sonra tekrar gelmişlerdir. vaffakryetle başarmıştır. tı hareketi tayin ettikten sonra 

Jüres ile rüfekasının İs- Viyanada imal edilen araba önümüzdeki içtimaın gelecek ilk 
tanbulda tedarik ve icraat ko- nın konşimentosu Fransız pos baharında aktedilmesi hususun- il. Hoouer 
nıitesi namı altında tertip et tanesinde (Ranter);'1llm~a ?1~- da mutabık kalmışlardır. ğer taraflarmm yükselmesine~-
tikleri heyeti faaleye şunlar kayyet adrese gönderılmıştı. talct içinde intizar etmemelen-
cahildi: Arabanın kimler tar~fından lnglltered~ ni tavsiye ettikten sonra Ameri 

ArnavutköyHi Viram Şaboh sipa~-ş ve n~ suretl~ . ~1?1al ve J kalılarm diğer milletlere roua -
Kendiriyan, arabacı Jorj Petri hangı ~ama ırsal e~ıldıgı hak mperatorluk venet ve himayelerini diriğ et -
Varşamof - ki asıl ismi Kir- kındakı malUm.at Vıyana s.efa- k f memleri lazım geldiğini il&ve 
kor Varşamdır _, Şarl Yuva- retmizin iş'arma müsteni~tır. On eransı eylemiştir. 
noviç Aşot - ki namı dieri Ka . ,E;ıaslı elcı_başdatıdan ~ılviyo Londra, 2 (A.A) - !mpara- Bogota, 2 (A.A) - Kolombi-
rabet veledi Ohannestir - , Te nçuıın ve nışanlısı Man Pas-. torluk konferansı bugün valii ya arazisinde mevcut petrol ma 
ra~e Yuvanoviç , Torkoın - ki kal'ın ikamet ettikleri evde ~ı umumilerin tayini meselesile im natıkmın ecnebiler tarafından 
asıl !smi Ardaı veledi Haçik linit dolu pa~etl~r buluııdugu paratorluk eczası arasındaki ih- işledilmesine ~üsaade bahş ola
Kaptanyanıdır, Ti.flisli Madam 'VC araıbayı gumrukten . çrkara- tilafların havale edileceği bir cak bir kanunun 10 güne kadar 
Ancuva, Silviyoriyiçi-ki Köse rak Mıgrrdı~m kardeşı Oha~- mahkemenin ihdası meselesini neşredileceg~i Hiber verilmekte -
A · 'eli K 1 Alf Vugan nes ve yeğeru Osep ve seyıs . . ! • rıstı , ar o, ons ··f .1 ş· l'd b' müzakere etmıştır. ktısatı ko - dir. 
isimlerini de taşımaktadır a- Yervant marı etı e . ış 1 e ır 't .. "k .. "t 

· ' · h b kt klan sabit olmuş- mı e gumru rusumunun mu e-
rabacı Mığırdıç veledı Sergız, a ıra ıra ı . Y' kabileyetine ihtiyarlık aidatı te Rus filosu Garpyan, seyis Yervant Fran- tur. k' d 1 'h kaudiyesine 'mü•eallik meseleler 

ki D d had Bomba va asın an evve ı - ' 
kolyan, ~e.r . oryan a . e- .1•1 .1 Belcikalı Jüresin evin- le bunlara mümasil meseleleri (Başı birinci sahifede) 
meden Bıtlıslı Manok ve saıre. tı a cı er · . . · müzakere etmiştir. Filonun iki tane tayyaresi 
Bunların elebaşılarından Hi- de mükerreren ıçtıma etmışler- T l k 

ristofor Mi:kaelyan ile kızı o- di. ediye edi ece istikraz vardır. Filonun siyasi komiseri 
( Bitmedi ) t h ·ı • t 1 Yoldaş Poşiniskidir. Kruvazör-larak tanıttığı Robina Kayn ve ______ a vı a ı N' · · ki ·d 

1 

ı 
rün süvarisi ısınıs , torpı o a 

Liparis ve zevcesi Madam Sofi Zetı·ncı· er Londra, 2 (A.A) - Hazine rın ~üvarleri Mihalko ve Yevo-
~iparis vak'adan evvel iki defa nezareti hükümetin yüzde 4 fa- f 

· · · k. kimo tur. 
gayet muntazam gıyınmış, ı- _ izli olup varidat üzerine mev- Filo ile beraber maruf bir Rus 
1ar kılıklı bil'Cr ecnebi gibi cu- Muamele vergı"sı"nı·n zu vergid:m muaf tutuımu" o - . ·ı l d 

~ g:ızet;:cısi ı e son zaman ar a 'laselamlığma gelmişler, eca- lan i~tikrar tahvillerini önümüz usyanın en şöhretli edibi olan 
mbe mahsus mahalden sela~- ilgası İçin deki K. sani ayının 15 inde tem İladkor ve Moskovada "Rapp,, 
lıgı temaşa etmi !er ve tetkı- . . . , kıymeti üzerinde tediye etmegc ııamındaki encümeni edebinin 
katta bulunmuşlardır. Kendile- B. M. Meclısı nyao;etıne karar vrmiş oldug·unu bil irmt"'ı: 
rinin mazbut ifadelerinden an- d' B . 'k · . r~isi Lougovkoy ismindeki Rus 

1 ba müracaat edildi • te ır. u ıstı razın mıktan 7 rni \arın milll 5,airi de şehrimize gel !aşıldığına göre bu üç e e şı l t ·ı· ı· d 'b 'd' 
d . Z . • f b 'k t" ler'ı zeytı'n yon ngı ız ırasın anı aret l ı n'ı.«tı'r tetkikatı vakıa a şu neticeye eytınyagı a n a or . - . . - . 

1 den istihsal olunan yağlardan alı- ve l 929, l 924 senelerı arasında Dün aks~m sefarethanede sa vasıl olmuşlardır: er · · f k b'ld' H · · --.,. 
nan muamele vergisinin bu senckı ıt ası a ı ı. azme nezaretı at yedid~ filo zabitanı ve asker 

Sultan Hamit binek taşm- mahsulün toplanmasından evvel il- ayni zam:ında 1934, 1936 sene 
-' h b' d'kten b'r !eri s,erefine bir süvare verilmiş ·,an ara aya ın 1 1 gasını temin için Büyük Mi.ilet r.::ec- !eri arası:' ·:ia itfa edilebilecek 
1akika kırk iki saniyet sonra !isi riya•etine müracaat etmışlerdır. .. d 

4 
f . r h . b 

1 
tir. ZiyafetteRns tebaasından da 

camiin dış kapısı önüne vasıl Bu fabrikatörler namına Meclis ri- yuz .~ aı~.; a~:n~ b;~? an - bazı zzvat hazır bulunmustur. 
olur. Binaenaleyh saatle işli- yasetine verilen i•tidada deniliyor nın 1 raç e 1 ecegını 1 ırmek- Ziyafette Rns filosunuıi' !ima 
ven bir bombanın makinesi ki: t~dir. lOO İngiliz lirası kıymet;n n:mızı ziyareti münasebeti le An 

. b' k d "- Türkiyenin zeytinyağı istih- de olan bu bonoların miktarı karadan şehn'mı'ze gelen Rus Sultan Hamıdin ıne tasın a · ı·k- ·k· · r k 
salatı, dahili istıh a atın ı 1 mıs ı a- mahdut deg" ildir d h 

a•abaya bindiği dakrkada ha- dardır, Zeytinyağcılık büyük bir buh · maslalntgüzarı - a azır bulun-
"ekete getirilip bir dakika kırk ran geçirmektedir. muştur. Süvare hususi olduğun 
iki saniye sonra saatin ibresi Bunda İspanya ve şimali Afrikada Tahranda şiddetli dan re$mi makamat davet edil-
infüak noktasında ateş verince zeytinciliğe büyük bir ehemmiyet - memiştir. Ziyafette filo orkesti-
~ .ııt"n Hamı't tam bu ı'nfıla'kın verilmesi amil olduğu gibi Adana, zelzele oldu 'il' h l 1 . 
'-' ·• Mersin ve 1stanbulda müteaddit ne- rası mı ı ava ar ça mıs, şaır 
'ıizasına gelmiş ve bütün ma- bati yağ fabrikaları açılarak yerli pa- Tahran, 2 (A.A) - Saat 16 Lovgovkoy tarafından iirler o-
i.,et' ile berhava olmuş olacak muk çekirdeği ve susamdan başka da kuvvetli bir zelzele hisı:cdil _ kunmuştur. 
· di. hari~ten bilar~sim getir~len koko ve miştir. Hiç bir hasar yoktur. Müt,.akiben sefaretharıenin sa 

J<:lebasılar bu tetkikatı yap- araşıt tanelerınden yag çıkarılma,;ı -- e · • • !onunda askere 14 üncü tahtel-
• !...t1n ve' ikinci defa selamlrk zeytinyağcılığımıza ehemmiyetli dar- 25 f h b h . . . d k' fT .. ·1 

1 beler vurmuştur. ransız seyya 1 a n ı•mın e 1 1 ım gosten -
.11erasimini görmek bahanesi e Zeytinliklerimiz asgari (300) mil- miştir. Bugün Beyoğlu sinema-
;ene ayni .nahalle gelip tecrü yon lira kıymetindedir ve mühim Bursada larrndan biri sefarethane tara -

1Jeler:ni tekrar ettikten · - · bir servet membaıdır. Bir kaç gündcnberi şehrimiz fınaan kirahrnırak bütiin mati-
ve sıhhatine kanaat getirdik- Harici _rekabete karşı muv?f.fak o- de bulunan 25 Fransız seyyah neler aıoker;: tahsis edilecektir. 
t en sonr:ı lstanbulu terkederek labilmek ıçin yalnız nefasete ıtına et- d" be .. f' 

mek kafi değildir. Maliyet fiatını ~n . ray~ tenez~lı Bur.sa~a Bugün saat 10 da ılo kuman 
şaat gittik~e azalmaktadır. yükselten sebepler şunlardır: gıtmışlerdır. Bugun şehrımıze danı valiyi,- saat 11 de de kolor 

Scb·bi şudur: ı - Zeytin mıntakalarmda başka avdet ederek Aniştayın vapuri- du kumandanını ziyaret edecek-
H ılkın mühim bir kısmı, mali va- bir ziraat ve san'at şubesi mevcut le Selaniğe gidcekler. tir. Öğled!n sonra saat 3 de va 

tiyctir> darlığını nazarı itibara ala- olmadığından oralardaki ameleler _ _ . _ li 3 5 da d kolordu kum nd 
rak sayfiye hayatına ra!tbet göster- zeytin zamanı olan iki üç ay zarfın- Halbuki Yunanlılarda bir buçuk darh : • . . a . a aru 
memekte ve işine yakın yerde daimi da kazandıkları para ile maişetlerini miden ibarettir. Sarfiyatın adığın- zıyaret'. ı~de edecekle~dır .. 
olarak ikameti tercih etmckte.dı_r. temin edebilmek için fazla ücret alı- dan dolayı ( 15) milyon kilo kadar Şehrımızde başka hıç bır me-

Şchirde yapılan bütün yem ınşaat yorlar. olan 929 sen.-si zeytinyağı istihsala- rasim yapılmıyacak, yarın saat 
kA;;ir<cr . . 2 - Zeytinl'.klerin bulu?dukları tının mühim bir ~smı henüz satıl- l 1 de filo limanımızdan İtalya-

Es. <.en beledıyece ah'j3p bına ya- yerlerden fabrıkalara naklıyat çok mamıştır. 930 zeytinyağı rekoltemiz .. .h h k d k 
'lı!maaına müsaade edılmemekte pahalı oluyor. ise (35 - 40) milyon kilo kadar tah- Y.a muteveccı en are ete ece 
ve mevcut ahşap binaların da sadece 3 - Bunlara inzimam eden teki- min edilmektedir. tir. 
tamirntına imkh bırakmaktadır. İs- lif ise rekabeti büsbütün imkansız Bu yağların yarısını harice çıkar- İtalyada Messiva<la bir kaç 
•anbu1d" in aat faaliyeti. geçen sene- bir hale getiriyor. İki okka yağ ha· ma~a muvaffak olamazsak yağC<lılcta gün kaldıktan sonra doğruca 
•ye nisb•tle t1kriben yüzde elli ka- sılatı olan bir aftaçtan ?'.' dokuz bu- ~'."'~. büy~k ~ir buhran zuhilr edece- Rusyaya avdet edecektir. 
dar Artın•§t r. çuk kuruş araz• vergısı alınmakta- gı şuphesızdir. İ . ~ .... 

Sen bir ••nede tamir edJen ve in- dır. İlk tedbir olarak yüzde altı mua- . talyaya gıde~keng ve ~donuşte 
r.aat ilavPsi yapılan evlcrın miktarı Bugünkü yağ fiatlarına göre vergi mele vergisinin hemen ilgası lirım- fılonun Yunanıstana ugramasr 
( 1000) i mütecavizdir. nisbeti viizde otuzu l(CÇII'"ı.tedir dır." nıe"7U11 ha his rı,.ı7ildir. 

. . 

Macar/standa 

M. Bethlen 
M. Venizelosun seyahati 

---~--..------~ 

Macar Başvekili 
Ankaraya geliyor 

Yunan 22 sinde Başvekili ayın 
Ankarada bulunacak .. 

------Ananevi Türk - Macar 

Ankara, 3 ( Telefonla ) -

Venizelosun ayın 22 sinde An

karada bulunacağı anlaşılmakta 

dır. Yiınan Başvekili İzmir 
kile gelecek ve Ankarada 3 
kaldıktan sonra İstanbul ta 
le Atinaya avdet edecektir. 

dostluğunun takviyesi 
Deyli Telgraf gazetesinin Peş 

te muhabiri Macaristan baş ve 
kili kont Bethlen'in Ankarayı 
ziyaret tasavvuru hakkında şu 
malGmatı vermiştir: 

Macar Başvekili ne[ Atletlerimiz :A.tina 
gün geliyor \hüsnü kabul gördü 

Ankara, 3 ( Telefonla ) - Atina, 4 (Sureti mahsus 
Mcaar Başvekili, kot Betlenin a gönderdiğimiz muharririm· 
yın 29 unda Ankaraya gelmesi den)-Atinaya kadar güzel bi Başvekil yakında Ankarayı zi 

yaret edecektir. Bu seyahatten 
maksat Türkiye ve Macaristanı 
aiakadar eden haric siyasi mes' 
eleleri görüşmektir. 

mukarrer gibidir. culuk yaptık, Atinada bize 
Adliye vekili lak bir istikbal yapıldı, Yun 

h . · d h sporcular büyük dostluk 
şe rIIDIZ e terdiler. Atletlerimiz Fale 

Nim resmi izahata nazaran 
kont Bethlen'in emeli Maca -
ristan ile Türkiye aras·ndaki a
nanevi doı:tluğu takviye etmek
tir. 

Ankara, 3 ( Telefonla ) Akteon otelindedirler. 
Adliye vekili Yusuf Kemal B., Atletizme 12 Türk, 35 Y 
bazı hususi işlerini görmek için nan, 20 Bulgar, 21 Romen, 
bu akşam İstanbula gitmiştir. Sırp girecektir. 

~ 1 ••• Şarköy belediye Burhaneddin 

intihabatı 
Şarköy, 3 (Milliyet) - Bir fahta

danberi devam eden ve buradaki ser- Fethi Bey geliyo 
Fethi Beyin nutku 

vazıh değil 
bestçilerin hatırı hayale gelmedik Ankara, 3 ( Telefonla ) 
propaganda ve gayretlerinden hati Serbest Cümhuriyet Fırkası (Başı birinci sahifede) 

beyanatın gerek meclisi Aliniz tara
fından ve gerek bütün vatandaşlar 
tarafından layık olduğu emııiyet ve 
teveccühle karşılanacağına ~üphe et
miyorum. İsmet Paşanın be;•anatın-

kalmıyan belediye intihabı azim ga- . . İ 
!ebe ile Halk . Fırbsı namzetlerinin derı Fethı B. ekspresle stan 
lehine neticelenmiştir. la hareket etti. 

1 
dan sonra S. C. Fırkasının lideri muh 
terem Fethi Beyefendinin de nutuk-

Geceki cinayet 
! tarını dinledik. İtiraf etmeliyim ki Trakya 
Efendiler bu iki nutük arasmda bır lokantasında bir kadın vuruld 

f veçhi münasebet bulmadım. İsmet Dün gece Sirkecide Trakya 
Paşanın beyanatında devletin büyük lokantasnda bir cinayet olm\19 -
ttfCselelerinin, fırkasının ana prensip-
1,ri, memleketin dahili ve harici, si· tur· .. . 
yasi, hükümetin mali ve iktısadi po- Üç gun evvel hapıshaneden 
litikaaı, elhasıl devlet makanizması- iki buçuk sene mahkUmiyetini 
n~ daha .. ~_untaza'.". ve '."e_deni bir ş<- geçirel'Ck çıkan Kamil isminde 
kild~ yurutmek ıçın _ıt~ıhaz oluna~ biri Hacer isminde bir kadını sır 
tedbırler mevzuubahıstır. Halbukı 
muhterem lider l>ethi B. nutukların- tından bıçakla vurmuştur. Bu es 
da yalnız tali meselelere temas bu- nada birahane altüst olmu~tur. 

dan ileri gelmiştir. Hacer h 
tahaneye yatırılmıştır. 

Carih, polisler tarafından 
kal andığı zaman: 

- Ne telaş ediyorsunuz? 
kadını ben vurdum: İşte o ka 
dar! Görüyorsunuz ki, gidiy 
rum demiştir. 

yurdu. Naçiz kanaatimce zemin ve Mesele bir k<ıdın krl'k'lnchibn - vazivet etmistir. 
zaman nokta{ nazarından bugün ifa-

Meseleye müddei umumili 

desini o kadar müstacel ve mühim Darülfünün Emini 
görmediğim mutemetleri, fotoğraf 

tevzii ve buna benzer meseıeıerden A vrupadan geldi 
bahsetti. Doğrusu Efendiler efkarı . .. . 
umumiyenin beklediği bu değildir. Bır muddettenberı Avrupa -
Hakikati olduğu gibi görmek liznn- da tedavide bulunmakta olan 
drr. Bugün efkarı umumiye memlc- Darülfünun emini Neset Ömer 
ket m:selelerine ~e de~letin u'."umi B. dünkü ekspresle şehrimize 
ldaresıne kat'§• bır nevı tereddüt ve . . . . . 
müphemiyet içinde kalmıştır. Bunun ~elmiştır. N~.şe~ Omer .~· ıs:a -
saik ve müsebbipleri kimlerdir? Ben- sıyonda Darulfunun muderrısle 
denizce şimdi bu meselelerin üzerin· ri tarafından istikbal edilmiş -
de durmak caiz değildir. Efklrı u- tir. 
mumiyenin bizden i•tediği şey her o·· k d' ·ı· .. .. b' 

S un en ısı e goruşen ır mu şeyden evvel vuzuhtur. on zaman· . . . Ö 
!arda münakaşa ve tenkit mevzuu o- h~r~n~ıze Neşet mer B. de -
lan memleket meseleleri üzerinde mıştır kı: 
tam bir vuzuhtur. Gönül isterdi ki ef- "- A vrupaya tedavi ve isti
kirı umumiyeye karşı vazıh olmakta rahat icin gitmistim. Hic bir 
mukhdtedr_em Fe~i BBeylhefcndi hephimt iz,._ef resmi işle meşgul olmadı~ Şim 
ta a um etsın. ı assa mu e ı . . h İ . .. · 
meselelerde fırkasının noktai nazarı dı bıle ra at~ızım. kı gun evım 
nedir? Onları açık anlatsın. Mesela de istirahat ettikten sonra Da -
S. C. Fırkasının şimendifer politikası rülfününa giderek mesgul ola -
nasıldır. Yeni fırka kendisi için mev· cağım. ' ' 
zuu şikayet edindiği vergiler için ne Yen· D "lf' · l'k · ti 
düşünüyor, hangi vergileri tenzil et· · 1 aru unun .~mı~ ı ın. 
mek ve buna mukabil hangi masraf- habı hakkında bugun sıze bır 
!ar. kısmak istiyor? İnhisarlar hal:- şey söyliyeınem. Çünkü resmen 
kmdaki umum! noktai nazarı nedir? henüz namzetler ve saire hakkın 
Yeni fırka İ•met Paıa hükümetinin da hiç bir malumatım yoktur 
h~rici borçlar m:selesi.nde t:'kiP etti; İki gün sonra bu hususta fikir!~ 
~ı hattı hareketı tasvıp ediyor mu. . . .. 

1
. b'l' . 

Yeni fırkanın iktısadi meskği nedir? nmı soy ı_ye ı ırım.,, 

İşte_ Efendiler, bütü~ b~ mes:ıeıeri Serbest Fırkanın BeyolrJu 
tasrıh ve her mesele uzerındekı nok- 5 
tai nazarlarını izah etmedikten sonra nahiyesi 
Fethi Beyefendinin bugünkü nutkıııı S C F k B "l k 
dan aınell hiçbir fayda hasıl olmaz. : · ır_ ası ey~g u mer ez 
Tabirimi af buyursunlar. Bu mesele- nahı ye ocagı: Beyoglu Parmak 
!eri izat etmiyen Fethi Beyefendi sa- kapı imam sokağındaki dairede 
dece Balıkesir, Manisa nutuklarında bugün resmi küşadı yapılacak -
bir de Ankara nutku ilave buyurmuş tır. 
oldular. Fethi Beyefendi bu kürsüde 
söylenecek sözlerin esaslı tetkikata, 
vesikalara müstenit olması zımnın intihabat 
da ısrar ettiler. Hakları vardır ve işte 
bu sebepledir ki bilmünasebe bir me- (Başı birinci sahifede) 
seleye temas edeceğim. Bendeniz s: kazanmaktadır. 
hem ümit, hem de temenni ediyo- Nezihe Muhiddin Hanım 
runı ki muhterem Gümiişane Meb'· 
usu fırkasının programını ve mevzuu konferans verdi 
bahis meselel~r h.akk.ı".daki noktai Dün akşam Kadıköyde Sü _ 
nazarlan heyetı celilenızın huzurun- . . 
da izah için ilk fırsat ve imkandan reyya sınemas:nda sabık kadm
istifade buyuracaklardır. Muhterem !ar birliği reisi Nezihe Muhid -
Efendiler, yeni hükümet, memleke- din Hanım tarafından umuma 
tin iktısadiyatı noktai nazanndan e- mahsus bir konferans verilmiş -
hemmiy~t~i bi~ çok meseleler •r:ısın· tir. Nezihe Hannn yeni beledi e 
da kredı ışlenne de temas etmıf ve . . .. . Y 
bilba•sa zirai krediye imkin dair•sin ıntihabatı munasebctıle kadınla 
de bir vüs'at vermek kararrnı almış nn vazifeleri etrafında idarei ke 
bulunuyor. Bu mucibi memnuniyet lrun ederek S. C. Fırkas:nm pro 
bir §Cydir. pagandasını yapmıştır. 

Mahmut Bey mütealaben hükt'l- B akşam da Kaimi 
metin faallyet programına temas ede u d N 'h Ms uhap~ddin-
rek: manın a gene e~ e ı 

- Programda halka daha ziyade Hanımla Suat Dervi§ Hanım -
emniyet veren, idarede daha ziyade lar bil'Cr konferans verecekler -
nizam ve adalet tesiı eden ahkam dir. 
vardır. Evvelce intişar eden makale- -
de Romanyadalı:i faiz niıbetinden ittir. Fethi Bey emniyetli. kıymetli 
bahsetmi~. Fethi Bey geçen sefer .bankaların daima yüzde dokuzla pa
bcnden delil istediler. Daha iki ay ra bulabileceklerini söylediler. 
evvel Romanyada Bükrette idim. O- Düşününüz Efendiler, kuvvetli ve 
rada görüştüğüm ilci banka direktö- emniyetli bankalar ancak yüzde do
rü yazdıklarunı teyit etmi§Ierdi. Bil· k:uzla para bulurlarsa acaba ikinci, 
miyorum daha delil ister mi? Fakat üçüncü derecedeki müesseseler, tica
tek:rar edeyim ki zikrettiğim faiz nis- ret ve san'at erbabı, çiftçiler ve esnaf 
"-:tleri istikrardan <onraki dev<e a- yüzde ka~la bulabileceklerdir. 

Yerli mal 
-- ....,__ 

Milli tasarruf cemiyetini 
bir tebliği 

Cemiyetimizin devamlı pro 
pagandası neticesinde halkın 
tacirlerin yerli mallarına kar 
rğbeti günden güne artmakta 
dır. 

Cemiyetimiz, yalnız yerli ın 
!arının revacını arttırmak içı 

değil ayni zamanda onların iyi 
ğini, sağlamlığını ve ucuzluğu 
nu temin için de çalışmaktadır. 

Bu itibarla muhterem halkı 
mızdan ve tacirlerimizderr, ye 
li malları hakkr:ıdaki şikaye~l 
rini ve temenni! ~rini müsbet " 
müdellel bir tarzda adresleri! 
birİikte cemiyetimizin Ankarad 
ki umumi merkezine bildirme! 
rini ehemmiyetle rica ederiz. 

Yazılacak mektuplarda han 
mallardan ve nelerinden sikaye 
edildiği ve hangi fabrikalardıı 
ve ya ticare!hanelerden al.mdı., 
t::~rih olunmalıdır. 

Ancak y;:rli malı kullana!l 
halkın ve tacirlerin hu sureti 
ikazları sayesindedir ki, cemiy. 
timiz, yerli mallarım,zın iyilig,ı 
ni, sağlamlığını ve ucuzluğuıı~ 
temin hususunda (laha ziyade fi 
al olabilecektir. 

Şikayeti yapanların ve şikaf 
te mevzu olan mües~::selerin l' 
simleri ifşa edilmez. 

Mübadele 
(Başı birinci sahifeıle) 

vas ta 20 gün sonra şehriınirt 
gelecektir. 

62.000 İsterlin Ankara)'' 
gönderildi 

Yunanlılar.n tevdi ettiği ve 
gayri mübadillere tevzi edilec~ 
olan 62 bin sterlin iki gün ev 
!stanbuldan Ankara ya gönde' 
rilmiştir. 

Bu para Yunanlılar taraf!ll; 
dan doğrudan doğruya hükfıtll 
t e tevdi edildiğinden para?~ 
gayri mübadillere tevzii ıçJ ~ 
mevcut kanunlar tetkik edile'\ 
tir. Bu kanunlara tevziat yaP' ~ 
masma imkan bulunmadığı. tıı, 
dirde o zaman hükumet yeni ~ 
kanun layihası hazırlıyarak _ıtı ~ 
lise gönderecektir. Tevzııı·tıf 
şimdi mi yoksa yeni bir ı~yı ~ 
ile mi yapılacağı nihayet bır it 
ta içinde anlaşılacaktır. 
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Darülfünunda 
Bir ihtilaf 

trıneni katolikleri 
r arasında ihtilaf ı' ( t .. dd t' 

.. ~ t- , ayı mu e ı 

ıd· c.rmeniler adli~eye mil- 1 temdit edildi 
racaat ettiler 

Ermeni Katolik cemaati ara - Hukuk fakültesine fazla 

müracaat var ~ 1lııda bir müddettenberi bir an-
1~amazlık vardır. 34 kişiden 

t ~baret olmak ve bunlardan onu Bu sene ali mekteplerle Da -
dl 1daz.e heyetini teşkil etmek üze rülfünunun bütün fakültelerin -

• burc seçilen umumi heyet arasında de talebe kayıt muamel.si ayın 
k on be"ine kadar temdit edilmiş o, b cereyan günden güne uvvet " 

r· ııluyor. tir. 
t k' b' Haber aldığımıza göre bu se-

. ~ §te ?u~dan dolay~ır. 1
' ~r ne Hukuk fakültesi şimdiye ka .. sıın layık ve eksenyetı teşkıl 

ı Cden aza, gene layiklik iddia _ dar 168 talebe kaydetmiştir. Bu 
ltııda bulunan diğer kısmı aley- mikta~~n 30 u hanmıdır. 
hinde müddei umu~e müra - d ~ftulte t~~cı~~;a.~a~ ~ay-

0
• taat etmiştir. -~ -· . - 1 )1, e ı ehn ~a e d.n

1 
ın k d' u u aca 

•ı h' d ü - t~ ·d~l 1- gı ta mın e ı me te ır. . " ey ın e m racaa e ı en e-
rı~ başında SrUpAgop hastanesi Millet mektepleri 1 
iUdUrü doktor Vensan Efen - teşrinisanide açılıyor 
1 Ve dır. Bu heyetin müddei . . . . 

uıııu 'li- .. .. · Mıllet mektepten 1 teşnnısa-
mı ge muracaatı uzenne . M f' k" 

ltıiidd · 'l'k b t mde açılacaktır. aara ı ve a -
eı umumı ı za ıta vası a- 1 . . b · · b' r 

!hile ilk tahkikat hazırlıklarına etını~ dunun ~çın. ı~ ta ımlatna 
a•1 b'ld" . . p me gon ermesıne ıntızar o unu-

1. ' anmasını ı ırmıştır. o -
~ .'iste bu hazırlıklara esas olmak yor. 

Uıere Sürp Agop hastanesinin Mülkiye mektebine 
defterlerini mühürlemiş, zabıt alınacalc talebe 
tııtınuş, fakat muamelat durma 
ia!c Uzere tekrar müdürlüğe tev 
1 etmiştir. Bundan başka baş 
~Paslıkta mevcut kasa da mü
llrlenmiştir. 

· b· I<'akat ertesi gün muamelede 
ır Yanlışlık olduğu, bu işi ya -

Pacaıc merkezin Pangaltı olma
~~p Taksim olması lazmı geldi 
tı ıtıül§hazası ile milhürlenen 
'~rak tekrar iade edilmiştir. 
l' llu vaziyet karşısında şikaye
~1 Yapan heyet müddei umumi -
~~e tekrar gitmiştir. Muamele
ın noksanlığı olup olmadığı -
~ ltıüddei umumilik tetkik ile 
'lt~Şguldür. Bu muamele tekem
k Q[ ettikten sonradır ki, bir 
ısını aza aleyhine açılan dava 
~l\ tahkikine ve görülmesine 

Bu sene .ı.i!kiye mektebinin 
birinci sınıfına leyli, meccani o
larak alınacak 40 talebenin imti 
hanlarına başlanmıştır. 
İmtihanlara bugün ve yarın da 

devam edilecektir. Mektebe şim 
diye kadar 98 talebe müracaat 
etmiştir. Namzetler arasmda iki 
de hanım vardır. 

• \skeri muallimlikler 
Bugün Darülfünunda askeri 

muallimlikler için bir müsabaka 
yapılacaktır. Askeri mektepler
de muallimlik yapmak isti yen za 
bitler de bu müsabakaya girecek 
!erdir. 

İmtihan Edebiyat fakültesin 
de yapılacaktır. 

r!!.. .. lanacaktll'. 

"Mahkemelerde 

l 00.000 liralık 
nakdi ceza 

İlk mekteplerde kayit 

• bitmedi 
1 İlk mekteplerde kayıt mua -

melesinin henüz arkası alınma· 
mıştır. Bu sene yeniden a . 
çılan şubeler ıçın İstanbul 

l\ İstanbul birinci ceza mahke-
1\ esj Salamon Yıida isminde bir 
llseviyi kaçak sigara k§ğıdı 

10e.~elesinden dolayı hazineye 
,O,ooo lira zarar vermeğe mah 
• lıııı etmi11tir. Hazine vekilliği 
;{arı Maliye vekaletine bildir -

§tir. 

~avagazı kumpanyası 
mahkum oldu 

~Divan yolundaki dükkanında 
~a gazile zehirlenerek ölen 

,.tu Mustafa Efendinin ailesi -
"\~ 
ı..~ liava gazi kumpanyası a -
\'Ylıine açmış olduğu davada 
.. ~Panya, Mustafa Efendinin 
~esesine 6000 lira tazminat ita 

a mahkum olmuştur. 

Maarifi, kadrosuna 30 kadar ilk 
muallim ilave etmiş ve bunlar i
şe başlamışlardır. Bu suretle İs 
tanbul muhasebei hususiyesi Ma 
arif kadrosu kabaracaktır. 

Muallim muavinlerinir 
imtihanları 

Muallim muavinlerinden 3 se 
nelik staj müddetini ikmal et -
miş olanlarla geçen sene imti _ 
hanları tecil edilmiş olanların 
30 teşrinievvel perşembe günü 
saat 14 te yapılması Maarif ve 
kaletinden Maarif müdüriyeti -
ne bildirilmiştir. Sorulacak su _ 
aller kapalı zarflarla gönder\! _ 
miştir. Bu imtihana bir kaç ~üz 
kişi girecektir. 

Liselere ve orta mektep

lere müracaat fazla 

müddeti onbeş tesrinievvelde , 

Yalova, Yalova, Yalova ! 
Cenneti, dünya gözile seyretmek isterseniz bu şifa 

kaynağına behemehal gidiniz 
Kaplıca halveti diyince gözünüzün önüne şu manzara gelir: loş bir 

kubbe •• hamam böceklerinin koşuştuğu siyah, rabp duvarfar •• 

Yalova bu habrayı bir ande siliyor ... 

Poliste 

Bir ayda 
206 hırsızlık 
vak' ası oldu 

Polis müdiriyeti hırsız
lara karşı tedbir alyior 

EylQl ayı zarfında 206 hır -
sızlık vak'ası olmuştur. Bu vak 
alar içinde 56 yankesicilik var -
dır. Polis 2 nci şube müdiriye 
ti hırsızların bu faaliyetine karşı 
esaslı tedbirler ittihazına lilzum 
görmüştür. Polis istihbaratına 
bildirilen raporlara göre hırsız
lık vakalarının faillerinden bir 
kısmı yakalanmış, bir kısmı meç 
hul kalmıştır. 

İkinci şube memurları polis 
pençesinden yakasını kurtaran 
hırsızları ele geçirmek için sıkı 
tertibat almışlardır. Muhtelif 
mıntakalara taksim edilen me -
murlar esasen tanıdıkları sabı
kalıların faali yetine meydan ver 
miyeceklerdir. 

Sivil memurlar şehrin kalaba 
lık yerlerinde vak'alar yapan 
yankesicilere karşı hususi terti
bat almışlardır. Bu suretle hır -
sızlık vak'alarının daha ziyade 
önüne geçileceği ümit edilmekte 
dir. 

1 - Sadullah B. 2 - Kadri B. S - Dr. Şeref B. 4 - Muharrlrlml~ Karmanyolacı bir şoför 
Ben, şimdi bu dakikada cenneti verdiler: mün önünden gitmiyecek... Cevahir bedestanında antika 

dünya gözüle seyretmiş bir ada- - Sadullah Beyi göımek is- O sırada Seyri sefainin kıy - cılık eden Osman Efendi dün 
mım. size şu kadar söyliyeyim: terseniz havuzun başındadır! metli Makine Müdürü Kadri gece Sirkeci birahanelerinden 

- Yalovadan geliyorum! Zaten buraya gelir gelmez, Beyle Yalovarun neşeli dokto- aldığı bir kadınla evine git -
Fakat ne yazık ki, gidip gel- gözüm ilk evet onu aramıştı. ru Şerafeddin Bey yanımıza mek üzere Ferhat ismindeki şo 

me myirmi dört saatin içine sı- Sadullah Bey ile Yalova, biri- geldiler. Şerafeddin Bey, daya- förün 1808 numaralı otomobili 
·kıştı. Yalovayı gördüm, fakat birlerinden ayrılmaz şeylerdir. namdı. Havuza girenleri eğlen - ne binmiştir. Yolda şoför kadın 
ona doyamadım. Artık mübata- Bunu Yalovada kaldığım bil'- dirmek için yapılan küçük ça- la uyuşmuş, ve otomobil tam Da 
ğa etmiş olmaktan hiç. korkmu- kaç saat zarfında herkes gibi tanaya atladı. Atladı ama, ayak vutpaşaya geldiği zaman Os -
yorum: ben. d.e, anla~ım. Yalova ~e hal- larını bir türlü oynat~mı.l'.~rdu. rı;ıan Efendinin üzerine hücum 

- Yalova bir harikadır. de ı~ı.. bugun ne haldedır? b~- Arkasından muazzebın hırı so- ile 150 lirasını almış ve kadınla 
Bin bir ikLımih bütün güzelli- n_u layıkıyle a~la~mış olmak ı- yunarak suya girince büsbütün beraber otomobili bırakıp savuş 

ğini dağlarının yeşil şemsiyesi çın kocaman hır ~ılt doldurmak şaşaladı. Nekre doktor, bu bek- muştur. Otomobili hadiseden 
altına toplıyan Yalova, eğer bir lazım... _ ~~~iyen misafirin .ir! ~ücudile sonra şoför muavini İbrahim i
kaplıcası bulunmayıp ta sadece Kaplıc~ların taşı topragı şe- uzerıne doğru geldığını görün- dare etmiştir. Polis şoför Ferhat 
b~r.mesire yeri diye anılsa?'?ı, had~t edıyor: Sadu~l~h ~ey bu ce yaygarayı bastı: ile meçhul kadını aramaktadır. 
hızı aynı derecede cezbedebılır- esen meydana getınncıye ka- - Amanın burada ayı balığı s· t hd't . k l 
dı. Fakat o, her şeyin fevkin - dar bir nefer gibi ,çalışmış. Haf- var!... ır e ı çı ya a anmış 
de bir şifa kaynağıdır. Öyle bir talarca gözüne uyku girmemiş. Fakat biraz sonra, çatanasına Arif Hikmet isminde bir sa 
şifa kaynağı ki, suyundan içen, Bir dağ yamacına yapılacak sarı saçlı bir nazenin yapışınca bıkalı dün akşam Galatada kara 
buharlı havasını koklayan ve yol, küçük bir kaya parçası, bir yumuşadı: oğlan sokağına gitmiş, Rejina 
havuzlarında yıkanan, bir kaç derenin mecrası, onu ayrı ayrı - Ha ... bak, bu deniz kızına 1 ismindeki sermayeyi tehdit ede
gün içinde kendini tazeleşmiş, meşgul etmiş ... Elinde bastonu, sözüm yok!... rek para istemiş, fakat gelen za 
gençliğe yaklaşmış buluyor. geçit vermez çalılar arasmd:ı, j Sadullah, Kadri ve Şerafed- bıta memurları yakalanmıştır. 

* * * üstü başı yırtılara~. kan ter .için ?i~ Beyler ... Yalovanın neşesi, Galatada bir cerh 
Otomobilimiz homurdıyarak, de koşarken onu gorenler hıra- ıntızamı, hayat ve hareketi işte . .. 

sekiz yol ağzının önünde dur- mele başı zannederlermiş. bu saçayağıdır !... Aydın re~~ g~butu ~~rette-
d B .. k 1 'lk l Burada dolaştıg·ım her köşe- Yalovada dikkat ettig-im b"ır batından Huseyın Efendı ıle ar-u. ugun ap ıcaya ı ge en . . . 1 G · ·· · Em 
yolcu kafilesi bizdik. Banyolar- nın Sadullah Beye aıt hır hatı-

1 
şey de, burada çok samimi bir kadaş a~~ alip, Huseyın, -

da yer bulmak, meğer sahiden rası var. Misafiıılerin sık ağaç- aile muhiti uyaımuş olmasıdır. rull_ah dun akşam K~.mer~ltı cad 
mesele ~miş. lar arasında sabahları bülbül Sık sık şu tarzda muhavereler d~sı_ııden ~e~er~en onl~nne ge-

Nazik bir zat önüme düşerek sesi dinlemeğe geldikleri meş- işitirsiniz: rnıcı İsmaıl ısmınde hır adam 
yofo tarif etti:' hur bülbül yuvası, birer Avrupa - Vay .. Müsyü Alfons .. na- çıkmış, kavga etmeğe başlamış, 

- İşte sıra kaplıcalar... Fa- kari. bahçe haline getirdiği ka- sılsınız? neticede tabanca ile Hüseyin 
kat acele ediniz yer bulamazsı- menyeler, sarmaşıklarla süslü - İyiceyim... karnından yaralamıştır. İsma -
nız! ' tarhlar, şu tenis mahalli, büyük - Aman kendinizi üşütme- il yakalanmıştır. 

O sırada biri geldi: o:elin şimd~ki hali, şu park.ga- yin... Bir komiser muavinini 
_ Şimdi bir oda boşaldı. zınosu, şu çıçek serası, ve mha- d l 

t k h 1 ·· k M d ·· · soy u ar Başkası kapmadan yetişin! ye şu aya, av~~ a'.., şu uç ar - a amı goremıyorum. 
Durur muyum? Sıcağı sıcağı- deşler, şu çatal kopruler, şu tur Dişlerinin ağrısı geçti mi? Saraçhane başında Mektep so 

na ilk banyoyu almalıyım. yolları, şurada gördüğünüz ka- kağında oturan Üsküdar merke-
Banyo odasını kısaca tarif e- ya parçaları, şu derenin etrafı- - Tur yapmak isterseniz be- zi mürettebatından komiser 111u 

deyim. Köşede beyaz Iake kar- na yapılan korkul.uklar, şu muh raber çıkalmı. avini Avni Efendi gece evinde 
yola .. çengelde, mis gibi sabun t~.şC:_m kaynak . ~ınası... H~sı~ı uyurken pençereden hırsız gir -i ~ava gazi kumpanyası birin 

il) Ukuk mahkemesinin bu ka -
&· tıı tem}'iz etmiştir. 

kokan, etüvden çıkmış tertemiz butun Yalova, ıtıraf e. tmeılı kı, - Yo ... böyle üstüste iki ban- miş, Avni Efendiye ait polis ta 
Bu sene liseler ve orta mek - k b k d b d ' havlular... yanı başında, içine anca .u u_ .re~e ır .a amm yo olmaz. bancası ıle bir kat sivil elbise çal 

tepler açıldı. Müracaat eden ta merdivenle .inilir bir havuz ... du başar.ab~,leceı;:,~ b~r eserdır. . - ~kşam büyük ~t~l?e to~- ı mıştır. Hırsız aranmaktadır. 

bitiyor .. 
Müskirat 

Umumi Müdür Asım 
B. Ankaradan geldi 
Bira fiatlerini indirmek 

için tetkikat yapılacak 
İlri hafta kadar evvel Ankaraya gi· 

den Müskirat İnhisarı Umumi Mü
dürü Asım Bey dün sabahki eklpres 
le şehrimize gelmi§tir. 
Asım Bey, Ankarada Müskirat İn· 

hisarına ait i§ler hakkında hükftmet· 
le temas ettiğini söylemiş ve atldek 
ma!Omatı vermi§tir: 

- İdaremiz muamelatı mütema
diyen inlri§af etmektedir. 

Bilhassa ihracata çok eheınmiyet 
veriyoruz. Bu sene zarfında külli
yetli miktarda şarap, likör ve hatta 
rakı ihracatı yapabileceğiz. Ankara 
İzmir ve Trakyadaki şarap fabrika· 
!armuz faaliyettedir. Üç ay sonra il 
kör imalStı da başlıyacaktır. 

Sıhhati umumiyenin siyanetini is
tihdaf eden takyidat haricinde şa
~apçıhk tamamen serbesttir. Halkır 
sıhhatini nazarı itibara alarak meşru 
batı küuliyenin zararlarını mümkür 
mertebe tahdit ettik. Memlekette ya
pılan bütün meşrubatı küuliye kim 
ya hanemizde tahlil ve kontrol edil . 
mektedir. 

İçki fiatlannın indirilmesi mevzuı 
bahis değildir. Çünkü alınan inhisaı 
resmi zevk vergisidir. Bunları paha·· 
lı bulanlar içmesinler!.. Zaten piyasa
da 150 kuruşa da rakı vardır ki çok 
pahalı addedilemez. 

İncir müstahsillerinin hüki\met< 
müracaatle bozulmakta olan incirle
rin Müskirat İnhisar İdaresi tarafın 
dan alınmasını istediklerinden ınaJQ. 
mattar değilim ve buna ihtimal ver
miyorum. Zira bu sene incir işler. 
çok iyidir. 

Biz, incir ve üzüm müstahsillcrint 
karşı icap eden bütün teshiliitı göste
riyoruz . 

Şampanya da yapılacak! 
Bu sene iyi şarap yapacağrın.u: gib 

şampanya da vücuda getireceğiz. 
Maamafih memleketimizde şanı 

panya sarfiyatı pek fazla değildir. 
Muameliitımızda daima taııarrufr 

doğru gidiyoruz. 
Memurlar arasında yeni bir tebcd 

dül yoktur. TeşkilStt değiştirmeğ 
icap ettirecek bir vaziyet te mevcu 
değildir. 

Bira fiatleri inecek mi? 
Arpa fiatlan ucuzladığı halde bira 

run eski fiatla satılması meselesin< 
gelince, bugün arpa ucuzlamakla bi· 
ranm da ucuzlamasına imkan yok
tur. Çünkü şimdi piyasadan toplanar 
arpa ile ancak bir sene sonra bira ya 
pılabilir. Maamafih biz bira fiatlsrik 
alakadar olarak vaziyeti tetkik edi 
yoruz Mümkün olan tenzilat icra et 
tirilecektir. 

Memleketimizin içkileri nefaset i 
tibarile dünyanın en iyi mUslrirat 
meyanındadır. Geçen sene Ankarada 
ki §arap imalathanesinden (80,000) 
kilo ııarap çıkanlmasına mukabil bı 
seneki imalat ( 400,000) kiloya ballf 
olmuştur. 

Ve bu ııaraplann evsafı çok mU 
kemmeldir. 

Zaro Ağa kurtulmıya
cak mı? 

Nevyorktan Berline gönderi -
len bir telgrafta Zaro ağaya 
çarpmış olan otomobilin ihtiya
rı fazla sarstığı için Zaro ağa -
nın kurtulması mümkün görül
memektedir. 

Mezun polisler 

Polis memurlarının izinli gün 
!erde yanlarında tabanca taşıma 
malan için emir verilmiştir. tt hırsız mahkum oldu 

lt Sirkecide Erzurum hanında 
~,~ofon ticaretile iştigal eden 
~ ~azyan Efendinin mağazası
'ı '1ıttıüşteri sıfatile gelen çakır 
, an isminde biri dükkanda 
.. ~zyan Efendinin meşguli -
'<l 

lehe geçen senelere kıyas kabul var'larda en ufak bir leke yok. Azız Gazı nın Yalovayı ı- lanacagız. Gelmez mısınız? ku- · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
etmiyecek kadar çoktur. Galata Binanın içi adeta insanın yüzü- mar hususundaki yüksek arzu- çük bir parti vereceğiz. yok. (Yüksek aileden bir ha- dan ileri geçmez. -Bir tecrübı 
saray lisesinin talebesil400küsu ne gülüyor. Kaplıca halveti de- ları~ı bu kadar kısa zamanda - Yemeği arzu ederseniz be- nım) bin nasihattan iyidir, derler. 

~ esnasında asılı bulunan ce-
'llt tı cebinde 2830 lirayı aşıra -
1\>ı Savuşmuş, fakat bilahara ya 
V ele vermiştir. 

·~ıJ ah.an birinci ceza mahkeme
• ekı muhakemesi neticesinde 
~?ıüddetle hapse mahkum ev ıştir. 
\ ahanın arkadaşı İsak ta he 
~ Yeni yakalandığından mu -
'.emesi ayrıca cereyan edecek 

ra baliğ olmuştur. Galatasaray nice göl!llerimizin önüne şu man yerme getirmek te ... Bunu Sa- raber yiyelim ... İlaahir... 4 - Bir şişe "örodonal" i bir Kaplıcaların kapanmasını. 
lisesine bu sene girmek istiyen zara gelir: Loş bir kubbe .. Zi- dullah Beyden başkası yapa- Bir şey daha kaydedeyim: gecede bitiridiğim olurdu. Maf- daha on gün var. Bu fırsattar 
talebe 300 den fazladır. Talip - yanın damla damla döküldüğü mazdı. Yalova dağlarında emsalsiz sal ağrılarından sabahlara ka- hemen istifade etmeğe bakın .. 
ler imtihana tabi olacaklard•r. tepe pencereleri .. Hamam bö- Havuzun başında beni karşı- bir emniyet vardır. Bu emniyet, dar uyuyamazdım. Geldim. Yir Yok, eğer mevsimin sonuna ye 
Bu sene Galatasaraya ancak 160 ceklerinin koşuştuğu ratıp, si- !ayan Seyrisefain müdürü bu - o kadar kökleşmiştir ki halk, mi bir banyo aldım. Hiçbir şe- tişemiyecek olursanız telaş et. 
talebe alınacaktır. yah ve ıslah duvarlar. gün çok neşeli idi: geceyarılarından sonraya kadar yim kalmadı. Fazla olarak işta- meyin: Seyrisefain, Yalovad;: 

Bu sene yapılan umumi ve ik Yalova, bu hatırayı bir anda - Banyodan sonra havuz se- ormanlarda dolaşıyor. Geçen- ham, kudretim arttı. Demir gi- büyük bir halk oteli yaptırıyor. 
mal imtihanlardan alman netice siliyor. Guya, evinizde bir ban- fası fena olmuyor ... dedikten !erde bir ecnebi madam, sık a- biyml Bu otelde banyosu ile beraber 
memnuniyetle karşılanacak de- yo dairesi varmış ta orada yı- sonra yanında bir iskemle işa- ğaçlar arasında yolunu kaybet- (Bir romatizmalı) (75) kuruşa gecelemek kabil o 
recededir. 1400 talebe içinde sı kanıyormuşsunuz. Havuza iki ret ederek sorduı miş te, korucuların delaletile 5 - Genç yaşta bir sinir za- Jacak!... Evet yanlış söylemiyo 
nıfını geçmiyen ancak 50 kişi - çeşme akıyor. Biri sıcak, öteki - Nasıl, İstanbuldaki havzu kaplıcaya gelebilmiş. Kimse- fına tutuldum. Hayattan zevk rum: Geceliği 75 kuruşa! ... 
den ibarettir. Ailesi fakir olan soğuk ... Yalnız her ikisi de kap- Haydara benziyor mu? nin kimseye yan baktığı bile alamıyordum. Bir aydan beri En mütevazı bütçeliler bil< 
talebeden hemen hemen dönen hca suyu ... bir de termometre Buğulu sular üstünde çırpı- yok. Yalovadayım. Size o kadar söy- bu otelde on beş gün kalmağ 
yoktur. atmışlar. Suyun derecesini iste- nan alagarson saçlı nazeninle Yalovada hastaların ağzın- ~·yeyim ki, şimdi bir kurdu bul- göze aldırabilirler. 

Galatasaray lisesine bu sene diğiniz gibi indirip yükseltmek ri gösterdim: dan bir çok şeyler dinledim. sam paralıyacağmı. . * * * 
meccani leyli olarak alınacak ta elinizde. Ben, (34) derecede da - Beyefendi, bu havzu Hay- Bir kaç tanesini aynen nakle- (Bır Mısırlı) Yalovaya bir kaç saat içind• 

il ~~be. miktarı henüz malUm de - yandım. Doğ~usu is takoz gibi dar ~eğil, havzu kevser... deyim: . Yal?va. suları~~ en. mühim o kadar alıştım ki bir türlil ay 
'l'5.~çılıkla mücadele gıldır. . . 1 haşfanmak işıme gelmedi. Bıraz sonra. çepeçevre ışık- ı - Artık Voronof aşısına hus.u~ıyetı, te:kıbın?ekı radyo- rıla~ad.ım. 

Utun inhisar idar!si muhafa Mektebın ılk sınıfları için Or 1 Banyo aldıktan sonra haber lar yandı. Akıslen havuzun su- hacet kalmadı. Yalova bu hiz- aktıvıte sayesınde, ınsanı genç İkıncı banyomu alırken sor 
teşkilatını takviye etmeğe ka taköyde açılacak kıs m kayıt mu · . . . . !arına yakut parçaları gibi dö- meti fazlasile görüyor... leştirmesidir. Bir çokları, on vapur, çoktan iskeleden ayrıl 
~11erıniştir. lamelatı bittikten sonra faaliye _ bahnyeye ~t g:_~bo~lar~an bırı külmeğe ba~ladı. Gelin de şaire . (Yaşlı ~ir zengin) b~ş ~ zadınd~ bunun tesir.~ni mıştı. . .. 
, llhassa muhafaza kuvvetle- te başlıyacaktır. ~e mektep ıdar ~sıne venlecek - hak vermeyın: . . 2 - Marınbata gıttim, Kar- hıssedıyorlar. Bır hastayı gos- Ertesı gun arkadaşlar matba 
ırı hudutlarda teksif edilmesi Ticareti bahri e mektebi tır .. Bu gambotta ayrıca yelken Şarap nehnn andınr 1

"· alm rencı lisbata gittim. Vişide aylarca terditer: Geldiği zaman buru- ada sordular: 
"ııa.sip görülmüştür. İnhisar Y tertıbatı ~a yapılac~ktrr · lileden ~caldmı. Burada gördüğüm fay- şuk, kansız bir çehresi vardı. - Vapuru kaçırmışsın ha?. 
iesi cenup hudutlarında sü- Bu seneden itibaren leyli o - Mektebın talebenıı: çalışmas~ vr;r çemende laleler birer nişan dayı hiç birinde görmedim. Şimdi. yana~ları gergin, iş~ha- Güldüm:. . 
llıuhafaza memurları . kul - la~ :icareti bahriye mektebine na ı:ıahsus. ~lan .fabnkada .l'.enı peyaled•n (Bir İngiliz) sı yerınde hır adam oldu, dıyor- - Haydı dedım, vapuru ka 

~!:aktır. ragb_t fazladır. Talebeye al'. - makına~ar ılavesıle ıslah edıl - Şarap rengi, ıaıe rengi... Ne 3 - Ağzmıda bütün dişlerim lar. çırdık, hiç olmazsa Yalovad. 
dan .ay. a aynca harçlıkt.a venle-,mektedır. .. . . denirse densin. şu büyük havu- s3:~lanıy.?rdu. Bir hafta kaldım. ~a.amafih .ben, bura~a. Y~l?- bir kaç gün kalabilmek fırsatın 

eş hasta var !I cekt~:· • . . . Me~uı:~ar tuccar .gemılerıncle zun içine kızıl fantı•laıdan dö- Gunde uç er bardak su içiyor- va ıçın, ne soylesem sızın ıçın kaçırmıyaydım ... 
. Dıgcr t:ır;ıf.,m Ha!ıçte cıhetı :de staı gorccc:;lerdır. külen ziya şelalesi h'.ç ııözı.i- dmn. Bu ün hicbir sikaı• · niha et bir kulak doln-unlu-un- M. Salahattin 
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1 

Kocaya vardıktan sonraki seadet 

LIANE HAID - GÜST AV FRôLiCH 
tarafından 

B~ mevsimin en büyUk sesli, farkılı ve konuşan dramı 

!<:bedi serseri filminin Elhan r ıda göı<terilmckte olan frag
manları görmek bu muazzam eserin kıymeti hakkında 

Asnn 11111de11l "Mllllget" 111 

4TEŞR1N1EVVEL 19 
İDAREHANE - Ankara ca 

No: 100 Telırat adreıi: Milliyet, 
tan bul. 

Telefon numaraları: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 

İnaaniyetin tarihinde en şerefli sus müdürö olarak yanına aldı. Oo
merhaleyi teıkil eden on dokuzuncu bincau'yu rcımi hayatının il~ ~enele
aann karakteristik simaları arasında rinde tarumıı olanlardan hırı onun 
Gobineau ön safta bulunanlardan bi- her huıuıta cazip bir adam olduğu 
ridir. Bu hayret verici adam ruhlle, nu, musahabede fcv~alldc p~rlak ol
fikri temayüllerile, zekioının ıeklile dutunu, ream! muhıtlerde bıç açılını 
0 asrın timsalidir, o asır ki, ayni za yarak ancak pek mahdut mecU.lerde 
manda maziyi keıfetmek ve atiyi ha oldutu gibi göründüğün~ ve deru°! 
,zırlamak gibi iki zıt işi harik~l!dc hayatı ~~ faal olan her '?san. glbı 
bir ahenk içinde takip etti. Gobıneau çok neı elı olup en ehemmıyet11z teY 
bu müsteana devir gibi idi; o da ru- !erde bir eğlence bulduğunu yazı. -
bunun şualarını beşer hayatının iki yor. Kitaplarından, eserinden hıç 
kulpuna birden, maziye ve atiye tev- bahaetmez, hatta onu tanıyanl~n? 
eı'h etmittir. İatikbal insaniyetinin bir çoğu edebiyatla ittilal ettiğin• bıl 
~eklini. onun kıymetlerini tarihin öf mezlerdi. Gobineau'?un ha.yatında 
rettllderinde keıfetmek usulünü tat- daima hlkim olmuı bır huauaıyet ':'.ar 
bik ederek müstesna bir intuition haı. dır ki, o da kalabalığa, kalabalıgın 
••11 sayesinde ruhi izleri kaybolmuş fikirlerine, sözlerine kartı. şid.det~i bir 
akvamın içtimai psikolojilerini can - nefrettir. Bunu, her vesıle ıle ızhar 

- Fran11zcadan - \.)'...,"-"-"-"-"-""-' bir fikir vermeğe kAfidir. "-'.....,....,,.._,.........,,/'..,,_,.J 
ÜCRETLERi 

Türkiye için Hariç 
400 kuruı 800 ku 

Genç bir kadındı. On bet yatın
da kadar bir ele kızı vlll'dı. Ana 
kız haYa tebdili için dat eteti bir 
yere selmitler, bir köy evi tutmuf 
!ardı. Kı:ıcalız çok zaydtı. Hekim 
ler bilyle bir ywde bir kaç ayı l'e
çirmeeine lüzum sönnüılerdi. 

Kadın senç blr yafta dul kalmıt 
tı. Koca11 maruf bir adamdı. Fa· 

landırmağa, ayni zamanda bu muta etmiştir. kat zensln olmadıfı için karısına 
!arın beşeriyetin müstakbel şeklinde Gobineau 1849 da Bern sefaretine ~e kızına aervet denebilecek bir pa
ne surette müeıs~r .olac~~ını. tespite başkatip tayin olundu. Oradan H.a~- ra bırakmamıfb. 
çalı§m!ftır. Gobınızm bugün nazar! over'e maslahatgüzar olarak gıttı. Dai eteiinde yerlettilderi bu ev-
luymetini kaybetmi~tir; fakat tarih Bir müddet sonra da Frankforta ta-

. · · · · den ana11 da kızı da -nundu. fen~~ne yeni bir unıu:. yanı ıntu~tw- yın edildi. En mühim eaeri olan ve 

bı bulmak o kadar kolay deiildi. 
Çünkü bu ıualden ıonra hangiıinin 
aelecetini anneıi keatirememiıti , 
Maamafih: 

- Evet, dedi, düıünürdüm 

- Bir kız evlendikten ıonra. na-
ııl mes'ut olur anne? •. 

itte cevabı mütkül olan ıual bu 
idi. Anneainin titrediiini hiaseden 
kız aordu: 

- Niçin titriyorsun anne?. Hırtıı:
dan rnı korkuyoraun? .. 

- Hayır kızım. . H rraız yok. • 
Oıüyorum da ondan. Hava serin. 

ıu uive etmekle zeka nın maddı de ana fikirlerini ihtiva eden Essai ıur 
lll~ere ve vesalka tefev.vu~unü. ilan et l'inegalite'deı Raceı humaineı bu 
mı' olması onun ebedı bır kaıde h~- üç şehirde yazılmış ve 1853-1855 .

Her ilôıi de buranın bavaıından Beni ıııtmu mııın? 

az zamanda çok istifade etmiılerdi. Kızını kucakladı, öptü. Annenin 

!inde kalmasına sebep olacaktır. Fıl- nelerinde neşredilmiştir. 
hakika tarihi hakikatları veıikalar - Gobineau'nun en ziyade alakadar 
dan, maddi delillerden ziyade görllş olduğu bahis etnolojidir. Bu meraka, 
ve muhakeme nüf~zu~a medyunuz .. · kavimlerin eş olmayışı, biı- olmayı • 
Bu. indi v• keyf~ . bır takım .~ü- şına dair vaz'ettiği 11fZariye ile bir 
kUmlere sevkedebılır; a~cak boy!<; şekil vermiş. onu ifade ve tatmin et
hatalara di.ışmemek ıçın kuvve~ı mi§ oldu. Bu mühim eserinde Gobi
bir şahsiyet kafidir. Her halde tarı- neau Aryen'lerin diger kavimlerin 
hin, hakikat& emniyetle yaklaşma - cümlesine faik olduğunu, sair millet
" için ibdai bir mahiyeti h.aiz bulun· lerde görülen hassaların, onların ka
ması müreccahtır. Zaruretıle noksan nına karışan Aryen kanı nisbetile 
olan bir ve&ikanın bize aydınlatma- öleüleceğini iddia ediyor. Afgan aşi 
dığı bir noktayı nafiz bir dimag, mu- retlerinden garpta yerleşmiı olan 
hakeme ve istidlal tarikile ay.ılmlatır. Cermtnlere kadar ayni haslat ve fa-

Bir gece kız erkenden yatmak ü
zere bititik odaya gitti. Anneai yal
nız kalmıf, her vakıtki ııibi eline bir 
kitap alarak okumaia baılamııtı. 

Epey zaman ıeçmiıti. Kızcağız çok 
tan uyumuıtu. Yahut annMİ böyle 
zanediyordu. Fakat birdenbire kı
çaimyordu. Elindeki kitabı bir 
tarafa atan kadın hemen koıtu. Kı < 
zın feryat ettiii duyuldu. Anneıini 

çaJırıyordu. Elindeki kitabı bir tar4-
fa atan kadın hemen koıtu. Kız-

Gobineau bu dimağlardandı. Ga • ziletleri haiz bir t~k kavim vardır ki, annesini ıörünc .titriyerek: 
rip bir sevki talile zamanında anlaşıl bu, digcr akvamın erişmesine imkin _ Anneciğim, annecifim, dedi, 

0 
madı, istihfaf edildi. Bir cemiyetin, olmıyan fikri ve ruhi in ki aflara müs' 
bir medeniyetin tekamül yolunda bi- taittir. gene orada mı?. 
rer şahıs teşkil eden eserler yazdı , Bu esası vaz'ettikten sonra Gobi- Anneai bir şey anlamamııtı. Çocuk 
ve kimse aldırmadı. Ölümünden neau, tabiatile medeniyetin bir tek kim~en bahıediyordu?. Hangi kor -
kırk sene sonradır ki, Gobineau'yu 0 ırkın esrrı olduguna hükmediyor. E- kuuç hayalet gelmif, onun uykusu
kumak modası doğdu. İşte on sene- serinin başmda Hanover kıralına hi nu bozmuf, küç\;k kalbini korkut
denberi devam eden bu modaya tevfi taben yazdıgı mektupta fikrini şu 
kan ne redilen bir tercümeihal bana, suretle telhis ediyor. muttu? .. 
bugün size Gobineau'dan bahset - oksa kızcağız babasının hayalile 
mck fırsatını \itriyor(l ). Yanılmıyor! "Bazı kavımler, girdıkleri memleketler mi meşguldü? Halbuki sevilen ve 
sam bu, Gobineau hakkında yazılan d~. anı bir faaJıyetle harelıetsızlığin hJ-

kaybedilen bir babanın hayali hiç 
ilk mufassal tercümeıhaldir. Müellif, kım olduğu bu yerlerı canlandırmış/ardı. 
M. Faure-Biguet, Gobineau'nun ru · bir çocuğu korkutur mu? 
h • I l d I h k Zayıf ırk.Tar ve kuvvetlı ırl:lar vardır. 

ı s rgüzeşt er e o u ayatını pe 
gi.ızel hikiye etmiştir Yer vUzwıde büyülrlülr ol•rc:k. f,.yz 0/11 -

1ııt Arthur de Gobineau 1816 da Pa-ı rak nt- var.ça bır tek noktaya irt'a edı/~

ris civarında doğmuştur. Ç~cuklu - bılir, bir rek fikird#'n dogmuştur. dünya· 

ğunda Almanyaya yaptığı bır seya - nın miJtemeddın aksa ına muhtelif kollar 

Anneıi, hiç aldanınıyan bir ka
dın hi .. ile pek İyi anl81Dlfh ki kı~ı 
nı korkutan şey babasının hayali 
değildir 

gözleri Y•tarmııtı.: 
- Evlendikten sonra mea'ut ol-

mak senin gibi bir kızı olmakla ka -
bildir. 

Hiç bir ıey ana olmak gibi deiil-
dir, krzımt .. 

1 s 
il 1 

Bilmecemiz 
2 il 4 ~ 6 ' 8 9 10 il 

bllmecenıl:zln hal/edilmiş 

şekli 

2341167 

......................... 
lTTIHAD J MİLLİ 

Tiirk -sigorta şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra ef1eriz. 

Sigortaları balk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentas1 bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

~IH~·~,.. Telefon: Boyolflu 2003 ~·· •• ,~ .. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı ............... -=~·--! ................ ... 

269 ton pucrel ve 1 S ton yuvarlak dLmlrin kapalı zarfla mü· 
nakasası 27 birinci te~rin 930 pazartesi gü~ti saat 16,30 da An
karada dedet demiryolları idaresinde yapılacakttr. 

.\llinakasaya işdrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
ıcminatlarım aynı günde saat J 6 ya kadar komisyon katipliğine 

vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini be~er lira mukabilinde Anka
r.ada \"C llaydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
3000 ıon katran yağının kapalı zar/la münakasası S ikinci 

re~riıı l 9JO pazarteEi günü saat f 6, 30 da An karada Devlet De
mir yolları idaresinde )'apılacakur. 

i\.Hinakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektupları Ye mu vak kat 
teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar komisyon k!tipliğine 
'ermeleri lazımdır. 

Talipler mtinakasa ~artnamelerinl y!rmi~er lira mukabilinde An. 
karada ve 1 lanlarpa,ada idare veznelerinden tadarik edebilirler. 

'ficaret işleri umum ınüdürlüğünden 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve rnii-J sine karar verdiğini ve yalnız yangın 

rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 sigortasile iştigal edece~ini bildirmit 
tarihli kanun hükümlerine göre yan- 1 kl k'· · k ti h 1 k · · 1 .1 1 k o ma a mez ur şır e n aya ıımı 

ABONE 
G 

3 aylı~ı 

6 " 750 " 1400 .. 
12 ,, 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmeı 
Müddeti seçen nüıbalar 10 k 

tur. Gazete ve matbaaya ait İ 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'uüy 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün en çok hararet 15, en ıl 

12 derece idi. Bugün ruzglr p~J 
raz esecek havı kapalı olıcakııt. 

Sinema ve tiyatrolar: 

İs. B. Dariilbedayi 
temsi il eri 

Bu akşam 
uat 111,30 da ISJAllBUL Bflfll 

:~::: ~ ~~ ~~ 
ler : 1. Galip, 

H Ruim 
Geçen sene\<I 
gibi salı ak
fımları mual
lim ve tale
belere, çarıım 
bı akşamları 

1111 

.11111111 
üniformalı zabitana ve c umart 
akşamları umuma tınzlllt \&rlır 

hat Vf' 1sviçrede Bienne şehrinde ge-,halinde da ılan bir tek •leyt> aittır.. 

1 

. - Kıznn, dedi, neden korkuyor-
çirdiği tahsil s neleri onda Almanya . . sun? .. Kimse mi var? .. 
ya de-rjn bir muhabbrt hasıl etmi~ Gobıneau, muazıam es rını bu na- , 
ve bu muhabbetin tesiri, yirmi beşi zariyelere istınat ettirerek medeniyet - Evet.· Evet Gene 0 var· 
otuz sene sonra yazdıtı en mühimi lcri~ .~enşeleri n~ktai. n.az~rıı:darı - Hayır k 21m, kimıe yok .. E-

gm, ve hayat sıgorta ış erı e ça ııma . . 
üzre tescil edilmiş olan yerli sigorta ile alakadar olanların ıırk .. te ve ıca

- şirketlerinden "Güneş sigorta Türk hında İstanbul mıntakası Ticaret mü
Anonim Şirketi" bu kere müracaatla dürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 

- hayat sigorta muamelatının tasfiye- olunur. 

c~rinde ortaya koyduğu Cermen tahlıhnı y~prrı: • <lın1r:~~ ıçtımaı tc- ğer kimse ol5a burada ıenin karyo-
ırklarının faikiyeti na ariyesinde his- şekkUller uz•rıııd~ tesırı olmadığını 1 it ·ki d l t L.k b . 

'dd' · h l'f · l . 1 anın a ına ~n. anır L t e OC!I ~n 
ıedilmi•tir. On dokuz ya ında Pa _ ı ıa ctımş, ve mu te ı cemıyet erın, , K" k 

' d k. "I 'ki · · · , h•ıuyorum ımae yo . riae gelmiş ve hayatını kazanmak i- n~ tar.ı ? t,. an1u . ettı erını yıne .ay: · 
çin çalışmağa. uğraşmağa başlamış - nı n.azarıy_eye tevf~kan !"un uzad~ye. Annesi karyolanın altına baktı. 
tır. Fakat ailesinin ve kendisinin t~tkı~ et.'."ı '.tı~.Gobıne~u. nun nazar~ye Kızını kim•e olmadıgına dair temin 
"Meıru Kıra!., taraftarı. yani legiti- s. (kı buıbutun kendını de değlldır) : etti. Sonra devamla: 
rniıte olm:ıları bu ateşin ve faal ren-! sakattır. Fakat (;Serin kıymeti bu e" .. 

cin muvaffak olmasına ciddı bir mani ı sastan ziyade müellifin nafiz görii- - Kızım, sen her gece burada ı ı 
te,kil ediyord~. Bu .yüzden Do".l~t şünde ~.e ihata. ka~iliyetindedir. Hed bir hn .. ız bulunduğunu zannediyor- ı.......;._....;.;;.;... 
hizmetıne gıremedı ve gazetecılık halde yuksek bır fıkır adamının eserı I ıun, kim bilir ne kadar korkuyor, tit H11günkü ll nıecenıiz 
yapmak sureti! geçinmeğe haktı. olan bu kitap, intişar ettiği vakit hiç' riyo su değil mi? Ben sana deme. 
On üç sene kadar bulunduğu bu meı bir al.ika uyandırmadı. Münekkitle- d' r ." k d • " 

1 
h'k• el • 

tekte hay1i muvaffak cıldu. O devir rin hemen hiç biri ondan bahsetme- ım mı 0 u ugun guze 1 ay etı 
de Madem<>i•clle lmoiı, le Priıonni- dı. Ancak bir hayli zaman sonradır düşün, "'n de büyüdüğıin zaman o 
er Chanceux gibi hikayelerile Terno ki. Almanlar Cermen ırkı lehine pek güztl hikayelerdeki en süze!, en 
ve ıımincle lıir romanı nesrcdildi. cazip nazariyeler ortaya atan bu ese- mes'ut kadına benziyeceğini dütün .. I 

Şah iyeli, kiıltürü v sayii sayesin ri t rcüme ederek Alınanyaya tanıt- Den de senin kadar küçük bir kız
dc Gobineau, bu on Uç senelik faa ... tılar. Gobineau'yu pancermani.ımin ken her gece h:rıızdan korkar, yn~ 
liyet devresinde epeyce şohret bul - bir nevi miidafii yaptılar. lağımda titrerclim. Sonra bu hikaye
muş. kendine Ary Sheffer, Remusat, RESAT NURİ 
Alexis de' Tocqueville gibi pek kıy- -------------
metli dostlar edinmişti. 

1846 da Clcmencc Monnerot ia - ·--A VUKA r--1111!!!! 
m'nd• bir genç kızla evlenmişti. lkı 

&ene so.,ra Harıcıye nazrrı olan To~ NrPır NADIR 8 
cqu<ville, Gobineau'yu kalemi mah· fıl.ı 1 A , 

( 1) J •N. Faurc-Biguct Gobin~au. Na

'irı. Plon Parıs. 

\' azıh•ne<i ( ;aJaıa Ahlı ilan :2 nci 
~at ,, 40 Telefon: 13 (l. !~17 

lerdeki kadınları düşünürdüm, ar· 
tık hırsızın korkusu kaçardı. 

- Ben de dü~ünüyorum. Hem 
de evlendikten sonra bir kadının 

nasıl meı'ut olacağını düşünüyorum. 

Anne !'en de evlcnecegin :zaman dü-
fÜnürdün dcgil mi?. 

Kızın bu l'Ualine ''erilecek ceva-

Solda.ı saia ve )iukarclan a,aiı: 

1 - Siyah (4) Su ta ıyan (4) 

2 - Orta (3) Sandal (3) 

3 - Bir içki (4) Sert (4) 

4 - Büyük bir hayvan (3) 

5 - Zengin degil (5) 

6 - Zarif (5) Endişe (5) 

7 - Körfez (5) 

R - Geyigi ile meşhur bir nehir 

(3) 
9 - Sinirkr (4) nakit (4) 

10 - Tab ka (3) Rusyalı (4) 

11 -

Sl ( 4) 

Sersem ( 4) Pua mahfaza-

! 

"A ıılıı (<,, 111 (debi romanı: 86 
1 

sun?. . ya erdi. . Güldüm: Bizim kü-
- Dinle, anlatacagım. çük biraderdir! dedim. Adamca 
_ Peki!. ğız, yüzüme dikkatli dikkatli, 

Mahm11I Yesalr 
Ayağa kalktı, kollarını aç- gilr hüngür ağlıYan küçük Nev-

tı, gözlerini tavana dikti: res değilsin!. 

- A, şu insanlar!.. Bazan - Fakat bunlardan bana hiç 
seni bana sorarlar. Sen ki baba- bahsetmedin. 
mızın haşin istibdadından kork· - Ne cesaretle bahsedebili
tugun, çekindiğin için müstear rim . Sen, beni söyleten, mü-
isim kullanmak mecburiyetin- - him adam yapan bir kuvvetsin; 
de kaldın ve benim kardeşim bunu itiraf eder miyim?. İnsan
olduğu çok kimse bilmez. Evet lığın gurur şeklindeki aczini 
Nevres Vacidin, Hakkı Beyin meekenetini unutuyor musun?. 
oglu olduğunu kim anlıyabllir? Daha garibi var. O kadar çok 
Seni bana sordular mı, ben hlklye, vak'a icat ettim, söy-. 
.terhal mühimleşirim. Senin c;o- !edim ve muiyi o kadar unut
cukluktan başlıyan istidadın- tum _ki hangileri doğru, ha~
dan tutturur ne hikayeler, ne gilen yalan?. Artık ben de bıl
vak'alar, nel~r anlatmam! ÇUn- mlyorum !. Ben de içinden çı
kü sen, artık na:zarımda, elin kamıyorum !. 

'den bebeli ahndıtı zaman hi.in- - Buıün neye itiraf ediyor-

baktı, tepeden tırnağa kadar 
- ismin tanınmağa başladı- süzdii. . Benimle alay mı edi

ğı zaman, ne tuhaf vak'a'ar- yorsun?. Senin gibi, tiiysiiz zı
la kar!!ılaştım. Bilsen!. Bir gün pırın, kıiçük kardeşi ha?. de
vapurda idi. Seni tanıyan bir mek ister gibi dudaklarını kı
arkadaşla beraberdim; seni sor vırdı, bastonunu aldı, bir şey 
du, senden bahs açıldı. Yanı- - söylemeden kalktı, gitti! Bu, 
mızda orta yaşlı bir adam, bizi bir değil, beş, değil. . Saysam 
dikkatle dinliyordu. Söze o da anlatsam, bitiremem ki .. 
karıştı, ahbap olduk. Tekrar te- . 

Nevres Vacıt, ne gülüyor, 
sadüfümüzdeı bir sırası mı gel- ne cevap veriyor, kağıt kesece-
di, ne oldu?. Adamcağız, tak- d 

ği parmakları arasın a çeviri- -
dir ve hayretle ağzı kulaklarına yor. çeviriyordu. 
vararak: Peder Beyefendinin 
yeni romanları cidden pek mü- Hürrem Hakkı, kardeşinin 
kemmel ! Sehli mümteni! De- önünde durmuştu: 
rin bir tetkik ve tetebbu mahsu - Belma, Ferhunde, senin 
tü ! dedi. Ben, alıklaşmıştım: eserlerini okumamışlar, hatta 
Hangi peder beyefendinin? de- isimlerini de bilmiyorlar, değil 
dim. Zatı alinizin efendim! mi?. Bunun ne ehemmiyeti var. 
demez mi?. Büsbütün afallaş- Senin kuvvetine, kudretine i
tım: Peder vefat edeli seneler nanı yor, iman ediyorlar ya!. 
oluyor, dedim. Adamcağız bu Daha ne istiyorsun?. Okuına
cevabıma evvela inanmak iste· malan sence daha iyi!. 
medi, garip garip gültimsedi, - Acayip!. 
sonra dayanamadı, sordu- Nev- - Elbette .. Sen, onların na-
res Vacit beyefendi pederiniz zarında meçhul iklimleri gez. 
delil mi?. O zaman ayağım su- miş, efsanevi diyarlarda dolaş 

Lleeler mUbotyaat komleyanundan: 
Komi,yonumuza merbut leyi! liso orta ve Muollım m!kteplerlle pansi· 

yonların :ll·~ 931 gıyeslno kadar ihtiyaçları olan kuru meyva, pirinç, 
bezelyı bir kısım .süt ,.e sebzeleri, saman, gız., benzin, vakum ve muot 
yıgları, ağıçkömilrU, arpı kırması, 26· 10·930 tarihinde lhalcıi icra kılın· 
mık üzere kapılı zarf ıbulil ile münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak 
ve tıfslllı almak iaıcyen tıliplerln lı:omiıyon klıabetine mürıcıtları. 

Manisa vila1etio~en: .. 
:\lani<a da meycut kc~if ve projeleri dairesinde in~~ edilecek 

\·ali konal!;ı in~aan 26~68 lira 76 kuru~ bedeli heşif üzerinden 
Teşrinicnclin 18 inci rnmarte<i ıı;,iııli <Ut 1 1 e kadat miiddetle 
H kapalı zar[ ıımlilc mliııakasaya konnlmıııtur Proje ve kc~if ev· 
nıkını ıı;örnıek ı c daha ziyade taf<ll~t almak isteyenlerin \lanlsa 
\'ilhetinc muracaatlatı il:in olunur. 

Manisa vilayetinden: 
;\Jaıı:<a 'ıhhat i~lcri iı·in - Orılıc,lıh. lıariı· ı<lınak uzcre ve 

na~" seri itihariılı:: - lı~her '~ıbi .l~.'i ku'u' ıııulrnmıııirıc kı\'mc-. . . 
tinde 2~0 -c·i \cu. ali arsan satın , 1.ıı:ıca\tır. \hına~a'a nıliddeti 
te:rinic11clin 2.1 iııd rnmaıtesi ~iı ıi s.ı.ıt 11 c k~dardır. Talip
lerin Yil.hctc rnür;ıc.ı:ıtleri. 

Tayyare Piyanııo rrnidur 
ğü ndcn: 

928 modeli kapalı yedi k 
ilk hlr adet bıiik otomııblll 

tılık cır. T~Jip olan !arın ıı;ör 
ıızrc Tııhinıdc Senih Beyin 
ı aıına 'c per ,ürmek ı~·ı 
r:ı tqrinlenel 930 rnrlhine 
dar piyanıı;o miidürlli~undc rıı 
te~ekkil tayyare mühayaat ~ 
miS\·ununa nıür~caatları. 

mış, esatiri kahramanlarla baş - Belına ! - -dan emin olarak, insanm bii 
başa kalmış, yıldızlarla konuş Hürrt"m Hakkı, bunu kuvvet- cüretile, bütün cesaretile sö 
mu , ayla, güneşle arkadaş- - le söylemişti, Nevres Vacit, ba- yebilmesi ne kuvvettir!.. B 
!ık etmiş, insanların ruhları- şııu doğrulttu: derecesini anlıya bilmen içil1 
na, kalplerine girmiş, bir esir - HaHl. ümit var mı? tek, küçücük misal. gös~re 
gibi, bir tayf gibi zamanı, ıne- 1 - Onu, kalbine sor. Her hangi bir söziinü, fikrini 
kanı, mesafeleri istihfaf eden Nevres Vacit, göğsiinii yum- rarını bizler gibi deliller, ş 
ko kunç bir heyula, esrarengiz rukladı: !erle tevsik etmiyorsun. Bu, 
bir mahlilk.sun! Elinde, ruhla- - Ona mı sorayım? O, hayal dur, böyledir! Diyorsun; ve 
rın, kalplerın sırlarını açan, için çarpmağa o kadar alışıktır geliyor. 
muarı:ı 1ı:ıaların dügümleriııi çö- ki ... Galiba yorulmadan yorgun- - Bahsi karıştırdın, Hür 
un sıhırlı anahtarlar var!. luk hissetmeden bir gün duruve Bu nezaket meselesidir. 

- Okurlarsa, sükutu hayale recek. ' 
- Erbabı nezaket, bana, 

mi uğrarlar? - İşte sizin menfi tarafınız... na, buna gelince, kabalaşıy 
- Mu~:ıkkak! Hayalden kazandığını, hakikata mı? Birak, ben, sözümü bit 
- Ne ın5afsızsm. , hediye et. Müsbet, menfiyi ım· 

yım. 
- Aynaları kır, diyorum sa- ha ediverir. 

Nevres Vacit, yeni, me 
na ... Okurlarsa anlıyamazlar , - Ne yapmalıyım? ve cazip şeyler dinliyen tıi 
derinliğine nüfuz edemezler. İn- Hürrem Hakkı, gıptayı andı. 

dam merakile boynunu uzat sanlar, anlıyamadıkları, derinli- ran bir iç çekişile güldü: 
ı gözlerini yarı kapatmıstı: ğine nüfuz edemedikleri şeylere - Ne yapamazsın ki? ster-

di\<man olurlar. Eğer pek müs· sen mevkilerimizi değişelim! 
bet bir şey ise, sükfit ederler. Bu Bir kere Belmanm, sade Belma
sükfıt, onların kalplerindeki ala- nın mı? Ferhundenin, Fazilet 
kayı kırar, koparır. . Hanımın, bütün kadınlarm, kız 

-Peki, Hürrem; söyle. 
-Evet, sen, her istediğini 

liybildiğin gibi anlatacak ve 
lı tatlı dinletecek binlerce 

Nevres Vacit, başını iki eli ara larn yanında münakaşa kabul et mevzu bulrsun. Hç 
sına alınıştı : miyen bir otoriten var. İstediği· genç asıkları konusturrfl 

- Hakkın var, aynalar krıldı. ni, Evet, her istediğini söyliyebi mı? aşk entrikaları cevirtrfl 
- Hayir, tamamen değil... lirsin. İtirazı düşünmezsin. İti- mi? 
- Ne eksik kaldı? raz edilmiyeceğini bilerek, on- Bitın 
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ısmet paşanın nutku d~~hhiA·yek mü~teş~tti" .. Erzurumda fenni aşı tec-
1 

un n araya gı 
. . Geçenlerde şehrimize gelen ru• • besı• nı• çı• fl yapılmamış? (Başı birinci sahifede) adamlar~. ~.orkut~~.k endışesıle Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin • 

~ız samimı olarak teşvik gösterdik, ortaya surulen kuçuk memurlar B. dün Ankaraya hareket etmiş 
, Ünıizden gelen yardımı yapmağa ça- manevresinden dolayı büyük tir 
ıştık. Kendileri de bir fırka lideridir- memurlar hakikaten çoktanbe- Hüsametti B umumi hıfzıs 
'c. Bir fırkanın idaresinde, bilhassa ri .. ~~gdur ka~~ı~lardır. İnsafla sıhha kanunu~uu~' sureti tatbiki 
lıa;ında bulunan adamların noktai d ? K k 
lliı<arlarım, 0 fırkanın mesleği ve te- uşunmez mısınız· ır sene- hakkındaki talimatnamenin çık 

Pendik serum darülistihzarı müdürü 
Etem Beyin bir cevabı 

~- k 1• lik bir memur ömrünün son za- k .. ld - .. 1 -·-yc!ü için bir miyar olma azrm-
1 

d 
1 

.. 
1
. b. 

1 

ma uzere o ugunu soy emış 
dır Eg" er böyle telakki ederse daha man arın a a tı yuz ıra ır ma- ·bb ·h · ·k lan 26 eylill 1930 tarihli Yarın gaze-' na ilim adamı _sıfat ve salahi~eti ile 
Ik k .. .. .. .. ? M ve etı anın ı tısas vesı a , 1 d d t ttı 

ı tcnkı·t namelerini ve programlan- aş ro mu gorursunuz uarız · f tesinde Safi Nüzhet imzası ile ve ben karar ver ım ve av e e m. 
k" d ı · f ·ı k · d. . j uh_şun 'tahdidi, tedavi ve ilaç nı Yazarak meydana çıktıkları zaman ar a aş ar ınsa ı e en ı maı- .. 

1 
. . b" . h kk daki (Memleketin hayvanlarını tehdit e- 2 _ Pasinlere gittiğim tarihte ora 

bcıum kendi fırkaları hakkında itti- ı · · · t k · · ll ucret erının tes ıtı a m den korkunç vebayı bakari Sıvasa mu··cadele heyeti hastalıg" ı 11 köyde 
lıa şet erını temın e me. ıcın e e- 11 · • b 

ı ettiğim tavır ve hareketi derha- . . f · l sua ere ademı malumat eyan doğru iniyor.) büyük başlığı altında tesbit ve tcdabiri fenniye tamamen 
tır d 1 nne geçıp sır para arın t · 0. .. n1 d ld k 1 · h h . ı· e er er. .k d.. .. .. 

1 
B .. e mış r. sutu ar o uran ma a enın şa sı- tatbik etmişler ve sirayet i tıma ı o-

Derim ki s.~rbest. Fırkanın mey~: ~ ~ardm d uşunsun eri. b.~- Müsteşar bey şehrimizde bu _ ma ta~ll~k .ed_en, ilıni ve nezih olını- lan 38 köye de serumu vermişlerdi. 
tıa çıkması boyle bır fırka teşekkülu rıncı erece en maaş a an u- l d • ..dd t rf d "hh" yan çırkın ıftıralarına cevap vermek Hastalık zail olmuştur diye avdet et-
•iy h ' d ·· h. b. ,_,, .. 1 1 k · . d un ugu mu e za m a sı ı d 

ası ayatımız a mu ım ır te .... - yuk memur ar mem e ·et ıçm e .. . . . kik ıztırann ayım: . . . tiğimi yazmak çirkin bir yalandır, ne 
tııül safhası olacaktrr. Bundan faz- ·h k" · k d d B • muessesatın vazıyetını tet et Ben, bu makale sabıbının zannet- gibı· esbap ve avamili fenniye dolayı-'- . . nı ayet on ışı a ar ır. un . "h . 1 h · ı . • . · . - · 
srnı yaptım. tik günlerde dahili, 1 l .. 1. k .. mış ve ı tıyaç arı e emmıyet e tıgı gıbı vebayı bakarı aşısının tatbı- sile avdet ettig"imi tckrarlamağa lü-

ha . • . . d • .ktı ara a tr yuz ırayı ço gorme- .. b k · · d -il h . d d 
rıcı sıyaset aleyhın e. malı, ı - . . nazarı ıtı ara almıştır. ı ıçın eg , aşının sa aı maraz a a zum yoktur. 

•adi bütün yaptıklarımızın milleti i- sınler. (Bravo seslen, alkışlar). B"lh k . -b t b lan laboratuar tecrübelerindeki muvaf- 3 _ Avampesendane ifadelerle 
· B d ı · ·d h t kı k ı assa en ço rag e u . .. . ·-· . Ç>nden çıkılmaz bir çıkmaza soktuğu u ev etın ı are aya ı r .. 1 d 1 G 1 fakıyetı gosterıp göstermedıgını tec- şarktan avdetimde sıkı bir ketumiyet 

İlfh b. . . b. 1 k • d - muessese er meyanın a o an u .. b tm k b"k h k · ı amma kar~ı tam ır ay sesımı sene ır mes e ugrun a sag- b . . ük" ru e e e ve tat ı sa ası arama muhafaza ettiğimiJmza sahibi efcn-
çıkarmadım. Bilmecburiye Sıvasta lam ihtisas kesbe~miş adam- re a ~astane~ım~ daha m .. em- ü~er~ Erzur~ ve Hasankalere git- di yazıyor, halbuki mezunen lstan-
nutuk söyledim ve ondan beri de hi9 1 . d n r (Bı- mel bır hale ıfragı ve tevsıı te - mıştım. Fcnnı mevani dolayısile tec- bula gelen bir çok kıymetli meslek-
aö 1 . H .. mi k . , ann omzuna aya ı . k .. . . ..be . k.i h" ıl ı d ç·· kü. kada Y cmıyorum. er gun me e etın . . h arrur etmıstır. . ru ım nı as o ına ı. un ve- taşlar Pendik müessesesine r 
k?şesınde her gazetede arkadaşlarını ravo seslen) ~e'?u.°y.et _a~ An · . b~>'.ı ~a~ride yapılan bu ve bunun gelerek bu aşı hakkında malümat e-
dıye kendilerini serefyap ettikleri ga- yatı genç efendılerm ıstıkbalını kara ekspresı gıbı burun tecarip yazıyı yazan efen- dindikleri halde vazifesi lstanbulda 
zete!er_inde her gün fırkamız, h~.ki'ı.: başka bir maişette aramaları Dün Ankara ekspresi ve kon di~i.n ~üşüncesi gibi basit bir m.,~1~ olan Safi Nüzhet Efendi bir gün te-
tııetımız. şahıslarımız hakkında ttirlu için üç gün oturacakları bir · 1 t l . E k" hirl değildır. Bunun esbabı fenruyesını nezztucn ve yahut telefonla olsun bi-
n•sriyat de t kt d. ff e · vansıyone ren erı s ışe e izah etmek i•in yevmi matbuat sü ze mu"racaatle ufak bı"r malu·mat cdı·-
nı"i )lı;k vdam e mE: ebır .. ıçksdsı- menzil noktası değildir. Eğeri Ankara arasında hatda yaprl - tunları da ka·'ıı· d -·ıd· -' arm ım. ger enım a ar .. .. fi k egı ır. nemedikleri halde bu baptaki ketu-
lllütehammil olurlarsa fırka hayatın- buyuk memurları ter ı .1 etme makta olan tamirat dola)·ısile Eğer muarızım olan zat fenni mü- miyetimizi neye istinaden uydurdu-
da'. politika ~.ücadeleaind; çok tcka- esa~ından. ~az~e~ersemz dev- bir saat kadar tehirle gelmiı:tir. nakaşaya girmek istiyorsa fen mec- !ar. 
nıu1 yapabilınz. Temennı ederim ki let ıdaresımn butun memurları- H Ali B mualarımızın sahifeleri açıktır, bu 4 - Hükümetin kavanini mevzu-
benirn kadar mütehammil olsunlar. m genç ve çalışkan zamanlarım asan ey gibi münakaşalar burada ve fen a- ası dahilinde bana verdiği binlerce 

Halk fırkasından bahseder - esaslı maişet ve meslek bulmak Maarif müfettişi umumilerin- damları huzurunda yapılır. Ancak lira harcırahın hedrolduğunu tees-
ken zabita vukuatım andı.ran bi.r için israf etmek mecburiyetine den Hasan Ali Bey bugün An- şurada beyan edeyim ki vebayı ba- sürle kaydeden muarızım bilmelidir 
C k f bah 1 ki ka ' k · ki kanuni istihkakrmdan fazla bir .o te erruattan settı er , de düşürmüş olursunuz. Bun - karaya gidecektir. Hasan Ali rıye arşı aşı tecrübelerı, hassas 
b U ruku hay · ·· · d metelik bile tahakkuk ettirilmemiş-

U yolda benim kendilerini takip dna devlet batar, büyu""k memur B. Fransa ilk ve orta mekteplerl vanıye uzerın e ve aşı te-darik için de kafi derecede kuvvetli tir. • 
c~ıneme im~an yoktur. Eğer bi farımız ne kadar kuvvetli,ne ka ile san'at ve ana mekteplerin - ve saf bir virüs bulmakla ve daha 5 - Bir kaç gün Erzurumda cüm-
lıtn fırkada ıseler mazbut adam dar mütehassis ne kadar politi de yaptığı tetkikata ait raporları bunun gibi bazı §eraiti fenniyenin huriyet otelinde, bir kaç gün de Ha
lar olurlarmış ve eğer bizden çı ka cereyanlarından ve her şey ru hazırlamıştır. Bunları Ankara mevcudiyet ve tahakkuku ıazımdır sankalede kaplıcalarda tenezzühten 
kar da k dil · · 1 d d l d l · d, M "f ki tecrübe tekemmül etsin ve binne- sonra avdet ettiğimi yazmak kadar en enne gırer erse en aza e o ursa ev etın teme a aarı veka"letı"ne V1erecek ve · k. b. ·f · cd" 
d tice aşı tecrüb h d · ı çır ın ır ı tıra tasavvur ılmez. 

erhal. şereflerine nakise gelebi li de o kadar sağılam olur. Te- şifahi izahatta bulunacaktr. e sa asın an emmyet e l tatbik sahasına çıkabilsin. Muarızını Şarkta bulunduğum 12 gün zarfın-
ecek ısnadata maruz ka1rrıar - kaüt kanununun münakaşasın- 8 . 8 . ti" . bu ilmi esasatı idrak ve muhakeme- da bütün günlerim so kilometre bir 
ITıT~. Bu hükmü nerden ~ıkardr - da bir tuzaktan sakındılar ve ır ın 1 zengın den aciz olduğu gibi yalnız ismini saha dahilinde münteşir bulunan 
lar. Derhatır ederlerki Cürrıhuri diger bir tuzağı mahirane bir şehrimizde öğrendiği förmilJIU aşı hakkında bil- münten köylerde geçmiştir ki buna 
Yet Halk Fırkasının hükllıneti surette ayağımızın altına kay_ 

0 
.. k .. T k .

1 
Hin giden de kendini münezzeh gördüğü vazifei fenniye ve vataniyesini büyük 

Büyük Millet Meclisi doğru yol drrdılar. Sakındıkları tuzak di t undaus··or,o;'keb~lpresı e f rl- ifadesinden anlaşılmaktadır. bir feragati nefisle ifa etmekte bulu-
d 1 • d ğil b 1 · · d , k .. h kk S an or ,.. a ı e ınaru as Nüzhet Efendi il 1 ğ t 930 nan oranın mücadele heyeti femıiye•i 
:ın sapmış mutemet en e me us ar ıçın e te aut a ı- d f M d . . . . e a us os şahittir. 

veı ·ıı · b"l . d kald k ah. 1 b ka .. 1 .. k za e sını ına mensup Jan a o tarihınde ısmıni gizliyen efendiye 
ha;is:e;ee:ı:;;tr;n(Alkr~:';). :'e~'us~~ko ::ı1d~eti~c~e t~~~i~ rahi~i.nde ç~k· z~ngıM·n bi~I zaht hulasa! cevabım: na~e~~:;, ~~~r~n~~iı:~~";e~~i 
M: 1 k . k.. . d b k"' olunaca - t t se nmıze ge mtştır. umaı ey 1 :-: Pasinlerdeki vebayı bakarinin gazetelerde değil, fen mecmualarrnda 
e~ e etin şu oş~sın e. u 0 

1 g_ı me~~emas e - bugün Londraya hareket ede - s~yrını, tel~f~Mı nishetini, virusiye- ve ilmi münazara usıılü dairesinde 
Şesınde mutemet mümessıl veya meme eı:ı ve Y ut ıs temas cektir tin. • derece.sını. hayvanatın ha. ssaaiye- a - d ld ğ be 
fırka teşkilatına tll.bi her hangi etmeleridir. Büyük Millet Mec · • • • • tı.m ve aaır avamili fenniyeyi ıuı.ıarı ~d~=~a ama e 0 u umu yan 

•bir zavatlı adamın hatasmr bize !isine senelerdenberi aza olan - Beled1yenın bır senelık dıkkate alarak tecrübenin bu sabada Pendik Serom Darüliptiltzan 
hükUmete, rejime, rejim tabiri- !ar tilirler. M:~ur iken meb'us kambiyo ihtiyacı yapılmasına imkanı fennt olmadığı- Müdürü: Etem 
ni kendileri kullanmadrlar, bil - olanların tekaut maaşım alma- . . . 
tün bu teşkilata isnat etmek za lan dün ve ya bugünün mesele Beledıye. ş~~elerı .b~r sene z~r Sigara kağıdı kaçakçılığı ı Afyon kongresinde nok-
"ıf anlayıştır. si deg-ildir. Bizim burada faal fında ne .gıbı ışler. ıçın, ne mık ··nJ d rtb · ' k b h son gu er e a taı nazanmız 

.) 

~ınniJet san~ı~ı enıla~ ıniizrıJe~esi 
Kat'i karar ilaııt 

~...J fi .. ,..,._ z .-
N " N c·"' • ~~ ~ 

.:!!! 
365 9193 

120 10099 

155 12096 

280 12218 

20 13552 

Mcrhunatm cins ve neyi ile Rorç! ı ıurı 
me\ kii v~ müştemi tı ·nı 

Hasköyde Hacııaban mahallesinde atik Sulak çeşme ve er 

elit Okmeydanı sokağında eski, 2, 4, ve yeni, 13 nu nara 

yüz yirmi altı arım üzerinde ahf&P iki katta altı oda, ik 
ufak sofa iki yüz kırk dört artın bahçeyi havi bir han nin 
tamamı. M. M rir.ko 
Beylerbeyinde Havuzbafında e•kİ, ı2-4 mükerrer 12--5 

mükerrer ı2-52 mükerrer maklüp numaralı yüzsekııen s:kü 

arıın arsa üzerinde duvar bölmeleri mevcut olu:> ve üç d<) 
nüm bin dört yüz on iki arım bahçeyi havi eseri ebniye •. ~ 
tamamı. iffet H. 

Eğrlkapıda Hacı llya• maballe•inde atik ve cedit Eb~ ıokn. 
ğında harita 1 - 2 mevkiinde eski, 9, il ve yeni 9. 1 
numaralı yüz otuz skiz arşın arsa üzerine mebn" ki.gir 
bir kattan ibaret sıvaları nokaan bir ahırın tamamı. 

Osman Ef. 
Eyipsultanda Kızılmeıcit mahalleıinde kızılmescit caddesn 
de eski, 86, 86 mükerrer ve yeni, 42, 44, 44 - ı nunıaral 

iki yüz on bet artından ibaret münhedim hane arsa11nın la 
mamı. (Yalnrz yan duvarları mevcuttur.) Fuat Ef. 
Haıköyde Keçecipiri mahallesinde Halil Bey sokağında eı 
ki 11 ve yeni, 3ı numaralı elli altı arımdan ibaret ve beı 
.trfın aralıjı havi münbedim hane araaaının tamamı. Ra 
fail Ef. 

90 15710 Oıküdarda Yeni mahallede karamanlı ıokağında eıki 27 
ve yeni 2ı numaralı altmıt dokuz arım üzerinde mebn: 
kirgir bir kattan ibaret bir dükkanın tamanıL Osman Ef 

250 16473 Halıcıoğlunda Abdü11elim mahallesinde Kumbaracı ıoka 

• ğında eıki 163 ve yeni 161 numaralı elli yedi aqın üzerindı 
dört duvar üzeri kiremitaiz adi tahta ile örtülmüt bir hanı 
nin tamamı. Zehra ve Fatına Deıtine Haruml .. r. 

405 16770 Gaitada Hacı ima mahallesinde Çeıme meydanı caddesin 
de eıki ve yeni 22 numaralı yÜz altmıı arımdan ibaret mür 
bedim hane arsaıırun hmam• Halil Nuri Ef, Ayıe münev· 
ver H. 

685 17141 Eyipsultanda Emirhuhari mahallesinde Kııla caddesinde eı 
ki, 53 ve yeni, 11 numaralı dört yüz bet arım arsa üzerin· 
le ahşap bir kattan ibaret moloz !atından adi bir asma oda 
yı ve yedi yüz altmıt bet artın bahçeyi havi ot mağazan 
nın tamamı. Ahmet Ağa 

4400 17603 Paıabahçeainde Köyiçi elyevm iıkele caddeıinde eski 1 ve 
yeni 26.11 numaralı yüz altmıt iki artın araa iizerinde mebnı 

kaııir üç kattan ibaret üıtünde sekiz oda, koridor, bir mut• 
fak ve yirmi dört arım ana üzerinde bir apteıane ve guıul· 
hane ve yirmi arıın bahçeyi havi bir fınrun tamamı. Meh
met Cevdet B. 

2065 17854 Kandillide mezarlık sokağında eski, 15 ve yeni, 6, 6-1, 
6-2, 6-3, 6-4 numaralı iki yÜz aekaen arım araa üzerin
de ahıap üç katta on yedi oda, bir aofa, bir kuyu yüz alt. 
mıı bet arıın araa Üzerinde bir mutfak ve bir ahır ve iki dö 
nüm bin yüz elli beı arını zira bahçeyi havi bir kötkün ta
mamı. Zahide H. 

Bunları yapabilmek için biz • politika yapmadığrmız zaman- tar_ am ıyo~a tıyaçlarr bulun 
den maada bir muhatap bulmak !arda cephede çalrştığrmız va - d~gunu tesp;te başlam~şl~r.dır. Sigara kağıdı kaçakçılığı eski 
Iaıımdrr. Biz azla kusur tutma- kitlerde Millet Meclisinin ka _ Badema v~kalette'.1 her ı~ ıçın ay sine nazaran artmıştır. Tütün 
'"z b'ı kus .. dü- ·· ·· ·· ı..... bul ettig-i kanunlar böyledir n ayn musaade ıstenmıyecek- muhafaza müdüriyeti geçen haf 

205 17913 Tophanede Karabaı Muıtafa Ağa ve Beyazıt mehalleıinde 
Kfuıunuevvelde Cenevrede eıki ve yeni, Lülcciarastaıi ve Kale sokağında e•ki, 40, 40 

toplanacak olan beynelmilel af- mükerrer ve yeni, 15, 36 numaralı otuz arıın arsa üzerinde 

, • , z ur gor gumuzu uoe: • tı" 

h B uıd tekau .. tlerın· kar r ta içinde kaçakçrlrk yapan bir emehal iftiharla mahkOm ede- u us e e şı · • . 
riz B b"ldikl · · • ·· d her hangi bir itiraz ve izahatı Vekaletın bu sene zarfında kaç kadını yakalamıştır. Bunlar 

. u ı en sıyası muca e k b ı d - · ·k d h·ı· d d ü k 
lenin safahatmdabizimkadar dü hangi zabıt ceridesinde görebili a u . e ecegı mı t.ar a ı ın e an s üdarda Züleyha ismin 
rüstlük ve dürüst olıruyanl riz. Lütfen göstersinler?. Ve - kambıyo muamelesı yapılacak - de bir kadının evinde 160 def-
karşı bizim kadar şiddet göst:.: killerin_ tek~~t maaşım müdaf~ tır. ter sigara kağıdı yakalanmış. 
bilirlerse kendilerini simdiden a e~ege bızı ı:necbu'. etme~erı Tek taksi hakkındaki trr. 
tebrik ederim. hakıkaten mahıranedır. Malıye Sigara kağıdı kaçakçılığını 

Bunlar öyle davalardır ki, her vekili ar~adaş~ız beyanatında itiraz istidaları yapanlar arasında vapur tayfala 
dava itham ve isnat yapılabilir bunl~rı _bırer bırer mevzuu hah Belediyenin tek taksi hakkın n bulunmaktadır. Bundanbirkaç 
amma böyle davalarda ahlak dü setmıştı.'.. Bu .1:1.es~le.ye ar~ada - daki kararı otomobil sahipleri gün evvel Ferdinant vapurunda 
rüstlük ithamı bize yapılmaz. şımın soyledıigı gıbı_ vazıfeten tarafından hoşnutsuzlukla karşı 29 defter sigara kağıdı, 35 pa _ 
(Alkıslar ) temas etmek zarur~tınde .. kaldı, lanmıştı Şimdiye kadar beledi- ket Bulgar sigarası elde edilmiş 

Fethi Beyin Barem kanunun- yoksa burad~. kendı tekaut ~a: yeye şehrimizdeki garaj sahiple tir 
dan rücuu hakikaten mahirane a?1ar~ızı mu?afaa etı:ıe~ gıbı ri, otomobilcilerden bir çok':!arr Mensucat komisyonu 
ı11r, memurının maaşlarında ~ır dv~kzıyMetehgırmekdend.ılh~razbe- tarafmdan itiraz istidaları vtril- İstanbul Ticaret adas nda iki 
1' d··ı k ·· · d k" ·ık aer ı . aa aza en ı erme u miştir 

ea u anunu uzenn e ı ı . k" "d • . .k . hafta evvel faaliyete geçen men 
ınünakaşayı biz mi çıkardık, bu ım am_ yenıM~nll vası Mmı 

1
l'.a:'t.a Belediye tek taksi hakkında-

b" . _ b" k d verecegız. ı et ec ısının k" k tkikl . sucat sanayii komisyoiıu büyü -
ızım yaptıgrmrz ır anun ur. d • d d - k k ı ararım uzun te er netıce tı.ilmüştür. Bugün. komisyona 

'I'etkik olunacak bir meseledir 
1
.0fgrut akn °1 ~hr~y:.- anun tl~k - sinde verdiği kanaatındadır. Bu 

d' h, A b" f ı e me se a ıye,me ma ı - la b b 1 . . . .d çorapçrların, trikotajcıların mü-
ıye atta ıze tara tar 0~ tirler, teklif buyursunlar teka - nu era er lU ı~raz ıs~ alan messilleri de iştirak edecektir. 

gazeteler tarafından mr tahrik .. t maaşlarmuzr muhafaza et _ esaslı surette tetkık edılecek, Komisyon tipleri, fiatlan ve 
olundu. Asla. Şöhret sahibi ol- u k ı • mı olduğunu isbat et - ~akit noktalar varsa tek taksi ta ameleleri tayin ve tahdit etrni -
ınak vaziyetinde bulunan arka. me k .~ asla emek sarfetmek lım~ • ~mesinde bazı tadilit ya ye çalışmaktadır. 
daşlan sureti mahsusada ten - ~e ~çıdn deg-ı'li"z p1lacaktır. 
k" 1 cak . nıyetm e · . Mensucat sanayicileri arasm-
~t 0 una .. bır mevzuumuzda Maliye vekili bu meselede va- Çımento fabrikalan daki rekabet yrkıcı bir şekil al -

~ıye Teadul kanununa temas et zife sevkile düşündüklerini söy- t ·· .. 1 ? mıştır. Bunun önüne gecilecek-
tıler, maahaza kendileri de ufak 1 k b . etindedir. Trak- . rust mu yaptı ar • tir. -
ta ol~a bu teması büsbütün sel t:1:e ~C:i :~aru münakasa- Istanb~lda Kartal, Eski Hi - S . M d" 
betmıyorlar. . .. . .. smda ğös;erdiklerini hepsinden sar, Zeytınburunu, Aslan çimen anayı ve .• aa m 

Emsal ve nısbet uzennde du d h -ı 1. e daha mahirane j to fabnkalarınm aralarında bir Bankası Mudürii 
Ş .. -· k"k d -· aaegenceıv b"l·k unecegız ve tet ı e ecegız . · b 1 k Be ır ı yaptıklarını yazm·ştık Bu S 
ınanasile şimdiye kadar vaki o- bır manevra u aca ~~uz. - . 1: 'birlik çimento fiyat! :.k anayi ve Maadin Bankası 
lan bütiin nesriyatı teyit edi- program~z.d~ trak!or ver~.ısı 1 selmesine sebep olrn.:ı~~~ y;i ~ umumi rntidürü Sadettin Bey 
Yorlar Ve tek~ar mevzu bab·,. hakkında bılıltızam hır şey soy- sa da söylen ·ıd· _. • .~ 

1
·
20 

ky bankayı alakadar eden işler hak 
· • - J.. d' Program okuyup bi- 1 ıgıne gore ı.ı kmd kill"kl b ı deceklerini söylüyorlar Anlryo -me ım. ı ... rusa satılab"l k 50 k'I 1 k . a ve ı e temasta u un-

ruin. Evvelce mevzuu bahis bu- tirdikten sonra traktör vergısını m~nto torb \ece 160 k ı o u kçı- mak üzere bir kaç gündenberi 
Yurdular ki Maasların Teadülü ne yapacağınıı~r sordular. İnsa~ dar satılma~:r~ B uru~\ l~ Ankarada bulunmakta idi. Mu
I<:anununda rütb~li büyük ma- lar nekadar dikkatli olsalar safı- icin Ticaret odaa:r. bu. pa ka ı .ı 1 maileyh şehrimize gelmiştir. 

b. · · ·ı .,. .... , a~ma ır ço şı - S . . . 
kam sahibi olan zevata küçük- yane ır ıtımat ı e murnınm:mı kfıyetler yapılın şt Ö .: .. 1 adettın Beyın bır hafta on 
lerden d, .. a fazla zam yaprl- bir oyuna karşı kendilerini ko-jki pazartes· .. ı .. ıTr.. numuzc e gün sonra tekrar Ankaraya gi-

k · · ~ "kl"k .. bT ı gunu ıcaret oda - d k . f S 
ınk.'~· Polit.~ka rnanevresi için ha rlumÇaCıckın ~. :sıl Tı gko~~e~e. ı ır- ısında bir toplantı yapılarak me 1 ere ve~fl Mustal la _eref Bey-
~-katen guzel mevzudur. Fakat er. .~ guze. ra tor u;ı~ n~ sele tetkik edilecektir. e .. ':'.uhte.lı mese e er.hakkında 

boyle manevreli mevzular bu- yapacagı~ızı sordunı:z. Çıftçı Malili .
1 

. goruşmsı muhtemeldır. 
lunduğu yerde tutunmak için hayvanı ıçın ne yapacagunız sor gazı er kongresı F d k "h b 

d BTl · k ·· M ı·ı · ın ı ı raca şunu ve bunu memnun etrneğe ma mız. ı ı tı~am !ra tor v~r- a u ga~ıler cemiyetinin ya-
ne çare bulacağını diye der- gısını ehı;ı:ımıyet~~ ~u~dugu- kında senelı~ kongresi toplana_ 
tnansızlrktan dizleri titriyen a- muzu ve l~gvedecegımızı bana caktır. Cemıyet kongre için ha
damlara karşı yapılrr. Biz doğ- bahsetmemış olmanızı bulun- zrrlrklara başlamıştır. 
ıu gördüğümüzü tek başımıza maz nimet ve surette yaptrkla- Verilen malılmata göre Av _ 
kalarak gene doğru diye ısrar rı program da mahiranedlr. rupadaki ma!Uline ait kanıınlar 
Ve sebat edecek adamlarız. (Bı- terceme edilmektedir. 

ık 1 ) H f Nutkun mabadı yarın ravo, a ış ar ayır e endim, 2000 r 1 ı 
büyük memurlara yaprlan zam İsmet Paşanın nutkunu pek ırasını ça mış ar 
haksız değildir. Küçük refahını geç almağa başlıyan telgrafhane Sultanahmette Üçler mahal!e 
Ve ihtiyaçtan müstağni olmala bundan sonraki kı•mını sabah sinde oturan Ferit Bey çarşıdan 
ı~m biz daima düşündük. Fakat saat beşe kadar beklediğimiz bal geçerken meçhul iki sabıkalr ta 
burada daima ihmal gören ve de Yermemittir. Mabadini yarın- rafıtıd4n mantarcılık suretile 
böyle demagojiye zavrf o1an ki nüshamızda ne redecei{iz. 2000 lirası almmıstır 

Fındık ihracatı son günlerde 
artmıştır. Her gtin Karadeniz -
den vasati olarak şehrimize iki 
bin çuval fındık gelmektedir. İh 
racat en ziyade Mısır ve İtalya
ya vaki olmaktadır. 

Adanada kibrit fabrikası 
yapılacak 

Aldığımız ma!Umata nazaran 
;-eni kibrit şirketi Adanada da 
bir kibrit fabrikası açmağı ka -
rarlastırmıstır. 

yon mürekkebatr tahdidi kon - ki.ııir üç katta ve Ü.tünde iki odayı ve arka cihetindeki •<>· 
gresinde tahdit aleyhine bulun- kağa müsadif bir ahm havi bir dükarun üç hine itibarile ı!a 
marnız için Ticaret odasınca bir hiasesi Mehmet Ef. 
rapor hazırlanmıştı. Bu raporda 168 18214 Ediroekapıda Çakıraia mahallesinde Hançerli kiliıe soka 
afyon mürekkebatı sanayiinin ğında eski, 22 ve yeni, 28 numaralı altrmı altı arşın araa u 
tahdidine taraftar olursak bu - zeri••de mukaddema ki.ııir iki buçuk katta dört odayı havi 
nun 1925 senesinde kabul etme iken üst katı yıkılınıı yalnrz iki oda, bir bodrum ve harar 
diğimiz afyon ziraatinin tahdidi bir mutfağı havi bir hanenin tamamı. Nesim Ef. 
ne doğru bir adrm demek olaca- 430 18296 Davutpaşada Davutpafll maballeainde Tarhana mektebi sı. 
ğı yazılmaktadır. Halbuki Oda kağında eaki, 7, 7 ve yeni 7, 7-ı numaralı iki yüz yirrnı 
meclisi de şu endi~ededir: altı arşın araa üzerinde kagir bir katta ahın ve iki yüz yr<li 

Tahdide razı olmazsak diğer arım araa üzerinde ııamanlık ve arabalığı ve •ekiz yüz k rlı 
devletler bize karşı bir boykot yedi arım bahçeyi havi ahır ve arabalığın tamamı. Hi ı& 
kararı vermezler mi? yin Karni B. 

Bu yüzden bu meselenin ye _ 1500 18548 Galatada Y enicami mahalleainde Ayazına ve Çeşme ıoka 
niden tamik ve tetkikine başlan ğında eaki 8, 10, 8 mükerrer 13 •e yeni 10, 12, ı3 num: raL 
mıştır. yüz elli artından ibaret münhedim hane arsasının dört y u 

Neticede bir rapor hazırlana- hiase itibarile üç yüz elli dokuz tam ve üç ıehminin 1 di 
rak gene Oda meclisine verile- hine itibarile bet biueai. Mazato Yoda Simail y oda. 
cektir. Yukarda clnı ve nev'ile semti ve numaralan muharrer -vali gayri mcı 

imtihanlarda muvaffak 1cuıenin icra kılınan aleni müzayedel•i neticeıinde hizalarında ırö•tcriıc, 
bedellerle müıterileri üzerinde takarür etmit iae de mezkür bedeller haddi 

olamıyan polisler layıkında ııörülmediğinden tekrar on bet gün müddetle ilin edilmelerine ka 
Polis mektebinin geçen sene rar verilmiş ve 18 T-Evvel 930 tarihine müıadif Cumarteıi günü kat'i ka. 

ki tedrisatına iştirak eylediği rarlarının çekilmesi takarrür eylemiı olduğundan yevmi mezkürda ...,.t 00 

halde son imtihanlarda muvaf _ dörtten on altıya kadar Sandık idareıine müracaat eylemeleri lüzumu il. 0 

fak olamıyan 7 po.ıis memuru olunur. 
vardır!. 

Bu memurların, polislikle ala ı 
kalan katolunduğu gibi müdde
ti tedrisiye zarfında yeme ve iç
me bedeli olarak 300 lirayı müte 
caviz bir parayı tazmin etmeğe 
de mecbur bulunmaktadırlar. 
Bu efendiler tazminatı bizzat 
vermedikleri takdirde, para po -

F'RANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı~• - Alamı mafsaliye 

VICHY - ET AT MUST AHZERATI 

lisliğe kabulleri esnasında ken VICHY·EJ ATTUzuvıchJ auloro hoıa .. .f:' •alevı . 
dilerine kefil olan eshastan ah ıu rapmak ı.ın a~.ı ıuı. 

nacaktır. vı CHY ·ET AT PA STİ 1 LERİ Y•m·~:~:d~:~·~,::y.:.3,:::: •.. 
Darpane müdürü VICHY ET AT KD ., . 

Bir aydanberi mezun bulunan • PRlllELERI llızıt ~;.·~~~~ ıçın l 
Darpane müdürü Cemal B . tek ~~~· T.~'akli~-~·t.le~r~d~en~.v.-haşko-:~~ma~~rk~a~l·a•r.;.d.;.a:;,n;..:s:a;;;kı~t;;:;a;.;m,;:;.z. ___ ,, 
rar vazifesine başlamrştı:r. _ _ ___ _ 
• .. 91111!!111!~~~----.. 

Şehrimizin 

üyük bir müessesesi 
lngi!iıceye ve bihakkın dakıllog

rafiye aşina bir 

Fatura Memuru 
ACELE ARA YOR 

iktidarını ispat ve ifayı his· 
mete keıbi liyalm edenlere dol
gun maaş verilecektir. 

Taliplerin (Fatura memuru ) 
rumuzile ls.anbul i76 numerolu 
posta kutusu 
mürac•3tlan. 

adresine tahriren 

lstan~uı limanı sa~il sı~~iJe nıe1·~ezj 
~asn~ta~i pli~inden: 

!\lustahdimin i)ıtiyacı için münakasa surctilc 125 takım elbise 
ve o mikdarda kasket yaptırılacağından miinaka~a gün\i ı ı tc-ri 
nievvel 1930 tarihine müsadif cumartesi olarak tesbit ~dilmı~t r, 

Taliplerin mezkilr elbiselere ait şartname ·le kuma~ı 'c eıı•,e 
numunesini görmek üzre her gün Galata.da l\arn . ıu,taf~ pa • 
sokağında kAin levazım ve mubayaa menıurlııjtuna Ye munaka, ı • 

iştiraketmck iizrcde yevmi mczkurda saat 14 d~ kr>rnisyona ınuu 
caatları ilan olunur. 



BlN SÖZ 
BİR RESlM 

DOnkD cuma gllnll havanın yağmurlu olması dolayıslle bal~ 
alnemalara fazla bir ragbet göıterdi. 

: NSiNE 
.... , J 

Dlln şehrimize gelen Rus fllosu efradı dlln fehrlmizln müntahap yerlerini gezmişlerdir 

Ta~lisiJc ı. ın~~nrıoıün~eo: 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhıır numunesine tevfikan ldı· 

renin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare müstahdemini 
için 230 ilA 260 takım kışlık elbise ile aynı mıktarda kasket imali 
alent surette ve 20 gün müddetle münakısayı konulmuştur. 

19 teşrinievvel 930 tarihine ımisadlf pazar günü saat 14 de 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin bubaptakl şartnameleri gör· 
mek üzre Galatada Rıhum caddesindeki idarei merkeziyeye mü
racaatları. 

Doktor 

HAFIZ CEMAL 
Cuıııadan maada gilnlerde Oğle· 

don ıonra sut ( 14 · 16 ) da lsıan

bul Divanyolunda ( 118 ) ııumero· 
lu buansl kabinesinde hastaların 

kabul eder. 

Telefon: lsıanbul 2389 

, 
ClJ, lARTRS[ 1 

4 T. EVVEL 930 -

Şehrimizin muhtelif mahallerinde inşaat faaliyetine 
devam edilmektedir. 

BariciJe tekaleti tevazuu Mu~uriJetio~en 
Mık tarı 

50 ton 
25 

" 2000 okka 
4000 ,. 

Cinsi 
Kok 

Antirasit 
Manral kömürü 

Odun 

teslim mahalli 
Veküet 

Misafirini ecnebiye konağı 

• " " " .. 
,. " " " ,, 

Yukarıda miktarları gösterilen mıhruk.t Teşrini evvelin 23lln 
cü günü ihale edilmek üzere mlizayedeye konulmuştur. 

itaya talip olanların şeraitini anlamak için Levazım Müdürlü· 
güne ve ihale glinü de mübayaat komisyonuna müracaatları lüzunı 
ilan olunur. 

Şeker hastalarına müjde TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI 
yerll mamulatı halls va 

25 Kuru' 
HASAN ECZA 

deposunda 
Avrupa'nın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa htr glin t•ıe olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri bliyük rağbet görmektedir. 

Goınrükler Mu~alaza Mn~urlu~un~en: 
Gümrük Muhafaza memurları .için 9 milimetre çapında müna

sip ınikdardıı pazarlıkla parabellum tabancası mübay~a olunacakur. 
Ta pleri müdüriyette mahfuz şartnamesini şimdid,·n alabilirler. 
Paz;ırlık günli olan 6 te~rinievvel 930 pazartesi günü saat l 4 de 
ı •t.mrük Muhafaza müdürhiğünde mute~ekkil komisyona teminat· 
larilo müracaatlarL 

Hiç beklenllmadlğl bir 
zamanda bir denbire 
zeng in o lmak ancak 
Tayyar e Plyongo biletl 
almakla kablldl r . Onun 
için: 

TIJYlHE PlllNG~~U 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞlDE 11 'fEŞRiNl 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

4 0 .000 Liradır 

"•gar! 
75200 

Azami 
95000 

'ev"l 

Ekmek 
13700 17200 Koyun eti 
5850 10150 Sade yağı 

izınir nıette~ler ınü~ayaa toınisJonun~ao: 
lzmir leyli mekteplerinin 1 haziran 931 tarihin~ kodar ihtiyaçlan olan 

)Ukanda laim ve mıkdarları yazılı erzak 22-9-930 tarihinden l4--10-9a0 · 
tarihine ka "a kapalı zarf usullle mıinakas ya konulmuştur. 'eraiti anlamak 
isıeyenlerin Erkek Uıesinde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaatlan 
lazımdır. Teminat akçe vı mektupları ihaleden bir giııı evveline kadar lzınir 

mektepler muhasebeclliğlne teslim tdllmesl şarttır. ihale 14-10-930 salı 

gilnli saat l 5 de erkek lıseslnde icra kılınacaktır. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Kadriye Hanımın 17672 ikru numara•ı deyn senedi mucibince 

Emniyet sandı~ından istikraz eylediği meblağ mukabilinde ~andık 
namına merhun bulunan Beykrb"yinde Bürhaniye mahalresinde 
Halit Bey elyevm Bayır sokağında eski 2 mükerrer ve yeni 36, 
36-1 numaralı yüı aıtmı~ sekiz arşın ar a iızerinde ahşap iki katta 
ve iki kısımdan ibaret alu oda, iki sofa, bir mutbah, bir tulum
balı kuyu ve otuz arşın üzerinde bir mutbab ve beş dönlim iki 
yüz iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı vade~! hitamında 
borcun ödenmemesi hasebile mlizayedeye çıkarılarak bin iki yüz 
yetmiş bir lira bedel mukabilinde m(işterisl :\lustafa Eşref Bey 
namında kat'! kararı çc:kilmlş ise de mumaileyh mezk!lr haneyi 
teferruğdan imtina C\ kdiğinden icra kanunu mucibince tekrar 20 
gün müddetle ml!z. y deye çıkarılarak 21 teşrinievcl 930 tarihine 
nusadif çarşamba ~unu ,aat on altıda kat"! kararı çekilcccjtinden 

talip olanların yevmi m.ıklinla sandık idare~ine murat·:ıat eı leme-
1.cri luıumıı i!An olunur. 

ŞİŞLl TERAKKi LiSESi •

1 

Telefon: Beyoğlu 25 ı 7 
Teşkilıı.tını tevsi ederek "YUV ı\, 
ve • iLK " sınıfları ile • KIZ 

LEYLi. dairesini 

LEYLl 
NEHARİ 

KIZ 
iııi'81indekı ( eski 15 ınci mektep ) 

binasına nlkletmiştlr. ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Her gün 10dan 
16 ya kadar ( Şekayık caddesinde Halil Rlfal 

e ... paşa konağuıda ) mildilrlilğe müracaat~ ---==::....:... !im-----• Teşviki Sanayi ·--~--1111!! 

i
l BiÇKi DiKiŞ MEKTEBİ Müdürlüğünden: 

8 tc~rinicvveldc derslere başlanacaktır. Talebe kaydı de' anı 
etmektedir. lstiıenlcrc meccani matbu prngrnm \Cıilir. Ç'cmhcr-

;:litaş ile Çar~ıkapı ara,ı Tdefon: İstınbul 299411 1 

lstan~ul ziraat ınette~in~en: 
Mektebe kayt ve kabul edilmek (ızrc \'csikalar k müracaat et 

miş olan orı1 mektep mezunu efendilerin muaycnei tıbbiyeleri 

icra olunmak ıçın işbu tc~riniev,·elin !) cu pcr~cnılıc günu sab:ıh-

leyin ,aar ıo da Sultanahmct'dc Kabasakalt'a Vilayet bay 
tar müdiriyeti dairesinde ısııaıı \ucut 

_ .... ,crı. 

Kars vilaJeti ~aiıni encüınenin~en: 
Yol inşaatında istimal edilmek lizere mlibayaa ve imaline lüzum 

hAsıl olan iki buçuk kiloluk bir tarafı keskin diger tarafı dliz 
olmak uzcre bin adet ıaş kırma çekici yirmi gün müddrtle mii
naka~a ya vaz"ına karar verilmiştir. Talip olanların m~nakasa ~art· 

damesinl alm;ık \C pey sürmek üzere ihale tarihi olan 13-10 930 
pazrtcsi günü sa~t ondörde kadar Kars encümeni dai misine 

Evtal umum ınu~urlu~un~eo: 
Evkaf ı.mum müdurluğu teftiş heyetinde mıinhal bulunan 

iki müfettiş muavinligine, r,:emurin kanunundaki sair şeraiti haiz 
olmakla beraber yaşları 23 ten az ve 35 ten fazla olmamak üzre 
Ali bir mektep mezunlarından olup ta iptidaen memuriyete dahil 
olacaklardan namzet olarak al•nacağından talip olanların 15-10-930 
çarşamba glinü saat on yediye kadar, bir arzuhal ile Ankarada 
umum miidürlüğe \e lstanbu\Ja Evkaf müdürlüği.ine müracaat 
etmeleri-

Arzuhale: Mektep şehadetname veya tasdiknamesi ve nüfus kA· 
ğıdı asıl veyahut musaddak suretlerile memurin kanununun dör
dlincii maddesinin ıı, C', H, V, Z. fıkraları mucibince muktazl 
vesaikın raptı ve adreslerin açık yazılması IAzımdır. 

'.\Tuavinliklerin asıl maaşı 35 liradır. Tefli~te bulwıdukları vakit 
ayrıca harcırah ,.e yevmiye alırlar. 

Talipler mu e ,!dit olur ve ~ehadctnaıne dereceleri mii>Jvi bu· 
lm.ıır;a araları:ıda imtihan yapılacaj\'ından ta>dil.ıı ıındcrdc şeha· 

. ' 

Tekir~a~ vilaJeti ~aiıni encüınenin~eo: 
57 f 82 Eb"adında birinci hamur kil.at 80 top 
~7 82 ., ,. ikinci h~mur kAat 80 top 
kaplık kaat ıOOO tabaka 
r~nkli kAat 1000 tabaka 
kuçıi zarf 1000 adet 
D:ıvetiye 12 düzine 
kar[\ izit 5 düıine 

\"ild) d matbaası için yukarıda miktarı yazılı kırtasiyer.in Mat
baaya teslimi 21 gün mliddetle aleni munakasaya konulmuştur. 

taliplerin yevmli ihale Olan 15-10-930 Çarşamba günü saat on beş
te Daimi Encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

~ilayet ~aiıni eocünıenin~en: 
An~doluhi<arırda Göksu de•esinin dört kardeşler ilerisinde All

bnba [1o;ta11ındaıı bed ile derenin denize akdığı mahalle kadar 
seylapdaıı terakuın eden kumların resmi nisblsi 15 te~rinievvel-930 
çar,amh.ı gunu saat on bire kadar müzavcdeye konulmuştur talip
lerin encümeni vililycrc miiracaaıları. 

t

r_ ı st;ıili~l.~lıe.ie<li;:;-.. 1 
ilanları ------ -~ lstanbul belediyesinden: Fatih 

yangın yerinde Molla lJhveyn 
mahalıcsinda .3:174-337.~, 3378 , 
numaralı arsalar arasında 16.96 
metre murabbaı yüzsüz arf>anın 

metre murabbaına 3 lira kıy
met takdir olunarak satılmak 

için alıh;:adarları arasında açık 

mi.izaycdeye "konmuştur: Talip
lerin ~artnameyi görmek için 
her gtirı müıııyedeye girm~k ıçin 

ihale güııti olan 25 teşrinievvel 
930 cumartesi günü levazım 

müdtirlüi\"line gelmeleri. 

* • • 
Istanbul belediyesinden: Çu-

kur Bostan istinat dıvarilc Çu
kur Bostan arasında ve l•:dirne 
kapıda Hatice ımltan mahalle· 
inde takriben 160,00 X 15,00 
eb'adında bostan olarak kulla-
nılabilecek mahal kiraya veri
lmek için açık müzayedeye ko· 
nulmu~tıır. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her gün müzaye
deye girmek için ihale günü 
olan 2.'i te~rinievvel 930 cu
martesi günü levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. ......... 

Fatih kaymakamlığından: 
436 lira 36 kuruş keşifli Yeni 
kapı al boyacılar sokağına adi 
kaldırım inşası kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Mü
nakası 25 - 1 O • 930 cumartesi 
gü·ııi -aat 14 tc yapıl~caktır. 
'J"Jlipll rin zarl'larını muayyen 
'aktc kadar cncümcııc te,·di 

................... 
Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zetl deöil, kimyevi 
terkibinin saflyetldlr 

Rayiha ve lezzetl en 
nefis ve kimyevi ter
kibi en temiz rakıdır 

NAiM VAPURLAR! 

lzmlr Postası 
Seri, LQks ve muntazaın 

ADNAN vapuru. 
tıfrlnievvelln 

51nclpazar 
günü JCI da Galata nhamtndan ha. 
rekeıle ( lzmlrı ) ve Salı gilnil 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata gümrilk karşısında Site 
t'r•nsez hanında J 2numarada lJmu· 
mi acan talığına müracaat Telefon 

SEYRISEF AIN 
Merkez Aoenta; Galata köpni 

Başında; BeyoAlu 236'.! Şube 

acentesi; Sirkeci"de Mühürdlt 
zade hını altında. Tel-fon l L 

2740 

Badem:ı Antalya po>t ıL • 
yapılmıyacakur. 

5 Teşrinievvel p .. ızar lzmit 
postası yapıl mıyacaktt 

lzmir sür'at nostası 
(Gülcemal) vapuru 6 teşrini 

evvel pazartesi l 4,30da Gala· 
ta rıhtımından kalkarak Sal 
ıababı lzmlr"e varır ve çar 
şamba 14,30 da lzınir'den k:ıl 
karak per~cmhe sabahı gelir. 

Y apurda mükemmel hir 
orkestra ve cazhant rııevcu.

tur. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) v~puru -1 tc;ri 

nievvel cumartesi 17 de !dar~ 
rıhumından kalkarak Gellbol:ı 

Lapseki Çanakkale lmroz P,oıc 
adaya gidecek ve dör.u~tc 

Çanakkale Lapseki Gelibolııy.ı 
uğrayarak gelecektir. 

6-7. teşrinievvel 19.30 er 
keklere 8. Teşrinievvel 1930 
kadınlara Türkiye Sı:~-riscfaiıı 
idarcşi mütekaidin eyta.rn ve 
eramilin eylül 93\J maa~ları 

balada muharrer glinlerdc ~e
rileccğinden eylül 930 yok· 
lama ilmllhaberlerini ~·aptır· 

mış oldukları halde mezklır 

günlerde gelmeleri illl.n olnur. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadenlz postası 

B•• J İ vapuru 5 u en teşrinitvvcl 

PAZAR 
günü akş'l.·nı f&lt 18 diJ 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 

Samfün, Ordu, Giresun, Trabzoll 
Rize ve 1 fope ) ye azimet ve 
Vakfıkebir, Giirclc \'C Ünye· 
ye uğrayarak avdet edecektir· 

!\!uracaı. ~ tnaha\lı: t,tln Hl 1 Meymenet hanı altındaki yat.ı· 
L hane. Tclcfo:ı lstı. ı"ı·ıl 1lS1 


