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1'ürkiyenin harici 

politikası ar ılar • ayser 3 • az z 
Gazi Hazretleri candan tezahürat1Ne olacak?1Mefsuh Serbest Fırkanın 

arasında Kayseriye vardılar Feshedilen fırkanın bütün şubeleri kapandı 
mensubini Meclist; Yalnız merkez oc~ğında bir iki memlll' • 
nasıl çalışacaklar . demirbaş eşyayı ve fırkanın Büyük reis Kayseri, belediyesini> 

kumandanlığı, 
C.H. Fırkasını, Liseyi ziyaret etti. 

ANKAAR 18 (Telefonla) -
Meclis reisi Kazım Paşaya in

borçlarını tesbitle meşgul oluyorlar 

Halkın derin tezahüratıj 
Kayseriyi bir 

bavram yerine cevirdj 

fisah eden Serbest Cümhuriyet Fırka 
fırkasının azalarının Meclisteki 
vaziyetlerini sordum. Bana ce-

merkezinin masasında bulunan kağıttan : 
oturdular, konuştular, dağıldılar .. 

vaben dediler ki: Serbest Cümhuryet fırkası 

Mecliste arzu ettikleri şekil- Ü~ aylık. ~ir faali~etten sonra 
de çalışmakta serbesttirler. Gu dunden ıtıb~ren. filen ortadan 
rup halinde veya münferiden ça ıkalkt~- 1'.ehı B. ·~ s.-c. Fırkas_ı
lışabilirler. Bir program etrafın n~ . ınfısahmı bıldıre~ tamı 
da toplanabilirler. Velhasıl su- mının İstanbul merkezı tarafm
reti hareketlerini kendileri ta- dan her tarafa sür'atle bildiril
yin edeceklerdir. Nasıl bir ka- mesi üzerine merkeze merbut 
rar verdiklerinden henüz habe- bütün nahiye ocaklan derhal 
rim yoktur. siyasi faaliyetlerini tatil etmiş-

Bir intihap 
Sabık Adliye Veki

line profesörlük 
tevcih edildi 

ler ve tabelalarını indirmişler-
dir. · 

Tenha köşelerde nasılsa kal
mış tek tük tabelalar da dün 
kaldmlmıştır. 

Etya ve borç hesapları 
Dün fırka merkez ve şubele 

rinde yegane faaliyet mevcut 
demirbaş eşya ile fırkanın borç
lanna ait hesabatnu çıkarmak-
tan ibaretti. 

I 

Reiıicümhur Hazretleri tren kolay anlaşılır bir hale getirme- . ARA (T f 
1 

) Mefsuh fırka İstanbul ocağı .ılefsuh Fırkanın lstrınbul Reisi 
den inerek otomobillerile hükU- 'ğe çalşmak tavıiyesinde bulun- B ~~ Ank l8 H ~e kon ak - idare hey'eti azasından Hasan lsmail Hakkı Bey 
met daireıinl teırif buyurmut- dular. Liseden ayrılırken çocuk b"udgun '"d ~~ u u

1
.1?e. ttı~- Fehmi ve muhasebeci Murat ı Hasan Fehmi B. tekzip ederek 

lardır. ve genç tekmil talebenin büyük ın e mu errısıer mec ısı ıç - B 1 . . 1 d 1 d . . ki 
d Ik 1 k 1 ma ederek Adliye vekili Yusuf eyk erınl nezbar~tlı a bt'?ka yapı - emtşFtır . :B d f . 

KA YSERl 18 AA - Rei- Reiıi can an a ıt a!ara ~ey~ Kemal Beyı· riyasete intihap et ma ta o an u ış er ır aç gune - ethı . en esıh karan· 
f o o O A larında koşuşarak gosterdıklerı k d b" • •ı k • b ıı• -- "k b ıicümhur Hazretlen hUkiimet . • tezahür kt b" b" bay mişlerdir. Ve mektebe mesai- a ar ıtın ece tLr. nı te e ug et~ı t~n 8?nra u~~-

dairesinde dah~~iye vekili· Ş~krü :::ı;:rine çevir~~ G:n~li;; mek sinden dolayı reis vekaletine Fırkanın par~sı ~oktu_r. Fa- d.~ ~ırka~ d_aır hıç bır şey g?'° 
Kaya Bey, Kutahya mebusu b" b h . d b b . Cemil Beyi alkışlar arasında kat b~a mukab~l-bına kıralan, ":şülmemıştı~. ve .~aten ~una ım 
Recep Bey ve Vali Beyle yalnız tektı~ ak~·~ e efraderb~e~m tekrar intihap eylemişlerdir. memunn ve teşkilat masrafı ola kan yoktu. Çunku gayrı kanunı 
olarak uzun müddet göri" tüler. çe ırme ıçuı _etrak'"!'l a . ır Ale- Bundan mada kanunu medeni- rak bir hayli borcu vardır. olurdu. 
Bilahare kolordu dairesini ve be ykıecan çerçeveıılterit ı ettı.d ı·- . 1 kete' kabulu·· hususun Henüz hesaplar bitirilemedi- Orhan iMthat B. e atfedilen 

. • . . . ş ve yaşa ses e arasın a ı- nın mem e - · · · ik k •· ı k k b" ·· 
Ied. ıyeyı zıyaret ettıler. Lıseye seden aynldılar. Cu""mhur"ıyet d k" · · b" ··kr 1 gı ıçın m tan atı o ara es- ır IOZ a 1 mesaısuıe ır şu an ° - tirilemiyor. İdare hey'etindcn Orhan 
gıdere.k denanelerde talebe ve Halk fı•kası merk•• ·ın1• t-n·f ak ·· b k vek"l Mehmut 

• - -y m uzere sa 1 1 Hasan Fehmi B. ne dı"yor?. Mithat Beyın· , Fethi Beyı·n ka· 
muallıpılerle yakından temas et b d 1 R · · "-~'- H • ·ı T l be il d ı uyur u ar. eısıeUJJJ11ur az- Esat Beye falın hukuku mede- Fırkanın feshine ait teblig" rarile fırkanın İstanbul ocag"ının 
tı er. a e ye ıua er ıor u ar. l · b d F k h • · · · 
Ezcümle edebiyat tubesinde retbeknS ubera af ıkr a ey İ!ı ;.e- niye profesörlüğü verılmiıı ve geldikten sonra son bir hey'eti feshedilemiyeceğini burada söy 
manbk derslerini cf'uıledikten sa 1 er ~t l~r. 1 a azası, ede ~ Mahmut Esat Bey, mukayeseli idare içtimaı yapıldığı şayiası- !ediği doğru değildir. Zaten bi> 
aonra muallime istilahlan türle- ye azası ve a 1 e temas ere hukuku esasiye profesörlüğüne nr artık mevcudiyeti siyasiyesi yle bir şey varit olamaz. Orhan 
çeletlirmek ve talebe için daha (Devamı beşinci sahifede) intihap olunmuştur. kalmryan idare heyeti azasından (Devamı beşinci sahifede) 

Fethi Bey 
Tekrar sefir 
olamaz mı? 

Muzaffer Hanım nikah 
günü kaçırıldı ! 



2 MiLLiYET (,'.\R::;.-\ IB.\ f 1) Tı:sltl:\lS.\, 'I 1930 

Yeni Rusya: 7 HAR C .. •• AB ERLE 
Iapçı metotlar Musevi Yurdu Bir istifa .. j Ecnebi matbuab J 

Komünist fırkası halk, gençlik arasında Avam kamarasında Hindistan ve İngiltere Fransız Adliye 
nasıl çalışıyor başlayan münakaşa "Temps,. gazetesi Hindistan nazırı çekildi 

Propaganda kuvvetleri nedir? LONDRA, 17 A.A. -Avam için Lon~r?da t<??~a~an k~n~e- FARİS, 17.-(A.A.)- Geçen 
Ve • kamarasında Filistin hakkında- r?n~a ta .~ıs l et~ı.gı :şma a e-, cuma günü meb usan meclisin-

li'a//h RJFK/ ki müzakeratı açan M. Lloyd sın e ezcum e ıyor ı: ide borsa buhranı. hakkında icra 
George, beyaz kitabın gerek "Hindistanın kat'i şekli idare .. clilPn müzakerat esnasında ,,.,_ 

Yeni Rusya mektuplarını ~nado-1 Bu~a_rı~- vazifesi .bal~ kalitenin .~ıy, Araplar ve gerek Yahudiler için s!ni tayin etmek on senedenbe- kua gelen hadiselerden dolayı 
ıcyahatinden sonraya_ b~~ga rnecl mef:!nı oııre~el<tir. H':'c~~cu . cum- gayri adilane olduğu mutaleası- n mevzuu bahsoluyor. Harpten M. Peret istifa etmiştir. Mu-
bur kaldım. Fakat Turk ınkilap fır- hurıyetçılenn fırkadakı aıcıllerı, ora- d . . B lf , sonra Hindistana verilen ve ba- . 
kısmının yeniden canlandığı iU j daki muvaffakiyetleri ile ölçülür. Hü m ser ı;tmıştır. a ourd un be- . • . maıleyhe sabık nazırlardan ve 
sırada, konıtu memleketleri~ ibtilill 1 cu~cu cümhuriyet gencinin aldığı ! yanatı Ingilterenin şerefini ala- ~1 ~ertebe_ ıdar.ı muht~r~yetl.e ayan azasından M. Cheron ha
fırkaımdan pek kı"" ~a ~loa bıraz bah, v~zifeden mü•bet semerelerle gelme-! kadar eden bir taahhüttür. E- ı~gılter:~ın mu~7kab.esı~ Lelıf lef olacaktır. 
ıetKmeme~. ~otğruf kadeğı!di~·-- ti" 11 Bş~rtt_tır.h 

11
__ b" h d f , ğer hükumet idari vekaletini i- e en şe ~ ~u~a .~attı. . ~ se- M. Tardieu ile M. Cheron sa-

ommunıs ır 11 ış ....,ına geç - u un a""' muayyen ır e e ve f d · k · b k" · ııedenberı bır tecrube zemını teş ' • 
gı-· zaman Rusya'da bulduğu unsurlar prognm üç be• senelik ve her fııka a e emıyece ıse U ve aletı k"J" d ml k . at21 / 3"0 da Elysee sarayına gıt-

. . • ., . • C · · Ak · d · ·ı ı ve on an sonra me c ctın . d" , . "f tunlar ıdı: adamın muayyen vazıfe, halkı şa;- ,emıyetı vama ıa e etmesı . • . . . . . . mışler ır. M. Peret ıstı aname-
1 - Eski rejimden kalma .. nıflar, kın,_f~rkay! boş bırak~amak. Yapı- 15zım gelir. Vekalet müsteşarı hakıki ıdaresını tanzı_m,ıcap edı, sinde şöyledemekte<lir:her neka 
2 - Amel~ ve halk, lan ışı, n;sımler, fot~grafla~, duvar M. Shiels cevap vererek, hüku- y~rdu. Geçen sene. Sımon hey- dar meclis hükümetin beyana-
3 - Gençlik. gazetelen, radyo ve sınema ıle boyu-

1 
. . , . etı tarafından tetkıkat yapıldı. .. .. . . 

Eski reJ"imden kalma insanlardan na halka bildirmeli metın ıdarı vekaletten vazgeç p l t ·· f k d b tım buyuk bır ekstrıyetle tas-
. · · · · k · · d b ı d - "d ar emen onun uç ır ası a u . . bolşevızme biç bır bayır yoktur; fa- Mo.kova'da bq senelık proırramm me nıyetın e u un ugunu ı - k . d d h"Jd" vıp etmısse de ben bana karşı 

kat içlerinde mutahasaıa olanları, aa- altı yaşındaki çocukların bile anlaya-, dia ıden sayiayı siddetle red ve omısyon a a 1 ı. yapılan t~svilata cevap vermeği 
nal ve fikir adamlarını biç kullanma- bileceği şekillere aokulmuş olduğu- tekzip etmiştir · Malumdur ki bu komisyon bü · dd 1 d · 
makta mümkün deg"il idi. nu gördüm. ı .. : .. k b" ha 1 d H" şı ete arzu.e erım. 

Mu•teml k t t yü ır rapor zır a ı, ınt F k h ı h d ı k Rua köylüıü Avrupa'nm en geri Ayni insanlar için kommünist ol· ~ e a mus eşarının a at, a ı azrr a yapı ma 
köyliioü idi. Papaa maıallarmın, cleıe mak güçtür. cümhuriyetçi ve garplı maksadı gerek Arapların ve ge- meselesi ahlaki iktısadi, ve içti ta olan istintak esnasında vak
~e!lerinia, aaray ve 1ehirlerin esiri olmak aıla güç değildir. ~iz .inkilap· rek Yahudilerin yeni bir huku- mai vüs'atile bu raporda mevzu tile avukat sıfatile oynamış ve 
ıdı. çı metotları kullanarak Turkıye halk k" "d • b" lm bahsoldu. Raporun netaici Hint h 1 ld • "ddi d 

Halk ... amele kadınm biç bir hnk- yığm]arını daha az zamanda uyandı- ı veya ı arı ~r şey . yapı a- !ilerin istiklal emellerine müsa a ~!1 meşru 0 ug~u 1 a an 
kı yoktu. Ruaya'da kadın dövülür, rabiliriz. 1 dan evvel kendi noktaı nazarla- . 1 d • "b" b .. t farıg olmamış oldugum rol do-

. .. . k 1 . k B d . il r br"Jd" k f t ld ıt o ma ıgı gı ı ugun mevcu ·1 b" flı' . ile .Ovülür, sarbot ve a pıız ocanm u sıra a cemıyetten vazgeç e- mı ırme rrsa mı e e et- k"ld dah ta b" hta . !ayısı e ıtara gımın ve ıst -
yumrufu albnda bir mahlllktu. mez. Cemiyet geri ise, yaşayıı ta, fi- mek olmuştur. şe ı e~. a ~ ~r mu_. ~ı- lalimin Ü he altında bulundu-
Ruı amelesi terbiye, fikir, seYiye, kir de, tektik te geri ise, devlet vaaı- H""ki'ı t" ·ır Yahudi yet tesısme de musaıt degıldır. ş P f k d . 

C.H. • . grup ıçcı a 
Ankara Elektrik mukavelesi tetkik 
edildi ve Nafıa Vekili izahat verdi 

ANKARA 18 (Telefonla) -1 metin bu tebligatını tetkııt. ed~· 
Cümhuriyet Halk fırkası gu- ceklerdir. İçtimada ele" trık : 

rupu Tekirdağ mebusu Cemil ' atlerindcn ve depozitodan a 
Beyin riyasetinde bu sabah top şikayet edilmiştir. 
landı. Gurup Ankara elektrik M h J"f d . itoia• 

· k · k ı · f" 1 u te ı zevat, epoz . 
şır etı mu ave esı ve ıat ar va f . . . h difdt· 

· t" ·· · ·· ·· ·· N -· aızının nereye ma sup e 
zıyare ı uzerıne goruştu. atıa - · · 

1 
d 

k·ı . . k , 1 d. gını sormuş ar ır. ve a etı, şır et ve oe e ıye mu 
rahhaslarından mürekkep ko-1 İzmir meb'usu Celal ~e~ 
misyon elektrik kilovat fiatının elektrikte su ve kömürden ıstı 
Ankarada 29 kuruştan 32 kuru-, fade lüzumunu beyan etnı_i~tıf· 
şa çıkmasını vekalete tebliğ et- Celal Bey, bunlardan istıf~de 
mişti. Bu münasebetle Zekai B suretile elektrik istihs:ıli 1Jlll 
tetkikatı neticesinde hasıl etti- yapılan etütlerin mevcut ol .. ~ 
ği kanaate göre §Orket kilovat ğunu beyan ederek yerine _gore 
fiatını 27 kuruşa indirebilir. Bu birinden veya ikisinden istıfadk 
ay sonuna ~oğru. An~araya ge-

1 
et~ek ~uretile memleke~te eleel 

lec ~k olan şırketın hıssedarları, trık tesısatı yapılması lazı!llg 
meclisi idare ile birlikte hüku- diğini söylemiştir. 

100 gün sonra! 
her huıuıta yepyeni bir nizam is\n lalarının muvaffakıyetinden ıüphe u me _ını mı 1 

• • ru~~asm~ mu~a a at e emıye-
Avrupa'nm en az hazrrlanmıt amele- etmek doğru olur. yurdunu halı hazırdaki şeklıle . Simon hey'eti mahal~~nde te~- cegıme kımse ınanmıyacaktır. Sabık Lider vaziyeti pek geç 
ıi idi. • . .. .. . Halk yığıitl8?"1n yaf~yııını değii- tebellür ettirmeğe çalışmakta k~kat Y?park!n ve hen;ız n~ ~ı- M. Tardieu cevap vererek, ' 

Bolıevızm ıae en çok kult~~· ti_nnek batlıca ıtlerdendır. Asyalı gl- olduğuna dair olan haberin de bı netaıce va11tl olacagı bılın- meclisin haksız tesvilata layık anlayabı•ldı" 
en çok inzibat lateyen, biç tecerrut bı yaşayan balkın ihtiyaçları o kadar kat'iyyen aslı yoktur mezken Londra hükUıneti ame- ld • h"l · 1 
dil · bir · t ·eli. d ki bu kadar ihti" ru·· · o ugu veç ı e cevap vermış o - . e 

e mtımlf 111 em 1 az ır, • az yaç ne c- M Sh"'l F"l" · d krib le fırkasının nüfuzu altında ola • , · · "f ANKARA 18 (T 1 f 1 ) 1 "b" s·k 1 t ·ı e takvtY Kommüniat reiıleri kafalı ve id""- carlığın, ne sanatların inlô?fına yar · ıe s, ı ıstın e ta en . . . dugunu ve M. Peret'nın ıstı a- e e on a - g~ ı ve ı a ar eyı v j;i 
liıt adamlardı. Fakat gençliği, halin, dun edebilir. Anadolu köylerinin ve 10,000 ailenin iskanını teshil i- rak ~~~elenın ?;.rın bır surette sıru gayet büyük bir teessüfle Serbest fırkanın infisahı etra- etmiş iken Fethi Beyin bu ııa 
ameleyi, kaclmt, her ıeyi yeniden yap kaıabalannm yatayış şekillerini hü- cin İngiltere hükumeti tarafın- tetkiki ıcap ettıgı zaman bunu kabul etmekte bulunduğunu sö- fmda dedilcodular devam etmek kati ancak 100 gün sonra anlıY~ 
mata ve yaratmağa ~~ur idiler. cumc~ T~.k mu~~eri. ve ~~c~- dan temin edilecek 2,5 milyon halledilmemiş bir halde bırak- lemi tir twir. Ankara mahafilindc Ser- bilmesi çok garip görülme~e 

Yavq devlet uıullerı ile Rus hal- cu Turk cumhunyetçılen deıııttire-ı t "li r l k b" . "k k mak gibi mahzurları davet eden y ş 1· M Ch~ bestçilerin beyannamesi şiddet dir ve hatta anlatıldığına gore 
!mu A.-rupa halkı ıeviyeılne çıkar- ccklerdir. ngı z ıra ı ır ıstı razın a - b" h h k ald H" mili' PAR S, 18 A.A. - . c- 1 k" 1 ak d S . y , d k d" . f k arkS' 

ak 1 . b" ""dd t c·· h · ti" · · ka dini derpı"" etmekte olan b"r ır attı are et ı. ınt ı M P' t' hal f lm gı· e ten ıt o um ta ır. abık lı- ı4Uva a en ısıne ır a ,. m çın yanın asır, ır aıır mu e um urıye n ıııne yarayan ne "'? ı hrik" tahm" d"l . k ron . ere ye e o a d Al" u h" B f k »· d lm • k ·,. b11 
lizımdı. Halbuki kommünizm ve o- dar unsur varsa, hepsi inkilip fn.ka- planı icra mevkı"""·e ko ak t _ ta atı ın e ı emıyece k b 1 . t" er ı ... et ı ey, ır asını Bu aşı o aga arar vermı~ 

' 
1
" ym a b" · k" f ld B ıkta a u etmış ır. ük" G · · "k" ·ı · b' b" 1 k F hi B e· nun organizaayonlan yetitmemiı bir aınm icine yahut yanına. Adet ve nü sa d b l d • .. l ır ın ışa a ı. u aç n açı- PARİS. 18 AA M b' y azının teşvı ı ı e tesıs e- me us ır ara ı et er ·di 

halk ile yürüyemez. inkılapçı metot- fuı asla. .. lnkilap fırkası kendiliğin- ~~run a u un ugunu soy e ğa ihtilal şekli aldı.,, . : .. · : .• - e u- derken kendisine söylenen ilk - Neden ayn fırka teşkıl ed 
~la bu müddeti kısaltmak ilk mesele den aksü~~el yapacak zinde kuvvet mıştır. . . san ?1~cl~sı bugun ogl~de~ .son söz: yorsun da Halk fırkası için e 
ldı. .. . ferden. ?1urekkee_ olmalı.dır.. . . . LONDRA, 17 A.A. - Fılıs- "Temps,, gazetesi Hint nıilli- ra mıllı cihazlanma proıesını tet _ Mücadelende karşında Ga bir zümrenin başına geçmiyor· 

Kommuıııatler fırkalarını }apar- lnkilap fırkaoının vazifeaı bır kitap tın hakkında cereyan eden mü- cilerinin bu konferansa iştirak kik edecektir zı" ı"le İsmetı" bulacaksın! demek ' S ı· b · me' .___ bi d-~- L_ı_ dılar B ·· ._ · kil" k •- h ti t . . 1 k · sun, ua ıne ceva en aynı 
...., ç a ....., --..na · u g~n o .. n m ap anun ... rını aya •t ır· zakerat esnasında muhafazakar etmediklerını ve bu suret e on PARİS 188 A A - M b' - · · t p a~1 
bile 150 milyona kartı bir buçuk mıl- maktır. .. • k . ! · . · e. ~ olmuştu. vaziyetin bu sarahati- lıste bulunanlar smet aş.~ 
yondurlar. Kommüniıt fırkuına gir- Fırkanın kontrol ve tqkilatı o-

1 

fırkanın mustemlekat nazırı M. feransın ararlarıru tannnty'\.- san meclısınde kabınede tadılat ni sıra ile; işaret etmişler ve demişler kı · 
"?ek için eter gen~ v!': amele iıcniz !arak. hafif s~Yariler. de var. B~n~ ela, ~ery, uz~ se~ele_rdenberi_ Fi- caklarını ilave ediyor. icrasına müteallik bir takım mü 1 _ Gazi H. !erinin Fethi Be _ İsmet Paşa, fırkamda te 
!'ör ~e, et- eıki. reJunden kalmq br mısa~le bıze ta.tbık -:.tmek .!atiyo- lıstınde takıp edılmış olan sıva- "Temps,, bu şerait dahilinde zakerat icrası ihtimal dahilinde ye yazdığı mektup. şettüt istemem, diyor, buna ra 
ıaeniz iki .-e ıtaı. yapa~ı~ız. B~ r~'!'' Bızde .•ergıler a~ır ~gıl, aaılı setin muhafaza edilmesini ilti- konferanstan beklenen neticeyi d" 2 - Yunus Nadı" Beye cevan lm 
ıtaj tıpkı eski tarıkatlenn nyueti 11kayet takdim ve tabıildendir. Fır-ı . . ır. ı· z~ o ıyor. 
ıribidir. SoYyetlerde kammüniıt fırka ka gazeteleri hafif suvarileri takdim zam etmıştır. M. Mac Donald, şüpheli görmektedir. 
aınclan cılmıılıı tart defildir. Bu inli- ye tabıil meselesi üzerine aaldırırlar.1 Filistinde ziraatin inkişafına ca Tahranda tayyare Teşkilat heyetleri M. M. bütçesinde 
ha~_ı....ı. kommüniıt fırkaaı nazımlık B.~ .~u~arilı;r lıc;lli ~olar değildir; J !ışnuş olan Yahudiler hakkında Yuvarlak masa konferansı 
rolu y~.. . gon':'l!ülerdır.lıimlenru gazeteye ~.Y takdirkar beyanatta bulunmuş tecrübeleri ANKARA 18 (Telefonla) - münakale 
Kommunıatler bilhaaaa çocuklara dettırırler ve bertarafı dolatarak gorl .. . . . MOSKOVA 17 AA Tas C H lk F k t frndan Ka 

ve gençlere aanlmışlardır. Piyoniye•- dükleri yanlıılıkları ve haksızlıkları ve hukUınetın halı hazırda sıyo- LONDRA 17 A.A. - Yu- . . .. 1 
• • - • a. ır .a~ı ara .- ANKARA 18 (Telefonla)" 

ler ilk laıclemeclirı Bunlar bize izciler gazetelere yazarlar. Yüzlerce, binler nist hareketi mümessillerile mü varlak masa konferansı bütün Aıansı bıldınyor: Tahranda cc- rade~ız teşkiFlat~ ~.emur ~d.ı- Cumartesi günü Mecliste bit 
·~.küçük spor t~~-kül~~ ~etile ce rapor bi~r ve~ bunlar .ara- şaverelerde bulunmakta olduğu celselerin riusuSİ olmasına ka- nebi tayyareleri üzerinde yapı- len asan, uat, a ız ve zız .. kal k ı· "h ınU· 
bilir: Genç k~ıustl~ ikincı kade sında e'! .saglam ve dogru tetbırler nu ve ayni veçhile Araplarla da rar venniştir. Sir Tej Sapru, )an tecrüb_el~rde, y~ni Sovy_e~ Sami Beyleı:ıden mürekkep he- mfa ed"lanu:;t"ayıBasıl" i!ı8 
medır: Bunlar bızde Turkocaklanna bulunabılır. .. .. k Hı"ndı"stan ı"çın· tam bir domin- tayy. arel_e_nnın_fe_nnı krym. et ıtı- yet, bu sabah otomobille Sam- za. ere .~ ı ece ır: .u. ay ga· 
benzetilebilir. Hepsinin batında fırka Ben Moskova'cla iken bir gazete goru5me ve temas etmek arzu f I d 1 suna hareket etmiştir. Mı~ Mu?afaa vekale~ının b•• 
tardır. kendi hafif suvarilerini papuç yamasıısunda bulunduğunu söylemiş- yom idaresi ve Britanya impa- baı;le ~~g-~rle.ı:ın~ ev on e 0 

- İzmir ve Balıkesir heyetleri, ra b~_tçesı;nde 518000.lıra mv~,,,;. 
Bolıevilder eski rejimden "ı:lınıı o üstüne ıevketmiştir.. . _ tir. HükOmet, idari vekaletini ratorluğu dahilinde ve impara- dugu gor':1lm.':1ş~u~. Sovyet hava yarın hareket edeceklerdir. Ba- va b~tçesınde 1~00. !ıra "'ut· 

lanl~. ıuıturmutl~.dır. Ruıya da ıer Seyahatten avdetimde ıırf tet~at· bu iki veçhesinde tatbik edecek torluğunwı diger cezasına te- kuvvetlen ~udur:ı M_· Baranov, lıkesı"r heyetı", Haznn Muhı"ttı"n, kale. ıcras. ma .. daırdır. Hava baA• 
best IOZ yalnız reıım taraftarlarının yapan fırka arkadaılarına verdigun . . . . . . tbuat mumessıllenne bu mu A O'" ve Fılıstinın ınkısafına devam mamen mu··savı· bir mev'-' ist- ma • İ B çesındekı munakale vrup hakkıdır. Hemen ..,nu söylemeliyim, bu umumi hatların teferratlannr ve "' ~- • sınai! Hakkı Halit eyazıt . . . ·, 
ki fırka içinde ve bütün teıcklcüller 1 misallerini neşredeceğim. Bizim fır- etmesine Araplarla Yahudiler miştir. Mumaileyh, eyalet muh vaffakiyetin tayyareleı:ın tema- B ı d ·· ' kk t" tedavı edılecek hava zabıtanı 1 

S et malzemesıle yapıl ey er en mure ep ır. . d" K b"" . d ki -ünll içinde tenkit ve kontrol esastır. kamız devlet idaresine karşı, kom- arasında daha sıkı bir ahenk hu tariyetlennden başka merkezi m~ .. ovy .. .. • .~ çın ır. ara utçesın e '" .. 
~~ç!İk: m~~P ve müesseıeler~e müni~.t f.ı_r~asının vaziye~?İ ~~· sul bulmasına son derece gavrct hükumetin tesrii meclise karşı dıgı ı~ı~ pek buyuk oldugunu B<> ANKARA 18 (Telefonla ge- kale ise İzmirdeki seylap rnul111 

tabu terbıye11nı alırken, kommruıt Bu busbutun baıka ve hızım ıçın ay- d k . H""k" . da mes'ul olması lü<iumunda ylemıştır. c~ yarısı)_ - Halk fırkası teş~- sebetile bazı askeri binalarclll 
!er köylüyü ve ameleyi klüplere ve kmdır: Fakat halk yığınlarına karşı e ece tır. u umetın bundan r h 21 5 d · de 
halk evlerine toplayarak kenc1ilerine komın fırkanın inkilapçı metotların- maksadı Yahudi muhacereti ve ısrar etmiştir. Diger Hintli ha- Lehistanda intihabat ~t eyetı~ gece saat . • e}ç- vaki olan hasarat neticesın 
yalnız okuma yazma değil, fakat tek dan çok istifade edebiliriz. Yahudi sermave~inin tehacümü tipler de Hindistana tam bir VARŞOVA, 18 A.A. - İn- tı~aına nıhayet verd~: Bu gu?- yapılacak tamirat v~ şarkta çe-
nik öiretm!ie. l_>atla~ılar. Yat~Y.'I Falih RIFKI 1 yüzünden Yahudilerin iktisap muhtariyet bahşedilmesini ta- tihabatta Pilsudski partisi 444 ku to~~an~ada encumı;nl_erın tin arazide harekat ic'.asıPj 
ve k!lfa ıevıyesım yukıeltmek ıçın . · 

1 1 
. 

1 
d" • 1 kt 248 . . k tı raporu uzerınde kararlar ıttıhaz mecbur olan kıtaatm elbıselef 

bu toplanışlar, sonra sinema ve rad- Spor etmıs oldukları .. me~faatlerden ep ey emış er ır. aza ı an mı azanmış r. edildi. Bu suretle encümenle-' çok yıprandığından bunıarırı 
yo ve duvar gazeteleri, tiyatrolar, ne- Arapların da mu~tefıt olmaları 1 · d · ··ı zarıJ• 
fi 1 · tala 1 Y h d"l · F T • • k y b h A rin vazifesi bir dereceye kadar acele ikmalın e goru en ı sanat ar en müeHır vası r o· Ki hh l ve a u ı enn ilistinin Yahu 
muştur. üp mura as arını di milli yurdu sıfatile ait gide ur - unan a n bitmiş oluyor. Teşkilat heyetiiret içindir. .. Je. 

Kremlin adamlarının en büyük hü d " • . • · Bundan maada, bu munakıı 
neri fırka gençlerinin heyecen ve bam avet mefkOrelerine muvafık bir şekil d 1 fı azalarından vılayetle~~ .. gı~e-j tekaüt kanununun tatbikatı rıe-
lelerine herzaman belli batlı bir hedef T. ı. c. ı. fatanbul Mıntaka- aldr~mı görebilmeleridir. tahdı• 1• teS 1·hat 1•tı•la" cek heyetler, yarın ve obur gun ticesinde lüzumu hissoıu11ııı1 
".ermektir. Bu ıünk~ hedef beı sene- aından: Bir cok liber<ıller, bevaz kita- · vazife aldıkları yerlere hareket tahkikatı temin, tahsil ve ted11" 
lık program, 1932 dır. • b t k"t tm" 1 d" Mü k ı d"l aıl Heycan ye hamleyi aoiutmak ve Hey'eti merkeziye azalarile 1 en ı e .. 1& er ırd. "lm kz~ ~- edeceklerdir. vi masrafları iştira e ı en Y 
durdurmak esaıtır. Lenin: "- Bir mıntakamıza mensup Fenerbah-, r~t reye muracaat e ı e sızın C k f h • • k•ı• • Samsun tiitilncüleri n:ıakin~leri ve demiryolu iiı~ 
araya toplanan on kiti, yüzlerce dağıl B "kt B k A d l hıtam bulmuştur. enevre On eransına arICiye Ve 1 lmlZ rındekı kıtaata mahsus aJııııJ 

k. ked B nki . . çe, eşı aş, ey oz, na o u,. fı d hl• v d•td• k Jkı J d Ank d b 1 flaı1' rlEenı~.saııkenı ıılin~vden':°Imıuy~nınıo"..gvaa: Eyip, T_ opk_apı, Haliç ve Nişan tara n an te 1g e l 1 Ve ÇO a Ş an 1 ara a cak maden so a arı masra 
ki ı A na tekabül edecektir. 

nize olmaıuruı meydan vermemektir.,. taşı üp en murahhasları bu- merikamn ticari mevkii ANKARA 18 (Telefonla) - Tahdl"di teslihat 
D.~ıt~. l~p ~~r~aı Ruıya'da bu günkü çarFba günü akti içti- İ Cenevfe, 17 (Başmuhar~ri- sulhüne ifa ettiğıi hizmeti zikre Samsun, Bafra, Alaçam ve Çarı 
du.~tur uzennde ~":""· . ma edeceğınden saat on sekizde 1 V ~Ş NGTON, l 7 A.A -. mizden) - Türk - Yunan itita- derek bunun ehemmiyeti üzeri- şamba tütüncülerini ve tütün konferansında , 
. Prov~ gazetesı;"'n bat"?u~!e Rıhtnn hanında 8 numarayı teş Amenkanın son ay zarfındaki f tahdid" teslihat ihzari komis- ne komisvonun dikkatini celbet mu""stahsellerın· ı· t·eşmil etmek Cenevre 18 (A.A.) - 'fail 
rınden bın Ankara ya gelmıtti. Sefır "th J"t 248 "h tı 328 ·ı ı ı · 
bu muharriri bana takdim ederken: rifleri mercudur. ı a a ; ve.~ raca mı - yonunda bu sabah mühim teza- mişti~. üzere 10 kişililc bir heyet Anka didi teslihat füzari koınisYO-t 

- En büyük tenkitçimiz. Dedi. Bu cuma.ki maçlar yon ~o ara balı~ ?)muştur. 1929 hürata vesile oldu. İkı murahhasın bu beyanatı raya gelmi~tir. Heyet İktisat nunda bütün filorarın birnisbe. 
Tenkit~i, Ruıya'da, diktatörlük Önümüzdeki Cuma lik mac- ~enes.ınde. Teşrınıevvel. ayında Bu sabah komisyon bahri bütün konferans azalarmca şid- vekilini ziyaret ederek memle- 1 dairesinde tenkisi talebini rJlll 

me;1;teti~e. f ka la larına Fenerbahçe stadında de- ıt.halat _mıktan 391 ~ılyon 63 tahdidi teslihat meselesinin mü detle alkışlandı. Müteakiben re- ketlerinde mevcut iki milyon- tazammm olarak Sovyetler ıa· 
rı, Lrka::,,, ~:." t:'.,~,:'"'::"ü- vam edilecektir. Yalnız Beşik- b~n ve ıhracat~ _sos mıl~o~ 514 zakeresine başlarken Tevfik is ayağa kalkarak Türk - Yunan luk istok malın tütün inhisar rafından yapılan tadil teklifi ~e 
cum eder. Orada kommüniıtler boyu taş - Fener maçı 28 Teşrinisa_I bın dolara balıg olmuş ıdı. Rüstü Bev hemen söz almış, itilafından dolayı iki devleti te- idaresi veyahut sair bir müesse ddedilmitir. Komisyon ekser•· 
na.birbİ!i~ t~?1öt ve kontrol eder. nide Beogradski geleceğinden! Amerikada iktisadi buhran Tü;kiye Yunanistan arasında brik etti. Tevfik Rüştü Bey hak se tarafından satın almarak ken yetin temayülü heyeti mecınll' 

En buyuk dutman kazanççılardır. tehir edı"Jecek F b h ... 1 • · be h d k d · · k" ·· ı ·· d"l · · · · d bulunduk! n hk"k · pren· ikinci büyük düşman zararcılardır. . . en.~r a 5e _aı.ge~ NEVYORK, 17 A.A. _ Ce- bahrı rekabetın ~e Y. ~ e ~ _ın a sıta~ı~ _arane s~z er soy: ı erının ıçın e a itibarile ta ı at ıcrası 
Zararcı demek kalbi ve kafaaı re·· bır takımla fıksturdekı ıkıncı 1 .. ki) ti . d .k .. d rafın önüne gecılmek ıçın bır ı-· lıyerek bu ıtılafın komısyondakı buhranlı vaziyetten kurtarılma 1 

si pine müsait bulunmaktadı~· 
me bağlı değil 'iken, kendiıine veril!: lik maçını yapacaktır. nb~p klub mkel en~ eln . ı. ıksın e tilaf imzalandı~ını resmen ko- diğer devletler için imtisale, tak !arını rica etmişlerdir. ı Cenevre 18 (A.A.) -- !ktıS~ 

zif . h" ti k d" b"I . . . Beogradski Ü e t ırço an a ar gıse crını apa- " d k . "J"f l"d ld • . d' f ı· .. ll"k ikinci va eyı, ızme ve en ı 'gısıru, - YP ·~ 1 d L . v· .11 'd k" misyona tebliğ e ere ıtı a ın ı e şayan o ugunu beyan ettı. Bundan matla, istok miktarı- ı aa ıyete mutea ı · fe 
biHettirmiyerek, rejim aleyhine kul-, Bu ayın 28 inci günü Fener- mış ar ır. ouıs ı e . e. 1 nas B Ik 1 d Akdenizin şar- ' ıık f lm t !{on 
l~nan adam demektir. Me•ela büyük bahçe taknnnnızla ilk macını yona! Bank Of Kentukının ka- a an ar .~ ve . . • Reisin sözleri alkışlanmışur. nın git gide artması münasebe- on erans açı ıs ır. .1 7de· 
bır mutahaHmn )aprnıt olduğu bir k 1 B d k" - panması diger 4 ufak bankanın kında sulhu temın ed_ecek bır a Şimdiye kadar tahdidi teslihat tile ecnebilerle yapılacak .nuka ransa, 26 Avrupa devl~tı e ·ııe 
lokomotif tipinin farkına varılmamıı 1 yapaca 0 an eogra 5 1 meş- . . . . . mil olduğunu söylemış. Bunu velelerde tütün mücadele esası- niz aşırı memleket muınessı 5 olsaydı, ~!rk.~ç ~eı;ıe son~a Rus rayla hur Macar prof~syonel _ü~peşt berayı_ıhtıyat k~şe~erını_ kap~ diger devletler arasında tatbik konferansının hiç bir safhasın- run temini ve tütün nefasetinin ri iştirak etmi§tiı:-. _K?nfc;.r~tl~ 
rını ve kopnılerıru değııtirmek ta- takımını 5 - 2 ıle yenmıştır. !arını ıntaç etmıştır. Dıger bir d"l k lh • T olarakkomis da azanın herhangi beyanat ve muhafazası için ziraatin tanzi- 14 Mart 1930 tarıh_lı tıcarı •-ı· 
zongelecekti. iaşe ve teıkilat kendi- taknn bankalar da tediyatlannı e 1 ece su ~1 1 

. hadiseyi alkışladığı görülmemiş ıne"" 
)erine te•lim olu.ı:ıan !"utahassıslar, G b k \ muvakkaten tatil etmişlerdir. y~n~ nazarı dikkatıne arzet- ti. mini temenni etmişleı:ıdir. kavelenameyi merıyet. . ıııU' 
ıon zamanlarda, oyle ınce bir tertip üreş milsa a a arı l 1 d h • • mıştır. B lmil 1 . Ü Al k h • . ine- vazetmek meselesının 
yapmı9lardır, ki eğer farkına vanlm• Güre, Hey' etinden: 21-11-30 ta ya a arp gemılerı ı~üteakıben Yunan murah- _eyne e . ~ıyas .er ve g~e- i arar eyetının nakaşasma ba~lamıştır. 
saydı, Moskova bu kıt büsbütün aç tarihinde C. H. F. Beyoğlu kaza İnşaatı hası M Politis söz alarak Türk tecıler ma~af~lındeki tah!tlka: kararlan Safi Bey 
kalacakb. k . d k" k "d ROMA 18 AA Co . · . il"f .. tnnda bu hadıse ehemmıyetli 

Bu tertipleri yapanlar, kommüniıt mer ezın e ı mınta a ı man .. ' . . - mera - Yunan bahri ıt a mm metnını tel"kki dilm kt Ce . . ANKARA 18 (Telefonla) - İstanbulda bulunan uırııııt' 
(erdir. salonunda tecrübeli, tecrübesiz gazetesının Ceneveden istihba- okumuş, iltl memleket arasında ~ e ld e~ ~ be • mı~etı Ali ka_r~ heyetinin. ~aklarında gümrükler levaznn müdürü Sıı 

Fırkanın en canlı kuvvetlcri"den güreşçiler arn.sında bir müsaba- rma göre bu ayın nihayetinde asırlar<lanberi devam eden mü- lh~ ~~ı ıgm d ~ ;ın karar ıttıhaz etmedıgı zevettan fi B. Ankaraya gitmiştir. 
bi~i bücu~culard_ır. Siz_e bunu bir ka yapılacaktır: 2 harp cüzü tamını denize indi- cadeleleri hatırlatmış ve artık su ';1M .~zmet eA e~ ve .~ a- bı"r kısmı Meclise müracaat ede 
mısalle bıze tatbık edcyon: Karade- 1 Kı·· . .. ·ı kti B 1 d b" . k . . . • nan ılk muspet hadise bu Turk- D B 1 · "d• "h t t.. 1 11 hi - upler, musabıkların n ece r. un ar an ırı ruva her ıkı memleketın dost oldugu y "tı"l"f h kk d T"" ki rek adaletin tecellisini rica et- ox a onu po ruz ~ ı raca uccar arı ma anna . . . .1 .. l d" . . d . uh . . .. unan ı a ı a ın a ur ye İ .. . h LONNDRA 17 A A -
le kan~tınr.<ıktadır'.a>·. o kadnr ima ısım ve sıcı numaralarını havi zor o up ıgen e torpıto m - nu muahedenin tesbıt ettıgı hu- h . . kilin" . bliği .__ mişlerdir. stida encumenıne a 1 · · & 

·· - ı k" b ·· k ·ı · f 1 t il · ·· b k d ı "b'd" M k,, t Y li h · ancıye ve ın te ve uÇ- dil b 0 st 0 dal h kk X balonunun şım· dı"kı" 12 rnot goruyor a-, ı u g<ın endi ennc az ce ve en mu~a a a an evve n ı ır. ez ur gaze e, unan dut dahilinde ha azır vazıye- t ld • .. 1 k edi vale e en u ı ı ar a ın- . . . , . tıı 
ı-. kazanç veı;en _bu aaht~rlığın_bü- heyete tevdi edeceklerdir. donanması hesabına daha başka tinden iki memleketin memnun yana 1 0 ugu soy enme t r. da nasıl bir mukabeleye teves- rü yerme Rollsroıce mınde 8dal 
tun Kıu-aden~~ .ihd~~~t .tucca1 rlıgıHna 2 -Tartı 12 den bire kadar- 4 cüz'ü tammm da inşa edilmek oldug'unu biribirinin arazisinde Heyetimiz bu akşam, Rus, sül edileceğini mezki)r encü- giliz motörü konunca~a k~ e' 
zarar verecegını UJiunmuyor ar. a .. b k .. ... "t!!: • Norveç ve Çın" hey'etın" ı" zı"varet d" · · d Atla k fen tehtr lk Fırkası keneli gençkrinden yirmi- dır. Musa a a tam saat 1 de uzere oldugunu ııave etmekte- gözleri olmadığı söylemıştir. • men ıvan nyasetın en llOmlUf s o yanosu se 
ıini otuzunu Karadeniz'e sevkeder. başlıvacaktır. dir. M Politis bu itilafın cihan etti. tur. dileceği bildirilmektedir. 
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lediye memurlarına barem kanunusanide tatbik edi ecek 
L Villlyette 1 D arülf Ün un Barem 
eni intihap 
dınlar muhtar 
labilirler mi ? 

Bütçesi bareme 
göre yapılacak 

K. Sanide Belediye
de tatbik edilecek ----Mazhar Osman Beyin Hamit Bey Ankaradaki 

son hücumu temaslarını anlabyor 

[ n6 tediyed6 
] iki tevkif Mübadiller l 

~~------------~-
Ekonomi 

T erkos işi Kambiyo komisyo- Sevim vapuru yarın Ne olacak? 
nunu iğfal edenler Giride gidiyor G" ··k k · Belediye noktai na

zarında ısrar ediyor 
umru omısyon-

teslim edildiler götürecektir cu arının muracaa 
~unda bu hususta 
ıarahat var mı? 

Darülfünun divanı yarın top Belediyeye ait işler hakkında 
!anarak, bareme tevfikan yeni Dahiliye vekaletile temu etmek 
bütçeııini hazırlıyacaktır. Darül ü~er~ Ankaraya giden v~ evvel
fiinun emini Muammer Raşit B. ki gun avdet eden belediye reis 
diin bir muharririmize demiştir muavini Hamit B. seyahati hak 

Fen işleri mildürü Ziya 
Beyin izahatı 

Dün tevkif ve Adliyeye 250 muhaciri alıp Küllüğe' l ·· ti 

Kambiyo mürakaba hey' eti Giritte Han yada mükim iken Talepleri kabul edildiı 

ki: 1 kında şu malfunatı vermiştir. 

gümrük beyannamelerini tahrif Türkiyeye mübadil olaraksevk- rozetleri de olacak 
ederek miirakaba heyetinden leri ve küllukte iskanları takar- G" 
fazla kambiyo almak istiyen bir rür eden 250 Türkün küllüg-e umrilk komisyoncuları bir 

!iği idare hey'eti dün gümrük 
komisyoncu tüccar ile muavini- sevkı için Sevim vapuru kiralan baş müdürü Seyfi Beyi ziyaret-

tar intihabatı hazırlık
devam olunur1kenkadınla 
llıuhtar ve hey'eti ihtiya

lılaı olup olamıyacağı mev 
~. olrnalrtadır. 
hu.usta blr muharririmiz 
en ıu tahkikatı yapmış-

- Dütçenin sureti tanzimi - Maliye Vekili B. rahatsız 
hususunda fakültelt" arasında olduğu için belediye memurları-
mUhim bir ihtilaf y na ait barem cedvelinin tetkika-

Terkos meselesi hakkında 

nafıa vekaletile temas etmek ü
zere Ankaraya giden ve evvelki 
gün avdet eden eblediye fen iş
leri müdürü Zıya B. dün bu me
sele hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur. 

ni müddeiumumiliğe teslim el- mıştır. Vapur yarın sabah Giri- I~ uzun müddet görüşmüşler
miştir. de hareket edecektir. Komisyon dır. Bu ziyarette komisyoncular 

Mesele şu suretle olmuştur. namma muhacırların sevkine Seyfi Beyden muamelattaki 

rnevcut bir köy kanunu 
' Bu kanunda muhtar ve 

!ti ihtiyariye azasının er-
4en lntihap olunacağı tas 

uıtur. Binaenaleyh 
intihap olunamazlar. 

bunun için kanunda ta
l'tpılmaaı icap eder. 

'ınlerin barem farkı 
·ltdiye, idarei hususiye 
lan ile ilk tedrisat mual 
nıaaşlarma ait barem ka
llıucibince husule gelen 
"erilmesi hakkında emir 
tiT. Farklar verilmeğe 

ştır. 

Kazım Paşa 
ın jandarma kumandanı 
l>aşa şehrimize gelmiş, 
teftiş için Edirne ye git 

· Bugün dönmesi muhte-

tbilerden memleketimize 
!k ikamet etmek istiyenle
~İnde 400 lirası bulunma

geldiğini yazmıştık. 
ecnebiler için buraya 

lerl vakit kefalet göster
ı. 

Çın miiracaat etmişler ise 
uı olunmamaktadır. 

llnrz, buradan kefil olacak 
tcnebl namına 400 lirayı 
göstermek §artı ile kefa
buı olunur. 

Nüfusa kayıt 
diye kadar etabli vesika-

! 
olanların derhal nlifusa 

~ Unmaı11 bildirilmiştir. 
~at mevsimi başladı 
Yat mevsimi başlamıştır. 

1~ ziraat müdilrliiğii bu hu 
'.?1unun ~österdiği şekil
luıere yardım etmektedir. 

'-şından aşağı çocuk
çalıştınlmayacak 

~ müessesat ve fabrikala
iik çocukları,hatta hazan 

Itır iıJlerde çalıştırmakta-

i\tiıı san'at müesseseleri ve 
aıara çocukları çalıştıra
. klan bildirilmiştir. 
~ki yaşından aşağı bütün 
~ar fabrika ve imalathane
~~r türlü san'at müessese
''ilden işlerinde amele ve 
Olarak kullanılmıyacaklar 

~l6 yaşlar arasında bulu
~ ve erkekler günde en faz 

saat çalışabileceklerdir. , ı: çocuklar gece çalı~ami 
L dır. 
~kaçakçılı~ tahkikatı 
~teki son silah kaçak-

Bittabı noktayı ar fark- tı uzamıştır. Maamafih Kanunu 
ları varsa divanda görüşülecek- saniye kadar her halde tetkikat 
tir. Müderrislerin maaşları ne bitecek ve tatbik olunacaktır. 
miktarda olacağı şimdiden kes- Baremin reddi ve belediye me
tirilemez. Bu hükfunetin bile- murları maaşının ücrete kalbi 
ceği şeydir. Dr. Mazhar Osman haberleri doğru değildir. Anka
Beyin Darülfünun hakkındaki raya, Kanunusaniden itibaren 
makalesine dair bana atfen bazı tatbik edilecek olan müşterek 
gazetelerde vaki neşriyat doğru bütçeye idarei hususiye ve bele
değildir. diyenin derecei işitrakleri hak-

Ben 0 makaleyi henüz oku- kında vekaletle temas e"tmek ü
madmı ki bir mütalea söylemiş zre gittim. 
olayım. Müşterek masraflara da her 

Ben gazetelere giren maka- iki dairenin ne nispette iştirak 
leler sansür edilsin demedim. edecekleri ve bu masrafların ne 
Yıalnız umumiyetle Darülfünun gibi şeyler olduğu da tetkik e
afeyhinde hakaretle dolu ve te- dilmiştir. Kanunusaniye kadar 
caviizkar makalelerin gazeteye bütçeler ayn devam edecektir. 
dercedilmeden evvel gazeteciler Ondan sonra müşterek bütçe 
tarafından tetkik edilmesi lüzu tatbik edilecektir. Tevhit neti
mundan bahsettim. Her halde cesi muhasebenin alacağı şekle 
darülfünunu tahkire kimsenin göre muhasebe kadrosu da ve
hakkı yoktur. kalet tarafından tesbit edilmek 

Yegane ilim müessesesinin tedir. 
:!ı~re::.zuu olmasına müsaade '"l __ M._a_h_k_e_m_e_l_e_r_d_e ___ ı 

Darülfünuna hakaret mahi
yetinde neşriyat olursa tetkik 
edilerek kanuni icabı yapılacak
tır. Bittabı darülfünunun daha 
ziyade tekemmülünü istihdaf e
den ilmi kıymeti haiz neşriyatı 
daima memnuniyetle karşılarız. 

Darülfünun ilim için çalışı
lan yerdir. 

Dariilfünunda ayrıca bir ik
tisat fakültesi açılacağı asılsız
dır." 

Müderrislerin ekserisi darül
fünunu küçültmek ve sarsmal:
tan başka bir maksatla kabili te
lif görülmiyen bazı miitecaviza
ne makalelerden çok müteessir
dlrler. Bunlardan bazısı diyor 
ki: 

- Darülfünuna gelişi güzel 
hücum edenler şimdiki müder
risler seviyesinde 160 kişilik bir 
hey'eti ilmiye listesi yapabilir-
ı . ) er mı .... 

Evvela bunu hazırlasınlar, 
ondan sonra münakaşaya giri
şebiliriz. 

Yoksa indi neşriyatın hiç bir 
kıymeti yoktur." 

Türklüğü tahkir 
davasının rüyeti 
Tiirklüğii tahkirden maznun 

Koço isminde bir Rum genci
nin dün Birinci cezada muhake 
mesine devam edildi. 

Koço 19 yaşlarında, Ortaköy 
lü bir gençtir. 

Mahkemeye verilmesine se
bep şudur: Koço, Melek H. is
minde birine yolda giderken ko
lite çarpıyor. Melek H. hiddetle 
dönerek: 

- Sen kendini nerde zanne-
diyorsun? Burası Yunanistan 
değil, Tiirkiyedir diyor. 

O zaman Koço da ağzını bo
zarak, söğmeğe başlamır: : 

- Yunanistanın da, Türki
yenin del .... 

Diin dinlenen şahitler, Ko
çonun türklüğü tahkir edecek 
bir söz söylemediğiniı sadece 
Melek H. a "taban oğlu?" diye 
bağ1rdığını söylemişlerdir. Mu 
hakemeye diğer bir gün devam 
edilecektir. 

Ağırceza reisi Darülfüouna talebenin 
devamı mecburidir 

Darülfünun fakültelerinde şimdiye ~ir ?1~?d~tenberi aylık me-
kadar talebe için fakülteye muntaza- zunıyetını ıstımal eden İstanbul 
man devam etmek mecburiyeti yoktu. Ağırceza reisi Hasan Lutfi Bey, 
Her talebe istediği gün gelir ve iste· dünden itibaren vazifesine baş-
diği zaman mektepten çıkar giderdi. l t 
Fakat senelerden beri devam eden amış ır · 
bu usulün çok fena netice verdiği gö Adliye Vekili Adliyeye 
rülmüş ve fakültelere devam mesele-
sinin bir disiplin altına alınmasına ka uğramadı 
rar verilmiştir. Ş h · · d b 1 Adi' Verilen karara göre bir sene zar- .e. rımız e u unan . ıye 
fında sülüsan müddet devam etmiyen Vekılı Yusuf Kemal Beyın bu 
talebe imtihanlara giremiyecek ve sı- son seyahatı tamamen hususi 
nıfta kalacaktır. .. .. mahiyeti haiz olduitu anlasıl-

Bu maksatla fakulte\erdc her gıın kt d 0 
• 

yoklama yapılacaktır. Bu yeni usulün ma a ır. 
tatbikine dünden itibaren Hukuk fa- Yusuf Kemal Bey, ne evvel-
kültesinde başlanmıştır. ki gün, ne de dün Adliye daire

, a. yapılan sahtekarlık Gemi kurtuldu 
~ıneyezarar cürümlerinden Canakkalede karaya oturan 

sine gelmemiştir. 
Adliye vekilimiz iki üç güne 

kadar Ankaraya avdet edecek
tir. bazı eşhas hakkında ikin- İngiliz vapuru evvelki gün Türk 

ı .'tantiklikce yapılan tahki tahlisiye gemileri tarafından 
~ltnek üzredir. kurtarılmışı keyfiyet İ stanbul- Resim sergileri 

Stantiklik bu mesele etra daki şirket merkezine bildiri!-
' ~Saslı olarak üç şahıs hak · · Toplu bir halde resimlerini , t _ mıştir. . b' .. 1 .. ahkikat yapmaktadır. Maarifin b;r suali teşhire ır tu\ u muvaffak ola-
.~lardan biri namına silah . . . mıyan ressam ar, ayrı ayrı hu-

ol t . 'ki . . ~aarıf Emanetı. _hse, ~rı~ -~e~tep susi olarak sergi acmag- a karar k ~ acır, ı ncısı, ara- ve ilk mekteplere gonderıldıgı bır ta . . • 
~,0ınısyoncu, üçüncüsüde mimde bu sene tasdikname alan veya vermı~lerdir. . . . 

b<lrlığı yapan bir zattir. iki sene üst üst~ sınıfta kalarak mek- Re~sam Sadı ve Vecıhı B.!er 
~ tlS ı"ntı"habatı tepten ayrılan talebenin bildirilmesi- 15 Kanunuevvelde bir sergi a-

ni talep etmiştir. çacaklardır. 

~:ı~,. bildirildiğine göre, ahi- Sarıyer maarif Hukuk talebesi koncrresı· 
tth"•n meclisi i.zalığı için yapı- l l"r 6 

~.abatta Lefkoşc ve Girne in· memur uou Darülfünun hukuk fakültesi 
•reıi için Mehmet Necati B. !stanbulda tatbik edilen yeni m!il- l b · et' C .. .. 

.., •dilmittir. Mehmet Necati kiye teşkilatı dolayısile Sarıyerde ta e e c~.mıy ı_ uma gun.u saat 
:'!' .uarızı evkaf murahhası Mü. ta • teşkilatlı bir kaza olmuştur. 9,5 da Turkocagında senlık kon 

ı·1 di. intihabat mücadelesi pek Maarif müdüriyeti bu kazanın mer gresini aktedecektir. 
1
h?lmu,tur. intihabatın neti- keze olan uzaklığını ve kendisine mer T' k b" b . 

.. '.~ takım h"lk Münir Beyin but bir çok köylerin bulunmamasııu ıyatro me te ı ugiln 
-,Qnunde nii r.ıayişler ve taşkın nazarı dikkate a~'llıs ve. Maa~i~ !şleri dersl€re başl 

-t YR,>mışb•d ır. Mağlüp nam nın daha kolay ruyet edılmesı ıçın ka ıyor 
!~·~.den b•ri meclis azas ı bu- za merkezinık bir Maarif memurluğu Şehremanetinin Darülbeda-
~ •

1 ~ · tesisine kerar vermistir. yide açtığı ti:ratro mektebinde 
~ •tıtıha~ d:'\İ reJerine Zeki ve Bu vazifeye Sanyer 14 üncü ?n e!r-
. ecnıel!in B"7lor iı~a olmuş- tt p başmuallimi K•izım Bey tayın e· bugünden itibaren tedrisata bas 

dilmi~tir. lanılacaktrr. 

- Terkos meselesi hakkında 
vekil B. e izahat verdim. Bu hu 
sustaki şikayet dosyalan üzeri
ne ve belediyenin noktai naza
rına göre icap eden malfunatı 
bildirdim. Biz esasen üç sene ev 
ve! terkos mukavelesinin feshi
ni istemiştik. Noktai nazarı
mızda hata ısrar ediyoruz. Ve
kil B. tetkikatını yapıyor. Bu 
husustaki kararını yakında ve
recektir. 

Belediye memurlarının 
kazanç vergisi 

Murakaba hey'etinin müddeiu- Rasih Beyi memur etmıştır. .. k·ı·t · 1 · muş ı a ın ıza eStni rica e~ 
mumiliğe müracaatı üzerine tüc Dün komisyonda Defterdar Şe- !er ve buna müteallik hueuııat 
car komisyoncu Yorgi Yorgiyef fik Beyin de iştirakile bir içti- etrafında görüşülmüştür. 
ve muavini Gavril efendiler cel ma yapılmış, gerek defterdar- Bunda.'l son • komisyoncula-
bedilerek ifadelerine müracaat lık ve gerek tapu idaresi ile ya- rın vaziyetinden bahsedilmiı 
edilmiş ve sonra serbest bırakıl pılacak muhaberatın şc'di görü ve Seyfi Bey komisyonculardan 
mışlardır. şülmüştür. Komisyonun defter başka şahısların gümrüklerdeit 

Kambiyo borsası komt'sen· ve darlıktan ve tapudan soracağı yapmala h tt" · · km 
sualler ile bu suallere ne tarzda nna a a gınp çı a-

kambiyo miirakaba hey'eti aza- !arına mani olmacağını ve ko-
sından Abdülkadir Bey dün bu ce,rap verileceği tesbit oluna- misyoncuların birlik rozetini 

caktır. 
sahtekarlık hakkında bir muhar tak.ınağa mecbur tutulaca•ınu 
ririmize şu malilmatı vermiştir: Tali mübadele komisyonu vadetmiştir." -

Türk delegeliğine tayini takar- B 
- Mürakabadan aldıkları rür eden Muvaffak Beyi istih- orsa vaziyeti 

kambiyoya dair olan gümrük laf etmek üzere sabık hariciye Dün borsada İngiliz lirası 
muamele vergisi makbuzlarını müdiri umumilerinden Müşfik 10~0 kuruşta açılmış ve gine •· 
ibraz eylemeyi taahhüt etmiş o- Selami Bey Türk hey'eti murah yni fiatte kapanmıştır. 

Maliye vekaleti belediye me lan tüccardan İsak Buhar efen- basası emrine tayin edilmiştir. Liret 9,04, Altın 913 kuruı 
murlarından kazanç vergisi ke- dinin tüccar ve komisyoncusu Bir kaç güne kadar İstanbula tan muamele görmüştür. 
silmesine karar vermiştir. Hal- y · y · f d' d s 1 k · 'f · b 1 T orgı orgıye nez ın e avas ge ere yem vazı esme aş ıya- ütün inhisarı 931 biltçesi 
buki belediye buna itiraz etmek oğlu Gavril efendi ile mürakaba caktır. Türk hey'eti murahhasa 
tedir. Bu ihtilaf halledilinceye hey'etine gönderilen gümrük sı reisi Tevfik Kamil Bey gele
kadar kazanç depozito suretile makbuzları üzerinde tahrifat cek ayın ilk haftasında Ankara-
kesilecektir. yapılmıştır. ya gidecektir. 

Belediyenin beş aylık Mudanya gümrük müdürlü- ______ ...__ __ 

muvakkat bütçesi ğüne ait 50 şer cuvaldan iki par 
ti 100 çuval şekerin Mudanyaya inkılap filmi 

Şehir meclisi daimi encüme- ithal olunduğunu bildiren iki 
ni belediyenin beş aylık muvak- kıta gümrük muamele makbu
kat bütçesini tetkike başlamış- zundan birisinin muhteviyatı 
tır. Bütçe, kanunuevvel içinde olan 50 çuvalın miktarı 150 çu
hey'eti umumiyeye sevkoluna- vala ve kilosu da 5000 kilodan 

Bir filim şirketinin 
müracaati 

caktır. 15000 kiloya tahrif edilmek su Avrupanın zengin film şirke 
derinden biri, Güzel san'atler 
birliğine müracaat ederek, Türk 
inkılabını anlatan bir film sena-

Çocuk tabancaları retile iblağ edilmiştir. 

ı h Sahtekarlar bu suretle müra 
ima at aneleri kabeyi iğfal ederek fazla mak-

Çocuk tabancası mantarları
na mahsus imalathaıı,elerin şe
hir dahilinde bulunmaları tehli
keli görüldüğünden badema a
çılmasına müsaade edilme'mesi 
ve mevcut olanların da şehir ha
ricine çıkarılması kararlaşmış
tir. 

Darülbedayi mürakabe 
heyeti 

Yeniden intihabı icap eden 
Darülbedayi mürakabe hey'eti 
on beş güne kadar intihap olu
nacaktır. 

Abdülhamit veresesının 
davası 

Abdülhamit veresesinin İn
giliz hükumeti aleyhine açtığı 
dava cumartesi günü muhtelit 
Türk-İngiliz mahkemesinde baş 
layacaktır. 

Lokantalardan istihlak 
vergisi ka.ldırılıyor 

Lokanta ve birahanelerden a
lınmakta olan istihlak resminin 
kaldırılması için lokantacılar 

cemiyeti hükumet nezdinde te
şebbüste bulunmuştu. Bu teşeb
büs kabul edilmiş ve resim kal
dırılmıştır. 

Tıbbiyeliler cemiyeti 
Tıbbıyeliler cemiyeti namile 

bir cemiyet teşekkül etmiştir. 

Bu cemiyetin gayesi tıp mesle
ğine intisap etmiş bütün arka
daşların ihtiyaçları için çalış
maktır. 

Hüseyin Bey 
Ankarada bulunan gayri mü 

badiller cemiyeti reisi ve İstan
bul meb'usu Hüseyin Bey dün 
şehrimize avdet etmiştir. 

İbrahim Tali Bey 
Şark umumi müfettişi İbra

him Tali B., bir kaç gün evvel 
şehrimize gelmiş ve evvelki gün 
de Bursa'ya gitmişti. 

İbrahim Tali B. dün avdet 
etmiştir. 

Serbes dersler 
Güzel san'atler birliğinin ser

best derslerine önümüzdeki haf 
ta başlanılacaktır. Bu dersler 
resim. edebiyat, musiki dersleri 
dir. 

biyo istemişlerdir. Ciirmü ka
nuni teşkil eden bu haraket üze 
rine evrakı ve mütecasirleri der 
hal müddeiumumiliğe verdik." 

Bu iki komisyoncunun tek
rar tevkif edilmeleri alakadar
larca muhtemel göriilmektedir. 

Ağaoğlu Ahmet 
Fazıl Ahmet Beyler 

Başı birinci sayfada 

çe de bu kelime maalesef onun 
tuttuğu üslubu ihtiıyar edenlere 
alem olmuştur. 

Ben en çetin fikirleri anlat
mak için nezaketin, kibarlığın 
hududundan bir milimetre bile 
dışarı çıkmak icap ettiğine kani 
değilim. 

İçinde yaşadığı memleketin 
dilini adamakıllı öğrenmek kül
fetini ihtiyardan kaçınır görü
nen Ahmet B. memleketin inkı
lap işlerinde çok çalkanmış bir 
şahsiyettir. 

Bunu her zaman öyle bildim 
Kanaatim şudur ki kendisi insi
camsız, inzibatsız karakterile 
ruhunda kaynar bir gençlik de
ğil, idrak ve muhakemelerinde 
bir cocukluk göstermiş oldu." 

Ağaoğlu Ahmet Bey de hadi 
seyi şöyle anlatmıştır: 

- Ben konuşuyordum; ar
kamdan Fadıl B. geldi, hayret
bahş bir nara ile ve kıpkırmızı 
kızarmış bir halde bana hitaben 
t :diki: 

"Bu memlekette sana yapı
lan hürmet bir sadaka kabilin
dendir; bunu sui istimal etme
ne müsaade etmeyiz." Cevaben: 

- Sen kim oluyorsun, senin 
gibilerin hürmetinden müstağ
niyim; çekil buradan, dedim ve 
çekildi, gitti; hiçbir cevap ver
medi. 

ryosu istemiştir. 
Senaryonun, inkılabımızı 

başından nihayetine kadar ve 
iyi bir surette tertibinin bilhas
sa nazarı dikkate alınmasmı 
film şirketi bilhassa kaydetmek 
tedir. Güzel san'atler birliği mil 
dürü, şirketin bu teklifini Ede
biyat şubesi reisliğine havale et 
miştir. Edebiyat şubesi reisi Hil 
seyin Rahmi beydir. 

Hüseyin Rahmi B. in bu tek 
lifi, şube idare heyeti intihabın
dan sonra hey'eti idareye arzet
mesi muhtemeldir. Bundan son 
ta edebiyatçılarımıza böyle bit 
teklif vaki olduğu bildirilecek
tir. 

Flim şil'keti kabul edecek 
senaryo için epey mühim bir pa 
ra sarfedecektir. 

Bir tavizh 
Posta ve telgraf başmüdürü 

Hüsnü Beyden şu mektubu al
dık: 

16 Teşrini sani 930 tarihli 
nüshanızın 3 üncü sahifesinde 
(Z. Besim B.) başlığı altında 
çıkan fıkrada benden naklen 
(Müfettişlerin geldiği yalandır) 
cümlesi kaydedilmektedir. Bu 
mevzu etrafında gazeteciler ta 
rafından vaki istizaha verdiğim 
cevap: ( - haberim yoktur) dan 
ibaretir. 

Keyfiyetin tavzihini hürrr~t 
lerime terdifen rica ederim den 
dim. 

Konferanslar 
20 İkinci teşrin 930 perşem

be günü akşamı saat 21 de Ma
dam des Fougeres tarafından 
"Sahnede ve salonlarda şiir ve 
hitabet" mevzulu bir konferans 
verilecek ve Tükçeye de tercü
me edilecektir. Bunu müteakip 
FranzPeterSchubertin en güzel 
parçalan çalınacaktır. Bu konfe 
ransa herkes gelebilir. 

• • * 
İki dakika sonra gülerek yanı 

ma geldi. Ondan sonra kendisi
ni tekrar yanımdan kovdum. 
Sabri Bey (Cebelibereket), Ali- Kadın Birliği katibi umumi
Bey (Afyon) orada idiler. Ona liğinden: 19 1930 çarşamba gü
tekrar dedim ki: nü saat 16 buçukta -Macar ka-

Ben burada · Ankarada ça- dınları - hakkında Madam Kom 
murlar içinde memleketin iztı- yati tarafından türkçe olarak 
rabı ile kalbim müellim olarak Cagaloğlundaki Kadın Birliği 
çalıı?tığım zaman sen Ali Kema binasında bir konferans verile
lin yanında çalışıyordun, herşey cektir. 
hazırlandıktan sonra gelip bu- Arzu edenler teşrif edebilir-
rada bizlere hürmet, filan sözle- !er. Umumi klhip 
ri söylüyorsunuz " Aliye Eaat 

Tütün inhisarı müdiri umu
misi Behçet Bey diin idarenin 
yeni bütçesi hakkında demiştir 
ki: 

- Umumi bütçe 45 milyon 
liradır. Bu paranın 25 milyonu 
hükfunete verilecektir. 

Memurin masarifi yüzde se
kiz buçuktur. Bu miktara ücret 
lilere de dahildir. Umumi masa 
rif mubayaat masrafları hariç 
olduğu halde yüzde yediyi teca
vüz etmemektedir. 

Yerli puro sigarası tiitünll 
istihsal etmek için çalışıyoruz. 

Amerikadan tiitün tohumu 
celbettik. Adana mıntakasında 
tecrübeleri yapılmaktadır. 

Kadrolarda tensikat yoktur. 
Barem idarede gelecek seneden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Buğday ihracı 

Bu istihsal mevsiminden ev
vel bu seneki fazla mahsul na
zarı dikkate alınarak hasattan 
sonra dehşetli bir buğday ihra
catı yapabileceğimize muhak
kak na2arile bakılmakta idi. 

Halbuki şimdi vaziyetin ma 
alesef bu şekilde olmadığı tah
minden çok az buğday ihracatı 
yapmamızla gnrülmekterlir. 

Mesela geçen bir hafta için
de şehrimize 5634 ton buğday 
ithal edilmiştir. Bundan anca \c 
262 tonu hariç memleketlere .h 
raç edilebilmiştir. Buna muka· 
bil daima yekunu kabaran b r 
buğday stoku vücüt bulmakta· 
dır. Geçen haftadan bu hafta~ 
devredilen buğday stoku 25000 
tondur. 

Evvelce tahmin edildiği ka
dar buğday ihracatı yapamamı
zın başlıca sebebi olarak dünya 
buğday istih~alatının esasen bu 
sene fazla olmasıdır. 

İkramiye verildi 
Gümrükte kaçak silahlara 

ait tahkikata devam edilmekte
dir. 

Silahların meydana çıkarıl
masında amil olan müdiran ve 
memurlara ikramiye verilmiş

tir. 

Kambi110 Borsa.,, 
sterlin 1030- L~ \' R 65 -. ıc 

Do lor 0,47 -.19 5111ng 3 3•.SC 

Frank it 00,00 Mark. ı 98.l)> 

t.lrtt 1 oo.oı L•y 79 -.4~ 

Drahmi Ş6 - ,40 Ot nar 2fı -.6~ 

t•rınt 2 4~ .37,5 . Koron 15 - ,9( 

Güzel san' atler birliği 
müsamereleri 

Güzel san'atler birliği her 
sene olduğu gibi bu perşeml>e
den itibaren on beş günlük mü 
samerelerine başlıyacaktrr. İlk 
müsamerede Hüseyin Rahmi 
B. bir konferans verecektir. Mu 
hiddin Sadık B. in riyasetinde 
bir musiki hey' eti, bazı parça
lar çalacaktır. Tiyatro şubesi de 
bir perdelik bir komedi vl'rPrelı 
+•-.:.. 
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~~ • ıı 8' t ı Hikmet Beyin bir ı Mektepliler müsabakası : ı ~ Hari11., . hayat, kaza ve otomobil sigortalarınm ~-~ıCX:::CX:X:X:::X \arın akşanı<lan itib.ucıı 
çl,l"Jl ııyc mektubu '"""""y';~"i"'"'p;~;;~;""""""' ~ GuJatada L'mon hanınJ~-~;~: .. ~1~;0N slooRTASINA ~ı ASRİ S j NEMADA 
A~nn uwıdesl "Milliyet" tir Dün Bandırma ağır ceza reisi ve 

79 
h f 

4 
.. "T' Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 1 en mükcmmd A.merıkan e;crlerinden biri ve 

sabık rrüstantik Hikmet Beyden şu - .. .. unc_u a tanı~ . uncu u- •• l'üX FiLMiN bllvük faciası 
19 TEŞ.HİNİSANİ 1930 mektubu aldık: ' gunu,Daruşif!faka lısesınden 43 U N y o N 73 No K U L U P 

Muhterem Efendim. Osman Tarık B. kazanmıştır. 
lDAREHANE - Ankara cadde•i y E D lVl O N D L O W E ve M A R Y A Ş T ( 

No: 100 Telıırat adresi: Milliyet, lı. Bu günkü bütün gazeteler, avukat azısı şudur: 1 d . Kenan Ömer Bel-'.fendinin arık b1'r Tu"rku"n, Tu"rklu"g- u"n o"z r'ırkası 1 1 k b' k ~ d . tara'" an temsil edilecektir. Muzika<ı l\laestro POLIANS~\ tar , umpanyasını ır ere u~rama an sıgorta yaptırmayınız. 1 • 
tanbul. mektubunu neşredıyorlar. Yazılarda- ı d . b' B _.. lltblk edilmiştir. lavet~n: 4 G E R A R f) ~ 

Telefon numaralan: ki _ münasebetsiz ve hüsnü niyeti'l can aman y~nı. ır progr~m 7 elefon: eyoglu - 2002 ' Meşhur ( Clows - ..\ugustes ) !erin Cihaıışumnl ve bü 

1stanbnl 3911, 3912, 3913 ~~s~enag~b!;:e~~~~nv~;;~~~:.ı uh~~~ ~:~~!ı1~;iı~~~~ ~~1~:~::-ı ıJ:; Tu"tu .. 0 1.0b1. 8,rı unıunı nıudı·rıı· 01.0den· -------~ eğlenceli numaraları 
ABONE ÜCRETLERi ::,"nd~~:kı~t~~nn:~~':."~~~~~~~~ a~~j ~~s~~~i T~::~~a~ar~~f~a~a~~ U U U 9 ll 1 •••• B E N • H U R fllmlnden sonra 

G '!oki{~~~B~a~~r~tin sütunda ve yannki nüshanızda ay- sında k'f' im - b 1 Gônan idarei inhbariye ambarlarında mevcllt takriben yarım S E R $ E R l K 1 R 
3 aylıjt ·-. nen neşrini matbuat kanununun ver· gayrı a 1 ge ege aşa milyon kilo yaprak tütünün (Gönan-llanclırma) nakliyatı olbaptalti 
6 ,, 750 ,, 1400 " diği salahiyete binaen rica ediyorum. dı. O program muharebeden d kadar muazzaın, kuyvcdi, muhteşem ve ahenkta r bir filın g· 

miştir. N~:\ . YORK METROPOLiTEN operasından DENi. 
ve sahne bülblilti JEANNETTE MAC DONALD tarafından 

12 ,, 1400 " 2100 ,. Meselenin esası: Kenan Bey aley- çıktığımız zaman için belki iyi ~arcnamesi mucibince münakasaya v ,ıze ilmiş oldıığund<1n ta!ip 
hindeki davamdan tarziJU! üzerine idi. Güzeldi. Fakat 0 vakitten olanların nihayet bir halta zarfında Halıkesır ha~miidiirlii~üne ve 
vaz geçtiğim hakkındaki mahkemede bu zamana kadar geçen müddet şeraiti :ııılamak ii.ıere umum mlidürliık ikinci şube miidiirllijı;üne Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti resen nüthalar J O kurut 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiri1et• müracaat edilir. 

Guetemiz ilanların meı'uliyetini 

lcabul etmmı. 

Bugünkü hava 
Dön hararet en çok 16 en ız 1 O 

de rece idi. l'ugUn ruzgAr lodos 
!let·ek hın a~ık olıcakıır. 

Havalar azıcık serinledi mi 
hepimizde bir sümsüklük, bir 
ııyuşukluktur başlar. Hemen 
palto veya kamselemizin yaka
sını kaldırır, boynumu2u yağ
murda gecelemiş bir hindi gibi 
içine çeker ve mümkün olduğu 
kadar büzUlurüz. Ellerimiz de
lik cebimizden batakçı bir kira
cı gibi çıkmaz ya kıp kırmızı ke
silen burnumuzu çekerken çeh
remize verdiğiı:niııı miskin şekil, 
olur şey değildir. 

Böyle sünepe davrananların 
hepsine sorunuz, size çok üşü
düklerini söylerler, beri tarafta 
paltosuz gezen yakasını bağrını 
açanlar vardır 1ri tosun gibi ge
rer ve fişfunez. 

Üşümek ve üşüyorum zanne 
denler ve onım için b&ek gibi 
bUzülenler üıfirlcr .. Soğuk ta 
yılgın ve sllmsUklere muııallat 
oluyor. 

Hüda göatenneıln 
Serbest Fırkayı Fethi Bey 

kapattı. O açtı, o kapadı .. Kim
senin söz etmeye hakkr yok •.. 
Bu kapama hareketi için her 
gazete ciddi, litife bir çok şey 
yıudılar.Eh gazeteclle~ de ha
vadis lazım 1 Buna da bir · şey 
diyemeyiz. Lakin bu fırkanın 
taraftan geçinen ga~telerden 
birinin buyrun cenaze namazı
na diye alay etmesini görünce 
bila ihtiyar dilime: 

Hffuda ıöstermes\n aH.rt iamihJil 

rnesbuk ifadatımm doğru olup olmadı , arfınd T" k T" kl"k k miirac:ııılları. - d z a ur ve ur u o a- _ . __ -----------'------ ___ _ 
32 tablo, .'100 mugınni, 1000 kostüm ve JOO kişilik orke 

edtl miş tamamen tabii renkli ilk opera filmidir. 

gı :ı;;;..n Ömer Beyfendi tavzihlerile dar yükseldi o kadar terakki et·
beni değil, müvekkillerini alenen bir ti ki eski programla faaliyete 
daha tekzip etmiş bulunuyorlar. Mü· devam etmek terakimizi kabul 
şarünileyli Adliyenin en yüksek ma· etmemek olurdu. Halbuki bu öz 
ka.mahr·~a kıy~ctli. h~metleri .. sebket fırka önünde yürüdü-Ü bu terak 
mış; butt!!l ad!ıyecılerın . muşterek . . g . 
hürmetini kazanmış bir şahsiyettir. kıyı herkesten evvel a~ladı şırn 
Mesleki hadiselerde kendi mütalaala dı yenı programla yenı çalışma 
rmı daima hürmetle karşılamak iste- ile işe baslamak üzere hazırlık-
rim. Müşarünileyhin bu hasaihni , ta. . · 
müddei umumi Kenan Beyfendi pek O k b 1 d 
· · b'ld'kl · · · d' k' .. kili b' nu seven, onu a u e en 
ıyı ı ı · P.rı ıçın ır ı muş ır va . . . • 
ziyetten kurtulmak emeliyle böyle 1 herkesın bu y~nı fıkrı meserret
muhterem bir vekilin cenahı miidafa le alkışlıyacagı muhakkaktır. 
asma iltica eylemiş bulunuyorlar. · Sevim ey Türk, sevin ey Türk 

Kenun Ömer Beyı~ndinin sebep iti genci ve sevin ey muazzez "va
barile çok münasebetsiz gördükleri tan" 
davanın mliaebbibi müddeiumumi Ke Sevin: Çünkü yine onun izin 
nan Beyin haksız filli hareketidir. 
Bittabi münasebetsiz vasfı bana raci de yürüyecek yine onun irşadile 
değildir. Vekili müşarünileyhin '«- büyüyeceksin. 
mali tevazula feragat rica etmeleri -'--"'ı-8--0--.-1-b--d--.--ve bu sözlerini bir kaç defa tekrar s. . arü e ayı 
ile beraber - Ben Kenan Beyin ve- temellleri 
kili değil miyim bu tarziyeyi kafi gö- Hu ıktım 111!1'1 
rilnüz- demeleri bir hakikatti ki ne sut 21.:ıo ı a ISTAftBUL Bfl.Ell Yw 
tice itibarik bunu kendileri de inkar ~ ~~ ~ 
etmiyorlar. Tarziye verilirken lstan~ A 
bul Asliye Dördüncü Hukuk Heyeti ynaroz 
Hakimeaini teşkil eden Uç zat ve l1ir Kadısı 
Adliye müfetti9i vakıanın şahidi ol-
mak üzere hazır bulunmakta idiler. Komedi 6 tahl0 

Kenan Ömer Beyfendinin eski bir Müsıhip Z•d• 
Adliyeci sıfatile içtimai bir vazife te· Ce\Al Bey Bu ıktaın 
lakki eyledikleri tavsiyelerini hör- üniformalı zı 
metle karşıladım. Müddeiumumi Ke· bıtan için bi
nan Beyfendinin ihbarları ve mahke- Jetlerde teıızi-

1111 

11111111 me kararile tebeyyiln eden hilafr ha- llt vardır. 
kikat şehadeti yüzünden aylarla a- -------------

Kadıköy Süreyy• Sin•ma" 
KURT 
ŞARKiSi 

Ufe \'emer ıarslından Sesli ve 
Şarkılı fllm. 

---~--~--
lRTIHAL 

çıkta kaldığlmı, efradı ailemi müh
taç bir halde bıraktığımı, ihtiyar vaJ. 
de ve pederimin bu mahrumiyete kat 
lanamıyarak haotalandıklanru ve ken 
dilerini tedavi ettiremediğimi ve l:in
netice vefat ettiklerini hulasa; aylar 
ca devam eden şahsi feliketleriml bir 
Jihza düşilndüm. Kendi kendime 
- Her ne de olsa giden gelmez- de Akıehir e.ir&fıodan, Akşehir Ban
dim. Bu fecayiin müsebbibine karşı kası müessislerinden ve meclisi idare 
mesleklm!n yilksek haysiyet ve gereli reisi ~ebrimiz maruf tUccanndon 
namına phsen fedaklrlığT bir vecibe Akı•a zade Abdullah Bey tahtı 
teHUdd ettim. Ve Heyeti Hakime mü & 
ncehesinde verilen bu tarziyeyi ka- tedavide bulunduğu lstaobul sağlık 
fi görerek ve mahkemede de mev2uu yurdunda dün vefat etmiştir. Cenı· 
baha ederek devamdan feragat eyle· ze namazı Avasofya camllnde kılın 
dim. Ben tekrar ediyorum ki tarziye dıktan sonra Feriköyündekl ailesi kab
verilmiştlr. Gazetelere i~i aksettiren ristanına defnolunmuştur. Merhum 
ben değilim, Kenan Beyfendinin tek- memleketine birçok hizmetlerde bu
zip Amiz beyanatıdır. Binaenaleyh 
Vekil Beyfendinin _ MakQs hüsnü ]unmuş iıl hir t-At idi. Allah rabmer 
niyet göstermek - trtbiri de bana , !!!!!!!'!!'!,!!!-i !l!n.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ait ve raci değildir. \ sa .ıına - -Iktisacıı t~,arruf - olma 
Müddeiumumi Kenan Beyfendiye rahaten lnezuniyet verilmesine ka

gelince: Kendileri tarziyeyi - affe-' rahaten mevzuniyet verilmesine ka
dilmek- manasına teli\kki buyuru- nuncn lüzum yoktur. 

lütsek mü~en~is ınekte~i ınü~ayaat • Bu em<al•iz şaheser, önümüıdeki puırtesi akşsmındı·ı . ı Melekve Elham 
kOIIllSJOilUDdaD: •••• Sinemalarında birden irae$inc başlanacaktır. 

.\lei<tep uleb"'i içın ahnma6ı iktiza <'den 200 metre polrolıık ve 563 )e{ 
ınerr• eıhi;cıık kıımo,ıarın ı s-1 ı .930 ranhinct" hpaıı urr münakasası Bu akşam saat 21.30 ta 

ımaç cdıle_mcdi;\in t!cn 2?- r ı -9.10 tarihin_• mü; adil perşe mbe ıüııü ... ı FRANSIZ TIYATROSUND 
14 de ak nı p .zarlıkla mub,ıa•ı edllecej!'ı ıl~'1 olunur. 

Pazarlı~la so~a ve saire nıuna~asası 
Ali deniz ticareL mektebi müdürhij1:ünden: 

!\det 
2 Çift iskaralı soba ı 40 irtifaınıla 40 gen~liJtiııde 
8 

10 
Tek ,. ,, 120 ., 35 ., 

50 
25 

Soba tablası 

Kürek, maşa soba 
Odunluk kapaklı 

Körük 

için 

200 Soba borı"ıı 

100 ., 
bO Deve boynu 

çelik 'aç 
gah-anizli 
dirsek 

25 Adı dir>ek 
25 Şa ka 
50 .\nahtar ve ayna 

saç 

Bcrveçhi hala ! 2 kalem malzeme 23· 1 1-930 tarihine müsadif 
pazar giinii :aat on dörtte pazar !ıkla mübayaa edilecektir. Talip· 
Icrin ~artnamc>ini görmek üzre Ortaköy caddesinde kAin mektebe 
ve münakasaya lştirak edeceklerin lstanbul ik tısadl müesseseler 
muhaselıcc\liğine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları temi
natı mnvakkate makbuzunu hftmilen yevm ve suatı mezkOrda 
mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

Istanbul Sıhhi müesseseler mübaya-, 
at komsiyonu riyasetinden: 

Tıp talebe yordu için lüzumu olan • 28.'I • çift yerli malı kı•hlt fotln 
olbabtıkl şartnımı ve numunesi vecbile ve 25· 11·990 ulı gUnU Hat l 5te 
aleni miloılcua •uretlle llıı.le edilmek üzere münakasaya konmuştur. Bu 
b•ptakl şartname ve nUmuneyl görmek istlyeolerln mezkOr komıdyona 

milracutları ilin olunur. 

Ekmek, Erzak ve sebze nıunakasası 
Ali deniz tLaret mektebi mlidürlll~iinden: 

Madam Gabrielle Dorziat, Pierre Magni 
Gil Roland turnesinin ilk gala müsame 

olarak Bemştaynin şaheseri olan 

i S R.A EL 
Yarınki Perşembe 

LE PROCES DE MARY DUG 
Cuma gilnil matine olarak saat 15.30 

LE PROCES DE MARY DU 

lztırap çekiyor musunuz? 
Atn hlısettlğlnlı: yerde hem 

SLOAN'S LINIME 
koyunuı:; hemen atnnızı teskin ed 

deveranını ihya, lltehabı tenlı:I& ve 
izale eder 

T•kllOerlnden sakınını 

[ Ernst Johannson'un eteri 

(.,~ır~~~~~ 
MlLLl Sl GORT A 

bduı cemiyetinin o 

EURYTH 
Yeni ve bedii 
tin latif ve me 

ahenkll 

Harekab bed 
numerolannı fehrlmizde 
lbtifamlle vı iki temsil 

Fransız tiJatro ruyorlar. Bu kelime gön ili alma de- Netice şu oluyor: 
bir yerde" mek olduğunu ve sebebiyet verdikJe. A - Avokat Kenan Ömer Beyfen 

87 kalem ert.ak ve 1 8 kalem sehzt: 1 1·1 2-930 tarikine mil
sadif per~embe glınii saat on dörtte ibalekri icra edilmek iizere 
kapalı zarf ıı:mlilc ayrı ayrı mlinakasaya vazolunmuştur. Taliplerin 
,artnumeleriııi ıı;örıııck üzere Ortaköy t:addesinde kilin mektebı~ ve 
·;niiııaka>ava iştira! ethceklcrin İstaııbııl iktısadl müesseseler mu
hasebecili~inc tncli edeceklerı ve mukabilinde alacakları teminau 
nıuvakkatc makbuzunu hamilen ve kanunu mahsusunda tarif edi· 
len şekilde ihz,ır cd imi~ teklif mektuplan ile ) evm ve >aatı 
ınezkôrde nıektapte müteşe\..kil komisyonu mah>usun a müracaatları. 

Türk Anonim Şirketinden: 

BİRİNCİ İLAN 
'i 4 T eşrinlsaD L pazarı ısi 
Tetrinluni çarşamba 

saat 18 cie eıızerı ta 

"Ahibba tivei yajmada mepkU.t eyler ri vakıalara nazaran tarziye vazifesile di balada zikredilen dört muhterem 
ldayı" mükellef bulunduklarını düşünmek zat müvacehesinde bil.vekalc tarziye 

beyti geldi. 

Para kalkıyormuş 

Gazetelerden birinde oku
dum: Bilmem hangi memle
kette parayı kaldırmayı düşünü 
yorlannış. Bu tedbirin ne neti
ce vereceğini bilmem amma ak
lıma şu geldi: Acaba herkesi 
zengin edip bir'servet müsa\•atı 
temin edemeyince parayı kaldı
rıp her kesi fukara yapalım mı? 

dediler. FELEK 

ınemiştim. Midem ağzıma gele 
cekmiş gibi oldu. Bir tek keli
me bile söylemek istemedim, 
fakat , yine iğrene iğrene ağzım 
dan bir iki kelime döküldü: 

istemiyorlar. Ve bizzat veya veki11e- veriyorlar. Çünkii krndi muhtc:rem 
ri tarafından tarziye verildiğini sure- şahSiyetlerile tarziyenin hic bir alfi
ti katiyede inkar etmekte iseler de kası yoktur. 
bu inkarları yalnız ifadei mücerrede- B - Bizzat mahkemede hazır hu
lerine münhasır kalmaktadır. Maa- lunarak davacı sıfatile ben şahsen bu 
mafih, avukat Kenan Ömer Beyfe!'<li tarziye üzerine feragat l·diyorum. 
nin tavzibleri meseleyi bir dtreceye C - Müddeiumumi Kenan Beylen 
kadar tenvir etmiştir. Vekili müşa- di ise: davanın şu suretle sukut etti
r\inileyhın tarziye hususunda vekiilet ğini ve bir daha tecdidi kabil olmadı 
namesinde sarahat bulunmasrna lü- ğını zannediyorlar ve diyorlar ki: 
zum yoktur. Çünkü: ahkamı kanuni- - Kimseyi t;ırziyeyc tevkil etme
yeyc. nazaran davaya vekalet oııun dim, Hikmet davasın: tecdit kndreti
tefcrruatına da şamildir. Karşı tarafı ne kendisini sahip görüyorsa n1ahke
münasip bir lisanla tatyip suretilc meye gitsin .. 
feragati kabul etmek bir avukat için Halbuki Kenan Ömer Beyfend.i
şerefli bir tarzda vazifeaini ifa et· nin mektuplarında dahi itiraf edildi
mcktir. Ve bu hareket müvekkil he- ği veçhile, tarziye bir emri vakidir.,, 

T \SHll I 
l>linkil nu-hamızııı yedinci sahi

fe,lnde milndeıiı; l li!Aliahmer pi
,ang'lsuna ait 
;rndakl ",108. 
o!arak rerup 
olunur. 

listı!nin birinci sıra· 

numarn sehven 408 
edildiğinden ıa•hlh 

• 

-M A J 1 K 
• SINEMASINDA 

ALFRED PICCAVER 
LOHENGRJN ve l\1EISTER
SINGER AUS NUJ<:RNBERG'i 

tıganni edecektir. 

13 ıeşrlnsanl 1980 tarihinde tir· 
k-et merkeıi idaresinde inikat eden 
fevkıl!de heyeti umumiye tarAlın
dan ittlhaı olunan karar mucibince 
Milli •igorta Türk anonim flrl<etinln 
ıa;fiyesi takarrür etti ği cihetle Tica
ret kanunnnun 445 inci maddesi 
abk~mı na tevfikan .ırkette matlQbab 
olan zevatın itbu i!Anın Oçllncü 
defa neşri turiJ.lnden lıibnren bir 
sene zarfında şirkt te milracaat ey
lemeleri lilzumu llAn olunur, 

Hali tasfiyede bulunan 
:\HU! Sitorta T. A. flrkeıi 

tasft c memurları 

•rzedeceklerdlr. 

lstanbul ikinci ticaret 
sinden: 

Müfllı .ı\•eo Merdikya 
alt ve utılması mukaırer 
kireç kaymağı ve süt k 
22· 11·930 tarihine ınüso 
te;i günil ve anı nıilt•akı 

sut onda uhtakalede kut 
da açık arttırm• ile satıl 

karror olduğundan taliıı 
yevm ve •akti meY.kOr<le 
h!Zır bulunmaları ilan ol 

jliyonlum. Tam: l lifim damdan düşer giıbi Paşaya da: 1 kavradı: 1 Diye söy iend-C -
- Tekrar tekrar müsaadeni- Nasıl : - Sözlerimi tekrar ediniz... - BelkiY6 Hanım, artık zev- Birdenbire dilimdek 

zı nca, tazimlerimi arzederim -Hediyeleri geriye veriniz?.. Dedim. Ve ... Paşa mırıldan- cem oldunı!'.i:... kalku, ben de: 
efendim... ' Diyecek, nasıl:' dıl.. Dedi. Parmakları biraz daha _ Siz beyhude üzı 

Dediği saniyede, _ Bir daha buraya gelme.?i- O gidiş .. Rüştü Efendinin gi- ıııkıştı ve ilave etti: nuz. Beni bıraksanıza. 
Pasa niz.... dişi... Süklüm püklüm, ağlaya - Geliniz, sizi dairenize gö-

Dcd~. °Kat'i bir emir halin-' Diyebilecekti. Tekrar ettim: ağlaya.... türeyim... b Dedimd' ·1A~ay edder gi 

d 
- d k b k ı· 1 B b"y'l "stı'yorum Ha H'dd . y· li eyaz ış en mey an e agzım an çı an u e ıme - en o e ı · y- . - ı etın geçer. ıne ge - Dilim dönmüyordu, ne söyle- , , .. 

pasayı hemen bana döndürdü. 1 di söylediğimi yapınız.. nm kızım... yeceğimi bilmiyordum. Titre- - Bakınız ?~1a. 81~ 
. -. . · · o d babam go"zle D' k "d' · l k de- .. · k f · · · d - Hayır, sınırlı de~ Diyip çıkarken bir şey getir- - Verdıgınız o hedıyelerı ge- 1 n an sonra, - • . 1Y~.r~. gı ışı y~zı. aca me, ıgrentı, a amın ıçını em . b ak B k d 

mek için gidiyordu. N etekim de riye alınız. Ve .. Bir daha lıu ada 1 rinden yaşlar aka aka: gil .. Gorulecek şey ıdi l değişik eden kasırgalı heyecan nı ır ınız. u . ome 
öyle oldu. mı bu yalıya gelmekten mene- - Kızım, beni öldürüyor- Kalem ve .. İnsan dili bu gidiş devam ediyordu. O rahattı, e- darla kalsın ... Dıyoruıt 

Beldiği zaman: diniz. İstemiyorum!.. sun... ve çıkışı ifade edemez! mindi. Avını pençelerinin dibi- - ~as~l ol~ ~artı!II 
- Efendim, bunu z.atı alileri Dedim. Paşa, hayretle yüzü- - Mahvediyorsun!.. • • • ne seren ve keyif bulan yırtıcı - as aya~ı ..... 

E'tem iZZET 

· · h b R .. Ef d" Ç b · d d" b" h k d k" dl T k - Fakat, sız ıbenım _ Rezrl adam. Bunları senin ıçın azırlamıştım... me aktı. üştu en ı ırpın- - Dünyayı ana zın an e ı- Babam çıkınca odada ikimi% ır ayvan a ar sa ın • e • 
vanına bırakrnıyacağım. Dedi, zarif l:ıir mahfaza için- maya başladı: yorsun.... kaldık. Heyecandan zangır zan- rarladı: siniz ... 
, Gördüğiin göreceğin koynun den elmaslı altın bir kalem çı- - Aman kızım... ._Dem;!'.e, ya~var_md~YÔ~aşlad~. gır .titriyordum. Fakat, bir iki - Haydi sizi dairenize götü- = ~~ili·~ikahımız 1 
<laki altınlardır ... Ve .. Ben de bu kardı, uzattı. Arkasından da: -) Ben sana ne yaptım kı- Soyledıgı dogrı:ı.~ ı. ece~v, sanıye ne o, ne ben tek kelime reyim. _Sahte nikahtı ... 
na~aya yine karı olmıyacağım. - Bunu da lfıtfen valde ha- zım · •• . .. mahvol~caktı, . unya ona ":n- konuşmadın, göz göze bakıştış.. Yine, hiç 'bir şey söylemedim. _ Ne münasebet? .• 
Göreceksin... nımefendi hazretlerine verme· -Allahın emrı boyle kızım?. 1 ?~n kesılec~ktı. ı:akat, benım Ne yapacağımızı düşündük. Olduğum yere yıkılacak gibi -Münasebetsiz oldı 

Büyük bir cüretle: nizi rica ederim. Artık kendile- - Kabahat benim mi kızım? .. [ ıçın de aynı şeydı. Y ? .. Bu an - Çıkayım.. idim. Dilim ağzımın içinde so- _ Haydi sizi dairer 
_Elinden geleni yap... rile teşerrüf edebiliriz. Kendile Hiç birisine cevap verrnedim, lbütün bu sayılanları.ıçınde top- - Koşa koşa merdivenleri gu" ktan katılmış kaba, kemikli • B ' d ' 1 · · k d l d H kırdım d reyım.... ıraz ın enı: 
Demesin mi? .. Kan başıma n valdemdirler efendim... yüzüne de ha ma ım. Göztcri-ı uyor u. .ay . : . . atlayıp giıdeyim!.. bir et parçası gibi duruyor u. riniz geçecektir ... 

sıcradı: Dedi. Kapalı bir mahfazayı mi paşanın gözlerine diktirn: - Haydı, elınde~ılerı bı~,ık... - Önüme kim ~ık~sa boğa- Bir saniye beni b.ekledi. Cevap _ İstemiyorum. 
:_ Peki ... Şimdi görürsün!.. u~at~ı. Rüştü E!:ndi, bunları~~ -. Hayd.i ?': emrimi çarçabuk, Titriye .. tiU:iye, dırene dırene 2!ına atılıp kendımı kurtara- vermediğimi gön.ince, kollarımı 
Dedim Belli idi ki paşa o- dı agzından cıger kapar gıbı yerme getırınız... l masanın uzerıne bıraktı. yım... bıraktı, _ B~ı~i b~rakınız .. D 

na: · ' kaptı, bin türlli dil d0kmeğe Paşa da kıvranıyordu. Kıvra- : - Artlk gidebilirsin. Bir da- Diyordum. Bu ara yanıma so- - Beyhude kendinizi ü~üvor- (Bi 

B
. 'ye haşladı. Ben heo susuyor, bek- nılmayacak P:ibi ele değildi. Tek hcı burada ". örünme !.. kuldu. Korka korka kollarımı sunıız ... - ır sanı ... .. .. ,.., 



S. C. Fırkası 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Mithat B. avukattır. böyle bir 
Şey söylemişse sahsi bir nokta
)'! nazardır. Bu hukuki bir me
Bc!edir. 

Eşya kimin? 
Fırkamızın eşyası söylendiği 

gi;, · teberru suretile alınmıs de 
ğildır. Gerek merkezde ve gerek 
it:be!erde mevcut bütün e§ya 
Fethi Beyin malıdır. Ve hesa
~atı yapıldıktan sonra cemiyet
ler kanunu mucibince muamele
li ifa edilecektir. Fırkamız kim
Berlen para almamış, hatta fes
hine kadar teşekkül halinde ol
duğu için para ile hiç bir aza da 
!. d . . 'ay etmemıstır. 

Gazi Hazretleri 
(Bas tarafı 1 inci sahifede) 

memleketin hal ve İstikbali hak 
kında hasbıhalde bulundular. 
Cümhuriyet Halk fırkasının İn
kı:apçı bir fırkaolduğunu ve yap 
tığı inkılapların ehemmiyetini 
hatırlattılar. Cümhuriyet Halk 
fırkasının on dört milyon! k 
Türk Milletinin terakki ve teka. 
mülü hususunda tam bir feragat 
le yapması lazımgelen vazifeler 
den bahsettiler. Halkın alkışla
rı arasında oradan ayrılarak 1 
trenlerine avdet buyurdular. A.k 
sam y<!meklerini trende yediler. 
Vali ve kolordu kumandanı be
raber idiler. Tren yarın sabah 
Sıvasa hareket edecektir. 

t! iç beklenllmedlği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
alntakla kabildir. Onun 
için: 

t9 

TlJllBE Pll~NG ~Il 
BILETINl ALINIZ. 

51NCİ KEŞiDE 11 fT AN UNU
EVVEL !930 f)Al)IR. 

üyük "kramiye 

50.000 Liradır 
ANKARA 18 (Tclftfoala) - :':~~~'ı;;'l".~ Bütün m~srafları bizzat Fet

hi B. yapıyorlardı, Binaenaleyh 
daha tesis vaziyetinde olan fır
kanın İstanbul ocağı teşkilatı
tıın yeni bir şekil alması veya 
iiger bir fırkaya devri kat'iyen 

C'azi H. seyahatleriade yüzler
ce köy ve kasabadan maada 
tam 30 şehri ziyaret edecektir. 

_. ....... - -
Dün evlenenl·~r 

llıevzuu bahsolamaz! Dün Fatih evlenme memur-

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T l'ARIFESI 

lnfi1ab beklemiyorlarmıt !uğunda su zevatın akitleri ic-
Vakıa fırkanın infisahıı~ı hiç ra edilmiştir: 

1930 şcnesi Teşrlnisanlnin 25 inci ı;lınün,lcn itibaren 

hanı ahire kadar muteberdir. 
1ekJemiyorduk. Fakat bu hadi- Semiye H., Ahmet Ef.; Fik
lcyi gayet soğuk kanlılıkla kar- riye H., Ahmet Ef; Emine H. 
tladık. Ahmet Ef; Cemile H. Nuri Ef; 

Her halde hayırlısı budur ki Hacir H. Nuri Ef; Ayşe H. Re-
böy!e oldu. diyoruz. cep Ef; Nazime H. Dursun Ef; 

Serbest fırka azalarının mü- Üftade H. İbrahim Ef; Emil ya 
hiın bir kısmı halk fırkasina gi- H. y orgi Ef. İİ 

No tiuiut 

10 Şişli-Tünel 

Harekat 

f Şişliden-Tünele 
l Tünelden-Şişliye 

{ 
Kurtuluştan-Tünele 

11 Kurtuluş-Tüne[ Tünelden-K.urtuluıa 
( Harbiyede"- l'•ti'ıe 

12 Harbiye-Fatih l Fatlbten-flarbiyeye 

Birinci 
r'ısıla hareket 

Saat 
6,36 

3' 6' 9' 70,1 ı 
21. ıo 
21.30 30' 

5' 1 I' tebiJir. D!in öğle vaktı Fethi Beyazıtta evlenenler şunlar- J 
Beyden tebliği alınca fırkayı dır: Fatma H. Mehmet Ef; Ra- J 14 Maçka Tünel 
kapadık. Ayrıca hükUmet tara- hile H. Ahmet Ef; Nazife H. • 
ftndan bize bir tebliğ yoktur. İsmail Necip Ef; Emine H. ~ 

f :1,14çkaılan-Tünele 
l Tünelden-1\façkaya 30' 

6,og 
6,21 

20,30 
21,00 

7,10 4• 5' 
7' 

Zat= biz lbım gelen mua- Hamdi Ef; Latife H. Mehmet 'i
llıe!eyi yaptığrmrz için hlikume Akif Ef; Meline H. Serkis Ef; ü;. 
tin müdahalesini mucip olacak Serguhl H. Agop Ef. 

15 Takslm·Slrkecl { Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden-T•k>ime 

{ 
Maçkadaıı-Beyazıtn 

16 Maçka-Beyazıt Beyazıttan-!\laçk,•.J• 
1 Taksimden-~"atihe 

18 1 aksim-Fatih l Fatihten-Taksime 

6" 8' 
14' 
15' 
30' bir vaziyet mevcut değildir. 

Biz, fırkayı kapattığımızı vi- Dünkü içtima ve kararlar 
l&yete de bildirmedik. Çünkü Ressürans Türk anonim 0 ir
rnerkezi umumi hükumeti haber keti heyeti idaresi dün saat 4te 
dar etmiştir. Biz fırka eşyasını Hüsnü Beyin riyasetinde mu
tesbit ettikten sonra Fethi Beye tat içtimaını yapmış ve bazı mu 
teslim icin bekleyeceğiz." karrerat ittihazından sonra •la-

Mobilyalar ne olacak? ğılmıştır. 
Diğer taraftan frrka muhase- Beyoğlunda bir cerh 

bccisinin ızahatrna göre, hükft

{ 
Kurtuluştan-Beyızıta 

19 Kurtuluş-Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 

( 
Beşiktaştan-Bebeğe 

6' 11' 
22' 

'; Beşiktaştan-Eminönüne • ı Bebekten-Eminönilne 8' 16" 
Jı: 22 Bebe.le-Eminönü Emınoniınden·Bebeğe 
~ Hebekten Karakoı·e 45' 
GI 1 Krokoyden·llebege • ı l Btlıekten · lleşikıaşa 
• { Or<.alöyden-Aksaraya 10' 16' 
nı 23 Ortaklly-Aksaray Aksaraydan·Ortaköyo 20' 

... { ı· " • Beşik taştan· 1 aune 
a:ı , 34 Beşlktaş~Fatlh Fatihten·Beşiktaşa 

7' il' 
15' 

7,.35 
6,40 
6,33 
7,30 
8,l6 
6,4-0 
7,30 

6,01 
6,26 
6,30 
6,45 

22,25 
23,IO 

6,06 
6,45 
7,00 
7,46 

t'lıctin tasfiye neticesinde fırka Evvelki gece saat 2 buçukta 
eşyasına vaziyet etmesi mevzuu Gülbahçe gazinosundan çıka
hahsdeğildir. Buna sebep ola- rak Halepli sokağındaki evine 
rak ta frrkanm kendi kendini gitmekte olan çaycı namile ma
fcshetmesi gösteriliyor. Frrka- ruf Hatice, Çukur sokağı başın-
1\tn bir kısım muhteşem mobil- da arkasına düşen Adapazarlı 

32 Yclerinin borçları ödemek için Abdullah Sırn ile kavga etmiş. i 
l Aksareydan Topbpıya 6,12 

T6pkapıdan-Sirkeciye 6' 10 6,"13 
Sirkeciden- Topkapıya '.!O' 7,09 

Topkapı-Slrkecl J Topkapıdan-lleyazıta 60' 24,00 

'atılması zaruri görülliyor. Abdullah Srrrı Haticeyi bı- .: 'I 
Fırkanın İstanbul teşkilatı çakla vücudunun muhtelif yer- aı 

erkanı, infisahtan milteessir ol- terinden yaralamış ve kaçarken ~ 
t'lıakla beraber bu vaziyeti, frr- yakalanmıştır. Hatice Fransız • 33 Yedlkule-~lrKecl 
kayı karışık bir hale getiren, hastanesine kaldırılmıştır. :=- I 
ftrka bünyesini süpheli göste- I "' 
ren hataların tabii ve mukadder İşlerinden çıkarılan- ~ 
bir neticesi olarak telakki etmiş 1 b" • .ıı: 
1
erdir. arın ır rıcası cı: 37EdlrnekapısirKecl 

Hususi içtimada dert Zeytin bumu tıpa fabrikasın \ 
yanmışlar da çalışmakta iken işlerimizin 

1 
Btyazıttaıı Topkopıya 24,3J 

1 fopkapıd:tn Ak,araya 
Aksaraydnn· Yedikuleye 
Yedikuleden-Sirkeciye 6' 11' 
Sirkcci<len-Yedikuleve 20' 
Yedikuleden ·lle•Jzıta 60' 
Hcyazıttan· Yedikuleye 
Yedikuledm-Ak<arnya 

6,08 
6,3,I 
7,IJ 

24.00 
24,3() 

Aksaraydan · Edım<kapıya 6,04 
Edirnekopdan-Sirkeci\'e 7' 14' 6,JO 
Sirkeciden ~:dirnekapıi·a 24' 7,GJ 
l·.dirnekapı·lm· llcrnııta 6'J 24,00 
Beı azıttan ~:dirııekapırn 24,.10 
F:dirnck•pıd:ın ~l..saraye 

Son 
l are'\:et 

Sa•! 
24,14 
24,38 
2J,JO 
24,-

!,02 
l,f)) 

:.!. ,3) 
2·.,0) 
20,r),j 

20,JO 
22,20 
21,JJ 
18,30 
19, 15 
21,00 
21,50 

-. -. 
21,59 
22,42 
24,40 
ı.~5 
2,05 

20,44 
I! t,.JO 
20,JO 
21, l 6 

-. -
22,10 
2;1.4(> 

l,OJ 
1,45 
2.~ 

-.-
22, l 4 
2l,54 

1,00 
1,45 
2,0;:i 

-.-
22,20 
~2,55 

1,00 
1,4~ 

'2,05 
Evvelki gece Kalmis apartı- azalmasından kadro harici edil 

ltıandaki fırka ocağında hususi dik. Fakat bizim bir sigorta ve 
Surette son bir ic;tima yapılarak taavün sandığı namile bir san
'ıbasbihallerde bulunulmuş, gali- dığımız var. Buna her ay kazan 

~~~,...---,,...-~-;:--- -:-:--;-:~~,.,.-:~7"""--:--:~ 

TUr,dya ,~ Bankasınddn: :ılukaduema Galatada .\ı.11mu 
fnegolde J ıamidiye mahallesinde diye caddesinde 11 No. lı k~ğıtçılık 

ŞiikrüE!endive Jit27. 949 [\o. bir adet '" matlı" -ılık Türk anonim ;irke
mülga iıibarl miill hi;se senedi zayi · ıindc mukim ike;ı eJ,·evm ikametgA· a fırkanın neticesiz ve kısa öm mış olduğumuz yevmiyelerimi-

1 
"İinü ve boşa giden faaliyetleri zin yüzde dördünü terkederiz. 
ı.ir hayli yadedi!miş ve bir ka- Fabrika nizamnamesi muci-

edilmiş oldu~undan yenisi verilecek lıı ınrçhul Jlober flayım Efendiye: 
tir Eskisinin hı.kmü oln,adı~ı i\;\n J,w,bul ikinci icra memurluğun· 

b. b b. k olununr. 
1 

~ıt parçasına şu meşhur farisi ınce u parayı ıze verme ------------
h~ . mecburiyetinde iken müracaatı lst. Asliye ınnh~emesi birinci -Yı • yazılmıştır: 

"B -h .. mızda daha Ankaradan para gel hukuk dairesindcnı 
h erayı masla at encumen medi bu gün yarın gelir diye bi isale ı ı. Men~e ve mahtumu 

ha tent, nişenstent, güftent ve zı' ı'kı' aydır u"mı'tlendı'rdı'l,,r. E- S ' h d 
h - \'irketi tarar:ndan ~ u.tan .?marnın a ~r astent. .. " sasenbı'z yevmu"n cedı't rı ·k·nce- 'I · \l 1 İ • ' 23 N. da mukim ' urıs ' >ra.ıam ~U Yani Türkçesi: " ş için __ en- dit yaşarız. İki aydır da boş ola El. aleyhine ikame olunln üç bin 

1. l'llen yaptılar oturdular soyle rak geziyoruz. Efradı ailemizle be~ yilz yetmiş ~ç liranın t•hsili 
~1er v~ kal~tılar" ! Dün fn:ka hepimiz perişan bir bir vaziyete hakkındaki ta;diki haciz dava,ından 
!ı Crkezıne gıden gazetec.'.le~: düştük. Makamı aidi~in nazarı dolayı mum"i!eyh il4nen vaki ıebli· 
1.~r zaman fırka evrakıyla ort\l- dikkatini celbetmenizı efradı a- gıtı kanuniye üzeriae yevmi tahkik 
~ olan idare hey'eti masası üze- ilemizle çok rica ederiz. 
rı olarak tayin kılınan 13-11-930 mi· 
!.-· de nasılsa unutulmuş olan bu Kırk arkadaş namına Bakır-, hine ınüsadif pcrş mbe günü tah· 

"ıt parçasından maada her köy Yeni mahallede karakol so kikıt hAkimlığl nezdinde ispatı vü· 
['Yin kaldırıldı~ını görmüşler, kağında 22 numaralı hanede cut ttın.·diğinden gıyabında uhki· 

0ftka odacı ve hademelerinden Ahmet oğlu.,.s.al.....,ih,,______ kata bnşlanuak H. u. M. K.nun 
aska ancak birkaç fırka azası- Oevredil~cek ihtira beratı 398 inci maddesi mucibince hakkın 

t\a. tesadüf etmis.lerdir. Kutu•.arın imlAsı bandroll•nması d · 1 k 101 a gıyap kararı litihaz eoi ere • 
Mevhum bir rakam ve e ~salı' bususlarıncla müstamel · .,., ~ inci madde mucibince t<blığine başka 

l "U azadan biri, S.C. fırkasının m,kinelerln donanimlerine dair, hak· 
bir gılna muameleye l>akm•ksızın 

Stanbul teşkilfttnda aza mik- kındaki icat için Sanayi müdüriyrti devamı tahkikatın 15 .12.930 pazar-
~arınrn son intihapla 25,000 ka- umumiyesinden istihssl edi:miş olan test g~nü saat ı 4 de talikine karar 
-ıar olarak tesbit edildiğini ve 28 Teşrinisani 1928 tarih ve 704 
tıı numerolu ihtira beratı hakkında bu verilmiş oldujtu,Jan yevın \'e vakti 
<ı.amafih bunl::ırın hic biri res- kore başkasına fe~ıi'; -eyıhut ican mezkôrde hazır bulunmadı;tı takdir-

~en kaytli olmıdıkla~ icin ha- verikceğinden n:czlOr ihtirayı de hakkınd1 gıyap mu.ıme!csi icra 
_ıl:i bir mevcut addedile~yece satın almak veyahutt isticar olunacağı tebliğ makamına kaim ol-
~t i ~Öylemistir. etmelı: arzusunda bulıınan zevatın mak üzere IIAn olunur. 

dan: llayım, llanrl, Amram, lsak 
ArnrJm efendilerin al•yhlni;:e lstan
bul m•hkemei asliye ikinci hukuk 
d ıirtsinden istihsal ve berayı infaz 

dJirenıize tevdi eyledıkleri 16.'ilJ 
lirarun maa masarif ve ücreti vek4 
Jet tahsilini ınutazammın '.!5-5-92.'l 
tarih ve 928· 151 No. lı hükmü lllın,ı 

tevfikan tesviyeyi deynl nntık ol· 
m•~ üzere tarafınıza gönderilen 
ödeme emri lkam<t!'Ahınızın mec· 
huliycti hasebile tebli! kılınamıya· 
rak t:bliP;atın il<lnen icrası takarrur 
etmiş olmakla tarihi neşri li!ndan 
icilıar<n hr ay zarfında 930-4206 
dosya numa:asını mustıshiben dı· 

ir<ye bizıat Ye yahut tahriri olarak 
icranın durmasını müstelzim bir 
evarıskı resmiye ve bir itirazı kanuni 
sert \'e etyaı eylemedi~ini• ve rnüd· 
deti 111t:zl.Urcnin hicamın1 mliccakip 
8 gün zarfında dahi borcıınuıu bir
riza t ,s,·i~e veya itfa}a tekabül 
edec<k emv•I göstermediıtiniz tak· 
dirdc gıyaben ifayı muamele oluna· 
cagı malumunu1. olmak ve ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim bu· 
lunmık üzre ilanı keyfiyet olunur. 

l Fırka haricinde ve halk küt- lsıanbul Yenipostahanc arkasında 
eleri arasında umumi intiba, Aşir efendi kütiiphane:i caddesinde 
~aten ortalıaı biraz bulandır- Türkivc Han No 18 2 ! de mukim 
lb " vekili. HA;';Rf WALTER !STOK 
l aktan ve bir cok sui tefehhüm El. ye müracaat eylemeleri. 

1 ~the' sebep olmaktan baska esas- htanbul 2 ncl icra memurlu-
ır iş görmeğe muvaffak ola-

Ilı ıundan: 
~ ı~·an, belki de bilmiyerek ba- Bir deyinden dolayı mahcuz 
~~ k?ranlık emellerin inkişafına ve furuhtu mukarrer bulunan on 
k nı.ın olan bu fırka ucubesinin beş çift ayakkabı 20 teşrinisani ta
~ <ılkması hayırlı ve zaruri oldu- ril.ine müsndif perşembe günü s .. ı 
tı merkezindedir. Her tarafta 12 den itibaren 14 de kadar Galata 

kat,.n bünyesi itibarile yaşama Yemeniciler caddesindeki mahalde 
~:~İliyeti mefkut görülen bu bllmüzayede satılacağından talip 
1 

1 fırkanın kaoıları kapanma- olanlar ycvm ve saı!I mezkOrde 
~tok memnuııiyetle karşılan- mahallinde hazır bulunacak memu· 
'tı.rq ve sui tefehhümleri kaldır- runa 930-2859 dosya numarası ile 

Piyango mudürlü~ünden: Şart
name ve nümuneleri veçhile 
evlenme ve noter evrakı tab 
ettirileceğinden tab'a talip ola
cakların 19-11-930 çar~amba 

günü keza 50,000 :.ıdet üçüncu 
sınıf evlenme cüzdanları tab 
ettirileceğinden tab'a talip ola
cakların 22-11-930 cumartesi 
günü saat 1 S te pey akça! .. rı 
ile birlikte piyango mudürlü
ğünde müteşekkil tayyare cemi
yeti mubayaat komisyonuna 
müracaatları. 

/'..ayi - Derununda bir miktar 
para ile kendimin \'e reflkamın nü
fus cüzdanlarımızı iki kıtı nomıma 

muharrer senedi ye !skin mtid!riye
ılnce ikımetime tahslı olunup ınu

ımtlel tefliziyesl derdesU ikmal ha
nenin muvakkat tapo senedini havi 
bir çanta zayi edilmiştir. Para bula
na ait olmak ilzere aşağıdaki ıdre
•lmc getirdljti takdirde aynca mem· 
nun edilecektir. Aksi takdirde zayi 
olon evrakın yınilcrl çıkarılacağın

dan hükümleri olmadığı il!n olunur. 

ıştır. müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Gadikpaşa'da Neviye <otağında ~ No. 
hanede mukim Sehlnlk :nübıdille · 
rin<lcn Arif ağa Zade Mehmet Osma~ 
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11 ·-ı Deniz levazım satınalma komis yo-
1 nundan: /Jugiinkii l fi mecemlz 

Soldan sağa ve yukardan aşağ'ı 
ı - Ufak (3). Geniş değil (3). 
2 - Uzak nid"sı (2). Sevda (3). 

Genişlik (2). , 
3 - Büyük bir hay,·an (3). K•

lın kumaş (3). 
4 - Lüzum göstermek (7). 
5 - Üst değil (3). Buz yağmuru 

(3). 
6 - Yemek (2). Kemale erdirmek 

(5). 
7 - Ördeğin ağabeysi (3). Arka 

(3). 
8 - Bir hamur tatlısı (7). 
9 - Lakin (3). Sır (3). 
10 - Nota (2). Zade (3). Yuva 

(2). 
__.!.!. :=-_Ekmı;_k_(2) Dem (3). 

Yeni neşriyat 

Noterler ve Hukuk 
Bu ünvan altında 1stanbulun altın 

ci noteri Galip Bingöl Bey tarafın
dan bir mecmua neşredilmiştir. Mec 
muayı mesleki büyük bir ihtiyaca ce
vap verecek mahiyette bulduk. 

Münderccatı; sal3hiyettar bir çok 
imzalan taşıyor. ve vasiyetnameler 
protestolar, satış senetleri için {i"ran
sız, İsviçre ve Türk noter dairelerine 
ait modelleri ihtiva ediyor. 

Kütüphanelerden veya Altıncı No
ter dairesinden tedarik olunabilir. 

E!'kı;e ıir vilAyccınin ;,\J1ııalıççı.< 

kazıt.sına muzar Sıkı viran karyesi 
civarında kroki•inde muharrer mak
taı taliden miktarı sene\'lleri olbaptı· 
ki şartnamesinde giısterildigi \'eçhile 
üç senede 5347 küsur kantar yaş 

ve kuru meşe odunu ile 809 küsur 
kantar meşe kömürü kat ve imal 
ediltLck üzere odunun beher cedit 
kantan l kuruş 9f) santim kömürOn 

29 kuruş ~6 santim bedeli esasi üze
rinden •çık müzayede usulile 14 12· 
9JO P""r gün•J s:ıat üçte Eskişehir 

Orman müJ'iriyeıinJc müreşekkil 

ihal..: koınisvonunda ıhale cdilme'ı\ 

ıızere müıayedeyc çıkorılmı~ıır. Şe

r.c.İli ınuY.Jyetleyi a:ılımak istiyerıl, rin 
Anbral.1 Or. ı ı miıdıiriıeıi umu
miyc,ilc 1 tanlıcl fakişchir Orman 
müdilrı) eti rlııe ve l\lihalıççık orman 
muaınc!~t ınemurluğuııa mürıtcaat 

eyle·nı::cıi. 

VIM MUTFAK 

TAKIMLARINI TEMiZLER 

lltr oecı ltıocer•. t&•a •e tu.uı 
Yl• ll• pek: lı:oi.aJ terıı.ııJebır. 
y._ bır paca•ra uurina bı.r u 
ViM ıAtPtırell teaııtı.necell et1•11 
'aa.ooJa eyice o•&laJ11U.1 Lelleler 
t:ıu uııı,,.dt llaıbotur •e teDcere 
f'• bu.oıanD11 tertemi.I parlar. 

ttK bıcakJ&n. ponelee .. Y&JJ. 
cını du•ar ~• dOtemelın ttım.ızhımek 
lem dab.ı mbtııu du Vllıl'uı d°"' 
kuodutu ı•tdt Pllb.11 '' 1elle uıı 
talaıas 

H•n•nııtk '-•" dıJ.,.ıv ttMı.a-h• 
İfı" Vt"' ••tımoı t41n••. 

ı..- • ........, ... u.&ı.ıt. .._, SA.la" ........ 
..,. ........ . ,. l 

2 ııdcr mcrrc 20 re~rinisani 930 saat 14 re 
ı ., motorlu vinç 20 Teşrinisani 930 saat ı 5 de. 
\'an ı;iillı E.ınis tcrs:ıncsi için lüzumu olan yukarıda yazılı Jkı 

motor ve hir motorlu vinç 20 Teşrinisani 9.30 tarihine müsadif 
p· r~embc günii ~ant 14 \e 15 de kapalı zarf usulile teklif edi
lecek fiatlı:r mU\ afık görüldiijtu takdirde ihale edilec·'ginden şart
namesini görmek isteyen !erin her gün ı c ı ermek isreyenlerin 
ih:,le gün ı e saattnda Kasımpa~ııda den iz levaz· nı -atma! ma ko· 
misyonuna nıuracaatları. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Cafer ağJntn J 127 besap numaralı ıkyn senc<lı mucibince 

1 lorhurda Sofular mahallesindl' Peştemab ha ıı derı nu <oka~ında 

eski 1 ı·e \crıi '"• numaralı 1 ir haney' ter in surctile emniyet 
sandıltJndan istikraz eylecliği ıki yliz 'irm! liranın ,adesi hulii· 
liird · ödcnmeu " ı:den dolayı sntılı•a ı ıkarı'arnk 22 tqrinisani 
930 tarihinde saat c n altıda >aı dı'.' idaresinde kat'! kararının 
çckiıeccğine dair olan ilan varaka ile 1'eraber i barnamenln tebJi. 
gi için icrJ kılınan tahkikat ncliccsindc t orçlu mumaileyh Cafeı 
ağanın l'Clat ettiği \'C Yeresesinin mahdumu Cihat Bey ile keri 
mesi Seniha \'C zcı·ccsi Cazihe Hanımlardan ibaret okluğu anla· 
şılnıı? ve munıaileyhima Seniha ve Cazibe l'anımlara relıligat kra 
edilmiş ise de mahdumu mumaileyh Cıhat Beyin ikar.:ttgAhının 
meçhul bulnndup;u anla~tlmış oldu°P;undan t< bliğ makamına knim 
olmak uzrc ilanı keyfiyet olunur. 

* * * 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Mehmet clendinin 3657 hesap numaralı deyıı senedi mucibince 
Kasımpaşada l\liçllkpiyale m8hııllcsinde Tahıaköprü sokagında eski 
17 ve yeni 27, 29 numaralı bir haneyi terhin surctilc cmniyı:ı 
sandığından istikra;ı; eyledip;i )'ÜZ elli bir liranın vadesi hululimdc 
ödenmediğinden dolaıı satılığa çıkarılarak 26 Teşrinisaui 930 tı

rihinde saat on altıda sandık idaresinde kar'! karnrımn çekil~cc
~in~ dair olan iltln l'arakasile ilıbarnamenin tebliği için icra ktlı· 
nan tahkıkat neticesinde borçlu mumaileyh i\Jehmet efendinin 
vefat crri~i Ye vcrcse>inin refikası Zehra Hanım ile kebir mahdu· 
ıııu Niyazi Be)· v: uç kebire kerimeleri , "ecmiyı· Fethiye ve :c· 
her hanımlardan ibaret bulunduğu ve ikametgahlarının meçhul 
buhındu~u nnla~ılmt~ olduıtıından tebliğ makamına kaim olmak 
i.ızre ilam keyfiyet olunu". 

• • • 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Xurkadi. ..-c \lü[tclıir hanımlarla llayrunnas v..: lladimunna. 
Beylerin 3009 hı~ap numaralı dcyn senedi mucibiııcc Heyoğlunda 
Feriköyun e lkind kbım mahallesinde Hanımoğlu YC !laso soka· 
ğında ~ski 42, 47 ı·c yeni 74 numaralı bir hanenin otu?. iki hb 
><e itibarile • )İr:ni his"sini terhin rnrıtilc Emniyet s~ndı~ından 
istikrnz eyledikleri dört yüz kırk sekiz liranın Yadcsi hu!uliind 
ödcnmcdil!,indcn dolayı 22 te~rinisani 930 tarihinde s.ıııt on altt· 
da sandık idaresinde kat'! kararımn çekileceğine dair hissedar ol 
rnak münasebetıle :Vluammcr llaıuma il;l.n varakasilc ihbarname 
nin tclıliği için icra kılınan tahkikat neticc,inde mezkur emıilkl 
hissesile alakadar Muammer Hanım namında bir kim;cnin bil.nem 
diği :ınla~ılmış oldup;undan teblijt makamına ka;m olmak lizr 
il;l.n t keyfiyet olunur. 

* "' • 
Emniyet sandığı müdürlüğünden 

Anc Şaziye, \lüftehir hanımlarla Orh:-n \liıhat, ,\li Hıdvan 1 lay 
rünna:; ve 1 Jadimünnas Beylerin 2708 ıı" ·'P num1ralt deyn scnctl 
muı;ibince Bcyoğlıında Feriköyün 'e Birinci kısım mahalle Büyiık 

dere caılılcsiııde c,ki 5, 5 mükerrer 5 ve yeni 7, ıı, 11, 9, 1 
numaralı apartımanın Otuz iki hi»e itibarile yirmi lıi>scsinc mu 
kabil en.niyet sandıll;rndan istikraz eyledikleri on iki bin liranı 
vadesi hululünde ödenmediğinden dolayı 22 tcşrınis;mi g:ıo tar' 
hinde saat on altıda kat'! kararının çekilecc~ne dair hi,,;L•d·ır ol 
mak mlınasebctile !\luamıner Hanıma i!An rnrakasilc ihJı3ına ıni 
tebliği için icra kılınan tahkikat neticesinde mezkiır cmlakın hb 
sesile alAkadar Muammer hanım namında bir kimsenin bilinemc 
ği anlaşılmış olduğundan tebliğ makamına kaim olmak lizrc ilıln 
key!iyet olunur. 

• * "' 
Emniyet sandığı müdürlüğünde 
Ayşe, Şaziye, l\lllftehir Nurkadir hanımlarla llayrünnas ve l la 

dlmünnas Beylerin 39 14 hesap numaralı deyn senedi mucibin · 
Beyoglunda Feriköyünde Birinci kısım mahallesinde Hanımoğl 
ve Haso sokağında ·eski 42, 47 mükerrer ve ycnl 76 numara! 
bir hanenin otuz iki hisse itibarile yirmi hissesine mukabil emni 
yeı sandığından istikraz eyledikleri dört yüz elli liranın vade 
hululünde ödenmediğinden dolayı 22 teşrinisani 930 tarihind 
saat on altıda kat'! kararının çekileceğine dair hissedar olma 
münasebetile Muammer Hamına i!Aıı varaka:ile ihbarnamenin te 
ilgi için icra kılınan tahkikat neticesinde mezkfir emlakin hissesi! 
aldkadar Muammer hanım namında bir kimsenin bilinemediği an 
Iaşılm~ olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzre ilAnı ke 
fi yet olun ur. 
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~ Fırsattan istifade ediniz 
~ Elimizde mevcut Hğıt ve kırtasiyeye alt emtiamızı büyük 

tenz,J&tla toptan furuht etmekte olduğumu muhterem tüccar 
~ ve esnafın nazan lttil:lına arz eylerim. lstanbul Çiçekpazarın· 
( da ı 6 numeroln mağazada kırrasiyeci Hacı Abbas Zade 

c•t--~141M• Mehmet Abbas Kehnemuyl -ceeeeM 
~~--~~~~~~~--~~~~~~ 

Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketinin 
I 

Mühim bir izahı: 
Son zamanlarda Resimli Ay mtcmouı neşrlyınruıı, memleket vı hrl· 

!erin biç bir lhdyıam tatmin etmlyen köhne mevzulara, fıidesls yazıları 

bısrolundugunn gören müe5aeseınlıı, ıermuhırrirlerlnln vazifelerine ııihıyet 
nrmlş bu mıcmuıyı da kapamağı kararlaştırmıştır. 

Bwıı rağmen, lmdyos kaydının emni yeten illmlerlnde lı;almaMndan 

lltlfade ederek bu mecmuayı tekrar neşre devam edeceklerini llln etmek· 
tedlrler. 

Rcalmll Ay Matbaası T. L Şlrkıdnlıı bu yeni çıkacak mecmua ile hiç 
bir allkası bolonmıdığı llln olunur. 

MUeue!em!J yeni ıene tebrikleri Uo beraber ıevğlll ve gtlzlde brilerlnı 

RESiMLi ŞARK 
ilmi alanda fnkalldı neflı ve müfit bir alle mecmauı takdim edecekdr. 
llenttrlü yanbtlılın ,,. isim lltlbularının ön!1nı ııçmek için, muhıberaı ve 
mııamelltmızda dalma: 

( Re!lmil Ay Matbaa• T. ı. Şlrked ) adresini gayet nzıb ve sarih 
bir IUrette yazmawzı rica ve ( Resimli Şark ~ ınecmuımızı beklemenizi 
tavılye ederiz. 

Her bakkal ve mezıcl mağazaları için elzem olan 

PASTIRMA MAKİNALARI büyük 
n ufak boylarda her keseye elvcrı,ıı fiatlaria ma· 
tuamızda unlmaktadır. 

lıtanbul Balıkpazar Taşçılar No 5 Paraskevaldls 
Biraderler. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 
Çanakkale İstimbotu 27 /teş- gün Gala tada Kara Mustafa 

rinisani/1930 perşembe günii sa Paşa sokağında Sahil Sıhhiye 
at 14 te aleni münakasa sureti- Merkezi Levazım Memurluğu
le tamir ettirileceğinden §art na münakasaya iştirak etmek 
name ve tamir edilecek h;tim- istiyenlerin saat 14 te komisyo 
botu görmek isti yenlerin her na . müraca~~laii ilau olunur. 

Gümüşhane 
darlığından: 

Defter~ 

Asker! ıınbarlarında mevcut ku!Janılmamış kiilliyetll otomobil 
llstikleri otomobil yedek a!At ve dinamo ve büyük küçük kıt'· 
ada motörleri ve hurda hallnda yaylar ve otomobil 25 teşrinisani 
930 uırlhine mUsadif cumartesi giinünden ltib:ıren taliplerin arzu
ıruna göre: toptan veya p~rakende pazarlıkla satılacağından tııliple

! rin müracaatlan. 

Deniz levazıınsahnalına ~oınisyonun~an: 
1!2500 kilo patates 
12500 
10000 
10000 
5000 
2500 
2000 

• .. .. .. .. .. 
2000 .. 

pırasa 

ıspımak 

kuru soğan 
lahana 
kereviz 
semiz otu 
taze bakla 

8 . KAmınuevvel • 930 Çarşam 
günü ~aat 14 de ihale edilecek
tir. 

Deniz talebe ve efradının 930 mali senesi ikinci altı aylık ih· 
, tlyııcları olan yukarıda yazılı sekiz kalem sebze münakasaya 
ı lr;on ulmuştur. 

3 KAnunuevvel 930 tarihine miisadlf çarşamba günü saat 
14 de yapılacak açık münakasada teklif edilecek !iatlar muvafık 
görüldüğü takdirde ihale edileceğinden şartnamesini almak isteyen
lerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatında 

teminatlarile birlikte Kasımpaşada deniz levazım satınalmv komi· 
syonuna müracaatları. 

L. 

Deniz levazım ~ahu alına koınisyonun~an: 
10,000 kilo yoğurt 8 ktnunuevvel 930 çarşamba günü saat !Oda 

ibale edilecektir. 
15,000 ,, silt 3 ,, ,, ,, ,, 

Deniz hastanesinin 930 mali senesi ikinci altı aylık ihtlyacı 
için yukarda mıkdarı yazılı süt ve yoğurt münakasaya konlmuştur. 

8 kanunuevvel 930 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 
onda yapılacak açık münakasada teklif edilecek flatlar muvafık 
görüldüğü takdirde ihale edileceklerinden şartnamesini almak iste
yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saa
unda Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyonuna müra
caatları. 

Gelibolu : 11 numaralı jandarma 
efrat mektebi müdüriyetinden: 

Tahsilde bulunan mektep efradının olbaptaki şeraiti veçhile 
yedi aylık ihtiyacı olan 122 bin ı 12 kilo birinci nevi ekmek 
miibayaa edileceğinden takarrür edecek bedelin haddi IAyiki gö
rüldüğü takdirde 80· l l ·930 pazar günii saat on beşte ihalesi icra 
kılınmak üzre 1· l l ·930 tarihinden itibaren bir mah müddetle 
ve kapalı zarf uıullle mevkii münakasaya konulmuş olduğundan 
talip Olanların şartnameyi görmek ve bir ıuretlni almak üzre ı ı 
numaralı jandarma mektebi kırargAhır.da müteşekkil münakasa 
ve ihale komisyonuna müracaatlar! ve verilecek teklilnameler ile 
teminat vesaikini vakti muayyeninde komisyona tevdi eylemeleri 
llAn olunur. 
~~~~~~~:-:-~~--:-=-~-:-~~~~-

Alman Kitaphanesi 
ile oğlu Tüne:! mevd~ 523 KARON 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kti lliyetlJ miktarda iyot, 

tanen ve fosfat mevcut olup cr.slcel 
uzvi ·eye sür'ad temessülU sayesinde, 
kansızlıt1, vereme btidadı olanla•• ve 
bilhassa emrazı asabiye ve zaf!yed umu· 
mlyeyı tesiran fifdyesl vardır. 

Genç ltızlaıl1, çocuklarda tealran 
nıflası pek ıerl olop renkılz, basta· 
lıklı, zayıf, 11racı veya kemik hastalık· 
lanna müptelJ. çocuklar os zaman zar
fında diş çıkarırlar. Çabuk yUrUrlor. Tom
bul tombul olurlar. 

suı ldyada sabnetlnl ... pnçllğlnl 
su! istimal eyllyc&lere, ademi iktidarı 

pek müesılrdlr. Kanı tezyit vı tasfiye, 
hazmı teıhi~ renge taze ilk vı veçlıo 
taravet bahşeder. Bez, e vram, cedlr, 
çocoklann yUs ve başlanndakl çıban· 
lar, ugenlit ve ekzemada pek müct
slrdlr. 

Hasan kuvvet faruba A vrupıda bi
rincili fi ibraz eylediği gibi bütün alemi 
tabab-.ne takdir tevlit eylemit. ecnebi 
ve memlekedmlzln etibbasının raporla· 
nru kuınmıştır, şı,esl 60, büyUlc 100 
kuruştur. Depoıu: Hasan ecza depo
ıodur. Eczacıları vo toptancılar• büyük 
ten •lllı. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı ------------.-::-= ___ _ Konya-Yenice hattı üzerinde 292, 296, 806 ncı Km. )erdeki 

taş ocağından TC\ros tünelleri tamiratı için çıkanlacak yonma ke
mer Te moloz taşı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 8 birinci Unun 930 pazartesi günü saat fö da 
Ankarada Devlet demtr yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekkrin tekili mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı ayni gilnde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
kAtipliğine vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, 
Eskişehir ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Cıvata ve vidaların kapalı zarfla münakasası 29-12-930 pazar

tesi günü saat ı 5 te Ankarada devlet demiryolları idareslndo ya· 
pılacaktır. 

MtinakAsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 ı kadar komisyon lı:Atipllğ:ine 

vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnllmelerinl on lira mukabilinde Ankarv 
ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. . "' "' 

2000 M 3 çam tomruğu kapalı zarfla münakasası 8 • 12 • 930 
pazartesi günü saat ı 5 te Ankarada devlet demlryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin Tekli! mektuplarınını n mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
ve Hayd:ırpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

;f; * • 
T 460 M 3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla münakasası s. ı 2-

930 pazartesi g'Jnü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. . 

Münakasaya iştirak ~deceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kAtipliğine 

vermeleri ltzımdır. 

Talipler m iinaka~a şartnamelerini on lira mukabilinde Ankauda 
ve Haydarpa~da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Haydarpaşa ve cıvarında mukim demiryollar memurin ve müs-

tahdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek 
doktorlar için bir otomobil . kiralanacaktır. Bu işe talip • olacak 
otomobil sahiplerinin işletme mlifetti~liği tahrirat kaleminden tcda 
rik edecekleri şartnameyi okuyarak i şbu ay ın (20) nci perşembe 

günü saat 15 te 1 l aydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira 
teminar akçesini hamil ol du kları halde iştirakleri ilAn olunur. 

::. ~- . 
Haydarpaşa eşya tahmil ve tabliyesi kapalı zarfla mlinakasaya 

konmuştur. 
l\lünakasa 8-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dev· 

Jet demiryolları idıırcsinde ya pılacaktır. 

:\1ünsk:ı<ııyıı i: tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı fi ll ndc saat ı 6,30 a kadar münakasa komis
yonu ~Ati pi' itine vermeleri l :l zını dır. 

T:ıiıpkr mu .akasJ ~arenam . !erini beş lira mukabilinde Ankarada 
va 1 laydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstanbul ticaret müdürlüğünden: 
Ekseriyet olmadığı için tehir edilen Clst. Manifaturacı, Tuhafiyeci 

ve müstahd~mini) cemiyetinin idare beyeti intihabı 20· ı 1-930 per
şembe günü C. H. F. Beyoğlu Kaza merk~zl binası dahilindekl ce
miyet merkezinde yapılacağı ve saat on üç buçuktan on beş buçu
ğa kadar intihaba devam edileceginden hüviyet cüzdanlarını hamilen 
reye iştirakları lüzumu cemiyet azasına i!An olunur. 

Tütün in~isarı umum ınü~ürlO~ün~en: 
Tokat, Erba~ idarei inhisariye ambarlarında mevcut takriben 

(700000) yedi yüz hin kllo yaprak tütünüu Samsuna kadar olan 
nakliyatı ile Niksar ambarlarında mevcut takriben (150,000) yüz 
elli bin kilo tütünün Niksu-Ünye nakliyatı olbaptaki şartnamesi 
mucibince 2 K.evvel 930 tarihine kadar münakasaya yazedilmi~ 

olduğundan talip olanların yevmi mezkı'ırden evvel Tokat ba~mü
dürlti~üne ve şeraiti anlamak üzere Umum l\lüdürlük ikinci şube 
müdürlü üne müracaatları. 

SEYRISEF AIN 1 - Merkez acenta: Galata kUprü 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; S!rkcci'dc Mühürdar 
zade hanı altında. Telefon lst 
2740 

Trabzon İkinci 
postası 

( REŞITPAŞA) vapuru 20 
teşrinisani perşembe akşamı 

Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu, Sams;ın, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

pazar lskelesile Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, lnebo
lu'ya uğrayar~k gelecektir. 

Mersin postası 
(ANAFARTA) vapuru 21 teş

rinisani cuma !O da Galatı 
rıhtımından kalkarak Ça • 

nakkale, lzmlr, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, A!Alye'ye uğrayarak 

Mersln'e gi'decelt ve dönüşte 
ayııı iskelelerle beraber Taşucu 
Anamor, Kuşadssı'na uğraya
caktır. 

Andifll Kalkan yolcu ve 
yükü gidiş ve 11elişte Fethi
ye' de aktarma suretile alınıp 

1 verilır . 
THEO REPPEN 

vapur acentalığı 

Elyevm limanımızda bulunan 
Norveç bandralı 

BAYARD 
vapuru hanıulesini boşalttıktan 

sonra Bulgaristan ve Romanla 
limanlarına hareket edecektir 

Fazla tafsi!At için Galata'da 
eski Uoyd Hanında Theo Rep· 
pen vapur acental•ğına müra
cııat Tel. B. O. 2274 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık Postası 

~ v~~!~!?1~~ ~ şembe akşamı saat 

l 7de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Küçükkuyu, Altın· 
oluk, Edremit, Burbaniye ve 
Ayvahğa azimet ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verilir 
Adres : Yemişte Tavllz:ade 

biraderler telefon lstınbul 221 O 

Devredilecek ihtira beratı 

"Sigarave buna mUmu!I meva· 
dın doldurulı11 vme paket yapılmas 
için alAt, hakkındaki icat !Çin Sanayi 
müdüriyeti umumiyesinden lstlhsıl 

edilmiş olın 18 klnunusanl 1917 
tarih ve 54~ numcralu ihtira beran 
bıkkındı bu kere bıtk11ını ferat 
ve yahut icarı verileceğinden m~s· 

kur ihtiraı sann almak veyahut 
isticar etmek aızus ında bulunan ze· 
vaııu lstınbul Yen~postahane ırka. 
11ndı Türkiye Han No. 18· 22dc 
mukim vekili HANRI W ALTER 
!STOK efendiye müracaot cvlemeleri. 

23 Kuruşa 

Soba borusu 
Sirkccı ~:büssuut caddesi 26 No. 

IST ı NBUL VİLAYETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa numarası 14 Hüsamettİil hey 

sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy Mühürda~ 
caddesi kurbinde olup arka tarafı Murat Alı 
sokağı ve tarafeyninde haneler mevcut olup 
bina inşasına elverişlidir. Mesahası miktarı(252) 
ziradır. Tahmin edilen 504 lira kıymet def aten 
verilecek ir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 
yüzde yedi buçuk pey akçası alınacaktır. sa:Ş 
muamelesi 30-11-930 pazar günü saat 14 e 
Üsküdar malmüdürlüğiinde pazarlık usulile ya· 
pılacaktır. R. .. "' 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Sablık arsa· Numarası 16 Hüsamettin beY 

sokağı Caf erağa mahallesi Kadıköy arka ciheti 
açık ve taraf eyninde haneler mevcut oluP 
ikametgah inşasına elverişlidir. , 

Mesahası miktan (256) ziradır. Tahmin e~!· 
len (512) lira kıymet delaten verilecektir. l\ftı• 
zayedeye iştirak edeceklerden yüzde yedi btı: 
çuk pey akçası alınacakbr. Sabş muameiesı 
30-11-930 pazar günü saat 14 de Üsküdat 
malmüdürlüğünde pazarlık usulile yapılacak· 
hr. R. .... "' 

Üsküdar Malmüdürlüğünden : ~ 
Sabhk arsa. Numarası 19 Maslak sokağı 

Çengelköy mesahası 256 arşın mıktannda oluf 
bina inşasına müsaittir. Tahmin edilen (128) Jı• 
ra kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye ış• 
tirak edeceklerden yüzde yedi buçuk pey ak~ 
çası ahnacakbr. Satış muamelesi 30-11-93 .. 
pazar günü saat 14 de Üsküdar MalmüdürltJ• 
ğünde pazarlık usulile yapılacakhr. R. 

* * "' 
Aksarayda Redif Paşa konağında mevc~t 

"288000,, kilo tütünlerden bu defa Ekispertı~ 
muamalesi ikmal edilmiş olan İzmit sıra Pas~~ 
mamul 813 denk derununda 13997 kilo tütuıı 
24-11-930 tarihinde mahalli mezkfırda bibni.İ• 
:;;ayede satılacağından talip olanlann şeraid 
müzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzere G~· 
lata maliye subesi tahsil memurluğuna ve tu
tünleri görmek isteyenlerin dahi 22-11-930 ta
rihinde mahallinde bulunacak memura müra
caatları ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_.... 

lstanbul ithalat Güm
rüğü müdirliğinden: 

6 s. 206 Tuzlu balık 

1 s. 16 Balık konservuı 
7 Fıçı 141 !! Tuzlu palamut balığı Transit 
ı " 

62 Tuzlu hamı! " I Çuval 7!! Kabuksuz badem 

5 s. 751 ipekli pamuklu mensucat 

201 Adet 6570 Kereste, biçilmiş, rendelenmiş çam tahtası 

14 " 
496 Tehi ağaç fıçı 

8 ,, 194 Tehi demir hçı 

9 s. 27 Tehi teneke 
s. 10 " 

,, 
23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 Adet 1,440 ipek mendil ve örtü 

ı Paket 2 910 Devekuşu ve hindi kanadından saplı sUpUr~t , (. 

Müfredatı yukarda yazılı on dört kalem eşya 22-11-930 1
g ~

binde saat ikide bilmüzayede lstanbul ithalat gümrüğü saOŞ 1' 
misyonunda satılacağı iHln olunur. 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: . 
,ıın• 

Cinsi aşığıdeld listede yazılı 18 kalem erzak lleni münakasa il• 1,ıJ· 
cakıır. Münakasa Muşta yedinci ıeyyar Jandarma alayında 8 12-9JO oı'"" 
binde yapılacaktır. Şartname Gedlkpaşada jandarma lmalAthanesind• 
cuttur. 
Tahmin 
kıymeti 

Lira IC 
8750 
3200 
1400 
5890 
1695 
l 12i 
625 

10000 
400 

1520 
300 
396 
170 
390 

1125 
742 50 
~30 

f" t.ı 

Mıktan 

lllo G 
125000 
80000 
56000 
73000 
1 ısoo 
1700 
sooo 
5000 
4000 
4000 
4000 
3300 
1700 
(ı()Q 

150000 
:ıooo 

1000 
''• (\I) 

Beher 
klloıu 

Jru S 
7 
4 
ıı so 
8 
I~ 

116 
12 so 
20 
ıo 

:ıs 

7 so 
12 
ıo 

65 
o 75 

24 75 
7:; 
l'l ; :; 

0
/ 0 7,S teai 

nau muvak· 
kate mıktarı 

('insi erzak 

Arpı 

Llrı K 
556 !!! 
!140 Ot 
1os 
438 
127 
84 
47 
75 
30 

114 
22 50 
30 

29 
84 50 
70 
56 
() l ~ ;) 

Saman 
Ekmek 
Sığır eti 
Sade yıl 
Bulgur 
Kuru fa1ulyı 

Nohut 
Pirinç 
Mercimek 
Patates 
Kum ıoğaıı 

Sabun 
Odun 
Kuru üıüm 
Şeker 

( ; 1 , , . 1 

Mes.'ul Aı 

,,,u 
Nesuretl• . , .. 
nakas•Y1 

0 ~ 
oıund"• 

1ar1 
Kakılı . ~ti 
Aleni oıilP 

• 
" .. 
• 

• • .. .. 
" • 
• • .. .. 
• • •• • 
• 

" ,. 


