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z. ayseriden Sıvasa geç iler 
Ş. Meclisi O. Borçlan 

Suphi B.in intihabı Cevabımı~ : taksitin 
te: ~ddüdü muciptir üçte biri hazır 

Haşim Beyin istifası ise 
kabul edilmiyor 

Mesele, bizim için tahvil 
değil, para meselesidir 

ANKARA, 19 (Telefonla)-
Düyunu umumiye meclisine hü

rkfunetimizin verdiği son cevaba 
mezkur meclis tarafından uzun 
bir telgrafla mükabele edilmiş-

l
ı tir. Düyunu umumiye meclisi
nin bu telgrafı tetkik edilmekte 
ve verilecek cevap tesbit olun
maktadır. 

Öğrendiğime göre Düyunu 
umumiye meclisi meselenin ge
t;irmektc olduğu buhranı hala 
Faris mukavelesini 17 nci 
maddesi ile alakadar görmeğe 
çalışmakta ve meseleyi Türk pa 
rasının ecnebi dövizine tahvilin 
den inbias eden bir buhran gibi 
telakki etmiş görünmeğe gayret 
etmiştir. 

Halbuki, ·vaziyet sarihtir. 
Bu mesele bizim için bir tahvil 
meselesi değil, doğrudan doğru 
ya para meselesidir. Para olma 

Nafi Atuf 8. 

masmdan doğan bir meseledir. 
Bu günlerde verilecek cevap

ta Türk noktai nazarı Düyunu 
umumiye meclisine en kat'i bir 
lisanla anlatılacak, 25 teşrinisa 
nide Osmanlı Bankasında Dü
yunu umumiye meclisi emrine 
hazır bulunan senelik taksitin 
üçte birini teşkil eden mebali
ğin İngiliz lirasına tahvil edil
miş olduğu halde alınıp tevzi e
dilebileceği tasrih edilecektir. 

Taksit gününde düyunu umu 
miye medisi her hangi nümayiş 
karane bir harakete tevessül e
decek olursa lazım gelen cevap
la karşılaşacağı tabiidir. HükU 
metin bu dava etrafında takip 
ettiği dürüst siyasetin herkes 
tarafından anlaşılabilmesi mak
sadile düyunu umumiye mecli
sinde cereyan eden bi!Uınum 
muamelatı ihtiva eden bir bro
şür ihzar edilmektedir. 

Dan gtce 1 okatliyanda Daral/Onun Emini şerefine verilen çay ziyafeti 
oturanlar Muammer Raşit Bey ve müderris/udlr 

Darülfünun Emini şere
fine bir çay ziyafeti verildi 
Bu ziyafette çok samimi hasbıhaller 
olmuş, mühim nutuklar söylenmiştir 

Muammer Raşit Bey nutkunda: "Gençlik 
Cümhuriyetin meşalesidir, nurudur,, diyor 

Darülfünun hukuk fakültesi 
talebesi yeni darülfünun emini 
Muammer Raşit B.şerefine dün 
Tokatlıyan salonlarında bir çay 
zıyafeti vermiştir. 

Çayda emin, hukuk müderris 
!eri ve diger fakülte reisleri ile 
talebe cemiyetleri mümessilleri 
hazır bulunmuştur. 

Evvela istiklal marşı çalın

mış ve şiddetle alkışlanmıştır. 
Müteakıben müderrisler tale 

be masalarına dağılmışlar ve sa 
mimi hasbühalde bulunmuşlar
dır. 

Saip 8. in nutku 
Son sınıf talebesinden Şük

rü Saip B. talebe namına şu söz 
!eri söylemiştir: 

-Darülfünunumuzun muhte 
rem emini, çok aziz müderrisle
rim ve sevgili arkadaşlarım: 

Bugün bu samimi toplantıyı 
şereflendirdiğinizden dolayı en 
kalbi sükranlarımı takdim ede-

rim. Bu içtimaı darülfünun 
gençliğinin en samimi hamisi o
lan muhterem hocamızı mües
sesemizin başında görmüş ol
maktan mütevellit sevincimizi 
izhar için yaptık. Çok muhte
rem hocamıza yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler dilerken gençli 
ğin daima kendilerile beraber 
olduğunu beyan eder, hey'eti 
muhteremenizi hürmetle selam 
!arım." 

Darülfünun emininin cevabı 
Muammer Raşit B. mukabe

leten teşekkür etmiş ve demiş
tir ki: 

- Darülfünun eminliğine in· 
tihabım böyle samimi bir teza
hürata vesile olduğu için çok te
şekkür ederim. Darülfünuna ta
netmek isteyenler gençliğin bu 
hararetli tezahüratı karşısında 
utansınlar. Gençlik Cümhuriye
tin meşalesidir, nurudur. Yaşa· 
sın gençlik, yaşasın Cümhuri
yet ve onun banisi Ulu Gazi." 

Istanbul sporundaki ikilik 
bertaraf edilmek Üzredir 
İtilafa göre İstanbul kongresi tekrar 
toplanacak, yeni heyetler seçecek 

Diğer taraftan Faris mukave 
lesinin B. Millet Meclisinde tet
kik ve müzakeresi sırasında büt 
çe encümeninde mukavelenin 
bazı noktalarına muhalif kalan 
mezkur encümen azasından Er
zurum meb'usu Nafi Atuf B. 
bana dedi ki; 

- Milletler borçlarını ikti
darları nisbetinde ödüyorlar. E
ğer bir borcu ödemek kendisini 
sarsmak istidadını haiz ise vere
bileceği zamana kadar tehiri 
pek tabiidir. Bu itibarla Osman 
lı borçları gibi bu memleketin 
inkişafına yaramamış borçların 
tehiri fikrindeyim. İcabında he
sapları tahkik gibi hükümleri 
de hiç muvafık bulmamıştım." 

İbrahim Tali Bey 
Şehrimizde bulunan Şark vi

layetleri müfettişi umumisi İb
rahim Tali Bey dün Bursaya 
gitmiştir. 

J!ı tarafa ayrılan k/Opltrin murahhaı/arı dOn gece hafi /çtlma<ta iktn 
İstanbul mıntakasile federas-1 bir içtima yapılması kararlaştı· 

yonlar arasında çıkan ihtilafın rılmıştır. 
halli arifesinde bulunuyoruz. Bu içtima gayesinde iki ay· 

Memnuniyetle haber aldığı- dan beri devam eden anarşi 
mıza göre dün akşamdanberi ta çok ümit ederiz ki izale olun 
rafeyn arasında hususi içtima- muş olacaktır. 

!ar yapılmış ve anlaşma esasla Hususi istihbarımıza naz:: 
rı kurulmuştur. ran cuma günkü içtimada veri 

İhzar olunan esasa göre önü- lecek bazı kararlar şunlar ola 
müzdeki cuma günü matbuat taktır: 
cemiyeti salonunda bütün ku- İstanbul mıntakası kongres 
lüp murahhaslarının iştirakile (Lütfen aahifeyi çeviriniz) 



Muhabir mektuplar• •• 

Hükumetin dikkatine 
arzedilen küçük 

bir travers meselesi 
Geyve ormanlarında vakitsiz ve 

mukavele hilafına travers 
kat'iyat ve imalab mı oldu?. 

1 HARiCİ HABERLER .• 
Mısırda yeni bir ~rka teşekkül etti 
Sıtkı Paşa istiklal emellerini ileri sürerek bir fırka tesis etmiştir 

yeni madde 1 Ecnebi matbuah 1 Bu da kim ? 
İngı.ltere ile de İmperatorluk kon- Şüpheli bir adam 

feransından sonra 
konuşacaklar Londrada geçen ay toplanan yakalandı 
Mısır hadisatı gene ken- im~aratorluk konferansı artık LONDRA, 18 A.A. _ Baş-

dinden bahsettiriyor. İlkbahar- da#1ldı .. Fakat konfe~rn var- vekalet hizmetine memur polis-
Geyve. (llilliyet) - İstasyo- (134,000) lira olup bunun (yet- danberi iktidar mevkiinde bu- d.ıgı netıcele: pe~ ~ oy~e herke lerden birisi öğleden sonra bir 

na güzel bir şose ile merbut bu- miş beş bini mahalli ihtiyacatı- lunan Sıtkı Pş. kabinesi her şe- sın ıne~nunıyetıru mucıp ola- şahsm başvekilin resmi ikamet
lunan Ge)!ve kasabası sakin ve na sarfolunmakta ve (61,000) li- yden evvel Mısır teşkilatı esasi- cak .şe~ılde çıkmamıştır. Maa- ~a~ı olan 10 numaralı binanın 
mütevazi hayatile pek o kadar rasi da merkez viliyete irsalat yesini değiştirmek istedi. Fil- mafih ımparatorluk konferansı onunde durmakta olduğunu ve 
gözlere göriinınüyorsa da hat ü yaptlmakta ve yalnız sayım res- hakika kanunu esasi tadil edil- gelecek sene ~3:nada da toplan~ mezkil.r binanın bir pençeresi 
zerindeki memleketler arasında mi (45,000) lira tutmaktadır. di. İntihap kanunu değiştirildi. caktır. On.ım ıçı~ konferans ~u camının bir tuğla ile krnlmrş ol 
istihsalitı en çok olan bir ka- Burada iskan işleri kalmamış Evvelcede bahsettiğimiz gibi zakeratı b1tmeyıp sadece tehır duğunu görmüş, mezkfir şahıs 
zadır. Geyvenin kozacılığı, af- ve m,,vcut ·emvali metruke mü- Sıtkr Pş. kabinesinin yaptığı bu edildiği~ sös;~i.yen "Times". bu- polis merkezine götürülmüştür. 
yonculuğu, zahireciliği, pamuk- badifiere verilmiştir bir kaç Er- tadilat bir taraftan intihabatı ta- na ~.ahsıs ~Hıgı ?aşmakalesmde İngilterede ziraat 
ç~uğu, bağcı~ığı şayanı ~ü~an meni köyü daha v~sa rl:a. ~ar~p kyit ediyor, diger taraftan da ezc~mle dıyor kı: . LONDRA, 18 A.A. - Avam 
bır ~r?:cededır. Buradaki zıraat olduklarından gayn kabılı ıskan parlamento'nun nüfuzunu hiçe .. ~ aı;da enzan dıkkat gay- kamarası arazinin ziraata tahsi-
k~~len pul~u~~ in~p eyl~- dırlar. • • • indiriyordu. Sıtkı Pş. nın yap- ~ ıhtıyan o~arak konferansın, s~ le~indeki kanun liyıhasmr i. 
mıştır. Arazısınm kabılil:'etı zı- Muhuebı huıuııyesı tığı şey Mısır millicileri tarafın ıı:1Par~torl1:'g~n her .tarafm?a kıncı okunuşunu müteakip 216 
raiyesi pek mükemmeldır. _Ka- Hususi muhasebenin senevi dan ne kadar şiddetli bir muha- hıssedılen ıhtıya~a .karşı el ıle reye karşr 287 rey ile kabul e-
za "çiğ,, vaziyeti iyi oldugun- varidatı (125,000) liradır v' tah lefetle karşılaştığını gelen ha- tutulur her h~gı ~ır çare bula- tmiştir. 
-ian hiç bir vakitte kıtlık ~ev- silat nisbeti 7ı 80 dir. Bunun herler anlatmağa kafidir. Diger mamı~, san3:>: ve tıc~rettt; daha itilafa doğru 
.. uu bahsolamaz. ~erek ~agl3:rl (45,000) lirası merkeze gönde- taraftan Mısır'ın sabık diktatö- sıkı bır. teşn';ci ~e~.aı t~mın ede LONDRA, 18 A .A. _Avam 
ve gerekse mahsulatı arzıye fı- rilmektedir.Muhasebei hususiye rü denmekle maruf olan Mah- memesı kesfıyetı uzennde te- kamarası koridorlarında şayi o
loksera ve söne haşeresinden bir çok yollara başlamış ve ik- mut Pş. da ahrar namı verilen merküz. e~iştir. Müşkilatm lan haberlere nazaran hali hazır 
masun kalmışlardır. maline çalışılmakta bulunmuş- fırkasının kanunu esasinin böy- mevcudıyetı her tarafça malum da İngiliz mesai ve maadin na-

Ağaç bayramı tur. du. Fakat konferansın huzurun zırlarile Alman mesai nazırları 

ntihabat tahkikatı 
İki yerde Belediye intihabatının 

feshi lüzumlu görülüyor . 
ANKARA, 19 (Telefonla)- tvin vilayetinin, Burşka nahı~ 

14 belediye intihabatına ait şi- si i~e Konya:= ~a~astır o:. 
kayet tahkikatı evrakı dahiliye yesı beledıye ıntihaplar ıaı· 
vekaletinde tetkik edilerek Dev Samınlsund ğınain~~~ fes~~yet-
let Şurasına verildi rışt ı r o an şı e&ı· 

· ler ise mahallinde tetkik 
Dahiliye vekaleti bunlarm i- mektedir. 

çinde yalnız bir iki yerde intiha Tahkikata memur edilmiş O' 

bı gayri kanuni bularak feshini lan müfettiş muhtar B. henüı r• 
lüzumlu görmüştür. Bunlar Ar- porunu göndermemiştir. 

H. F. İzmir teşkilat heyeti 
ANKARA, 19 A.A. - Fır- re hareket etmiş ve istasyoııd: 

ka teşkilatı ile meşgul olacak Büyük Millet Meclisi Reisi J{a· 
İzmir meb'usları Mahmut Ce- . ı:ııe
lil, Vasıf, Münir ve Kars meb'- z'.'11 Paşa Hazretlerile bazı tef 
usu Halil Beylerden mürekkep b us arkadaşları tarafından 
hey'et bugün öğle trenile İzmi- yi edilmişlerdir. 

- - · . 
Fatin B. Fethi B.den af talep etmemiştıt 

BURSA, 19 (Milliyet) - nn gazetesinin Bursa muhabı· 
Vali Fatin Beyin, kendisini da- rinden yazılan haberi biz; :.: va' 

va eden münfesih S. fırka lideri li Beyden sordum. Bana bL1~11~e 
Fethi Beyden davasından sarfı kat'iyyeıı yalan olduğuntı boY -

bir müracaata sebep ve iht•Y9ı 
nazar etmesi için telgrafla itizar bulunmadığını, kat'i surette te_ 
ve af talep ettiği hakkında Ya- zip edebileceğimi beyanetıll;~tı• 

Bu sene ağaç bayramında Ak Merkezi kazada (18 000) lira da gerek Dominionlar nazırı ve arasında cereyan eden müzake-
hisar nahiyesi hariç olmak üze- sarfile gayet müke~el bir gerek başvekil tarafından irat ratrn gayesi Almanya, Lehistan Kırk senelik memuriyeti tes'it 
re Geyvede (26,000) fidan dikil- mektep yaptırılmıştır ki muha- edilen nutuklar hükumetin bu ve sair müstahsil memleketlerı· ANKARA 19 (T ı f ı ta' 

_____ ....,._ ___ _ 
·· k·ı~ k h d . . • e e on a)- müsteşarı ile hariciye erkanı -n iştir ki bunların ekserisi mey- sebei hususiye bu yüzden ı;aya- mllş ı atı. yenm. e ususun a alakadar edecek tarzda ko"mu··r H k 

1 1 1 
. 

d -ı b 1 k f ancıye onso os u c ışleri mü- f d k d" . b' ·yafet eli ve çok faidelidir. Bunlar an nı t ebriktir. sag am ır azım e on eransa istihsal ve satısına müteallik d .... 65 d hil ra ın an en ısıne ır zı 
) d f l d t O ı d • · ·tti- · h kkınd h k · ·· ·t • un: . yaşına a olmuştur. . . . . 

1
• \. aşka (100,000 en az a u ve rman ar a mevsımsız gı gı a a er esm umı - gayet vasi bir beynelmilel itilaf Bugun kırkıncı memuıiyet ~ene venlerek hayatı tevkır edılm r 

r1 so,OOO) ni ~ü~e~aviz asma çu kat'iyyat lerlı_ıe cesaret ~e:ınişti. Gene name vücude getirmektir. sini tesit maksadilc hariciye 
,uğu garsedılmıştır. İzmit viU\yetinin kazaları or- a~?ı ~·~retle muhın:ı ?lan JCY bu tir. ~ 

Kaza kaymakamı ~alış.~aıı, i man cihetinden pek zengindir- muşkılatı ye~ek.~~11:1 ~larua~-.ıa Fethı· Bey ve arkadaşları Son dakika 
ukfınetle f~k~t şuurla ış goren ler; bilhassa Geyve ve Adapa- k~nf~ra~sa gı~ıldıgı ıdı.,,Bu u-
mktedir hır ıdarc memurudur. zarı dairenmadar mühim orman mıt ınkısara ogramıştır. Sıvasta hazırlık . 

Belediyesi . !arla muhat olup gerek mahru- (Baş tarafı 1 inci sahifede) mak için. Bu muameleyi cabuk bitir 
Geyve belediyesinin varıd:ıtı kat ve gerekse her nevi in~aat İspanyada karışıklıli: tima aktine imkan olmadığı için dün meğe gayret edeceğiz. Sıvas 19 (Hususi) - Gaıt 

(1 6,000) lira kadar ise de bunun için pek elverişlidir. kü toplanmanın mefsuh fırka işleri- Y. eni fırkanın teşkiii Hz. Kayaeriden 15,15 te hııre• 
l - MADRİD, 19 A.A. - Bar- l · 1• .:,ncak (12,000) ni tahsil o ~a~ Devlet demiryollarrna mukte ni ve J:esabatmı tas~iye ma.ksJdıl~ nvayet en mevsimsiz ket etmişlerdir. Sivasta vali 1'0' 

bilmektedir. Tanzifat ve tenvırı zi traverslerin Avrupadan mü- celone'da yeniden bazı kargaşa- y~pıldıgı be,,.an. e?ılm~~t~dır .. Bu Ankara, 19 - Bazı gazeteler nağ il H lk fı k binası ba· 
·1 J lıklar olmuştur. Fakat, Madrit- gun de gene tasfıye ışlen ıçın aynı ze d . b" f k . . , 1 e a r ası 

Ye rüsumu tamamile tahsı 0 u.- ıbayaasından sarfınazar la mem- vatın toplanması muhtemeldı·r. ey. enı . ır ır anın teşkıl edıle zırtanmıttrr. 
h te sendikallar merkezinin verdi- - d b rıamadığından dolayı eş as zı- leketimizde ahşaptan imal ve F k bo l cegı şayıasın an ahsediliyor . 

. ktur "h . . l' k .. l ği emir üzerine işe başlanmış- ır anın rç arı Bu haberler burada pek mev- A "fi d "k" J1 memı Ç0 • . tercı en ıstıma ı ta arrur ey e- F!rkanın .şubel.eri.ndeki eşya Fethi simsiz olarak karşılan B"l- rl ye e 1 l vagO 
Kasaba her ne ka~ar elektnk diği cihetle bu sene (200,000) tır. Beyın emnne ıntızaren muhafaza . . ıyor. ı 

le tenvir edilmekte ıse de kazan traversin taliplerine ihale krlrn- Barcelone,' 19 A.A.- Grev, edilmekt~ir. has~ Fethı Beyın böyle. bi~ tt;- yoldan çıktı 
.;ı az olduğu içni dai.m.a a~ık bı- dığı malumdur. Fakat, bu tra- tramvayiaı ile kahve ve lokanta • Mamafıh borçlulara tevziat yap- şebbuste bulunmasına hıç ıhtı-
ralanaktadır. Elektrıkın ki. lova .. - verslerin geçen Martın nihayeti tit lar müstesna olmak üzere umu mak üzere bu mobilyeleri bu günler mal verilmiyor. Ankara 19 (Telefon) _..... 

k k ·- · miyetle devam etmektedir. El- de satılığa çıkaracağı söyleniyor. Dün Eskişe hirden İstanb ul~ tı yirmi kuruş olup ma ıne u- ne kadar kamilen kesilmiş olma !eri karabinalı polisler sokaklar Ge~ek Fethi Bey. ,.e gerek mcb'us İzmir S . Fırka ocag-ı neler h k d d" treııı· 
cük ve müşterisi az olduğundan larr mukavelename ahkamından le değiştirilmesine muvafa- m~ı arkadaşları dığer mefsuh fırka .. .. .. ~re .et e en mar~8;11 ı~ O' 
bir türlü iki ucunu bir araya ge- iken Marttan sonra da kat'iyya- kat edemiyeceğini bildirmiştir. da kol gezmektedir. İaşe servi:;; erkanı ne yeni fırka teşkil etmek ve duşunuyorrnuş?. mn bır vagonu Arıfıye ıstasY 
tiremiyorlarl ta devam edildiğini ve mezkur Her halde Mısır'daki vaziyet leri tabii surette yaprlmaktadrr. ne de Halk fırkasına. girmek niyetin- İzmir, 19 - Serbest fırkanın nunda yoldan çıkmıştır. N~~ 

Belediyenin dokturu, baytarı traverslerin kırmızı ve mor renk tabii olmaktan çok uzaktır. İk- SükUn hüküm sürmektedir. Şe- de alma~_ıklar~nı eskı ~ırkanı~ meb- kendi kendisini feshettiği habe ca zayiat yoktur. Yalnız bu yııt 
İ f · t "d ki" d k" S tk P h"' hı·r cı·varında işler tabii surette usları mustakıllen faalıyetlerıne de- ri bura se b t ·ı · t f d 1 d k b saat ve ebesi mevcuttur. t aıye eş- te olmamaları ve müteahhitlere tı ar mev m e ı 1 1 ş. u- vam edeceklerini söylemişlerdir. h r es çı en ara ın an en posta ve e spres eş 

kilatr henüz '(ok.tur. ~imd.il!k 3 de avans para verilmemesi mu kumeti ı;ıem.l~kette siyasi fırka devam etmektedir. ayretle karşrlandı. gecikmiştir. 
eski tulumba ıle ıdareı maslahat kavelenamenin cümlei ahkamın !ardan hıç bmnden muzaheret VALENCE, 18 A.A. - Balı- Beyanname mi neşredcek ? Se~~e~t fırkaya ~ahil o~an~ar ·Milliyet: Haydarpaşa işlet· 
olunmaktadır. Maahaza bu sene dan olduğu halde traveı:sleriıı ' bulamama.ktadır. ri tezgahlar madeni sanayi ame Fethi Beyin vaziyeti hakkında bii tees~ur ı~.e, vazıyetı tahlil ıle me müfettisliğ.inden yaptığı:ıI111 
bir aroziiz alınması mukarrer- % 80 inin kırmızı renkte oldu- !31:' vazıyette bulunan ve ku~ lesi de grevciler7. iltih.ak. etmiş- tün meraklıl~rı tatmin için bu gü~ meşguldurler. . • tahkikata göre Eskişehirdeıı t~
dir. . . . g-ıınu ve müteahhitlerı"n de vetın. ı ya.ın.ız kral.d.an al.an kabı- tir. Alicante'ta numayışçıler po- matbuata .hır .bey~~na.me vermesı Serbest fırkanın vılayet oca- tanbula hareket eden marşaııdı> 

1 d . . l 1. d . muhteıneldır. Dunku ıçtımada bunun g- ı lıeyeti erk ' .. k d b a.l<' Memle~etin sulan kir_eç ı ır (100,000) lira avans aldıklarını ne~m reı~ı ~end!sıne bır .. meş- !ısı tasa tutmuş ar, po ıs e ateş ı da görüJüldüğü söylenmektedir. 1 k İ :ınr muz.:ı ere e ~ katan Arifi ye istasyonuna v , 
Ye kafi mıkdarda olma~ıgın~an işittim. Kat'iyyat mevsiminin ~tı.yet hu~umetı. ~aşvekılı ren: a~mıştır. 4 yaralı vardır . • unaca . znıı~, ocag.m~ belkı tinden evvel geldiği cihetle ~a. 
halk zaruret çekmektedir, bına- mürurundan sonra kesilecek a- gmı verebılmek ıcın olacak ki b Sabık Lıder ne diyor? lıaşka h~r ~ekı~de yem lıı,· hay~t kası kapalı bulmuş ve makill1~ 

1 h k. b ına ı·ıa· · d" · b' f k t k·ı· · ı·· Fransanın harp u·· tcnsı' Fethı' Bey Ankaradan hareketı· es- vermenm :mkam olup o madıe-ı t" d"kk . 
1
. - . .. .. d ı' '" ena ey. es .~ suyun , aş . - ğaçların mukavemetleri az ola- şım ı ye:ıı ~.r .ı.r a eş ı ını u- -" . . tk .k d . - ın ı atsız ıgı yuzun en ": 

dl k cem an 15 kı ml uştur MOSKOVA 18 AA _ lz- nasında gazetecilere atıdeki beyanat nı te. ı e eceklermış. , ld k k d rilı!lıŞ 
ve e ı me u~ere . - cağı gibi renkli eşçann da tesi- zu u gorm . . · - · • . . ta bulunmuştur: İzmırde Serbestçi .,.azetele- \~gon yo an çı ara - ev qol 
lometreden hır su celbı mutasav ratı hariciyeden çabuk mütees- Sıtkı Pş. teşkıl ettıg ı fırkası- vestia gazetesi Fransız harbiye Mecliste Müstakil meb"us sıfatile, . F h. B h .. 5 l tır. Vagonlar bos oldugu ve 'atı 
verdir. sir olacakları tabii olduğundan nın nizamnamesinin başına Mı- bütcesinin resmen bildirildiği teşrii murakabemize devam edeceğiz. rin . et 1 • e l!Cl!m c;rı cu katan olmadı~ı cihetle iıt~J<S 
Şehrin haritası da ~enüz. l'.ap- ve avans para verileceg-i ilan e- sır'rn istiklalini koymuş ... Ma- gibf 12 milyar olmayıp, hakikat h~susi iş!e meşgul olacağım ~i~a:ı:eti . zmır, l~ - İzmirde nıünte- ca zayiat yoktur. bu yiizdeıı c 
ıla B l d b 1 • d · ·ıı' V fd f k t 20 ·ı a baliiT oldug-u hak nın de hıç aslı yok. Keza harıcı sıya şır serbesçı gazeteler fırkasını ,.e t . 2 1 5 

t t h" le d9i trr mamıştr.r. e e ıye reıs~ u dilmiş olsaydı bu traverslerin !um ur kı mı ı e rr ası a mı yar ,., setle ug· k p · 'tm k . f . _. . p. s renı - saa e ır ı> 
k 1 1 - ı k d p ı · zete ·n· raşma ve arıse gı e nıyc eshettıgmden dolayı Fethı B e ' . . noksanların ~ ma o unacagını daha dun fiatlerle imaline talip memleketin t:ım istiklalini kur- rn a opu aıre ga sı ın neş tinde de değilim. Bizim fırka azala- "dd tl h" d. 

1 
S · darpaşaya gelmıştır. 

söylemektedır; . • ler bulunmuş olacağından bahis tarmak gayesile ortaya atılmış, ı; ; atrnr mevzuu bahsederek di- rının Halk fırkasına iltihak edecekle şı ~ "e ucum e .ıyor ar. . e.r- , . , . • 
Geyvenın maliyesı le devam eylemekte olan dedi- senelerdenberi çalışan bir fırka- yor ki: "Bu makale de gösteri- ri de doğru değildir.- Sureti katiycde besçı Halkın Sesı,, gazetesının Malıye vekılının rahatsız: 

"d k" F C d ·1 tekzip edebilirsiniz. başmuharriri Serbes fırkanın in . Gevvenin senevi varı atı koduların ne derecelere kadar • dır. Vefd fırkası Mısır'in istiklli yor ı, ransanrn enevre e ı - lığı d d r 
-!!!i!!~!!!İ!!!i~!i!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! · • b"" t ik"l ah - Fırka beyannamesinin esbabı fisahı münasebetile bir makale evam e ıyo 

k tımaa cıavet olunacaıc- doğru olduğunu tahkik eyle- li için ne kadar kıskanç davran- tızam ettiğı utçe ar ı e t - mucibes~~ ~ildiren bir tamim gönde yazmıştır. Bu makalede eski bir ANKARA 19 (Telefonla)__... 
tte rarV ıçbu toplanmada yenı· mek hazinenin menafii iktiza- mış ise Sudanın Mısıra ait ol- didi te!ılihat husulü bir gösteriş recek mısınız? h . • - dtr 
ır e b k b" d -·ıd· H _Hayır He ttı.,.. • b atırayı anlatmaktadır. Malıye vekilinin rahatsrzJıgı 

ml,ntaka heyetlerı· her iki tara- sı • :fan olacağına şüphemiz yok duğu noktasında .da ayni suret- ten as a ır şey egı ır. ar- ... p neşre ,.unız e- H Ikın S . b . . htıı! 
b. b"' · d g··ste ·ı k · yannameden ibarettir. a. e.sı aşm.~u.harrın: vam ettig-inden Akil Mu 

fın arzularını tatmin edecek bir tur. le ısrar etmektedır. ıye utçesın e o rı me sı- F h B İ ld _ 
G .. ··ı·· k' S k p d f zin müna· kalat ve dahiliyeye ko - Taşra şubeleri ne olacaktır? et ı . zmıre ge ıgı zaman B. celbed.ilmiştir . 

• }ekilde intihap edileceklerdir. R. K. 0~ uyo.~ ı ıt ı : . a .~r - Fesholunan bir fırkanın şubele kendisine yeni fırka hakkında 
Sonra, İstanbul sporunun daha k~sını ılcr. sur7rken. ~~ı .-·:ı. mu- nulan tcıhsisatlarla pek ala leva- ri olmıyacağı kanunda musarrahtrr. Gazi Hz. nin emirlerini telakki 
fazla atıl kalmaması için futb. ol Tahdidi teslihat hım h. edefı. t.a.kıp e .. t t.ı.gı·n· ı .. ılan e.t zımı h~rbiye temini kabil olmak Bunlar, tabiidir ki müstakillen çalışa d" tın d" - . . t F t Bir yük vagonu Art"fİ' 

d B 1 . d h""k' ınıyacaklardır. e. ıp e e,. ıg.ın~ sormuş u. e - ANKARA 19 A.A. - n fikstürü ve saire tanzim edıle- C VRE AA Talı mek ıı;temış,ır. Duşunulurse ı- ta ır. u usu sayesın e u u- h B k t - b 1 1 ıJll 
ı · ENE • 19 · · - j şin ic viizünü anlamak pek de metler mürakabesiz olarak leva - 'hni bir fırka teıkili hakkında ı · a 1 ır ısan a: ye civarında bir yük vagonu!l 

ce rtır, d"di lih k · b'" ük' - • ki şayialara ne dersiniz? - Evet, ettim, demişti. Şim- de rilm . d 1 il EkspreS 
C günkü. ·· · tun. am itilif ze ı tes at omısyonu, LIY 0··yıe sor olmasa "'erektir. Hiç zrmı harbive icin istedikleri tah v · ti ·· ·· B d" H lk S . b . . v esı o ayıs e . 13 uma ıç k"" .. k h ·ı . ,, . · ı B f t - azıye goruyorsunuz. u şe- ı a m esı aşmuharrın sor 11 5 d P t cııı 

mininin başlangıcı olmasını te- ve uç~ arp geı;ıı en. aras~: 
1 
bir fırka memleketin istiklalini sisatı kovabilir er. u se er n- rait albnda bunu muhal addedenler- maktadır· saat , eve osta r. gel 

menni ederiz. Bu umumi &rzu- da ~kıl ıı;u~melesıne aıt usulu · istemediğin; söyliyemez ... O giltere Fransanm bu teklifine denim. Böyle bir fırka teıkilini milin A b F thi B • . buçukta teahhürle şehrimııe 
tar tatmin edilir, İstanbul kon- tesbıt etmıştır. halde Sıt!:ı Pş . nın fırka progra muzah~ret etmek sııretile haki- ~~~.~~~·;~;:n:r~et~: ~';f:;;::, ~i nasıl iz:~ ~de~ek?. ey vazıyetı miştir. _______ _ 
gresi bir fikir etrafında toplan- PAR~S, 19 A.A. - Fran~ız mında bunu baş tarafa geçirme- ki terki tes!ihattan sarfınazar ~eb"usluktan istifa etmek hiç birimi S. C. fırkasının vilayet heye- w • 

ması Ankarada 1 kanımusanide tay~re:ılerden Bossoııtrot ıle ı:indeki maksat nedir? ... Başve- ettiğini is~:ıt eylemiştir. zın ?atırından geçmiJ.or ve muraka tinden Faik Muhittin Bey "S. Agır hır ceza ~ır 
icrası tahtı karara umumi kon- Rossı,dunya mukavemet rekoru kiI"demek istiyor P..i: Sabık Hicaz kıralı bemıze devam edeeegız. Cümhuriyet,, gazetesinde "Fet MALTA, 18 A.A. - 23 ttİ 
grede murahhaslanmı.zın ıs.tan nu resmen krraına. makla beraber - Mısır'm t"m surette istik- hi Bey öldu,·· , başlıg-ı altında yısta Malta başvekili Lord sııe 

1 b b k h l ak! 1 • LONDRA 18 AA Sabık . Mefsuh fırkanın katibi umumiliği- e., 
huiu tam ve esası ır şekılde u re ora ayı Y aşmış ar- lalini mi istiyor suııuz? Bu eme · · - nı yapmış olan Nuri Bey dün gazete yazdığı makalede diyor ki: kland,i revolverle öld~rt11 ~ 
temsil ede.~e~~r.i ~abiidir. dır. • • , li besleyen v~tanp~rverlerin Hicaz kıralı Hüseyinin vefat et- cilerin suallerine: - Lidere gidiniz! - Çocuğunu boğazlryan bir teşebbüs etmiş olan GıuseP'~ 
C~~ .~nku .!çtıma ha.~ın- Hındııtan meselesı Vefd fırkasına girmeleri lazım mis c,ı'değıın.a dai: olan ha.herler demekle iktifa etmiştir. babanın cinayetine belki esbabı Miller 15 sene hidematı şalı: 

<la goruşülmek uzere her ıki ta LONDRA !9 A. A. - Yu- d -·ıd· B · f k d b resmen tekzıp edılmektedır. Ma Ağaoğlu Ahmet B. in muhaffife bulunabilir, fakat ye maLı-~m olmustur. .• .11 · ·ı h • egı ır. enım ır am a u r· . . . hh' . •=u _ 
rafın mumessı en tamamı e u varlak masa konferansında mü- k d tak" d" maa ıh kendısının sı 1 vazıye Beyanah yüzbinlerce insanın fikir ve ka 
susi bir şekilde dün ak~am mm zakerelerin çetin bir safhaya gir ma B savı fd t ~ ıyor ... f r . t; hj; .. ;;ı, rn rı;c,.lrr ... ,,ı;t Pnİ,•or. Ağaoğlu Ahmet Bey ise sorulan ıu naatine riayet etmiyen bir a- Fransada tahkikat 

k d toplanmışlar müdavelei d·-· .. .. . u e '.r asının aa ıyeti-ı allere. 1 · t. d · · h" b" b ııer tafk~ da bulunmus!ardır. ıgı gorulmektedır. ni krrmak, ı . alk üzerindeki nü- Mısırın Sııdan üzerindeki huku- ,u cevap '.':r1 ver~ş ır: am ıçın ıç ır mazeret ulu- PARİS, 18 A.A. Radika dı·· 
e ar a ., - Serbest Cümhurıyet fırkası da- namaz Ve kendisi affedilemez k ra 

Paskalya yortuları ve sene C" kurb fuzunu 1-endine çekmek !•:i>:n ku ha~imiyetiı:tin masuniyet! ğılmışbr, bundan sonra müstakil ka- K fkfir . yül" • den M. Bonnet ile birço tel<" 
başı şenliklerinde Atinada iki ınayete an Srtkı Pş. acaba bu gayesıne va- 1 muallak mesaıl hakkında İngıl lacağız. Tekrar Halk fırkasına geç- ~;;ı-at. ve. n:ıe eı:ım . t- kal sosyalist meb'uslar bir 

- MOSKOVA, 18 A.A. - 1- l 1 k mı? 1 ·ı b" . ·ıar kd" k "tül meıniz mevzuu bahs değildir. selttıgı bır abıdııye hıç bır fer lif tevdi etmişlerdir. Bu teklifti 
Yunan takımı tarafından çagm sı 0 aca · ··· ı tere ı e ır ıtı a 1• apı a- - Aranızda bir gurup teşkil ede- din tasarruf hakkı yoktur. Fil- O . B ka ibi a.!ı· 
l;:ın Fener bahçe takımına yeni randan avdet etmekte olan Ef- KAHİRE, 18, A.A. - Sıtkr syonlarm ilgası ve Mısırın ce- eek misiniz? hakika bizde umumi fikiılcrin ustrıc 3:11 sının ne !5 ı.ııl' 
bir davet vaki olmuştur. Bu da ganistanrn Taşkent konsolosu Paşanın riyaseti altında yeni miyeti Akvama dühulü vardır. . - _ıı:ayır. Belki bazı meselelerde hiçe sayıldığı ilk defa görül- val ve şeraıt tahtında bı'. tııJdtl" 
şehrimizde oyununu seyrettiği Seyyit Mir Kasım Han 14 Teş- ?i.r _hükumet fırk~sının teşkili Pamuk zeriyatr . bırleş~ızj k. tiha . müş bir vak'a dtıail ise de Fet- ispekülasyonlara girişmış 0 ııı• 

f d d n·nı"<a11ı·de Akcaabada 'd k . d t rt h t t KAHİRE 18 AA z - e ece ın pta müstakil ola- B . . k" f" gu- h kkı d tahk"k t ı·cras ıniz Aris takımı tara ın an ır. " , gı er en ıçm ıcap e en e ı a emamen ı . . - ıra- rak mı namzetliğinizi koyacakstnız? hi ey gıbı ba~ asının ıkirl~ri a ~ a ı a isi° 
Gerek Sofya temsili - takımının hududa 20 kilometre mesafede almmrştrr. Fırka, "Halk fırka- at nezareti, Sakallerides pamuk - Gelecek intihapta meb'us oıaeal ne hürmec etmeyi bilen bir zat memur bır parlamento .korJlktt' 
ve gerekse Arisin teklifleri.ne soyulmuş ve öldüriilmüştür. sı" ismini taşıyacaktır. ziraatini önümüzdeki 3 sene zar ğım çok şüphelidir. Beni bu şer~it al ten bu hakaret beklenemezdi. nunun teşkili talep edıJrne 11~ 
verilecek son cevaplar düşünül Katil yakalanmıştır. Sovyet Halk fırkasının programında fında, evvelce ekilmis olan saha ~nda meb'us yapmazlar. Mamafih ba Fethi I:. siyasi şahsivetini dir. Sosyalist grupu da ın_ab:,-

k 1. h""k' t" Ffu:ın'st f. . 7 kta d B d d · d. - .calım. k d" 1· ·· ··1d·· d"" b. · b" t d b b• er Jıır 1e -tcc ır. u um.e ır - , ' an se ırme no v;>r ır: u meyan a nın yüz ~ .4? ın:ı ın 1rmege ka- _ İtan bula ne için geldiniz? en ı e ı ııe o ur ıı, ızcien ır arz a una _nz 
·l~ivede lnılımm ır. ı · 0 ··1-1~1; 

' ~I 



o antalardan istihlik • • 
vergısı tır 

~.Osman B.\ istihlak \1 vı1A11sııs l 1 

~derrisliğe mi göz Vergisi lokantalar- Kaç kişi ? 
Mahllemelerde J

1
I .. ___ E_k_o_n_o_m_ı _.......JI 

Karı katili Bankalar 
dikmiş ? dan kaldırılıyor Belediye intihaba- \ 

tına iştirak edenler 
İstanbulda yetmiş bin 

Balıkçı Hikmetin 
davası bitti 

Kambiyo alım satı
mında anlaşacaklar ın Fakültesi Reisinin 

cevabı 
Doktor Mazhar Osman be
Darülfünun tıp fakültesi 

da yazdığı makale dola
Darülfünunda uyanan asa 
Ve teessür devam etmekte 

Bir kısmı müderrisler dok
, şöhretini takviye için bu 
~dulan ortaya attığı fikrin 
<itler. Fen fakiiltesi reisi 
·ıara Hakkı B. bu hususta 
ki: 

'Mazhar Osman Beyin bil
·. tözü müderrislik kürsüsün 
·it~ Bunu temin edemeyince 

çatmak için yer arıyor. 
'Pttğı bu dedikodularla şo1ıre 
~rtırmak niyetindedir. 

.llirn mektep arkadaşımdır. 
,
01

_si kürsüye göz dikiyor, 
"'<lra cahil diyor amma, bu 
~arın hemen hepsi birinci
~k~ncilik, üçünclilükle mek
'-lıt l'lnden dijloma almış ze
.. · Mazhar Osman B. ise 
ul birincilikleı onunculukta 
;t~~adetname alamamıştır. 

Utün mesele burada ... Kür 
~.almak için çabalasın dur-

Ankaraya giden heyetin 
teşebbüsab 

kadardır 

Teşkili söylenen birliğin 1 
mahiyeti budur 

Lokantacılar cemiyeti namı
na bundan bir müddet evvel An 
karaya gönderilen heyet dün şehrimize avdet etmiştir. Bu he . Dahiliye vekaleti belediye in Dizdariye'de zevcesi Ayşeyi Bankalar arasında vücut bu-
yet Ankarada içkili lokantalar tih_'.l.ba~ı~ kaç k~?~n. ve .. k:~ç e~- birçok yerinden yaralıyarak kat lacağı söylenen teşekkül iktisa 
dan alınan hususi istihlak vergi k~gın ış_tırak ettıgını butun vı- leden Hikmetin muhakemesine di mahafilde çik alaka uyandır 
sinin kaldırılması için teşebbü- ~yetlerden ve İstanbul vilaye- dün Ağırcezada devam ve intaç rnıştır. 

Muhakeme karara 
kalmışbr 

satta bulunmuş ve dün yazdı- tınd~1! de sormuştur. . olunınuştur. Müddeiumumi ka- Bu teşekkül bir birlik mahi
ğımız gibi bu teşebbüsünde mu Vilayet bu hususta listeleri tilde taammüt görerek e~ela yetinde olmaktan ziyade kambi 
vaffak olmuştur. Hükftmet lo- ~ık:ırttı~kt::ıdır. İst~bulda maznunun 0 şekilde tecziyeyisi- yo alım ve satnn için müşterek 
kantacılar cemiyetinin metali - ıntıhabata ıı;tırak edenlenn mik ni istemişsede, cinayette tahrik bir tarife tespitinden ibaret ola 
batını ehemmiyetle nazarı dik- ta~ı yetmiş dört bin kadar tah caktır. Bankalar kambiyo alım kate almış ve hususi istihlak ının o_~unuyo:. _K:ıdmlarla erkek bulunduğu anlaşılması üzerine ve satımında tesbit edilen fiat- r· Tiyatro mektebinin kız Vt erkek talebesi 

vergisinin içkili lokantalardan ler musavı gibıdır. cezanın tenzilini talep etmiştir. ten iki kuruş yukarı ve iki ku- 1 t mektebı· du·. nden kaldınlacaı vadedilmiştir. Dün Devlet bankasına Muhakeme karara kalmıştır. ruş aşağı satmağa ve almağa ya ro 
bu hususta lokantacılar cemiye • . Hukuk ve ceza usulleri mezundurlar. • •b 
ti ikinci reisi Cemal Bey bir mu ıştırak edenler Hukuk ve veza muhakeme- Halbuki İstanbuldaki milli ıtı aren tedrı·sata başladı 
harririmize demiştir ki: Maliye v&ileti kavanin mü- leri usulleri hakkında tetkikat ve ecnebi bütün bankalar arala 

- Heyetimiz teşebbüsat;'Il~a dürü Edip Bey C. Merkez ban- için baroda iki komisyon teşkil rındaki ~eJ:cabet yüzünden b.u 
muvaffak olmuş ve gelmıştır. kasma memurların iştiraki ile olunınuştur. haktan ıstıfade edememektedır Ed b" }}" • w • 

Hususi istihlak vergisi içkili lo meşgul olmaktadır. Istanbulda Hı d .ır.il "? ler. Bankalar ancak on para ile e ıyat mua ımlıgıne Ali Ekrem Bey 
kantalar için çok ağırdı. Bir memur ve müessesattan kaydo- rsız mı, el>' mı kambiyo alını ve satımı yap- tayı" n d"ld" "Ik d V l" b l 
çok lokantalar da bu yüroen ka lanların miktarı dokuz bin ka- Kürt Hüseyin isminde, tıra- maktadırlar. Yapılacak teşki - e ı ı ve ı erste a ı U undu 
pamak mecburiyetinde kalıyor- dardır. Burada kayıt muamele- şı uzamış genç bir adam: Unka lat ancak bu halin önüne geçe-
lar~ı. B~~ ~k~ası .~o~ant~- sinin arkası alınınca Edip B. p~daki kahv~lerden birine bilm~k için bir .tarife . tesbitin- Tiyatro n:ıkte~ini~ muallim 
cılıı:-ın ınkışafı ıçın muhım hır Ankaraya gidecektir. Orada hır gece yaı::ısı gırerek İnebolu- den ıbaret. olabilecektı;_. k~drosu ~esbıt edılmış, mektep 
amıl olacaktır. banka heyeti umumiyesi topla lu Mehmedin yastığının altın- Maamafıh bu teşebbusten ha dun tedrısata başlamıştır. Mek 

Müstahdemin şubesi nac~ktır. Edip. B: dün Defterda dan parasını çalmağa teşebbüs- be.rdar oJı_nası ~azını ~elen res- t~bin edebi);'at muallim~iğine A 
.. d.. 

1 
.. ..,.. rı zıyaret etmı'§tır. le maznun. Mübaşirin: mı mahafılde bır malumat yok- lı E~em, tıyatro tatbıkat ve 

. mu_ ur U5U • Umum jandarma - Kürt Hüseyiiiiin! tur. nazarıyat~ muall~~liğine ~rt~.& 
Yem beledıye kanunu mucı- nidasını duyar duymaz jantlar Esnaf cemiyetleri rul Muhsın, musiki muallımligı 

lleral Düval dün b~nce teşkili ic~p eden şube_lere kumandanı maların arasından sıyrıİarak sa- ne M~sa Süreyya Bey~er ~eden a~t k~d~ola~ hır kısmı tesb~t e- Umum jandarma kumandanı !ona girdi. Yerdenı kandilli bir i~tihabat günleri ha;ak~?. ve nefes terbıyesı mu-
dilmıştır. Bır kısmı da tesbıt e- Kazım Paşa Edirneden gelmiş- selam çaktı. Ve anlatmağ b _ Manıfaturacılar cemiyeti ida alli':1lı~ıne Azade ve Selma H. 

Şehrimize geldi 
,~idna. ta1".y.a~e şirketi m~cli
aresı reısı Jeneral Diıval 

ti tayyare ile şehrimize gel
~· _Jeneral Düval harbi u-
ı:ın meşhur şimalanndan

'\ıı umaileyh umumi harpte 
k sa kuvayı havaiyesi umu
ı Urnandanlığını yapmış, m;1 
~eden sonra tekaüt edilmiş 

Jeneral Düval Ankaraya gi
kti r. -----
~kuk talebesi kongresi 
. ~ukuk fakültesi talebe cemi 

>'arın sabah saat 9,30 ta 
~ocağında ilk kongresini 
Cdecektir. 

Darülfünun divanı 
l:ıar··ıf·· di •t . .u unun vanı bugün 
~kıde toplanacaktır. Bugün 
t' meselesi müzakere edile
ır, 

dilmek üzeredir. Bu meyanda tir. !adı Zavaili Kürt H .. a ~ş re heyeti intihabatı bugün ma- lar ı~knm muallimliğineM. Gro 
n:üstahdemin şubes~ mü~üriy~- Dün vi~ay~e gelmiş alay ku meğ~r tamamen bi ünah u~;.'~~ nifaturacılar_ın Beyoğl~ C. H. feskı tayin edilmişlerdir. 
tıne geçenlerde vazıfelerıne nı- mandam ıle Jandarma zabitani- . · ~ Sabah f b' 1· Fırkasındakı merkezlerınde ya 
hayet verilen belediye müfettiş mn ziyaretlerini kabul etmiştir. mı~ıh ... . ~ arşı, ı~ ;n pılacaktır. Gelecek hafta içinde Tiyatro mektebinin ilk der-
lerinden Muhsin B. tayin olun- Kazrm Paşa dün depolan c~ a ~e. ~çe~e h yorg~n u_gu bir kaç cemiyetin birden idare sinde, vali ve belediye reisi Mu 
muşt~r. jandarma imalatanesini gezmi~ ~arın~ ıçın d a .. ve-y_e gırmış .. heyeti intihabatı yapılacaktır. hiddin Beyle, heyeti talimeye, 

lstanbulda tütün tir. Bugün de depolan teftişe- rer ıp~ez .. ~ uzerıne çulla- Ayın 25 inde yorgancılar, döşe- mürak~be _encümeninden Ab-

b h k 
decektir. nıverı:ıış er... tme, eyleme!" me ve mobilyecilerin, 2 sinde dulkadır Zıya Bey ve Darülbe-

u ram yo T l b . d demege !<almamış kolunu bu- balıkçılar cemiyetinin 27 ve 29 dayi aktörlerinden bazıları ha-
Samsun tütüncüleri Ankara- ~ e enın evamına dunu h?glamışla'.... unda yeniden şoförlerin, 29-30 zır bulunmuşlardır. Bu sene 

ya bir heyet göndererek ellerin dıkkat olunmalıdır Şahıtlerden hın, vak'ayı şöy da terzilerin idare heyeti intiha mektebe beş kız, üçü erkek ol-
de fazla stok bulunduğundan, Maarif vekaleti talebenin le anlatıyor: batı yapılacaktır. mak üzere sekiz talebe alınmış- Va// ilk dersi dinlerken 
bir satış buhranı mevcut oldu- mekteplere devamı hakkında "- Efe~di~, ben~ gece, bir 26 teşrinisanide d~ kayıkçılar tır. Derslere muntazam bir su-ınin mükemmel bir surette yo-
ğundan bahsetmişlerdir. bir tamim göndermiştir Mek- az geççe dondum .. Bız, gecele- ve mavunacılar cemıyetı sene- rette devam olunacak ve talebe tiştirilmesine çalışılacaktır 

Yaptığ_ım.ız ta~ikata. naza- tep idareleri talebenin d~vamla riı on ~nbeş kişi birden Un~apa lik umumi kongresi yapılacak- 1 ' ı·an şehrımızde boyle hır buh- rı ile sıkı surette alakadar ola- nındakı bu kahvede gecelerız.. ır stanbul , Balkan turı·zm 
ran mevcut değildir. Stok da ta caklardır. O gece girdin kahveye, tam Tütün amelesi cemiyet 
bii vaziyetted.~r. Talebenin hastalık ve ya me- yatacağım sırada: h d 
Kahve trostü protesto zuniyet için getirecekleri tezke - Tutun! hırsız var! yaptılar .·uı· a 1 merkezı· oluyor 

edildi relerin sıhhatine dikkat ve itina diye bir feryat... Koştum. Ta- Şehrimiz tütün amelesinden 
Şehrimizde bir kahve tröstü edilecektir. nımadığım bir adam kaçmağa ıbir grup ticaret müdüriyetine 

vücuda getirildiği iddalarını Maar;f milfettişleri ~:~ak:;.~u~u~:Jğ~:1 ad~~k~~- :::::~:a~~: :e;~:~i~~:: Hükumet, Türkiyeye gelecek seyyahlar~ 
~:ia~:~~·r!~e t:ta~il b~~:i:ı!~ tihatnılk btuedgnsun.: astamatüfle4tttieşlene.rkimek- muyd~,' değil miydi? bilmiyo- miTş~erdir. ..d.. . t' b . birçok teshilat göstermegıw • kararlaşbrdı 
rın kahve acentelerini tehdit e- rum... ıcaret mu urıye ı u cemı 
derek tröste mecbur ettiklerini muallim mektebinde yapılacak- Neticede, maznunun sabıka- yetin teşekkülüne müsaade et-

b ·· f" kah · ku tır. İmtihana dahil olan 14 mu- sının sorulmasına karar verildi. miştir. • fmdan taadiki icap etmektedir. Mem 

mil C t 
ve u tros un veyı on ruş allimd" İ . M h li T' Qd h . . leketimiı:de bilyUk otomobil yollan· 

~ ra aa 
1 

fazlasile sattırdığını göstererek ır. mtıhanlar şifahi ve u te 't mübadelede ıcaret ası eyetının , nın yapılması için geçen aene 60 m11 

fıi[ab. a_c7ntala~ı T_epebaşı beledi tröste bir protesto göndermiş- tahriri yapılacak, evrak doğru- Muhtelit mübadele komisyonunda içtimaı yon liralık bir program yapılmlftır. ıı.t""~ ıçınde bı_r bına . ~a~ılma~ı !erdir. Protestonun bir sureti ca vekalete gönderilecektir. ki heyeti murahhasamız Girit ve Gar . . , . ı Buna nazaran İstanbul- Edirne yo 

'it seyyah acentasmın 

' edıyenın musaadesını ıstemı• .. . . . . . L' Q t k l · b' T ky Tıcaret odası ıdare hey etı lu 8 sene aonra ya ıla ktı °.~ binada acenta dairesi seyyah troste, dıger hır suretı ıktısat ıse ve r a me tep erın ! ra aya yapılacak seyahatlerin •• A • , • 1 p ca " ~ın .. 

1 1 

k ! vekaAletı"ne d' b" . d . f . . hazırlıklarını ikmal etmiştir. Tevfik dun sabah fevkalade hır ıçtırna , Turing klu"'bu"n te.,.bbüaatı netı'ce 
1..• muta ea, o anta ve ıstirahat , ı~er ır sureti e te tışı KAmil B r ;<arı bulunacaktır İstanbul ticaret müdüriyetine a • ey gelecek ayın ilk haftasın yapmıştır. Bu içtimada neler • sinde seyyah celbi itibarile çok ehem 
•cc .

1 

Maarif müfettişi umumilerin da garbı Trakyaya hareket edeceğini görüşüldüğü mektum tutulmak ' miyetli olan bu yolun, diğerlerinder 
1 h~tanın teklifine göre, inşa edi verı miştir. d Ek B b f . E ancak bu seyahate çıkmadan eve! . evvel, yani gelecek ıeneden ı'tı"barı 
' ına t<> sene sonra bütün tesi en rem . erayı te tış s- Ankaraya giderek hilkumetle temas , ta ıse de Oda namına Ankarada 
; levazimile belediyeye terkede Londra sergisi kişehire gitmiştir. Bütün müfet edeceğini söylemiştir. Tevfik Kamil i teşebbüsatta bulunmakta olan : ~;.~tl::'a~~=::, ~~k~:ı:;:; ı;d. . . Londra 16 şubattan 27 şuha- tişi umumiler vekaletin tayin :Sey A?karada bilhassa komisyona a- katibi umumi Vehbi Beyden nsında teşkil edilen Turizm komisyo 
.,,_ ıye tepe bası arsasında yem tı tt" • · k l h ıt tahsısat I · ı J I k ·1u yapmag· a ' k d" . d I ta kadar devam etmek üzere e ıgı mınta a ara araket et- . mese esıy e meşgu 0 aca gelen bir telgraf etrafında gö- nu, Balkanlar turizm ittihadı yapıl• ~I b" arar ver ıgın en m· l d" y l • üf" tır. Bıtaraf delegelerden M. Hol,tad .. .. .. _ .. masına ve bu federasyonun merkezi-

' reddetmiştir. bir sanayi sergisi açılacaktır. . ış er ır. anız umumı m et- diln ög-ıeden sonra Tevfı"k Kamı·ı Be ruşuldugu zannolunmaktadır. · t 
ti B 

· B h · · f ~ın stanbul olmasına karar vermio. 

• 
t1 otomobil geceleyin çarpıştı; dört 

kişi ağır surette yaralandı 

§ esım . şe rımızde kalmıs _Ko_ misyonda şimdi ba•.lıca faaliyet Kaınbı'yo ı'atlerı' t f d k • . _ , ': e eras~~n ~eş ilatına şehrimizda 

tır. Lıse ve orta mektepler bir yı zıyaret etmiş ve geç vakta kadar İ kanunusanı ıptıdasından itibaren ba• 
· · d h ·· ·· ·· t.. Dün borsada ngiliz lirası • a~ ıçın e er tarafta teftiş edil- goruşmuş ur. !anacaktır. DilnkU içtimada bu teşkl 

mış olacak, raporlar serian veka hakemden geri alınan ufak nokt~yı 1030 kuruşta açılmış ve gene !atın esaslan tesbit olunmuştur. 
lete gönderilecektir. İstanbul nazar farklarından ibaret meselelerin ayni fiatle kapanmıştır. Hiikllınetimirin azami milzahereti-

dostane intacı için iki heyeti murah- Liret 9 04 altın 914 kuru _ h maarif emini Muzaffer B. de kış hasa arasında yapılmakta olan te- ' .. .. .. ş ne maz ar olacak olan bu federasyon, 
gelmeden kendi mıntakasını tef maslardan ibarettir. Bunların bitmek tan muamele gormuştur. Amerikada bazı Rumlar ve Ermeni-tişe c_ıkacaktır. üzere olduğu temin ediliyor. A .k l k d f .. . lerktarafından, memleketimize gele-merı a 1 a ın pro esor l urlzm hakkında konferans vermek ce seyyahların yollarını diğer bazı 

Sınıfta kal an talebe T . 1 . Seyahat maksadile şehrimize için .\nkaraya gelecek olan yerlere çevirmek için aleyhimizde ya 

L

. arzıye mese esı M. Kiot Farer pılan propagandaların önüne geçecek ıse ve orta mekteplerde sı- gelen Amerikalı profesör Mm. .. . . .. . . seyyahin celbinde her tür!U rekabetl 
nıfta bir sene kalan ve ertesi se- Avukat Kenan o" mer Masyan Vitney dün Beyruta d""T~~~lyde Turıng kAiudpl ıdahre hedyeki~ kaldıracak, propaganda faaliyetinin k b gitmiştir. un og_e en sonra a et anın a müşterek ve müttehit olarak yapılma 
ne me te e devam etmiyen ta- B . b merke~ın.de topla~mıştır . sıru temin edecektir. 
lehe müteakip sene tekrar mek- eyın ceva ı Çocuklar ve sinemalar Bu ıçtımada, dun Ankaradan av-
tebe girmek isterse kabul edil- Hikmet Beyfendi şahsan vaki olan det eden Turing klüp reisi Kocaeli Balkanlarla Türkiye arasında ge-
miyecektir. yapılan tetkikat ne tavsiyemi tarziye -makamında anla- . Hıfzıs~ıhha ~an ununun ~ele- meb'usu hazır bulunmuş ve hükümet lip gidecek seyyahlara miltekabilen ımşlar ve müekkilim Kenan Beyfen- dıyeye aıt ahkamının suretı tat nezdindeki teşebbüsatırun neticeleri- en fazla teshilat göstermek, şiruendi· 
ticesinde bazı talebenin ikinci diye izafe etmişlerse bu kendileıine biki hakkındaki talimatname- ni izah etmiştir. fer ve vapurlarda bankalar ve Türki
sene dahi diğer bir hususi lisede ait sui tefe~hilmdilr .. tarziye !iilinin ler peyderpey tebliğ edilmekte . Bu i~a~_ata ~-öre, Başvekalet Tu- ye s!'yy~larına hususi kolaylık ve sınıf döndüğü ve tekrar eski hudu~u ve~filete dahil olmadıgıru bil ve tatbik sahasına geçilmekte- ı;ng. klubun muracaatlarıru hüsnil te teı:zilS.t ıcra etmek, her s~ne Balkan 
mektebine gı'rmek isted' • · anl melerı ve bınaenaleyh bunu vekilden d" B d 12 .1 20 lıll<ki ederek Beynelmilel turizm itti cografya_sı haklrmda en zıyade ma!Q ıgı a- değil milekkilden beklemeleri Jiizmı ır. u rı:eyan a ı e yaş a fakının 1930 kongresinde ittihaz o- mat sahibi olan talebeye Balkanlar-
şılmıştır. İki sene sınıfta kalan idi. . rasındaki çocukların .saat 20 Iunan mukarrerat ve temenniyatı e- d~ meccanen bir tetkik seyahati te· 
talebe tahsiline devam hakkını Hususile yalnız müekkilim değil den sonra altı yaşındakı çocuk- hemmiyetle nazarı itibara alınış, hu- mın etmek te federasyonun işleri me 
kaybettiğinden keyfiyet alaka- yirmi bet seı;ıelik ~-rkadaşım_ o~an Ke ların ise hiç bir saatte sinemaya d_~tla_rda!rl. gümrük _bin.~Iarına güm- ya~ndadır. İstanbul ve Ankarada 
dar mekteplere tamim edilmiş- nan Beyfendıye munasebetsızlık vas- girmeleri menedilmeğe başlan- ruk ısmını muhtevı Turk ve ecnebi tunzı;ı_ı hakkında konferanslar ver-~V . Bankalar iJııQııde, iki otomobil çarpıştıktan sonra fıru izafe ettiğimi nereden çıkardıkla lisanlariye yazılı levhalar taliki, ge- '?ek uzere davet olunan Romen ma· ~~ eblkı gece .s.aa .. t birde G.ala.- maralı ot_o!11o.bil biri yukarı çık tir. rıru bir tür!U anlayamadım. mıştır. • . celeyin gelecegk seyyahlara ait mu- li>:e. nazırı M. Manoliesko ve Fransız a k ı _ Vekil muallimler Geçenki tavzihnamemi okuyanlar Kardeşını bıçaklamış ameliitın teahili kararlattırılmıgtır. aaırı Klot Far~r b~ daveti memnuni 

''ltıc:ıb~ a ar onunde fecı hır makta, dıgerı de inmekte iken bu vasfın tarafeyne değil dava ikame KadıköyUnde Yeldeg"irmenind Bundan baıka 1926 beynelmilel yol y;etle kabul ettiklerini gelcek sene ip r~t ıl kazası olmuş, dört ki- sür'atle birbirine çarpmışlar ve Bazı ecnebi ve ekalliyet mek si fiilinden izafe edilmiş olduğunu Balıkesir apartımaruııda oturan ita~ !ar kongresinde kabul olunan muka- tida!annda. TUr~yeye geleceklerini ··İiı- 1 al~mıştı.r. Kazaya sebep her iki otomobil parçalandığı teplerinde muallirııler hasta o- zaten anlamışlardL yan tebaasından Jozef aile - b' velenin henilz tasdik muamelesi hü- T~ıng klü~ bild!rmişlerdir. M. Ma 
'ilr erın 20 kilometreden fa:r- gibi, şoför Mithat, muavini İb- tunca bir müddeti muvakkate i- Hadiselerdeki çirkinliğin devamı- seleden dolayı kardeşi Any;:~ kme kOmetiınizce ikmal edilmemit olması noılesko tu~m ıktisadiyatına, M. IJıı a.~ı~ gelmemesi hakkında- rahim, diğer otomobilin şoför çin yerlerine laalettayin birini na bir az da mukabelemi milessir bul ga etmiş ve bıçakla yaralamışt av -na rağmen sırf ecnebi seyyahlara bir Klot Farer ıse .ııarka dair konferanı-

f

:'.. ıhm.a. l ederek. arabala- muavini Abdül ve müşteri .._.ı- tevkil ettikle-ri anlaşılmıştır. duğum için artık cevaplanma niha- ır. kolaylık olmak ve tasdik edilmediği !ar vereceklerdır . .._.la ın yet veriyorum. Hikmet Beyfendi hak .• takdirde bir hakkı tazammun etme- ------
. l<: surat vermış olmala- gırdıç yaralanmışlardır. Maarif emaneti, badema krsa kındaki. ~üsnil nazarlarında samimi Baro leavun sandığı melı: üzere, otomobil ve m_otosiklet i- • •• ~ti ~a şu suretle cereyan bir müddet için bile olsa vekil ıseler ışı daha ziyade uzatmamak, B ta .. dı" le gelen seyyahların kendı memleket İbrahım Tan B. Bursada 

•O ~fö; · M' . . . Senjorj hastanesine kaldırıl- muallimlerin menşe ve vaziyet- feragati davadan daha müstahsen ola . aromı~ aı:'un san gı ta- lerinden aldıkları ebliyetnamelerin 
.'! tı ıthatın ıdaresındekı mışlardır. !eri ile derhal bildirilmesin' a- cağr hakkındaki tavsiyemi de kabul ~~atnamesı yem sene başından mut~ber addolunacatı Turing klübe BURSA, 19, (Milliyet) _ 
~~erı·un~adralı ?tom~bille şoför 1851 numaralı otomobil şofö- ili.kadar mekteplere tami'mı et- ederler. ıtıbaren tatbık olunacaktır. tebliğ olunmuştu; . . Birinci müfettiş İbrahim Tali ı ar d k 1851 • • Avukat Avukatlardan tahsilata baş- Ancak b~ ~hliyetname!erın mute- B geldi Çek· d 'k d' esın e ı nu- rü Enver firar etmiştir. miştir. K ()M her olması ıçın sadece aıt olduğu · · ırge e ı amet e ı· • • • • enan ER lanılmıştır. memleketlerdeki konaoloılırımız tara yor. 
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A 1111 um, t .~i "MIUiytl" tir 

20 J'ESH1N1SAı İ 1930 
~ 

ID REHANE -Ankara ca~ 
'io: 100 Tclrrat adreoi: Milliyet, lo
tanbul. 

Telefon ,..._.,.ı,..., 

lotanbul 3911, 3912, 3913 
Tekrar birbirlerini gördükleri zaman ... 

-Frmsızcad;;n-

ABONE ÜCRETLERl 
G Türkiy~ için Hariç için İlle defa o kadmı gördüğü za- ai arasında derin sükut hüküm 

3 aylıgı ~00 kuruş 800 kurut man kadın nr-1 <; cncti, :;üzeldi. sürüyordu. 
6 .. 750 .. 1400 .. Bu muharebeden evveldi. Zalim, ikisini de mustaı ip e-

12 .• 1400 .. 2100 .. Erkek • ,· . hir gemiciydi. den bir sükut .. Acaba kadın bu 
. . Dünyanın hemen her taraf•nı raya kadar geldiğine ne kadar 

Gf!.len .evrak g~rı verılmez gezmiş, denizin güzelliğine, teh pişman olmuştu? .. 
Muddeti ıcçen nüshalar 10 kurut likesine, türlü türlü cilvelerine Fakat bu zalim sükutu ihlal 

~~··· ~~~te ve ~tbaaya ~! itler alışmış bir adamdı. KadırJarı eden gene onun sesi oldu: 
·~ın mudınyete mıınıcaat edilir. beg- enmek hususunda çok müş- Be · b hald " d" - .. G · . • , . . - nı u e gor ugune 

azetemız ılinların mes ubyettni külpesent davranıyordu. müteessir oldun deg- il mi? .. Bir 
kabul etmez F k t 'lk d f .. d" - .. b' · a a ı e a gor ugu ır kaza n~ticesin<le gözümii kay-

kadın olmakla beraber o genç bettim. 
adam üzerinde d~rin bir tesir hfı Bu kaz<mın ne olduğunu sor-

i un h .. ro rcc en çok 9.S en az 4 sıl ~tmek.~e,? gen kalmamıştı.· mağa lüzum yol·tu. 
d me idi ı o~llıı ruz~ar mbtehıvvil Bu ılk mu~?~.atı;~ sonra tekrar Biraz so!lıl'a zavallı kadın git-

def~atle goruş~er ve_ araların meğe hazırlanırken genç erkek 

Bugünkü hava 

bllnıecemıztn half~dllmlş 

ıekll 

Bu akşam 11at 21,110 te 

Fransız tiyatrosunda 
LE PROCES DE MARY DUGAN 
Yarın Jel Cuma eli nü matine olarak 

Sllt 15,30 
LE PROC!<:S Dl~ MARY DUGAN 

cuma akşamı: 

MAJ\lAN COLIBRI 
cumarteıt alı:şaını: 

LE BEGUI!\ 

~B 'l'qrini5ani tarihinJc rrı a t ine 

olarak ıut ı 8 de 

FRANSIZ 
Tiyatrosund~ 

\1eşhur viyolonist 

ACQUESTHIBAUD 
ta rahndoı \·erilecek konserlerin 
bilc ı le rinl şimdiden ted»rik edin.iz. 

şimdiden biltt ıodırlk edilebilır. 

filmidir 
----------~-------------~_...,, 
..... Bu aktam A S R 1 sinemada • • • •• 

iraesınc başlanacalı: olan ı 

filmi bir f?e~r~~n ~Ukem~ .,!;;llıan ~•leri~en birıdır ı 
Can çekişme - Aşlı: · KorkJ - lnıtlcam . Dehfet Sergüzeşt 

Milmeuilierh Slneman1n en büyfllc arıilıleri olan 

~ O M O N O L O W E ve M J 8 J j S T O B 
73 No KULUP itimi seyircileri heyccanlıodıran, cezbeden ve 

cidden memnun eden bir 11crdtr. 
l!Avcıen: LES FRA TELLiN ALLEMANDES denilen meşhur e&11bızJsr 

•••••• 4 8 ER AR D S' lar ...... 
dakı muhabbetın arttıgınr duy- sesinde tarifi kabil olmıyaıı bir [ . -- • -
dular. .. samimiyetle: - • -) I_ Bu alttım Fl Dün ıltşam 
_ Onları beraber. g<?r~nler be- _ Sen, dedi, beni gö • ıeğe 01 , il 11811 saat yirmi bir fSTAlt8Ul lllfllYESJ R A Sinel'~asında. 
genm

1 
edkteGn kendılken!'ı.. a1l.ımb~- geldiğine pişman oldun. Eski ırlTI il j 1 buçukta \'e ~~ ~~ ~~ BF; DANIELS 

İs.B. Darülbedayi 
temalller.- BugUnkü matinelerden itlbırcP 

E T U 4 L Sioeınasio~ı 
O
.. l yor ar ı. enç, ço guze ~ ır hatıramızın bu suretle bozuldu- - ay nn mltina ile 400 arıilı ıarahndın ıeroall 
pUŞtÜ erf kadın.-. Onun yanında ge~e ğuna hükrnettiı.... Fakat ben Hug:·inRİI biımecemiz saat on beı j edilen lspanyolca ıözlU 

Ben ne aman iki kişinin biri genç ve son derece yakışıklı bır seni her vakitlrinden ziyade sev ~olda~a~C5\e ~·t)' ·~ifı: buçukta. R 1 O R 1 T A 
Leylaklar 

birini derağuş ettiaini görsem er~e~ · b . diğimi anlıyorum. Ah, gitme... 2- Bir ölçü (3). Masset (2 ). Aynaroz fevlı:alide muvaffakıyet kasanııııftır. 
mahzuz olurum. ~ma bu bana . la .at u.mu~~kat . bır şey- Gitmel. · · 3 - Valide (3) Rıhtım (5) ihtar: Yarınki cuma 1 

.. · od lım dı. kı genem bırlıktekı hayatı Kadın ani bir hareketle ve ka (zh~P" J!H(E) nmw;!ııh: :mg - 1> Kadısı 1111 mülcemmcl suıı ve torkılt hlm. 

Açarken 
rıa~ı~ :uyormuş, ~e ~pa lk' daha ziyade devam etmedi. Bi- rar vermiş olarak . 5 - Papel (4) Rabıt edatı (2) gllnU matineler "abah eşe os nasıp ya· vve ı ribirlerinden a 1 - b - · 6 Komedi o ıahlo d h COLLEN MOORE 
günkü gazetelerde S. Cümhuri- old l G kyndımaga me.c ur - Beni bırakınız, dedi, mer- -1. . .. . 11\\\\11 saat ı 1 e aşlayor. 

t F 
. f hin d . h u ar. enç a n uzak bır ye hamet kadar bir kadını musta- 7 - şaret (3) Kemiğin üstündeki Mü>lhlp Zade GARY COOPEO 

ye ırı<asının es e aır a- . t' G . · d (2). CelAI IJey r:: Halkın mabudu L.ve 1' 
vadisier sırasında Dahiliye ve- rbir~ gıt 1

1·ul :nç gkem1ıckiı .. eb. ~b';IIl rip eden bir şey yoktur!.. 8 - Ambor -4) . İstihza (4 ). -------- -----
kil' Şükrü K B ) A" • yo C uga çı tı. Si ırı ır- 9 - Kuvvetıı inanış (4) Mecnun Kadıköy Sürcı· y• ~inoması MON NOVARO ın ıemılll muht~emlerl ~ 

ı aya ey e gaog- l . d 1 k t kr .. .. ( ) 
lu Ahmet Beyin öpüştükleri en~ en ayn ır en e ar gonış Mektepliler müsabakası · 4 

· K U R T atlı sesı· ve nl'lzellı·,.,; ı'l 
ıl .d. . . megı vadederek ayrılmışlardı. • ıo - Cet (3). 15 u 15• 

~az.~. ı ı~ n~. ~~?~r s:~~ Fakat bu kati olmadı. -c'"'""H"' F•==uk .......... __............. 11- Handan (5). Tuvalet numa- Ş A R K 1 8 1 PJ ~· ~ 
IJu alı:şam 

AXIM'~ n: ~~~:c~ ha~~~t~~ Galiba e~ Biribir!erinden o ka~ar uzak • • Ir ası grupu- ;,,,ra.:..s_ı _,,(_
3

)::...·- - -------- Ufo Veraer ıarahndan Sesi! ve u or1a ınenıasın a 
rafa sükUneti siyasiye çökünce o~rak ~.yrılmışlardı . ki, araya_ nun içtimaı teni neşriyat Şarkılı film. 
öpüşmeler çoğalacak. Ben öpüş gıren dort, beş senelik umumı TÜRK SPOR Bu alcum Pannlıı tiyatrosunda Bı·rçok kalplen· tesbı·r 
meyi dövüşmeye tercih ede- harp!e ?unI:ırm tekrar buluşma 79 uncu haftanın beşinciliği- .,.. o- üyükdan 

l~YIREli 
rim, hele Ağaoğlu Ahmet Bey lan ıhtimali azaldıkça azalmış- ni Galatasaray lisesinden Na- Bu hafta yine çok güzel bir Komik Şevki Bey edecek 
efendile ı tı. Aradan seneler geçti. tık Muhtar Bey kazanmıştır • nüsha neşretti. Yalnız sporcula- Dram kumpanyasının ltdralcilo f 

B Y d 
Şeytan 3 perde 2 tablo l!inemı t 

Artin Efendinin yeleği ir gün genç adam bir mek- azısı şu ur: n değil bütün düşünen ve oku- vsrvete v. '· mpera orun 
Tüccardan Artin Ef. isminde tup aldı. Bu mektubun imzasını . ~u haftanın en mühi~ ~abe- yaı: g~nçliği a~akadar eden bu Yaven· 

bir zat postaneye gitmiş ve ora hemen tanıdı, hatırladı. Ondan nru Halk F. grupunun ıçtimaı, sevımlı haftalıgın bu sayısında- llu akşam F rah tlyatroıunda •••• Yent numorolar ••-'! 
da iken fena halde sıkışmış. geliyordu. .. . . Y~?-i .teşkilat noktai nazar~ndan ki yazrla~dan baz 1 n şun~ardır. Cemal Sahir ıllaha teşekkilr aynca RAMON NOV ARO 
Tüccar olup ta şu sırada sıkış- Mektupta: Şoyle deruyliyor- muhın: kar:ırlar . vermesı. :e Türkiye: Spor cennetı, Ka- hmall Fahri Bey temsilleri sinema v.ı 
mıyan kim var?!.. Ne yapsın? du: blok ~vayetı .teşkıl etmektedır. dınlanmız ve spor, Bileğine gü- nun menimin tik ~arkılı ı Bütün A 'l'rllpıyı dola,makıa oJaıı 

lsvtçredo GOETHEANUM 
Hemen yalnız girilen ve 10 ke "Bu mektubun sizi bulabilece ~azı Hz. nın son nut_u~lar:n- venenler meydanına (tarihi ma Krımlk Şevki Bey filmidir • 
re 10 eden rakamlaı numarala- ğinden pek ziyade şüpheliyim. da ızah buy~rdukları_ gıbı, eger kale), Paristeki futbol cambazı, Cıuna günü akşamı Kadıköy H 1ı: 
nan yere girmiş yeleğini de ba- Eğer yüzde ancak beş bir ihti- fırkala~ın ıçınde gızlı maksat- Sür'at asrı, Filiz urullahın i- Mısırlı oğlu tiyatrosunda Kınar e~e~a~elr Gaaıılfiınenı''n~el 

"UNlvERStrE LlBR., 

şının ucuna asmış, açık göziin mal ile bu mektup sizi bulursa lar peşınde koşan, yabancı un- kinci Paris s~ ah i , Mektepler Hanımın iştirakile Sefil valde 
biri de Artin Efendinin gözü- bana cevap vermekte gecikme- sur~ar \arsa b~l:ırın yarıması- de spor, Avrupa haberleri ; Haf- facıa 5 perde dans, komedi v.s. 
nün önündeki yeleği bitisik menizi rica ederim.,. na ımkan venlmıyecektır. tanın müsabakaları D arülfünun 
kompartımanı ayıran duv~n Hemen mektupta gösterilen Fırka içtimaında u?1wr.1 ka- fu tbol sahasındaki ' lıa<lise ve Ayni program Cumartesi aksa-
üstünd~n aşırmış. öt!e za~n adrese bir cevap yazdı. Hararet ~p (Saff~t~ Bey yem teşkila~ I saire. mı~a_k_ır_köyünde. 
olur kı: İnsan yelegın gıtti- le teşekkür ettı. Her kelimeye ızah etmıştır. (lstanbul) teşkt- ----=~ ---k- .. - 1 ),•vredilccek ih rirA beratı 
fini görür de ardından gide- senelerce evvelki aşklarının ate latına Hüseyin (İst.) , Ali (Af- 1 T eşe kur ı "Hadyo ahize antcn!eri. hakkın· 
mez. Biçare Artin Efendi de o şini koymak istiyordu. yen) , Cemil (Tekirdağ) Beyler : . ~zıL vatanımıza yü~krce talebe yel daki thtlrı t,ın IOTeşrinı evvei J9Sl8 
halde imiş.. Mamafih bü- Yazdığı mektup kısa olması- le Memduh Revket Bey mem ur j ti~ tı~eTn .mk•rhum z1•1-:c.MGhalat saNray tarı• ve •ilAvet evrak kaleminin 

·· · ·· ·· · • - • ,. d'l · • (İ · ) 1 1" ı sesı ur çe mo ... ımı c met urJ yuk bır husnu nıyetle ve bın na ragmen pek samımı oldu. e ı mıştır. zm ır. t~~.n cı tına Beyi:· ve! 11 llolayıs :~ alc!··,ımız 28.J3~ nu m rosi le mukayyet iiıtira 
müşkilat ile toplanmış dışarı Devrisi gün bir kadının geld;- da Vasıf, Cctal, J\!ünır (J71nir): telgraf ve mek•uıılara ayr. ay cc- berat ım.lrJcun tzcrlnd ki hukuku 
çıkmış a.ınma saygısız herif ye- ği haber verildi. Genç adam se- Beylerle, Halit ( Kar«) Bey m e- ' vap yazmag• volci ol~n kederkrlrni- bu ı. cre lıa şkısına ferağ veyahuı 
leğin sahibini beklememi§. Ar- vinçle misafirini karşılamaga mur edilmi~tir. 

1

. ~ni ol.maktadır. Gerek cena~" m:_ra icıra ,·er ı ceginden mw.kOr ih-
tin E f. nin yeleğe yandığı yok- gitti. Fakat birdenbire neye uğ Son zaman larda hrr .i iırka- 1•~mdmcbışt1ırak vebl?1er_ek~c tazhıyheht lu•- tir <aun nlmık •·evahut Jstk•r 

Y 1 •· b' d k' b' d • b'l d' "Bl k k'l d ki . , un c u unan ı cu::n.. e ı a ve tur. e egın ce ın e ı ın şu ra ıgını ı eme ı. nın o ,, tes ı e ece en· dostlarile talebcsil'• ayrı ayn teşek- et mek ırı ı unola bulunan ze· 
kadar liralık bono ile bir mik- Evet.. Gelen kadın o idi. Se- m evzuu bahsolumıı ussa da bu 1 ı'ürlcri,,.,i>in muhterem g<l.':eteni>le •atı~ l ıtanhııl \'cn l prısı ~ ne arka· 
tar paraya ve evraklarına yanı- nelerce evvel sevdiği kadını çeh lıaber her iki fırkaca kat' ; sur~ . 1 iblağını rka •deriz deııc'im <t~da Aş i ı Lt. kilıilphanesı cadde· 
yor ve istiyor ki, yeleği alan bu resindeki gençlik hemen, he- te te1::zip edilmi~tır. Cümhnri-1 _ _!?~'11adr Kı.!!.,_ P.efıkası •1ııde 'fürkı)c ifan No 18-22 de 
kaaatları iade etsin. Hem geti- men hiç bozulmamış denebilir- y et ve layiklik prensiple~i bi r-' Te ekkür mukır:ı vekili 1 JAN R! VA J:rnR 
rene m ükafat ta var. Muhakkak di. Lakin onu tanıyabilmek için <l ir; fakat di~ r hu•usat ve ida- Al, hir cşr:ıf v~ tücc•rından d. lSToK ı~r..e miır<cıt:ıt eylemeleri. 
gelir değ il mi?. . insana mi:1külat, daha doğrusu re tarzları aynidir. Binaenaleyh ı yım Aka~a zade Abdullah Beyin ce- - - - - - --

Ben bütün bu macerada Ar- istırap veren şey şu idi: Kadı- l:lc ~ t eskiline imkiiP vo1<tuc. · nazc m ndmindc b~lunmak ve bu s ı 1 11 
ç "kelele ındc ına1.hu t :ı adet 

tin Ef 'İn yeleğini nereye asu- nm bir gözü kör olmuştu i . -- - - - . retle merhume ka~• .. ı~uhabbet ve çam ' bO auctky.·~ di·ek ile 30 
ğını o., rendim fakat cebinde bo Bu sahne karşısında gene a- Ivievlüdıı nebevi 1 s:ımimiy~tini L ·.ar lut!unde bulunan aJct kolgıarıahtssı 8 •det kavıu kere · 

1 1 1 1 • · ·· d · · .. k " ld" z vktı kir:;•• buat ayrı ayrı tcşek- tesi :'adet kCilcnor ti aıl< ı çam >treni 
ıı:o ar ve para ar o an ye egı us anım va~ıye;ı ~ok muş u u. Muhsin zade İbrahim Fuat Bey kür~ bugu" Ak ehirc avc•te mecbur .ı,.12.•MO per eınbe Rünü ihale edil· 
tu açık duvara asar, hele, ha!. Her hangı anı bır hayret pek za mtrhumun vefatınin krrkıncı gününe butunma'dığım mani oldugundan ken m,k rızerc mu•ıyedeye çı k an lmı ştır. 
diyince c;ıkamıyacak kılığa ge- lim bir darbe olacaktı . Bununla musadif 2 1 tcşn,1isani 930 cuma gü- dilerine tar r bu hu:usta teşekklırat lıah3' almak isuyen talipl<rin orman 
ıeceğini bile bile asar iken aklı beraber genç adam kendisine nü .saat bir buçuk~a Kuruçeşm~ camii ve miıı etta~lı~ımm iblağına ~11uhte- ba ı mu<' iıri •·etine •e ,e,mi ihalede 
nı nereye asmış olduğunu bir hakim oldu. şenfınde ş.•Yh Alı Rı:a Efc~dı . t,:ıra- r~m gazet_enızın tevassut• .u rıca ede · . 

tü 1 
.... - elim K d d . . fından hatım ve mevludu şerif tılavet nm efcndım. uıı iıçtc d <!dtcrdarlık hinasınJaki 

r u ogreneme • a mı son erece samınuy~t edilece ğinden akreba ve ehibbanin Mahmut Bey zane Bekir lh :ı e komi>voouna muracaatları llin 
FELEK le karşıladı. Fakat salonda ıkı- teşrifleri rica olunur. Abdunabim Neyyire Sebe< olurJr 

Dr.HORHORUNı 
Frengi BelaoAukluOu 

Kadın cemiyetinin oynadı&ı 

EURYTHMi~ 
Yeni ve bedii sanatın ltdl 

ve mevzun ahenkli 

Harekah bedeniye 
numerolannı şehrimizde do bütün 
lh tişımlle ve ik ı cem il d·ı olarak 

ransız TiJatrosun~~ 
Tedıvlbanesl BeyoğlP 'fokıtl ı yan 24. teırtn i sanl pazartesi vo l!b 

yanında !\lelctcp ookalı: No. 35 Tel Teşrin isan i çarşamba akşamlan 

1 ~ 1 52 muayene her gün aabahıan sut 18 de enzarı ıakdirlmiı< 

akşımı kadar. ırz edeceklerdir. · 
tstı ııııııııııııııııııııııııııııııııı••lııı.. ......... . .................. . ............ ~ 
ltlll l l lllllllllltllllllllllllllllllllf,. ~···· · ·······························~ -- ,, -~ -~ 

~~ ANADOILU il •• ~ E~ 
ğ§ SIGORT ŞIR ETi ~! -- ~ 
::: Türkiye ı, Bankası tarafından teşkil edllml,tlr ~ı· 
: : Yıınrın • Hayat - Nakllyı - Kua - Otomobil - m11'ull11tt ~ 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. ~ -- -:: Adres: 4 llnca Vakıl lıaıı lstanlul ~ 
-- ~ :: Telefon: latanbul - 531 Telgraf: lmttyu -ı 
~- . 
..................................... 11~ ~················ · ··················· ... ııııııııııtııııııııııııııııııııııııa,.- ... ııııııııııııııııııtııııııııııııııııı 

( Mliiİ 11~t ) in ~d«'bl romanı: 28 1 bund.~ fe~:ıhlık buluyordum. O: ) cadele, mücadele değil, boğuş-f - Bırakın beni... - - TşaŞkm şaşkın etrafımda - doiaŞ~Tkafatasımm içinde taş kesilrııU 
Ölumdu .. Dalgaların arasında ma başlamıştı. - Ben ölmek istiyorum!.. tığını görüyordum. ve bir kese içinde boşluğa ~, 

bir an çırpınmak, - Bırakın beni... - Kurtamıaym beni... Kızlardan biri hemen dok- landınlmış gibi ağır ve harei<el 
- Cahit... - Ö imek istiyorum!.. .. ye yine bir an ... Gözlerimin tora koştu, kimi bilekler.imi, sizdi. İşlemeyordu, çalışmayor' 

S'a 
••ar •' - Cahit... -Kurtulmak istiyorum!.. onund e yalnız Cahidi görebili- göğsümü oğmağa koyuldu, ki- du ve ... Ben hiç bir şev hissel' 
V'' Deye haykırmak, sonraı onu - Cahit... . yor, yalnız onu seçebiliyor, ona mi kolonya ile başıma masaj ıneyordum. · 

göz kapaklarımın içine alarak - Cahit.... haykırıyor, ondan yardun isti- yapmaya başladı. Biraz sonra Yine baygındım, dünya~ 
Etem JZZE

1
,- bakışlarımı söndürmek ve sonu - Cahit.... yordum: doktor da geldi. karanlık hala gözlerimde idJo 

na kadar böyle kalmaktı! Deye azazım çıktığı kadar - Cahit kurtar beni.. - Hanımefendiciğim çok kafamın içindeki boşluk ve ağd 
O, yine yanıma sokuldu. Ko- disi de koştu, • Dilimin ucunda yalnız onun harkınyor, didiniyor, ~ğ.u~u- - Cahit götür beni 1- sinirlisiniz. lık olduğu gibi duruyordu. 

huna girdi. - Harika.. ismi, gözlerimin önünde yalnız y~urrı: O kadar kuvvetlı ıdım - Cahit... Diye söylene söylene o da bir Bir saniye, Cahidin kcsf<iıl' 
- Geliniz benimle beraber... - Barika. . • bu hayal sahnesi vardı. Fakat kı, b~lk~ yalnız paşa olsaydı, - Cahit... şeyler yapmaya, illiçlar tavsiye bütün hızını bulan bir hayktfril 
Dedi. Hatta. bic adım attt. Be - Fatıma! .• , pencerenin önüne varır varmaz kendımı kurtarıp pencereden - Cahitl. .. etmeye, hizmetçileri öteye be- kulağıma geldi: 

ni de. ken?isi~e ~raber götür- Diye avazı çıktığı kadar hiz- p~ada arkamdan yetişti: bırakab.~e~.ektim. Fakat, cnla~ * • • riye koştımnayabaşladı. Sonra: - Belkiysl ... 
mek ıstedi. Bılmiy.orum .. Bu an- metçilerine bağırmaya başladı. _ Ne yapıyorsun Belkiys d.~~ gu~l~. çıktılar ve .. Benı Didile tırinanıla bir et ve - Bırakınız. Biraz istirahat Cahidi göımeyor<lıım, nereÔ

1 

da nası ! ?.ld~.? ... Bırdenbıre oda Gözlerimin önü simsiyah, kan Çıldırdın mı?.... .. suruye suruy~ ~aşa~ın,. .. lf:eı;nik yığını halinde odaya ge- etsinler ... Yalnız kalsınlar!. . dir bilmiyordum, ben ne yapı}' 
~ş~ dondu, ev başuna yıkılır bir bulutla kapanmış.dünya ba- Deye bütün gücile belimi - Haydı sızı daırenıze go- tınldikten sonra, karyolanın Dedi, tekrar tekrar bana: rum, hissetmcyordtun.Bu ses);~ 
gıbı oldu. . kışlarımdan silinmiş gibi idi. kavradı. Ve: türeyim.... üzerine bırakıldım. Paşa tela-; - Kendinizi üzmeyiniz, şim- lağımın içinde birdenbire çın!~'. 

- Bırak, benı be adam!... Hiç bir şey düşünmüyordum, _Harika... Dediği daireye kadar götür- içinde idi. Ben, inleyip d~yo~ di çarpmunız geçecektir. dı ve bir neşter gibi kafamın ı'; 
Dedim. kolumu kurtardım ve .• hiç bir şey bilmiyordum. Beni _ Barika. . . düler. Sanki, ellerinden kur- dum. Dünya hala gözümde zin- Diye tavsiyelerde bulundu, ne uzanıp beynimi sıkan ve ~ 

Bilmeyen, görmeyen.duymayan k~turan, harekete getiren, elek _Fatıma... tulmak ~~im. söylemen,ıle ola- dandı, ortalık.h.ala kapkaı;_a~lı~- gitti. Ar~asından paşa ~a, kıtan keseyi yardı, beni yataJ:ıJl 
tam bir şuursuzlukla salonun trıkl~~ti~en tek bir fikir kafa- Deye seslendiği bir sürü fel- cakmış gıbı Y~~ be~ boyle kar tı, karşımdakı ınsanlar hala bı- - Harı.kase~ burada Kal. Ha içinde hoplattı: 
deniz üzerine açık büyük pence- mın ıçını sarmıştı: Kurtulmak. lahı de başıma üşüştürdü. Ben, g~tulu~ba s~enırken gfilı rer hayalet olmaktan çıkama- nımefc:ndıye dıkkat et. - Cahit!. .. 
resine doğru koşmaya başla- ~.u .. ~~tuluşun şekli, iyiliği, kö- kendimi bu çenberin içinden hıddetlı, ?.ırçın: gfilı ya~vararak mışlardı. Paşanın: . Dedı, çık;ı. Gözlerimi açtım, kollıırııı1~ 
dun. tulugu yoktu. Buradan, bu ev- sıyırıp pencereden aşağı: fır- boyuna soylenıyordum. - Kızlar, ha~nnefendıye ba- * * açtım .• Onu görmek. onu l<~ 

O, benim böyle çılgın gibi, den, bu adamın yüzünü görmek latmak istiyordum. Onlar da - Niçin beni bırak mıyorsu- km. doktoru çagırm... Bilmeyorum, ne kadar kendi caklamak, boynuna dolanıp ıı~· 
deli gwi pencereye doğru koştu ten kurtulmak liımndı !. Buna boynuna geriye geriye çekiyor- nuz?.. Dediğini işidiyor, silik bir si- kendime dalgın ve bitkin bir hal lamak ve hemen onun deııııf 
ı... görünce, arkamdan ken- gidiyordum, buna kOŞUlfordmn. ı.rdı. Aramızda müthit bir mü- - Ba114 acımıyor musunuz? .• nama şeridi 1eyreder gibi onun de kaldım?. Bu anlaroa beynın. (Bitmeıli> 



Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 

Yeni satışa çıkarılan 
kitaplar 

.\hı :ırıf n Uleti ııı c~ muıı ,ı (saı ı 1 S) 1 
1 ~l aıı ri[ cminlikleri kongresi zabıtları-
111 ihtiva c .;.r. ) 

An yon katyon 
Fizik aleti rehberi 

Fizik (edehiı·at ~ubesine) 
\lihaııik · 

90 
55 
75 
70 

Fransız edebi yat antolojisi 7:S 
l'crbiye (27) 25 

Cagaloğlunda i\fa~rif emaneti altındaki satış yerimizden 
lilebilir. Taşradan vuku bulacak siparişlere % 30 posta 

" nedilmelid!r. 

lstan~ul vilaJetiu~en: 

tedarik 
ıicreti 

lnşuıı noksan kalmış olan Sürmene kızası hükOmet konağının 13000 
lira tahmin olunan mütebaki nevak1sı münakasaya vaıolunmuştur. 

Toliplerin tafslllt almak üzere 25 11-930 tarihinden 5· 12 930 tarihine 
hwr Tralır.on lıa~mühcndisliğinc veya Sürmene kaymakamlığına müracaat 
eylr. ıneleri" 

~ri l VilaJeti ~oinıt encünıenin~en: 

~ llLLIYl-:T 

SEYRISEF.ı\İN q ı 
M,rl.-~ z &c<n ta: Galatı küprü 

Başında; Be \' o~ lu 2.i(J.? ~uh 

acentesi . Sirkeci'de liıhür.h: 

zade ha. ıı altında. T el fon l.c. 
2740 

Trabzon İkinci 
postası 

( Rb:ŞITP AŞ .\ ) vapuru 20 

teşrinisani per~cnı be akşamı 

Galata nhttmından kalkarak 

İnebolu, SamsJn, Ünye, !!'atsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, RV.e 

Hopa'ra gi<lccel.. ve dönü~te 

pazar iskeksile Rize, Of, 

Trabzon, Po!athaııe, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Sanısııo, İrıc!m
lu'ya uğrayanık gelecektir. 

Mersin postası 
(ANAFARTA) vapuru 21 te~
rınısani cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak Ç'.a -
ııakblc, lzmir, Küllllk, Hod· 

ı um, Rado<, Fethi ve, Finike, 

An t:ılya, Alı\iye'ye ugr;ıyar:tk 

'.\!ersin' e gidecek ı'c dônıi~tv 

ay.ıı iskelelerle beraber Ta~ucıı 

Ana mor. Ku~ada>ı'n:ı ıııtra ~ ıt · 
caktır. 

20 1930 

• •..:->- • •• -~ : ... • • ~ 

Bôbrek, karaciğer, mide 
rohats1ıhğına ve 
hazımsızlığa karşı 
ta!_lJnmış bir sudur r 

•• • .i'. ... ~~ • 

HER YER 
BULUtf UR 

- -- -

• 

Pedeli keşfi (11207) liradan ibaret olan Urfa Diy•nbe'<lr yolunun 
118 inci kilomeırosunda Kerteş çayı üzerinde beheri nlıışar meıro açık · 

lığındo iki gözlü kemerli kArgir köprünün mticeddeden inşa" ve lhalei 
k1t

0

i y eoınin kabulü torihind•n itibaren üç ay zarhnda ikmtl edllmek üzre 
kapalı znrf usulıle ve 15 teşrinisani 930 tarihinden 4 klnunuevvel 930 
tar. hine kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

~ Münakasaya dahli olanlardan bedeli keşlin yüzde yedi buçuğu 1 

Andifli Kalkan yolcu ve 

yukü gidi~ ve ı;eliştı~ Fctlıi

yc'de aktarma surctilc alınıp 
vcrilır. _ _ -1 

nısbeıinde depozito ve teminat mektubu alınacaktır. 

3 l\lünakasan iktidan fenni ve malisini ispat edenler knoul olunur. 
4 - Münkasa cnakı keşfiyı ve şeraiti mıh ·usuna teYfikan icra 

edllectktlr. 
5 - 'l'ııliplerln ıni.ın a.kasa ve ihale kanunu mucibince tanzim edecek:· 

1erl ıı llıfname l eri puJ:u olarak kanunuevvtlin dördüncü glinil saat 12 de 
. .. -.imeni viliyet kalemine makbuz mukabilinJe tevdi edeceklerdir. 

~:vrakı keşliye ve projeyi görmek \ 'O daha fazla tafsiU.t almak 
• ıu eden taliplerin Urfa Nafia başmühendisliğin.ı veya Ankarad1 yollar 
uaıum! nıüd irlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Elaziz belediyesinden: 
EIAziz lıel e dlyc>I bir elektrik tesisatı vücuda getirmekte olduğundan 

tc.ı sata nezaret etm•k ve bilcümle montaj amellyel,rini yapmak ve bila· 
lıara müesseseyi işktmek üzre asgari teknikun dereceslade bir mektepten 
mezun ve sııa1ını yapmış olduğu evrakı müsbite ile gösterecek olan bir 
elektrik mühendisini J 50 - 200 lira ücretle istihdam edecektir. Şeraiti haiz 
olan!a nn ~; 14ziz bel.diyesine ve riyasete milracut etmeleri sür'atle ilin 
ıJ Jııu r. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara Ziraat baş mü
ürl üğünden: 
ti 151 lir• 80 ku~luk bedeli keşifli Ankara asma fidanlı t;ının su tesisatı 

1 ~ teşrinisani 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapılı zarf 
u,ufi le münakasaya konulmuş ve yevmi ihale do 1 inci k4nun 6 ncı cu
martesi günU saat 15 d~ icra kılınacağından talip olanların °'• 7,S depozito 
akçesi veya itibar mektubunu mal sandığına yatırdıktan sonra Ankara Vilt
yetindeki komisyonu mahsusuna şarınıme plAn ve proj : leri görmelc iste) en
lerin de AnlrnrJ z i raıt başmüdürlilj!;üne müraccaı etmeleri liizumu ilfo olunur. 

Deniz levazım sabnalnıa ~oınisJonun~an: 
30,000 kilo ekmek 4 K. evvel 930 saat 1 O da ibııle edilecektir. 

8,500 ,, 11ğıreti 4 ., 930 ,, 15 de ,. ,, 

2,000 ,, kuweti 4 ,, 930 ,, 15 de ,, ,, 

Heybeliada deoiz harp ve deniz lisesine 930 mail ~en~sımn 

ikinci altı ay için olan yukarıda yazılı bir kalem ekmek ve iki 

k~ltm et ayrı. ayrı münakasaya konulmuştur. 

Hizalarında ynztldığı veçlıile 4 kAnunuevvel 930 tarihine tesa

dü[ eden perşembe günü saat on ve on beşte yapılacak açık mü

n ·•: .. :ılarda teklif edilecek fiatlar muvafık görlildiiğü takdirde ihale 

edııcccklerinden şartnamesini almak isterenlerin her giin ve ver

mek isteyenlerin münakasa gün ve saatındu Kasımpaşada deniz 

levazım satın alma komisyonuna müracaatları. 

Tütün in~isar unıuıni nıu~irli~intınn: 
300 metro Hortum 

50 Top Amelilcan bezi 
Pazarlık suretlle mllbıyaa olunacak bu iki malzemenin nllmunc ve 

fartnamesl idarede mahfuzdur. Taliplerin yüzde 7, l ·~ teminat akçelerile 
beraber 24 Teşrinisani 930 pazartesi gilnü Galatada mübaya•t komisyonuna 
mürac .. tlan. 

Istanbul belediyesi 
ilan lan 

Kadıkör şubesinden: Evvel· 
ce de 11An edildiği vechile Os· 

maııağa mahallesinin Haydarpaşa 

caddesinde daire malı 549,50 

metro murabbaı arsa 200 lira 

bedeli icarı senevi ile talibi uh~ 
dc,indedir. 22 teşrinisani 930 

cumartesi günü saat onda i!-.ale 

edileceğinden fazlasile ta 1ip olan

ların mezkur gün ve saatta da

ire encümeninde hazır bulun

maları ilan olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda
vi hanesi. Karaköy Topçular cad· 
ilesi 34 

Darül' aceze 
lüğünden : 

Müdür-

Müesseseye bir ıene için iktiza 
eden bin beş yüz kllo yerli beyaz 

peyniri l 7 kAnunuevel 930 çarşam
ba giinil saat on üçte milnıkasası 

icra edilecektir. Tallplerln teminat 
alı:çelerllt mUracaatları. 

• • • 
Milesseseye bir sene 

eden bin beş yUz kilo kuru UzUmiln 

15 klnuııuevvel 930 pazartesi glinil 
saat on üçte munakısı icra edile

cektir. Taliplerin teminat akçelerile 
roüracaıtlan. 

Dr. Taşciyan 
Zührevi hastalıklar tedaviha· 

nesi Eminön li Minasyan ecza

ne~i karşt sokağında No 4 

lzınir sür'at ıJo~ta-;ı 
( Gtilccmal ) Yapunı 23 te~rini 
' an• pazar 14,30 ela Galata 

rıh tı mındın kalkarak pazartc'>i 

sabahı lzmlr'e varır ve çar· 

~amba 14,30 da lzmir"den kal 

karak'. perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant rııevcu<
tur. 

COMPAGNIA G~:NOVESSE Dl· 
NA VJGAZIO"IE A YA PO RE 
25 Te,rinisani Salı günü mun· 

salao beklenen Capo Vado vapuru 
26 teşrinisani çarşamba günü Katan, 
Palermo, ! .ivurn ve Cenov•) ya hareket 
edecektir. 

26 Teşrinisani çarşamba günü 
muvasasılatı beklenen Capo Paro 
v3.puru 27 teşrinisani Pcrşemb.: günü 
~ Kösıencc, Kalas ve lbraile ) ye 
hareket edecektir. 

Birinci ve üçüncü oınıl yolcıı

lan için ıenzi!Aılı fiatler. 
[•'azla ıafsirnt almak ve yolcu \'e 

hamule için Galata'da Çinili nhtım 
hanında aceıııası buluMn lnıerconıi· 
nentale A. şirketine müracaat. Tclt:fon 
ll<yoj!;lıı 12 J4- l 295. 

Liseler mubayaat komisyonu 

riyasetinden: 

lstanbul erkek lisesi pansiyo

nunda yapılacak inşaatın kanu· 

nuevvelin 7 ııci pazar günü saat 

dörtte kapalı zarf usulile Iha· 
lesi tekarrür etmiştir. Talip olan

ların teklillerİni Ga!atasarayda 

komisyonumuza vermeleri, şe
rait ve keşifleri görme~ için 

lstanbul erkek lisesine müraca

atları 

Zayi- 273 numerolu T!irklye 
iş Bankası mUessis hissemi gaip et· 
tim. Yenisin! alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Avukat lsmall lıa 

••••••••SİZE 

7 - 8 aylAr.ncl 1,.1) itibaren .,utten kM:lme zamanı ; 
ve •)eşvU nU:ıı~•ı eenas ı nda ıatlmnı edllen ve· : 
-- emaal!ıotz bir un~uru tııda.iı Q 1an 

P GSPHATlllE 
FALltRES 

FOSFATIN FALİER 
sayesinde temin edilir. Fosf:ıtln Fallar 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbellk, 
adelcita kuvvet vorlr, ve onları gürbüz 
kılar. 

Vallnt7 bir Foefatın vardır-

o da FOSFATİN FALİER dir. 
( AIAm<ttl tarik&) 

TAkllTLERINOEN !ÇTİN:\P EDiNiZ = HE:JI YEllOE SATILll 

·· -- - -

• evlithaı1 Kazım " 

1 Şeh7..,dcha:ı Bo.;az lıyaıı kemeri c•ddesi :\o. ~8 her sün. i~bıı adrese 1 
teıker e ~öml rıl<hilir. Cuma günleri sıbah saot ona kadar "' pazar 

l'.1~~~ glinkri ö_ll;leden sonra hanesinde bulunur 

Elbise ve saire 
münakasası 

,\.ti deniz li~arct mektebi müdıiri ı · :inden: 
53 adet kı~lık nevresim, 53 takı:n harici, 53 takım dahili 6:i 

adet şapka 12 ııdet hademe elbisesi 'e sıı adet i~ lıl~l tulumu 

ı 4- 12·930 tarihine m ıisadi! pazar gıınıi srıat on dü rtle iholeleri 
icra edilmek uzre münakasai ak niycyc vnzoltınmuştur Tali plerin 

şartname ve nlimunde rini görmek liır.: Orıa k{iy c~ddc >iııd, küin 
mektebe ve munakasaya i~tirak edeceklerin L, tanbul ikt ı.ııdi ıni i· 
esse>eler mulıascbecilip;ine tevdi edecekleri ve nıuknbili:ıt:c alaca J.. 
lan teminatı ınuıakkata makbuzunu hi\ır ilcn ynm Ye saau mez. 
kurda mektepte ıniitcşek kil konıisrnnu nı;ı hsıı;una ıniirııc ıu ları. ---

lslan~nl Günırü~leri Mn~alaza Mü~ürıtıünuen: 
ı - Gümrük muhafaza mcrakibi Bahri zabitanına p.ızarlıkla 

140 santim enindeki kumaştan 107,5 metre kaputluk yerli malı 
lacivert kastor ahnacaktır. 

2 - Kastorun havassı ıahi~I, evsafı kimyeviyesile re•ı;..'1 mu
düriyette mahfuz, meınhur nümunesiniıı ayni olacağından vaktinde 
bu nümunenin tetkikL 

3 - Pazarlık, ikinci teşrinin 24 üncü pazartesi günü saat 14te 
muhafaza miidiirlliğLinde yapılacaktır. 

- 4 isteklilerin ı 20 lira nakit veya mu,·akkat güvenme teml
natlari ile birlikte belli gün ve snatta hazır bulunmaları. 

Kundura munakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
53 çift yerli malı vldaladen ve 12 çift vaketeden mamul cem'· 

an 65 çif kundura 14-12-930 tarihine müsaclif p~zar günü saat 
on i:>eşte ihalesi icra edilmek üzre münakasai aleniyeıe vazolun
muşıur. Tali;:ılerin şartname ve n il mu nelerini gôrmek üzre Orta· 
köy caddesinde kAin mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin 

lstanbul iktısadl müesseseler muhasebecili~ne tevdi edecekleri ve 
mukabilinde alacakları teıninati umvakkate makbuzunu hamilen 

yevm ve saan mezkOrda mektepte mtiteşekkll komisyonu mahsu
suna müracaatları. 

HATIRLA TiRiZ Kİ •••••••• 
T efrişat kumaşlan, perdeler, storlar, muşambalar, mobilyalar 

ye sair bilcümle tefrişat levazımatı üzerinde hakiki fırsstlardın lstıfade etmek U.zer• 
bu son gllnlerde, Tünel lttl11Unde 

KALiNiKOS :, 
Kopoalarda 

etmeniz menfaatiniz lktlz11ındandır. 

Kadife V1 

gobellnler 

Oıo 15 

Hablarda 
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Istanbul Sıhhi müesseseler müba
ya komsiyonu riyasetinden: 

Tıp ıaleb yordu için ltizuınu olan • 283 • çift yerli malı kışlık fotln 
olb•btaki şmnnmc ve numunesi nclıile ve 25· 1 l ·930 ulı günü ~•at ı :ite 
aleni :nüııakas• ırotlle ihale edilınek üzere münakasaya konmu~ıur. Bu 
baptaki ~arıname ve numuneyi ~örmek istiyenlcrin mezk~r kom&ivona 
mür:ı.ç .. adarı iJ\ı olı , ur. · 

Uevlet Uemiryolları 
idaresi ilanatı ....Dm .............. . 

~;i ı l Ton ytrll çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:ltünakasa 8 12-930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada 

Deler Demiryoltarı idaresinde yapılacaktır. 

:\liiııaka saya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar Mi.inakasa komis

yonu katipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakıı>a ~artnamderlni b~ Ura mukabilinde Anka· 

r&da ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirle•. 

• * • 
Haydarpa~a qva tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasara 

konmu~tur. 

:\lünaka,;:t 8 12-930 pa:ı:artesi günü saat 17 de Ankarada Dev· 

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l\Iünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatların aynı !{ünde saat 16,30 a kadar münakasa kom Is· 
yomı 1 ı\tipi'ğin ı · vermeleri IAzımdır. 

Talipler munakasa ~artnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 

va 1 laydarp~atla idare v eznelerinden tedarik edebilirler. 

* 4 1): 

Aııkara'cla açılacak ziraat sergisincle teşhir edilecek eşya 

için nakliye ücretlerinden tenzilat 

Devlet dcınirr,•lları umumi idaresinden: 

5 k:\ıııın ~s:ıni 1 931 tarihinde Ankara "da açılacak ziraat teknik 

sergisinde teşhir edilmek üzre, Ankara ile doğru iltisakı olan dev
let ck miryoll:ırında •ıakledilecek mevat nakliye ücretlerinden 

umumi tarikler ıizerind~n % 50 tenzil:lt :apılacak ve teşhir edil· 

dildikteıı soı•ra i3de edilecek qya da aynı tenzilata tabi tutula
caktır 

Tenzilat m ciddetl: 
Ser;<iye ;;ön<lcrilecek eşya için f kanunuevvel ı 930. ı ~ kl· 

nunıı.<ııni ı •ıJ 1 ve mahreçlerine iade olunacaklar için de 15 .kl
ııunusani · 15 şubat 193 ı dır. 

Digcr ~erait hakkında malı"ınıat aln.ak isteyenler istasyon ve 

ambarlarımııa müracaat etmelidirler. 

* * * 1 l:ıreket ve 1 !asılar Reisliğinin hasılat kısmındll münhal beş 
memurluk için 27-11-930 tarihine mtisndlf perşembe günü l lay

darpaşada hareket ve münakalat mektebinde saat 14 de müsabaka 
yapılacaktır. 

ı - Mü>ııbakaya iştirak: edeceklerin Türkiye cümhuriyetl tab" 
asından olmalan ve 19 yaşından dun ve otuz yaşından fazla bu· 
lunmamast meşruttur. 

2 - l\lüsabakaya talip olanlar 26· 11-930 tarihine kadar An· 

~arad:ı devlet ?e.m~ryollan . idare! umumlyes!ne ve Haydarpaşııda 
ışletme mu!ettt~lığine po!tsçe musaddak hıisnUha~ehadetnamesı, 
hüviyet ciizdanı. askerlik vesikası, memuriyeti sabıkası, derece! 

tahsili mliş'ir vesaiki raptedllerek istida ile müracaat eylemeleri 

lüzumu ilan olunur. 

• • • 
Samsun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla münakasası 9. ı 2· 

930 salı giınU saat 15 te Samsun işletme müfettişli~inde yaptla

caktır. Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat teml

natlarUe birlikte Samsun işletme müfettişliği encümenine ayru gün 
saat 14,30 a kadar milracaatlan. 

Şartnameler üçer lira mukabilinda Samsun, Haydarpaşa ve An

kara veznelerinden tedarik olunur. 

Kiralık Bina 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

Cagalo&lunda Hillllahmer binası ittisalinde bulunan ve Emniyet Sandı· 
&ınıa mali olu bina kiraya verllecejtinden talip olanların undık le1azım 
mUdtlrlUtün• mUraoaaı • lımeled !Azım gelir. 



fı 

l>iinyada mevcut tualet aabun· 
!arının en birincisidir. 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Kireçli ve acı sularda fevka· 
itele köpOrUr. Cildin tırav«lnl 
ıııuhafazı ve vaktinden evvel • 
buruşmasına mAnl olan yeg~ne 

~~s;::.:;:::~=1 eczanelerde ıatıhr. 
Depoziteri: htanbul Bahçe 
Kapı Evliya Zade Nureddin 

1 
ISTANBUL viUYETİ 1 

DEFTERDARLIK iLANL~I 
SATILIK EV HlSESI No. 43, Lambirinos sokağı, 

Büyükdere 16 da 1 hissesi, bedeli 25 lira, satış açık art
tırma 29 Teşrinisani 930 Cumartesi 15 Defterdarlıktan 
(M-962) 

• • • 
SATILIK EV l-I1SSES1 No. 43 - 1, Lambirinos 

sokağı, Büyükdere, 16 da 1 hissesi, bedeli 25 lira, satış, 
açık arttırma 29 Teşrinisani 930 Cumartesi 15 Defter-' 
darlıkta (M- 969) 

* • • 
SATIK YALI 

Üsküdar iskelesi yanında No 12-1 7 eski Dlbağhane yeni paşa 
limanı ıokağt, Hacı Hasna Hatun mahallesi Üsküdar • sağ tarafı 
Nikola elendi arsası, sol tarat Behçet Bey arsası, arkası deniz ön 
tarafı paşa Umanı caddesile çevrilmiş kısmen kArgir 5 oda salon 
mu tbah ve sair müştemilatlı eski liman dairesi bedeli sekiz s~ne 
ve sekiz taksitte verilmek şartlle tahmin edilen kıymeti 3945 lira, 
satış açık armrma 29 teşrinisani 930 pazartesi 15 Defterdar· 
lıkta. J\t 395 

Sinop C. Mn~~ei uınuıııili~in~en: 
Sinop hapishanesinin 1 - ı 2-930 tarihinden itibaren 31-5-931 

gayesine kadar altı aylık ekmek ihtiyacı şeraiti atiye dairesinde 
1-11-930 tarihinden itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

ı - Yevmt alınacak ekmeğin adedi asg«rf 475 dlr. Bundan 
fazlasını talebe hapishane müdürü mezun olacak ve noksan talep 
edildiği takdirde müteahhit tarafından birgOna itiraz varit olma· 
mak ve ekmeğin Samsun veya Boyabat düz kırmasından mamQl 
ve her tanesi 300 dirhem olması IAzımdır. 

t - Taliplerin 487 lira 50 lnıruşluk teminatı muvakkateleri 
teklifnamelerile birlikte S0-11-930 pazar günü saat on be~e ka
dar ihalı: komisyonuna tl'!vdi etmeleri şarttır. Bu saattan sonra 
vuku bulacak tevdiat kabul cdilmiyecektir. 

3 - ihale Adliye VekA!eti celilesinden badelistizan lcra edilecek 
n cevap vürüdüne değin müteahhidin taahhüdü baki kalacaktır. 

Daha fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
h!ikQmet dairesinde mllceşekld! hapishane komisyonuna müracaat 
et meler! iAn olunur. 

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
Talebe için yaptırılması muktazl 127 takım elbise 4 kAnunu 

evvel 930 tarihine mUsadif perşembe günü saat 13 te ihalesi ya
pılmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Şartna

mesini görmek için her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin 
dt yevmi ihalede Gümüşsuyunda kAin mektebimizde müteşekkil 

komisyonumuza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası 
vcslkalarile gelmeleri. 

800 ' 

Çeki odun münakasası 
Yüksek Orman Mektebi Rektör

lüğünden: 
Mekteblmize lüzumu olan sekiz yüz çeki odun alent münaka

saya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale elan 26-11-930 tarihine 
mü adif çar~amba günü saat İ 4 de Dcfcerdarlık binası dahilinde 
müessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna l!"Clmelcri ih\n olunur. 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllilBE rlIING~~Il 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 İNCİ KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

50.000 Liradır 
il 

MILLIYET PERŞF.MBE 20 1930 

- -~.. .~ • 
iktisat Vekaletinden: 

'1 lstanbul ithalat Güm" 
rüğü müdirliğinden: 

Ziraatin muhtelif şubelerinde kesbi ihtısas 
etmek Üzere vekalet hesabına Inemaliki ecne
biyeyf' bilmüsabaka «21» efendi izam edilecektir 
Bu efen dil erin kesbi ihtisas edecekleri şubelerin 
tayini vekalete aittir. 

1-Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
A- Türkiye ciimhuriyeti tebaasından olmak. 
B -- Yaşı otuzdan fazla olmamak, 
C - Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
D- Vekaletin vereceği nümune veçhileNoter-

likten musaddak bir kefaletname vermek, 
E - Müteehhil olmamal{, 
F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei shıhiyede 
tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 1 
G - 11ahsil müddetjnce askerliğinin tp,cil edil

diğine dair mensup olduğu askerlik şııbesirıin 
vesikasını haiz olmak, 
H - Memuriyetten azledilmiş olmamal(, 
2- Yukardaki şartları haiz olan taljpler müsa

bakaya girmek Üzere istida ile Vekalete müra
caat edecekler ve V el(alct talipler arasıııdan mü
sabal{a)ra iştiral{ e,Jecek namizetleri tefrik ve 
intihap ederek l{endilcrine tebliğ edecektir. 

3 - ~1üsabaka An1(ara 'da V el(aletçe intihap 
edileı1 l1ey'eti mümeyyize huzurunda atideki 
gruplardan yapılacak:tır. 
1 - Ziraatı umumiye ve l1ususiye ve ilmi turap 

grııpu, 

11 - Zirai hikmet ve kimyagrupu, 
111- Hayvanat, nebatat ve mevaşi grupu, 
iV - Bahçevanlık, (Bağcılık, meyvecılık, scbze

cilil{) grupu, 

V - lktısadı millel ve zirai grupu, 
4- Lisan imtihanı Fransızca, lngilizce, Alman

ca ve ltalvancadandır. ve bu lisanlardan birinin 
intihabında talip serbesttir. Yukardaki umuıni 
ders gruplarından müsabakada muvaffal{ olan
lardan ıııiisavi şeraitte bulunanlardan lisanı kuv
vetli olanlar tercih edilir. 

5 - Miisabal{ada ibrazı ehliyet edenlerin uhde
lerinde memuriyet mevcut ise .ı\ vrupaya hiııi 
izaınlarıncla meinurivetlerini terl{edecel{lerdir. 

ol 

6- Irva ve iska şubesinde l{esbi ihtisas için gön 
derileeck bir efendinin Yüksek mühendis mek
tebinden ve alatı zirai ye şubesinde kesbi ihtisas 
için gönderilecek bir efendinin de ( Technische 
Hochschııle) den mezun olması şarttır. Bu şubel lerin talipleri yalnız yüksek riyaziyattan müsa
bakaya tabi tutulacaktır 

7 - Müsabaka imtihanı 22 kanunuevvel 930 da 
icra kılınacağından bu şeraiti haiz taliplerin niha
yet teşrinisani gayesine kadar baistida Vekalete 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

• 

5 s. 206 
1 s. ı 6 
7 Fıçı 1415 
1 ,, 62 
1 Çuval 75 
5 s. 751 

Tuzlu balık 
Balık konservası 
Tuzlu palamut balığı 
Tuzlu hamsi 
Kabuksuz badem 

1 Transit 

201 Adet 6570 
14 .. 496 
8 .. 194 
9 s. 27 
1 s. 1 o 

,, 
1 

ipekli pamuklu mensucat 
Kereste, biçilmiş, rendeJ,.nmiş çam 
Tehi ağaç hçı 

Tehi demir hçı 
Tehi teneke 

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

tahtası 

1 Paket 2,9 1 O Devekuşu ve hindi kanadından saplı s!ipürge 

Müfredatı yukarda yazılı on dört kalem eşya 22-11-930 tarl· 
hinde saat iidde bilmüzayede lstanbul ithalat gümrüğü sarış ko
misyonunda satılacağı ilan olunur. 

Istanbul sıhhi müesseseler müba
yaa komisyonu riyasetinden: 

Bakır köyü'nde k!in Akliye ve Asabiye müessesesi hastalan için 
yaptırılacak ı 000 takım palto, ceket, pantalon yerli malı kumaş· 
tan elbise ile 60,000 metro yerli malı amerikan bezi olbapcaid 
tanzim edilen şartname ve memhur nümuneleri veçhile ve 9 kA· 
nunu evvel 1930 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulile ihale 
edilmek üzre münakasaya konmuştur. Bu babdaki şartname ve 
numuneleri görmek isteyenlerin mezkQr komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Samsun-Sıvas hattı işletme müfet· 
tişliğinden: 

Hatamıza lüzumu olup ocak mahalleri 1'e mıktarlan aşağıY• 

yazılan balastın ihraç, ihzar ve hattın beş metre yakınında, öiçU· 
lebHecek şekilde yığılması işi ayn ayn kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

1 - Kilometre 253-600 de hatta beşyüz metre mesafedeld 
ocaktan (4000) metremikılp; beheri (260) kuruştan 

2 - Km. 256 da hatta iki yüz metre mesafedeki ocaktaJI 
(3500) m. 3 beheri (230) kuruştan 

3 - Km. 260 da hatta iki yüz metre mesafedeki ocaktak ( 30 oO 
m. 3 beheri (230) kuruştan 

4 - Km. 263-500 de hacca üç yüz metre mesafedeki ocaktad 
(7000) m. 3 beheri (240) kuruştan 

S - Km. 273-800 de batta elli metre mesafedeki ocaktııJI 
(5000) m. 3 beheri (210) kuruştan 

Acılmış olup talipler tekli!lerinde bu fiatlerden yüzde kaç kil 
ruş tenzil~tla kabul edeceklerini sarahaten ve bilA şart zikredecek 
!erdir. 

Münakasa ve ihale 7· ı 2-930 pazar günü Samsunda işletıne 

müfetti~liği binasında yapılacaktır. 

Teminat para veya mektuplarını havi zarfla tenzilftt teklif zarf 
)arının uçııncü bir zarfa konarak şarmamenln taraflarından imza 
edilmiş bir niishasile birlikte o gün saat 14 de kadar müfettişlik 
idart işler kalemi amirliğine verilmelidir. 

Şartname ve muka velenamelerden beheri elllşer kuruş mukabl· 
!inde Ankarnda umumi idare veznesi, lstanbulda, Hayda~paı• 
işletme müfettişliği veznesi, Samsunda da işletme müfettişliği veı· 
nesinden alınmalıdır. 

iktisat vekaletinden; 
1 - Ankara'da şehir civarmdak:i teşçir sahasında 42,612 Jir: 

bedeli keşifli su deposunun inşası altı ay zarfında ikmal cdilın~' 
üzere 15-11-930 tarihinden 15-12-930 tarihine kadar otuz gün mil 
detle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 15-12-9 
Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Münakasa Ziraat müsteşarlığı dairesinde heyeti mahs 
sasr tarafından icra edilmekte olup şartname sureti almak v 
evrakı fenniye ve projeyi görmek istiyen talipler mezkur dai 
de münakasa heyetine müracaat eder. 

3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihalfıt Jc 
nununun onuncu maddesindeki tertibat ve tarifata göre rafl 
vazolunur. , 

4 - Talipler ihale gün[i muayyen saatte Ziraat müsteşarlı• 
dairesinde münakasa heyetine teklif zarflarının bizzat veya re 

'mi vekillerile verirler. 
5 - Münaka~aya iştirak edeceklerin bu ve emsali taahhüd~ 

işlerile aşinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve b~ 
nun için vesika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek %7, 
teminatı muvakkata akçesi ihaleyi müteakip 10 gün içinde t~. 
natı kat'iyye olarak 'ji:ı 15 şe iblağ etmek meşruttur. Bunun ıç1 hükfunetçe muteber milli bankaların kefalet mektubu kabul O 

nur. 
6 - Teklif zarfları heyet ve talipler müvacehesinde aç!laC~ 

kanunun onuncu madde ve burada 5 inci maddede ki tarifat 1 

şeraite uygun zuhur etmiyenlerin teklifleri kabul edilemez. pe, 
terde tesavi zuhur eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin edece' 
zamam geçmek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakıt 
yapılır. 

7 - İnşaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede suıe 
nin alınacağı ya:t.ılı şartnamede münderiçtir. İnşaatın, hafriyat 
malzemenin mukavelename ve şartnameye muvafık olmam3. 
mukavelenin feshini ve teminat akçasınm irat kaydini mucı 
addedilir. 

8 - Müteahhit inşaatı mezkftre için hükumetçe fenni vuJı 
ve kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. 

9 - Komisyon haddi J§yik görülen bedel üzerine vekalet ıfl 
kamından kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleY 
müteakip 10 gün zarfında Noterlikçe musaddak mukavelenaJ!l 
teati olunur. 

10 - İnşaatın hitamında hafriyattan ve inşaattan birikeıı t 
toprak ve molozlar köşkün hududu haricine atılacaktır. 

lstanbul ticaret müdürlüğünden: 
Ekseriyet olmadığı için tehlr edilen (İst. Manifaturacı, Tuhafiyeci 

,.e müstahdtmini) cemiyetinin idare heyeti intihabı 20· 11-9:30 per' 
şembe günü C. H. F. Beyoğlu Kaza merkezi binası dahilindeki ce' 
miyet merkezinde yapılacağı ve saat on üç buçuktan on beş buç0' 

ğa kadar intihaba devam edileceginden hüviyet clizdanlarını harııile~ 
revt· i tiraki:ırı lllzumıı Cl' mi\"N aza,ına i'·\n nl• "'ır. 

!Vles uı JVl:dur; l$,. , .ııı~ıl 


