
p 

SALI 
25 TEŞRiNiSANi t930 

5 inci 6ene, No 1721 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

"-. ZEKi MES'UT 

~alk;~ •kupası 
1~nbulda dört mü
ıı'tn maç yapılacak 
r:~bol federasyonu reisi Mu
teıı. B., Ankaradan avdet et
~ . sonra, oradan aldığı tali 
'l:'··IStinaden Balkan kupası
i~~kiyenin de iştirakini te

l'ti~ rnuh:tbereye başlamış
thlı"· baratımız.ı nazaran bu 
~llııı ~s rnuvaffakiyetle neti

lıi llıi;ş. ve Balkan kupası komi 
t(j lı takımımızı resmen da 
do~tek Türkiyenin iştirakin 
b~Yı fevkalade memnun 
'Ottı· U bildirmiştir. 
!llıı.çıltcnin teklifine nazaran 
· ıit ar 1930 nisanında ve ber 
(~arihlerde yapılacaktır. 

Varnı altıncı sab;fede) 

• • • 
17 nci madde nedir? 
Borçlar meselesinde Düyunu 

umumiye meclisinin üzerinde 
israr ettiği 17 inci madde ay
nerı şöyledir: 

1- Milli paranın düşmesini 
icao eden ahvali mücbire netice 

HUGLl~ 
2 nci sahifede : 

1- Tarlhltefrika: Su:tan hamil 
2- Harici ve son haberler. 

3 üncü sahifede: 
1- Türk Bankalarının bütün 

ıermayesl ne kadar? 

3- l\\qamele verrlslnln ıalT\ i 
fabrlkatôrlere bildirildi 

4 üncü sahifede: 
1 - 1-·eıek 2- Tiyatro hayatı 
3- H lk4ye +. Roman 

5 inci sahifede: 
, u - u u ıuıt ..... .. ... '"$ .. u bil • ~- -

2 - Yeni kazalarda adliye ve 
t'.t.011 tt·~kHllh Spor ha,·at ı 

Tevziat 
iki güne kadar 

başlıyor 

İstihkakın ancak yüzde 
ikisi verilecek 

Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi İstanbul meb'usu Hüseyin 
B. dün Ankara
dan şehrimiz < ; 
gelmiştir. 

Hüseyin B. b" 
muharririmize 
demiştir ki: 

- 62,500 1n 
giliz lirasının 
gayri mübadil
lere tevzii içir 
beklenen kara 
dün akşam He
y' eti vekileder 
çıkmıştır. Bv 
para ile, alak<> 
darlara İstihkak- ,~,.nbuı meb"u 

Maliye veKııı ;::,araçoğ/ıı Şükrü /Jty !arının yüzde iki- Hüseyin B. 
si nispetinde tevziat yapılacak

si oalrak Bankı Osmaniye mev 
d l tir. 
mua!': :;~a e~~s:~:~~~~~f ı!: Maliye vekaleti, bu paraların 

. . sureti tevzii hakkındaki tali-zine ıçın müşkülatı azimeyi mu 
cip olmaksızın icra edilmez ise ınatnmeyi bir iki güne kadar bi-
hükilmet meclise ve Bankı Os- tirecek ve derhal tevziata başla
maniye ecnebi akçesinin tarna- nacaktır. 
men ve ya kısmen mübayaası- Mütebaki istihkaklara teka
nın taliki zaruretinde kaldığını bül edecek olan asıl bono tevzi
tebliğ edecektir. atı için de Maliye vekaletinde 

2 - Tahvil muamelatının bu bir kanun projesi hazırlanmak
muvakkat tatiline rağmen f.ü- tadır. 
kfunet milllı para ile teminat Bu da yakında meclise tevdi 
hasılatı teslimine devam ede - olunacaktır.!' 
cektir. Cemiyet idare hey'eti bugün 

Her ayın hitamında Medis toplanacak ve Ankarada yapı
tarafından muvakkat bir hesap lan teşebbüsatın neticeleri hak
tanzim edilecektir. Veznedeki kında Hüseyin B. tarafırtdan i
mebaliğ tahvil muamelesınin zahat verilecektir. 
talikinden itibaren mürur eden Cemiyetin istediği istihkak 
zamana XVI maddenin 4 muci- bonoları mecmuu 60 milyon ti
bince tekabül eden karşılığı ec ra kJymetindedir. 
nebi parasile teşkil için günün Gayri mübadillere ait işlerin 
rayicine göre muktezi olan meb 
lağı tecavüz eder ise fazlası hü Maliye vekili B. in rahatsrzlığı 
kfunetin emrine tevdi olunacak dolayısile te ehhüre uğrayacağı 

doğru değildir. 

tırAksi takdirde hükumet ta- Muhtelit mübadele komisyo
hakkuk eyliyen noksanı kendi nundan gayri mübadillik vesi-

Devamı altıncı sahifede Dev --· 

taksitinin hazır 

.lı Fuat ve Re/ti J-uşa. 

Böyle bir şey 
yoktur! 

Tt!rakhiperver Fırka 
ihya edilecek değil •• 
Kll:ııuı Karabekir, Refd, 
Ali Jiuat Paşalar tekzip 

ediyorlar 
Mesdut Terakkiperver fırka

erkanmdan Refet, Ali Fuat ve 
Klizıın Kara Bekir Paşaların es 

C. HALK F. 
Teşkilat nasıl takviye 

edilecektir? 
Hafta içinde fırka kongrelerine başlanacak1 
dün merkezde teşkilat reisleri toplandılar 
İstanbul Halk fırkası teşkila- ı başlayacağız. İntihabat bu haf

tma. ~em~r h~y'.et .dü_n ?ütün 1 ta içinde ~aşlayacakur :" 
teşkılat reıslennın ıştırakile 3 Hey'etın kazaları bırer birer 
saat süren bir içtima akdetmiş ziyaret ederek yapacakları içti
ve mühim müzakerat cereyan et malann günleri şunlardır: 
miştir. Beyazıt: 25 T. Sani, Salı, 

Bu içtimaı müteakip hey'et Fatih: 26 T. Sani Çarşamba 
reisi Afyon meb'usu Ali B. dün Beyoğlu: 27 T.Sani perşembe 
bir muharririmize şu beyanatta Üsküdar ve Kadıköy: 28 T. 
bulunmuştur. Sani Cuma, 

- C. H. frrkasınm teşkilaunı Bakırköy: 29 T. Sani Cumar· 
takviye etmek ve kongresini tesi. 
yapmak etrafında bugün dahi Adalar: 30 T. Sani Pazar 
müzakerelerde vilayet heyeti ile Kartal: 31 T. Sani pazartesi 
kaza ve nahiye reisleri bir ara- Beykoz ve Sarıyer: 5 K. Ev-
da toplandık. Ve nahiyelerle o- ve! Cuma. 
caklann hudut ve mıntakaları l . d H F k ki ~ 
hakkında bazı kararlar ittihaz zmır e • ır ası teş )atı 
ettik. Yarından itibaren Beya- İzmir, 24 - Halk fırkası tes
zrt ve Fatih nahiye hey'etlerini kilatını yeni baştan yapmak ;_ 
akşamdan sonra kaza merkezle çin gelen meb'uslar fırkada top 
·inde toplayarak bu hususta teit !anarak müzakerelerine devam 
ar görüşeceğiz. Ve uzak kalan ettiler. Yarın Milli sinema salo 

nahiyelerinde diger günlerde nunda fevkal~d~ bir içtima ram 
merkezlerine giderek icap eden lacakur. Bu ıçtı~ada tekmll S. 
!eri toplayıp tetkikat yapacağız. fırka mensupları ıle Serbes mes 
Müteakip güıilerde sırasile Bey- lek_ e~abı ha~r bulunacaklaı 
Og-1 Hsk"d K dık'" B - ve ıhtıyaçları dmlenerek karar-u, u u ar, a oy, oga- 1 . 'h d'l k . H 
· · Kart 1 Ad 1 B k k" ar ıttı az e ı ece tır. aber al 

zıçı, a •. a ar ve a . ır. 0 ! dığıma göre meb'us beyler H. 
kaza ve nahıye mer~ezle.nnı zı- fırkası tarafından olan ve idari 
yaret eder~k ocak reı~~en de be- hatalardan uzak bulunanları teş 

K/Jzım Kara/Jtkir Paşa raber oldugu halde muzakereler kilata memur edeceklerdir. Bu 
k' f k 1 ih k. inA yapılacakur. Bunları yaparken meyanda eski fırka mutemedi 
kı ırd a a~b·· ya eu;:e

1 
1~ kı° diğer taraftan da ocak, nahiye Salih B mülhakat teşkilatına 

arba ateşe 
1
usadtta u unl u a ve kaza hey'etleri intihabına memur ~dilecektir 

rı azı gazete er e yazı rnıştı • · 
Hatta kendilerine Ankarada Te 
rakkiperver fırkanın ihyası im
kansız olduğu, maamafih yak
laşmış olan yeni meb'us intiha
·bauoda müstakillen nanızetl' ,;
!erini vazedebilecekleri ve bu 
hususta müşkilata uğramıyacak 
ları bildirildiği de ilave edilmek 
teydi. İcra ettiğimiz tahkikata 
g~re, bu dedikodulu neşriyat ta
mamen asılsız ve uydurmadır. 

Refet Paşa kendisinin de söy 
lediği veçhile Ankara seyahau
ru hususi işleri için yapmıştır. 

Refet Pş. Ankarada sadece ve 
killik etmiş mütekaitlerin maaş 
!arma 150 lira zam edileceğine 
dair maddeyi kanununiyc dola
yısiyle hakkında yapılması la
zım gelen muamelenin tesri e
dilmesini takip etmiştir. 

Son neşriyatı tebessümle kar 
şılayarak tamamen gayri varit 
gören Refet Pş. bir muharririmi 
ze demiştir ki: 

- Ankarada sadece zati işle
rimle meşgul oldum. 

Ne fırka tesis etmeği, ne de 
meb'us olmağı şimdiye ka ~, r 
düşünmüş değilim. 
Kazım Kara Bekir ve Ali Fu

at Paşalannda böyle bir ıı..eyle 
meşgul olduklarına ihtimal ver-

. ' mıyorum ... 
Yeni meb'us intihabatına da

ha bir sene var. Bu kadar za
man sonra yapılacak olan meb
us intihabatını şimdiden düşun
meğe bile lüzum görmem!.. 
Kazım Kara Bekir ve Ali Fu

at Paşaların ise Ankaraya git
tikleri dahi doğru değildir. Bu 
paşalar ~a, ha~ların<;faki n !i· ı-

Küçük mektuplar 
-2-

- Ağaoğlu Ahmet Beyefendiye -
(Milliyet) ııazeteıinde hasılım~ o- mqğul olur ve aç, sefil kalmıı 

lan beyanatınızı, bu beyanatın intişa- milletin halinden bahsedenlere 
nndan bir hafta sonra gördüm. Şu se "Vatan haini,, denilirdi. l§te o za
~ple cevabnnın bugüne kadar ııecik- manlarda dahi bendeniz paditııhının 
mıı olmaıından dolayı affinizl rica aadrazamınaı, nazırlarıruzı ve ıizi 
ederim. tenkit ederdim. Ondan sonra, yani bil 

Buyuruyorsunuz ki aiz vatan kay- tün yalan ve dolanlarla beraber 
ıııaile tozlar yutar.ken b•uleniz Ali memleketi y>lııp üatüne de kendinİ:I 
Kemal Beyle beraber çalıtmnıımı. yıkıldığınızı müteakip, benim naçiz 

Ahmet Beyfendi, kalemim ayni yazıları Vahdettine Fe 
• Kanc!k ~alarla ~t kasaplı- rit ~aşaya, Ali Kemal ve sairey; de 
gı Ye cıddiyet haydutlugu yaparak aynı ıuretle tevcih etti. Tekrar edi. 
mu~!" ıerefl_eri _boğ'?'lamak v~hmi- yorum. Siz bu toprağın bağnndaa 
ne ~u~e~lerdır kı, Alı Kemal B.ın en çıkmadığınız için atalarımızın yurdu
tabu fikır ve duygu ortağıdırlar. Bu muza biriktirdiği milli ve tarihi neca. 
kimselerden bir çoğu da en ftmarık bet mirasından hisse almamıt olobi
tamata ve yaygaralarla kurup yıktı- lirsiniz. Fakat, müsaadenizle ben size 
~~ ıah.ı_k.frrkanın etrafında zikreden haber vereyim ki, vatan gibj, milJet 
ırtica munt ve ıeyhleri arasında bulu gibi büyük mefhumlann aık ve esale 
nur! Şu halde o bayağı ve "demago- tini kendi can evlerinde büyiitenler 
jik• iftiranızı atacak yer ararken yan o nevi ııayeler için edebildikleri biz
lıt kapı çalıruı11ruz. metleri ıöhret dilenciliği ve politika 

Siz Türk vatanının yerliıi olmadı- reklamcılığı uğrunda kullanıp kirlet
ğmız için, bizim milli incelik ve ki- mezler. Şayet bir meziyetleri varaa 
barlığımıza da yabancı kalmıt olabilir onun üzerine tevazu ve mahviyet ıri· 
ıiniz. ancak içine 11ğındığıruz bu top bi kibar bir örtü de örterler. 
rağm hakkınızdaki atıfetine hürmet Beyanatınız ara11nda bir de "koT-
ederek vatandaılara yalan ve teDUt mak,, kelimesi gördüm: 
çirkefi abnak nankörliiğünden c.ı.ine Azizim, içinde bulunduğunıuz ali 
cek kadar oloun medeni nezaket ııöo- bina "Türkiye Büyiik Millet Meclisi,, 
teriniz. · dir. Kazak kahve.i defi.il Oraya gi-

Abmet Beyfendi, renler milletin rey ve intihabile girer. 
Ben, ruh ve hilkat kardqiniz Ali Hiç kimoe de oradan ııerek haddini 

K-1 Beyle bir tek dakika bile bera- ve gerek medeni muaıereti bilmiten
ber çalııınadon. Hatti Ali Kemal lerin Jayıkıız taıkmlığı ile kovulmaz! 
Bey, maarifte teklif ett.ili vazifeleri Ahmet Beyefendi, 
kabul etmediğim, gazetesine yazı yaz içinde bu kadar yıl barınmıt <ılma· 
madıimı n kendiııini hicv ettiğim nwı rağmen asil mahiyetinden b:;. 
için bana darıımdıl yük bir ıey anlayamadığınız Türk \" 

Hani ıu meı'um harp içinde ya- tanının bir husuıiyeti daha vardır. B.ı 
lancı Ye gürültücü neıriyatla halkın nu da gene ıize bendeniz öğreteyim: 
anlayttmı vebaya uğratmağa ;alııtık En göateriısiz ve gürültüıüz mente 
lan :zamanı hatırlarmı11nız? O zaman elen dahi ııe!miı oloa " Türkiye,,Dİll 
lar ki zatı iliniz de hariç <>lnıaınak her Öz evlidı Aiaoilu cleiiil efendi .. 
liwe bir çok kiti padit•hm , caiudurl. 
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Tayyare kongresi bugün ! 1'allsin Paşanın Halırutı .. __ __ 

No: 96 
(TercUme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Macaristar1 da kurtulmak istiyor 
-------

Kont Bethlen Berline gitti. Başvekilin sözleri manidardır 

Muahede cEcnebi matbuab j Hint valisi 
H h ld d·ı Genç Prens Otto yeni valiiumumi Ermeni ihtilal teşkilatı Avrupa ıle er a e ta ı Sabık Avusturya ve Macaris-

Sultan endişe içinde! 

edi!melidir ! 1 tan imperator _ve k~alı mütevef- taayyün etti " b ti ' • fa Karl'm buyuk oglu prens Ot . munase e erini Macar başvekili Kont Beth- lto'nun ahiren rüştünü ishat et- . LON~~' 23 _A_.A. - H~-
1 d d • l d ? len son zamanlarda kendisinden tiği haber verilmişti. Bu genç '.1istan_ valıı umumısı _Lort İrwın 

naSl i are e tyor ar l . çok balısedilen bir devlet ada- il prensin Macar tahtına çıkmak ~ y~nn~ 1921 s~nesınde hava 
. . mıdır. Geçen ar .. nihayetinde için ergeç harekete g~çı~esin- ışlen musteşarlıgını . .l'.apmrş_ o-

Sultan Hiimit bu gibi ahvalde nedense o vakit Harıcıy" '-Tazt- Macar başvekılının Ankarayı den başta Fransa oldugu n"J~de lan Lort Gorrell getınlecektır. 
daima vesveseli davrandığın- rı bulunan Tevfik Pa da diger bir kısım devletler er.dışe 
dan sivil memurun taharriı·atr- ismi münderiçti. ediyorlar. 
nı kafi görmedi. Papas efendi- Verilen haber "Sultan Ha- "Ten'.ps,, ~~~etesi bu me~ele-
nin tarassut altında tutulmasını mitten sonra,, kaydını muhte - ye tahsıs ettıgı başmakalesınde 
ve hakkında aleddevam talıki- vi olduğuna nazaran Hünkarın ezcümle diyor ki: 
kat yapılmasınıemretti.Bir taraf sağl~~ında tahttan mah~';IIlı etli "Hiç şüphe yok ki Habs.bur? 
tan da Adliye nazırı Abdurrah- lecegı mevzuuba~s. degılse de hanedanının tekr_ar Budapcşte -
man Paşanın mezahip nazırı sı- saltanat meselesının her ne su- de taht_a geçm~sı mevcut. mua-
fatile mumaileyhi celp ve davet retl_e oluı;-sa olsun mev~u.ubah- hedelerın m~tın ve ruhu ile te-
ederek görüşmesi ve komite sedılmesı Sultan 1;a.?1ıdı fena lif k<ıl''.'.' _- 1• ,. :,r.ette ara-
hakkında malumat alması irade halde vesveseye duşuren me- iye muteallik metalıbın art~a 
olundu. Abdurrahman Paşa bu sailden olduğu gibi gazete ha- sınr mucıe v " ,.,-, Lciyle bır 
vazifeyi 0 vakit mezahip müdü vadi~i i~inde l-J'.ariciye __ N~~ı-~r- vaitte bulunma~a bir milli ha-
rü olan zate havale etti. Meza- nın ısını geçmesı de busbutun nedan ise kendı mukadderatını 

Kongre ruznamesinde neler var? 

ANKARA, 24 A.A. - Türk 3 - Nizamnamenin dokuz~ 
tayyare cemiyetinin dördüncü cu maddesine göre iki senelilt 
kongresi yarın saat 15 te Türko hesapların ve nizamnamed_e ~~ 
cağı salonunda açılacaktır. Kon pılacak tadilatın tetkiki içın ' 
gre ruznamesine dahil mevat encümen teşkili. 
şunlardır: 4 - Encümen raporlarıııııt 

1 - Kongre müzakerelerini tetkiki. .
1 idare için bir reisle iki katip se- 5 - Umumi merkeze verı e-

çilecek. cek mesai veçhesinin tayirıİ· 
2 - Merkez idare hey'etinin 

iş raporu. 
6 - Umumi merkez azalatl' 

nın seçilmesi. 

lstanbulzabıtasının teftişi 
Ankara, 24 ( Telefonla ) -ı Tevfik Hadi Bey, İstanbul ıabl 

Emniyeti umumiye müdürü tasını teftiş için hareket etti-

Samsundan tütün satın alınıyor . 
Ankara, 24 ( Telefonla ) -ı haber alınmıştır. Tütüncülerill 

Tütün inhisar idaresinin Sanı- uııı 
t .. t .. ı · d b" b k ·ı murahhasları yarm Sa:tıS sun u un enn en ır uçu mı ı 

yon kilo kadarını satın alacağı döneceklerdir. 
hip müdürünün daveti üzerin e merakınr.?~vet etmiş!!· Hür;ıka- ona tevdi etmiş olan millet.i. in- Lord Gorretl 
Adliye dairesine gelen par.• 

1 rın .ş~ ?1ulahazaya d1:1şmes1 de kisarı hay~le sevkeder. ~.?"'.~e umumisi. Fethi Bey Ankarada 
Nersis Efendinin bu mülakatın varıt ıdı: Sultan Hamıt şehzade bir tebeddill karşısında Kuçuk [Hin~s,~an v~~ii. . •. Ankara ve civarı yolları 
da 0 vakit istinaf mahkemesi Bürhaneddin Efendiyi clig-er İtilaf devletleri lakayt kalamaz. Lort İrwın .ın . d~gıştınltegı?-- G~:şa~=~:~~b~:~fo;~~~ B. Ankara, 24 (A.A) _ Anl<ar: 
azasından ve ermeni milletin- şehıadelerine tercih eder, onu Kendi emniyetelrine kar_şı bi~ den bah~e<:hlm.ıştı. Lord ı:wın b .. ld" ve civarı asfalt yolları ile "{ab 
den Artin Efendide hazır bu- her cuma selfımlrğında arabasın . tehdit teşkil eden b~ ~mn •ıakı 925. te~ı;nısanı ayındanbe? bu ugun !e ı. • nabat şosesinin inşasına ait ~u 
Iunmuştu. Papas Nersis· Efendi da kar~ısına oturturdu. karşısında boyun egmıyecekler v~:nfeyı ıfa et~ekte old~guı:-a Y enı asır muharrır- kavele üzerinde Nafia vekale~ 
ermeni komiteleri hakkında çok Bu keyfiyet Bürhane~din E- dir. gore beş senedır bu vazı~enın l , hk,. ld ce yapılmakta olan tadilat ılı:0 ehemmiyetli beyanatt~ bu!~- f~ndiye karşı k?r~~şle'.ınin v_e Bazan da Habsburg han~da- başın?a ?ulunuy~r d~m.ektır. .. er~ ma Um 0 . U mal edilmiştir. Aldığımız r,a.1

11 muş ve ermeni komıtelenıun dıger şehzadelenı: ,~albınde bır runın tekrar tahta geçm~s~ A- ~ındıstan valılerı bır teamu İzmır, 24 (A.A) - Yenı Asır mata gore asfalt soseterde 
hariçteki vaziyetleri ve devlet- hissi husumet ve ıs~ır.kap 1:1.yan- Kont tJtthlen vusturyanın ~~3:11yay": ıltıha- le go'.~ beş seneden fazla bu muharrirlerinden Behzat Arif Çankaya- Etlik- Geçiören · J\J; 
lerin bu baptaki müzaharetleri dırması muhtemel ıdı. Bur~- • . . _ kına karşı en ıyı b~r temınat teş mevkıı muhafaza edemiyorlar. ve müdürü mes'ulü Abidin Bey kara - Gölbaşı- şosesindP.n O . 
hakkında hayli kıymetli malu- neddin Efendiı:in Sultan ~aı;ııt z~yaret etmesı, he~~ bu zıy~e kil edec~ği söyle~ıy?r: !,I~ na- Onun için Lord İrwin'in artık !erin şehrimiz ağır ceza mahke mene kadar olan kısmı ile ts 
mat vermiştir. ten sonra ve dıger erbaJ;ır, ıstıh: tın, Yunan baş~~kilı !'f· Veruze- zarda epıce mukru gıb~ gor~en Hindistan'dan aynlmak zamanı mesinde icra kılınan muhake- tanbul şosesinin Ahimesuda. ~ 

Nersis Efendi bu beyanatın- kaka tercihen tahta geçınlrresı los un seyaha~ ıle bır zamana bu delilin mesele tamık edil~~ gelmiş demektir. meleri hitam bulmuş ve karar dar olan kısmı yaprlacaktıf· pı 
da Sis Katogikosluğu hakkında yolunda teşebbüsl~r vu~ubuldu te~düf e.tmesı ~vru~a gazete- ce, ancak bir münakaş~ zemını Hindistan'ın yeni valii umu- bugün vicahen tefhim edilmiş- ger kısım asfalt şoselerleYabıııı 
Adliye ve mezahip nezaretile ğun1:1n .gazete sahıfel~rıne Ju~- lerınde bır haylı tefsırlere yol ~!maktan fazla kıymeti olmadı misi olarak ismi söylenen Lord tir. ~ahili -~emyiz _olan bu ~ara: a?at .§?sesinin yapılmasıı;d~~ 
ermeni patrikhanesi arasında c_e mesı dıger şehzadelen a.leyht~~ açtı. . . . gı ~~aşılır. , Gorell evvelce hava nezareti ra gorı; h?~fimetı?- ş~hsı_yetı şımdılık sarfınazar edilıuıştı 1' 
reyan eden muhaberat kendı rane hareketlere v~ ~elkı de ~ıç ~aaı:nafıh bu zıyaretlen~ . Dıg_er taraf.tan Otto n~ talı- müsteşarlığında bulunmuştur. manevıyesını t~hkır cunımn - B1;1 suret~e yapılan iki bU'<~0 since ma!Qm olup ancak bu rre arzu olunmayan gızlı teşebbus- mahıyetı hakkında alakadar hu hı Vıyanada Peştedekınden Kendisi ayni zamanda yazdığı den Behzat Arıf Bey 3 sene, mılyon lıralık bir tasarruf ı 

1 selenin patrik Ormanyan Efen- l~:e sev;kede~ilirdi. He1:". halde kumetle~ce vaki ol~ t~bligat da~a az A ci~.d~.dir. Çünkü dem?k romanlarla da şöhret kazanmış- '\?idi~ Bey de 3 sene 6 ay ~O Tr_abzon _Erzurum şosesi ikJ11B 
di marifetile halli kabil olmaya boyle _hır. şeyın gazete sutunla- her tiirlu yan!~ tefsırlen_ berta- rası t~kamulu ~vusturyada ua- tır.] g"!n agı.r hapse mahkum edıl- edılecı;ktır.. . 
cağını söylemişti. Papas Nersis rı,ı:ıda ıntışan -S~ltan !f~mlde raf etmeğe kafı gelmek ıcap e- h~ muken:ııneld_ır. o.~a~a mute- mışlerdır. T evkıf edılen komünıstler 
Efendinin ifadesine göre erme- gore- çok fena bır şey ıd• .. Kev der. dil mehafılde bıle hukümdarhk Siyasi mahkfunlar kaçtı t . 24 Ş h . . . rnult· 

f t t h · T fik Pac~dan · · K B th ı hind hissiyat yoktur Maca- Ank b 1 zmır, - e nmızın nilerce sermezhep addolunan ıye a nren ev .,... Macar başvekılı ont e - ~ e . · . MADRİT 24 A A _ G _ ara su oru an telif mahallerine komünist ~e-
.. "h" ruh • kürsü vardır soruldu. ı ·mdi Berlinde bulunuyor. rıstanda ıse efkarı umunııy!' ve • · · e d ld . • !ıS' 
ubç n'ra~ı~:n es:ı: ve en nüfuzlt; Tab'an bu kabil velveleler- ~~:ı'un dün gelen ve aşağıya Macarlarm mizacı c~huriyet ç~nlerde ağır _haps~ mahki'ım e- tamir e İ İ Y

1 
annemafeledn atıld1ıgındı -;e fobi!· 

u d ·· · 1 T fik P 'd · · mr teşkıl eden dılen ve asken hapıshanede me, A k o·· k y er tar ın an top an ıgrn 
1 su Sis Katogikosluğudur.Bukür en muçtenıp o an ev aşa . dercedilen telgrafa göre Alman ı aresının esas . ' n ara, 24 - una şam e- d" . t' B .. Al. delin " 

sii hassaten İngiltereye ve Fran bu suale cevaben kendisinin de j payıtahtrndaki beyanatı hayli şey ile iyi.imtizaç edememekte- kuf bul~nan.bınba~ı ~ayyareci nişehire su gelmiştir. Bugün de ı:r:~ ı111: ·d ~~1:1n h ae po ·.·f 
eıt a meclu ve merbut ve gar- o gazete de böyle bir şey gördü- İ manalıdır Onun i in Kont'un dir. , Franco ıle d~~er bır bınbaşı kaç bütün şehrin suyu temin edile- if~:eı~~?1~~ın~: k~nl~; serJıef 
b y . • p fkfiresine hadim- ğünü ve fakat haizi ehemmiyet\ B r ·ahati he; tarafta muh Otto'nun babasından ıı:_:ılan .o mışlardır. Hukfunet, bunların cektir. Vali bizzat işi başmda b k 

1 1 
d · 

d ~n. sıya~ı rr:ıe · muhabbet ve olmadığından hiç bir kıymet · te~'.f ı~ :e.Y 1 1 açacaktır hukuku muhaf_aza etmesı tabı- derhal yakalanması için valilik takip etmektedir. ıra 1 mış ar ır. 
ı~> ohra at ~ımakted"ır Di ·fer vermediğini yazdı. Meselen:n ı e sır ere yo . idir. Bundan kımse onu mene- lere hudut muhafızlarına ve tay Derviş Paşa bı' r kaza 

muza are gorme . " . d . 1 U • h t so m g" k Ahi . f .k. K 'k 1 - n biri Açmıya Sultan Hamıt nazarın a ha•z o mumı arp en nra a - demez. .. • yare ararga arına emır ver- ti Avrupada hava enll 
ı ı a~~ıp ?'5. ~~ti K • · duğu ehemmiyete nazaran bu luplara pek ağır şartlar yükle- Fakat Avrupa sulhu ve hatta miştir. a attı tıı• 
zın ve 

1 ıncısı mar a_ogı- k d b' H .. k. tatm· t"ldi Almanya başta oldug"u hal M ar"stanın istikbali kin te- A 'kad • ki w A k 24 D"' k ·· PARİS, 23 A.A. - f{er i· k 1 - lup bunlarda Ruslara a ar ır cevap un arı ı- ı . ac ı . . .· merı a ıç yasagı n ara, - una şanı mu- f h f dr S 
1 

ırı 
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.os IBgu o R sya hükUmetinin ne kafi değildi. Aldığım irade de sabık mağluplar bu vaziyet- menni etmelı kı ıvı:~cans•.ııır!ı NEVYORK 24 AA M dafaai milliye kara müsteşarı · ra t.a -~va 1 ena r .. u ar 
m~c : ~· u 'ldirler üzerine Tevfik Paşayı saraya ten pek tabii olarak memnun bu hukuku bir_ serg~ze~t. r•_hu h 11• 1 

t k.
1
• İ·d· -. a- Derviş Paşa, Yenişehirdeki evi- 1 yesı yuk~e mektedır. ··t· 

muza ere ıne naı · İ · davet ettim, meseleyi sordum, değillerdir ile teyit cihetıne gıtmesın ve a ı ame ~ eş ı atı ı en ame- ne giderken, bindiği araba ati< - ANVERS, 23 A.A. - ~~o 
Bir t?rafın Fransa ve ngılte Tevfik Paşa ayni cevabı tekrar Alman °hariciye nazırı tara- onun gayretkeş ta~.ıftarlarının le fırkası a_~asın~.'.1.n .bi~ ~or~is- rile beraber beş metro derinli- hiş bir fırtına neticesind7 :ıı:~.ı-

reye, d~ger. ~~afr~a~: R~=~:~a etti ve soğuk kanlılık gösterdi fmdan ahiren vaki o lan beya- tesirile, basiretsizlı~ten •'ah~ Y_On t~şek~u~ ~ttıgını ?.ıldırmı~- ğinde bir çukura düşmüştür. Pa nehri taşmış ve sahildckı e\ İ' 
meclubıyetı iki ta p 'se de onun da telaA •a du·· otüg" ü ı b h t · I - b" k fazla bir sev olacak bır hareketı tır. Lıdenn ış arına gore 3 mıl- k . d d tl d - . h 1 . . . ·ı· etıt1 • · · b t d ı ı ~ - I nat u oşnu suz ugu ır ere · · şa va tın c ışarıya a a ıgın- nn ma zen erıru su ıstı a ·' kuvvetlenn aynı se ep en o a- go··ru··ıu··yordu Bereket vers'ı·n kı' d h •. h ttı' U ı"rtı"ka·p etmesin.,, yon işçiyi temsil etmekte olan v3 

h • d" ı · · · 1 a a ve resmı ız ar e mu- dan kazadan kurtulmuştur. tir. Fevezan a••ni zarnaıı dJ
1
· yı şarkta ru anı tesa um erını ne Bürhaneddin Efendi nf' de • h b' ·ı· 1 d. 1 -- • t' bu komisyon ispirtolu icki ya- , , ~ 

istilzam etmektedir. Devletçe Tevfik Pa a Sultan Ha~it na-ı mı a~ ın mag up arın an. o an F ransanın sıyase l sağı hakkındaki kanunun kon- . Hayvanlar ve araba çukurdan Sainte-Anse yakınındaki ·~ ~i 
kemali eh~mmiyetle .tak~p .ol~- zarında o ~abil te ebbüslere ıa- ~acanstan da Avrupadakı gay PARİS, 24 A.A. - M. Poin- grenin gelecek içtima devresin vmçle çıkarılmıştır. de tahrip etmiş ve bu şeh!f e 
nan erme?.ı ~?mıtel~rı.fudkı ~u- naşacak mahiyett~ şahsiyetler-il ~ m;~n~n~~r arasır;dadır. ~ ~a care Sampigny'dc yapıla~ vat~ de tadilini istiyecektir. Bu tadil evleri de su basmıştır. ııU· 
fuz tesadumunden ıstı a epe ~- den addolunmazdı. Buna rağ- ~n ~nı 1 ag axan ~gır ~uak: e perverane bir içtimada söyledi- teklifinden maksat yüzde 2 75 T raklör tecrübesi OSTENDE, 23 A.A. d t!İ 
rek .Lor:dra, ~e~evre, ve ar~s men her ikisi de hayli sıkıntı ı:ın ayt arın an urtu ma ıs- ği nutukta demiştir ki: nisbetinde ispirtoyu havi bira Ankara, 24 - Traktörler hak tün Belçika sahilinde şid cdif• 
sehırlerınde ıçtımalar yapma • geçirmişlerdi. ı tıyor... _ Hiç kimsenin toprağında imaline ve bu suretle elyevm iş- kında iktısat vekaletinde teş- bir fırtına hüküm sürmekte 

1
,-

ta ve oralarda mazhar oldukları B b h b . b" 'b"n e- BERLİN, 23 A. A. - Kont .. .. .. l adığı gibi hiç kim siz bulunan b. b k ·ı kil edilen jüri heyeti bugün to.P i Bir met dalgası bütün rıht~ok 
teshilat ile kitap, risale ve mec- . en ~- a en ır .mku~ı ı · ı Bethlen Berline gelmiştir. Mu- gozumuz 0 1;Il • · ki . . ır uçu . mı yon la k H t k b bır~ 

l ht rf k'ld b sen tasnıı olarak telfı kı etrnış- .1 h Alın 1 .1 .... seden de bırşey ıstemıyoruz. şıye ış bulunmasına ımkan te- naca tı; .. eye . ararını ırl rı istila etmiştir. Oteller· 
mua ar v1e mu eedı şekı ef'·"~- tlm. Ancak bu telfıkkiyi ceffel- 1 maı ~ an nazır an e goru Binaenaleyh, düşünce ve duygu min etmektir. raporla bıldırecektır. hasara uğramıştır. . 
yanname er neşr ere e ""'ık 1 kt k b'I d şecektır . -r·· · h" k" l . liw k Bu rapor vekalete verilecek.. ' ark• şı· 
umumiyeyi kendi lehlerine cel- a em ortaya atma a a ı e- 1 G .t "le be anatta bul larımrzın samımı ıgını ıç ım- şsız ge arşı tı"r Veka·ıet, işçilere kazanan PARİS, 23 A.A. - Ş. 

11 
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• . ğildi. Hünkarın o derece ehem-ı azc ecı re Y u ka ı ispata mecbur deği- VAŞİ · ali k" bıl a ~ çalrştıkl.an, ~atta vaktile miyet verdiği bir meseıeyi ayni nan Kont Bethlen Macaristanın s.~Y~ul~ve müsalemeti muhafa NGTON, ~4. A:A. - traktörü tavsiye edecektir. m şar ı ve garpta sıı!ıil· 
Sısten Panse gıderek orada ehemmiyetle telakki ve kahnl her türlü muslihane çarelere baş liz. daki . ve k _ Ayand~ M. Reed, ışsızlık buh- Müsabakaya 7 firma 6 trak- Manş ve Atlas okyanosu 11ii· 

.ı '- ·1Ah f t et za hususun azım aran ranma bır ça e l ak ·· ı ·· · · k · · ' lerın' de şı"ddetıı· bı'r fırtına · tevattun ve uı a are eva • tmiş görünmek ve onun endişe vurarak Triyanon muahedesi- .. .. . ah'b" ki 1 r o m uzere e y- tor ıştıra etmıştır. 11ır· 
· la "Tak u Ganon" un e mız husnu nıyet s 1 ı mse er evm Amerikada b 1 ki küm sürmektedir. Birçok şe Aıı mış o n av r si zail oluncaya kadar mesele- nin haksızlığını tamire çalış- bed'hi ve a ıkardır . u unan mse- rtlaı~ 

mezarında çok hararetli nutuk- nin tah!-iki üzerinde yürümek makta olduğunu beyan etmiştir nazarında . ı . k d)i. . . lerın yakın akrabaları hariç ol- İhsan Ziya Beyin katli ler fırtınanın tahribatına 
. 'kl . N . Ef . , . Akvam Cemıyetı en ısıne ıta- mak üzer A "k k 1mr t !ar ırad ettı en ersıs · nın lfızımdı. Nitekim de böyle yapıl Mumaileyh ilfıveten demiştir . •. k f · t Ik" d . , e men aya gelmek d a ş ır. jıle 

verdiği malftmattan anlaşılmış- dı ve bir hayli dağdağayı mu- ' ki: at edılecegı .a~a~. ın~ e ın e .. e ısteyenlere 1933 senesi Temmu . avası • . . . PARİS, 24 A. A. -:: Se ıJ 
tı. Gene N ersis · Efendinin ifa- cip olan bu mesele nihayet hük- - Ciddi bir tahr!idi teslihat cek beyn.elmıle. _ır u~e~b v~~ zun~ kaci.ar muhaceret ruhsatna İzm.ır, 24 -. U:~I-~ ~akimı .ı,ı- nehri devamlı surette yaga~ JııŞ 
desine nazaran . Ana~olunun münü kaybetti. olmadıkça merkezi Avrupanrn cude getı~emı_ştır. a u .; mesı venl_memesine dair bir la- san Zıya Beyın olunııle netıce· murlar yüzünden kabannag e· 
muhtelif mahallenndeki .me~- (Bitmedi) iktısadi vaziyetinin satalı bulma Fr_ansa _b?.l'.le bı~ ~uvı.~~lAt~fkt yrha tevdı etmek niyetindedir. !enen davaya ağır cezada devam lamış ve Paris havzasını fe>'k. 
tepleri ve müessesatr hayrıyeyı ------· .. k" d -·ıd· Ş edılmesını ıstem ştır. 1 a arı- K li • d • edilmektedir. Mahkemenin cere zan tehlikesi karşısında bırll 
"d d Am "k . Atı'nada niJmayı's sı mum un egı . ır. ayet umu t h ı·t deceklerini vait et- ıra çerun av eti kl' hAk• . Arif d ~· ı are e en en an mısyoner- . • hd'd' l'h k f nr a c ı e LO yan şe ı a ımın, , egır- mı tır . 
1 · t ·ı· ıı· 1 · L. ATİNA 24 AA Kom·· mı ta 1 ı tes ı at on eransr ki be ber kendileri için si- NDRA, 24 AA - İspa · M h Muh ş · •'e! en, ngı ız mua ım en ve a- , .. - u- h ili . b'lh M me e ra k r . . · · mencı e .met ':'e •.... ar~_em t_a İ A. _ J!f' J 
zarist, Kapüsen papazla-rı erme nistler zabıta tarafından ilfın e- ! .er m etın. ve . 1

• assa a~- lfıh, cephane ve harp levazımı nx~ ra ıçesı bırkaç haftadanbe nı f ından dth ulJug unu gosterı- k YAY ANA, 241 A. tara.fıııd 
nilere taraftar olduklarından dilen memnuiyeterağmen bir nü nstanrn v~ıyetıru ı::~us . bır bulundurmak gayesini az veya n ıkamet etmekte bulunduğu yor. ezı vrupanın ıer tıf· 
bunlar lehinde pro~agand~lar mayiş yapmışlardır. 350 kişi tev surett~ ıslah etmedıp takdırd.e çok gizli bir şekilde güdecek ~ondrada?. İspanyaya ~ö~me~ Maznunların tahliyeleri mü - hava bozulmağa başlarn~ş etı· 
yapar ve Avrupadakı telkınat kif edilmiştir. ~acalanstanı, skerbestbıı ~are~dtı- milletl!'r bizzarure mevcut ola- u

1 
zehre bbugun saat 11 de ıki kızı- dafaa vekili tarafından talep Viyanada bir kasırga olrn 
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ve neşriyatı buradan muhtelif • nı t ep etme mec unyetm e kt B n için biz emniyet e era er vapura binmiştir. edildi. Fakat mahkeme heyeti emmiyetli hasar ve ~a:ara .. ırııUf 
suretlerle terviç ederlermis. ltalyada kiralar .. .. kalacaktır. Hariçte ve her kesi ~: s~~m~~umeselesini tahdidi Hindiçinide öldürülenler yalnız Zeynel zade Hüseyinin biyet vermiştir. 4 kışı ı~ıırtlıŞ 

• • • ROMA, 23 A. A. - Butun I meşgul etmekte bulunan Hane- t rh t ruri bir. mukaddi- HANOİ 24 AA t d p tahliyesine karar verdi. Dava 200 kadar kimse de yara~ 
Sultan Hamit bir aralık mü- İtalyada kiralar yüzde !O nisbe-1 dan meselesile Macaristanda a- ~::i =d~e:ek zaruretinde bu- cifique Aj;nsı J g30 M n o a kanunuevvelin yedisine talik e- tır:..:·--------:-:--

himce bir böbrek has.talığı ge-I tf~ndel t~nzsil edil~idştir.20Gazet.e ~k:~.a~ ol~n hiçfkimlse yoktub·ır. lu~uyoruz~ Zaten, bu lüzum ve 28 inci günü cinayet m:~~~:: dildi. 1 kt li/ef 
Çirmiş bunun tedavisı için Av- · tyat erı 2 santım en santı- a. a ıra tara tar arının ı e t . d"ye kadar gelip ge- si tarafından idam ahk. Boynuna demir bağlı Me ep , .. . ·ı . 1 . d" ·ı . . h li ha ırd Ott , zarure şım ı a m um e-
rupadan iki profesor g;tın _mış\me ın ın mıştır. a ••. z a prens on un av- çen bütün Fransız hükilmetleri dilmiş olan ve temyiz istidaları bir ceset mflsabakalll 
ve hatta bir cuma selamlıgına İngiliz tayyareleri detınıdı~tememekte olduklarını tarafından Cenevrede resmen Reisicümhur tarafından kabul 
d l· mamı.,tı Bu sıralarda zanne ıyorum. d. . . edilm' 5 linin" d.. İzmir, 24 - Dün Göztepede ft b tadı 

a Çha ~ · · en biri Sul 1 LONDRA, 24 A.A. - Gaze beyan e ılmıştı~.. ıyen .. y~r . . ~ sabah vali konağı önüne isabet eden 81 inci ha a aş 
Avru.pa ~~~ete~erın~ - vahim telerin yazdıkları bazı haberlere Fransa muteyakkrz . kur~una dızıldıklennı bıldirmek denizde boğazından iple sıkıl- 81 inci balta başıaoı•~ı~~· 
tanJ~~ı ın as~ ı~ı lun- göre, hava işleri nezareti 200 Kanada Batvekili Fransada PARİS, 24 ~.A. - Harbıye tedir. mrş ve ucunda büyük bir taşa Ouetımlzde çıkan baııer .~ 
ve o~umu yakın ° du_gu yo tayyare satın alınmasına dair PARİS, 23 A.A. - Kanada nazın M. Magınot, Longuyon' İspanyada karışıklık bağlı bir insan cesedi bulun iu. ıp '" 
da bır haber ~eşretmı~ veEsfeh- bir mukavele yapmıştır Bunlar Başvekili M. Bennet bugun·· Pa- de söylediği bir nutukta demiş- MADRİT, 23 A.A. - Mu- . Cebindeki vesikalardan cesedin dea ea mlllılnımlal seç oıO· 
zaclclerden Burhaneddın en- . · . . . . ı· k" h · 1 d F d S ı S l'h ·ı 28 da tsm ·1 martesl akşamına kadar A-. ·• . düı;yanın en sen tayyarelerin- nse gelrnıştır. Mumaıleyh Ka- ır ı. arrır er en eman olar şe- a ı og u yaşın .11 ,

311 
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dmın Sultan Hamıtten .. 51 °nr~ den olacak ve İngiliz tayyare fi- nada kıtaatının umum1 harp es- - Memleketimiz telaş ve en- refine çekilen ziyafeti, kraliyet Fikrete aidiyeti anlaşıldı. İnti- aabaka memurıutuna ..ııoO 
mal·amı saltanata gecırı mcsı d" 1 1 ki b b f ı ·ı C 1 . ıh k · t mi oldu·"u N ti ı r pazar •· 
Yolunda bir te~ebbüs ~ku bııI-1 losile diğer memleketlerin. tay_ ~sında muharebeye iştiı-ak et- ı~eye <apı mba1m;:ı ak era ~r tar? tar an e <l um ıunyet taraf-, ba;1_m1ı ı-_:ı_ı11~a cTınahyk~k t apılı. rlalz. e ce • 
d w d ·ı· ·~ 1 · · G yare filoları arasında milsavat mış oldukları harp meycfanh:ın- mı t•u;:ıkkız ıı.ıınma. mccbı!rı- tanan ara~m a vuk•;l ul:!n bır cı ı c egı cır. a ı a Y ııgunu a ı a~e ey emısH a . . . · . ı a· ··l d l·· · ,. 

· b ı.. -he · el ı temin e<lecektır nı zıvaret edecektır yetııcc e ır. " )r e ta .ı l'tınıE ır. zeteırın u • lö -ı arasın a ıeı- • 
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rürk bankalarının -bütüri- sermayesi ne ~kadar? 
C Villlyette l 
Y eniteşkilat 

Yıldız 
Sarayda yapılmış 

olan tadilat 

M. vergisi 
Lağv haberi fabrika 

törlere bildirildi 

1 Belediyede j Hayriye H. 
Darülaceze Beş kuruşluk küpeyi 

nasıl vermişler? 

35 bankamızın itibari 
sermayesi 7 4 milyon } 

Adliye ve Tapu Kıymeti mimariyesini Yeni bir vergi ihdas 
fki pavyon tamir 

edildi 
Zavallı kadın macerası

nı anlatıyor noksandır bozdu mu? edilmiyecek 

Bunların Bir an evvel ik- Yıldız sarayı Maryoseraya 1931 senesinden itibaren Muntazam bir mektep Tıknaz, kara b-;ıyıklı genç 
kiraya verildiği zaman salonlar- Dahili sanayiden muamele ver- k maznun oturduğu yerde hiç dur 

maline çalışılıyor da bazı tadilat yapılmış, kumar gisinin kaldırılacağına dair Ma- vücude getirilece madan kaşını gözünü, kulaklan 
İstanbulda yeni mülki teşki- hane haline konmuştu. Yapılan !iye vekaletinden milli sanayi Darülacezedeki bir ve iki nu- nıMoynbaatıyor .. 

Şimdilik tahsil edilmiş sermayesi 
mikdarı da 52,880,885 liradır 

Bu bankalann 1929 senesinde temettüleri 

5,848,890 küsür lira kadardır 
'ın tatbikindenberi bazı mü- tetkikat neticesinde salonlann birliğine gönderilen tezkere sa- maralı pavyonlar tamir edilmiş, bü • şdıir, başını kapıdan uza-
11 f · ·· .. A kı · · · · h 1 1 zeminleri beton döşenmiştir. tıp agır : 

•' aıdeleri görülmuştur. n- ymetı mımarıyesıne a e ge- nayi alemimizde pek büyük se- Yakında ı'rzahane de tamı'r olu- - Hayriye Hanımın .. Ha)ort- . Memleketimizin son üç sene- başlamakta ve çok ehemmi}'etli 
<ak; ınatıup olan faide henüz ta- lecek şekilde tadilat yapıldığı vinç tevlit etmiştir. Şimdiye ka- H ı Jık sermay har k t f ali t b' "k lm h k · .. "'·- B k .. "k ye aaanımrnm ... e e e ve a ye ır yu se e are etı goster-
h:ır1İle elde edilememiştir. Mu- anlaşılmıştır. unun için bugün aar hükfımet ikibuçuk milyonu nacaktır. Müessesedeki uçu Pelerinini çene&inden iğr,ele- !eri İktısat vekaleti İstanbul şir mektedir. 
''<lftırirnizin yaptığı tahkikata iki belediye müfettişi saraya gi- Dahili sanayiden, üç buçuk mil- çocukların tedrisatına da ebem- miş, siyah çarşaflı, yaşlıca bir k.etler komiseri Remzi Saka ve Bankalardan yüzde 20, hatt! 
~llfc bunda evvela iki mühim a- derek ne derece tahribat yapıl- yonu da ihracat mevadmdan ol miyet verilmiş, program dahi- kadın, davacı hanım, paldır kül şırketler müdürü Hamit Tahsin yüzde 25 faizle aldıkları para la-

l ve sebep vardır. dığı hakkında bir keşifname tan mak üzere 6 milyon lira muame !inde devam edilmeğe başlanmış dür salona girerken mübaşire Beyler tarafından tetkik olun- rı müstahsillere yüzde 40-50 ile 
l - Yeni kazalarda adliye zim edeceklerdir . Ondan sonra le vergisi almakta idi. tir. Mektebin 11 O talebesi var- çıkışıyordu: muş ve vaziyeti mukayeseli .:la tevzi eden tacirlerin bu rolü ik-

~ltilatı yoktur. Bilhassa Sarı- da belediye zararın tazmini için Hükumet ilga ettiği bu ver- dır. Kış geldiği için Darülacc- - Dur oğlum .. Aaa .. Üstüme rak gösteren bir rapor yapılmış tısadi olmaktan uzak göriilmek-
' er gibi uzak kazalarda buna Maryosera aleyhinde mahkeme- gi miktarını bütçesinden tenzil zedeki aceze miktarı da çoğal- iyilik sağlık .. Kulağımın zarını tır. Bu kuvvetli tetkik eserine tedir .. 
.ıı1t lüzum vardır. ye müracaat ed~cektir. Diger ettiği cihetle muamele vergisi- mış sekiz yüzü bulmuştur. Mü- patlatıyordun ayol!.. nazaran, itibari sermayesi Bu vaziyete karşı müstahsil 
. ı - Tapu teşkilatı da kaza- taraftan Yıldızı kiralamak üzere nın yerine varidat bulmak eme- essese müdürü dilenciler hakkın Mübaşir, hanımın elindeki iri 74,867,454 lira ve tahsil olun- kuvvetlerin kendi aralarında teş 
'<ra henüz teşmil edilmemiştir. yeniden belediyeye bazı müra- lile başka bir vergi ihdas edilmi da şu izahatı vermektedir. saplı şemsiyesiyeyi almak iste- muş sermayesi 52,880,885 lira- kilatlanmalan en emin ve iktısa 
h "Bu noksanlar olmakla bera- caatlar vardır.Bu meyanda Ma- yecektir. Yeni vergi ihdas edile _ Dilencilerin çoğaldığı hak di. ~ayr~y~ Hanım, .~avali~ y~~- ya baliğ olan mevcut 35, Türk di yol ol~rak g~terilmekte·!~r. 
1_~r halkın bir kısmı da nuntaka ryoseran"ın da bulunduğu söylen ceği şayıalan bazı bcthahlar ta- k d ki 'dd' d • d "'idi 1ı mubaşırı hışımla oyle bır suz bankası geçen sene zarfında Resmı vesaıke en son ve ıs-
'<ltınd mektedir. B1:11~,~-

1 

1
1
a UrogruB 

1 
egı rk. dü ki: 5,848,890 Türk lirası kazanmı~- tatistiklere istinat eden bu ra-1 aki kaymakam ve nahiye- rafından çıkarılmış asılsız ihti- 1 """" aza mış . un arın ço H 1 h 1 bak A 1 ı dır k d ed'l k · 

;~.~ ınüracaat edecekleri yerde mallerden ibarettir, .. .. eleri kal balık ı d - e e e e " as anım ar - por ya ın a neşr ı ece tır. 
""lYete mu"racaata devam edi- M 1 · · 19 h . go~?"1 .a .Ye~ er e şemsiyemi kapıya bırakayım da Bankaların bu kazancı 9.8 

YOtlar. Regaip Gecesi uame e vergısı 31 azı- tekasuf. etm.elennden . ılen g~l- biricik şcmsiyemden de mi ola- senesine nisbetle 1,111,872 lira 
ll ranmdan itibaren ilga edilecek- mektedı~. Bı~ de transıt ~uretıle yım?.. 927 ye nazaran ise 1,441,661 lira 

n· Undan dolayı gerek halkı ye- 22-11-930 tarihine müsadı! cu tir. Bu husustaki kanun !ayıba- geçen dilencıler vardır kı bu~- Söylenerek yerine oturdu. A- fazladır. M.EminB. 
~I t~kilata alıştırmak ve gerek martcsi günü Recebi şerifin ipti sı pek yakında Millet Meclisine lar Anadoludan gelerek İzmır rada oturduğu yerde sinsi sin- Bankalanmızm vasıl olduk _ 
rtıte~~ vaktinde görülup göriil- dası olmasına nazaran önümüz- scvkedilecekıir. ve saire gibi sahil şehirlere gi- si gillümsiyen maznuna gazuba ıan yüksek karlı neticeıer, kre- c. Halk F. na avdet 

1 
~ıgini araştırmak için vil~- deki cuma günü gecesi kylei Gal~ta~aray lisesinde derler. Maamafih bir taraftan ne nazarlar atarak homurd~ .,- di bulma şartlarının ağrrlaştığı-
1~ bir takip kalemi teşkil o- Regaip olduğu ilan olunur. dilencilerin toplanmasına de- yordu.. na delil addedilmektedir. edeceğini söylüyor 
li uş ve işe başlamıştır.. İstanbul müftüsü yem pavyon vam edilmektedir. Dava şu idi: Muharrem Efe:ı 
'lacı Hüsnü Bey teftişa- . . M. Fehmi Galatasaray lisesine ilhak edi T erkos şirketi derhal d~ ismindeki b~ ~ı~~z adam, Z?'ai kr~ Karahisar meb'usu Mehmet 

bna devam ediyor M t" t Ü t len adliye binasının tamiri bit- bk~ p~dHuna .getınHp ikıkuruşbe lbuk 929 sen~2sın3de5tahsTil .?ıun.'Iluş Emin B. dünkü ekspresle Anka 
l.i acar ıcare m · s eşan mek üzeredir. Binanın tavam ah feshedilebilir upeyı aynye anıma ş u- sermayesı 4, 8 ,000 urk !ırası dan eh · · clmi ti E-

llij ~iye baş müfettişi Hacı Macar ticaret müsteşarı M. şap olduğu için yıktırılmış ve Terkos şirketi tarafından he- c;uk liraya okutmuş .. Açıkçası olan Ziraat Bankasının geçen ra 1 nmıze g ş r. 
4i :u Beyin Ankaraya gittiği- ~es_ovszky ~~ü ekspr~sle ~eh kargir olarak yapılm.ış~ır., Bina nüz mukavelenamesinin feshi i- Hayriye Hanım adam akıllı tav seneki zirai ikrazları 62,806,000 

~i ıı:c~~~~:Ka~:yıb~~~:!~~~;f rımıze gelmiştır. Mumaıleyh ya mektebe g~yet elvenşlı bır hale çin 25 sene, iştira için de iki se- lanmıV ş.. ı1 
1 

liradır. 
"§il rın akşa~ A?.karaya harekete- gelmektedır. ne müddet bulundu. hakkında ak' ayı bakınız nas an atı- Bu tahsil edilmiş sermayesin 
li .tına devam etmektedir. Po- edecek bır gun kalacak ve tek- hk kt Uf tt' fj.W.: 'dd' gu . yor: den iki buçuk milyon lira ziya-

I tıs ışlerinde muhtelif tahkika- rar şehrimize dönecektir. M. Re me ep m e ış ıs• yapıla~ 1 .ıal~~a .. k~rşı_. beledi- 6faaxohz-konuafülc S( ete ee dedir. 

0 lldan dolayı da şimdiye kadar sovszky sergi için gelmiştir. imtihanı ~efen ı.şlerı ~~duru Zıya B. şu "- A Benim efendim Reis Bankanın 929 da ticari senet · 
,,_tıı. :ı: ınemura ı'şten el ""ktı'n'l- · .. · · • · ızahatı vermıştır. be c'g" · N sıl l t m Na 1 .. d 1 545 389 b J ·••ı•ti ,,_ Muhtelıt mübadelede İlk mektep mufettışlıgıne ta - Bizim hesab .. . Y ı ım.. a an a ayı .. er cuz anı • • ve orç u 
..,.,. r. lip olan 14 muallimin şifahi im- . . . ımıza gore ı~- sıl anlatayım size bunu.. O gün hesabı carileri de 8,859,542 lira-
l icaret ve sanayi hey: Bugünl:ü 2 nci ve 4 üncü bü- tihanlarma dün muallim mekte b~ ~çın ~tı ~Y vardır. Kendı- öteberi almak için çarşıya ><- dır. 

. rolar M. Rivasın evinde etabli binde başlanmıştır. Maarif e•na le~ ıst~ıkl~n kad~ zaman ol- mıştım. Efendicağızıma söyliye Ziraat Bankasının mahsulatı 
etı ıımumiyesi Rumların Anadoluda terkettik- neti namına maarif emin muavi dugunu ıddıa edebilirler. Feshe yim, hani şu Beyazrtta bir çarşı ticariye üzerine ticaret yapan 

~· 'l'icaret ve sanayi Türk Ano- leri malların taktiri kıymeti ni Fakir Bey hazır bulunmuş- gelince, bunun için esasen müd- vardır ya, sahaflar çarşısı mı evlere ve zürraa mahsullerin 1
1t\ şirketi hey'eti umumiyesi hakkında bir usul ittihazı konu tur. det mevzuu babsolarnaz. Şirket ne, işte oradan kapalı çan:ıva teminatı ile nizamefl kredi yapa 
a~eşrinisani tarihinde toplana ş~.lacaktır. ~i,_ritte1?: g~lcce~ Hukuk talebesi kongresi ya~ ~ır zarfmd~ mu~av~lena girecektim. Ayıptır söylemesi, bileceği raporda tasrih edilmis
"0r. Turklcrc teshııat gosterılmesı .. . . menın bır maddesıne bıle nayet insanlık hali bu ya, kamıma bir tir. Ziraat bankasının 930 da 

te P.1:.aıiyeyi defterdar Şefik Bey Yunan heyetinden talep edil- ~~~k !akultesı ,t8;1ebe cemı- etmemiştir. Bu geçen zamaıı dcnbire bir sancı girdi. Neyse, 20,200,000 lirayı geçen ticari ma 
llısu edecektir' . mi.,tir yctı ıkıncı kongresını cuma gU- zarfınd "t dd't t bb" ı Allahtan oalcak orada bir : r.r hiyctteki kredisi de bilvasıta v " · .. akd d k · K d . a mu ea ı eşe us e-
r ... · k l d Ş f" l · t'h b nu e ece tır. onger e nı- • · k h' b' h varmış .. İşimizi gördük.. Tan zürraa verilmiş kredi olarak kol <=Oı aza ar a tapu o or er ın ı a ı zamncme tadil ve tesbit edile- re ragmen şır ette ıç ır are- d b' M. Emin Bty 

ket görülmemiştir. Bu, şirketin ç1karke.n arkam an ır. s~s~ bul edilmek lazımdır .. Mevdua- . . . . 
teşkilab . Şoförler. ce. m. iyeti reisi .. dün cektir. · tı'kb 1 . . deh. b' - Hışt hanım hacetını bıraK- tın kısa vadeli olan ticaret kre- mın B. bir muharnrunıze A-

\1 b h nl ıs a ıçın ıc ır şey yap- 'd ki b b 1 biie~ni teşkil olunan kazalarda ~r;~: arnnmıze şu arı soyle- Etıbba divanı haysiyeti mayacağhıa kafi bir delildir. madın ya?!.. . d.isinde istimali kabil olduğu i- tı e eyanatta u unmuş.tur: 
ılınd tapu n:emurlarının da bu- _Belediyenin talimatnamesı· Hoppala .. Bu da nesı?. Bu a- çın bankanın bu sahada m-:vdua "-Benim Halk fırkasına gir-
~ urulacagını yazmıştık. Bu- . . İ . Etıbba odası haysiyet divanı dam hacetini bırakmadığrrnı ne tı istismarı tabii göriilmektedır. memin bir teselsülü tarihisi 
~~susta yaptığımı:ı: tahkikata nı·ı kabuhl. ettdı~ı· ?t~habNata ge- perşembe günü içtima aktede- Ayasofya kubbesi biliyor?. Aldırmadan yürüdi.öm. vardır. Cümhuriyet Halk fırka-
ore İst b 1 .d . ·r ınce te ır e ı mıştır. amzet- cek, menafii meslekiyeye muha .. . . . Bu sefer adam koluma yaptstı.. Sınai kredi hareketelri ımm a tı"ı inkılabın bana da 
~':ten d:Fte~ıe:f~~ı~z:~f1:1c;~i~ dleerd~istesi ticaret müdüriyetin- lif harekatı görülen bazı etibba Ayasofya camıı kubesının şı- - Hanım burasını hayrat mı Sınai krediyi tevzi mevkiinde . Y ~d g_ f 

·1~h ~ ır hakkında karar verecektir. mali şarki istikametine tesadüf sandın? .. Tosla çeyreği!.. v1.ermıb~ 
0 ulgu k§ere end •ocakn ndeı-

ilt Zenlerin iraesini rica etmiş- · eden kısmındaki tamirat .1. 1 H t 1 ld p • . olan Sanayi ve Maadin Banka- ıme ır esa et azan ıra e-
..... ~e henüz bir cevap verilme- D • · ıf • • • • d • 

1 
• · . . 1 

,ma aa.. ş ana şı ı.. ara ' ·<I- sr 929 senesine kadar daha ziva d b" "kt" B ba d 
'''§ti B ·ı edılmıştır. nımı çıkarıp istediğini verdim. de kendı' malı olan fabn·ır'aıar.ın receıl e u~. udr. b'lı:ı1. n abn 
a· r. eyog u kaymakamlığı aru unun mu errıs erı Yeni tahsisat geldiği i,.in A- Herifm' bizim ,.ıkındaki paralar . 1 . .. . " nas tecerrut e e ı ırım ve u ııı'dresile Beşiktaş kazası dahı- - f . . " · .. " ış etmesmde muessır olmustur. ··kt 'h" h kkı d be-

)ıı e liasanpaşa karakolu talı- • f • • ı • • laso Y<l: ıle b.~a~er F~tıh v.~ ~;-1- galiba ağını sulandırmış .. Son- Bu bankanm sınai sahadaki va- ~uki eaep ta~ 1 ı a m an 
,
1 

da muntazam mahzenler var- nı m eyII?:UUdye gı 1 aha adzı b.uy~~ radan anladım. ziyeti, Seyrisefainin deniz tica-. nı B m ~yırba ~ırk d ıl k 
~~·Sarıver, Üsküdar, Fminö- n aaş ormu U ~~mıb~r e ~;vcut ve~ edı mu- Çarşıda dola~ırke?. kar- retindeki mevkiine benziyor. . S b enı~ .. u hır .a an ty~ ara 
Ilı~ Fatih kazaları dahilinde 

1 
ım ;r Y.e. n btutf n ırıkk canı- şıma hiç görmediğım .hırı çıktı.. Rapora göre, hükfimete . -:ti- er es~r _ 1;1m un

1
':'et . Bır afsıkna 

1 ,ııta:ı:am mahzenler olup olma arın amırıne aş anaca tır. - Hanım bir kelepır var, alır nat eden bu bankanın doğ,.rnlan geçme . ~~ıme ge
1 
ındcc: u ır a-

~ı tetkik edilmektedir. • Serbes ve daimi müderrisleri tatmin Vecihi Beyin tayyaresi mısı_n ?.. . . doğruya fabrikacılık yapmsı ve ya geç~ıgı~A sıra ~:. a matb1;1at 
lt - ---- d k b k l k V ·h· B . • Dıye şık kadıfe mahfazalı hır milli müesseselerle rekabete vasıtasıle ılan ettıgım veçhıte, 
11a k' h t • e ece ir şe ilde tesbit edi ece b' tcı hı e~ı~ yap~:gı tayıare cift küpe çıkardı .. On lira isti- geçmesi bugünkü hukuku esasi- bilhassa Cümhuriyetimizin te-

Se ! as anesı dl~! en keyetfı lU~Urırtelmuayhcn,~ yordu .. Beş aşa, beş yukarı niha ye telakkilerine mugayir görü- kamülüne ve yarının inkişafı-
ı:ı. D lf d' b d e ı ece ve ennı şa arı ta a,,. uk Ald k" 1 · h . • . . q'll • k arü Unun ıvanı perşem e günkü içtimaın a k k tt'kt İkt k" · yet uyuşt .. ım upe erı lüyor na ve alka sıyası hır terbıye 

sene tevsı ve te a- 1 ~· ~ ı ~n S?_~r~ b' l~~t v~ a- verdim paraları .. Herif pa al rı Bu 
0

bankanın 929 da sermaye- verilerek Cümhuriyetimizin 
nıül ettirilecektir bu meseleyi müzakere ve halledecek d~ ı.nın va ·ıettıf. l~ .ıra k;n- alınca pırradan uçtu gitti .. Kö- si 6 579 654 lira muhtelif mües halk tarafından benimsenmesi-

n 1 ısıne .vlmer.ı ece ktı.r. sı le> ır- şeyi kıvrılırken, ilk rastladı- seS.:ta hissei iştiraki ı 950 041 ne ait vatani bir gayeye matuf 
''"' u sene Haseki nisa hastane- c e ven ıyece tır. - • · · kaptırdıg" ım • · • 
. .,n Darülfünun divanı perşembe 1 fakültedir. Biz daimi ve serlns Bu muayenenin Çekoslovak- gım, ve çeyregımı , ve borçlu hesabı carileri idi. Nitekim büyük Hataska.n-

~i Yeni tesisat ilavesile tev- ·· .. t 1 k b"t ·· k "d . 1 1 . .. . d . adamla karşılaşmayayım mı.... 4 030 080 l' d B k b · · k d'l ._ ~karrür etmiştir. İstanbulda gunu op anara u çe muza e mu errıs er mese esı uzerın e yaı.la yapılacağı da nvayet olun . . k · k f d k , , . ıra ır. an anın ser- mız u gayeyı temın ma sa ı e 
"tan ratını intaç edecektir. Divanda ısrar ediyoruz. Çünkü harsı nef maktadır. ~ırdenbı~ ur~ a a~~· an h et mayesı en az zamanda 10 misli bu fırkanın vücude gelmesini 
lııİi e iıcretsi:ı: kadın hastane- bareme göre müderris maaşı ".'! sederek çalışan arkadaşlar he- M "f t~ .. Eyva ar 0 sun, . e ım, e- arttırılarak atideki işleri yapma tasvip etmişti. Mademki malfim 
~~ teşkil eden ve halka müfit na bir formül tesbit edilece,;.ti;. men hepsi edebiyattadır. Ha- aarı müsteşarı rıfler bana oy.un ettıler.. Bas- sı raporda ehemmiyetle kayde- olan sebeplerden dolayı fırka 
~ıh1eti göriilen bu hastane için Bu formül bütün müderrisleri riçte başka mesleklerle alaka - Edirneye aitti tım feryadı .. Bır kaç saa~ ge~me diliyor: b .. .. f ihti B' b' be 
• assa yeni pavyonlar inşa et · d k ıb' k'ld l im • · " K' 6 - den yakaladılar Efendıcagızı· ı M'IJ" · bb" l ugun mun es r. ıtta 1 

-•liı - tatmın e ece ır şe ı e o a- mız o aga ımkan yoktur. ım Maarif müsteşarı Mehmet E .. 
1
. . "t .__ . .. - ı ı sanayı teşe us e- nim kendi fırkamın içinde yine 

~ec_ektir. Şehir meclisi azasın caktır. nederse desin divanda bu nokta . .. . . - ma soy ıyeyım.. şte vcmm soy rini komandite etmek k' 1 kl • "d' 
"''ı b:r grup dün hastaneyi gez- D "lf' . . M .. . •. . mın B. dun akşamki kovansıyo- liyeceklerim bu reis bey efendi- 2 S • kk"ll. . . mev ı ama ıgım zarurı ır. 
"§ aru ~nun ~m~ u ı.rıı. - uzerınde ısrar edecegız. Halı ha nelle Edime e hareket etmi _ - ınaı }eşe u erın aksı- . 
ij, ile gerek hastaların va,ziye- mer Raşıt B. dun bır muharn- zırda 80 lira maaşla kürsüde t' M" t Y B Ed' d ·~· ciğim.. .• yonlarını plise etmek. . .Emın B. Hal~ fır~a~a ken-
~fr~k müessesenin idaresi iti rimize bu hususta demiştir ki: ders veren arkadaşlar çok sayı- 1~· k u

1
s e~r · !me e 1 1 Mahkeme, dıger maznunun 3 - Sınai müesseselerin tah- dısıle beraber dıger ıkı meb'us 

\hı1c ıyi ve müsait intibalarla "-Perşembe günkü divan- labilir. ~ğer biz bunta:ı müda· f~nm:a~~m ;:kt~~:iny~:~ ~elbi için başka bir güne kal- villerini sa~ almak. rkad;;ınml~ddi~in ·1~uvvet-
~e ~~!ardır. Cerrahpaşa has- da bütçe hazırlanmış olacaktır faa etmıyecek olursak ılme en kü d d b 1 kt 1

• • ? 4 - Sl9Qı harekette uzun va c mu teme o ugunu ı ave et-
~nın noksanlan da bu sene Divanın bütçe için bulduğıı fo; büyük günahı yapmış oluruz. şD·ın a ubunhca 'dd tli Takibat var mı. delerle kredi açmak. miştir. ______ _ 

edilecektir. mül bütün müderrisleri tatmin Diger memleketlerde müderris- ün sa a şı e Kürt isyanının iç yüzü diye 
B - edecek bir şekildedir. Bunun ak ler en şahane yaşayan veen çok yağmur yağdı bir gazetenin yaptığı nesriyat &nkalardaki mevduat 

ulgar Kıralı si varit olamaz. Edebiyat fakül para alan kimselerdir. Biz bu- Birkaç gün devam eden lo- hakkında takibat yapıldığı hak 35 Türk bankasının 31 kanu 

l k tesi kendine göre bir sureti hal nu istemiyoruz. Fakat hiç ol- destan sonra evvelki akşam ha- kındaki şayialar doğru değiUir. nuevvel 929 da mevd:.ıatları 
Müstahdemin şubesi 

haftaya açılıyor ., ge ece bulabilir. Fakat, fakülte mec- mazsa yaşayabilecek bir barem l f sılil ' t Alakadar mahafil böyle bir ta- 126 256 907 liradır. 
1lı "Ofvndan 20 tarihile " Ti- !islerinin bütçe hakkında m ita tanzim etmelidir. ;a po~raz ~ v~ a t 1 sure kibattan haberleri olmadığnı Millt bankalardaki mevdu:tt . Yeni belediye kaaunu muci-

: '•gazetesine gönderilen bir keratta bulımmağa salahi} .:le H k k 'b' f k"lt 
1 

d e yagmur ar aş amış ır. söylemi1lerdir,. geçen sene, 928 senesine nisbet bı?ce teşk!l. ed~len müstahd1~-
,. raftn Bulgar kıra! ve ktrali ri yoktur.Bütçe ile ancak di,•an k' ~.~ • .tıf g~ 1 

• a ub.e erke Dün sabah yağmurların şid- B' A erikalı profesör le 43,766,294 lira fazladır. Dik- mın şubesm~ .b~ran evvel faa.ı-
t'tınhın gelecek ay Ankaraya meşgul olabilir. Bizim bulacağı 1 r:;u ~rnsker b~;ı~te.ı: ço deti fazla olmuş ve bazı mınta- ır .m .. .. .. kate şayan görülen bir cihette yete geçmesı ıc;ın çalışılmakta-
~t a ,at edecekleri ve Gazi Hz. mız şekil bütün müderrısleri vazı e a ara -.ta 11 .u .ı ın za- kalarda husule gelen seller, mü- VJ.'.ashı.ngton Darulfunun mu 929 da kredilerin mevduat nis- dır. Şubenin kadrosu bir iki gün 
ltıt;:ıısafir olacakları bildiri!- memnun edecektir. Meseleyi ran~adır- vazıyetlerını kurtarı- ruru ubura mani olmuştur. O:errıslerır.ı.de~. M. Oeoroes Il~ betinde artmamış olmasıdır. içinde tamamile ikmal edılmış-
~. •tedir, ~irldetli münakaşalarla tavsif et yor ar. tıı:ıkton d~~u ekspresle şehrı- Sebebi bankaların gösterdik- tir. Şube müdüriyetine tayin e-
'~a)b ---;--- . ;;.eğe sebep yoktur. İş tabi( ~- . Bunun _içindir ki, onlar bi- Limana gelen malfimata na- mıze gelmıştır. . Jeri ihtiyatkarlıktır. dilen Muhsin. B. lazım <?lan ev-
~ antlar talımatnamesı kilde neticelendirilecektir.,. zım noktaı nazarımızı haldı zaran Karadenizde fırtına ?aş~a Greta Garbo gelıyor Ticaret kredisini gösteren mil rakı tab .'!e .. ıh.~ar.. ett~rr.ıekk 

·lliı lllbantlar hakkında tanzim Edebiyat fakültesi müdeııif- bulmuyorlar. mışt~. F~~t f~.rtma,, gemilenn Meşhur sinema yıldı7.ların- l; bankaların 929 daki tican se- meşıp~ldur. On~uzdekı hafta-
~ôlrı en.talimatnamenin ay basın elrinden bir zat de bize diy:>r- Bütün bunlar halledilinciye s~yrusefen.~ ~çleştır~c~k ma- dan Greta Garbo 1 inci kanun netler cüzdanları yekOnu dan ıtıbar7n faal~ye.~ b~şlryacak 
tj!ııu tı?aren tatbikine karaı· ·ve ki: kadar şiddetle ~~a~ız mevkiin hıyett.e .degıldı.r. K~~ıllı r~t- evailinde şehrimize gelecektir. 40,552,358 liradır. '!c a~ç!• h~:rn1etçı, s~tnıne ve. sa 
'~· Ştır. Ay başından itibaren - Hakkımızı almak için çalış de kalmamız tabııdır. h~nesınm .tesbıt ettıgıne gor~ Greta Garbonun buraya bir fi- Bu rakam canlı iş mevsimle- ı~e .gıbi r;ıust~hdemıı:~ ~endıle

llıuayene ve imtihaıı'arı· mak gayet tabiidir. En fazl~ ~ü Divanda hararetli münakaşa dun azamı hararet 15 ve asgan lim çevirmek için geleceği söy- rinde daha ziyade yükselmekte rını tesçıl cttırmelerı ıçın mu-
. · · · · · tları " de en ayyen bir müddet verilecektir. 



MiLLiYET SALI 25 1930 • 
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Fransız Tiyatrosunda Madame 
Dorziat. turnesi 

Boksörlerimiz 
Asrın uındeıl "Mllllgef' tir 

25 TEŞRİNİSANİ 1930 
Rusyaya gidemiyorlar mı? 

iDAREHANE - Ankara cadd .. I 
No: 100 Telcraf aıır...lı Milliyet, la-

Geçen gün, sessiz sedasız ih- lesi ikmal ve terziye sipariş olu 
Halep Çarşısındaki Fra ısız tadan bir ziyan olarak telakki zar olıman bir seyahatten kari- nan yeknasak kostümler için ilk 

~.anbul. 

Telefon nıunanılanı 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

tiyatrosu bir iki sene evveline ediyoruz. Ü k d • ·k !erimizi haberdar etmiştik. Bu, taksit temin olunamadığmdatl 
gelinceye kadar her tiyatro Çünkü bımlarm varlığı, ken- raya a ar gıttı ten sonra... ~US .şuralar hükumetinin daveti terzi elbiseleri dikmek değil, kU 
mevsminin en çalışkan merkez- di milli sahnemiz için de hem uzenne boksörlerimizden belli maşları kesmemiştir bile. Yal· 
!erinden biri idi. Daha yazdan mukayese vesilesi, hem de ib- -Fransızcadan- başlılarının gene geçen seneler I nız vapurda üçüncü sınıf karna· 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç içlıı 

3 aylığı 400 kurut 800 lı:urut 

6 " 750 " 1400 " 
12 '1 1400 '1 2700 H 

yapılan mukaveleler, hazırla- ret nüınunesi oluyordu. Hiç şüp Verilen ziyafetlere nadiren lerde ev~e o~~dığmı zen~n de Rusyaya icra ettikleri bir ra ihzar çaresi bulunabilmiştir. 
nan programlarla, muhtelif ti- he yok ki, eii;er bu temsil görül giderdi. Fakat o akşam pek mü dostım bılmesı. lazımdı. Zengı.n boks turnesinin hemen hemen Rus topraklarından itibare~ 
yatro turneleri, operetler, dans- dükten sonra piyes bizde oynan him bir davet karşısında mec- adamın ~uhtelif behanelerle z~- aynına benziyor. Memleketimiz bütün masarif Rusya hükurnetı 
lı variyeteler, -· v. s. biribrini ta sa.:ı:dı .. nerele~nin. kısaltıl_ması bur olduğu iç.~ gitmiş, gece ya- yaretlen arttıkca genç kadın gıt den harice yapılan her se ı- l..lt ne aittir. Hatta komşu menıle
kip ederdi. İki senedenberi şüp- mumkun ve munasıp olaca_gı, ne rı_sı avdet ettıgı ~~an memnun ~de kendisinin bu zarif misafi- arifesinde türlü türlü şayıalar, ket federasyonu boksörlerirniziıı 
hesiz iktısadi buhran tesiratı ile relerde ne vazılar alınacagı, se- hır halde zevcesıne. rın tesiri altında kaldığını his- münakaşalar çıka 1 ht h b" · b" · ı aşa· 

Gelen evrak geri verilmez olacak- 'bu faaliyet gittikç-e azal sin nasıl idare edilecegi ... v. s. - Sana güzel bir müjde ge- setti. le ht u 
1 

r, .e. e v~. ~: er ırıne •.. ı~m para~ız a er 
Müddeti ıeçen nüshalar ıo kuru§ maktadır. Zaten dünyanın her gibi noktalar üzerinde da.ha ge- tiriyorum, dedi, talihimin bir er· e B z~n ~~y ~ ~ı~ırler yuru ğı yuk~rı uç lir~ y~vmıye v 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler tarafında tiyatroyu ezmekte 0 _ niş ve daha esaslı bir bilgi ve liitfuna mazhar oluyorum. Bu genç kadına ıztırap veren u ur. o s ış enmızı~ başında mekted:r. K~ndılerıne ~arş~ ya 
için müdiriyete müracaat edilir. lan sinema Beyoğlunun bu az görgü ile hareket edilebilirdi. Sonra karısına bir isim söy- bir düşünce oldu: - bulunan zevat (~. Şefık Bey .a~ prlaı:ı alaka- ı~ranı_ ve mısafırpC~ 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini içerlek köşesinde de rakibini ya Bu da tabii milli sahnemizin bir ledi. Bu bir dosttu. Zevcesi: - Kocama hiyanetmi edece- kad~şım~z harıç ) bu . .,.ıbı verlık fevkaladedır. 
kabul etmez. kaladı. kan olurdu. - Hiç, dedi, şimdiye kadar ğim .. ? Diye korktu. malaya~~ buldukları şeylenn vu Bu seyahatin tefer•·üat~I 

Filhakika, en ucuz fiatlnıe Fransız turnesinin en göze ban<I: böyle bir adamdan bahset Nihayet bir gün gidip zengin k~ıma lu~um kalm~sın~ arzu et fazlasile bilmekte beraber bı~ 
Bugünkü hava gösterilen sinemanın yılbaşı mü çarpan noksanı adam azlığıdır. medın... ve bekar adamla buluşmak üze- ~ıyorlar' çok pratık bir usulle kerre de K. Kemal ve Frank• 

vazenelerinde bin zahmetle o-e- Bu yüzden bazı tali rollerin iki- - Olabilir... Fakat bu eski re sokağa çıktı. . kır~se haberdar olmadan sıvışt- Martenle görüşelim dedik. I{e-DUn hararet en çok 13 en az 8 
d< recı idi Bugün ruzgAr lodos 
e.ecelı: hava kapalı olacaktır. 

tirilip yüksek' ücretlerle arz~di- sini bir oyuncuya vermek za- bir dostumdur ki şimdi zengin 0 ld" - . k lb" venyorlar. mal çok ketum davranarak her 
. ba .. . . b" d d İ Al . d b"" .. k raya ge ıgı zaman a ı Bu sef . l . d A be ati 

len oyunlardan daha iyi netice- rurpetıı· ş .~fost~ı::n:ılıştır. k .. b~r a amk. ırt. ~ a emıı: e uyuf atıyor, ayaklan içeri girmek is- ~ t t ~lr geİnhe aynlı usu e mu şe:I;' en ademi malumat M~l' 
!er verdiği .haber alınmaktadır. .. o ıs mu ettışı.ı e p~a ızı ır mev ı . emın etmege muva - temiyordu. .acaa e tı er. zar.? 1:1.°an p.rog edıyor. Franki Marten ve ı a· 
Bu da makınenin ferde galebe- mutehassısını bırleştıtınek, a- fak olan ?ır adam. . . . .. . . rama nazaran salı gunu, yanı ya doviç ise kendilerile kontrat ya 
sinden başka bir şeyle izah edi- sansör memuru ile hususi detek - Pekı .. Öyle olsun.. Berum Kapıcıya kimı gormek ıçın nn İstanbuldan Moskovaya mü pılınadan bir adım atmıyacakla 
Jemez. ~f r~llerini ay?-i ele ve~ek gi- öğr~nmek ist~diğim ~u~u~: .B~ geldiğini sö7Ieyince aldığı ce- t~veccihen. ~are~e~ edeceklerdi. nnı söyliyorlar. . 

Şehir meclisinde 
B .. 1 "tt"k k .

1 
bilen zal'arsız ıse de aynı ayım- eskı dostun bıze ne gıbı bır ıyı- vap şu oldu. Fakat eskısı gıbı bu seyahat Bu işin bu parasızlık içıııde 

oy ece gı ı ce e sı en tur- dl' d rk d k' · · ' nelerin bu sene ·ancak bir iki ~unun _hem a .. ı .doktor, hem e ı e ece . .• - Burada değil... Seyyahate anfesınde de yapılacak masra- bu kadar az bir zaman zarfında 
konserle bı·r k d" t . ıstenograf rolunü yapması pek - Ne tuhaf soruyorsun .. Ben çıktı. fın güçlükle temin edilmesi müs nasıl başarılabileceg"in·ı merakla 

Ş h . 1 .. d . ome ı urnesıne .. · b"\ · b dam b gtin ··him -e ır mec ısın e yıne mutat münhasır bırak ld - te s-·· goze çarpan ve esen ı mıyen- sana u a ın u mu E" · · .. ? 1) h külata bais olan en mühim bir takip etmekteyiz 
hilafı bir heyecanlı nutuklar ve 

1 
h b ld k 1 Bıghınıd"l e. ,kur leri adeta şaşırtan bir vaziyet bir mevki sahibi olduğunu söy- 1- k ı~ın mısınız ·· ey .l ate sebeptir. Daha nasanort mnanw · A 

.. k 
1 

di e a er a ı . a se ı en o- ld V k d k 1 _ b h r· m çı tır.. . E~at 
muza e~e er ce;e.yan e y~r. metli turnesi de "Madame Gab- o u. b~ ıa a am it ~1~ ıı Fu- uloru:. d b k k" . E t. s· . ld - -
Halb~ b~ ~eclısın e~veynı °: rielle Dorziat, ile "Monsieur skusta ır ~~~~relmt o a ı .ır. ~- fşte bu a ·mıam uka şa~ ,' ~~- b.- ~e .:·1··ıze emın o ugum 1 T. tr s· 
lan eskı Vılayet meclisıle, cemı p· M .' "M . at zaten sozu o ıyan ıstenog- ya ette enı e ço sam•mı ı;o- ır şeyı soyuyorum. ıya O - ınema 
yeti belediyede böyle şeyler ol- G~elrRre 

1 
adgnıer:d' ve 

1 
. on1 sıedur raf rolünün bir figürana da tef- rüştü. Benimle senli benli ko- Oh .. Bu genç kadını düşmek- '-------------~ 

h .. ı· l k . . d ' o an " ın ı are en a tııı a d". .. k.. 1 b t S l t k . t d" ki t n kurtarın tı F k t k İ B D ) maz er şey sut ıman ı ıçın e k" k d. d k" b" 1 ıı mum un oması u mazere- nuş u. onra ana ma ıs e ı e ış . a a oraya a s. . arü bedayi 
hall~lunurdu. Galiba ilk atış ve ~. domeb 1 .trupu .

1
u
1 
r . 1 ı rb 'ıaç tin kıymetini de izale etmekte- eğer kendisile teşriki mesai e- dar gelmemiş miydi? ... 

. . . . . 1 - gun en en temsı erme as a- d" d b k b 1 d k · temalllerl ıştıha ıle aza beyler ışın o acagı · ır. ersem unu a u e ece tır ve Sonra derin bir izzeti nefis ya 
na varacağını ve ne kadar sö;- mış bulunuyor. Bununla beraber Mary Dugan bu suretle ben de para kazana- rası duydu~ ISTAftBUl BWDIJHI 1S1amlı 1 gu5· naatit a

2
k
1
• 

lense lafla peynir gemisi yürü- Bu trup, repertuarına so.ı se- piyesi .şu adamı az ve seyyar cağım. Benı· haberd t d UI 
miyeceğinde tegafül ediyorlar. n~lerde Pari~te .oyna~mış k?me Fransız turnesinde bile ne ka- - Onunla birlikte çalışmak a-hate ıkmı ! ar e me ense- ~~ ~~ ~~ 30 da yalnız 

dilerden seçılmış yedı sekız o- dar canlı oynandığını her sah- mı? Y ç ş ·· ·-· muallim ve 
M h M 1. · h m a a k t H • · ki ' Akşam kocası geldıgı zaman· talebelere aa aza ec ısı~ am . z yun oymuş ur. ey etı te,r P nenin nasıl kendi hususi rengi- Fakat senin kaç pal'an var ki . .. . , · 

1.arından -. zan~~denm - .Safıye edenler ar.asında başta , Ma- ni aldığını, göz yaşından tebes- onunla birleşip iş göreceksin?.. :;- San~, bır şey soy_lıye}ı?1 mahsu• 
Hf. şehrın otedenberı s.ıy- dame Dorzıat olduğu halde Ma silme, meraktan korkuya, telaş- _Para mı? .. Senin getinniş mı ... Ded_ı, ber~ket versın senın Venedik 
len~n dertlerini bir ana şefkati- dame Charvet, Madame Cieves, tan infiale nasıl geçildiğini, ei- olduğun cihaz parası ile... Biz paralar gıtıne~ı.. llll taciri 
le- ışte bu ş~fk~t e:kek a~ad~ ve :rke~lerden g~nç, sevimli, a- hasıl sahnede oynanan oyunım bu parayı üç misline çıkarabıli- - Ne oldu.·· Komedi 
y,aktur. ~vnı B. mustesna·:zıkrü tes,ın Gıl .R'?land ıle y~şlı, . şen, nasıl gerçeğe benzetilerek se riz - Ne olacak? .. Bizim ze~gin 5 perde 
tadatettikten sonra bıma bır !fıey meharetlıPıerre Magnıer bılhas yirciyi harekete getirdiğini gö- Kadın bir şey söylemedi. Dü- do~t bir çok kims~nin paraları- Yazan: w. 
ılave ediyor: Bazı meyhane ve sa göze çarpıyor. rünce san'at bahsinde daha ne şündü. Biraz: sonra kocası ilave nı ışle.tmek, çok !aız.vermek be- Shakeıpeare 
barlarda kadınlan?- _hizmet. et- İlk oynanan oyunlar arasında geniş 'bir mesafeyi kat'a mecbur etti: h:ıne~ile alıp kımbıllr nereve Tercüme eden: M. Şülcrü B. 
melerini kadınlar ıçın gayrı ~a- en çok dikkati celbe<len "Le olduğumuzu düşünerek yüre?;i- - Kendi · ·\Ur akşam gelip gıtmışl.. -------------
Ü:: görmekte ."'!e bunu - ~~n~ttır- proces de Mary Dugan, eseri ol mizi sıkılmaktan kurtaramadık. bizimle yemek ;yemeğe de d~- · . Kadıköy Süreyya Sineması 
meye teşebbus edece.gını şıdd~t du ki geçen sene bizde de oynan Şüphesiz bugünkü tiyatro~uz vet ettim. Mekteplıler müsabakası: AŞK ALEV 1 
le beyan eylemektedır. Evet bır mıştı. Turne halinde yabancı bundan on on bes sene evvelıne Kadın buna hiç memnun o} ... u""""11111111111111u11uunııı111111•11ıı111ıuın11111111111ıuı1111• Vil.ma Banki ve Ror.alt 
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kadın için kadınlığı himaye et- bir memlekette, kafi eşhastan, nispetle oldukça ileri gitmiştir. matlı. Zengin bir adama beğen- Beklenilen netice KOlman tarafından. 
mek kadar tabii bir şey olamaz. mükemmel dekordan, fenni ter- Lakin biz, yalnız san'atte değil, direcek yemek hazırlamak ko- . . . .. . .. ~. .. B -- -, 
Ancak muhterem İstanbul mü- tilıattan binnispe mahnıın ola- her hususta tedrici tekamülü lay değildi. ~O ıncı haltan~n üçunculug.~n.u •• 
messili unutuyorlar ki, kadınla- rak verilen bu temsilin, knvvet, fevkalade tesrie, adrmlarımızı Fakat kocasının rsrarı kar- Tıcaret mektebınden M. Munır Millet ılyıırosu bu ıkşım Zarife • 

-ı- ·--: 
rımız için artık siyasi, içtimai, tenevvu, tabiilik noktalarından geniş ve çabuk atarak kaybetti- şısında daha ziyade itiraz etme Bey kazanmıştır. Yazısı şudur: hanımın li net yıl dönilmünU • _ _ , 
sinai iktısadi ve sairevi müsa- gösterdiği tefev,·ul: cidden dık- ğimiz asırları telafiye mecbu- di. 80 inci hafta haberleri arasın teslden ,. 
~at iian ettik. Yani erkekler ne katle tetebbua layıktır. Mesela ruz. Tabii tedriç devrelerini bek K k ndakı· ha t da en mühimmi, hiç şüphe }Ok San'atkar Naşit B. - - - ı. 

' · · ·· · d h kkA l k d · bi · · an oca arası ya ki S b t F k Ah• 
yi yapar ve yapacaklar .. Meclis hakımın .. uzenn e M u ama erse 

1 
•~el enyette zı. geçmı.ş çok samimi idi. Biribirlerini çok ' er ~ ır :~ zak.;ı;;n. a- Karakaş cf. ve dınm heyetinin işti . • il 

azalığı olunca bu müsavat var mahsus cubbe vardr. aznun ay mem e et er urup yetışmemı- seviyorlardı Kocası bir ticaret pansızm enece ır şe 1 e ın- r~klle ilk defı ( Erkek fendi kadını ıı •ı• • 
da, gal"Sonluk olunca yok mu?. n ve ~afesli p.ııı:n~klıkla ayrıl- zi be~lemiyeceği için arada ~ai- hanede kati. ti. Mütevazı bir h~ fisahıdır. ~ilh;~ld~a esaslı b~r yendi ) fantazl komedi 3 p. Dans, 

1 
-

nııs bır yerden gınyordu. Ovun ma bır mesafe kalır. Buna ım- f dı programa bıle ıstınat etmemış IJugit .. .ı.ı u ••••• , • • - • 

(At• otlu Ahmet B.fendıye: Acem- -ul~r yalnız e :~berlenmi!i rolle- kan bırakmamak için hızlanıp yat yaş.ıyor ar . . . olan Serıbest Fırka için ergeç bu Varyete. Soldan sağa ve yukardan ;ı.~ıı_,;ı· 
aşiran makamindan okunmak ricasile] rini ezber okunmıyor, başkaları aradaki uçurumları atlamaktan Zengın. adam nıhayet bır ak- akibet vardı; fakat hadisenin e- 1 - Düdük (3) Bir mu,~ikı a: 

Bilmezdim özüm fırkama meftıin imi- söylerken dinlemesini, tavurlar başka çaremiz yoktur. şam geldı. Y~kışı~lı,. genç,. son hemmiyeti sabık fırka liderinin Ferah Sinemada leti (3). Sonuna bir (L) !:onUfl 
la, hareketleri" alfıka gosterme İşte Fransız tiyatrosundaki derece tatlı saz soylıyeı;ı bı~ ?- infisaha gösterdiği sebepten ne ca dillenir (2). dıt 

şim b•n sini de biliyorlardı. Mary Du- müşahedemizin bizde uyandır- dam. Kan kOC:a _bu mıs<1.hrın şet ediyor. Çünkü fırkanın zik- Bu perşembe büyük program 2- Keder (4). İlmin ark" 
Feshile onun &erçi ciQ:er hün imişim gan hayatının acı safhaların an dığı intıbalar!.. göst~rdiği samımıyet karşısın- redilen sebeple infisah edişi, ay tiyatro, sinama, varyete. şı (3). . ·ıeıı 

ben latırken bir cok oözleri vasart- !. NECMi da hıç mahçup olmadılar. O ak ni mesele teşekkülün bidayetin l~I ilanlarını :tra\lnız. 3 - Caketten evvel gıvı 
Serbeste degilsin dediler Lidere söyle. ına '•a muvaffak ~ldu . Oda ·hiz- şam misafir saatlerce oturdu. de -de mevzuu bahsedilmis oldu şey (5) Tef çalan (5). . .Je· 
Vursun beni •İncire ki mecnun imiş;m me~c '.si bilakis en elemli ve en- yol vergisi Giderken genç kadına: ğundan, gayri kafi görülmekte- ilan meb'usların gene asıl fırka 4 - Çocukların süt err.dıl< 

ben. dişeli dakikada herkesi güldfü·- l d - Çok güzelsiniz, ~ok cazi.p dir. lanna a ; uo .. L "'' ... istemeleri ri şey (4). Bir erkek ismi C4)· 
s. Müftülüğün en: k d B 1 dii. Yalnız esash rol sahipleri bır a ınsınız:. u.~ıyaret erın Binaen aleyh, şimdilik mem- çok nazarı dikkate alınmağa de 5 - Bir çalgı aleti (7). 

tlegil, en küçük ve tali vazife gô 1930 senesi yol vergisi ber d~v?n: etmesıne ~usaad'.- ~de: lekette yeni bir teşekkül bekle- ğer. Bu bize gösetrir ki Halk 6 - Erkek (2). Nota (2)· 
renler, hatta s')zsiiz figüran se- mucibi emrü karar maaşattan mısınız? ... Demek ıster gıbı ma nemez. Yahut ta böyle bir te- Fırkasının her türlü fikrivat ve 7- Bir çalgı aleti (7) . bii 

FELEK 

yirı:iler bile rollerini bellemiş kesileceği cihetle verenler yetle nalı, manalı bakıyordu. . şebbüs henüz dedikodusu süren icraatı memleket için en iyi şe- 8 - Cenubi Avrupada bır 
Tıp talebe cemiyetinden: ve umum oyıımııı canlı ve ger- rindeki makbuzları ile ve berha- Bir iki gün sonra bu zengı~ Serbest Fırka gibi doğarken öl kilde cereyan etmektedir. O hal yük şehir (4). .. oe 

[26 XI 930 çarşamba günü çe>te benzer şekilde ovnanınası- yat (5) evladı olanlar da vesai- adam geldi. G~nç. ~a~ zevc.ı- meğe veya ölü doğmaya malı- de bütün millet için yapılması 9 - Zaferi temsil eden bı· 
saat 17 da Türkocağı salonunda :ı ;; yardım e ·n·~ vaziyette idi- ki resmiyeleri ile İstanbul Üskü nir mühim bir ış ıçın gormek ıs kilmdur. lazım gelen bir şey varsa o da bat (5) İşçi (5). . _0 
fevkalade kongremizi aktedece- ler. dar ve Beyoğlu vazife kalemle- tediğini söyledi. .• .. .. Serbestçilerin Halk Fırkası a başında Büyük Gazf'nin bulun- 10- İstiridyenin kıyme~lı(~l 
ğ:z, bütün Tıp talebesinin gel- Biz doğrusu ecnebi tiyatro rine müracaat eylemeleri alaka- Bu genç kadına tabu gorun- leyhinde atıp tutmalarını müte- duğu Halk Fırkasını, en tabii cuğu (4). minarenin tepesı 3). 
meleri ilan olunur.] turnelerinin azalmasını bu nok- darana ilan olunur. metli. Çünkü kocasının o saat- aki o teşekkülün ba ında bulu bir hak ile benimsemektir. 11 - Çıngırak (3). Sual 

(MllliırFl)ln ~dl'bi romanı: 33 - , - - Evlendikten sonra da böy-\aldırmadı, kendisinden nefreti o kadar kuvvetli sıktı ki beni de\maya, ayaklarımı kurtarmaya! Diye düşündü. Ve .. Hala b~~ 

• .- ., ' - , 'f' 

Ses hasta var! 

le olacaktı. Yine böyle olacak. ettiğimi söyledim dinlemedi, haykırttı: çabalayordum. •le düşünüyor. Halbuki, be~ı ş· 
- Siz hala Cahitle mesgul- - Bir insan tartısı altın.. - Ah!... Fakat, düşünüyorum da bu aşkım, benim sevgim ~~rn. :ıe· 

sünüz. . Dediği mücevherlerini ayak- . Sonra, yaz yağmuru gibi l(e- da garip .bir şey. Sevmeyen, duy k.a .. Be.':1 Ca.?i~in yüzünu. g::c'' 
- Ömrümün sonuna kadar?. !arımın altına alıp çiğnedim, yül lıp geçen bu hiddet kasırgası ve mayan bır adam bımu yapamaz. nnı, vucudunu, konuşuşun •••' 
Ve ... Bundan sonra, tekrar kı- zünü bile buruşturmadı. Fakat, sadist heyecan birdenbire silin- İzzeti nefsinden, haysiyetin- medim. Aşkımda et ihtıra~'· ~;;. 

zıştık: - Size karım olduğunuzu ih-, di, yok oldu, yumuşadı, dizleri- den, şerefinden, servetinden, ra kaygusu, geçim ~a~·c!ı t~fa· 
- Nasıl olabilir?.. tar ediyorum.... min di:bine düştü; yalvarmaya her şeyinden f~dakarlık ediı•or- Biz ruhlarım~zl~ sevıştı:,ıı ·k2.I· 

[!,'tem 1ZZE1' - En tabii şeklinde... Dediği zaman tirtir titriyor- başladı: du. Yapmacık ıle bımlar olmaz. larımızla sevıştık, kalp .e. 51r-
- Nasıl olur camm, nasıl o- cek bir işin yapılamaması he- - Siz benim karımsınız.. du. Gözlerinden alev fışkırdığı - Belk~ys beni bırakma... Yapmacık bir !nsanı ~.u.?ale so be seviş~ik, ~s~n sevgıs;~d~ ı:a.· 

ır?.. men bu anlaşmayı ortadan kal- - Kabul etmiyorum... göıiilüyordu. Amma bütün bun - Belk~ys ban? acı:·· kamaz, bu vazıyete.duşurenıez. rına er?ık .. Bızım aşkım k. Vt·· 
Diye h<• ykırdım, ellerimi diz- dırır, kavgayı getirir... - Etmeye mecbursunuz. lar bana ne yapardı?. Ben de - Belkıys sem sevıyorum! Yalnız aramızda bır fark var. tışık hıç bır menfaa~ lo 11 bir 
. - Hayır... bag" ırdım. - Belkiys ömrümde ilk ide- Sevgimiz ayrı ayrı. Düşünüşle- Hiç bir menfaat bu bır eşe ·~er· 

'.~ııne çı;: ptı'n: - Baştan başa yanlış düşü- - Sizi bir defa daha Caı.ıidi _ Ben.sı"zı·n karınız deg" ilim. al sevgiyi sende buldum!.. rimiz bambaşka. O benim eti- olan, biribirine kaynaya'.: •rıı· 
- Ruhların anlaşmasında, nüyorsunuz.. m" •· 

b
.. ..1 · d f"k· ağzınıza a.lmaktan menederıııı. Sı"z bı"r sahtekaArsınız. s1· z bir şa - Belkiys bana merhamet mi, kalıbımı, yüzümü, vücudü- çimlenen ruhları. ayı.ra . ', .. n bf.· 

1 zlerin uyu enmesın e, ı ır- - Siz de benim gibi düşüne- lk d ık h bır a 
rin beraberliğinde paranın ne ceksiniz. Paşayı ı efa bu kadar ac ' kisiniz Beni tuzağa düşürdü-jet.. mü, yürüyüşümü, oturuşumu, ya giremez. Cahıt, ıç . le!' .ı 
1

. 
1 

bT ? H" b" p b _ sert, kat'i ve sinirli görüyor- nüz b~ni zorla bu odanın içine - Belkiys istediğin aşk ben- kalkışımı ıbeğendi. Bunu sev~;, ni soyunmuş yat~k halı;ıı ir ve·· 
0 iı 0 a 1 ır · ·· .. - ıç ır zaman. ara . enım dum. Fakat, bütün bütün sinir- ka ~ttınız 1 Sizi tanımıyorum 1 de var. buna çıldırdı, bunun için: !erinin önüne ge~.ırmen:ıışl i~ ıı~· 

Dil?lerini sıktı, dudaklarını ı- ıyçınl en sondah~elb~n şeydir. ve .. !eniyor, tekrar kendimi kaybet- Si~ istemly .. orum size karı ola: - Belkiys, bütün aşk, can ve - Hoşlandıg-ım sevdiaiın Hiç bir zaman bo~le bılr ',~nıı~ 
~ırdı: a nız para ıç ır şey yapa- kt k kuy d • · l · · ' "' ' · h yelemı yok an 

daha Ço
cuk- İ · · · · me en or or um. marn ı Ben Cahitsiz yaşaya- servetım e senınım.. kendime mal etmek istediğim mm mu ay . . · Jı" ıf111 • 

- Kızım, sen maz. şte sızın servetınız orta- . . · · tır Biz sevgımızde ınsan - · .... e 
da. Beni bütün bütün isyan et- - Benı menetmeye hakkınız mam!.. O, ayaklanma kapanıp göz- bir kadın. Param var. Şanım · b 1 _ "de•iyoruz. v_ı -. 

;;u~~di, devam etti: tirmekten başka hiç bir şeye ya olamaz... O zaman bir kuduz köpek gi- !erinin yaşını akıttıkça ben bo- var. Şöhretim var. Daha da kırk ~ın ~ş-ugun~ ~~sl~yiciliğir.ı b• 

d rayor mu? ..• Halbukı· ben Cahı"t- Dedim. Yerinden kalktı, şid- bi, yavruları kapılan bir dişi yıma ba"ını itiyor: bes elli yaşındayım. Bütür. bu 1,nsan ıgım0ız1ı evuı"Jerinde ı-ı. r 
- Para olmazsa saa et te, , d 1 b • d . . 1 k b"" ... "k b . - .. h t h · k <l .uyoruz. n ar s " . . ıb' 

sevgi de, tatlı söz de, anlaşmak ciğimle beraber günlerce yiye- ete agır ı: kaplan gıbı hır ayara , ogure- - Bıra ınız enı... servet v~ şo re _ angı ~ _ '?ı .. d .. b" irzoh ı-emiğ 
ta, beraberlik te olmaz. En çok cek içecek ekmek bulamazsam - ~ize kanın olduğunuzu ih rek ü1erime atıldı, . - Ayıptır size. Bu ya~ta ağ- olsa ~enım ya~a~tma g-etınr. ~r~~ri~i;r ~rasına alrnAk ~;~ 
n laştıg"ınızı ve beraber oldug-u bir lokma bile hatırıma gelmez tar edıyorum... - Sen yalnız bemm karr·n- lanmaz!.. t!stelık ben nıkah ta yapıya- ş_. tt ki .,ehvet1i tadı c!Ldıı. 

· H" b. b k d ·· B l kl · · d" k d" Nasıl ol 0 vucu e " uzu zannettiğiniz bir saniyede _Fakat evleninceye kadar- ıç ıran u a ar teessur sın... - un ar çocıı ar 19n ır... rum, arım .. ıyonım. - (B"tmedİ) 
n kücük ve oara ile vapılabile· dı.. ' izhar etmemi ti. Hakaret ettim Diye hayktrdı. ve ... kollrınıı Diye kendimi toparlayıp kalk sa ött.:-:i seve:ilisini unutur... 
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Sırbistan şampiyonu 
Beogradski takımı. __ 

Perşembe günü şehrimizde bulunacak 

, 

B~o:ıradıhl takımı 

' irbiatan şampiyonu Beogra- alınamamıştır. 
~i takımı önümüzdeki per- Biraz da takım hakkında ma 

~ınbe günü §ehrimize gelecek lfunat verelim: 
ilk maçmı Fenerbahçe ile oy- Resimde göriildüğü veçhile 1 

aktır. Sırp takımı kuvvetli numaralı oyuncu, memleketin 
e' ·küldür. Üruguvayda, en iyi sağ içi Tirnamiç, 2 numa
videoda yapılan dünya ralı oyuncu takımın ve mU!i ta-
1mpiyonluğu maçların- kınım esas sağ hafı Arseniyeviç 

. cülüğü kazanan Sırp 3 numaralı oyuncu sağ ve sol 
llıı rrmna sekiz oyuncusu- iç muhacımı Maryanoviç, 6 nu-
tııı 1iş olduğunu evvelce bir maralı oyuncu milli takımın e-
Vesile ; ı e yazmıştık. Bunun için sas sağ içi Vuyadinoviç, 7 mıma 
' er hald ~ kuvveti aşikar bir ta- ralı oyuncu sağ müdafi Taşiç, 
.ı:ıının güzel oyunlarını seyrede 8 numaralı oyuncu milli takımın 
"et iz demektir. ihtiyat sol aqığı Viriç, 11 numa 
Fenexıbahçe taknnımız Aris ralı oyuncu milli takımın sol 

"açından ibret alarak esaslı bir müdafii Mihaloviç Ü ruguvayda 
e.kilde çalışmaktadır. Pazar gü yapılan. d~nya fut?oI şa?'1piyo~ 

nu ciddi bir antrenman yapmış- lugun_a ıştırak. etn:;.ışl~rdır. Sag 
tır. Bugün de Vefa takımile muavınle sol ıç yırmı defa bey-
1'aksim stadyo-.1unda, hazırlık nelmil~l maç ya~n:ıışlardır. 
0Iınak üzere bir egzersiz maçı Şehır muhtelıtınde oynıyan ı 
daha yapacaktır. orta muhacım Çupiç takrmı fev 
U Beogradski Macar şampiyonu kalade idare etmektedir. Sağ iç 
Ypeşti 5-2, Fransuvarişi 2-1, şütlerile meşhurdur. Orta mua

llaçkayiyi 3-1, Başlesyu 4-1 le vin Mornikoviç takımın çok te
,~nmistir . Hungarya ile 1-1 re tik oyuncusudur. Kaleci Matiç 
herabe~e kalmıştır. Geçen pa- bu sene birinci takıma geçmekle 
ıar giinii Slavya ile oynamışsa- beraber çok iyi bir oynucudur. 
da netice bugüne kadar haber A. ESAT .• 

lngilterede son 
futbol maçları 

İngilterede profesyonel ve 
anıatör takımlar arasında lik 
ınaçlarına bir intizam dahilinde 
devam edilmektedr. Fransızları 
7---2 gibi ehemmiyetli bir far
kla yenen arsenal birinci planı, 
(l{onti - Derbi takımına karşı 
kı gibi bir mağlfibiyeti olmak 
la beraber Şefitt - U nit Nez -
l:>ey takımını 2-1 le yenerek. 

.tııuhafaza etmektedir. 
Bu seneki İngiltere kupa~ ' 

~açlarında şimdiki halde meş-
1\ur takımlar şu sırayı muhafa
ıa etmektedirler: 

l - Arsenal 
2 - Derbi Kavnti 
3 - Şifilt - Unit - Nez - Dey 
4-Portsmut 
S - Astan Ville 

• * • 
İngiltere amatör mim takı

tıııııı İrlanda amatör mim takı
ıtıı 3-1 le yenmiştir. 

Londrada yapılan Parls - Londra 
Rugbi maçını 33-5 it Fransızlar 
kazanmış/ardır. Fransanın Londra 

sefiri ilk olarak topa vuı u ken 

Peştede bir yüzme 
hBVllZU 

4.vrupa orta sıklet 
floJıs şampigonlujJu 
. lı.Vrupa orta sıklet boks şam- Peştede Margörit adasında 

l>ıyonluğunu İtalyan (Bossis- inşa edilmekte bulunan kış yüz;a) ile Fransa şampiyonu (Mar me havuzuna seri bir şekilde 
kel Ti!) arasında yapılması mu- devam olunmaktadır. 
t;'arrerdir. İtalyanlar maçın 16, Macar yüzme şampiyonları 

1 tansızlar ise 23 Teşrinisanidc T ~şrinisani nihayetine doğru 
~r.a~rnı istemektedirler. Maç antrenmanlarına başlıyacak-

llanda olacaktır. ı lardır. Resmi küşat 7 Kanunu
ll.rrıerikalı şampiyon boksör evvel.de ya.?ılacak ve o g~n bey 

41brovn memleketine dönüyor I nelmılel yuzme . yarış~arıle v_a-
Maneceri Mösyö Lumianski terıpola maçları ıcra edılecektır. 

tef k . k a etınde Alberon sporcu ar- • 
~~daşıarının, halkın azim teza- Bir dilnya rekoru 
~:--atı arasında vapura binec.e- kırıldı 
~· oovr limanına hreket et- Avusturyalı Şiye1berg şaya
}'~tir. Oraö tn dünynın en bü- nı dikkat bir muvaffakıyet el
Ctk gemisi İl de Fransa bine- de etmiştir. Evvelce 118 kilo o
"'kt~r~ memleketine avdet ede- lan çift kolla muntazamayı 130 

ti Şmelling 
kilo ile kırmıştır. 

~e _?ks şampiyonlarından Şor-
iıtı n;ağJGp eden Alman Şmel Bir hokey maçı 
) g, bır kaç maç yapmak üzere 9 Teşrinisanide Almanya Da 
t tıse müteveccihen hareket 

1 
nimarka arasında milll bir ho-

Dünya boks şampiyonu 
Maks Şmeling Pariste 

--~-- maçını gördükten sonra film 
çevirmek üzere Holivoda gidece 
ğini söyledi. Peki sinemada bir 
istikbal görüyormusunuz de
dim. Buna ait bir fikrin yoktur. 
Zaten bunu ne düşüneyim. Ci
han boks şampiyonuyum. İstik- .

1 halim müemmendir. Filmi çe
virdikten sonra manecerim Joe 
Jakopla Amerikada üç ay süre- 1 

' cek olan bir turne yapacak, ün
vanımı müdafaa edeceğ im, diye 
cevap verdi. Kendisi belki Tü -
ney, veya Dempsey ve yahut 
Karnera veya son zamanlarda 
teklif edilen Mikel Valkere kar
şı oynayacak ve bu son maç 

Dünya boks şampiyonu Mai<s 
;meling bir kaç gün geçirmek 
üzere Pariste bulunyor. Fakat 
dünya boks şampiyonu olan ı:ıir 
adamın velevki gezinti için Pa 
riste bulunması bile bazı mec
buriyetler tevlit eder. Maks 
Şmeling bunlardan ari kalama 
mış ve Vagram salonile, kış ve
lodronunda ve buna mümasil 
bir çok spor yerlerinde de görül 
müştür. 

Bir Fransız gazetecisi kendi 
sile görüşmek şerefile mubahi 
'>lmuştur. Bakın Alman şampi
·on hakkında ne diyor: "Dünya 

boks şampiyonu zan ve tahmin 
edildiği gibi etrafa korku ver
miyor. Bununla beraber . Şme
lİngin zayif bir züppe olduğu
nu söylemek istemem. Fakat şu 
kadar söyliyeyim ki sokakta 
tramvayda, tünelde onun cüsse
sine sahip bir çok adamlar gö
riiyoruz. Tabi! bunlar Şmelin
gin bir yumruğile bayrlmakla 
mükelleftirler. Şmelingin yü
zünde ilk nazara çarpan siyah 
kaşları, manidar gözleri, ve yas
sı burnudur. Kendisini adeta 
Asyalı zannedersiniz. Bana, 
Barselonda Kamara - Paolino 

Alman fenninin 
yüksekliği 

Do - X ou iki motörlü hakiki bir 
hava transatlantiğidir 

Fransız fen ada!nları sefineyi dikkatle tetkik 
etmişler, Alman fenni önünde boyun eğmiş~ 

)erdir. Do - X yakında bir amerika 
seyahatine hazırlanmaktad:r. 

-
. .. 

kendisine 400,000 dolar kazan
dıracaktır. Dempsey si zin için 
bir tehlike midir, dedim. Niçin 
olmasın, yalnız uzun seneler dö
ğüşmedi. Bu sebeple haizi rii
chanrm. Kameraya gelince ken 
disinde boksa elverişli fevkalade 
bir vücut görüyorum. Bununla 
beraber birinci plana geçmiş bir 
boksör değildir. Maamafih Pa
olino maçı bize kilfi bir fikir ve
recektir. Fransız boksörleri i
çinde Kid Fransız ve Andre Ru 
tiyi iyi buluyorum. Karpantiye
ye gelince güzel, sevimli bir ço
cuktur, kendisin Berlinde de, 
Pariste de gördüm. Amerikada 
olduğu gibi dünya yüzünde de 
fevkalade iyi bir nam bırakmış
tır, dedi. 

Şmeling ayni zamanda ıJ'i 
bir tenisci, golfcu, futbolcu, yü
zücü, binicidir. Bütün sporlarla 
ve bilhassa tenisle çok meşgul 
olmuştur. Kaşeyi, Borotrayı, 
perestiş eder derecesinde sevi
yor. 

Siyamda spor 
• 

Sigaaı milli futbol takımı 
Asyanın cenubunda Koşensin Siyam Kıral ve Kıraliçesile 

de, Saygovda başta futbol ol- "9000,, kişi huzurunda İngiliz 
mak üzere sı:ıor dev adnnlarla bahriye muhteluit takımile Si
terakki etmektedir. Şehirde ılün yam milll takımı arasında ehem 
ya yüzünde nümune olabileck miyetli bir maç icra edilmiştir. 

Resimde Siyam takımı oyuncu
iki st~dyom vardır. Bural~ra nıa larmı ve sol iç mevkiinde bugün 
ruf Çın takımları celp edılmek- antrenör ve oyuncu olarak bu· 
te, ve fevkalade bir şevkle maç- lunan eski beynelmilel Fransız 
tar seyredilmektedir. Geçen - futbolcu Segalen görülmekte
lerde felaketzedeler menfaatine dir. 

O uncu olempiyat yaklaşıyor 
Şimdiye kadar 28 millet1932 olempiyadına 

iştirak edeceğini bildirdi 
Amerikada Los Anjeleste ic- yapılmak•a olan stadyom bir ka 

ras ı mukarrer onuncu olemtJiyat nunusani 931 de ikmal oluna
zamanına artık bir şey kalma- caktır. 
d. Her memleket, başta Fenlan Stat boyunca her biri 28 a
diya, Amerika, Almanya, Fra11- yak merdivenle inilir 29 meth:al 
sa ve Çekoslovakya olmak üze- mevcuttur, ki beş metre genış
re şimdiden fenni bir şekilde ve liğinde bir gezinti mahalline, 
bir program dairesinde çalışma soyunma. duş, ve hamam yerle 
ğa başlamışlardır. Memleketi- ri de koridorlarla biribirine ve 
mizde vesaitsizlik içinde sporcu sahaya merbuttur. 
çok geç yetişiyor. Bunu bilhas- ~os Anejl?s olempiyat kom~
sa nazarı itibara alarak eldeki tesı beynelmılel federasyona bır 
elemanları olsun çalıştırarak, mümessil göndermesini rica et
onlardan iyi bir netice istihsali- miştir. 
ni temin etmek için bir az hare Ş fk t k 
kete gelmemizi temenni eder, e a upası 
ve ye~i o~empiyada ~e.rilen e- İzmirde şefkat kupası müsa-
hemmıyetı anlatmak ıçın onun bakalarının ikinci haftası çok 
cu olempiyat komitesi tarafın- müsait bir havada ve heyecanlı 

dakikalar içerisinde geçti. 
Program mucibince ilk müsa 

. bakayı Altay-Altın Ay takımla
rı. yaptılar. 

Mehmet Ali Beyin idare et
tiği müsabakanın ilk dakikala

' -'• rında Altınayın her zamanki a
zımlı oyununu göstereceği anla 
şılryordu. Fakat beşinci dakika· 
rla yaptıkları bir penaltı aleyhle 

~-.....:.;,,;...~:.:~--"""" • rine ilk sayının kaydine vesile 
Lamber tarafından fransıı kalesin e oldu. Buna mukabil devrenin 

atılan sonuncu golün nefis bir 1 mütebaki kısmında mütevazin 
insta11tanesı bir oyun oynadılar. 

dan çıkarılan "Olempiyat,, is-' İlk devre bu şekilde ve bir 
mindeki mecmuadan karileri- sıfır Altınay aleyhine hitam 
mızı alakadar eden cihetleri buldu. 
almayı münasip buluyoruz. İkinci devrede Altınay hat-

Los Anjelostaki 932 olenıpi- tını nisbeten yeni uzuvlarla dü
yadınrn icra olunacağı stadın zeltmiş ve müdafaasını yanlı~ 
inşası ilerlemektedir. Oyunlar 

1 
bir tebetdülle bütün bütün zaif-

30 temmuz cumartesiden on letmisti. 
dört ağustos pazara kadar on 1 M~ahaza Altmaym girgin o
üç g~ mütemadiyen devam e ' yununun tesirile beraberliği te
decektır. . min ettiğini görüyoruz. Bu be-

Olempıyad parkın~a muaz- raberlikten sonra vaziyetin eh
zam .stad, ~.krı~ pavıyoııu, 0-

1 
emmiyetini takdir eden Altaylı 

lempıyad muzesı ve stadı?- h~- lar oyuna lazım gelen ehemmi
men yakınında gelecek mısaf.ir ' yeti verdiler. Ve Altınay sol mü 
takımların antrenmanlarma dafiinin hatasından istifade ede 
mahsu~ on be~ ~ah.~ ~evcuttu~-. ' rek iki gol daha yaptrlar ve 2-4 
Olempıyat şehrı butun bu tesı- 1. eldı'ler 

'h · k d' P k · · ga ıp g · 
satı ı tıva etme te ır. ar .. cı- i İkinci müsabaka Altınordu -
va:ında bo~s turnuvaları, gııreş Göztepe arasında. 
edılmektedır. Polo oyununa ve M'' b k 'lk d · d 

1 · · · b'l 1 usa a anın ı evresın e 
tayare erın ınmesıne, otoma ı - , h ·k· k kd' • · k •· 
!erin ve sair vesaitin durmasına ~r ı A 

1 .ta. ım ye . ıgerıne atı 
mahsus çayır ve hususi mahal- bır hakımıyet tesıs edemeden 
!er ayırılınıştır. Haraton koşu- \ oyna~ıla~. Çok seri oynadıla:.. 
!arı ve bisiklet için inşa edilen . İ~ncı devre başlark;n Gaz: 
kısımlar ikmal olunmuştur. S- tepelıler yorgunluk alametlerı 
tat 90,000 yerine 105000 kişilik göstere? A~tınord:ı . müdafaasr 
olarak bilahare tadil edilmiş ve nın vazıyetınden ıstıfade ıçm 
olempiyat programı mucib:ncc çok çalışıyorlar._ Arka arkaya 
pist yeniden tanzim olunmuş- Altınordu aleyhıne verilen firi
tur. Olempiyat komitesinin hu- kik cezalarından biri nihayet gol 
susi bürosu, hakem ve federas- ·oldu. Göztepe ilk golünü bu su 
yon heyetleri, dünya ga;,eteci- ı retle attı_ Beş dakika sonra ikin 
!eri, ve teknit işlerle meşgul o- ci bir ~ol Göztcpeye geniş bır 
lacak heyetler için husus! dai- 1 nefes aldırttı. 
reler ayırılmıştır. Binlerce a-1 Nihayet Gö tepe birr karsı 
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veriyoruz Balkan kupası lstanbuldaki hayır cemi· 
_____ ..,_____ (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

1 
• • "' f 

1 
• • Borcumuzu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) fından kat'i ve tam tahvil mu-) 2~ tannisan26cw;ıa TürkiyeT-.~uk~- yet ennın mesaı aa ıyetı 
1 · k d d h 1 garıs , rusan pazar ur ı-

varidatı umumiyesinden ikmal ame esıne. a ar e_:u t.~ 0 U· ye- Romanya, 29 mayıs 1.uma 
ile mükellef olacaktır nan kambıyo- zarurı must~~.ıa T" k' y 1 ~ı d 

. .. d. . . ı ur ıye - ugos avya,., ma- H" . Etf l s··t d l K l r Tahvil muamelesine te':rar olmak uzere -tev 1 .. ve ıstıına yıs pazar: Türkiye_ Yunanis- lmayeı a , U am ası, a en e 
b ladık .. b k ,, b' h zararlarını tahammul edecek o- B .. İ d T k f k • } ' 

1 aş ~an ~tı aren ~:. ,ır e lan hamillere ait oalcaktır. tan. u dort maç stanbu~daya yur u op apı 1 araperver cemıyet erı 
sap tesvıyesıne tevessul c.tına G . k b'li h .1 b l'ğ pılacak bunda nsonra Turki)'e , 
caktır ayrı a ı ta vı me a ı , illi t k 'h . 

. M r b 1 h kk d b' ta m a ımı sene nı ayetıne . . . . .. 

1 

. ba 
3 - Yukarıda beyan edilen ~c ~s un ar a ın .a ır r kadar ve sırasile Sofyaya :-l ıiıı..-e Meml1'.k~tımızıdekı hay~r. mu dir. Halen 85 ~ocuk burada · 

tebliğden itibaren sekiz günlük zı ıstımale karar vernıış olma- şe Belgrada ve Atinaya gide- esseselerının başında Hılaliah- kılmaktadır. Bır kısım çocuklaı 
b. bil fm h ·ı dıkça Osmanlı Bankasmda ema · ' l' B k ı· k d · • ır me zar da ta vı mua- rek bu maçların revanşını icra e mcr ge ır. u ıymet ı ve ı em yuvadan ayrıldıkça onların yer. 
melatının tatili hakkında ve ta n~t olarak k.a}acaktır. Ta~vi~ e- decektir. li cemiyetten başka şimdiye ka- ne diğerleri alınır. 
til keyfiyetinin gayri kabili içti dılen mebalıg _bunlar~ _hamıll~ 1932 senesinden itibaren bal- dar en ~ruri ihtiyaçlaratel<abül 

ıd - 1 1 ta . re kısmen tedıyatta ıstımıll~n k h b' · 1 b' k "f't · Topkapı fıkaraperver nap o ugu an aşı ırsa nı ve h kk d M li b' k . . kan upasınm er sene ır mem etmış o an ır ço mu ı cemı-
ya kısmi bir tatilin müdd~'.i de- a ·ın ~ 

1
ec dsk ır arar ıkttı- lekette bütün takımların istira- yetler vardır. Halkımızın daima Cemiyeti 

r asarruf haftasında vitrin 
müsabakası nasıl olacak? 

h kk d k .. haz etmıs o ma ı ça esasen ar k'I 1 zami .. h' 1 1• 1 b h 
vamı a ın a uyuşma uzere 1 ki • .1 t 1 b k 1 d ı e yapı ması ve a 10 gun za ır o ması azım ge en u a- Topkapı fıkaraperver ı.:c•ııı· 
lıükfunetle Meclis arasında mü şı 1 ara z1ı yek ok an kani da ar a de bitirilerek puan hesabile ga- yır cemiyetlerine her zaman 

ke at baslamıs olmak F ım emanet o ara aaca ar ır. li f . d'l . k .. d" .. 'yi yeti tarihi tees;ı;üsü olan me~ru-
za r . .. . . . az * * * , p tara ın tayın e ı mesı U ar- yardım etmegı uşunmeli z. tiyetten>beri muhitindeki .50 ınz 
gelecektır. Ikı taraf arasında .. • . . b .. d . rür etmek üzeredir. 
bilittifak kararlaşacak temdit Huk~'.11etımız, u~un v~ ~s~ Federasyon, umumi kongrede Himayei etfal hallenin fakir olan selrenesine 
hali müstesna olmak üzere iti- ~~lenODuyunl ubaumnkumıye(t6) sıtıl intihabp edilecek yeni federas- Memleketimizin en mühim senenin muayyen günlerinde er-
l'f k' .. lük b' h'l ıçın sınan 1 asına mı h · · · · d"d .. ı zak, kömür, elbise dağıtmakta· 
f
a dse ahız gk~kn k ı~ mel ı l~al~- yon Türk lirası kıymetinde kam Y?n eyetı ıçın şım ı en guze hayır müesseselerinden biri Hi-

Şairi izam Abdülhak Hamidin riyase
tinde bir jüri heyeti yapıldı 

ın at a 1;1 etmış oma' a- b' d' i tir bır program hazırlamış oluyor .. mayeyi Etfal cemiyetidir. Mü- dır. Cemiyet aza aidatından baı: 
zım gelecektır. ıyo tev 1 etm ş · · · · .. ka senede belediyeden ve rnuba 

4 ıt .l•'f h 1 ı · 'h · Ancak bu para hükfun~timi- T . tarekenın ılk senesınde teessus 
- ı ,ı ası o maz ıse ı tı ' t d · · d" k d bi be · h · d 500 ı· al 

l 'f d h 1 b' h k a·ı zin Düyunu umumiye meclisine evzıa e en cemıyet şun ıye a ar r se yı ususıye en ıra . 
a er a ır a eme arze ı e .. . . . k f d 1 . 1 b t C ktadır Mu" sseseye zengı'n· 

Rey verecek halktan 1000 kişiye muhtelif 
hediyeler tevdi edilecek 

cektir. Bunun için sekiz gi:n zar yaptığı son teblıgatta ızah ettı B f 1 . . sah'fed ) ço ay a ı ış er aşannış ır. e ma · e 
rında müttefikan bir maıı ehli- ği veı;.11ile, memleketin iktısadi C aş tara 1 ın~ı 1 e miyetin İstanbulda mevcut aza- ler de aynen olmak üzere yiye· 
hibre tayin edilecektir Bıı müd vaziycinin zaruri icabı oalrak es kası olanlar 2000 ı mütecaviz- sı 1500 kişidir. Cemiyet senede cek, giyecek birçok eşya hediye 
detin mürurundan son~a e••vel ki taksitlerin üçte biri nisbetin- dir. iki gün rozet dağitmak, balo, ederler. 
davranacak taraf t sviçre J ede de ol?~ğun~an bankada~ alın- Fakat _bunlardan ~kdiri kıy- müsamereler tertip etmek, aza 

12 kAnunuevvelde başlıyacak Halbuki teşvik için mağaza sa- ral mahkemesi reisinden ve y:ı ması ıçın Duyunu umumıye m~ met komısyonuna muracaat e- aidatı ve teberrülerle yaşamak
ve bir hafta devam edecek olan bipleri de aynca hediye verebi- hut anın vekilinden bir h-ıke - !isinin hükumetimiz~ verect:~ denler 1500 kadardır. Şimdiye tadır. Cemiyette birçok çocuk-
yerli mallar haftasında Milli leceklerdir. min tayinini talep edecektir. cevap beklenmektedır. kadar ancak 1000 kişinin takdi- Jar ibate, iaşe ve iskan edilmek 
İktısat ve tasaniıf cemiyeti ta- Halk reyini nasıl verecek Bu hakem Mecliste temsil edi- Dün bankadan aldığımız ma- ri kıymet muamelesi ikmal edi- tedir. 
rafından en güzel vitrin tertip Halkın birinciliğe layık gör- len milletlerin mensup oldu~u lumata göre, dün ak~ama_kadar lebilmiştir. 
edenler arasında bir müsabaka düğü vitrine reyini verebil- devlet tebaası meyanından iııti bu para hakkında bır emır gel- Bunlann '400 kadarı arazı, Süt damlaaı 
tertip edilmiştir. ınesi için matbu verakalar yapı- hap edilemiyecektir. . . memiştir. . . mütebakisi musakkafat sahiple Himayeyi Etfale merbut süt 

Yerli mallar haftasının birin lacak, bütün mağazalar vasıta- ilam bir aylık müddet zarfın Düyunu ınnumıyenın ce':'abı ridir. damlası müessesesi muhtacı mu 
ci günü cumaya tesadüf etmek· sile halka tevzi edilecek ve bu da ısdar edilmiş olmak l!i~ım müsbet oalcağı mali mahafılde . . . avenet çocukları haftada iki 
tedı'r. O gu"n Daru"lfü'nun ve Ga- varakaların doldurulup irine a- geelcektir Maamalih bu müd tahmin edilmekte ve esasen baş Yakında cemıyetın kongresı .. kt " · - k · · • t ı n kt gun muayene etme e mecca-
latasaray konferans salonların- tılması için mağazalara kapalı det hakemin esbabı mucibeli ka türlü bir hattı h~e ~t~ 1~ op a aca ır. nen ilaç vermektedir. Burada 
da umuma mahsus konferanslar ve mühürlü kutular vazedilecek bir kararlyle temdit edilebile- bazı vaziyetle gayn kabılı telıf J • d " tıl "t .. d 60 80 kk 

cektir. görülmektedir. apon pren~. ı ne za- agı an su ~~n e - o a tertip edilecek, cumartesi gu·· - tir. Bu işle ticaret odası sergı'ler d t h ı f d H 
H "k"' l'lh ı b h . . . .. arasın a e a u e er. er sene 

n .. d 't'b d .. 1 't · komıs' yonu meşgul olmaktadır u umet ı a mevzu·ı a .> Hükumetimızın bugim Duyu- ı· . . .. d 1 un en 1 1 aren e guze vı nn . olan hakeme müracaat hususu- • tevdi dilmek Ü- man ge ıyor bır çok yem çocuklar sut am a 
müsabakası başlıyacaktır. . . . . . nu umumıyeye e • sına kaydolarak senelerce bes-

D"-'~' ı·çtım' • Kambiyo Borsası na karşı hakımıyete aıt 1~tısna zere bankada bulundurdugu oa- Japon imperatorunun biı ·rle . 
llll.Ku d ı· d · d · -- · ... lenır nerUn e ı ermıyan e emıyece1rını ranın teslimi bu cevabın vurudu 1 kanunsanide vapurla Atinaya · 

Dün bu müsabakanın tefer- ıroo-oo Leva beyan eyler. .. • na kadar teehhüre uğray~cağ~ gelecek, orada üç dört günlük Anneler birliği 
ruatı hakkında karar ittihaz et- ooıor o,47 -,ıs ~Jllng 5 - Hakem hukumet tarafın maamafih cevaıbın çok geçıkmı- bir ikametten sonra şehrimize . . f . ah 
mek üzere Milli tasarruf cemi~ d t ı ı n t h ·ı • m .. d k. · Gene Hımayeyı Et alin t tı rrank ı:ı oo, Mark ı 97, an a ep o una a vı m · a e yeoegı ve bun an sonra ıvazıye gelerek Ankaraya hareket ede- . . . 
yetinin daveti ile Ticaret ve sa- Lıreı !atının tamamen ve ya kısmen t' h kkında düyunu umumiye kt' Pr 1 h"'-" himayesınde bulunan bır de an-? oo.oı Ley . . , • ı a ce ır. ens cenap arı Uı:<u- . 1.•. d B 
nayi erbabı Ticaret odasında bir Drahmi 36 -,•?Dinar tatılı zarurı olup olmadıgma ka mtimessillerile yakında te"llas _ met merkezinde bir müddet kal neler bır ıgı var ır. urası tees-

Cemiyete merbut bir de ço· 
cuk balum evi vardır. Burada 
anasız, babasız çocuklar her sa· 
lı günü muayene ettirilir, hastı! 
lıkları tedavi edilir, meccaner. 
ilaç tevzi edilir. Muhitteki fakir 
mektep çocuklara kitap ve saire 
temin edilir. Müessesenin rnü 
dürü elyevm ayni zamanda rnii· 
essislerinden olan doktor GaliP 
Hakkı Beydir. 

Önfimüzdeki cuma gOnü .< .. t 
18,30 da 

fi'RANSIZ TIYATROSL'l\ llA 
meşhur viyolonl<t 

JACQUKS THIBAUD 
ıırafıııdan 

kcektir. 
birinci konıeri ,·eri" 

MADAM GABRIELU: DORZIAL' içtima yapmışlardır. İçtiınaa iş- rar verecektir. Tatilin zaruri ol Iara başlanacağı anlaşılmakta - dıktan sonra tekrar şehrimize süs edeli beş sene olmuştur, 15 
tirak eden azaya içtiınaın sebe- Frank 11 48

•
111

•
5° Koron ıs- duğunu tasdik ettiği takdirde dır. avdet edecektir. anneden mürekkep bir hey'et TURNESiNi!\' 'eda ıernsll lc ıi 

bi anlatılmış ve yerli mallar haf hakem tamamen ve ya kısmen O anlı b l her pazartesi içtima ederek muh Bu akşam •ut 21,30 da f'R.\ '\'SIZ 
tası zarfında halkın vitrinleri ge Vali B. in biraderi füce- tahvil muamelatını tecil ve ya sm orç an I . taç çocukların ihtiyaçlarını es TiYATROSUNDA talebi umumi 
zeceği ve bunlardan hangisini t~:iı edec~ktir. Şu kada~ v~r ki ''Temps,, gazetesi Yunan hü zmır pıya.sası ve temin ederler. Kimsesiz ço- üzre 
beğenmiş ise onun ismini ve ten vefat etti hukfunet ~~~u ~a~~enın ~ ~e: kQmetinin Osmanlı imperator- İzmir, 24 (A.A) - Bugün 20 cuklara elbise, kundak takımı LK PROCES DE MAR\ DL'GAN 
kendi ismini dağıtılacak matbu Evvelki akşam saat 20 de yan e.yle~gı~e~h uze.re mı~~ !uğuna ait borçlardan hissesine kuruştan elli kuruşa kad.ır 550 bizzat buradaki hanımlar tara- Yannkl çarşamba akşamı ~ladaııı 

'verakalara yaurak Ticaret oda- Ü d · para ıdle an d smk~yHe tkes ı- tefrik edilen miktarı tediye e- rııval u"zum" ve 27 kuruştan 4IJ fmdan temin edilerek tevzi edi- Do ı · k iade 
sına göndereceği, bunlardan ek ~~!"!,~;r o:ü~ fs;::~~e ~-ata 1 e~a1ı;ı e ece ~!· t' ar:: deceğini teyit etmiıtir. Ancak ~uval incir satılmıştır. lir. Senede iki defa ve bayram- ~:::i~~~. m~~:~:;;:i ;:~.::~ ·n 

seriyeti kazanan vitrinm birinci yanaşmakta iken vapurda bulu amı e e ıc~ ma ıy~ ı - Yunan hükumeti tediyattaTürk !arda olmak üzere umumi tevzi- COMEDIE:-;NE 
olacag"mı, vitrin sahibi ile 0 vi- vakka~ayı. haız 0.lmak uzer~ ıs- hük\\ıneti tarafından verilen Lehiatanda intihap 1ı B d lb' 

nan vali Muhiddin B. in küçük dar edılebılecektır. Bu takdırde miktardan fazla tediyatta bu- at yapı r. u meyan a e ıse-
trine rey verenlerden 50 kişinin llardeşi Şemseddin B. in üzerine mesele hakem tarafından ken- lunmıyacağını da bildirmiştir . VARŞOVA, 24 A. A. - A- ler verilir. 

Perde aralınnda Madam l)orııaı 

. 'llÜkafat ve hediye verilmek üze bir fenalık. gelerek bir iki daki- di tesbit etmiş olduğu müdde- yan me<;,lisi içinkyap~lan inti~a- Kalender yurdu 
re Ankara Milli tasarruf ve iktr- ka içinde vefat etmiştir. Hadise tin hitamında tekrar rüyet edi Japon kadınlan bat hükumete e senyet temın 

n Möıyö Magnler tarafından mo· 
noloğlar söylenecektir. 

sat cemiyeti merkezine bildirile bir taraftan vali B. e bildirilmek lecektir., Hakemin ilamı derhal TOKYO, 24 A. A. - İndo edecek gibi görünmektedir. 
ceği azaya tefhim edildi. 1 b be Şe ddi B · • 1' "!' d e era r mse n . ın naşı azımu ıcra ır. Pacifique Ajansının verdiği bir Pariı - Hindistan 

Karlmanm mütaleatı Cerrahpaşa hastanesine nakle- İki taraftan her biri hakemin h be .. · t'h bat kanunun KARAŞİ, 23 A.A. _ Kadın 
M. Karlman vitrin mu"saba· muhassasatını ve usulü tahki- da rdeil~ore, ın 1 _a r k dilmiş ve muayene neticesinde . . .. . . 'f' a ta at yapmaga memu o- tayyareci Maryse Hilz dün bu-

k.asında en güzel vitrinin halk kalp sektesinden vefat ettig" i an mm ıcap ettıgı saır masan ı . k d 1 . t'h h kk d k . . t' M ·ı 
mü~terekeyi münasafeten de _ mıs.yon . a ın ara ın _ ı ap a .ı ra a araya ınmış ır. umaı e-

tarafından intihabinin dog" ru ol !aşılmıştır. Şemseddın' B. in ce- ~ im h kkmd k l~ h h h t 'kil p · · K · ruhte edecektir. ven es~ .a a ı ayı ayı y a ava an e aı;ısı araşı-
'lladığmı söylemiş, bundaki nazesi dün Cerrahpaşa hastane- 6 _ Tahvil muamelatının reddetnnştır. ye rapteden ilk kadındır. 
mahzurları anlatmış, ve bir jüri sinden kaldırılarak Edimekapı- 1 
teşkilini teklif etmiştir. Bu tek- müddeti tatili esnasında hükQ-

daki şehitliğe defnolunınustur. f d t d' 1 d" 
lif münakaşa edilmiş, bin'ncı'ye met tara ın an ev ı o unup u M • L l • y E T Cenazede belediye erkanile be- · · · t h · ı ı 
rey veren halka hediye verilece- raber merhumun dostlarından yd~lu umubmıl~: servhıs:nle d~I s~s 
ği cihetle halkın intihabı zaruri e ı en me a ıg - ta vı e ı mış 

pek çok zevat hazır bulunmuş- olsun ve ya olmasın- altı ,ı-'·lııı: M A T B A A s 
1 !?;Örülmüş, fakat halkın birinci- tur. Muhiddin Beye arzı taziyet vadeye tekaddüm eyliyen 011 be 

liğe namzet göstereceği vitrin- ederiz. şinci günden evvelki devre içiıı, 
ler meyanında asıl birinciyi in- hamillere tahsisi mahfuz kal-
tihap etınek üzere bir jüri hey'- ı-- Polisle j mak şartile hükumete ait ola-

Avrupadan getirdiği Tahta Hurufatla BUyUk duvar 

eti teşkiline karar verilmiştir. . caktır. Osmanlı Bankasında 
Jüri bey'eti Al k .. .. d h mahfuz Türk lirasile oaln rneba 

Afişleri yapar. Her müesseseye elverl~lidir. 
Veni senenin Kszanç Defterleri nefJs surette basılmıştır. 

Bilahare jüri hey'eti intihap aca yuzun en cer !iğ, senevi 0ır 2 hesabile lıiikQ-
edilmiş, riyasete Abdülhak Ha- Beyoğlunda şoför Fehmi ite met lehine faiz getirecektir. 

Mecmua, gazete, evrakı matbua, iatura, mektupluk kaat, 
zarf, kartvizit tab'ını deruhte eder. 

mit Beyin tayini takarrür etmiş arabacı Arif efendi bir alıı.cak İşbu devrenin hitamında mez 
tir. Jürinin diğer azalıklamıa da melesinden kavga etmişlerdir . kur mebaliğ ve hükfunet 

Telefon lst 391 ı - 2-3 

Nızamettin Ali, Salah Cimcoz, Arif Fehmiyi sustalı çakı ile ya 1 
Etem Muhlis, Nazmi Nuri, Ga- ralamıştır. • 

~~İ~=:;·i:~~-E;:~a~~~:~ s:~::ı~::~~.~5 !:~~:~- s I M p L E K s 
fi~e akademisi müdürü Namık den Haydarpaşaya hareket e
İsmai!, Beylerle müderrislerden den Kmalıada vapuru Saraybur 
M. Veyber, Hüseyin Cahit ve nu açıklarına geldiği bir sırada 
Felek Bürhanettin Beyler, La- henüz hüviyeti anlaşılamıyan 
tife Bekir, Rana Sani Yaver, bir adam kendini denize atarak 
Refika Hulusi Behcet, Safiye intihar etmiş ve cesedi buluna
!'l~seyin hanımlar jüri hey'etine mamıştır. 
ıttıfakla intihap edilmişlerdir. Bu nasıl müşteri? 

Kaç kişiye hediye verilecek? 
B d Galatada Mahmudiye cad-un . a~ sonra birinciliği ka

zaı: an vıtrıne rey veren halka desinde Zihni Ef. nin silahçı 
ve ilecek hediye mevzuu hahsol dükkanına meçhul bir şahıs si
mus, elli kişinin 300 e iblağı ve · lil.h almak bahanesile girmiş, 
hediyelerin sanayi ve ticaret er bir tabancaya kurşun koydur
babı tarafından verilmesi teklif duktan sonra namluyu Zihni 
edilmiştir. Bu teklif p;:un muna Ef. ye tevcih etmiş ve bu şekil
kasalardan sonra 1000 kişiye d~ tehdit ederek savuşup gitmiş 

tır. 
hediye verilmesi suretinde ka- B · k 
hu! edilmiştir ır ma inist boğulmuş 

Hediye ver!'Cek müesseseler Gaz tüccarı Bozanofa ait 
Bu bin kişiye verilecek hedi- Bekir reisin idaresindeki Bebek 

yelerden bir kısmı derhal orada motörii Fenerbahçe açıkların
hazır bulunanlar tarafından de- dan geçerken motör makinisti 
nıhte edilmiştir. Mehmet Ef. m uvazenesini kay 

Vitrin sahiplerinin kendi vi- bederek denize düşmüştür. 
trinine rey verenlere hediye ver Bekir reis motörü idare ede-
meleride menedilmiyecektir. rek 1stanbula getirmiştir. 

-
miktarda ve 
cim radiatlir 

Proje ve 
caddesinde 

İktısat.lı, Asri 
ve sağlanı 

es ı M p L E X) 
KALORiFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden %'40 
nokıan kömür 1&rfeder , 
ve istimali ıon derece ıuhu
letlidir. Fabrika şubeıi olarak 

-depomuzda her zam11n kafi 
muhtelif kuvvette kazanlar ve envayl 

bulunur. • 
keşif iı;in: Boraa han ittiııalinde, Türbe 

KIRKOR mOeasiseıinde Kalorifer mübendiııi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a mliracaat. 

Himayeyi Etfalin himayesiıı 
deki hayır müesseselerinden bir 
de Kalender yurdudur. Burada 
bilhassa şehit çocukları bir müd 
det için iaşe ibate edilir. Ve son 
ra mekteplere verilir, yahut işe 
konur. Burası bir misafirhane-

Periembe günü saat 15 tc tale
belere ve halka mahsus bir nı•tine 
verilecektir. 

Bu matinede Racine niıı en 

meşhur piyes! olan 
BERENie~: 

Piyesi temsil edil ·cektl r. 

·=· ASRiBAB 
Filminin fimdiye kadar vücuda getirilen Fransızca •öılü hlıııleri 1 tn 
mllkemmelf olduğunda biitün dünya matbuatı ıastikte ittifak c ımlşıir. 

Büyük ve dehakAr artist ADOLPHE l\füNJOU'nun hu pek hi.<'İ 

temsili muhteşemi yarın akıamdan itibaren 

OPERA 1 i NEM l ~ 1 N Ol 
teshir ve tebyiç edecektir 

olmuş 

ırti~C 

A 8 
Pcıfembe akşamından itibar n 

Rf SiNEMA D A 
lrıeslae baılanacakur. Bu tıheserde MJ. RU·: BELL ile beraber 
müteveffa E. VAN DUREN, ARLETTE MARCHAL ve " Corncdl 

Fran11lsc • JEAN WEBER oynamaktadır. 

,.....,.-"'-'..._........._,,.....,.._,.._......,,,_~o::::x:Jl..AAJ...A..;..,.;..._;.._j~r:: •••••••• FRANSIZ 
l1Viçre'de Coeıheanum ~ U N 1 V E R S J T E 

kadın cemiyetinin oynadığı 

E UR Y-T M 1 E 
yeni ve bedf! haroklu bMeniye un'atlnlo son teın•!!l mUn.sebetil• ~ 

TAMAMEN YENİ PROGRAM .ı 
••••••••••••••••••••••••••• 

~.~~.~.~~~~!.!~1~~!1!~!0,~,~~:,. m,d;• bol•"'"' 
. . !(llıı 

kaıar verilııılş olduğundan tenviratıı talip olanların yırmı . 
k b b iedive•ıne zarhnda şartnamclerlle beraber Karamürsel ısa ası e . · ...ı 

mütacaatları Jü71u11u iJAn oı .. -.,r., 

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



.. ..:LLIYET SALI 25 1930 1 --
NO EÇY A-MORINA Balı yağının başmahsulü u Nd is, taze ·e halisini yalnız Hasan Ec 

Deposunda bulur,;unuz. Kilo maa şişe ı 
kuru~, toptancılara ve eczacılara tenzi 

---~~~~~~ .. __:_::-.-~~~~----===========================--:--~~~-:--:--~~~~-:--r:::;;;::::;;;;;;;;;;::-::_-;;-:::::::==========================================:j , ıızı=ımı::ı:::ıııı=ı::mıı:a=ıı::::::=ı:ı-=ııımm ____________________ llllllııı. lsıanbul dördüncü icra memur-
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FORT 
DUNLOP 

FORT LASTİKLERi 
Birinci nevi mal
zeme ile imal edil
miş ve bütün Dun 
\op mamulatının 
tabi tutulduğu ko 
nt~o~dan geçi"ril- ı 
mıştır. 

FORT DUI"ILOP 
LASTİKLERi 

En sağlam, en da
yanıklı, en ağır ve 

ınmmmlEımmmnJrIIınt~-§ı!flrrıını~en arızalı yollara 

. FORT FJRTeDJll~1t!Sıi~lerinio PATCH STRIP 
OUTFIT -4, 

DUNLOP 
,; 

' 

Her boyu bayilerde 
mevcuttur. 

HER YERDE ARAYINIZ 

luğundan: 

lstanbul evkaf müdüriyetinin Ha

tice Nebile Hanım zimmetindeki 
alacağı olan mebı!ıga mukabil malı· 

cuz olan Galaıa'da Yenlcami ma
haliesillin Fermcnecller caddesinde 

atik i 51 numerolu maa oda dükka
nın nısıf biss .. ı ile yine Galatada 

Arap camii mahallesinin Perşembe ı 

pszan caddesinde atik 22 cedit 14 
NoJu ktiçilk taş han namlle marnf 
hanın nısıf hisseleri 30 giin müd· 
detle ihale! evve!iye icrasını vaz
olunmuşıur. 

Fcrmeneciler'dc 151 nu:nerolu 
dükkAn aleıtahmin 50 arşın ıerbllnd• 

bir bodnım ve bir dükkAn, yan ta· 

rafındaki merdivenle Gsı kata çıkıl

dıkta büyük bir oda ve muhtacı ta· 
mir halA, tam kAgir olup derununda 
Yanko Ef, ııdi miistecirdir. Hududu: 

Bir tarafı Hacı Reşit Ef. mağazası, 
bir tarafı Yuvanaki mağazası, arkası 

1'imurh3.n cephesi l?crmeneciler cad
desile rnalıduııur. Tamamı 58tı0 lira

dır. Perşembe pazarında atik 2Y. cedit 
14 No. lu kiiçük Taşhan m esahası 

2000 arşın ıerbiinde 3 kattan ibar ı 

ve <lö;eo·1'1eri tahta kArı kadim 

kagir tonos handır. llududu: Arka 
ve s•ğ ciheti Galata postahano;i bir 

tarafı Sanıo Zakon ma~aıası ve 
cephesi Perşembe pazarlle mahdut· 

tur. Denrn unda Mahmut B 'Y sakin
dir. Kıymeti rnuhammenosl de 22000 

liradır. Talip olanların kıymeti mu• 
hamınenelerinin hisseye musip yüzde 

onu nispetinde pey akçesini mils· 
tasbiben 339-2791 dosya numarasilc 

ve fazla malumat dosyasından ita 
edilecej!,i 27-12-930 tarihinde saat 

i4 den 16 ya kadar bizzat veya bil
vekMe müracaat eylemleri IIAn olunur. 

Zayi - Süleymaniye şubcsin• 

den almış olduğum askerlik vesikamı 
gaip ettim, Yen isini alacağımdan 

1 
eskisinin hükınil yoktur. 

Süleymanlye Hızırbey mahallesi 
tavanlı çeşme ıokak N. 6 Mehmet 

oğlu Ali 315 tevellütlü 

Mevsimin fevkalade içkisidir ................................ 
Iktısat Vekaletinden: 
Haşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 

(25,000) çinko lavha (5> adet bir buçuk tonluk 
Fort kamyonu <5> ton hamızı arsenik <200> adet 
ınuhtelifülcins pülverizatör (2> ton arseniki
yetii sodyom <15> ton göztaşı kapalı zarf usu .. 
Jile ve tarihi ilandan itibaren <24> gün müddet 
le muaakasaya vazolunmuştur. Ihalei kat'i
yesi 15 Kanunuevvel 1930 pazartesi günü sa
at 15 teyapılacaktır. Bunlara ait şartnameyi 
görmekvedahafazla izahat almak üzere ta
liplerin şimdiden mühayaat·komisyonuna ve 
yevmi ihale olan günde de kanuna tevfikan 
yapacakları teklif atı verecekleri fiatin (yüz
de 7,5) uğu hesabile teminatı muvakkatesile 
birlikte İktısat vekaleti levazım m'" dürlüğü
nde müteşekkil miibayaat komisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Haliç iskele~eıindo mazbut 3 adet 
çam ve 60 adetkyaın direk ile 30 
adet köknar tahtası 8 adet kayıu keres
tesi 7 adet köknar 6 adet çam sereni 
4· 12-930 per~embe günü ihale edil· 
mek üzere mür.a ye deye çıkanlmıştır. 

izahat almak isıiyen Uliplerin orman 
baş müdüriyetine ve yevmi ihalede 
saat üçte de defterdarlık binasındaki 

ihale komisyonuna müracaatları il1n 
olu ıur. 

lstanbul mahkemei asliye ikinci 
ticaret dolresinden: 

Tüccardan Kasımpaşalt Mehm!t 
lbrahlın Ef.nin avukatı Hayrettin Bey 

tarafından lstaııbulda Tahrnisönü 
caddesinde 96 nuıunrnlı kasıp dük· 

kAnının müsteciri Kemaliyeli Çomik 
zade Bekir efendi aleyhıne açılan 

ııktiıı feshile rnecur dükHııın talıli· 
yesi da vasınd:ın dolıyı mumaileyhe 

tebliğ için gönderilen evrak Bekir 
efondinin ikamcıgAhının meçhul bu· 

lunduğu şcrhile bi!A tebliğ iade edil· 
diğlnden kendisine !!Ancn tebligat 

ifasına karar verilerek tebliğ olunacak 
dava istidası ve Beyoğlu üçQncü 
Noterinden musaddak mukavelename 

ve ödeine emri suretleri ve celpna
me mahkeme divanhanesine asılmıştır. 
Binaenaleyh işbu davanın basit usulü 

muh•kemeye tabi ıutuı.rak kanunu
e•·vclin sekizinci pazartesi günü saat 
on üç buçukta muhakemesinin icrası 
mukarrer bulunduğundan yevmi mez
kOrde müddeialeyhin bizzat veya 
billvekAl" mahkemede isbatı vücut 
ederek ibraz etmek istediği vesika· 
tarı murafaa esnasında derhal irae 
mecburiyeti kanuniyesinde bulundu
gu ve ispatı vücut etmediği takdirde 
lıakkında gıyaben muhakeme icra 
olunorak bu baptaki gıyap kararının 
kendisine tebliğ edilmcveceği hususu 
mum•iicyh Bekir efendive iitnen 
tebliğ olunur, 

lstao1ıuı P T T B oıOdı'rı·ıetı·oden· . •••••.,. Mevliithan Kazım •===• 

• 
YEN/ 

GILLETTE BIÇAÔI 
Bilhassa f 

• 

• 
YEN I O illette tıraş makinesi le 

daha iyi, daha çabuk ve daha perdahlı tıraşeder 
MOhlm bir hadise! Glllette, tamamen VENi bir tıraş makinesi takdim edlyor.ı 
Bunun kıymeti, YENi Gillette bıça~ı sayesinde bir misli daha artmıştır. 
Tıraş olmak hakikaten bir zevk oluyor. 
Her gOn tıraş ol~rken, tıraştan ayrılması mOmkOn olmadığı zannedilen bir 
çok mOşkOUH, şimdi kat'i surette bertaraf edilmiştir. .
VENi GUiette bıçağı, en nazik deriyi bile acıtmaz. 
Makine acısı, makine kapa!)ının eöilmesi ve bıçağın 
muntazam gerilmesi zayi olduğundan ileri gelmekte idi. 
VENi Gillette tıraş makinesinin ve YENi Gillette bıça
ğının sırrı bu mOtalaanın neticesidir. YENİ Gillette tıraıJ 
makinesinin kOşeleri ziyadesile takviye edilmiş olmakla 
beraber VENi bıçağın köşeleri dahi kesilmiştir. 
Bundan bôyle tıraş makinesi yıkamak için vakit 
kaybedilmeyecektir. Tıraş makinesini "sökmeden 
sıcak suda çalkalamak kafidir, zira VENi bıçak 
pasa karş~ mukavemetlidir . 
24 ayar altın kaplama YENi tıraş makinesi, VENi bir 
Gillette bıçağlle nefis bir kutu derunünde satılmaktadır. 

Komplenin fiyatı 300 kuruştur. 
VENi Gillette bıçaklarının fiyatı: 

5 lik pakeı 95 kuruş 
10 luk paket 190 kuruş 
Her yerde satılmaktadır. 

VENi Gillette bıçağı, asıl Model ile dahi kullanılabilir. 

VENi TIRAŞ BIÇAGI 

GILLETTE 
VENi TIRAŞ MAKİNESi 

Eskişehir vil!yetinin Mılıalıççık 
kazasına muzaf Sıkı viran karyesi 
civarında krokisinde muharrer mak
taı ıaliden miktarı senev!leri olb•pta· 

ki şarrnamesinde gösı-erildij!,i 'eçhlle 
üç senede 5347 ktisur kantar yaş 

ve kuru meşe odunu ile 809 küsur 

kantar meşe kömürü kat ve imal 
edil ruek üzere odunun beher cedit 
kantarı 4 kuruş 96 santim kömürOn 

29 kuruş 76 santim bedeli c•asl ü?.e
rinden açık müzayede usul ile 14- 12 
930 pazar günü saat üçte Eskişehir 

Orman müdüriyetinde müteşekkil 

ihale komisıonuoda ihale edilmek 
1lzere müzayedeye çıkanlmıştır. Şe
raiti müzayedeyi anlamak istiyenlerin 

Ankarada Orman müdüriyeti umu
miyesile lsıanbul Eskişehir Orman 

miidürlyeılerine ve Mihalıççık orman 
muamel!t memurluğuna milracoat 
eylemelerL 

Her bakkal ı·e mezecl mağazaları için •Lzem olan 

PASTIRMA MAKİNALARI büyuk 
ve ufak bo)larda her keseye elverişli fiıılarla ma 
ğazamızda satılmaktadır. 

lsıanbul Balıkpazar Taşçılar No 5 Par•skevairlis 
Biraderler. 

BariciJe f ekaletin~en: 
Elyevm J lariciye Vekıl.letinde 14 üncü dereceden mevcut m 

bal memuriyetler için 6 kıl.nunuevvel l 930 Cumartesi günü sa 

15 de An karada bir müsabaka yaptlacakttr. 
Müsakasaya iştirak için, taliplerin memurin kanunun 4 ün 

maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsafı da h 
olmaları lfmmdır. 

(A) Hukuk, mülkiye, U!Omu 

ve fakülte derecesindeki yüksek 
mesleği ile alıl.kksı bulunan 
birinden mezun olmak. 

siyasiye, ikosadiye ve içtimai 

ticaret mektepler veya harici 
mümıısil yüksek mekteplerd 

Rus veyaU bu sen~niıı 1 miş:en 1 mamu~tından muh~lif :b'.aııa 11 adcı Pa~~hzga~~~~ı ö!~~::ğ~non~em;;ı CL~~~~acr:i !:b~o. s::;:na 1 
dıı 18 adet iç kamyon lbıi!!;i pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığa ıstlrak ede- 6 Haliç iskelelerinde mazbut 160 
~•klerin teminat akçalarını hamilen tehrl halin 29 unou cumartesi günü saat kadar hanesinde bulunur. işbu adre~e her gün h\r teskere kilo kekik otu 65 adet ıhlamur ke· 

(B) Bu kabtl mektepler şahadetnamesini haiz talipler bulu 
madığı takdirde namzetler evvell bu mekteplerden birinde o 

nan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak ha 
kını ihraz ederler. Müsabaka imtihanı berveçhi atldir. 

.ı••bl~T··uT·:·ıt·H··A·ki·Dk~l·ıy·a·Mm·a·ı~La •• L •• I~ •• A~; zir~';t ;;ş··~u=~ ~~:::·:~.~:.:·f~:: 
' nar sereni ve 600 adet kcllınc çıı· 

d •• ı •• .., •• d buğu ki ceman 8 kalem oman em-

T .. k . . k . ur u g un en: vali 11·12-930 perşembe günü ihale ur sıgorta şır etı edilmek üzere müzayeieye çıbnl-
6151 Ura 80 kuruşluk bedeli keşifli Ankara asma fidanlığının au tuisatı 11111ıır, 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. 15 te•rlnlsani 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
• izahat almak lstiyen ıaUplerin 

' Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. usu!ile münakasaya konulmuş ve yevmi ibıle do J inci klnun 6 ncı cu-
" Orman mödilrlyeılne ve yevmi ih•· ' Merkezı" ı"daresi: Gala tada Unyon Hanında martcsi güoU saat ı 5 de icra kılınacağından talip olanların °/, 7,5 depozito 
~ alı:çesi veya itibar mektubunu mal sandığına yatırdıktan sonra Ankara VilA· lede de saat ilçıe Defterdarlılı: hl· 

L....lLI!.ce.111'0JU,,huJlunma\Uln >ıehltle.r_de...acenfa..aranmaktadır. . .-._.__,.~,. ~ ...... -~ • ..ıı--~~..wL--...<ı~-"'"-·-~-.ı.ı-cı.:.u• ~~Lnasındakl ihale lıomisvonuna Hl· 

(1) Hukuk, ikosat ve tarihi siyasi ( 18, 15 den zamanımı 
kadar) hakkında tahrid ve şifahl sualler (Her biri için tahriri 
şifahi beraber tam numaro 1 O dur.) 

( 2) Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme ( her biri i 

tam numara 1 5 tir.) 

(3) Müsabakada 40 numaro üssü mizan doldurmak şartile 
fazla numaro alanlar kazanmış olacaktır. i\fosavat halinde Fransı 

cadan maada ecnebi lisanına vukuf esebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahatletnameleri., Askerlik ,esikalan ve hU 

nübal ve sıhhat ~ahadetnamelcri ile hüviyet cüzdanı ve 
suretlerini ha istida vekAlet zat işleri mlidurliığunc tevdi eylem 
lerl ve vevmi mezkO.rdıı Ankarada vekA!ette hazır bulunma! 
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ltlısal vetalefin~en; 
1 - Ankara'da şehir civarındaki teşçir sahasında 42,612 lira 

edeli keşifli su deposunun inşası altı ay zarfında ikmal edilmek 
zere 15-11-930 tarihinden 15-12-930 tarihine kadar otuz gün müd 
etle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 15-12-930 
'azartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
2 - Münakasa Ziraat müsteşarlığı dairesinde heyeti mahsu-

1sı tarafından icra edilmekte olup şartname sureti almak ve 
lfI'akı fenniye ve projeyi görmek istiyen talipler mezkfir daire
e münakasa heyetine müracaat eder. 
3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihalilt ka

ununun onuncu maddesindeki tertibat ve tarifata göre raflara 
azolunur. 
4 - Talipler ihale günü muayyen saatte Ziraat müsteşarlığı 

airesinde münakasa heyetine teklif zarflannm bizzat veya res
ıi vekillerile verirler. 
S - Münakasaya iştirak edeceklerin bu ve emsali taahhüdat 

:!erile aşinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bu
un için vesika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek %7,5; 
~rninatI muvakkata akçesi ihaleyi müteakip 10 gün içinde temi 
atı kat'iyye olarak % 15 şe iblağ etmek meşruttur. Bunun için 
ükumetçe muteber mim bankaların kefalet mektubu kabul olu 
ur. 
6 - Teklif zarflan heyet ve talipler müvacehesinde açılacak 

anunun onuncu madde ve burada 5 inci maddede ki tarifat ve 
..:raite uygun zuhur etmiyenlerin teklifleri kabul edilemez. Pey 
!rde tesavi zuhur eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin edeceği 
amam geçmek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakasa 
apılır. 
7 - İnşaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede sureti 

in alınacağı yazılı şartnamede münderiçtir. İnşaatın, hafriyatın 
ıalzemenin mukavelename ve şartııameye muvafık olmaması 
ıukavelenin feshini ve teminat akçasmın irat kaydinı mucip 
ddedilir. 
8 - Müteahhit inşaatı mezkfire için hükumetçe fenni vukuf 

e kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. 
9 - Komisyon haddi layik görülen bedel üzerine vekalet ma

ammdan kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleyi 
ıüteakip 10 gün zarfında Noterlikçe musaddak mukavelename 
eati olunur. 

10 - İnşaatın hitamında hafriyattan ve inşaattan biriken toz, 
oprak ve molozlar köşkün hududu haricine atılacaktır. 

lstanbul Tramvay Şirketi 

EVKA T T ARiFESi 
11130 ıeneııl Teşrlnisanlnin 25 inci gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 

Birinci Son 
No Hutut Harekat Fanla hareket 1.arekec 

Saat 

10 Şlşll-TOnel { Slşllden-Tünelo 6,36 
Tünelden-Şişliye ~ & 9' 70,ıı 

il Kurtuluş-Tünel { Kunuluşıan-Tünelo 21.10 
Tünelden-Kunuluşı SO' 21.30 

• , 
12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 6,09 

) Fııihten-Harbiyeyo 5' 11' 6,21 • • { Mıçkırlan-Tünele 20,30 1 14 Maçka-Tünel ı Tünelden-Maçkayı 30' 21,00 
1 { Taksimden-Sirkeciye 4' 'S 7,JO 1- 15 Takslm·Slrkecl 
• Sirkeciden-Tıksicno 7' 7,:35 
• { Mıçkadan-Beyazııa 6' f! 6,40 1- 16 Maçka-Beyazıt • lleyızıııan-Maçkoyı 14' 6,33 ;.. 

ıs' Taksim-Fatih { Tıkslmden-Fıtihe 15' 7,30 
Fatihten-Taksime 30' 8,16 

19 I B 1 { Kumıluşıan-Bcyızııa 6' il' 6,40 
Kurtu uş- eyaz t Beyızıttan-Kurıuluşı 2't 7,30 

• Beşiktıştın-Bebejl;e 6,01 
1 Beşlktışıan-Eminöniln• 6,1?6 
1 Bebekten-Eminönilne 8' 1& 6,30 • 22 Bebfk-Emlnllnil Emlnönünden-llebeğe 6,45 • 
1 
1 Bebekten-Karaköye 45' 22,25 
1 Kroköyden-BebeP;e 23,10 .. Bebekten -Be§iktaşa ,. 

>\k { Onaköyden-ı\ksarayı 10' 16' 6,06 
1 23 Ortaklly- saray Aksaraydın-Onaköyo 20' tı,~5 . 

\ 34 Beşlktaş-Fatl.ı { Beşlktaftan-F'ıtiho 1' 1 I' 7,0() 
l Faıihten-Beşlktışa 15' 7,46 

32 Topkaıu-Slrkecl Sirkeciden- Topkıpıyı 20' 7,09 ı 
Aksarıydın - Topkıpıyı 6,12 
Topkıpıdan-Sirkeciye 6' 10 6,33 

Topkıpıdın-Beyazıta 60' 24,00 
İ l Beyızıııan- Topkapıyı 24,30 
! Topkapıdan-Aksarayı -
• J Aksaroydan-Y edikuleye 6,08 
1 Y cdlkuleden-Sirkec\ye 6' 11' 6,33 
~ 33 Yedlkule-ı,frtı:ecl Sirkecic:len-Yedikuleye 20' 7,ts 

Yedlkuleden-Bcyazıta 60' 24.00 ... 
1 
• 
1 
! 

' 

Beyazıttan · Y edikuleye 24,30 
Yedlkuleden-A.ksarıya 

Aksarıydan-Edimtkapıya 6,04 
Edlmekıpıdın-Slrkeclye 7' 14' 6,30 

37Edlmekapıslrtı:ecl Slrkeclden·Edirnekıpıya 24' 7,G3 
Edimekapıdan-Beyazıta 6ff 24,00 
Beyazıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapıdan-Aksaroyc 

Hiç beklenllmedlQI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Piyango bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

~ TllllHE PlllNG~SO 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCİ KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 'l 

50.000 Liradır 

Saat 
24,14 
24,38 
23,30 
24,-

1,02 
1,00 

23,30 
24,00 
20,05 
20,30 
22,20 
21,JO 
18,30 
19,16 
21,00 
21,50 

-. -. 
21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 
21,JO 
20,30 
21, l 6 

-.-
22,10 
2:446 

l,00 
1,45 

2,5 -.-
22,14 
22,54 
ı,oo 

1,45 
2,05 -.-

22,20 
22,55 

1,00 
I,+5 

o 2,5 

.\llLLIYET SAl.1 25 TE~RINlSA;>;I 19.JO 

Türkive iş Bankası 

Çocuğun en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

Palto münakasası 
Nafıa fen mektebi 

kom si yon undan: 
mübavaat 

~ 

Talebe için yaptırılması icap eden 150 ilA 200 adet paltonun 
SO teşrinisani 930 tarihine milsadif pazar günü saat 14 re kapalı 

zarf usuliyle münakasaları yapılaca~ından taliplerin şartnamesini 

görmek üzere eyyamı tatiliyeden maada her gün ve müna~uaya 
iştirak edeceklerin de mez.kOr f;Ün ve saatte teminat akçeleri mak
buzlarile mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri. 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
Müdürlüğünden: 

Mevkilerile evsafı mahsusası aşağıda yazılı lki parça emlakin 
satışı müzayedeye kunmuştur. 

l - ı\Jüzayede kapalı zarf usullledlr. İhale , 1 kônunuevvel 930 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on alnda Ba~ka idaıe meclisi 
huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mÜlkün hizasında -. 
gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat 
veya ihlle meclisine yetişmek üzre taahhütlü olarak postaya 
tevdi ederler. 

2 - lhale bedel! berveçhi peşir.dir. 

3 - Talip olanların lstanbul, lzmlr şubelerimize ve yahut An
karada Umum Müdilrlük Emlak idaresine müracaatla mufassal 
şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir 
nüshasını alıp imza ve teklif ve teminat mektuplarına raptetmc
leri icap eder. 

Esas N. Mevkii Cinsi ve Emlak N. • Eysafı Teminat 
lira 

87·39 Rıhtım üzerinde ve 420 322 lzmirde Karşıyakada 
Alaybey caddesi. 

nevi 

hane 

325 lzmirde Karşıyakada hane 
Muradiye caddesi. 

518 metre murab
baında arsada iki 
katlı ve dört odayı , 
havi hane 

23 359,50 metre mu. 330 
rabbaı arsa üzerin-
da dört oda birinci 
katta, dört oda ikin-
ci katta olmak üz. 
re sekiz odalı hane. 

E~irne ~ör~oncll jaıı~arnıa elrat nıette~i 
nıollirli~in~en: 
Cinsi: Kilo: Cinsi: Kilo: 

Ekmek 170,000 Odun 130,000 

Sadeyaı;t 3,500 Kömür 6,000 

Sı)Y;ır eti :ıo,ooo Arpa 12,000 

Bulgur 7,000 Saman 9,000 

Sa hun 1,500 Ot 10,000 

Tuz 3,000 Salça 8,000 

Kuru fasulya 4,000 Zeytin tanesi 800 

Makarna 4,000 irmik 200 

Mercimek 8,000 Şeker 5()() 

Patates 8,000 Kuru üzüm 1 ,000 

Zeytin yağı 1,000 Beyaz peynir 500 

Kuru sovan J0,000 Nohut 4,000 
Pirinç ı ,5ôO Kuru bezelya 4,000 

Edirne'de teşekkül eden 4 uumaralı Jandarma mektebi efradı
nın dokuz aylık iaşeleri için cins ve miktarları yukarıda gösterilen 
26 kalem erzak yirmi gün müddetle ve 25-11-930 tarihinden 
itibaren mevkii münakasaya vazolunmuştur. Ekmek ve et kapah 
zarf usulu ile digerlerl iıe aleni münakasa suretile olup l 5· 12-930 
pazartesi günü saat onda ve komisyonu mahsusu mlivacchcsinde 
ihaleleri icra olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkOrda teminau 
muvakkate makbuzları ile birlikte Belediyede müteşekkil komis
yon'! ve erzakların cinsine göre mütrahaı ~ı;rniti mevzuayı gör
mek isteyenler mektep Müdüriyetine müracaat etmeleri ilAr. olunur. 

• 

Mu~telif erzat ~az ve ~enzin nıünakasası: 
lstanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazl (22) kalem muh

telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 kilnunuevvel 930 tarihine 
nıüsadif çar~amba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzre 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
şeraiti münakasayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak 

i çiıı dahi yevmi iha 'ede lJdterdarlık binasında mıiesscsan iktisadiye 
m i,ha;ıyat kombvoııuna miirac~atları. 

lstanbul sıhhi müesseseler müba
yaa komisyonu riyasetinden: 

Bakır köyii'nde kain Akliye ve Asabiye müessesesi hastaları için 
yaptırılacak 1000 takim palto, cehr, panralon yerli malı kumaş
tan elbise ile 60,000 metro yerli malı amerikan bezi olbaptakl 
tanzim edilen şartname ve mcmhur nümunclcri veçhile ve 9 U
nunu evvel l 930 salı gunu saat l 5 de kapalı zarf usulile ihale 
edilmek üzre münakasaya konmuştur. Bu babdaki şartname ve 
numuneleri görmek isteyenlerin mczkOr komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

!1111111111111111 ..... 11!11 ....................... ll!!cll!!~---ı!! 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

..................... J:ım'!!mllllımımılZ:ııtllElm ...... 

Haydarpaşa ve cıvarıııda mukim demiryollar memurin ve müs
tahdcmininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek 
doktorlar için bir otomobil kiralanacaktır. Bu işe talip olacak 
otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği tahrirat kaleminden teda 
rik edecekleri şartnameyi okuyarak işbu ayın (20) nci perşembe 

günli saat 15 re Haydarpaşada icra edilecek mlinakasaya yiiz lira 
teminat akçeıini hamil oldukları halde iştirakleri illl.n olunur. 

* * * 
Hayvan nakliyanna mahsus tenzilli tarife 

Devlet Demiryolları umumt idaresinden: 
Anadolu - Bağdat ve Ankara - Kayseri hatlarında mer'i 44-344 

ve 17 numaralı tam vagon davar tarifesi sı~r nakliyauna da şa
mil olmak üzre Anadolu hattile doğru iltisakı olan bilumum 
devlet demiryollarına teşmil edilmiştir. 

D. D. 13 Numaralı olan bu yeni tarifede Sıvas - Kayseri ara
sında bir vagon iicreti 50 lira, Ankarıı • Kayseri ar~sında 76, An· 
kara • Sıvas arasında 100, Haydarpşa - Adana - Mersin arasında 
J 80, Sıvas - Haydarpaşa arasında 200 liradır. 

Bu tarife 1-12·930 tarihinden itibaren tatbika başlanacaknr. 
Fazla tafsllfıt için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

UMUMİ İDARE 

. .• * • 
500 ton görgen 500 ton çam odununa kapalı zarfla mlinaka

saya konmuştur. Münakasa 15 - XU - 930 tarihinde pazartesi p;linü 
saat 1 5,30 da An karada devlet demiryolları idaresinde yapılacaltnr. 

Münakasaya iştira~ edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalt 
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar milnakasa korci
syon kAı:ipliğine vermeleri Hlzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • * 
Yeril 125,000 adi tuğla, 39,000 Marsilya kiremidi n 4,000 

mııhyelik kiremit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 15-12-30 pazartesi günU saat J 5 de Ankarada Dev

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 

kat teminatlarını aynı gUnde saat 14,30 a kadar münakasa komis
yonu kltlpllğlne vermeleri IA.zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini " 2 ,, iki lira mukabilinde 
An karada ve Esklşchirde ve Haydarpaşada İdare veznelerinden 
tedarik edeblllrler. 

ıstan~ul ~raat ~ankasın~an: 
Kariyesi Mevkii N0- Ons! 

Kemer burgaz Ayazma 86 DUk.lı:An 

Pendik Bağdat 491 Hane " 

Gayrı mubadillere alt Te evsalı balAda ylZılı emval lcıre Ye
rilmek üzere müzayedeye çıkanlınışur. Taliplerin pey akçalarlyle 
beraber yevmi müzayide olan 15-12-930 pazanesl giinU saat 
ikiye kadar bankamıza müracaatları. 

Gümrükler umum mü
dürlüğü istatistik ve tet
kik müdürlüğünden: 

istatistik kalemi memurlarından iken Mersin gUmriik bq mU
dürlilıtünde muhtes muayene memurl\ığıına tayin edilen Ali Rıza 
bey 30-11-930 tarihine kadar memuriyeti mahalline hareket etme
diği takdirde vazifesinden istila etmiş addedileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere llAn olunur. 

Toton in~isarı unıunıi nırın~ii~in~en: 
eb'adı 

756 : Parça tahta : 25 X 2. 5 X 4 
95 : Direk: 15X 15X4 

103 : Taban kirişi ıoX 15 X s. 
544 : Döşeme kirişi 5 X 15 X 4. 

idaremize muktazi nevi ve ~b'adı yukarıda gösterilen kereste 
ve direkler pazarlıkla alınacaltnr. Talip olanların yüzde 7 ı j2 te
minat akçelerile beraber ( 1 kdııunuevvel 930) pazartesi günü saat 
ı ı de Galatada roübıyaat komisyonuna müracaatları. 

SEYRISEF AİN 
M<rkez accnıa: Galat1 küprii 

Jfaşında; Beyo~lu 2J62 Şube 
acentesi ; Sirkeci'ı.!e Mühürdar 
zade hanı altında. Tekfon lsL 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

(KARADl~NIZ) vapuru 27 
teşrinisani perşembe ak~amı 

Galata rıhtımından kalkarak 
İnebolu, Sams;ın, Ünye, Vatsıı, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve düııüşte 

pazar iskelesilt: Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
'lrdu, Fatsa, Samsun, incb<>
tı'ya uğrayarak gelecektir. 

Mersin postası 
(KONYA ) vapuru 28 reş· 

rinisani cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak Ça -
nakkale, lzmir, Küllü,, Bod· 
rum, Rados, Fethiye, Finike. 
Antalya, Alaiye\e uğrayarak 
Mersin'e gidecek ve dönüşte 

ay.ıı iskelelerle beraber Taşucıı 
Anamora up;rayacaktır. 

Dalyan Marmaris yolcu ve 
yükü gidiş ve belişte Fethi· 
ye'de aktarma suretile alınıp 
verilır. 

Trabzon birinci 
postası 

(CÜMHURIYET) npuru 
25 teşrinisani Salı akşaını 

Galata rıhtıı:aından kalkarak 
Zonguldak, ine bolu, Sinop, Saııı· 
sun, Glreıun, Trabzon, Rize'ye 
gidecek ve dönil,re Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun. 
Ordu, Ony~. s~msun, lnebolu, 
Zonıruldığa uğrayarak gele· 
celtt!r. 

Ay,Talık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 25 teşrinisani 
salı ı 7 de Sirkeci rıhtımınJa 11 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 
Kilçilltkuyıı, Edremit, Burhani· 
ye, Ayvalıg'a gldece~' ve db· 
nüşte mezkOr lskelelerlı bir
likte Alnnoluğ'a uğrayarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmaz. 

"" DOÇE LEVANT Ll~IYE: 
Hamhur1r, Brem, AnTerı. 

lstanbul Ye Bahri Siyah ar~ 
ında azimet Te !iT iet munP 

zam postası: Hambnrıı, Bre:ıı· 
Stetin, AnTen vtl Roterıfaııt 

dan limanımıt.'\ muva,alalı 
beklenen vapur;'\r ; 
Mexlco npuru llmanımızd• " 
Sıetin • 27teşrlnlsaniyedoı11 
Gernis ,, 4 ka.nunuev\'ele "' 

Bıırgas, V ama, Köstence. J{ılıt 
ve tbrall \çln limanımızdan 

hareket edecek npurlır: 
Mexico vapuru lınıanımızda 

Stetln ..,..puro 27-29 teşriııisaııiJ• 
tahmllde 

!d• Gernls vapuru 4 - 6 K. cYC 

tahmllde 

d:ııO 
Hamburg, Brem, Anvers, Roıtr 

ıı· ve Dançlg için yakındı limanını 
dan hareket edecek vapurlsr · 

· ısanid• Dcloı vapuru 25-1?6 teşrıo 

tahmil de 1 · ısan 
Dırlndje npurn 27-28 teşrın 

tahmil de td• 
Antiochlo vapuru 1-7 J{. evv• 

de tabmlldt 14• 
Andro~hlo vıpurn 6- 1 J{. 0

'"
0 

tıhmlld• 

No· 
Yakındı Rodo1, Anvcrs. 

ııınınl•f'I 
terdım ve Hımburg 
için hareket edecek vıpurlı~el
Ollmpos vapuru 15-20 K.e 
de tıbmllde 

Faıla tafsil!l için G:ı\ata~~rı 
Ovalcim yan Han ıııd3 ~ 
murnl acenteli~ine milr~~;~' 
Telefon: Beyo~\u 641 

d
.,, 

M "d" B"rl1~"ed ı Mes'ul I'. ur; u .... 

'I 


