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BUGUN 
2 ncl sahifede : • 

1- Tarlhttefrlka: Sultan hamft 
2- Harıcr ve son haberler. 

S llnc!I sahifede: 
ı- Petrol v~ şekerden lstlb

ıa1r: resnıl ne suretle 
alınacak? 

2- Gavrt mübadlllere tev7İ-

at talimatnamesi geliyor 
8- Oteller bugünden itiba

ren teftişe baflanıyor 
4- lzmlrdc dafıtılan kumo

.ılat beyannamesinde ne
ler var? 

4 DncD sahifede: 
1- Felek 2-Hlk~ve 3-R<ırn:\~ 

Osmanlı Borçlan l ,-
1. lfükuınet Osmanlı borçlan için Gazi 
tıkaya altı milyon lira tevdi etmiş ' 

'• bu eski borçların tediyesi husu-
Fırkasının başındadır, B. M. Meclisi feshedilmeyecektir 

~n~ hüsnü niyetini bir defa da-
1•bat eylemiıtir. Bir gazetenin kaç gündür parmağına doladığı haberler, en kat'i bir lisanla tekzip ediliyor! llorçlar meseleıinin hikayesi uzun

lıır: Geçenlerde Osmanlı düyunu u-

llıııın;Yesinin tarihi hakkında bir A- SAMSUN, 25 (A.A.) - İstanbulda çıkan Halk Fırkası Riyasetinden çekilecekleri ve lar olduğunu yazıyor. Bu hususta Dahiliye 
~ri[; h profesör çok pyanı dikkat 
'.' ••er neırettL Bu ağır faizli ve Hür gazete 28 numaralı nüshasında Reisi- Büyük Millet Meclisinin vaktinden evvel Vekili Şükrü Kaya Beye müracaat ettim. 

::::;•k komisyonlu borçların ° ~b: cümhur Hazretlerinin seyahatleri neticesinde fesholunarak intihabahn tecdit edilecegw i 'Ve Asılsız ve esassızdır. Resmen tekzip edebi-Avrupa piyasalannda ne gı ı 

, 

lııtıikaıara ve•ile te§ıuı euisini b~- hasıl edecekleri kanaate göre Cümhuriyet istiklal mahkemeleri teşkili hakkında şayia- lirsiniz, dedi. 
~Ü nesiller ibret ve intibah ile o- • 
'"111alıdır. Dr. Blaisdell'in eserinden .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. aıımm•••11111•••••••••••••••••••••••••••rt1' 

~~~:=~~~~nc~;:r:E:~~:: Bir senelik taksiti tamamen vermez- T. Hadi Bey Tevfik Rüştü Bey yarın 
~:~~:~~ı:!::E;~; .sek ne yapacaklarmış? Dün Ankaradan Romaya gidiyor 
~ne daha uygun bir sadrazam ikti- lstanbula geldi 
~s:J~ti~!:!ı:;· padi§8lıiarı zama- Verdiğimiz cevapta Düyunu u ınumiye meclisine müza-

.. da Yapılan bu istikrazlardan bu- keratın devamının temı'nı'nı' ı'stedı'k Emniyeti Umumiye f~k~ nesle tediye yükünden başka d b 
...... hır §ey intikal etmemiştir. Çünkü mü ürünün eyanatı 

Ramada üç gün kalacak, şerefine 
muhtelif ziyafetler verilecektir 

ı.·~eı~ Rusyada bile çarlann yaptı- Paris rnukavelesile taahhüt edilen senelik taksitin üçte birinin tediye Dün şehrimize gelen emniye-
"' 

1 'tilırazlar, şimendifer inşasına ve edilebilmesi hangi esbaptan ileri geliyor? ti umumiye müdürü Tevfik Ha Heyeti murahhasamızın konferansta müdafaa 
""'leketin imarına sarfedildiği hal- d · b k d · · 1 · · ·· b · 1 

~~ b~de tamamen iaral edilmiştir. Dün g~ geç vaki!, bir men .. • tını ifa etmediğini ilan edeceği- 928 senesinde imza edilen Pa 1 ey . en. 1~1 e goru~en ır ettiği tez er daima haklı görüldü 
•,L b d ld - ı- t nı· beya". eylemektedı"r. ris mukavelesile teahhüt edilen muharrırımızın muhtelıf sualle 

""I Türk milleti bu borçlarm ken- a an a ıgımız ma uma a go- ,. rine şu cevapları vermiştir: . ~E!'l"EVRE, 25 _(Baş_ı;nu.?ar-
: lıiaıeaine isabet' eden kısmını te- re düyunu umumiye müzakera- Hükıimetmiz, düyunu umu- senevi takıitlerin ancak üçtebiri _ lstanbula teftiş ve tetkik rırınıız~en)- Tevfık _Ruştu B. 
~:e etmeği Lozanda kabul etmiş- t~. son safhaaı ?udur: • . . miye meclisine verdiği son ce- nin tediye edilmesinin şanjdan için geldim. Zaten bu tetl:ikat refakatınde Necmeddın S~dık, 
... Ancak ha.-b; umumiden sonra Duyunu umumıye meclısının vapta, Türkiyenin düyunu umu mütevellit bir buhran neticesi her sene yapılır. Poli-sin mü- Asım ve ben oldugum 
il, ~1-rın tediyest_ meselesinde bir c- hükıimetimize ayın 16sında çek miye borçlan hakkındaki nok- olmayıp bunun yeni iktisdi ve him ki.ıtlesi burada bulundu- halde Çarşamba Romaya 
t . l.abuJ edilmiştir: Tediye kabili- tiği telgrafın son kısmı alaka- tai nazarını tafsilen izah etmek mali müşkilatın icap ettirdiği ğunclan tetkikatta bulunaca- hareket ediyoruz. Diger
~- ·_Türk Hükiimetiuin de bu e•a• dar mahafilde tenkitlere vesile te ve meclisten aldığı telgrafın tetbirlerden ileri geldiğini tas- ğım. Asayiş her tarafta müem- !eri konferansın sonuna kadar 
%;;••.ınde tediye etme~ iatem~s~ pe~ t;şkil etmektedir. Mez~ur ~~- bu kısmına temas ederek bu t.:ır rih eden hükumetimiz, cevabi men ve mükemmeldir. lst~n- burada kalacaklardır. Tevfik 
llıi dır. Lozanda tedıye kahıhyetı- lıs, bu telgrafında hükUmetımı- zı hareketin mevcut davanın ile telgrafında düyunu umumiye ı bulda üç • 'nelen fazla polis var. Rüştü B. yarındaki meb'uslar
~İ ha~kındaki naktai nazarımız ka- zi senelik taksiti tamamen tes- rilemesine ne gibi faideleri ola- meclisini, Ankara müzakeratını 1 Bunlar ...rasında kabahatlileri la Romada üç güne kalacak 1-
lıııd• edılmediğin~_cn bu mesele etra- viyeye davet etmekte ve aksi cağının cayi sual bulunduğunu d_evam ettirmeğe davet eylemiş- olabilir. Bunun için teftişler talya hük~~tinin misafiri ola-
~'• b_ehı sene muzakere. cereypan_ et- takdirde Türkiyenin teaahhüda işaret eylemektedir. tır. yapılmış 30-40 kadar memura cak ayın ıkısınde İstanbulda 
ı.. nı ayet 1928 senesınde arıste ı b l kl d Ro d f "t işten el çektirilmiştir. Bunlar- u _unaca . a_r ır. ma. a şere -
ı· tııukavele imzalandı. Mukavele T d • • • d H F h • dan bir kısmının evrakı emni- lerıne harıcıye nezaretı, matbu-t!" olmakla beraber, hükumet tedi- e rısat vergısın en . . eyetı yeti umumiyetle tetkik edile- a~ idaresi, ve ~efaret tarafından 
t..... hususundaki hüsnü niyetini gös- k z af tler verılecek b' 
''Ilı k rek te rar vazifelerine iade o- ıy e , me us ga-
ibıı~ için bunu kabul etti ve 192R • k • ı ? lunmuşlardır. İstanhuldaki zabr zeteciler M.Mussolini tarafın-
diı-aı Yelesinin ahkamı dairesinde te- ı ramıye a ınır mı . Dün Beyazıt kazası tayr her zaman takviye ediyo- ~an k~b1::1 edileceklerdir. Te~ -
ltıı Yapmağa başladı. Fakat geçen ruz. Nizamname mucib;nce her fık Ruştu B. burada bulundugu 
ı.._;eçıkan __ malibuhranbuml·kave- fırka f k'l"t ""dd b'' ·· d l l 
'<iti M h eş l a ı sene yüz polis alıyoruz. Bmıla- mu etçe utun ev et er mu-
lıııı" ~~tbıkı~e ı:naddi imkan olm~d·- Defterdarlıkta bu sua~e evet; u ase- . nn kırkı İstanbul mütebakisi rahhaslan ile müteaddit temas 
t go•terdi. Bınaenaleyh son taksit 1 ıle temasta bulund l d b 1 b""f" h 'ti 
... "'; ... Mayısta tediye edildikten son- beı' hususı'yede ise hayır cevabı veriliyor u de ta~ra polis mekteplerine gi- ar a ll ıımuş, u un ey er 
.,, rerler. Buratlan vilayatı sarki- tarafından ziyafetlere c;ağınl-
~ıtdi İımet alacaklıları ile görü,mek h k d d Halk fırkası 1 ~nbul teşki- yeye nakil yoktur. Oralar~ ay- mış, bilmukabele bütün hey'et 
~ · O zamand3nheri yapılan mü· Vilayet, bu meselede a em vaziyetin e İr, latını tetkike memur heyet dün rr kadrosu vardır. leri davet etmiştir bu mütekabil 
~ ddit temaılardan henüz mfabet k h • • l gece fırkanın Şehzade başında · · f 1 T"" k" · 
ı.'.ll<!tice •ıkmamıştır. Yen·ı taksitin ararını enüz vermemıştır; a ınan para zıyaret ve zıya et er ur ıyeyı 
"d , Letafet apartrmanındaki Beya- 3 l ki yakından uzaktan alakadar e-
dıı·1Y•ıi zamanı da hulul etmiş bulun Vilayetçe eşhas zimmetine kaydedilmiştir zıt kaza merkezine giderek bu ay ı ar den mühim muhtelif siyasi me-
.ı. hndan hükumet, bütün Av.-upa . . . . kaza mıntakası dahilindeki na- l l · · k f d ı 
~"""'•ıı.....: t ah d k b 1 d"I h İlk tedrısat vergısı, dıger ver h" .1 se e ere temas ıçın ço ay a ı _,, ar n an a u e ı en a - ıye ve ocak reislerı e temasta ·1 1 J T k" ı· 
._ .• Umumı"yeden mu""lhem olarak, gilerle beraber defterda_ rlık me.- b 1 vesı e er o muştur. er ıtes ı-
"d b 1 . l t h 1 ı u unmuştur. Tetkikat geç vak 3 aylık kiisÜrat ta hatin mühim noktalarının mü-
~:e kabiliyeti dairesinde öcleme!;e mur veşu e _e,:ı va~ştası. e a 5 '. te kadar devam etmiş lağvr ve nakaşası esnasında Türk hey'e 
ti .' Yenniştir. Bankaya tediye etti- olunur ve bılahra ıdareı hususı- tevhidi icap eden ocak ve nahi- beraber verilecek tinin haklı iddialan daima ekse 

Ttvflk ROşt/J Bey 

konferansında münakaşa ze. 
mini olacak, kat'i kararlar o 
zaman ittihaz edilecektir . ~~Para ile taksitler tamamen öde- yesine verilir. yelerin tespitine esas olacak · · h h"" 

. ·'<ili f d Jık b · · h Eytam eramil ve mütekaidi- nyetın teveccü ü teza ur ve te-
ı;... )ecektir. Fakat tediye kabiliye- De ter ar u vergıyı ta · kararlar verilmiştir. 11 · h l h MAHMUT 
~ı b . . . d d l b" . b nin üç aylıklarının itası için la- mayü erme maz ar o muş er 
~ undan ibarettir. Daha faz- sıl ettığın en o ayı ır nıs et tarafta iyi intibalar bırakmış-
il· tediyeye maddi imkan yoktur. üzerinden ikramiye tefrik ede- zım gelen cetveller ihzar edil- CENEVRE, 25 A.A. - İh· 

111 .... devletin tediye kabiliyeti na- rek alil.kadar memur vemüdürle Samsun teşkilatı mektedir. tır. Konferansın on gün daha zarı tahdidi teslihat komisyonu 
\ olç.iilür? Bunun için kabul edilmiı re tevzi etmektedir. Bu defada Barem kanunu mucibince devami muhtemeldir. Hazırla- bütün devletlerin hava kuvvet-
liı; tııikyas yoktur. Fakat tediye ka· 929 senesi ilk tedrisat vrgisin- Kongre hazırlıkları kanunuevvel, kanunusani şubat nacak ihzari proje gelecek sene !erinin ilan suretile bildirilmesi 
~)etini yalnız bütçeainin yekununa den 21 bin lirayr tefrik ede l üç aylıklarile birlikte 12 aylık 53 develtin iştirakile toplana- hakkındaki Fransız teklifini ka 
~" tayin etmek dogru· de~'ldir görü üyor küsurat ta kanunuevvel maas- k 1 b"" .. k k" l"h b 1 · . 
,"1ııJ.•- ~· • ııek ikramiye olarak tevzietmi~ 1 .1 b" l"k .1 k . M. ca ası uyu ter ı tes ı at u etımıştir. 
~ ""•tin coğrafi vaziyeti, müda- . Smsun 24 (A.A.) _ Hasan arı ı e ır ı te ven ece tır. a 
~,'•. bakk.nın maişet seviyesi gibi tırB. "Trabzon" Fuat "Rize" Aziz aşın ancak 15 kanunuevvele 

ti noktaların nazan dikkate a- u para şu suretle tevzi olun. doğru verilmesi mukarrerdır. 
•• muştur· Sami 'Erzincan" N fiz "Erzu-'t·· ı .;,zıındır. • 

~k milletine, diger Avrupa mil- 4000 Jira defterdar Şefik, 2000 \ rum" Beylerden mürekkep C. 'd ne kıyasen, aagari refah temi- lira üçüncü şube müdürü Naci ı Halk fırkası teftiş heyeti Sam-
~.,. sarfı nazar, hatta bayat im- 1800 lira birinci şube müdürü sun mıntakasında fırka kongre-
~iı ~1 v:rmek iç.in hükumetin yapa· Amir 800 lira ikinci şube müdü . ' 1 si hazırlıklarmabaşlamış veicap 
~ ;öa::eı~k nazar

1 
• !tibardial. ,,Jına;ak rü Hilmi, 2000 lira Nafiz BJerı Defte.-dar Şefık llty edenlere tebligatta bulunmuş-

• ı~,ı,· , "!ı yas. ayı!' e . ırae, şım- almıslar mütebakisi de diger . . . N ıt edılen nısbetın hiç t~ az ol- • 
1 

. 
1 

1 beı hususıyesınde de deniliyor tur. Fırkanın bu günkü vaziyeti 
;<ıı 1iı111 her insaflı alacaklının teı- memur ara tevzı 0 unmuştur. k" · ve öteden beri tarzr faaliyeti ve 
~I' •tııtk eai lazımdır. Nihayet, ödeye- Bu ikrmiye meselesine vila- ı. B k 27 "hli h ·1 b 1 d" · "h b ~ için ya§amalıdır. Ve kazan- h . h . ""d"" - u anun, 9 tarı tev ususı e son e e ıye ıntı a ın-
~'cak kadar yaşamak kabiliyetin- Y~1; mu aseb~ı. ususı~e :nu u- hidi küsurat kanunu ile ilga e- da görülmüş olan dikkateşayan 
"> llıalırum bırakılan bir borçlu ru Cemal B. ıtıztr etmıştır. dilmiştir. bazı muameleler dolayısile ya-

'1111 •• ' u o • ..,yemez M h b · h · ·· ılın kt 1 tahk"k t Arunet ŞUKRO .u. ase e~ . ususıy~!e g~:_ı: Binaenaleyh defterdarlık mül p a a o an ı a esasın-
Dahiliye vekilı son gonderdıgı ga kanuna istinaden nasıl "kra- da vilayet ve merkez kaza idare 

(i • H l . tamimide bareminbugibiikrami miye alabilir? ı heyetlerini teşkil eden zevatın 
azı azret en yeleri kaldırdığını bildinnişir. " kongre intihabatı netayicinden t:J.. Buna mukabl deferdar Şefik Vali muavini ne diyor? evel vazifelerinden çekilmeleri 
Un de Samsunda Ben Ankaradan geçenlerde av- Bu hususta vali muavini Fazlı tensip olunmuştur. 

k ıd 1 deinde Maliye vekaleinde aldı-. Bey de mııharririmize demiştir C H f k 1 
~ a ı ar ğı emri göstermiş vıe parayr ki: • • • ongre eri 
~·;MSUN 25 (A.A.) - Re- tevkif etmiştir. "- Mesele vakidir. Umumi SAMSUN 25 A.A. - Sam-

Devlet Bankasına 
müdür kim olacak? 

Cümhuriyet Merkez bankasının 
müdiri umumiliği için bir takım nam 
zetlerin isimleri ağızlarda dolaşmak
tadır. Müdiri umumilik için İktısat 
vekili Mustafa Şerif, meclisi idare 
reisliği için de Paris sefiri Münir 
Beylerden kuvvetle bahsolunuyor. 

Gerçi bu iki zatın her ikisi bu gün 
kü vazifelerine yeni tayin edilmiş 
ve her biri kendi sahasında mühim 
işlere başlamış oldukları cihetle ora
dan ayrılmaları pek muvafık olmadı
ğı mülahaza edilmekte ise de Cüm
huriyet Merkez bankasının ehem
miyeti ve muvaffakıyeti mütaleasile 
nihayet işin bu şekilde karar lolaca
ğı çok muhtemel görülmektedir. 

'lit llıhur Hazretleri hava mii- Defterdarlıkta ne diyorlar? muhasebe yani defterdarlık bu sun havalisinıde Cümhuriyet 
~~a 01?1adığından bu gün Baf- parayı tedrisat vergisi kanunu- Halk fı~kası köy ve nahiye kon Bulgar kralı Hazretlerinin 

gıdememişlerdir. Bu hususta dün bir muharrıi- na tevfikan almak istiyor. Hu- greleri Kanunuevvelin beşinde Ankara'yı ziyaretleri hakkında 

Bulgar Kıralının 
Ankarayi ziyareti 

~ l ı . . rimiz defterdarlrkta -tahkikat susi muhasebe ise tevhidi küsu- kaza kongreleri onunda yapıla- tahkikat yaptık. Şimdilik bu se 
'r-ı. grupu ıçtimaı yapmıştır. . . rat kanununun tedrisat vergisi cabır. yahat hiç mevzuubahs değildir. 

ı A.~kARA 25 AA H Ik Defterdarlrk mahafılınde bu ikramiyesini ilga ettig"i kanaa- -==============--=========~ 
tk · • - a mesele kakkmda deniliyor ki· 
~t~~~ grul?u _bu_gün öğleden _ İlk tedrisat vergisi tahsiıa tındadır. vilayet makaınr bu hu-

i "ısa bır ıçtıma aktederek . . susta hakem vaziyetindedir. 
'!tallıesa"l tr f d .. k tından ıkramıye almak kanunen M .ı ' ı e a ın a muza e- . esele tetkik ediliyor. Kara-

bulunmuştur. hihakkımızdır. 22 hazıran 927 dta 
'l- r ve 1930 numaralı kanun a rını verip her iki tarafa tebliğ 
ı k edecektir. 

4,bra törler seçildi idarei hususiye varidatından Maliye müfettişinin tetkika-
t.. ·~}{ARA 25 (T ı f 1 )- ikramiye tevkif edildikten son-
"ltf· • e e ona "d ·ıA T tı büsbütün kendine aittir. Ka-

or iüri hey'eti, bugün ra- ra van. at vı aJ'.'~te ven ır, den- rar, vilayet makamrmndır. Pa-
h u vekalete takdim etti. mektedır. Ve boyle yapılmıştır. 1 tıl_'lty ranın a marak taksim edildiğl-

~~ Pvr. et, müzayedeye iştirak Hangisi doğru? ne ihtimal vermiyorum.,, 
flgi f 0 nkpel, Lansi, Hok, Şe-
l lirki abrikalarının aletderecat Muharririmiz bunun üzerine Eşhas zimmetine kayıt 
~I Ye zı" · · k ·ıA "d · h · oıd,,~.- raatı ıçın şayanı . a- ~~ _axe~ ı areı ususıye müdür- Haber aldığımıza göre alınan 

Bu iş ne olacak? 

Müderrisler arasında bir fark 
olamaz ve gösterilemez .• 

Darülfünun Emini Muammer Raşit Bey 
bu mesele hakkında diyor ki ... 

Darülfünun bütçesinin bare
me tevfiki de müderrisler ara
sında dikkııte şayan bir mesele 
oldu. 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. bazı edebiyatçılar ta
rafından edebiyat müderrisleri
nin daha ziyade fedakarlık et
tikleri ve bu itibarla hukuk ve 
tıp fakültesindekilerden ziyade 
maaş almaları lazım geldiği 
hakkında ileri sürülen iddiala
n tamamen gayri varit görerek 
diyor ki~ 

- Hiç bir darülfünun müder
risi böyle beyanatta bulun
maz zaten yaptığım temaslar 
da bu tarzda sözler sarfedilme
diğini teyit etmiştir. 

Darülfünun divanı bütün fa. 

• 

kültelerin mümessillerinden -, 
müteşekkil olduğuna ve bütün Daral/Onur. 1'mini M. Raşlt Bey 

müderrislerin hukukunu müda- Ier fedakarlıkta yanşa çıkmış· 
faa edeceğine göre, her hangi lardır. 
bir müdenisin ayrrca hakkını Hariçte iş yapmak müderris. 
istemesine mahal yoktur. leri zengin etmez. 

Çünkü divan vardır. Edebi- Öyle olsa darülfünun zen. 
yat müderrislerinin digerlerin- ginlerle dolmuş olurdu. 
den daha fedakar olduğu mev- Halbuki bunun aksi anlaşıl. 
zuu bahsolamaz. Biliiistisna mış olduğu içindir ki baremin 
müderrislerin hepsi fedakardır. darülfünuna teşmili hükfunetçı 
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llalıratı .. 

{Tercüme ve ikllbae 
hakkı mahfuzdur.) 

üşvet, vehim, jurnal 
hiyanetle kucaklaşıyor! 

yedirdiği Rıhbm şirketi rüşvet 
adamlarla sultanın vehmini 

nasıl tahrik etti? 
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Hudut tashihine peK yakında 
baslanacakbr 
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Petro~ ve şekerden ne suretle istihlak • 
resmı alın cak? 

ı ...... ' 

c_ v. /ayette ıı 
tlaziz valisi 

Oteller Mektuplar [Mahkemelerde 1 istihlak 62 bin lira ~I _B_eı_ed_ıu_ea_e_J 
Bugünden itibaren Posta gişelerinde Hapisanede Gaz ve şekerden Tevzi talimatını Barem farkı 

Ça · kt ·f teftiş edilecekler açtırılamaz nasıl vergi alınacak Celal B. getirecek 
rsanca a vazı e Kaçmağa teşebbüs Altı aylık fark 

başında vefat etti Odalar temiz ve sıcak Baş müdür Hüsnü B. eden mahkumlar Heyeti Vekile kararna- , Bono tevzi layihası da memurlara verildı· 
p h tutulacak tekzip ediyor \ meyi tasvip etti M. Meclisine veriliyor 
a ri B. cidden kıymetli Hıfzxssıhha kanununun tatbi- Dün bir gazetede posta baş Vekayi mahkemede na- D_ahili i~ihliik vergisi tali"'.atn_a- Gayri mübadiller cemiyeti i- Maaşlardan kazanç ver-

bir idare recillü idi katma ait talimatnameler ı'ey- müdürü Hüsnü Beye atfen in- sıl anlatıyorlar mesı heyetı vekılece kabul edilmış- da~e heyetı· du·· t ı u · • k ·ı k ·~ · tir. Esaslarına göre; dahilde her va- • . .. n .o~ anmış r. gtSI esi ece mır 
Genç ve kıymetli valilerimiz- derpey Sıhhiye müdüriyetine tışar eden beyanatta posta me- sıta ile istihsal edilen şekerden ve Evvelkı gun şehrımıze gelen i B 1 d" la 

1eıı Fahrı· B vazı"fe başında teblig edilmektedir. m_urlarının şüphelendikleri tak- Dün Birinci ceza mahkeme- · · · · · 1· e e ıye memur rına ba-dahildeki menbalardan yahut h~rıç- cemıyetın reısı stanbul meb'- rem t tb"k d"l" k d 
Soğuktan vefat etti. Fahri B. i, Umumi ye~le~~~ ve bilhass~ d~~~~ -~~ktupları . sahiple~inin sinde, hapisaneden kaçmağa te ten ithal edilecek mazottan istihsal usu Hüseyin Bey Ankarada, . a ı ~ .1 ınceye a ar 
Onun mert namuskar fedakar otellerin temızlıgı hakkındakı ~~.zu onunde açabıleceklerı ve şebbüsle maznun Arap Osman, edilecek _p_etroldan kilo başına istih- gayri mübadillere tevzi edile-' Hazır.~nddan ıtıbbaren maaşıa:ı
lıtııasını tanımayan' yoktur. talimatname gelmiştir. Aidiye- ıç~?den şüpheli şeyler çıkarsa Ahmet Besim, Mustafa Nazmi Ulk verkısı alınacaktır. k (62500) . r · · nın yuz e on eş zamla venl
lıteşrutı"yet senelerı"nde polı"ste ti hasebile belediyeye havale musadereye hakları oldug"u ya- ve bu firar hadisesinde ihmal Dahilde yapılacak şekerde kilo ha- ce .. ıster ın. ıçı_n _y_apı- mesi ve aradaki farkın bilahare _ h" . şına: 1930 mali senesinde 4, 193'.de lan teşebbusatın netıcesını ızah telafisi ka 1 H . 
letıclerce merkez memurlug" u edı"len bu talı"matnameye naza- zılmx"'"I. ve tera ı gösteren 23 kişinin k . . km k .. 1 rar aşmış ve azıran-,.. s, 1932 de 6, 1933 te 7 uruş vergı etmış ve çı a uzre o an tev- dan itibar .._ 1 b k'ld 
Y•Pınış olan bu münevver ve ran otellerin intizam ve tahare Dün baş müdür Hüsnü Beye muhakemelerine devam olun- almır. zie müteallik talimatnameyetev ·1 - en uıaaş ar u şe ı e 
1·•tanperver memur milli mü- tine ve odaların sıhhi istiabın- müracaatla beyanaun aslı olup muştur. Verg_i _bu m~vat satıldıkç~ t~hak: fikan bir hafta a kadar tevzia- ven mege başl~nıru~tı. 
tade!e başlar başıa:Oaz Anado- dan fazla insan kabul edilme- olmadığını sorduk. Dedi ki: Firar hadisesi, geçen sene kuk ettırılecektır. Fakat vergı nısbetı!t b 1 b"l Y •. . . Barem tasdık edilerek bele
luya geçmı·ş ve bu··yu"'k hı"zmet- mes.ini tem. ine çok ehemmiyet .- Ka_t.'iyyen ~aland __ rr. Böyle Martın sekizinci gecesi vukua istihsal senesine göre olacaktır. ~ .ak~ a~a -

1 

~cCeg:m v~ cemıye diyeye tebliğ olunduğundan tat ı. lm. Dahilde istihsal veya imal oluna- tın ı ıncı reısı ela! B.ın Anka- bikin b 1 d ki l 
<erde bulunmuştur. Dahiliye venlecektır. . • bır~ey ~oylemedım, soıJ.ememe ge ış, 11 seneye mahkiim A- cak petrol ve saire gibi mayi mah: rada talimatname işini takip tı a t k ~ş ~~mı~ ve ara. a . ~ -
1Ckili Şükrü Kaya B. bu elim Bunların hılafma hareket e- de ımkan yoktur. Memurlar sa- rap Osman, 24 seneye mahkfun rukattan kilo başına 8 kuruş vergı etmekte olduğunu söylemiştir. B Y 

1 a~.kar d"a v:tlmıştır. 
ıtya münasebetile atideki kadir den oteller şiddetli takibat ya- hiplerinin gözü önünde de olsa Ahmet Besim, 18 seneye mah- alınacaktır. Talimatnamede tevziatın nasıl arem :at ı e ılme e bera
\ı.ııasane tamimi vilayetlere pılacakur. mektup açamazlar ve müsadere kUnı Mustafa Nazmi, dişarıdan Bundan sonra bu müddetleri imal k" . f d 1 - ber malıye vekaletile aradaki 
~ondermı"ştı'r Beledi""' bu gu·· nden itibaren edem. ezler. Yalnız şüphelenir- tedarik ettikleri bir testere ile maksadile teessüs edecek fabrika ve ve 

1.ı:ı.ın ~ara ın. an yapı acagı ihtilaf halledilinceye kadar ma-
• J-

1 
k · ki - k imalathaneler on be• gün evvel ma- da gostenlecektır. aşlardan kazan k ·ı ktı" 

,, teftişatını teşdit edecektir. er ıse me tubu kendi sahibine pe_ncerenın . parma ıgını es- h 11. b"" .. k aı' be Ç esı ece r. 
Eı· k l d hk" l a ın en uyu m memuruna . A"l b" "h . l b . . d" M"' hd • b • h· aziz Valisi Fahri B. mü- _ açtırara zarfını muhteviyatı- mış er ve ıger ma um ardan yanname vermeğe ve maliyece mu- ki g ~ ı ı tıı:ıa u ış şnn ı: usta emın şu esı ay-

Çlttı bir vazifenin ifası için Çimento ihtikarı hakkın- nın esham ve tahvilat, para ve Haydarla Bes~m evvela kaçmış saddak ambar, satış, fatura defterle- tevzıat komısyonuna tevdı b d . b l 
~~sancakta bulunduğu sırada d hk"k t saire gibi nakli memnu birşey lar, fakat hadıse çabuk görüle- rini tutmağa mecburdur. Fabrika ve olunacaktır. aşın a ışe aş ayor 
defat ettiğini teessürle öğren- a ta l a olup olmadığını tetkik ederler. rek Arap Osmanla, Nazminin imalilthaneler her ayın ver\:i oorçla- D.. b" k . ..b d"l Yeni belediye kanunu muci 

1 tıı. Mumaileyh ali tahsilini ik Çimento ihtikarı hakkındaki Fakat sahipleri bu mektubu is kaçmalarına meydan verilme- rmı müteakip ayın on beşme ka~ar un· ırço -~ayrı mu a ~ - bince iktısat müdiriyetine mer-llı 
1 

bir satış bordrosile tahsil şubesıne ler cemıyete muracaat etmış- but im k .. k"l d"l 
ha ettikten sonra memuriyet neşriyat İktisat vekaletinin na- terlerse açarlar, isterlerse aç- mişti. Haydar, firarı akabinde vereceklerdir. Aksinde haciz yapıla · ler, kendilerine tevziat zama- .. ~ hda ı:zerebte~ 1 eb 1 en 
te'Yatı~a girn:iş, sayü g_ayr~til.e zarı dikkatini celbetmişti~. V_~- mazlar ve mektubu postaya ver ~?lis'ler tarafından öldürülmüş caktır. . . nmın artık yaklaşuğı ve Ankara mus .a. emın şu. esı ay aşın
~ nıayuz etmış kuvvetlı bır ı- kaletten ticaret ve sanayı mu- mekten sarfı nazar ederler. tu. Ecnebi memleketlere ıhraç. edıl~- dan talimatname eldikten son ~an ıtıbaren faalıyete geçecek-
;.a'.e recülü idi. Milli cidalin ve düriyetlerine gelen tezkereler- Yoksa sahiplerinin gözü önün- Dünkü celsede, Arap Os- cek müsahsalatın vergileri terkın edı- t · ·· ·· gb. .1• tır. Garson, ahçı, hizmetçi süt-.. t ki h~d· . lecektir Ancak bu ihtiyartan evvel ra evzıat gunu tes ıt ve ı an o- nine .. bb" . ' "b" 
b 1 al harbinin en şiddetli ve de İstanbulda çimento tröstü de bile olsa bizzat mektup aç- man a ıseyı şöyle anlattı: · • ı - b"Jd" ·1 · · G · • mure ıye ve saıre gı ı 
llhra l l d t l im d - l l " Ne vakitti k - d"" ~ahalli mal '."emurluğundanb hir n_ahk u~bacad~lıl _ı bı~-_ı ~ış_tır:hk kalyrı bütün müstahdemin şubece tes-

ııı· n ı zaman arın a va anı, o up o a ıgı soru muştur. maz ar. - r açmagı u- lıye .t~zkeres~. alın~·~· ve .. u ~arı - mu a ı enn utun ıstı a a- çil edilece - . "bi b" 
1 •ileti için büyük feragatle ça- Bundan başka ihtikar yapı- şünüyorduk ... Haydar, ben, Ah- ten ıtıbaren uç ay ıçınde gumrukten rına tekabül edecek olan asıl .. dd . ~ıdgı . muayyen. ır 
~ tnış kıymettar bir Türktü. hp yapılmadığının tahkiki de Abdülhak Hamit B met Bes~m, Mustafa Nazmi baş bir ':'esi~a ibrazı lazımdı~. . bono tevziatına ait kanun ıa 1_ mu et ıçın e aıl~ier nezdınde 
t"lllunduğu memuriyet ve ami- bildirilmektedir. • başa venp karar verdik: Kaça- Hilekarlık mahkeme hukmılr ceza h 15 .. k d M"ll t My çalışanlar da tesçıl olunacaktır. 
, 1Yetlerde bilgisi ve tecrübesile Ticaret ve sanayi müdüriyet- hakemligv i istemiyor c~ktık. Fak_at nasıl? ... Haydar Y' müstelzem olacaktır. Bu halele vor .a~ı gu~e a ar ı e ec- Hususi müstahdemin idareha-
~Urlu vazife aşkile çalışarak leri müşterek bir komisyon ya- M"ll• t f İk bır testere ıle pencerelerden en ~i iki kat ve ayrıca yüz liradan lıin lısıne tevdı olunacaktır. neleri hakkında henüz verilmi 
.,,e 

1 
k .. . h" 

1 
. . . . . ı ı asarru ve Usat ce- .. "b" . d . 1 . . k !ıraya kadar para cesası alınacaktır. k e· b" k k M ~ İl e ete musmır ızmet er parak çımento ışını tetkık ede- mi ef n· t f tf.. r munasL ının emır erını ese- Harice gönderilen şekerler, helva Yarın gazetesi .a 

1 ır arar Y.o tur. aama 
f!. a1,etmiştir. Bilhassa Hakari ve ceklerdir. miıla;;; her 1~ e ı!p fe;tı cekti. Testereyi gardiyan Os- ve şekerli maddelerin nisbetlerine fıh bunlar tedncen ortadan 
n· aziz vilayetlerindeki mesaisi- Komisyon çimento satışların . . . f; as:f a :n g~ze ~~ : man Berat getirecekti. Buna göre tarife kanununda 203 üncü G l k ] l kaldırılacaktır. Faaliyette bu-
~ takdirle teşekkürle yadet- da ihtikar olduğunu anlarsa ~ını, 1~. ı alb~-~~e k ~.an. ıu~ı mukabil kendisine elli lira ve- maddesindeki gümrük rusumları ge- e en me tup arı nası lunduklan müddet zarfında da 
"fek benim için bir borçtur. Va- fabrikalara ceza verecektir. Ti- . ey .e met t u • a k amıt .

1
· recektik. Testereyi getirttik ve ri v~rilece~ir. . . neşredermiş ? belediyece tesçil olunmamış 

•t es· b d f d F h . k d "h . ın rıyase e mesıne arar ven d . 1 .. b" Eger bu ihraç edılen şekerlı me- müstahdemler t t d . ,.. . ı aşın a ve at e en a rı caret anunun a ı tıkar hak- . t" penceı:ıe emır ennı ır gece vat e elce ithal edilmi• •ekcrden y ga t · d ·r k e avassu e emı 

t
'" ın aziz hatırasını tehcı·ı ede- kında a~·ır madde vardır. mışDı:. b h tak" .h . kestı'k. Evvel" Haydar, arka- ' vv • ' arın ze esın e vazı e a- kl d" Ak · kd" d " mamul ise, ithalinde alınan gümrük bul eden bazı muharrirlerin son y_ece er ır. sı ta ır e tec-
.ek kıymetli arkadaşımın bu acar sefiri Abd .. ~ kuH.us1!-: B 1 ~ tısasım sından Besim kaçtılar ... Tam resmi de iade olunacaktır. 1 d d h . 1 zıye olunacaklardır. 
-tken ölümünden eleme düşen . . . u a ·ı a~ı ey en sor- ben sarkıyordum ki birdenbire Şeker petrol ve müştekkatından zaman ar a eru te etmış o - B l d" • 1929 • 

ı A sin b""f' k d 
1 

Macar sefırı M. Tahı cenap- duk. Dedı er kı: irh 1 . d k . d.. dahilde imal olunan mevat ~ekerle dukları bu vazifelerden çekil- e e ıyenın senesı 
s ... e ve u. un a~ ~ aş ara ları dün berayı tenezzüh gitti- - Henüz riyasete veya jüri- ~-·a ~sen ;farda ~~lnd" do~- helva ve saire, imal dolayısile mua- mekte oldukları görülmektedir. hesabatı 

. · sur ve tazıyetlerımı arzede- g"i Bursadan avdet etmiştir. ye intihap edildig"imden haber- um. g~ce ay arı 0 ur u- mele vergisine tabi değildir. Bunlar- Bu cümleden olmak üzere bir •ın ş ··k · KAYA ler ve Besırnl yakaladılar " d d h l" ih 1 Umumi vilayet meclisi daimi en-. u rıi dar deg" ilim. Maamafih böyle . , ·· an u u ıye ve raç muame e re- müddet gazetenin tahrir müdür ü · 

b
. · "h k" 

1 
dah" k b l Besım de vak artın aynen Os · 1 · de alınmaz c menı 1929 senesi belediye hesap-

Seh · · 
1 

h b 
1 

. ır ıntı ap va ı o sa ı aı u .. 
1 

d" w.. "bl aım en · lüğünü ifa eden Suat Tahsin lannın tetkikini J;ıitirmittir. H-p-
lt - rımıze ge en a er ere gö etmiştir. etmekte mazurum. Çünkü biraz ma_ı:ı!1.s?y e ıgı. gı ce~eyan Bey de Yarm dan ayrılmıştır. !arın varidat kısmı basıimış, maaral 
Y ~erhum, nahiye merkezinde Merhumun refikası da İstan- rahatsızxm ve istirahate ihtiyaç ettıgını.~f.a?e e~ ve te;-okıfane- Polis doktorlarının işi Suat Bey gazete müdiriyetine aya verilmi§tlr. 
•ı:mur ve kar altında soğuk bulda hastahanede bulunmakta hissediyorum. Gezecek, uğraşa- d~ verdıgı ı_faden~ ~:~ı~ ve taz pek çok tevdi ettiği istifa mektubunda 1929 senesinde belediyenin cah-

a!nış ve gırip neticesinde vefat ve zevcini beklemekte idi. cak halim yok. Bu intihabı bir yık dolayısıl.e venldıgım kay- şahsen müessese ile kendi ara- mini varidatı 6,742,043 lira idi. Ay-
d d k d d ki 1 ul li ··d·· l"" • ·· ni sene içinde 387,932 lira tahmini 

1 
kadirsinaslık addederim. e ,~re e. ı : . . stanb po s mu ur ugu smda hiç bir iğbirar mevcut ol- varidattan fazla tahsil edilmiştir. • d d "" t ı k • • - Gaiıp mıdir ne dır bır emrinde bulunan doktorların madığım kaydettikten sônra is Belediyenin muhtelif oenelerde 

Zffil r e agı 1 an Om U- Bir yunan temsil ~§r. mg:r~ıys~nv.a .. r1tk· "fta8lemıisa:ızı~da~ kadrosunun tevsii kararlaşmış- tifasının bilhassa gazetenin neş ta•fiye•ine karar verdiği bir milyon 
tır. rine taalluk eden prensip me- küsur liralık alac~ğı vardır. • t b ı • heyeti geldi lırken bize etmediğini brrakma - Son günlerd~ki vukuatın ço selelerindeki usulsuzlüğe müs- -n]s ayanname eri dı... galması _doıayısı1e zabrta dok- tenit oıdug- unu izah etmekte- Irak komiser vekı·ıı· 

Dün akşam Patris vapurile Tepemizden soğuk sular mı k 
P

. , .. torları hıç boş oturmama ta ve dir. Bilhassa gazeteye gönderi- İstanbula geldı· 
hı ıre den Yunan artistleri ce- dökmedi, ayaklarımızı, kolları- mütemadiyen yaralılarla meş- len ve birçok vatandaşların ha-
llUrada da bazı tevkifat icrası muhtemel- miyeti"unvanmı taşıyan bir ko- mızı zincirlere mi vurmadı, her gul olmaktadırlar. ysiyet ve şereflerini tehlikeye trak fevkalade komiser ve-
...ı· metli heyeti gelmiştir. Hey'et seferinde "Allah!" diye bağır- k d k "hb '{lr-Y arının bir telgrafı tahkik ediliyor dün akşam Ekler sinemasında dıkca bizi: Mefsuh fırka mer ezin e düşüren me tup ve ı arların kili M. Mayor Yung dünkü eks-

1 "Kuklalar" ismindeki eserle "- Sus! Allah Amerik Mefsuh fırkanın Beyoğlun- hiç bir tetkik ve tahkike lüzum presle Paris'ten şehrimize gel-
lik zmirde dağıtıl.a~ ko~iınist- bazı. talep~erde de ~ulunulması temsillerine başlamıştır. "Tru- aya da Kalmis apartımanmdaki görülmeden neşredilmesinden miştir. Mumaileyh mezuniyeti-
~ö ~eyannam~lerı ıle alakadar tavsıye edılmektedır. pun repertuvarında "Romans; ~~;:·~~stururdu ... " merkezinde dün de sükunet var acı bir lisanla bahsedilmekte- ni geçirmek için gittiği Londra 
~iftıilerek İzmır zabıtasınca tev İzmir 24 - Şehrin muhtelif Dakikada 300 kelime; Fevkat- MahkUnılarm kaçması için dı. Eşyalar temamile naklonul- dir. Suat Bey bu nokta hakkın- dan dönüyor.M.MayorYung Pe 
b. olunan eşhas hakkında tah- yerlerine ve gazete idarehanele tabie Bebek gibi" piyesler var- para mukabilinde hariçten tes- da ezcümle gazete müdürüne rapalas oteline inmiştir. Şehri-
1«at devam ederken bunlarla · b d - _m!!u!!ş!!t!!u!!r!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ~öyle hitap etmektedir: "Şura- mizde bir gün kaldıktan sonra 

Ilı.. . . rıne eyanname agıtan meç- dır. tere getiren Osman Berat, mah = ' Şcııhş~er~k bazı kımselenn ~e hul komünistler hakkında tah- Bu heyetten maada bir de kumların bu iddialarının külli- dan buradan uydurma imzalar- Toros ekspresile Bağdad'a ha-
Çe rımızde bulundukları polıs- kikata devam ediliyor. Zabıta M. Argiropulos'un riyasetinde yen iftira olduğunu söyledi. ğe ne hacet... la ekseriya menfaat, kin ve reket edecektir. M. Yung İngi-
t haber almmı_ş, meselem~ ?u- bazı ip uçlan yakalamıştır. diger bir Yunan hey'eti gelecek Neticede, müddeiumuminin Davacılarda hiç bir hareket Adavet saikası ile gönderilmek !iz sefirini ziyaret etmiştir. 
bada da ehmmıyetle tahkıkıne . B 1 .

1 
. . F yok. Maznun devam ediyor: te olan mektupların olduğu gi- Al~ "k aşlanmıştır. Bu meyanda Yarın gazetesi- tır. un ar temsı erını ransız iddianamesini serdetmesi için _O gece yanımıza birer ta- bi gazete sütunlarına geçiril- ı ı bsat azaları 

ı.. l'ahlrikat neticesinde bazı nin 8 kanunusani nüshasında- tiyatrosunda Perşembe akşa- muhakeme talik olundu. ne kadın alıp gelmiştik. Sonra mesi hususundaki usulün mem Ay başında Ankarada topla-
~~ltıselerin tevkifi muhtemrl ki bir İzmir telgrafı da şayanı mındkaln idt~baren vermiye başla- Haraç kesenler bu karılar... leket ve vatandaşlık menafi ve nacak olan Ali İktısat meclisi-
"tr. dikkat görülmüş, Gazete sahibi yaca ar rr. ı dk B ahla·kı ı"le asla telı"fı· kabı"! olma nı·n İstanbulda bulunan azalan 1 A · f o B h kk Karı koca yan yana oturmuş- - Sana on arı sorma ı . ü-

Zmirde dağıtılan bu beyan- n ruç ey a ında tahki- Nöbetçi eczaneye teca- ıardı. Buraya davacı olarak gl- fenin aynalarını kıırnuşsın bun- dığını teessürle görüyorum,ve .. bir iki güne kadar Ankaraya 
~tneler hakkında son gelen İz kata başlanılmıştır. lan yaralamışsın ... Ne diyecek- bu böyle devam ettikçe neşro- hareket edeceklerdir . 
.. ,

1 
af vilz yapıldı mı ? dikleri anl_aşılıyor~u.~rkeğ~ da 1 k h Ilır gazeteleri şu malUnıatı ver Yarının telgr ı aynen şu- vasını teşrıh etmesı soylendı: sin? unaca er satırla bir vatan- Nurullah Esat Beyin yarın 

~.~edir: dur
1
; Gazetenin biri, Beyoğlunda _Efendim, dedi şu gördüğii _Efendim, biraz gürültü ol- daş namusunun payimal olaca- Ankaraya gitmesi muhtemel-

1"\ı,, u
1

mektuplar doğrudan doğ " zmirde gizli bir şekilde ça- Tokatliyan karşısındaki (Veli- nüz adamlar, bir gece bizim eve du. Lambaya birisi bir baston !ğ!!ı!!n!!ı!!m!!.!!u!!h!!a!!k!!k!!a!!k!!!!a!!d!!d!!e!!d!!i!i!!y!!o!!ru!!m!!!!.!!"!!d!!ı!!·r!!.!!!!!!!!!ll!!!l-!!l!!!!!l!--B!I!!!!!!!!!!!! 
.. Ja zmir merkez postanesine lışan komünistler şiddetli bir canidis) eczanesinin geçen ge- o k •er ı · k" 1 y . girdiler. Yanlarında beş kişi da- vurup kırdı. rtalı karanlıkta ır--------------------------
lıo ı mıştir. zarf açılınca, mavi ta ıp altına alınmış ardır. enı ce yarısından sonra mustacel k"" d d · " · f · ha vardı Yanı· dı"yeceg· ı·m yedı" kalınca bir or ög" üşü ür git-
l ~a ıle yazılmış ve müstensih- tevki ata ıntizar edilmektedir.,, bir hasta için vaki olan bir mü- · 
~ teksir edildiği anlaşılan bir Zabıta vakadan 12 gün evvel racaatı vaktinde kabul etmedi- kişi idiler. Yumrukla tekme ile ti." 
t ı~ere zuhur euniştir. Tezke- çıkan bu telgrafı şüpheli gör- ğini ve bu yüzden tecavüze ma- tekmil camları kırdılar. Şahit olarak dinler::n yaşlıca 
iİnı_n ortasında kırmızı boya ı:ıüştür. Yarının İzmir muhabi- ruz kaldığını yazmıştı. - Sizden ne istiyorlardı? fakat süslü püslü bir hanım ne 
t e ışlenmiş bir orak ve çekiç rı de bu telgraftan malumatı ol- Aczactlar cemiyetine göre, - Efendim, bunlar otlakçı davacıları, ne de maznunları ta-
'sıni vardır. madığım söylemiştir. bu tecavüz vak'asının cereyan güruhudur. Şundan bundan ha- nımadığını söyledi. 
~erlav~ası~_da. . .. .. Bu telgrafın Yarın gazetesi- ettiği eczane nöbetçi bulundu- raç alarak geçinirler. Reis: 

ılün ıne~çı_ k1!-tl~lerıı;ıe: butun ne kimin tarafından çekildiği ğu için müracaat eden zatm işi Demek kendilerini tanırsınız? - Nasıl olur, dedi, seni hep-
C:r,a ışçılen bırleşınız... tahkik edilmektedir. geciktirildiği doğru değildir. Pek az. Arasıra görürüm. si tanıyorlar. 

Umlesi, imza yerine de: . . . Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. - O gece de para istemeğe - Yanlış efendim, benzet-
"" Cl'. K. P. - İzmir vilayet ko- Yarın gazetesının bu h'.:ben bundan ademi malumat beyan mi gelmişlerdi? mis olacaklar.. İstanbulda bu 
"'ltes·) k ı· 1 · d T ne maksatla ortaya attıgının · · k" . , d - ·ı· tih ı e ıme en var ır. a- hk"k" . . 1 t b 

1 
. 1 ~ . ederek demıştır ı: - Evet! bıze paranın yerini isimde sade ben egı ım ya! 

,... 21-11-1930 dur. tabl" 1 ı ıçınl suran u vı ayetıne - Bize nöbetçi eczaneler göster, diyorlardı .. Evin içini Maznun vekili, daYacılarm 
au k .. . b . te ığ yapı mış . h" b" ·k• de . ?munıst eyannamc;_sın- . . hakkında ıç ır şı ayet yok- hallaç pamuguna çevirdiler. pek de sağlam ayakkabı olma-

~cl e!sız, yurtsuz kalan felaket Geçenlerde şehrımızde tev- tur. Nöbetçi eczanelere müra- Bendenizi doğdüler. Refikam dıklarını iddia ederek hafı celse 
la k~_ışçi ~öylülerin cami ve kış kif oluna.o ~omün!s~lerle lzm.~r caat edenler, eczane zilini cal- yaraladılar. Zarar zivanım dör~ teklif etti: 
tlıkloşelerınde aç ve çıplak kal- d~n ~hrımıze getırı~~n ~omu- dıktan sonra eczacının kalkıl? yüz lirayı gecer!. · - O zaman pek çok hakikat-
h .. 1 arı, muavenetten mahrum nıstlık maznunları dun agır ce- giyinmesi ve kapıyı açması ı- R · b f. ·k· · d len· 1"fşa etmek imkan· ı haAsıl o-
~ Und kl b"Jd" "ld"k hk · 1 · · . . • .. eıs u se er, ı ı Jan arma or ta . u arı ı ırı ı ten son- za ma emesınce usu en ıstıc- çın geçmesı zarun olan mudde- tasmd ·· 1 ı · d" 1. 1 lacaktır, dedi. Mahkeme, gel-

1 
ışsizı· - · - h h d"lıni 1 h k . a soy enen erı ın ıyen a ı Ilı" ıgın arttıgı, ayat pa a vap e ı ş er ve mu a eme ti nazarı dıkkate almak mecbu- b 1 d"" d"' . · hi ı bl" ·r ı;tn ap çavuş ara on u mıyen şa t ere te ıgat ı a için 

~ıl ın şiddet kesbettiği ya- günü kendilerine tebliğ edilmiş riyetindedir. N d . . , B · . kaldı. 
Sc~aktadır. Bundan sonra da tir. Bittabi bu kısa müddet geç- . - . e ersımz · . a~, ~fe.ndı- S 
r,k Fst ~ırka bahsine geçile- 4 kanunuevvelde muhakeme- tikten sonra kapısı açılmıyan nın evıne be~~e~. gırmışsınız..... Herman pirer davası 
ltıect ethı Bey fırkasının bir ko leri yapılması mukarrer bulu- nöbetçi eczaneleri polise ihbar - y ~lan s.oyluyorlar. Hareket gazetesi sahibi Suat 
~a81~:daı;ı ibaret. ve ~al~ fı!- nan ko~ü~ist m:ıznunları hak- etmek maksadı temine kafidir. - ~~edın mı? Tahsin ve tütün mecmuası sa-
edi• n bır şubesı oldugu ıddıa kındakı mustantık kararname- Herhalde eczaneye tecavüz -· - Gırdım amı:n~~ cebren de- hibi Sait B. !erin davalarına 

··S1ekte. . si ve müddei umumiliğiıı iddia doğru değildir. Nöbetçi eczane- g~l.. Bunların evı, oyle cebrer.ı dün devam olundu. Muhakeme- ' 
dıra.ı: fırkada eme~çı!~ri kan- names~ne ~azaran b~nlar lıak- leri bulmakta müşkilata maruz gırıle~e~ evlerden olmadığını a- nin dünkü celsesinde müdafa-

1) ~dı ve suya duştu. kında ıstenılen ceza uç seneden kalanlar da polisten nöbetci i- lem bılır. Umuma mahsus bir alar yapıldi ve muhakeme kara 
enılmektedir. Bu meyanda on seneye kadardır. < simlerini almalıdırlar." · eğlence mahalline cebren girme ra kaldı. 
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26 TEŞRİNİSANİ 1930 
iDAREHANE - Ankara eadd~ 

No: 100 Tel;.:..,f adrwi: MWiyet, l1e 
tan bul. 

Telefon numaralan: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

Ecnebi edebiyatı 
Yazmak bahsi 

Paul Val~ry muhatabına dai- sl llzım gelen tcY sadeliktir. Sa 
ma yeni bir libasa bürünmüş fi- delik kelimesinin manasın: faz. 
kirler getiren bir ediptir. Ekseri la basitleştirmiyelim: Ondan 
ya, muha.rririnq bize ne söyle- maksat fikrin kıymetine, asale
yeceğini az çok biliriı:. Merakı- tine sada yahut şekil itibarile 
mızı uyandıran, ~ söyliyeceği aH/et ifade eder gibi görünen 
değil, naıııl söyliyecefidir. Ye- kelimelerin yalancı krymetini 

Kendini teda eden bir kadın 
-Bre2ilyıı hikayesi-

ABONE ()CRETLERI nilik ve ıtti:ı:ellik fikrin aeklin- il&ve etmemektir. Hatta fikri İhtilAl henllz bitmemişti. İh- Kadın şiddetle reddetti. Son-
a Türkiye için Hariç için dodir: Hatti bütün kıymet ve tamam ifade etmek için bu ke- tilalciler her şeye karşı, her ih- ra: 

a aylığı 400 ı.uruı soo kurut manası da. Denilebilir ki ayni limelerin tahakkümüne tabi timal önünde son derece uya- - Ben, dedi, isnat edecegi-
ı; .. 750 ,. 1400 " fikri kaç ttirlti ifade ederseni:ı: olmaktansa :ı:evkin ihtarım nık davranmak mecburiyetinde niz cürümleri kabul ediyorum. 

12 .. 1400 .. 2700 ,. manası o kadar defa IU:ğişir. Bir dinleyip icabında na ta- idiler. Kendilerinin kuvvetleri; Ben casusum. Ben mahkOm e 
_ -~ _ • muharrir için en büyük hüner, marn ifade etmek mürac- vazivetleri hakkında öbür tara- dilmeliyim. Vazifenizi yapı-

Gelen evrak geri verilme:ı: vesa.itini kulla~asını ?i~mek, cahtır. Valery: "İki kelime ara- fın en ufak bir malOmat elde et nız!.. 
Müddeti geçen nüshalar ıo kunıı ve l_>ılh~s~a alıştıgı, sev~ığı, h~s sında "ehvenini, daha hafifini mesini bile istemiyorlardı. Ertesi sabah hapishanenin 

tur, Ga•ete ve matbaaya ait itler sas~yet~nı okşıyan kelımelerın intihap etmelidir,, demekle san İhtiJal harel:etinin bu mü- ufak bir höcresinde ihtiyar bir 
için müdiriyete müracaat edilir. cazıbesıne kapılmamaktır. İşte atın bu ana kaidelerini kat'i bir him vazifesi genç binbaşı Fer- .

1 
b k d k 

Valery bu noktai nazardan em- şekilde vazetmiş oluyor. nandez'e tevdi edilmisti. Yaka- ·pdapaps 1 e u a ınd onuşuyoı-
Gazetemiz iliınlann mea'uliyetini · h · · Ü A • u apas soruyor u · salsız ~ir mu _arrırdır. slu~un- Fikrin, san'atın, ifadesine ve ladığı casusa karşı merhamet- · · 

kabul etmez. daki vtizuh, ısaıbet ve emnıye şekline harikulade bir yenilik siz davranmak bıı genç zabitin - Mücrim olmadığın halde 

Bugünkü hava 
Du:.. hararet en çok 12 en ız 4 

d •eo ıdi. Bu~lın ruzg~r mJtehavvll 
escceı hı · • kı•m :n kap.i ı olacaktır. 

Keşişlere gıpta ! 

onu en mümtaz üstatlar arasına vermiş olan Valery esas itiba- ilk vazifesi idi. niçin her şeyi kabul ettin kı-
yükseltiyor; ve lisanının karan- rile yeniliğin aleyhindedir: "Ye Onun için herkesten ve her- zım? .. 
lığı ile .şöhret b~muş olan b~ a nilik, eşyanın fenaya mahküm ııeyden şüphe ediyordu. En u- - Ben masumum. Buna vic
danı, dıkk:" !dılırse .en. va~ıh, olan kısmıdır. Yeniliğin tehli- fak bir şüphe üzerine yakala- danen eminim. Böyle bir güna
e~ berra~ ~sluba ?1alıkt~r. Çun- kesi, yenilikten derhal çıkma- nan bir adamı saatlerce ve hat- hım yok .. 
kü ~nun ıçın .kelımel~~ın kıy- sındadır: Gençlik gibi, hayat gi ta gilnlerce istiçvap ettiği görü - Niçin kendini idama ınah-
metı ahcnkle~nde deg~l, mılna- bi." Bu sözden maksadın ne ol- Jüyordu. kfı mettirdin kızım? .. 
l~rındad~. Bır .m~harrırln ekse duğunu keşfediyorsunuz. Miıel- İhti lal, mııvaffakıyctinin biı- - Ah, size söyliyeyim. Eğer 

llIIXIXXXXX%XX• 
• ()nümüzdelr.i cuma ~nnu sut 
4 18,30 da 

Fransız tiJatrosun~a 
mefbur viyol onisı 

.J AC Q U ES 
•THIBAUD 

taralı adın ilk konıerı 'erilecektlr. 
30 Tcşrinhani pazar ıı;ıinu 

saat 18,SO de 

Veda konseri 

Yarın akı•m 

ASRI Sinemanın 
\'tSi salonu •comedle Fraı.s.ııse. 

Şurekbından ve geçen sene ken· 
disine yapılmış olan Jldfaıları hı-

nrlayın halkımızın peresıişktrı 
parlak artist 

MARIE BELL' in 
tem-ili muhrcf•mi ve ( Beaıımar

cbaıı ) nln fah<••rİ 

FIGARO 
ilimini görmek ü~ere koşacak te· 
maşakiranı ulak ~elecektlr. Bu 
filmde MARIE BELL ile beraber 
ARLE'ITE MA.RCHAI"., E. VAN 
DURAN ve "Comedle Frınıme. 
den JEAN WEBER oynamaktadır. 

Bir arkadaş var, Akdeniz!n 
c Afrikaya yakın bir adasından
t dır. Bir münasebetle birlikte :ı:i
I yaret ettiğimiz bir papas mües
c sesesinden çıkarken dedi ki: 
t ·- 1\'Ionşer gfıya bu herifler 
c tariki dünyadırlar. Yerler, içer
r Ier, okurlar, gezerler, borç ola-

rıya, kelımele~ı bırer v~sıta ola lif, edebiyatta mutlaka "yeni- yük bir kısmını da bu uyanık ben bu genç zabitin askını din
rak kullanac~gına şekıl veya lik,, yapmak arzusunda olan a- zabite borçluydu. lemis olsaydım beni kac:ıracak 
sadalarının fusununa dayanamı cemilerden bahsetmek istiyor. Gene şüphe üzerine biri yaka tı , kurtaracaktı. Fakat beni kur 
y~r~ onlar~ a~e~ olduğu düşü- Ve hakılô yeniliğin nasıl yapı- lanmıstr. Fakat. bu bir kadındı. tarırken kendisini idama mah
n~lurse V:al~_ry ~ı~ bu hususta- labileceğini bizzat eserlerile gös Üzerinde ganp bir mektup kfım ettirecekti. Evet. . İhtilal 
kı kudretı busbuttin şayanı tak termiş olan bu emsalsiz muhar- bulunmuştu. onu affetmezdi. Onun için ben 
dir görülür. Hangi_ sahada ol.ur rir, san'atta daima riayet edil- İçen giren ve sert bir hare- her 5eyi kabul ettim. 
sa olsun, ~ulla_n?ıgımı~ ate.tın, mesi lazım gelen bir kaide da- ketle ı.elam veren askere biraz Az sonra gardiyan 
m?.lzem~~n es~rı o.~aga daıma ha vazediyor. evvel tutulmuş ~lan kadını :; e- kadını götürüyordu... gelmi~, 
mutemailız: Çunku onları kul- San'atta ilhıım denilen bır a- tirmı:sini emrettı. 

t 

• 
Bu günCCM•D 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
• Saat 1 8,30 matinesinde fevkalade bır programlı 

: EURYTHMIE'ntn 
cak, kart, çoluk çocuk düşün
mezler. Dünyada hiç bir kaygu 

r lan yoktur. Ben hemen cevap 
t erdim: 
~ - Azi7.im, ne duruyoreun, 
r. emen papas ol! 
• 
'' Latife bertaraf, ba:ı:an ııu 
t :>ünya dağdağasma bakıyorum 
t ·.a tariki dünya isminde başını 
t dinleyen bu adamlara o arkada
z şım gibi lxyhude r;ıpta ediyo
t rum. 

Avdet 
Siyasi seyahatlar listasının 

s (avdet edenler) sütununda " <! 

s rayı tebdili abu hava karşıyaka
c ya gitmiş olan Ş. K. hisar meb'
t usu M. E. Beyfendi avdet et-

. • mişlerdir." 
r Haberi okunmuıştur. 

~ İsteyenlere 
Bu sütunlarda arasıra egn 

veya doğru kendilerini alakadar 
etmiş şeylere rastgelenlerin bi

t ze cevap yazmak istedikleri hal 
r de buna yol bulamadıklarını işi
r dıyoruz. Ayni us .up ve eda da 

· t olmak iı:zere bu sütunlara o ce
vapları maalmemnuniye derce

r deriz. 
ı Yeni şarkılar serisinden 

A. N. B .. ye ithaf (dünkü 
makamdan) . 
" Bu ınk.rtaı lıit/Jı. lc i bahtın .şıtabı var 

t ismet medar e lan cıb~t~ inıı:ı•bı var. 

Eyler ne$İl1ll lıkıı biz~ 61tdibl.dı •am 

~a k.~lana aramızda bir nevi milin de mevcudiyetine kani ol- Az sonra içeri;·e giren kadın 
laAubaJ.ilı~-~yda ol':11" v_e bunun mıyan ValErynin nazarında yaıı metin bir vaziyette kendisine Mektepliler müsabakası : 
hastl ettıgı otomatı~~n. kolay mak, a03ğı yukarı hendese gibi ne sorulacağını beklerken genç "" '""" '"'" 
lık vıe rahatına kendımızı terke sarih ve kat'i bir fenni tatbika :ı:abit mümkün olabilen bir neza S. C. F.nın infisahı 
~eı:Lz. B~ biziml; _ad;~ teş- benzer. Ü s!Obun berraklığı hen zaketle; . . .. .. . .... 
nkı me~ ederler; ış~zın ya- dest hatların va:ı:ih ve gölgesi:ı: _ Oturunuz, dedi, maznun 0 . 80 ıncı .. haf.tW?1 4 unculu~
n~ gorur~.er. Öyle ki on~arla feklini hatırlatır. Berrak bir iiıı- tanık bir kadını, karşıma getirt nti Erenkoy lısesınden 14 Nı
mucadele f?Y~e durı~ miima· lup fikrin berraklığını göster- miş olduğum için çok müteessi met H. kazanmıştır. Yazısı şu-

: ••:o:ece:o son te~m!!si~li~!!!~~~~~ 
TşK GECELERi ntn gtiıel mübdiası Tiyatro - Sinema 1 

tat yol~u ı~tıyar ~~n:ı:. H~l- melde kalma:ı:; onuıı <U:rinliğini fim!.. dur: 
buld sanatkar, vesaıtine hli.k~ ıU: gösterebilir. Aıker aldığı işaretle dışan 80 inci haftaının en mühim 
~dır~ aa~al~~ ve renkle~ Bu iki küçük cilt, etıebiyat çıktı. Kadın pek genç değildi. haberini S. C. F. sının infisahı 
tekille.nn sı~nı ~:ı:arak vtic~- ve san'at hakkında biri digerin- Fakat çok güzel ve bilhassa teşkil etmektedir. 
de g~rmek ıatedıği_ esere. kabil den doğru ve güzel daha bir çok pek cazibeli bir kadındı. Vaziye ÜÇ ylık bir ömre malik o
ol~gu kadar. n_et _hır ş;kıl ve veci:ı:elerle doludur. Bunlar, za- tindeki metanet genç binbaşı- lan ve tek fırka siyasetine niha 
mana vermeıını bılendır. manıım:ı:m en yüksek dimağla- nın bilhassa nazarı dikkatini yet vererek kontrol tesisi ga

V alery'nin yeni çıkan iki ese- rmdan biri olan V al~ry'nin be- celbediyordu.Kadm karşıda bir y;sile teessü.s .eden bu. fı.rka Ga 

MARlE BELL 
ALBERT PREJEAN ve 

ANDRE ROANNE 
ile beraber temsil ettlli ikinci ve 

tımımen Fransi&cı >özlü 

Tehlikeli Oyun 
filmi pek y&kındo 

MELEK 
el nemasında ri .bizi bu hususta mükemmel dii telakkileri hakkında bi:ı:e bir sandalyeye oturdu: zı Hazretlerının tasvıbıle te-

blr tar:ı:da tenvir ediyor: Fakat fi:kir vermekle .. ~?J~yor'. ~on- _ Soracağını:ı: her suale va- şekkül ve faaliyete geç~şti. iraesine başl.nacaknr. 
bu sefe~tatbikatla, yani miııal- sıeu~ !es~e .mubdı1;11~n d~şunce :ı:ıh, kat'i cevaplar vereceğin- Bunu herkes ~e?illwuyetle MAOAM GABRIELLE DORZIAT 
!erle değil münhası.ran nazari- ve fikırlcrının seyrını takıp ede den eminim dedi si:ı:i bekliyo- karşılamış ve Gazının mcmle- TURNESi. "lN veda temslllerl 
yatla (1). 'Kısa, sarih ve kat'i bilmek. :ı:ev~ini de bahşediyor. rum.. ' ' ketimize. yeni bir ibdaı olarak Bu ıkfım 1111 ~1,30 dı FRANSIZ 
formilller halinde ifade edilmiş Bu nefıs kıtapları okuyunuz: Bunu dedikten sonra bir kolu nazarı dıkkate almıştı. TiYATROSUNDA 
olan bu fikirler silsilesini takip Onlarda (bilhassa Litterature nu kaldırdı nazarlarını tavana Fakat bugün bu yeni dogan M&dam Gabrielle Dorxfaı ıtreflnc 

ls.B. Darülbedayi 
temelllerl 

il il 

11111111 

(omedl 
5 perde 

Yazan: W 
Shalı:upeır< 

Tercüme eJen 
M. ŞUkril B. 

Bu ıkşım tınlformalı sabtıan. 

biletlerde tenzllit Yardır. 
ederseniz müellifin yazı ya:ı:- de) sizi yeknazarda isyan etti- diker gibi durdu çocuğun infisah ettiğini Lider veda ~ala mü,•meresi olarak Buske 
mak san'~tı hakkındaki görüşü- rec~k olan fak.~t bi~.~~d?et son Ne oldu? .. G~ :ı:abit yerin- Fethi Bey~n; fır~sını .~aı;ıat~- nln en meıhur ııhueri ol•n Ticaret itleri umurrı 
nün pek sade, yani pek açık, fa- ra !~a~et ve şumul~nu hıssede- den fırladı. Kadına doğru iıerli ~k, teşk1latmı .. Iagvettıgını go- mUdUrlU§Undenı 
kat o kadarda esaslı olduğunu cegınız bazı nazarı yeler bula- verek: . ruyoruz. Bu munasebetle Fet- CO\lF.Dlı<:N"lE: .ıo ikinci t<frin 830 tarihli it•· 
anlarsınız. Ancak edebiyatta caksınız. Valery müstesna bir · _Sen misin s~n misin? .. di- hi Bey bir beyanname ııeşret- Pll·c.i temsil edil ·cektlr. nun hükümlerine tevfikan TUrldyede 
sadelik denilen şeyin en müşkül f!kir m.uha.rriki~ir. .on~a bir ye haykırdı. ' miş ve beyannamesi?de infisa- Perde aralarında !adam Dorlzat i~ yıpmığ• izinli bulunan wcncbl 
iş olduğu da düşünülürse Vale- fıkri, b'.r nazarıy~yı .tahlıl et- Beni hatırladın değil mi? ... ~a sebep olarak, G~zı H~zretle- ve \lösyö \lıgn te r t ıra f·ndın mo- şlrk<ı:orinden lıılyın tabiiyetini hal• 
ry'nin va:ı:ettiği kaidelere riayet mek yüksek ve asıl hır meşgale Beni unutmadın değil mi?.. rıle karşılaştırıldıgını ızah ve nologh.r söylenecektir. ( Sikmıt Acentehonelerlnl ışletnı•ıl 
etmek için san'at vadisinde fev dir. Kadın hiç bir şey anlal'!lamış iddia etmiştir. Yarınki Per~embe günU tılebelere ve için " Sagu .. Anonimılrektanll 
kalade bir iradeye sahip olmak -~E.ŞAT NUR!_ görünüyordu. Fakat o devam et Halk Fırkası mehafilince da halka mahsus bir matine verilecektir. Saga, ' octetı Anonimı Commercl-
lazrm geldiği görülür. Filhaki- Elim bir ziya ti: ğılmaya sebep; S. F nın idare- Bu mılinede Racine nin şah ale e f'inanzlıriı ) ılrketl bu ker< 
ka, yukarda da dediğim gibi san - Nasıl?.. Unuttun mu? .. sindeki yolsuzluklar ve i ı'are- eseri ol•n müracaatla flrket namına yıpıc•l' 

:o; abık lst!Jıkılm Ye m•habere ti un atta kolaylı.,aın cazibesi hemen Bundan on sene evvel seninle sizlikler gösterilmektıedir. Di- 11 L", R .. N 1 C ıı:: l•lerden doğacık d&Y&ludı b t mUfetıl, 1 l\.llralav Cemal B. irtihal ,. ,., • dll o 
mukavemet edileıniyecek kadar ilk defa tiyatroda tanı~maclık g· er taraftan Fethi Bey de müş mahkemelerde dava eden •e • • etmi ıtlr. Cenatr•I bu~ün ögleyin Y piye;l temsil edi le cektir. b 
kuvvetlidir. Bu kolaylığın da Kızılto rıkıa ı hl amur cıdde<lnde mı? .. Herkes gibi ben de senin kül vaziyette kaldığını idoia et- Bu maıinenin fiatlırı: koltuklar ve üçüncü şahıs aılıtlırtlo buı• a· 
itiyatla zevkin bir nevi imtiza-ı (8tı n umaralı hın esin ' en kaldırıla- ateşli aşıklarından biriyd;m. mektedir. 150.200, Balkon 100 ve gılari 50 lunmak n şirket namın• .ız"ı iıJJSI 
cından hasıl olduğu malumdur. rak Karaca Ahmetteki ıehiıli ıt. del· Sen herkesten esirgediğin ilti- 1 Serbest Fırka taraftarların- kuru<t ur. ya ı : lthlycttar zevattan lı iıll• nıU! 
Binaenaleyh yalnız itiyatla de- nedolecektl r. \Uksek bir asker ve fatı benden esirgemedin .. Şöy- 1 dan bazıları Fethi Beye hak tereken lmu koymak ıızre ıtafıel• 
ğil, zevkimizle de mücadele et- fen •d•mı ve aynı zamanda çok le.. 1 vermekte ve bazıları da kendisi l ' ıng•lu Si n emasın da perı ombe Grasso efendiyi Tıırkly ~ için nıudd· 

FELEK mek mecburiyetinde bulunduğu temiz bir insan olan ıııerhaıu müşı- Kadın hep susuyordu. Niha- ; ni mes'ul addetmektedirler. goııır ak mı komik Şe vki Bey tem ril san! ve vekil ve ( Ceure oıı· 
------- muz anlar olur-, • rUoileyhe mağfiret diler >C kederd ı · yet: . . - - - YARii-; AO:Ş .'ı)! •i'1Crı . on hatıra f&rkısı kahramanı vari ) efendıyl de tirketln Ad•~~ 

Darülaceze oandosu Şu halde sanatkarın her şey de aile>ine tulyttler rderktn lmn- - Yanlışını;,. var, dedı, benı F h s· d Nezihe hanım tarafındun konser ŞubC!i vekilliğine tayin eyJedfğ!P 
Darülaceze bandosu Beşiktaş den evvel kendinde temin etme buldaki silth uk&daşlarımıza ve bil- başka bir kadına benzettiniz.. era ınenıa a kemancı Aleko udi Yorgi ve arka· blldirmlş ve ltzım gelen veslk•Y' 

ta bir bınaya nakledılmiş ve busa bütün l•n kıt'alırı ubiıa nın• - Hayır, hayır... Cietta... Sl'\K,IA·UPr:RET-\'ARYETf: dııbrı lştlrıkile Şevki Bey tuafın- vermişıl r. Keyflyel kanuni bUkü; 
program asrile irilerek tedri- (1) Pauı Valir:y: Littôrature •• C•hı- cenaze ll'eruimine iştiraklerini rıe& Sen Cietta sın- Beni çıldırtan, d• 11 nürrkkep fnkalidc mOumere d&n rehlikell r&ndevu ler ~ m tıı ı •k görtii mUı olmakla 1 

&ata başlanmı tı r. er B-1910 Na,ir i Gallimard, Pariı. ederiz. Muhabere :\Jıifetti1U51 bir türlü unt,,!l.'!!!!lldığım Cietta.. . . __ __ _ _ olunur. _ Be1-

l1arile ıslatması, yalvarıp ya-1 Si iç in pıÇak pek aıa kemiğe da 1 ayakla~ımı- sıkı sıkıya saıanel 1 nunda yaşamak, bunu iyice ka· - Günaha giriyorswı ( Mllli11et) ln t'df'bl romanı: 34 

ı 
karması epey sürdü. Amma yana bilirdi.Ben de tuhafım. Fe !eri soğuyuverdi, ha ı yukarı, fana koy. Ne yapsan boş. Ben kiys !. . et· 
ne yalvarış, ne ağlayış? Bir na yaptım. Ayaklarımı avuçla- gözleri bana dikili kaldı: seninle yaşayamam, ?ana ~~ı- .• . - Belkiys,_~~ tasavvut 
adamın bu yaşta bu kadar kuv- nnın içine almış, ağlar, yüzünü - Belkiys Hanım, bu sözler !ık edemem. Sen benı sevdıgın tıgın adam degıl~:;: dı!1· 
vetli bir heyecan ve ihtıras ile gözünü sürer: bana söylenme:ı:... için değil, kalçalarımdan hoş- - Hk defa sevdıgım ka 
çırpınıp göz yaşı dökmesine - Belkiys beni sev!... Dedi. Fakat, ben o halimde !andığın için ayaklarıma kap~- ıın !.. . . konu!ill' 
hayret etmek kabil değildir. - Belkiys bana acı... yine hiç bir şeyin farkında ol- nıyorsun. Fakat ben senden luç .. - Sız! bu tarzda 

, -·... ~ ' . . .. . . ~ ' 

es hasta var 1 
Fakat, sonunda yine ona a- Filan derken büyük bir kaba madan, başka hiç bir şeyi dil- hoşlanmıyorum. Yüzünü görün- gormek ıstem.em ... 

EteDl iZZE1' lğır bir şey söyledim, onu öy- !ıkla: . şünmeden söylemeğe devam ce tiksiniyorum. Bu haldeki bir - Hata ed~y'?.rsu.ı:ı~.~ .. U il ııJ· 
. . . . le fışkırttım ki, bir an için- - Paşa Paşa .• Sen dünyanın ettim: kadınla nasıl yatabileceksin?... - Yanlış duşundugun z 

lannda ~ır. ıştıha ılacı gibi kul- aşklar istenilen ve alrnan aok- de gö:ı: yaşları kurudu ve hid- en aptal adamısın... - Bu, sözlerin söyleneceği Utanmıyor musun? .. Alnıma ta man.la anlayacaksınız. · .: ıedit' 
lanmak ıstıyen adamlardır. Pa- !ardır. Vitrinde beğenilen bir. detinden beni yiyecek gibi Dedim ve.. Yine bu hırçınlık adam tamamen sizsiniz. Size a- banca dayayarak koynuma gir- Dıyordu. En sert soY . 
ıa ~a _hende hu. lezzetı bulmak, kostümü alır gib~. C~}?d~ki ek 1 oldu. Belki ı;ıaşanm yerinde hatta biraz terbiyesizlikle: it olmıyan bir kadınla hala meş menle bu hal arasında ne f31rk şey: .. . . . 

1 
kimse ışıt 

u ı tıhayı . edınmck, h~ ~~v~e mek parasını begendıgı bır dan/ hoyrat, kaba bır adam olsaydı _ O her tuttuğun ve dokun- gul oluyorsunu:ı:.. var? Yaptığın ırz eskıyalıgm- -. Soyledıkler~nı.z Jur Ve 
do_ymak ıstıyenle:~en hırısıdır. tel parçasına veren_ ~adınlar bi- yalnı~ ~ı~makla kalma:ı:, suratı duğun et parçası Cahidindir. - Siz benimsiniz. . . dan başka bir şey değil. ~faya ~esın, ç~k al.eyhın~~:r~ 
Aglaması bunun ıçın, çırpınma- le çoktur l Fakat, bızı maşkımız ma bır ıkı tokat da yapıştırırdı. Sen hala hiç bir şeyin farkında - İşte hatanız. Ben sızın de- da Paşasın, kibarsın, asılsın. Sıze terhıyesız .. de d . 
sı b_un.ın ıçin , bütiln şeref ve s~r malik olmak a~:ı:~sw:ıdan daim.a Doğrusu, çok kibar, nazik bir. değilsin. Ne kalın kafalı adam- ğilim. , Senin yaptığını köprü altında Oldu .• ~uı:ıd~? son;:ra ahİÇ l ı 
v~tını ortaya k?yması _bunun ı- u~a.ktad.ır! m~lıkıyetın ta kendı- adam. Bu nokta üzerinde kendi ! sın... - · Karımsınız L yatanlar bile yapmaktan utanır -. ~ır ı~ı gu~ca~ Cahidi ıı 
çın , Y_arama_z.hır çoc?gun . tut- sıdır. Bızımkine: &ine hiç bir şey söylenemez. De Diye söze devam ettim. Bir - Kat'iyen. !ar... . şeyınız ka may imdi ııas·ıısı 
tıırdugu _şeyı ıste.mesınd~kı hır- - Aşk.··. rebeyliğinde, bana karşı işledi-, taraftan ben de mazurdum. Ben - N~.sıl olur?... Diye, söylendım. · Söylen- nutacaksınız.. Ş 
_ınlı~l-~ ıştahlı hır e~keğın be: Onlarınkıne: ği bu en büyük günahta bile yi-,de isteyerek söylemiyordum. - M~<eınmel olur, eğe~, ~llıdim ve: nı~~di ve .. Yine reveraı. t;ırı 
gendıgı hır kadını ıstemekte~ı - İstek.. ne hir olmazsa yaldı:ı: yerini tu- Ben de asabi idim, ben de her- Y .. apt.ırdıgınız sahte, yalan ?ıkah - Tuh sana ... 
h h d V Y d k ı b nı unutmaksısın: . ırs ve eyecanı aynı ıey ır. eya: tan bir efendiliği var. hangi bir insan için en müşkül u~enn ~ . asa gene sız c- Diye de adamcağızın yiiziine _Allah rahatlık versın... _ 
Bir kadının bir gecesi için bü- - Ş~hvetl · Bazıları: sayılan bir an içinde idim, ben nı kendınıze karı Y?"pamıyacak- tükürdüm. Ben. bütün bu suzle- Arkı<~ 11 

tün mevcudiyetlerini seferber Denır. İşte palfBnın anlayama _ Pıçak kemiğe dayandı... de hayatımı altüst eden bir ha- sınız. Bu yatakta sıze yer yok! ri söylerken hiddetinden keneli Diye oda?an ı;ık;~~ınıa ._ ~'~: 
edenler az ~eği~lerdir. Baltacı dığı nakta. . . . . . Der, köpürürler ... Vu";1r, kı- il~nin sarsın~ılarr arasınd~ i- Daha kaba, d~ha .~ya~ı: kendisini yiyor, fakat. yine .. s• b·ı dan ?a Harık~~ı iit iiyorııı:ıt " 
Mehmet kımdır, yaptığı şey Paşanın dızlenmın dıbıne ka- rarlar .. Bunda o yok. Benım yap dım. Böyle soylemem galıba, - Paşa .. Benım ıçın ıkı yol rın en dayanılmazını goste- derdı. Şimdi ş (Bitmedi) 
bundan başka nedir?.. Bö •le panıp ayak bileklerimi ıöz yaf ttifım feV kıarşısında bir başlıa- çok atırına gitti, bird~n bire var. Ya ölmPk, ya Cahidirı k<>v- riyor. sadece: 

• 
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Spor 

Beogradski 
-- - --

Fut bol takımı 
gelmeyor 

Boksörlerimizin Rusya 

seyahati de şimdilik 
akim kaldı 

Bu iş ne olacak? j 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yeni bütçemiz perşembe gü
nü (yarın) divanda hazırlana
caktır. 

Müderrislerin maaşlarının 
bareme göre tespiti hususunda 
bulunan esas herkesi memnun 
edecek mahiyettedir. 

Bittabi divanda mesele intaç 
olunmadan daha ziyade ma!O.
mat vermek imkansızdır. 

Dün Beşiktaş klübümüze ~ütçemizde barem münase- 1 
Beogradskiden gelen bir tel- b:tıle h?_s~lC: !felecek f?z ılık 
grafa göre takımın İstanbul se- soylendıgı gıbı 300,000 lır~. tu~: 
~ahati şimdilik akim kalmışbr. ~or. :""ark daha az_?rr. Çunkü 
l>Unkü nüshamızda, Sırp takı- mudemsler kanaa~~rdır13:. •.. 
tııının Slavya ile geçen pazar ~aaşlann tespıt~nde buttin 
Prağda mühim bir maç yaptı- vazıyetlec nazarı dikkata alm-
fından, maç neticesinin şehri- mıştrr. • . .. 
~ize gelmediğinden bahsetmiş . . ~erşembe ıçtımamd'.l butçe 
tilt. Esasen Beogradskiden Ma- ışı. ınta~. oltm:ırak ~anf v~k~~ 
taristanda, Çekoslavakyada letme ~o~d;nlecektır. ~~lfu
llıühim bir turneye çıkmıştı.Bu nun~a ıhtılal ~~ktu.ı:. Butun mil 
lıırnede takım çok yorulmuş, d~msler kendı ışlerile rneşgul-
telgrafa nazaran oyuncuların durlı;r. . 
~a. ekserisi sakatlanmış oldu- . ~ J:?ıger t~ftan . e.debı~at ve 
gundan seyahatin tstanbula ıl~~ıyat .fa~ ltelen~~ _dıvan. 
kadar temdidine imkan mevcut mumessıllen yarınkı ıçttrna ı
olrnadığrnı anlıyoruz. Sırp ta- çin ehemmiyetli surette hazır-
kırnmın bilhassa son Slavya lanmışlard!;f. . . 
lt\açında çok yıprandığını tah- Bu f~kultele.rle dıgerlen a
lt\in etmekteyiz. Yugoslavya rasında~ noktaı na~ar f~kl~
Şarnpiyonu telgrafında maçla- rmın dıvanda ç.ok şıdd~tlı .~u
rı, 19 Kanunuevvelde icrasını nakaşaları mucıp olacagı soyle 

rica etmektedir. Halbuki bu niyor. --------
lt\evsimde seyahat masrafının 
Çıkması yapılan tecrübelere na-
2aran imkan haricindedir. Klü
Jllerimizin gene bir zarara ma
ruz kalmamaları için bu teklif 

Şairi ~zam, Lilsyen H. 
ile evlendi 

Bilmecemiz 

llugünkii lzqllmec•m 
Soldan sağa ve yukardan 

aşağı: 
1 - Nota (2). Koyun (5). 

Nota (2). 
2 - Çift değil (3). 
3 - Kırmızı (2). Uzak nidası 

(2) ' 
4 - Saçları düzelten (5). 
5 - Beygir (2). Nota (2). 
6 - Atıf edatı (2). Nota (2) 

................... mi! 

1 SEYRISEF AIN 1 
Merkez acenta: Galata kilprü 

Başında; Beyo~lo 2362 • Şube 

acentesi; Sirkeci"de :'ofilhildar 
zade hanı altında. Tekfon lst 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

(KARADENiZ) vapuru 27 
teşrlnisanı perşembe akşamı 

Galata nhnmındaa kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve dönilşte 

pazar iskelesile Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsiln, lnebo 
lu"ya uğrayarıı.k gelecektir. 

Mersin postası 
( Çanakkale ) vapuru 28 

teşrinisani cuma 1 Oda Galata 
rıhtımından kalkarak Ça · 
nakkale, Jzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, AIA!ye"ye uğrayarak 

Mersin'e gidecek ve dönüşte 

ayııı iskelelerle beraber Taşucu 
Anamora u~ravacaktır. 

Dalyan Marmaris yolcu ve 
yükü gidiş ve 6elişte Fethi
ye' de aktarma suretilc alınıp 
verilır. 

"eddedilmiştir. 

Şairiazam Abdülhak Hamit 
Beyin Lüsyen hanımla evlene
ceği yazılmıştı. Haber aldığımı 
za göre Şairi azamla Lüsyen 

Genişlik (3). Hicap (2). 11111~-..-----•-'!: 
7 - Beyaz (2). Yüz (2). Yelkenci vapurları Rusya seyahati akim kaldı 

Boksörlerimizin Rusya seya hanrmın medeni akitleri icra e
lıatıeri de yerinde olan bazı mü dilmiş ve nüfus kayıtlarına tıes-

8 - Köşk (5). Karadeniz postası 
9 - Esp (2). Yama (2). VATAN vapuru 26 

dahalelerden dolayı şITTıdilik çil olunmuştur. 10 - Geniş değil (2) · teşrinisani 
11 - Ayı yuvası (2). Ham Ç b . a edilmiyecektir. A. ESA T Maarif Emini Bursaya üzüm (5). Nota (2). arşaın a 

Tapu mektebi müdüril günu aqaını 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul-

iervet gişesi yandı gitmiştir 
ırünUn ortasında tayyare bileti İstanıbul maarif emini Mu-

.,, ' üçla.ıUbe vardır.Biri Servet gi- zaffer B. mıntakası dahilinde istifa etti dak lnebolıı, Samsun, Ordu , 
00 c dlger ilcisi Eınaf bankasına olan Bursa maarif işlerini tef- Haber aldığımıza göre tapu 

Gece aaat biri 19 geçe Servet tiş etınek üzere dün Bursaya ve kadastro tatbikat mektebi 
.ne ait kulUbeden yangın çık-
~ har-eket etıniştir. müdürü Sıtkı Bey kadastro fen 
rvet kifCSl barakası yandığı hal- Muzaffer B. cumartesiye ka- müdürü Halit Ziya Beyle bir 

Yangın ııöndllrillmil~tür. dar şehrimize avdet edecektir. ihtilaf yüzünden vazifesinden 
• an&nun elektrik tellerinin hn- istifa etmiş ve yerine dünden 
Q~ yapınaamdan çıktığı zannedili- Tnrk ocağında konferans itibaren tapu dava vekili Yusuf 

· . . . Bey tayin edilmiştir. Diğer ta-
1.tanbul clö. d" .. . ı 27 İkıncı teşnn 930 perşem- raftan Sıtkı Beyin muallimlik-

r uncu ıcra memuru- b ·· " k 21 d D k 
iıuıclan: e gunu a şamı saat e o . ten de istifa ettiği söyleniyorsa 
Açık arttınna ile paraya çevrile- tor Mazhar Osman Beyfendı da Tapu Müdüriyeti umwniye

teı, gayri menkul~n ne olduğu: . tarafından. "Sihhat sergi!~" sinden gelen bir emirde mektep 
~ 8eyoğlu A'!'erıka ıef.a~et~~ne~ı mevzulu bır konferans venle- te okunmakta olan tapu sicili 
n rşısında .zemın katında •,!<i. dukka- cektir. Bunu müteakip tanın- tatbikat derslerinin uhdesinde 

ı \'e fevkinde beş katlı kagır apar- • k' 1 k l" . . · · · 
tıı:ııa b h k t d .. d . 1 mış san at ar arın ıymet ı par oldug· u bıldırılmıştır . n~n e er n ın a uç aıre o up l l B · 
•kinci caddeye diğeri minare sokağı- ça arı ça ınacaktır. u konfe- M . f .. t 
tıa nazır maaınüştemilat sekıenkadar ransa herkez geledilir. aarı mus eşan 
j.dalı 62000 lira kıymeti muhammene O t Edimeye giden Maar; f müs-
ı:ı Beyoiilu Asmalı mescit mahallesi eve teşarı Mehmet Emin Bey cu-
'''.rutiyet ve Minare sokaklarında Hariciye Vekaletinden: 

""dit 139, 14ı, 143 ve 18 numaralar. .. . martesi günü şehrimize avdet 
ı\ıtırnıanın yapılacağı yer, gün,ıaat: Ü skup kançıları Rıza Beyın edecek ve İstanbul maarif mü-

la!anbul dördüncü icra dairesinde derhal İstanbul hariciye hazi- essesatından bazısını ziyaret 
~0·12-IS30 tar:hinde saat 13 ila 15, nei evrak müdürü İzzet Beye ettikten sonra Ankaraya avdet 
il• kadar. müracaati. edecektir. 
1 - İ!!bU ~<:ıyri n1~n?::ulün artbr· . --

ftı:> şatn.~:nesi 8-12-930 tarihinden -~~-> Barik, .hayat, kaza ve otomobil si"o't tiarıımı -ili&,. 
~~ha'_on -~3~.3,:;3 n~~r~ ile htanbul ~ . Galncado Cnvon hanında k.Un ÜNYO~ Sıaoi{TASl'iA ' 

0 tcluncu ıcra C.uresının muayyen 1 · Y . lıı 
~llrııaraıında herkesin görebilmesi ' aptırınıt. 
;çi,., açıktır. lli.nd~ yazılı olanlaı·dnn ' Türklyedc blla iasıla icrayı muamele etmekte olan ı 
'Qla ınalüınat almak istiyenler, işbu 1 

futnameyc ve 930·:l63 dosya numa· u·· N v o N 
~sı ile memuriyctimize müracaat et-
tn•lidir. 
ı - Arttrnnaya ittirak için yukar· 

dıı d .. • ı kumpnr\a~ın:ı bir l\erc tı,lt-rarnadan sigorca yaptırm:ı\·ı•u.ı. •- Yazılı kıymetin yüz e üçu temı-
.. t FÖılerilecektir. ---. 1 ell'forı: lleyo(:!ıı - 2002 .... l•--=;:,s-

--------l- Hakları l3pu ticiH.ile sabit olıru -- - -- -~- ---

~n ir.ctrkli alacakhbr!n diğer alaka- T·u· r k 
1
. 
9 8

.
1
. ş H 

3 
n k 

3 8 1 
b rların ve irtifak h•kkı sahiplerinin 

U haklarını v.- husnsiJe ~iz •e mas-
'-fa dair olan iddiftlarını itbu iliın ta• 
l"ihitıden itibaren yirmi gün içinde ev
~ rnüobitclel"İle birlikte memuriye
l.. · e bildirmeleri icap eder, aksi 
""ide haklan tapu sicillile sabit olmı
~ilıılar, sah! bedelinin paylaımasın-

hariç k~lırlar. 
• 4 - Gösterilen RÜnde arttırmaya 
''~k edenler artt;rma ıartnameaini 
~. rııu, ve lüzumlu ma!Umatı alınış 
~nları t'\mamen kabul etmit ad ve 
•tıbar olunurlar. Üstünde bırakılan 
~8Yri tne'\kulün bedeli zamanında ve
t 1tnezse rrayri mer.kul ikinci bir art
~l'ftıa iie satılır ve bedel farkı ve mah 
~ ın kalınarı yüzde bet faiz ve diğer 
, tarlar ayrıca hükme hacet kalmak-
1:•n rnemuriyetimizce alıcıdan tah .. 

1 
olunur. Bes numaralı fıkradaki 
~ tah~kkuk ~tmek kaydile üç defa 
ç rıldılrtan sonra gayri menkul en 
ı:t •rttıranın üstünde bırakılır. Şaı·t 
it alc:kuk etmezse artırma geri bırakı 
t il alıcı taa!ıhütlerinden kurtulur ve 
'>lıinatta ka!lı3r. 

S A b" • . ik" tt - ?"ttınnanın ırıncı veya ın 

•d <>imasına ve gayri menkule taalluk 
tiı en kanuni hakka ve sahtın tarzına • 

re diğer şartlar. 

it<\ P.tii~eı·akim vergi, belediye, vakıf 
Q'f'.' ınüşteriye aittir. 

hi,.. j~ınci arttırmada en ziyade sekiz 
.\. ıraya talip çıkmııtır. 
a •t rına ikincidir. En ziyade art

'( 
0 
nın Üz~rinde bırakılacaktır. 

t,,ij'lan gayri menkul yukarıda göa
~ 

11 
•n 20.12-930 tarihinde hanbul 

• hcij · 'tfıl{ . " lCTa mcn1urluğu odasında 
~., ·~~~ ve eö:;crilcn artırma şattna-

1 "Aıresi!lde satılacağı ilruı l}lu· 

Çocuğun en iyi arkauaşı ı 
kumbarası dır 

Giresun, Trabzon, Siırmene 
ve Rize ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafslllt için Slrlceclde yelken 
cihanında k!ln acentasına mü 

racaat. Tel. lstanbul ısıs -
NA GESOVJ<:SSE Dl
/.lü. !':. A VAPOIU: 

_ ·r~~rinisaııi Sah günil muva· 
salau beklenen Capo V ado vapuru 
26 teşriııisani çarşamba günü Katsn, 
Palermo, 1.ivurn ve Cenova)ya hareket 
edecektir. 

26 Te~rinisani çarşamba günU 
muvasosılaıı beklenen Capo Paro 
vapuru 27 ıeşrinismi Porşemb" günü 
: Köstence, Kalas ve lurnile ) ye 
hareket eJecektir. 

Biri:ıci \'e uçuncd sınıf yolcu-
ları için tenzilidı !ileler. u 

Fazl• tafsilAt a'.mak ve yolch ve 
hamule için G•lıta<la Çinili rıcım 

han:r.d' accnıosı bulun n lıııerconti· 
ncntole A. şirketine mür ıcaat. Telefon 
ll<yoA:u 1'29.ı-120~. 

--·--
TA ViL ZADE VAPURLAR! 

l\\ıı~taznm Ayvalık Postası 

ım-.. va~~ ı!:l!~.t F ~cm he akşamı s3:u 

ı ~ 1. .. ~ irktciılen hareketle Gdib Jlu 
Çanakkale , Kiıçükkuyu, Altın· 
oluk, E<lrl'mit, Bıırhaııiyc '" 
\yrnlıı);a azinıl't ve avdet edecektir 

Yoku l ileti ı :ıpur<':ı da verilir 
Adres· Yemi:!~ T:ııilt.ad~ 

biraderler telefon l,ı:ıııhul 22 1 O 

;-•-----•u _,.,.,.._ .. .., __ , 
ı ı~tanhul helediv:.>->İ ! ! ~ ~ 

i i hl.oları !' 
~ ... - .... _ .. _.,. ___ ~ ... ~ .. -..... -

rahpa~.ı, 

Z.ılır,l'i 

zarfında 

zarlık la 

Et 

u.ı u,i, lıc)o;);lll ve 
ha '""ıeler ı.,.ın üç ay 

lıızıınııı olacak ı·:ı pa
alın~c:tkttr. Talip! •rin 

29 te~rinisani <J,30 cumartesi 
y;unu "ıat on l,c,c kadar km 
zıın mudlırlıil!;ttnc ı'.elmcleri. 

l)evredileCL'k ihtir:t bcntıı 

'' J.ı:ı1~ttan ın:unul torbalar ,, 
hakkındakı icat için ~ın•i müdtiri · 
yeti nmumiyesiudcn iscih~al cchlmif 
olın ll 1 ni5an 19:!5 tarih ve ~96 
290 n .ıncr .ıb ihtira boratı nal<kındı 

bu kere b:tşbsını f<roğ veyahut 
i..::ıra verilect·ğinden mezkur ibtir.ıyı 

s:ıtın jfmak vt: y .1but isücı11r ttmek 
rrzusunda bulunan zevatın lstanbul 
yeni postahane ark.asında :\şır efen 
di kutüphanesi cadJesinde Turkiyı 

hanınJa 18·~2 nuınerolarJıı kiin 
vekili HA'.'>IH \.ALTE:R ISTOK 

lfyon Kara~isar encnnıeni ~ainıisin~en: 
Yukarı Pazar caddesindeki klisa arasına ı a olunacak mektep 

inşaau 20 teşrinisani 930 tarıhinden itlbarc 9 kAnı.;~.ıevvel CJJO 

tarih.ne müsadil salı gL'.lü saat on be,.te '"lalel kat'iyc ı ;~r kı ın

ınak ıizre 20 gıin müddetle ve k pclı zarf u ulile miln k· Jya 

konulmuştur. Talip olanların mezkılr günde \ iliiyet d~·ml ene 
mcnin.e ve şeraiti anlamak isteyenlerin on lira muh.bilin<le proıe, 
şeraiti inşaiye, münakasa ~eraiti ve mulrnv.le suretıni ha\İ dos· 
yayı almak için encümen ba~kAtiplii!;:ine muracaatlıırı il~n olunur. 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 
Cinsi aşağıdaki liste~ yazılı 18 kalem erzak aleni müaakısa ile alını· 

caktır. Münakasa Muşta yedinci seyyar j:!.lldarmı alayında I0-12-930 tari
hinde yapılacaktır. Şartn•me Gedikpaşadı jandarma imılithınesinde mcv· 
cuttur. 
Tahmin l'rfıktan Beher 
lnymeU k!losu 

Lira K. Kilo C 1'o. S 
8750 ı25000 7 
3200 80000 4 
1400 56000 2 50 

5890 73000 8 
1695 11300 1 !'i 
11112 1700 66 

62S 5000 12 so 
10000 5000 20 

400 4000 ıo 
1520 4000 38 
300 4000 7 50 
396 3JOO 12 
170 1700 10 
390 600 65 

1125 150000 o 75 
742 50 3000 24 75 
730 1000 75 

124.3 \?500 49 75 

% 7,5 te•I 
natı muvak· 
kate mıktan 

Ura K. 
556 25 
1140 
105 
438 
127 
44 
87 
7::i 
:ıo 

114 
22 ~o 
30 
13 
29 
84 50 
70 
Sô 
93 25 

Cinsi erzak Ne suretle mü-

Arpı 

Ot 
Saman 
Ekmek 
Sığtt eti 
Sade yıl 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Nohut 
Pirin> 
Mercimek • 
Pıtates 

Kuru soıı;>n 
Sabun 
Odun 
Kuru üzüm 
Şeker 

Goz ya~ı 

nakasaya nz
olundu&u 

Kapalı zari 
Aleni münılı:ısa 

• " 
Kııpalı zari 
Aleııl surede 
.. • 
• .. 
• • 
w .. 
• • 
• • 
" • 
" " 
w w 

" " 
" .. 
• .. 
" .. 

------~--~---·~---~---------~ 

Kiralık Bina 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Cagaloğlundı Hi!Aliahmer bin•·;ı itıi;olinde bulunan ,.e Emnivet Sandı

ğının mali olan bina kiraya vcrileceginden talip olanların <andık le\'ozım 
müdürlüğıine müracaat el'lemeleri !Azım g<lir. 

Istanbul Baytar müdiriyetinden: 
İktısat Vekaleti namına satın günü Defterdarlıkta komisyonu 

alınacak 85 ili yüz adet (Jeter mahsusu dairesinde aleni müna 
kasa icra edileceğinden talip o

Şerer) fabrikası mamuliUndan !anların münakasa şeraitini an
bordizo aletleri 27 /teşrinisani lamak üzere müdüriyete müra-
930 tarihine müsadif perşembe caatları ilan olunur. 

Deniz levazım ~atın alına koınisJonun~an: 
10,000 kilo yoğurt 3 kı\nunuenel 930 çur~amba ~ünu aat !Oda 

ilı:ık edilecektir. 
5,000 ,, süt 3 ,. ~ ~ ~ 

Deniz hastanesinin 930 mali oenesi ikind altı aylık ihtiyacı 

için yukarda mıkdarı yazılı süt ve yo)turt münakasaya konlmuştur. 

S k:l.nunuevvel 930 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 
onda yapılacak açık münakasada tl'klif edilecek fiatl:ır muvafık 

görlıldiiğü takdirde ihale edilecc~ !erinden tartname,ıni almak iste
yenlerin her gün ve Hrmck ist~yenlcrin ıntiııakasa giin ve saa
tında Kıısımpa~ada deniz Jenzım s"tınalma komisı onuna müra
caa~arı. 

~alıoratuvar masa, ~o a~ ve canıe~anları 
ve saire ınünaiasası 

Iktısat vekaleti tahlilatı ticariye 
laboratuvarı müdürlüğünden: 

Adtt 
1 Orta nıasası nıc~e 

l\ir:ıphanc 

5 Ecza dolabı krstane 
2 : Yazt m:ısası 

~ıılıit para vana 
.> Ucmir çinili masa 

Demir çinili camekan 
Tahlil;\tı tk:ıriye liıhorulU\ urına lüzumu olan yukarıda yazılı 

marangozlu1' ve demirciliğe murcaIJik malzeme aleni mıınakasa 

suretilc imal cttirilcccktir. ihalesi 18 kfounucvvel 9JO da saat 
!4 de yapılavıkttr. Talip olıınlanların ~·rairi anlamak için her gün 
.\li ticaret ı"ckteu;nılc lalıoraıuvar müdllrlüjtıine mıın:ıkasaya i~ti· 

rak i~ın de muvakk:ıı Lmin:ıtını Defterdarlık binasında iktısadi 

müess,,cln nıuha>d>lcili~i nzncsine ptırdıktan sonra mczkiıı 

tari'ı ve sa· tt~ Sultanahm tt~ .\H ticaret mektebi mubayaa ve miı
nakas:ı komisı onura ın ıracaatları ilan olunur. 

ISTANBUL V LAYET _ _ _ 1 
DEFTERDARLIK iLANL~ 
KİRALIK PULCULUK MAHALLİ: Istan

bul Tapu nıüdürlüğü içinde müsteciri tarafın
dan baraka yapılmak ve mukavelenin hita

mında bila bedel hazineye terkolunmak şar
tile pul salıcılık mahalli müzayedeye konul

muştur. Senelik kirası 360 lira, kiralamak açık 
athrma 4 kanunuevvel 930 perşembe 15 Def-

terdarlıkta. (M-344) 

KARON Alman Kitaphanesi 
Bevo u TUnel meydaru.nda 52a 

~ 
~ 

A~rıyan ma-
halle tat lk 

ediniz! 
Burk:ulmaJarda, romattzma· 
ya, lumbagoya vesalr buna 
mümasil arazda haricen ıs
tlmat edltecek en mükem
mel ve en müessir 1169 
(Atlcocka Porous Plaatera) 
dlr. Ağrıyı &ayet aerl tes
kin eder. r,.oıı~..,~~ 

ALLtiH:KS 
POAOUS PLASTERi 

• Her eczanede bulunur. \.. 
A.c•ntaııil ı J. BERT Wı ..... 

Posta Kutıau 288 Qala ... leianbuı. 

Operatilr Doktor 

.. 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
Ve cerrahi ha.stalıkluı mütehassısı . 

Divan yolu Doktor Eminpaşı sokak 
No, 20 • 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda
vi hanesi. l(araklJy Topçular cad
desi 34. 

Dr.HORHORUNI 
Frengi BelsoOukluğu 

!."ed.ıvi.1anesi Boyoğl• Tokatlıyan 

yanın~• l\le~tep so<alı: No. 35 Tel. 
3152 muayene her gün sıbahtan 
akş:;m1 kaJar 

Dr. Taşclyan 
Z1,Jırevi hastalıklar tcdaviha· 

nesi Eminönü l\linasyan ecza· 
nesi kar~ı soka~ında No 4 

Kumkapı iskelesinde maz
but 196 kilo meşe kömürü ile 
Haliç iskelesinde mahfuz 9/276 
Metro mikaba muadil 136 meşe 
kerestesi 30-11-930 Pazar günü 
ihale edilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. Taliplerde yev 
mi mezkurda saat içte defter
darlık binasmdaki ihale komis
yonuna müracaat eylemeleri i
lan olunur. 

BAKIJUZ \'rar 
DnŞEME\.ElÜNtzı llAltl. 

TEMiZLiYOR 

1>5oo-ı.nııı.ıı ltolaıca lohtlıı tuı.. 
Wininiz. 
Ta.t R ""'ırn GRnoe tıııt U 
'1M 9'C.V*W " ove..byın ... 
lhr INlt\1-"d.t' ruusaruba " ra 
tabtanu' Jltrti ,..o, 1ttbl oıl'u.r " 1Uo 
lnr trke tıa.:.waı. 
vn.t çını dunr " bu:ımak.la.n. 
lloşıtınek-n.. .otra '"9 muttak takım• 

• laıtnl ve JH muşambalatınl t&mı> 
ltr 
Yaş lut p&çaft'a O~riDf' ftrpi.Jea 
''r n V1rıl her durlu Jat t.kel•riııl 
cık&nr. 

Hanttutd• ı~m;ıl•1' irt• v .. 
tuUaJUIH •• 

~ 811~.ıırı L-•lıM fwt ~ J .... 

_,, ·?·111>•••' 

Mı ıkemei asliye üçüncü hukuk 
dairesınden: 

Madam Rozlnin Be yoğlunda Y c
menici 5okagında kddi zade hanında 

mukim Yasef .fendi aleyhine ikame 
.• eylediği bo~anma davuı tiz<rine y•zı· 

lan davetiye ,·arakasına arkasıuı v•· 
rlltn şerhte ikametglhının meçhul 
olduğu bildirilmiş ve illnen 1apılan 
tebligat üzerine de 83-11-930 tarihli 
tahkikat celsesinde lsbıu vticuı et
memiş olduğundan bittakp gıyaben 

tahkikat icrasına karar verilerek tah· 
klkat 28· 12· 9JO pszar saat on buçu
ğa bırakılmış oldul!;tından ıcv,ııi 

mezktlrda gdmcdigi takdirde gıya• 
ben tahkıkatı dtvam olunacağı i!An 
olunur. 



HlN SÔr~ 
BİR HESİM UN Si.NE ÇAHŞ,ı\l\ılBA 

26 rr. SANİ 930 

Jlillıyet 
r 

,r.ı marr ~·neserlerocu .ııan ~ .. yaz •.. Jiiltın\~ 11ariclnl ve havlısını gösteren bu iki resim 
e t. ıı iin nefaseti hakkında bir fikir vermesi ltlbarlle dikkate şayan~ır 

Sıhha t ve içtimai muavenet vekaletinden: 
1 Şark değirmenleri Türk 

anonim şirketinden: 

l{onya ntımune çiftliği ve hayvan yeti~tlrme müessesesinde damızlık hayvanlardan 
bir kaç numune, bir bugu, bir inek ve kısraklar. 

-::;;;;m~-mliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilim~--~~"ii~iiiiiii;;::-~-r;,---;~~-r;:--:--~--;-~.-~;--~;--.-;:====== 

Emlak veEytam bankası Istanbul ~0r:m:::ı-lll:!l--D------~11~~, 

Di;raribekir nümune hastahanesine alınacak 60 kalem ilfıc; ve 
tıb!.ıı :ıı:ılzemenin kapalr zarf usulile yapılan münakasasında ta 

lipierin teklifatı haddi layik görülemediğinden mezkur ilaç ve 
tıbbi malzemenin pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir.3-12-30 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla münakasası vekalette yapı· 

lacağından taliplerin şartnamesini görmek üzere içtimai l!'Uave
net umum müdürlüğüne ve İstanbul sihhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Şimdiye kadar Gaiııtada Bank 
Franko Azyatik tarafından öden
mekte bulunan şirketimiz aJ..sl
yoniarının 7 numaralı kupon· 
!arı bundan sonra Ömer Abit 
hanında 7-10 numaralarda şir
ket veznelerinden tediye oluna
caktır. 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Pıyongo baleti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TIJllHE PlllNG ~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 1NCl KEŞlDE 11 KANUNU· 
EV\1EL 1930 DADl . 

üyük ikramiye 

50.000 Liradır 

Deniz levazıınsatınalnıa koınisJonun~an: 
22500 
12500 
10000 
10000 
5000 
2500 
2000 
2000 

kilo 

.. 
,, 
,, 
.. 
,, 
.. .. 

patates 
pırasa 

ıspanak 

kuru soğan 8 - K!nunuevvel - 930 Çar~am 
hhana günü saat 14 de ihale edilecek-

kereviz tir. 

semiz otu 
taze bakla 

Deniz talebe ve efradının 930 mali ıencsl ikinci altı aylık lh-

tiyaciarı olan yukarıda yazılı ıekiz kalem sebze münakasaya 
konulmuştur. 

S KAnunuevvel 930 tarihine miisadlf çar~amba günil saat 
14 d~ yapılacak açık münakasada teklif edilecek liatlar muvafık 
görüldiip;ü takdirde ihale edileceğinden şartnamesini almak isteyen 
!erin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saaanda 
teminatlarile birlikte Kasımpaşada deniz levazım satınalm• komi
syonuna müracaatları. -

~tıne~, Erzat ve se~ze ınunakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
37 kalem erzak ve 18 kalem sebze 11-1 !-930 tarikine mü· 

sadif perşembe günü saat on dörtte lhalekri icra edilmek üzere 
kapalı zari usuiile ayrı ayrı münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin 

şartnamelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kllin mektebe ve 

münakasaya iştirak edfceklerin İstanbul iktısadt müesseseler mu
hasebeciliğine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları teminatı 
muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu mahsusunda tarif edi
len şekilde ihzar edilmiş teklif mektupları ile yev m ve saan 
mezkOrde mektapte müte~ekkil komi~yonu mahsusuna m!iracaatları. 

Şubesinden: ev et emiryo arı 
Esas No 

94 

~~~~!·n~i Emlak s enelik icar ·daresl_:lanatı 1 
Heybeliada Yalı caddesi 2 No. gazino 400.- Haydarpaşa ve cı \' arınd a muki m demiryollar memurin ve ınüs -

149 Kasımpaşa Eyyühüm mahallesi 41 , 'o. ha ne 72.- tahdcm'. nin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek dok-
150 

" " 
43 ,, ,, 72.- torlara kiral anac.ık otomobil için yapılan münakasaya ijtlrak eden 

235 Be~iktaş Fatmahatun mahallesi 1 No. bostan 60. -
252 Beykoz Tokat çiftliği tahminen 20 dönüın. ,, 66.-

Ba!Ada yaz ı lı emlak lıilm iizayede birer sene nıücldetle kiraya 
verilecei(indcn tali plerin ihaleye miisad if 8- ı 2-CJ;10 p:ızartcsi saat 
on al tı tla şubem i ze miiracaathrı. 

Pazarlıkla kita, ta~'i e~i 
Nafıa Fen Mektebi mübayaat 

komisyonundan: 
Tahminen (30) formadan ibaret (Betonarme) kitabı kağdı 

mektepten verilmek üzere pazarlıkla münakasaya konuldup;undan 
taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçclerini müc,,c,atı ikusadiye 
muhasebeciliği veznesine tevdi ettikten sonra yevmi ihale olan 
7 kanunuevvel 930 par.ar günü sant ı 3 te mekıepte müte~ekkil 
komisyonumuza müraeatları. 

Denizlevazıın , satınalına komisJonuıı~an: 
4000 kilo Zeytinyağı: J 8 kanunuevvel 930 per~cmbc günü saat 

14 te açık münakasa ile 
Deniz kuvvetleri levazım anbarı ihtiyacı için yukarıda yazılı 

4000 kilo zeytin yağı münakasaya konulmuştur. 18 k;lnunuevvel 

talipler tarafın dan te kli [ edilen fiatl er haddi itidalde görülmedi
ğinden işbu miinakasanııı 27- 1 1-930 perşembe günü yeniden icra

sı tak ırrti r et IT'İ~t i , . 

Bu i~L' tal ip ı lacak o tomobil ~ah iple ,· inin işletme müfdtişl i i\i 

kale ıııııtlcn tad . ı r ık etlcecklc ri şartnameyi oku\ arak yevmi mez
k tl rd. sa:ı t on j, ~te 1 l aydarpa~ td8 icra edilecek mün akasaya yüz 
lira tcrr ına t akçası nı ha ın il oldukla rı halde i ştirakkri ilan olun ı r. 

• • • 
2000 l\l 3 çam tonıru ~ u k apalı zarfla münakasası 8 - 12 - 930 

pazartc>t ı;ü n li s~a t 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde 

yapıl ·wa k tır. 
:\l ünakasaya i ştirak edeceklerin Teklif nıektuplarınını ve mu

vakkat tcmiıı .ı tlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
ka tipli i(ine \ermeleri l:\zımdır. 

Talipler miinakasa ~artnamel erini on lira mukabilinde Ankara 
ve J layda rpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
500 ton güqı;en 500 ton çam odununa kapalı zarfla münaka-

saya konnıu~tur. ,\i tina kasa 15 - xıı - 930 tarihinde pazartesi günü 
saat 1 S,30 da An karada devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

'.\liiııaka saya i ~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa kord
syon kıVipliğıııe vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa ~artnamekrini 3 lira mukabilinde Ankarada 
ve lla ydarpaşa idare veznıJerinden tedarik edebilirler. 

OllO tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de yapılacak açık • * * 
münakasada teklif edilecek Hatlar muvafık görüldiiğü takdirde l 46ll i\I 3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla münakasası 8- 12-
ihale edileceğfoden şartnamesini almak isteyen !erin her gün ve 930 pazartesi p;Jııü saat 1 5,30 da An karada devlet demiryollan 

vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatında Kasımpaşada deniz idaresinde yapılacaktır. 
levazım saanalma komisyonuna müracaatları. 1\lünakas ·ıya iştirak ~deeekkrin teklif mektuplarını ve muvakkat 

••• • • • • En son model ve gayet iktisatlı ••••••• teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon katipliğine 
Blitün kış mevsiminde on çeki o:lun yuine yalnız tıeŞ • veı mderi l~zımdır. 

~ıı.. Talipler m inakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Çeki sarfiyat yapan ve her 'ene tnmi re ~ d d ı k d b ı ı • ve llaydarpa1ada i arc veznelerin en tet ari e e i ir er. 

ihtiyaç Ş 1 K mar:.;aıı * • * 
ıtöstermeyen Samsun poz Löliii\ii erzakının kapalı zarfla m(ınakasası 9-12-
Qdun SObalanIDIZ 930 salı gu11u saat 15 te Sam ;un işletme müfettişlil!;inde yapıla

caktır. Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat temi-

ge)mİşlİr. ~ natlarilc birlikte Samsun işletme müfettişliği enciımcnine aynı gün 

i 
~~ saat J-J.,30 a kadar müracaatları. 

Her nevi odun ve kömür ve 0 ömine antra- ~~ Şartnameler uçer lira mukabilinda Samsun, Haydarpaşa ve An-
slt Steila markalı sobalarımız' dahi vard~r. ı kara veznelerinden iedarik olunur. 

lstanbul Meydancık, Tiırbe sokak No 6 _ • * * * 
••••••• Şlk Soba mağazası i\/. Şlrakyan ....... 750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

1 t ~ 1 
'
'I" t' ~ i\lünakasa 8-12-930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada 

S an U 1 ave 10 en• Delet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 
J 1 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-

lnşaatı noksan kalmış olan Sürmene kazası hiikOmct konağının kat teminatlarını aynı günde saat ı O ya kadar Münakasa komis-
13000 lira tahmin olunan müteba!ü nevakısı münakasaya vaz- yonu katipliğine vermeleri !Azımdır. 

~rf ~ Yl
'la" t' ~ ' " " ' ~ olunmuştur. Talipler miinakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka-

Je 1 ~ıını encuınenın en•, Taliplerin talsilAt almak üzre 25- 11-930 tarihinden 5-12-930 ta- rada ve Haydarpaşada idar~ veznelerinden tedarik edebilirie•. 
ll rihinc kadar Trabzon Başmühendisliğine veya Sürmene Kayma- * * * 

ı - Bedeli keşfi (11207) liradan ibaret olan Urfa Diyanbekir yolunun kamlıltJna miiracaat eylemeleri. Ankara'da açılacak ziraat sergisinde teşhir edilecek eşya 
ı 18 inci lcllomeırosunda Kerıeş çayı üzerinde beheri alıışar meıro açık· Liseler :.ıübayaat komisyonu riyasetinden:-- için nakliye ücretlerinden tenzllAt 
lığında iki gözlü kemeri! kArglr köprünüıı mılceddeden inşası ve ihale! Devlet demiryolları umumi idaresinden: 
kat'iycslntn kabulü tarihinden itibaren üç ay zarfında ikm&I edilmek üzre Ortalcöydo kAin Kabat•$ Erkek Lisesi pansiyonu hesabına yapılacak 
kapalı zarf usullle ve ıs teşrinisani 930 tarihindeıı 4 k&nunuevvel 930 olan Bedeni terblve salonu inşaatının 21 k&nunuevvel 930 pazar günfi saat 5 ktıııunusani 1931 tarihinde Ankara'da açılacak ziraat teknik 
tarihine kadar yirmi gün müddetle mtınıkasaya konulmuştur. dörtte kapılı zarİ usulile ihale edilmesi mukarrerdir. Talip olınlano teklif- sergisinde teşhir edilmek üzre, Ankara ile doğru iltisakı olan dev-

2 _ Mtınakasaya dahil olanlardan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu !erini komisyona vermeleri ve şartname Ilı keıifoamesinl görmek üzere let demiryollarında nakledilecek mevat nakliye ücretlerinden 
nisbcıinde depozito ve teminat mektubu alınacaktır. Kabataş Lisesine mürıcaıt eylemelerL umumt tarifeler üzerinden % 50 tenzilil.t yapılacak ve teşhir edll-

3 - Mtlnıkasaya lkıiılan fenni ve ınalisini İlpat edenler ka!ıul olunur Bursa "eledı'Je rı'Jasetı'nden·, dildikten sonra iade edilecek eşya da aynı tenzilAta tabi tutula-
4 - !\.lünkua evrakı keffiyı ve şeraiti mahsusuna ıevflkın icre U U U caktır. 

edilec, ktir. Tenzilat miiddetl: 
5 - Taliplerin münakasa ve ihale kanunu mucibince ıınzim edecek- Bursada in~a ettirilecek asri hal planlarının müsabaka müdde Sergiye gönderilecek eşya ıçın 1 kanunuevvel 1980 - 1 5 ka-

.. en' Son zamanlarda dilencilere .. ,, 
dl" ııık sık tesadllf etmeğe ba ıa n· 

En şayanıdlkkat olan cihe!l bV 
ların ekserisinin sahte 

alil olmasıdır. 

lmubul Bi rinci HIAs m- ıııu" 
1 uğundın: d· 

Adres: Beyo~lunda ls ti kU.I c:ı ~ 
desinde 45 No.da Piyano meıht 
sahlbiı Şakir Fevzi !ley 

llal ~da ismi ve adr·.sl yazılı ol•' 
Zaun lflAsı açılıp ıasliyenın. adi J 
k!ltle yapılmasını karar verılml: 
duğu.l'lan: yı 

1- Mtlfllsden alaca~ı ohn '~~ 
mallarında 1stihkak iddiasında bu bU 
nınların ılıcak ve iddialarını l~ı• 
il4ndan bir ay içinde eyyamı reslll ·,1 .. ı• 
mnstesna olmak üzere her gun dilli 
13-16 yı kadar Sultanıhmett• /.rınd 
binasında icrayı vazife eden bl ı.-rl 

. ıııe 
iflb dairesin• gelerek kaydettır n• 

Senet ve delter gibi delilleri her Jklİ 
fıe bunlınn asıllannı veyı tısı 
ıurertkrlnl elevrmeri. or 

2- MUfllıe borçlu olınlınn ;,_ 
kandı gösterilen müddet içinde bıııll' 
1 aıı mllcdırını yızdınnılan ve el' 
fında barekedn ceza kanunu ııı:df 
binec takibat ve meıuliyed 111 

olacağını bilmeleri. ıcıı ı• 
3- MU!llıln mallarını na ,ıJI 

ııbvi!Atı ve buna milmasll kıY111

1 .0ş O' 
evrakını her ne auretle olursa ıuı 

1 . r '' ellerinde bulunduran ar ıaıe oııu' 
ister banka ve sair mnessea• bful 
bunların üzerindeki haklın ııı;ddel 
olmak ıartlle o mallın ayni 111 lort' 
içinde daireye vermeleri, verııı•~1,,. 
cezai takibat ve meı'ullyeıe 0 ıJıkçı 
csklannın mueret bulunııı~ cık· 
rücban baidınndın mahrum k• a 
lınnın bilinmeıl. 1rıe1 

4- 6- llnci klnun-930 cuııı 0ı,-
d azılı günü saat l 3ıc yu kın ı J tik W 

lfl&s dılreılode ılıcakhlann 111~1-
tlmaında bızır bulunmaları 10

1 ıteıl" 11 ·1.k•' ilsin müşterek borç u arı al )<1111' 
oln ve borcu ıekelfül ıden 1 ~ıkl•~ 
selerln Jçdmıdı bulunuıığ• 
oldugu ilin olunur. ___.,.,-

ihtira nını ,, 
H uı•1 

" Ham Mı dlıa uııı ,_ odl . h•~·· 6 emsal taıfiyeıinin ısl&hı " 1 9~ 
K. ıvv• t' istihsal olunan 22 . b•r• 

wih ve 533 numerolu ibtı!~ u,t' 
bu defa mevkıi file konııı• .ıııec': 

ıcar e ı'r 
ahere dcvrtıleral veya •o• ' 

1 Galat• .e 
gınden talip olan arın fer~' 
nlll Rıhtım Hanında Robert 
mnracaatları ildn olunur.__.,-/ 

htıra nanı ıııW 
" Soğuğa ve aşınmal• 11~ u!~Jilt 

. ilk ıııı• b•1 tan gayrı mUıeessır çe 13 1u 
hakkında lnihsal olunan oet• 

. bU d 
J9l8 tarihli lhtırı berııt d<~1 

mevkii !Ut konmık üzre ıh•« 1al•P 
. d•n oı 

fera~ veı·a icar edileceğın o,bt' 
6 

(,'" ıu " olanların Galata'dı ıu urac••I 
Hanında Robert Ferrl ye uı lerl t klifnameleri puı:u olarak kAnunuevv ·lin tlurduncü günü saat 12 de ti temdit edilıni§tir. Müsabakaya iştirak arzusunda bulunan ze- nunusani 1931 ve mahreçlerine iade olunacaklar için de 15 kl-

Encümeni vilAyet kalemine makbuz mukabilinJe tevdi edeceklerdir. vat, şartnameyi görmek için heyeti fenniye şefliğine müracaat nunusani . 15 şubat 1931 dir. /. 
6 - Evrakı ketliyc ve projeyi gôrmck \'O dal.a fazla ıafsilAı alma~ eylemeleri ve ihzar edecekleri planlan da 11 kanunusani 931 ta· Diger şerait hakkında mallımat almak isteyenler istasyon ve d~ 

!arı il4n olunur. 

arzu eden taliplerin Urla Nafia b1şmahenJiıliğlne '"Y• .'ı.nkarada yolla rihine k;ıdar Beledi ve riyasetine tevdi buyurmaları icap eylediği ambarlarımız& müracaat etmelidirler. r: BurhaPe 
nna .. -t ;lA .. ı H•H•u• .,,.:ı- • ••l•r• il nl _________ ..!.,._ .L.:.ı ...... ..-ıt....~-----..:..-------=------.:.....:.. _ _:...!,..!!!!::::::.:.::::.:.::::::::...::.:::::.:.:::::....:.:.:::::;:.:.:::.:::.... ____________ :__MWj;,w..JJıo;.ı.ı.111..,_.:;.:;;;_~""111• 


