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hu kadar hassas ve müteyakkız bulunmak suretile muhalifsiz bir fırkanın mahzurlarını bertaraf etmiş 
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Tenk:;r~;:;;ı::b;jwırı=rrr•rrm ~ 

S~rbest Cümhuriyet Fırkası
~ ınfisahı devlet işlerinde ten 
~:~ 17e mürakabe meselesini ilk 
1 •na atmış oldu. Bu fırkanın 
tl<ldan kalkmasile memlekette 
~rakabe vazifesinin zayıflaya 
~ını ve bundan da netice iti
ıı le umumi işlerin müteessir 
dıı•tağını iddia edenler bulun
ııı·: Devlet hayatında tenkit ve 
~ lirakabenin mahiyeti nedir? 
dııasıı yapılır? Kimler tarafın
~ Yapılabilir? İlk evvel bu ci
~ er sarahatle malfun olma
( Ça ileri sürülen iddiaların 

~ruluğu veya yanlışlığı hak- Oa11I H2. uğradıkları 11•rlerd• halkla l•mas ed•rek lhllgaclarını l•spll v• tetkik ediyorlar. Yukardakl reslmlerlml:ı BllgOJı 6a11l11I Turhal 11• Am•8fl•d• halkın 
~ da isabetli bir hüküm ver- lhtlgactarını dinlerken giJsl•rlgorlar 
e~kabilolmaz. ,,,,..,.,....,,......,.., ................. ,,,,., .................... ..,. ................................................... ..,,,...,...., .... ..., ... ...,...,,....., ........ ...,...., ........ ,,...,......,,,...,,... ................... """"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'===ı 

ı ı.:;evlet işleri bütün vatandaş• 
ı.. alakadar eden ve binaena
Vb her vatandaşın fikir ve 

1~ünü bihakkın tahrik eyli-
uınumi işlerdir. Bunlar mü 

~chesinde vatandaşlar vazife 
ly Vaziyet itibarile iki kısma 
filırJar · 

~~İrinci .kısım filen devlet iş
•rııı. 
tıııı ın başında bulunanlar ve 

Gazi Hz. T rabzonda pek ziyade şayanı 
dikkat bir nutuk söylediler 

Büyük Reis, C. H. Fırkasile olan rabıtalannın layezal 
olduğunu 
nihayete 

tekrar ederek " Bidayette beraber çalıştık , 
kadar hep beraber çalışacağız ,, demişlerdir. 

"Karşımızda bir çok fırkalar varmış gibi her gün daha büyük bir faaliyetle 
çalışmak , fikirlerimizi halk. 

kitlelerinin içine yaymak ve köylere kadar götürmek mecburiyetindeyiz.,, 

ltı <ltı idare edenlerdir ki, mil
~ namma yaptıklarının hesa
~ tıı ~er zaman millete vermek
~ tı:ıukclleftirelr. İkinci kısım 
lok ıdare mevkiinde bulunmıya 
) Pasif bir surette devlet ha
~lının makanizmasına iştirak 
~ler?ir ki, bunlar da carini- TRABOZON, 28 (A.A.) -ı -1111"'~._ ... 
lıı a r~ayet etmekle beraber, Reisicümhur Hazretleri bugün 
~ 11 salahiyet ve iktidarları ni!'- öğleden sonra 14 Cümhuriyet 
~;lllde tenkide hakkı olanlar- Halk Fırkasını teşrif ederek a
lın' Demokrasiler devlet haya- zalannı kabul buyurmuşlar ve 
~t~a İnhisar tanımazlar. Dev- meleket işleri ve umumi me
ltj·ışlerinin iyi yürümediği mil- seleler üzerinde uzun müddet 

1, ın ekseriyeti tarafından be- görüşüp konuşmuşlardır. 
~ l\ ~dilince o işler başka ellere Gazi Hazretleri C. H. Fırkası 
·~dı olunur. Millet hakimiyeti nın ve bu fırkanın prensiplerine 
lııııt~u tezahür şekli de ancak istinat eden hükumetlerin icra
~~t ve mürakabe faaliyetinin atından ve faaliyet istikametle
r:••ıal bir tarzda cereyan etme rinden bahsetmişler ve bu icra
. ıle temin olunabilir. atın isabet ve memleketin ihti-
,air amme hizmeti kabul et- yaçlarına v.e_ ~l~ menfaatle~ine 
~ olan her vatandaş amme- tevaf~k ettıgı~ı tebaru~. ettire-
~ tenkit ve mürakabesine ma cek bır mu~alıf. teşekkul mev-
bulunduğu faraziyesini de cut olmadıgına ışaret ederek bu 

~ili tm' d k . B d vaziyet karşısında nasıl bir has 
~ e ış eme tır. un an · t t akk 1 l k 
~ınrn k ·ıı· h~k· . eti sasıye ve ey uza ça ışına 

>l(!e etma ,kmdı ı ka . ımıyK rl~nk ıazım geldiğini izah buyurmuş-
' • 

~Ya • e eme tır. eza ı !ardır. 
ı: hakkına malik ol~ ~er Reisicümhur Hazretleri bani- Oazi Hz.nin Tı rhal istasyonunda istikbali 
~di daş. _ .kan~n~n ken~ısı~e si ve reisi bulundukılan C. H. fır ber çalıştık.. nih"1ete kadar yeni olmadığını ve serbest fır
~ v cttıgı ~~lahıyet ~aır~~ın kasilc olan rabıtalannın layezal hep beraber çalışacağız,, demiş kanın teckkülü sıralarında Fet
~ : Umuıru ışlere, vazıyetı ıca olduğunu bir daha tekrar buyur lerdir. hi Beyin mektubuna verdikleri 
~i;0sterebildiğ~ alaka ~ıı~du~~ muşlar ~ "bidayetten beri bera Gazi Hazretleri bu vaziyetin cevapta dahi bu ciheti sarahat-
~ de amme hızmetlerının ıyı -----''----------------- le ifade etmiş olduklarnıı hatır 
~ ' .. edilip edilmediği hakkın- H ı "il • k • !atmışlardır. Bu itibarla serbes 
\~Utaleasını serbestçe söyle- arp ma u erı o ngresı 1 fırkanın kendi kendini feshe ka. 
ıı hakkını haizdir. Demokra rar verirken atiyen Gazi Hazret 
~'~in tekamül. - derecesi ~n~.ak du·. n ı· çtı• ma ettı• !erile karşı karşıya geleceğinin 
~· <lrşılıklı hızmet ve hukum anlaşıldığını sebep göstermesi 
'ıtı1~in iyi ccreyanetmesHe ölçü ve bunu yeni anlamış görünme-

(q ı ır. İyi iş yapanar .'görüldü Hararetıı· bı·r mu··zakereden sonra si, daha bidayetten ıberi c;ui te-
~/Crlerde bu tenkit ve müra fehhümc kapıldığma delalet et 
t. "C f d mcktcdir. b bi:~;~eti en tabii umdeler eski heyeti İ are ipka edildi Rcisicümhur Hazretleri birin 
'e"let hayatında tenkit ve ci Büyük Millet Medisi zama-
~ ~kabc işinin iyice yapılabil nmdanberi mcmelketimizde te-
·~,ı ıckkül eden muhalif hizip ~ fır 

Aslı yok 
C. H. Fırkasının üç 

hizbe ayrılacağı 
esassızdır 

T. Rüştü Bey, M. Musolini 
ile mülakatta bulundu 

Meclis Reisi Kazım 
Paşanın tekzibi 

Bu mülakatta iki devlet recülü arasında 
tam bir mutabakatı efkar tesbit edildi 

Dünkü Akşam gazetesi, C. 

Roma gazeteleri İtalyanın Avrupa manzumesinde 
Türkiyenin ağır basmasını istediğini yazıyorlar 

H .•. ·Fırkasının "sol, merkez, 
sağ,, namlarile üç grupa ayrıla 
cağı ve. sol cenah grupunun ri
yasetini sabık Adliye vekili 

M. Grandi, Tevfik Rüştü Beyin ıerefine 
mükellef bir ziyafet verdi • 

Mahmut Esat Beyin, merkez t / . Roma, 27 {A.A) - talya kıralı 
grupunun rıyasetini B . M. M. Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Reisi Ka= Paşanın, ve sağ Beyi kabul etmiştir. Tevfik Rüştü B. 
cenah grupunun riyasetini de M. Grandiyi de ziyaret etmiştir. 
Afyon mebusu Ali Beyin de- Rom~! 27 {~.A) .:--.'.fürki:r:e harici 
ruht edecekleri hakkınd An- ye veJ?l•. Tevfık Ruştu ~ey ile _M; 

e . . a Grandı hır saatten fazla ıuren samımı 
karada kuvvetlı bır şayıa dev- mülakatları esnasında iki memleket 
ran ettiğini yazıyor ve bu suret arasındaki münasebatın mes'ut inki- ı 
le beraber Ankara muhabirimi- şafından dolayı izharı memnuniyet 
zt. de meseleyi tahkik ve netice eden muhtelif siyasi ve iktısadi mese 

i bildirmesini i~ar ettik D " leleri tetkik etmişler ve teknik nokta! 
Y ' _ • un lar hakkında mutabakatı eflli mev 
gece Ankaradan aldıgımız telg cut olduğunu tesbit eylemiglerdir . 
raf şudur : M. Grandi, Tevfik Rüştü Beye ia 

Bu telgraf muhteviyatının dei ziyaret eylemiştir. 
doğruluğuna ihtimal vermemek M. Musolini, Venedik sarayında 

1 A k h b. · · d Tevfik Rüştü Beyi kabul ederek 40 e n ara mu a ınmız e me d kika k d .. .. .. tü" 1 
ı . hk''k . . b"l a a ar goruşmuş r. 

se eyı ta ı ve netıceyı ı - Roma, 27 {A.A) _ Matbuat çok 
dirmesini işar ettik. Dün gece ı hararetli makalelerle Tevfik Rüştü 
Ankaradan aldığımız telgraf Beyin muvasaletini yazmakta ve mü 
şudur: şarünileyhin fotograflanru neşreyley 

mektedir. Tekmil gazeteler, Türkiye 
Ankara 28 (Milliyet) _ C. İtalya münasebatının iyiliğini kaydet 

_ tikten sonra, İtalyanın iki Bahrisefit Tevfik Rüştü llcı: k.ıbui 

lıılya Kırılı 
Viktor Emanue/ Hz. 

1 

c:d~ıl 
Halk fırkasının sag merkez ve memleketi arasındaki münasebatı 
sol namile üç grupa inkisam kat'i bir surette tavzih eden itilafna 
edeceği hakkındaki şayianın melerin bir mukaddemesi olan Muso 
katiyen aslı yoktur. Müracaat !ini Tevfik Rüştü, Mihalakopulos ara kiye, şarki Akdenizin en mühim un 
etti-·m sal~h· ttar mak _ sındaki 1928 Milon mülakatını ha surudur. Avrupa manzumesinde haki 

gıb en . a ıye a tırlatmaktadır. ki sikletile ağır basmasını arzu etmek 
mat, U habernı asri ve esastan Matbuat, yeni Türk- Yunan itili teyiz. Bu gazete, makalesini yeni Ro 
ari bulunduğunu ve böyle bir şe fmdan dolayı sevinç izhar ederek bu ma mülakatının hayırlı semereler ver 
yin varit ve muhtemel olmadı- itilafın Avrupanın son senelerdeki mesi temennisile bitirmektedir. 
ğını temin ettiler. Halk fırka- en mühim vakayiinden birini teşkil Tribuna ile Navaro ve Faşiata ve 

k . . k'l' ettiğini müttefikan yazmaktadırlar. diğer gazeteler, Türk - İtalyan dost 
s~ ta vıyesı. ye teş ı_ a.tının Jurnale d'İtalia diyor ki: luğunun Avrupaca olan ehemmiyeti 
y_erıı c~asl~ra ıstınat .. ettınl~~- " Mütekabil itimat ve tetriki mesai ni kaydetmekte v~ ~ano mUl~katnu 
sı tetbırlerıne tevessul edıldı- arzusuna istinat eden Türkiye - İtal hatırlatarak Tevfık Rilttü Bcyın ııab 
ği bir sırada ıbu rivayetlerin gü ya münasebatı tamamen ve memnuni siyetini tebaruz ettirmektedirler;. 
lünç olduğunu ilave cttiılcr. Bü yet baht bir tek:ildedlr. İtalya, Gazi Nevy.or~, 25-;- "Nevyorlı: Tiınee,, 

·· M'l M ı· · R · · K" nin tabunda lı:endlıine lizım olan ye gazete11 dıyor ki: yük ı !et ec ısı cısı azım . f"ki 1. kud ti' ,_, 1 bul ni " Slyaıl mahafildc muhtelif tefıir • • nı ı rıve re ırcıaın anye 
Paşa bana aynen dedı kı: Tüıkiycnin itiUlıını huıual hl~ ali~ Jere yol açmıı ol~n L!tvin<!f-;- ~randl 

- Kat'iyyen böyle bir şey v r "'"""hh•tlr t•kin etmektedır. Tilr LO.tlen sahıfeyı çevırınız 
yoktur. Tekzip edebilirsiniz. ~?ne gibi şartlara tevakkuf kalannın faaliyet ve akibetleri-

~lif Bunun için mutlaka muh ni dcrhatır ettirmişler ve şaya- C H Jk F k 
)~ fırka teşekküllerine ihti. nı arzu olan fikir münakaşası • a ır ası 
"nı"ar mıdır? Bu fırka men- yerine bir takım basit hissiya- t k•J"t h t• 

Dişçi mektebi hocalarının şikayeti 

~t <ltı arasında biribirini ten- tın tesadümüne şahit olduğumu eş 1 a eye ı 
'~~ve tnürakabe ctmeğe imkan zu esefle kaydeylemişlcrdir. Ga İstanbuldaki Halk Fırkası 
\b ltıudur? Siyasi hayatımız- zi Hazretleri bütün bu tecrübe- teşkilatını ıslah ve takviye için 
Ilı 11 suallerin mevzuları he. lerden sonra inkılap fırkası o- tetkikat yapmakta olan fırka he 

lıi1 ilrzu edildiği derecede işlen lan C. H. Fırkasına teveccüh e- yeti dün sabah Üsküdar fırka 
\. ne ınünakaşa edilmiş değil den vazifelerden bahsetmişler merkezini ziyaret etmiştir. 
ht .Unun için tenkit ve müra ve demi~lerdir ki: "Karşımızda Heyet reisi Ali ve mesai ar· 

.~ıı iŞierinde çok kere tabii bir çok fırkalar varmış gibi her kadaşları Hüseyin ve Cemil B. 
·~ıf1 bırakıp ifrattan tefrite gün daha büyük bir faaliyetle Jer fırka binasında toplanan üs 
~ ol'0ruz, ve kendimizce doğ- çalışmak, fikirlerimizi halk kit- küdar teşkilatı kaza ve nahiye 
it\ ll1~dığına kanaat ettiğimiz le/erinin icine yaymak ve köyle mümessillc;riyle temas etmiş ve 
ıııl\:Yı __ kcndimizdcn olan mes- re kadar götürmek mecburiye- vaziyet hakkında izahat almış-
<~0ru80ylemckte mahzur gö- tindeyiz. Her an tarihe karşı. ci !ardır. 
ttta· ı. Ekseriya şahıslan , hana karşı harekatımızın hesa- Fırka heyeti öğleden sonra-

\ lta1
Pler ile kariştırıyoruz, ve bını verebilecek bir vaziyett~ bu da Kadıköy fırka merkezini zi-

trı8.1'1Ştırmada daha ziyade Junmak lazımdır. Tasavvur ve yaret etmiş ve orada saat on al-
~· ~~~eri şahıslara feda ediyo faaliyetlerimizde bu kadar has- tı buçuğa kadar devam eden bir 
'tıı· .. •buki şahıslar fanidir, sas ve müteyakkız bulunm · ·~ ~u içtima akt olunmuştur. 
~e~e:etr ebedidir. Dllnka kongreye iştirak eden ma/01/erden bir grup retile muhalifsiz bir /Irkanm Bu içtimada bütün Kadıköy 
~i ll1 ve mürakabe hakkın- m:ılızurlarmı bertaraf etmiş olu 
~qb~ Uhtelif telakkileri diger Harp malfılleri cemiyeti kon nı riyasete intihap olunarak ri teşkilat mümessilleri bulunmuş 
"'t,;ıınızda tcşrihe devam e- gresi dün saat 14,30 da Darül yas'ete Bekir Sıtkı katipliklere ru~~zi Hz. leri bir gayeye yü !ar ve heyete malfunat vermiş-

,.ız. fünun lronferans salonunda ya- de Hulusi ve Enis Beyler inti- lerdir. Heyet bugünde tctkika 
pılmıştır. ]l:vvela kongre diva- Devamı beşinci sahifecle.. (Devamı 2 inci sahi/ede) na devam edecektit', ZEKi MES'UT 

"~çi nıtkltbindeki kiiıııkten bir klişe 

( Ya.zuı Jr111111 aıah•u•umuzdadır) 
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Dişçi mektebi hocalarının Ucuz satış Tevbih ! 
tıp fakültesinden şikayeti 
Şikayetleri şudur : 1 - Maaşlarına zam 

yapılmamış; 2- Fakülte, 

Olmazsa bütün İngiliz muhafazakar 
dükkanlar ları amele 

kapatılacaktır hükumeti aleyhinde R d · "k t K ı· t J İtayada ucuzluk mücadelesi LONDRA 27 A.A. -Avam usya a sanayı suı as ı Ü ıpos a 
yapılıyor. Buna dair gelen telg kamarasında M. Baldwin şu ma -
raf haberlerini okumuşunuzdur alde bir te' 1'ih takriri vermiş- Gümrük ile Posta 
elbet .. Her &eyi fiati, kaça mal tir.: Planların nasıl hazırlandıg" ına dair 

Muallimler, ayrıca Tıp fakültesi intihabatına iştirak olduğunu hesap ediliyor, kaça - Kamara 'rnperatorluk ti- idaresi anlaştılar 
satşlabileceği tetkik ediliyor, caretinin tevsil ·~akkında mües- verilen ifadeler, ettırilmelerini talep ediyorlar ond_an sonra satıcı o fiatte sat sir teklirler icro. etmemiş ve do Kolipostalların guınrükk 

idari ve ilmi haklarını nezcetmiştir 

Darüfünun tıp faklilteai diKi ve ccl :ıa:~:~cbur tutuluyor. Fakat mniyonlar tarafıı·dan yapılan davayı gittikçe meraklandırıyor resmi postada aJınac8 'i 

•acı şubeleri heyeti talimiyclcri mÜ} - Ben bu kadara satamam -- · Ankara, 28 ( Telefonla. ) .;, ~ 
terek bir içtima aktetmişlcrdir. Bu iç ku t 1 Moskova, 27 (A.A) - Sanayi le teklifatına ilk defa olarak İn p • . t ı• r armaz... · k t 1 d d 'f d · .1 d . . k . . osta umumı müdünye ı .d timada darülfünun oizamn•mcai mu- f suı as çı an avasın a ı a esı gı tere 1927 e ıştıra etmıştır. .,.. 
cibincc fakülte hocalığı hukukunu Dedi mi dükkanını kapamak- ııe devam eden Ramsine demiş- Fakat, ceneral Yannigin riyase gü~kl_~r a~asında koli .~ıJ; 
hükmen haiz olan diKi ve cezacı şube tan başka yapacak işi yoktur. tir ki: tindeki beynelmilel komisyon- ~el.a~ı. uzerın~e .e~eınrrıılti~ı 
teri muallimlerinin fakülte tarafından Ucuzluk mücadelesinin takip " 1928 teşrinievvelinde Paris- da Fransa müdahalenin idaresi bır ıtılaf ~t~dılmıştır. BuL.rİi 
olarak ihmal edildikleri mevzuu bahs ettiği safhalar hayli calibi dik- name mucıbınce b derna Il"' olmuıtur. kattir. Evvela şunu söylemeli- te ticaret ve sanayi komitesin- ni eline aldıktan ve İngiliz hü- .. .. a . ktıl~ 

Muallimlerin Aiklyetlcri dinlendik de Laristchei ile görüştüm. Son kfuneti deg" iştikten sonra İngil ten gelen butun. kolı ~.a . ..ı;k· 
7 ki ucuzluğa riayete mecbur tutu posta m k l d guıııı ":" 

ten sonra bu gayri tabii vaziyetin ıs- lan yalnız sokaktaki satıcı, de- ra büyük lokantalardan birine terenin müdahaledeki atakası er ez enn e veıııı lahı için bir mubata hazırlanarak Ma g· ildir. Hükfunetin her daı'resı'n giderek Denisov, Nobel, Bukas mahsus bir surette azalmıştır. Jerden. geçmeden açılac~kl riiso 
arif vekaletine, Darülfünun eminliği- sof, Meçerski ve Tretiak ile bu- Fransaya gelince, meseledeki rada bır P?Sta memuru 

1 
e rı"" 

ne ve Tıp fakültesi n·=seti'nc go··ndc de çahsan memurda daha ucuz matta b b utı 1 
•, ,_ • Iuştuk. Denisov bana dediki, iştiraki baştan nihayete kadar . n ır aş memur .. rt~ ' 

rilmiştir. Eczıcı mekcebi Oişçl mektebi çahşmağa mecbur tutulmuştur. müdahaleciler bu sefer iyi bir birinci mevkii işgal etmektedir. •setınd_e 4-5 memurdan rnU t!~ 
Bu mazbatada hütasatan tunlar var nı ı Nazırdan tutunuz da en a-z ay , & · kep hır grup ıbulunacaktıf " ' dır: muıllimlcrinden prot<j mua m 

1 
k V teşkılata maliktirler. En esaslı Pacinski ve komite azasından . . ~t~et 

- 1930 bütçesinde fakülte mual M. N<vzat 8 · Rliştll tJ. ! ~~ kdadar ~k~r _memur aylı- . kuvvet Lehistan ile Romanya aldığımız izahat bize müdahale lıpostallar bu suretle hır . .''($ 
limlerinin maaşlarına zan yapıldığı csscsclcrin inkişafı için zaruridir. gınm }'.'UZ e on 1 ısınden vaz gr tarafından tedarik edilecektir. teşkilatının ruhunun Briandın huzurund~ açılacak ve guıtl 
halde ayni kanuni §Crait ve merasinı Dikkate şayandır ki, dişci ve ecza- çecektır. İtalyan matbuatının Vrangelin 100 bin askeride yar faal müzaheretine istinat et- muamelesı xapıl~cakt_ır. cı& 
le intihap ve tayin olunan dişçi ve cc er meslek muallimlerinden maada ay devamlı suretteki neşriyatıır d d kf A · d · • · k . . . . Paketlerın sahıplerıne t .ıı 
zacı muallimleri, nizamnamenin sara ni zamanda fakülte hocası olan üç dan anlaşıldığına göre memle- mı e ec~ ır. ynı zaman a tıgı. anaatını vermıştır. 1929 ~.e minde ümrük resmini po:ı· 
hatine rağmen bu haklarından mah doktor muallim de bu mazbatayı tas k t' 'kt d' J' • • j hem Lenıngrada ve hem deMos nesı ortalarında Fransanın mu- g ·ıısl'I 
rum edilmişlerdir . vip ederek imzalamışlardır. ~ dt~ 1

1 
ısakı. ".e bma 1 v:ıdzdıyeltı 

1 

. M. Baldwiıı kovaya hücum edilecektir. Öyle kerre ısrarları neticesinde sana idaresi alacak ve her ay 
111ıııi~ 

nı uze tme ıçın una şı et e · d'' ·· .. 1.. k' · b k · · k · · FF • tinde biriken mebıag· ı rusıı 
Eskiden dişçive cezacı şubelerinde Başta Darülfünun emini Muam- 'hf d teklifatı nazarı itibare almamış uşunu uyor ı, ış aşarma , şu 1 yı omıtesı ransız erkanı har . 

mevcut olan muallimler meclisi riya mer Raşit B. olduğu halde darülfü - 1 ı'Y~Ç ';ıar ır. 
1 

olduğundan dolayı hükumeti şartlaki ıbu ordu mükemmelen biyesinin bir ajanı haline geldi. verecektir: • İ wnııol 
setince kaldırılmış, bu meclisin iştigal nun müderrislerinin ekserisi de dişçi ta ya a memur arın maa5r takb'h d techiz edilıniş olsun ve darbe Müdahale için ilk önce 1928 tes Bu teşkılat başlıca 5

d 11 
ettiği ilini, idari ve mail işler fakülte ve eczacı muallimlerinin noktayı na- geçen sene çok arttırılmıştı. Bu 1 e er. .. 1 rı· .1 . M .. d h 1 · b't d'I · f S 1930 b İzmir Mardin vr Ankara a 'of 
meclisine nakledilmiştir. , zarlarını haklı görmektedir. Bunun üzerine bir takım mü- sura~~! en ~J'.1 ?'n. k u ~ a ~dy~ 1

kfd
1 mış ı. onra, a ı- prfac~ktıtr İstanbul büyük ~1 

Dişçi ve eczacı şubelerinin müstakil ff . . . 
1 

, ; naicaşat cereyan etmiş ve M. yapa 1 me • ıçın mu tazı na t .ra ı 1
• d • d · d 3 4 p tt' 

bu .. treleri mevcut oldug· u halde fakül 
1 

. ıhşçkılve eczakc~lşubeledr~ md uallımd vesaite n·elince Denisov .ve No- dur;1un ka~ ora a - gru 
' en a arın e a et e a · 18· ' Baıdwin şöyle demiştir. Şayet 0 t te meclisi bütün işlere müdahele et f k .. 1 v nez ın . mu J bel, bana bu vesaitin birinci de Profesör Kogan Berrtstein, e 

1 
ece ır. -

. 
1 

• . ih . saili d aa etme uzere Ankara ya bır heyet 1 ı biz imperatorluk dahilinde ikti- d · {1ı 

b~:ş v~~eds ege aıt 11~sas. me n c göndermcği de kararlastırmışlardır. • • •"' • sadi bir \..ahdet fikrine sahip ol recede Fransız ve İngiliz hüku emıryolları üzerinde hattan M • d C H" ~ 
1 e a a ar mua cnn rey ve . ..-.. -r· metleri tarafından ikinci derece mühim binaları yıkmak suretile arıısa a . p 

mütaleaları alınmadan bir takım yan Yeni darülfünun bütçesinde dişçi W:. ; mıyacak olursak bu vahdet bü !ıs icraat yapılmıtsır. ve eczacı muallimlerinin de diger fa "J .1 yük bir tehlikeye maruz kala- de J'.etrolcular v.e bil?as~a ~e- teşevvüş ihdası için bir plan f teşkilatı 
·Bu iki şubenin .;,üstakil bütçesine ~~teler mu":llimleri gibi bareme tevı ,' caktır. terdıng, ehemmıyetsız bır nıs- hazırlamakla tavzif edildi. As- • ııl 

rag-men amiri ita salı'hiycti di.,.ilik ve fıki nazarı dıkkate alınmıştır. bette ticaret ve sanayi komite- keri teşkilata gelince, Fransız Manisa 28 -Halk f.ırkas1 .,., ,. Hepimizi birleştirmek için ikti- k' ' l eczacılık ihtisası haricinde olan fakül Dişçi ve cezacı muallimlerinin maz si tarafından tedarik olunacag· ı- er anı haııbiyesine verilen malU kilatına memur olan Hakk
1 ı.ir . . . sadi rabıtalar tersim edilmediği d d• v· te reisı eline gcçmı~tır . bataları Darülfünunun divanına tevdi m söyledi. Ertesi gün ceneral mattan ma. a_ a m. emleketin mü- rık ve Osman beyler fırka pb·' 

1 t takdirde imperatorlubD-un inhila d f k b 1 d 1 l k s· JP Di~çi ve eczavı muallimleri kanu - 0 unmuş ur. Loukomsky ve Fransız erkanı a aa a ı ıl'.etı e aza tı aca - çok zevatla görüştüler. p ıJİ 
nen haiz oldukları Darülfünun mual- Diger taraftan diş tabipleri cemiye le uğrayacağından korkanlar harp miralayı J oinville ile gö- t~. Fr~.nsız ~]anları ve R. vasıta belediye reisi Rıza beyle bel ı-ı 
limliği hukukundan mahrum edilme ti de, memleketimizde hekim mukabi çoktur. Ana vatan dom· nyon- rüştüm. Joinville müdahalecile s. tle gondenlen. ve .. Go. sp~ında ye azasından Fehmi beyİil fl.11"

1 
.• 

melerini, fakülte meclisine ve yakın- li olarak kullanılan doktor ünvam- larl b'r tak 'tl ' fla m h ) - -
1 

a ı ım ı a r yap a- re gösterilecek muavneti ve ı. z.ar o unan. g.ızlı ıstıhsalat h. a- hey'etı' ı'da~esı·ne alınacag"ı 50., L 
da yapılacak olan fakülte riyaset inti nın tabipler tarafından istimaline mü • ·· ·ı 1 d • kd. d • "'' ~ habatma diğer muallimler gibi kabul saatle edildiği halde diş tabiplerinin · ga mutemayt 0 ma ıgıta ır e müdahale sırasında Sovyet kuv rıcınde aynı ~_Janlar v. asıtasıle lenmektedir. Fehim ve Rııa 'S ~ 
olunmalarmı talep etmektedir . bundan men olunması icrayı tababet dominyonlar kendi ara lannda vetlerinin bir kısmını Rusya da- o_rman sa~ayıı ha~kında Maye !erin memlekete ve fırka'/3 p· · 

Tıp fakültesince bu metalip kabul kanununa mugayir olduğunu nazarı bu tarzda i t ilaflar yap2ca:tlar lıilinde meşgu_ı. etme.k için çık.a .• rın, elektrık ~anayıı hakkında çok hizmetleri vardır. 
olunmadığı takdirde dişçi ve eczacı dikkate almış ve bu haksızlığın düzel v~ c.e~. _ bi memleketlerde iktisa rılacak vakayıın tesıratını goz Groman v_e. Gınsburgun, mensu-
şubelerinin bu fakülteden ayrılarak tilmesi için teşebbüsatta bulunmağı d- ı-fla k h d t h kk d F d f müstakil fakülte haline ifrağı, bu mü kararlaştırmıştır. 1 ttı a r yapma ~~un a önünde bulundunnak kızıl ordu ca .. sanal'.,ıı a ın a e eto un Spor , t 

. . har. ket halindı serbes ıkalacaklardırBu ıtıbarla nun şimdiki kuvvet ve vaziyeti munakalat hakkında Koganın, .rl 

Gazı. Hazretlerı Faşııt gtnçluı vakit pı;k~a~?ır ?il'.ebiliriz. Bu hakkında malUmat almak mün1 şifreler hakkında Laricefin, zi- F enerbahçe Perar 
sene yüzde on iki indirmek la- akş~ bü~um ıhtımal muha- kün olup olmadığını merak etli- raat ha~~ında Gayanofun ve ' • 1 

Tahran sefiri Hüsrev Bey, ra . . . __ zrm geliyor. lefetın aleyhıne olacaktı~. Fa- yordu. İşlerin başa çıkarılması- t~yyarecılık hak~ında ~a Steke 3-1 yendı ~ 
hatsız bulunan refikasını gör- (Baş tarafı bırıncı sahttede) Bu sene bütçeyi tevzin için kat biz mücadele ettiğimiz ve nı kolaylaştırmak için _;; · Fransız 1 n.:n ra~;larını gonderdık. Ram 
mek için mezunen Tahrandan rürKen nususi menfaatleri dai- yeniden bir takım vergiler koy- ı münevuer insanların ekseriyet erkanı harbiyesinin ısrarı üzeri- zıne ~eısı ve en faal azası olm~k Gal.atasaray-Kurtulıışılı " 
şehrimize gelmiştir. ma bir tar~f~ bırak~rak ve e~e~~ maktan ise masrafları azaltma-ı tarafından )!llÜzaseret edileceği- ne Sanayi fırkasının kadrosu sıfat.ıle !anayı .~ırkasın~ bug_un ;;;ülikatından üç gün sonra Türkiye v~rerek yuıumek lazım gelaıg-ı ğc muvafık bulan İtalya hüku- ı ni ümit eylediğimiz davanın le- dahilinde ayrı ve hususi bir as- t?hrıpkar ve mudaha!.ecı faal~y~ Beşiktaş-Anadolu}'ll 
hariciye vekili Tevfik Rü•tü B. Ro nı ve_ muvaffakıyet sırr. mm. b_u meti bu meyanda memurların hinde memlekete müracaa ede- k • k'l' ·· d ı· ·ı tınden başlıca mesulun kendısı yendı'ler , • _ ıl f en teş ı atın vucu a ge ırı me ld • .. 1. k 'f d . . 
mayı ziyaret etmiş v kırat, M. Muso oldugunu ve as vazı emızın maaşlarını da indirıncö'i muva- ceğiz. . k 1 1 A · O ugıınu soy ıyere 1 a esını ysP 
tini ve hariciye nazm M. Grandi ta heyeti içtimaiyenin yüksek f k ·· ·· t.. " H • sı arar aştın mıştır. ynı za- bitirmiştir Fıeneı1baıh,.,. stadında 1 fr d"-'· . T vf ı gormuş ur. ükumet namına cevap ve- manda mezkur fırka ile Fransız · 3'- 3 
ralmdan kabule ......_tır. c ik Rüş menfaatlerini müstakbel menfa Dıger taraftan hayatı ucuz- ren M. Thomas dom\nyonlar k" h b' . rasında daha lan Fener-Pera maçını • !( 
tü B.in Romayı ziyareti İ~lya~~ ~ atlerini temine çalt~mak oldu- ı k · · b' k db' ı er anı ar ıyesı a nerbahçe kazanmıştır. oyuJl 
ki Avrupa ve Asyada faaliyetini gos , . • ~ :ıtma ıçın ır ta ım tc: ır er tarafından dermeyan edilen tek sabit münasebatın tesisi teklif f 
tcrmcktcdir. M. Musolini son nutkun gunu ılave buyurmu~lardır. Bun de alınm!ştır. Kıralar yuzde on lifleri "nisfete mugayir" iye tav 1 t F l ola ak M K zmir at yarışları lecanlı ve temiz olmuştur· . 
da bu havalinin 1talyanm yayılması dan sonra mahalli ihtiyaçlar i; rlirilmiştir. Gazete fiatleri in- 'I sif etrnis ve İngi'.tere tarafrn- ~ ~uş u~ t az ~os~ ad~ · İ . 28 (AA) y Galatasaray .Kurtu/ıJŞ 3pt 
için ycglnc menatık olduğunu söylü iı..ıkkında konuşmuşlardır. Ve diıy-j lmkiştidr. d <l .. . . 'b' dan ihra.ç olunan me,at Ameri · ~~ ~~~s~sı~la:eile ikinoc~ bir~. = ısla~m~~cu"menin· ı·n -son arıbaşhvaer Taksim stadyomundll ~Jr 
yordu. . .. .. . . . Trabzon e lektrik şirket i heyeti u arı a e ı gımız gı · ~ -va lan bu maç 8 1 Galatasa.rBı 

Tevfik Ruştu B.ın M. Grandı ıle idaresini kabul ederek sir"etin r 
1 

• .. .' a· k . . · ·1 kada hic bir resim tediye edil- bıta tesis· etmek tazım geldiği- ikinci hafta at yarışları bugün -mülakatı bilhassa uzun sürmüş olup · . . ·. - ·• 1 ~.t edrınlı ıdn 1d1'.11e. ıç : nf c.çıd_an mediği hale dominyonlara ihraç ne karar verilmistir. Bunun için Bucada icra kılındı Birinci ko- hine neticelenmi~tir. 
bir saatten fazla devam etmiştir. Bu , . ızı.retı ve faalıyetı etra fında rnuca f." e e ı ger t ara tan e- d ' l · l 1 dd 1 . . 6 K T . 'k . . .. . · . B 'kt dofıJ · ..ı' 
ziyaret için gösterilen sebep Türk- malumat almışlardır. Fırkadan vaın ediyor. İtalyada ihtik:',ra e a' .ece< dı;ı1am·.1 . md a. e cır :çın :r.-~. b: FermoJenı .. 1mued~sesesı- şu uç yaşı~d'.1kı yedı ve arap eşı aş. ana yaır 
Yunan itilafının akti hususunda M. çıkarnk şehirde otomobille kısa. kar~ı şiddetli bir mücadele a- ~e ı~e .e ı mesı ogru o ur mu nın ır ransız mu 1e~ ıs gru- erke~ ve ~ışı ~aylar~ mahsus- l ~aksim s:a:~om.~~: y.a~ 
Mıısolini ve Grandi tarafından vaki bir gezinti yapmışlar ve dairde cılmıs demektir. Tayin e J.ilen j emıstır. . .. .. .. . . pu tarafından ziyaretıne müsa- tur, ıkramıyesı 500 lıra olan bu an u maçı - eşı 
olan mesaiye .teşekkür içindir .. 9~8 ilk rine avdet eylemi~lerdir. f·. tt · f 1 1 t k . M. Baldwın onumuzdekı ın- ade istemek bahanesile beni bu koşunun mesafesi 1600 metre- mıştır. '·' 1 baharında Mı da M M 1 Te ~ ıa en az asına ma sa ma ıs ·h b d · ld l · ·d· d' b' · · F'kret B · · <6 • 
fik Rüştü B. ~~nYuna~ H~::i~~ naz~ .. Trabzon, 28 (A.-A) - Reisi tiyen dükkancılar için ticareta t~ .? a~ esnas_m a ı~şe ~~·~·ede müessesede zıyaret edecek ı ı. k~r .ı~n~~ _ı Deyı~ ~?'ı .. ı- Fener 2 - KasımPB•.,oıı-
rı M. Mihalakopulos ile görüşmüş ve cumhur Hazretten Polathane nesini kapatmaktan başka care rı uzerıne resırn tar 1 te ı ın e Denisov, müdahale hazırlıkları ıncı aı aganın ervışı uçun- . Fenerbahçe ikinci ve IJ~j!I .. 
Türkiye ile Yıınanistamn hangi esas ve Maçkadan gelen halk heyeti kalmanustır. - bult~nı;ıayacağını kati yen beyan na iştirak edecek hükfunetler a- cü. Al~ beyin .. Hadidi gelmiştir: cü takım oyuncularrndatıte si' '' 
~arda anl~ş~bileccklcrin~ _kendilerine ni kabul buyurarak mahalli iş- -· etmıştır. ~u hale nazaran mu- rasındaki müzakereleri eski İkıncı koşu uç ve daha yukarı funan bir takımla Kasır?,P ft 
ızah ctmı~tir. Bundan ıkı sene so~ ler haklunda kendilerile konuş E 'bb k . maileyh de şimdiki hükumet gi Rusyadan ayrılan hükumetlere yaşta ve 930 senesi zarfında birinci takımı arasında diil1 ~ 
ra Yunanıstan ve İtalya arasında, mu mu ·tardır ti a 0ngreSl bi dom'nv. onhrın te\<lifini ka-ı gösterilen hırs yüzünden müş 1000 liradan f.azl_a m_ u.··kafat ka- ner stadında bı'r mar yaPt ..ı-' 
tekabilcn İtalya ve Türkiye arasmda ~ · " a•·L daha sonrada Türkiye ve Yunanistan Trabzon, 28 (A.A) - Doku •- !bul edememek ist!ra;ındadrr.M. külata uğradığını da söylemiş- zanmamı_ş halıs ıngılız at ve a- Kasımpa~a 4-2 i,le galip v f 
arasında dostluk muahedeleri aktedil zuncu kolof'du kumandanı Sa- Mazhar Osman Bey 

1 
Samuel liberallerın ımp_a;ator - tir. Bilfarz Lehistan Okranya- rap kr_srakl'.11'~. m~hsustu. İkra- tte iken ıbir 1'.)en altı vurt1~9~ 

miştir.. .. . . lih Paşa Hazretleri yolların Re 'dd 
1
. luk konferansının mesaısı esna nın bir kısmını istiyordu. Erte- mıyesı dedı yu~ lıra olan bu ~o zünden on dakika evvel sıı 

Bu üç muahede uç memleket ıçın çilmiyecek kadar karlı olması - Şl et l smda i.vi _b;r yol takip etmiş ol si günün ben ve Mariçof, Fran- şu.n_un _mesa.fesı 1800. m. et.redır .. terk etmiştir. el 1-
1 

de azami derecede mühim olup Tev - b .. E - b } ld B R f k Be M k • 
f
.k R .. t•· B . R . r tı' Tu··r na ragmen ugun .• rzurumdan h'• l v d dugu fıkrinde u unmuş o uk- sız erkanı harp miralayı Richar ınncı e ı yın ıspı em 0 h şik"Yf., , ı uş u . ın omayı zıya e 1 1m· l R . . .. h UCUm ara ucrra ı . .. . k d h k yun er zaıman ,, r kiye _ İtalya ve Yunanistan arasın g.e ıs. er ve eısıcum ur Hz.le 0 larııu söylemiştır. da müHiki olduk. Harp sanayii üçunclİ oşu 4 ve a a yu arda t'.. · ' 'hlA h ddinderı 

dah kı b' ·ki ·ı n sahıslarmın ve kumanda hakkında malu'mat alnıak mera ki halis kan arap at ve kısrak- , ıgımıtz v1ecı tu~ a da a sı surette ır tcşn mesaı n e . Etibba muhadenet ve teavün - 1 h 1. kr . 400 1. •a ser o muş r. 
nazarı itbara alınacağı hakkında siya ettikelri kıt'anın tazimini arzey r-::nı.iveti heve•i umumiyesi dün .l\lman tayyaresi kında idi. 1929 sonlarına doğru ara ma sustu. amıye . ı- • / v'/8 · ı , 
al ~fildeki fikirleri kuvv:etlcndir lemiştir. \ ı.fi olarak Dr. La Corgone 27 (A.A.)-Do- R. ile görüştüm. Kendisi sanayi ra ola~~koş.~u~ m~_sefe~ı2800 . B_eodradskı - Sus:wıt9 ~ır 
mekted.ır. 1talyan~n .~ac~~ıs~an ve Ordu müfettişi İzzetin Paşa B f k ·ı F k' h b' metre ıdı Bınncı Huseyın Ef İstıhbaratı mahs &•fi Bulgarıstan, oldugu gıbı Turkiyc ve . . .met . eyin ri- X mütthiş bir yağmur esnasın- ır ası ı e ransız er anı ar 1 

• •• .: •• • . • •• • • hatirı • .a 
Yunanistanda diplomasi nüfuzu dahi ~azretle;ının ıbu akşam gelm~ ·asetınde top- da havalanmış ve saat 15-20 de yesi arasındaki bütün münasebaının Gumuşu ıkincı Huseyın Ef. zaran İstanbul seya 351 }~ 
line almak istediği iddia edilmekte sı beklemyor. •;mıştır. Bu_iç- . ve Lizbonda denize inmiştir. tın ancak miralay Richard vası nin Derviş üçüncü süphi paşa- yuncularının sa'katl~:ırııd ı 
dir. ı'.nada cemıye A d f t f tasile cereyan edebileceğini ba nın Al Ceylanı gelmiştir. Dör- zünden vaz _geçen e tı<il ~ı 

Diğer taraftan kaydedilıneli ki, Trazon 28- Gazi Hz. Yıldız ı senelik ba- vrupa a ır ına, eyzan na söylemişti. Ayni seyahat es düncü uzun koşu idi üç ve daha takımı Pragda son Y?t ~}11· 
~~:~.;:~: Türkiye ve Yunanistanm sinemasıdda Muhlis Sabahatti- osu görüşül- Deims 27 (A.A.) - Oise neh nasında Londrada Vikers bahri yukarı yaştaki halis kan İngiliz çı Slavyaya karsı 3-l 

1 
e ~ 

Bugün. Romada cereyan eden mü nin "Mon mey,, piye~inin ~emsi .üş ve heyeti! rinin feyezaru neticesinde La maşaatmüessesesi direktörü mü at ve kısıraklara mahsustu. İk- rniştir. . 0~ l 
Iakatların neticeleri hemen görülecek !ini sonuna kadar seyır ettıler... lareye havale Fere'in bir çok sokakları su al- hendis Simon ile mülakatta be- ramiyesi 1150 lira olan bu koşu Slavyalılar şahane b~tfl ;t' 
değildir. Localarında kolordu kumanda .lunıuuştur. Ye tında kalnuştır nim tanımadığı sir Filips na- da birinciye ikramiye olarak ve oynamışlar. Sırp ta-kıtn ·eııiıoı-

F~kat Tü~lı:iye-;- İtal!~ ara~~a nı Salih Paşa ile görüştüler . :don cemiyete Lizbon 27 (A.A.) - Sahiller mında birisi de hazır bulunuyor rilen 1000 liradan maada buko rt oyunu tarzına av. nı ş 
şarki Akdenızde bır tcşnki mesaı ıçın esas hazırlanmış olup bu uzun süre Halkın alkışları arasında oca r kabul olun - de müthiş bir fırtına hüküm sür du. Muhataplarım müdahalenin şuya giren hayvanlar için veri- mukabele etmişlerdır._ 
cek siyasi mükllcmelcrle tezahür ede ğa avdet ettiler. uş ve meselek mektedir. başlıca nazımı Fransa olduğu- len duhuliye Ücretlerinin mec- ' I t\e( 
oek~~a 

27 
(A.A.) M. Grandi Halk Fırkasın1a avdet 1 1eri etrafında Mezires 27 (A.A) - Meuse nu, İngiltere~in. müdahale .?a- muu v~r!lm~ş~ir._ M~safesi 1400 Çin ve dey e t1ıtİ~ 

d b 1 . . u.ı.sbihalde bu - nehrinin feyezanı Meziere'de zırlıklarma ıştırak edecegıni, metre ıdı. Bırıncı rnıster Yante- N nk' 27 (A.A.) --ıırısı' ı . 
bu akşaım Türkiye hariciye ve- e en me us_ar Nıy~zı lsmet B. lunmuşlardır. vaziyeti vahim bir şekle sok- Deterding- U~phuart gruplarile sin }on.Tür~ i.~in~i Ak!f B.in e r::_zı;~ M. Wang Fr ıı ~ ,'. 
kili Tevfik Rüştü Bey şerefine An~ara, 29 - Rasin:ı, Nabi, Bılhassa, Dr. Mazhar Osman muştur Char!eville'de bir ma- başta Churchill olmak üzere Andronıkosu uçuncu Refık Be- Y k Fransız ve J~~eS'~ı ı. 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafete İbrahım, Mehmet Emın Bey- B~yin tıp fakültesi aleyhindeki hali · al d k im 1 muhafazakar mahafilin müda- yı'n Mis Pikeli ketmiştir. Beşin ~ verlıe~,.,.,takalarının 1~.,Qôfl 

. "-' S t B il 1 kr H lk f k d - . . .. e su tın a a ış ve su ar tıyaz ··-- 1!<>" şl, Türkıye ıseuıı ua ey e erte ar a rr asma av et neşnyatı çok hararetlı munaka- . . . . · ·ı· . ha._leye k_ arşı_ b_üyu_·.·k b.ir alaka ci handi kay koşu i_di. D_ört ve ou .J"' ı.uısaı auµap!P.s ., 

M hm t Neomeddin Sadık A etmişlerdir Şimdi mecliste 10 lan · ı b · beledıye daıresını ıstı a etmiş- d kl ı d ı p ki ""' ı yb ..-a u , , · şa muctp o muş ve u neşn- . goster ı erım soy e ı er. et- daha yukarı yaşta yerli ve a- al · t · tir Mumaı e tfll') 
s;m Beyler, ayan reisi M. Fede muhalif meb•us kalmıştır. Bu yattan müteessir ve münfeil o- tır. y rol membalarını taharri eden rap at ve kısraklara mhsustu. t hep ;. ':;~ız ·imtiyazlı 111ııeı"'J 
rzoni i.le refikası, madam Gran zevat hükumete bazı kanunla- lan bazı azalar Mazhar Osman Iran ve ugoslavya Larichef bu yolda beyanatta bu İkramiyesi 500 lira olan bu ko- f ay d ~· htelif !Tlah ,,ı;J 
di, hazine nazın Rocoo ve refi- rm tadili için teklifler hazırlı- Beye şiddetle hücum ve mua- Belgrat, 27 (A.A) - Yeni 1- lunmuştur: Larichef ve ken- şuda birinciye verilen 400 lira- ~sınk lad 

1 
,mu e çinde f11.ıi' 

M 
,...___ yorlar h · 1 d' · · B l d · dr d · 1 L b k h l · · nın a ırı ması v ·r ~ kası, harbiye nazın . .,.-.u..,.ua · aza etmış er ır. J ran sefırı e gra a muvasalet dım, Lon a a mıra ay avren dan aş aca ayvan ar ıçın ve- h d'l ·ş otan re 

b:ışvekalet müsteşarı M.Giunta Devlet demiryollan Ancak hu mesele ruznameye etmiş ve kıral tarafından kabul ilede görüştük. Bu görüşme mü rilen duhuliye ücretlerinin mec- sızlara ha ş~ t ~
1 

zatınıfl ııtİ! 1
• 

başvekalet matbuat müdürü dahil olmadığı için zapta geçi- 1 ediel~ek itimatnamesini vermiş hendis Simonun huzurunda vu muu verilmiştir. Mesafesi 1600 ezmemleket ımtıya efirile Şr ~ 
:neb'us M. Fereti ve hariciye mü?Orü rilmemiş ve etibba arasındakiltir. Mumaileyh, ayni zamanda ku buldu. Mezkur mülakatta, metre idi. Birinci Tevfik Beyini hakktnda ~ı:an~ız_s rJıııı'IO 

1

' 

vekaleti kalemi mahsus miidü- Devlet demıryolları umumi mesleki muhadenetin takviyesi Roma, Viyana ve Budapeşte se bir takım İngiliz firmalarının Sedatlı ikinci Süleyman Ef.nin zakerata . gınşmı~~\kırıdlled;r 
rü Kemal Aıiz Bey iştirak et- müdürü Haşim B. dün Ankara- temenniyatı izhar edilerek içti-1 farethanelerini de idare edecek Moskovadaki mümssillerile te- üçüncü Hüseyin Ef. nin dervişi leyh; aynı mevzu .. ~ rnekl 
m isi r ·r dan ehrimize elmistir. maa niha et verilmistir. tir sisi münasebat ettim. Müdaha- gelmiştir giliz sefirile de goruŞ 

---= 

Tahran sefirimiz 
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EL 

edildi 
Ucuz ispirto Maaş Istanb11l ciıma günleri nasıl eğleniyor? Poliste Ziraat stajı 
Yarın eczanelere 
tevziat başlıyor 

{ 
1 

Yeni layihaya göre 20 memmr Amerika 
8 derece oldu ve avrupaya gidiyor 

A •• ~. liste ,sırrı 11 

BÜYÜK RESM/ -QEÇ/T 

lstanbul'da. Tophane'dekl flL"ord Motor 

.company büyük bir resmi geçit yapacak. 

tır. Bu. Ford naklivatında bir inkil4ptır. 

W"•rınkl a•••hl•rd• tafellat v•rdır. ' 

.ı 
• 

1 

l 
ı 

) 
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.Fikir, _M_lz;ı th, iy~t, Scı:İ ı'cıt 
__...,..r:u:r---.ı._a ""'"""' ~....,....~,.""~----.-.._ ~~---....,..._~,___ ._.?WL - - ________ .,....,..._.,......,.,.~ ... 

· ~ll illi~ et ıı ~;;~~~ıb~~~:::~~~~ ~~~~~11 ~i:- -:k~:kı:: ... ~ - :.:f .A ·s···k .. e-r.-:ı -t. a· .b. r·ı:k-a., •• a .. r. 
~N\J . ., te mektup: Senenin en büyük illmi 

u, 
Asrın u•desl "Milliyet" tir Ah ciğerkfışem!. GAR p •• d •• ı •• "' •• d 

29 T.EŞRİNİSAl\l 1930 - "Görmeden ayl~r !Feç.e: r11 mu ur ugu n en: 
d~- • lar geçer gelmez sesın bilınm 

iDAREHANE - Ankara • .,.,, k' 11 .. 'fi · 
No: 100 Tel .. raf aclr.ai: Milliyet, fs. 1 ; sen yaş 1 ara. musrı ere, şış Muhtelif madenlerden kalma Zeytinburunun<laki clirufun ta,fiYe;I 
1 L 1 man karınlı tıknaz, yahut kuru 
an .. u. k k' r 50 ton saf yumuşa!.. kur~un 

Telefon numaralarıı sıs a ır ı yakalı hasis adamla- 18 kalem muhtelif kimyahıne nıalzemeıi 
••••• ainemaaında 

lıtanbul 3111, 3912, 3913 rın üftadesisin. İşin gücün ille- Asarı atı.ka aramag" a gı·d· ' ı·n · ıyor. 1 Yorınki Pızar günil saat 18,30 te 30· J 1·980 ve 1-12-930 tarihlerinde miinakasası yapılaca~ı i a 
ABONE ÜCRETLERi mm gözünü kamaştırmaktır. El ıaıtlne olıralı: 

de avuçta durmazsın, umumi -lngilizceden- edilen yukardc yazılı üç kalem malzemenin llAnını "\lilli\et •. (J· 
G Tllrlriye isin Hariç isin 

3 aylılt 400 INnıt 800 kurut 
fi ,, 7.SO ., 1400 ,. 

12 " 1400 • " 1700 " 

GMen •vı•lc ıeıi verilmez 
M;iddeti l"es•n 11üıbalar 1 O lrurut 

tur. Guete Ye -tııaaya ait itlff 
için mücliriyete miira.,..t eclilir. 

Guet.naia Hinlann -'uliyotinl 
lıab .. I etm•:ı. 

Bugünkii hava 
Dllıı hararet en çok lo en az 7 

dnıce idi fllctın ruıgılr lodoı 

11ecek lınt açık olaoılı:br. 

harbin mes'uliyetini Holanda- f R A N S J Z zetesi neşretmediğinden ihale giiniiniln 26-1 t - 9110 rarihi~de ı•lii Gece yarısıydı. Uyanmış, uy- mm git gide üzüntüsünü arttın 
da aramaz eski Alman impara- kusu kaçmıştı. Artık uyuyama- yordu. edildiği ilin olunur. 
toru Vilhelm çorbacıya atfeder- dığı için kalkıp yatağını terke', Çocukları büyüdü. Onlar da 
!er .. Hele hele bir düşün! Bu kı- mek ve gidip bir kana peye otur anaları gibi babalarının her şe
yarr.-tin kendine ait olduğunu mak istedi. Bu sırada uykulu yine karışıyorlardı. 
bana olsun inkar etme!... bir ses: 

Bütün buna nihayet vermek 
Şu sokakta gördüğün karınca - Nereye gidiyorsun?.. mümkündü. Fakat para? ... Zen-

gibi kaynaşan gafiller benim pe Sualini sordu. gin değildi ki bu tahakküm 

'
imden mi ko~uyorlar. seni~ pe 

Y Ah bu sual? .. Hayatında kaç altında kendini kurtarmanın ça 
finden mi?. Şu limandaki vapur senedenberi bu sual ile karşılaş resini bulsun!.. 
lar, şilepler, muşlar ve mavna- mış, kaç kere bu sesin karşısın- Nihayet hiç beklemediği bir 
lar kime mahsus bana mı?. Ben da itaatle sükut etmi~!.. miras onu orta halli bir zengin 
mi o mahkemede 20000 lira ih- F k b ,·apıverdi. O zaman karısı sor-
tilas eden veznedarı, 15000 bin a at u sefer bir şey söyle 

du: 

Tiyatrosunda 
Meşhur Vllyonesı 

ACQUES THIBAUD 
nun yeni ve mükemmel bir prog
ramdan mtiretkep ikinci ve son 
konseri verilecekıir. Pivonoda 
Mösvö Tuso Yınıpulo tuafından 

refakat edilecektir. 

Bilmecemiz 

* •• 
19205 paket muhtelif eb'atta aıaç vidası 

• Kapalı zarfla 13· 1 1-930 tarihinde mlinaka~ası yapılacıgı cn·.t· 
ce ilAn edilen 19205 paket ağıı~ vidasının ~:umamc>inde )'1111'

10 

tadilat sebebile ihalesinin 26-12-930 da icra kılınacagı ilan ııl~ 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 
Cinsi aşağıdaki liııcdc \ızılı 18 kalem ıruk aleni müııakısı ile alın•· 

cakıır. '.\lünıkısı Muşıa y~dlocl 11yyar jandarma ılı!ındı !0-12-9.~0 11'.' 

hinde ııpılaçakıır. Şarınıme G•dlkpaıada jındarmı iııııUıhanesinde ın'' 

:\-lıitorı Cinsi erzık 

1 
lira dolandıran sahtekarı kan- meden kalkmak yatağını terket 

J mek istedi. Buna karar vermiş-
Haftanın ya:ııaı dırdım. Sen mi?.. A mubarek! . 

Haydi bu hiyaneti yapıyorsun. tı. 
Ya neden onları himaye etme- Gene, e ses, fakat bu defa öy 
mek cinayetinden vazgeçmiyor- le uykulu değil, kuvvetli, emir 

- Bu parayı ne yapacaksın?. 
Buna kimbilir nasıl bir cevap 

vermiışti. 

cuttur. 
Tahmin 
k11nıeıl 

Liro x. Kilo G 

Be!Mr 
kiloıu 

Ku. S 
7 

9io 7,5 ıeai 
natı muvak
lı:aıe mıktan 

Ura L 
:!56 '15 
1140 

J<ıpılı ıarf 
ı•~ ı\leni mu•• Bir aşk mektubu 

S.rv•I ll"lmll •!-'• 
Bir kaç gün evvel Köprü üs

tünde (Servet) i•imlf piyango 
kişeminin yandığmı gazetelerde 
okudum ve gözümle de kömür 
olmuı bakayHnu gördüm. Yan 
JDl az çok muhtC1Cm teYdir. 
Lakin ankuı pek mırder, mis
kin ve mahuf oluyor. O kutu ka 
dar barakanm ilıtüne verdiği 
mafmum mam:ara ne kadar &ö
ze çarpi.yordu. 

Bir şey beni müteselli etti. 
Yangının büyümemiş ve etra
fa sirayet etmemiş olması. Ya 
maazallah etfaiye vaktinde gel
mese idi de yangın köprüye, köp 
riJden dubalara, dubalardan va
purlara, vapurlardan deniı:e, de 
nizden bendeı.ize sirayet etse 
idi halimiz nice olurdu? .. Vakıa 
biz esasından yanmış bir ada
mız. Fakat digerleri öyle mi ya! 

İşte bu mülahazalar ve (Ser
vet) kitcııinin hali bende serve
te karıı ancak aşk kelimesi ile 
ifade edilebilecek bir takım his
ler uyandırdı .. Onun nerede ol
duğunu bilmiyorum ki adresine 
mektup yau.yım. Tunında otur 
duğunu tahmin ettiğim kimse 
sorsam orada olmadığını inkar 
ediyor .. Vakıa resmi ikametga
hı neresi olduğunu biliyorum. 
Likin orada onu bulmak müm
kün delildir. 

O muttasıl koyundan koyu
na gezer ... Ölmez, öldürür. Ba
badan oğla, torununa bütiln hı
sım akrabaya geçer onları öldü
rür, bitirir kendisi bitmez ... 

O adrcaini bilmediğim bela
lıya açık bir name yazmağı dü
şündüm. Gazete{erde Hazreti 
Mesihe kadar çılC mektup yaz
mak uıulü ihdas edileli beri ga-
2ete sütunları birer posta kiııe
sinden farklı değil... Ben de bun 
dan cür'et alarak şu aşağıdaki 
satırları yazdım. Bunların saç
ma şeyler olduğunu ben sizden 
evvel takdir ederim. Lakin aziz 
kari! Sende itiraf et ki; saç
maya bayılırsın! Saçma dolu 
kağıt torbalarım her gün senin 
elinde görürüm ... Ansızın da sa 
na -inhiıara rağmen- kaçak saç
ına arzedersem tiksinme! Bu 

IUn. İstanbulda, Pariste, Lon- vermeğe alışık bir ses sordu: 
drada Nevyorkta, dünyada oto- - Nereye gidiyorsun diyo-
mobillerin insanları ezdiğinden rum sana? .. 

Şimdi hatırlamıyordu. Fakat 
artık eline büyük bir kuvvet geç 
miş demekti. 

- Niçin cevap vermiyorsun?. 
Nereye gidyorsun diyorum sa
na? .. 

l}ikiyet ediyorlar. Eli yumuşa- Bu zevcesinin sesiydi. Bu ka
cık, pamuk gibi ejder! senin ez- dınla seneler~e.nberi beraber ya 
diklerini kim sayabilir. Daha şıyorlardı. İkı.sı ~e aı:a, baba 01 Bütün muisi böyle gö.ıünün 
geçenelrde Amerika piyasasını muşlardı. Yetışmış ogulları, kız önünde canlanmıştı. Artık ka- 1 ------..-

bir mum gibi üfleyip söndürme- l~rı vardı. Fakat .. seneler geç- rar vermesi lazımdı. Verdi: bUmecemlzln halledilmiş 
din mi? .. Hal§. onun zulmeti de tıkçe kadının nufuzu artmış, 
MJ mi? fiatlarr dü•ürdü, i~"'izli- kendisininki azalmıştı. - Ben mi, dedi, büyük bir ıekll 
6 ' ~ r- asarı atika heyetile yeni hafri- ı ı 3 4 ı 6 7 S il · ı o ı ı 
ği arttırdı ... Avrupayı köprü üs- Zaten bu daha ilk evlendikleri yat için Hindistan& gidiyorum. 1 ı. 
tündeki yanmııt Servet kişesine zamandan değil, daha nişan lan- Ekaşlykatılamrı·m··· 1 hazırlamak için 

1

-_
1 

ı• ·,,_- 1ı_ -=-__ 
çevirdi!. madan evvel başlamamış mıy- _ 

"Ztilfüne dilbesteler zillfü pe dı? .. O il~ defa_ bu ~e~ç kıza 1_.i_,_,,_ -·· 
rişanın kadar" değil onun bir rast g~lmış, begenmıştı .. Etra- Uzun bir zaman için karısın- •• ,il · 
milyon miısli kadar fazladır.Gah fındakı akrabası da ona hır tu- d~n ayrıl~c~ğını d?şünerek şim -ı · 1• lili 
1 1 b. .. ·· h zak kuruyorlardı Bunlar biri- dıden sevınıyordu ··· ı- • e mas o ur ır suru ırpanı) • , . . • · • 

dünyanın cehennemine çekerler bırle_rı~e ma?alı'. manalı bak~-..-------------. ı _I- ··-·ı-
kendini arttırsın. Ne bahasına?. rak ıkı gencın hır an ~vvel nı-1 Tiyatro - Sinema •• 
Bir lokma ekmek Yahut bir as ~a_nlanmal~rını beklıyorlardı. "-------------

. ' . Nıhayet nışan oldu. j B D lb d j •ı lan pençesı. Onun elınden kur- · s. • arü e ayi - • 
tulur, bir güzel kadının parma- Delikanlı nişanlısı ile daha temalllerl - 1 ı-
ğına oturursun. NeN bahasına? samimi olacak kadar münase- ıı 
Ya bir aile ocağı yahut bir if- batını ileri götürmek istediği fSTAllBUL BWDIUSI '"~~ 21ı~~tmda Bugünkü izqllmec•nı 
ı· dakikalarda, şimdi kendisine 
as... yataktan: ~ ~~ ~ij Venedik Soldan sağa ve yukardan aşağı 

Yahut altın olur serserilere taciri 1 - Bir maden (3). Halis bir 
kendini toplatır; diş; parmak; - Nereye gidiyorsun?. maden (5). 

Diye soran ses, o zaman da: Komedi 2 _ Tavur (3) Bir erkek ismi kulak: gerdan; ve kasa demez 
- Ne yapıyorsun?.. 1 5 perde (3) Bir adet . dolaşırsın .. Pırıl pırıl yanar- D' ·1· d' ,. \" 

ıye soruyor, sonra ı ave e ı 'azan : "· 3 - sahip oldug· umuz şey (3) 
yakar ve seyrine bakarsm !.. d 1111 Sh k yor u: 1 upure Fidan (3). Remil (3). 

Gah sokağa attığımız; peynir - Ben her kız gibi değilim.. Tercüme eden: 4 _Kurşun (4). 
pastırma sardığımız daha fena Dikkat et!.. 11111111 ~\~ü~~~a! 5 - Bir erkek ismi (4). E-
şeyler yaptığımız kağıd11. tevec- Sonra nikah oldu, merasim mel (4.) umuma biıet-
cüh eder. Ona kıymet veririsin. yapıldı. Artık meşru bir karı lerdc tcnıilılt vardır. 6 - Hayvan ölüsü ( 4) Yunan 
Seni kapışırız. Senin için öltirüz koca olmuşlardı. takımı (4). 
öldürürüz ... inkar edebilir misin Fakat pazar sabahı kiliseye, Bu al~am Pıngılrı •inemuındı 7 - Yumak (4). Bir erkek is 
ki: "aşkından ölen: Mücrim o- öğleden sonra da gezmeğe git- komik D~mbüllU lsmall er. ı\nım• mi (4). 
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Morcimck 
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Kapılı .sırf 

ıl• ı\leni -~re 

.. • 
" 

,, 

" 
~ 

.. .. 
• • .. 
" 

~ 

.. .. 
.. .. 
,. # 

" • 

" 
.. 750 

1243 
1000 
2500 93 2~ Gu yıgı ::_......-

-----------~------ ------~-

is ta n~ul it~alat ~oınrü~ü ınü~irli~i~~a~: 
Dökme K. Eshaıbı tarafından gümrüğe terkedilen tehi ı:ıı~ 

kavva kutu "parça halinde satılacaktır. Bilvezin teslim,,. 
3 Çuval 63 Hasarsız yalınkat pa...,,uk ipi iği, 
4 S. 96 Demir çivi, 
1 S. 25,5 Hizar testere, 
1 S. 93 Vidalı demir, 
1 S. 70 Yağlı boya resim, 
3 S. 20 Fotoğraf camı, 
1 Balya 145 Pamuk mensucat, 
1 S. 40 Nikel cilalı kanepe a-ksamı 
1 S. 77 Çivi, 
1 S. 6 Kokulu sabun, 
5 S. 413 İpekli, pamuklu mensucat 

37 Adet 1,440 İpekli mendil ve atkı, 
1 Cuval 110 Tane mısır, 
8 S. 304 Zift mamulatı, 
1 Adet 43 Dökme demir radyetöı, 9-; 

Balada muharrer IS kalem eşya 29-11-930 ve 1-3/12/ r' 
tarihlerinde İstanbul İthalat gümrüğü satı~ komisyonu t

3 

fından satılacağı ilan olunur. / lall; katil olan var." tikleri zaman kan kocanın vazi Var\'etc heyeti l'ıçavracı \lorımer 8-- Maşanın arkadaşı (S) 
Ama bu sana VIZ gelir ... Sen yetleri hayli tuhaf oluyordu. komedi: 3 perde Raks, Rıle 9 - Mürekkep içine konan Emlak ve eytam 

ele avuca sığmaz; bir afetsin. Karısının yanında onu gören şey (3) Koku (3) Amir (3). bankası umtırtl 
Seni ne kadar aradım: arayo- !er onu sanki bu genç kadının lsttnbul 7 nci icra memurlutun- 10 _ Yapmak (3) Mesih (3) •• d •• } .. u •• d 
rum.. maiyetine memur bir adam zan dın: lsıanbul limon i<kclesinde "lo. Seyrisefainin yeni vapuru (3. ffi U Ur ugun en: 

"Hasretin gönlümde: lakin nedebilirlerdi. 34 dUkkAnda .akin iken liameı:gAhı ıı _Anahtarın evi (5) Si- Satılık Arsa 
· Çocukları oldu. Bunlar büyü- meçhul bulunan "lılıdım l'iroso ı·h (5) kim bıliri sen nerdesin?.,, _a_..!....!........ ---------- . •l' 

Ü 
dü. Dumyıyı Anam '\ikolı cfcndiy• t ı 

ftaden Devredilecek ihtira buııı B.ınkamıza aıt emlakten 1ıtanbulda Ahırkapıda SeY' 1b' Bu hayat hep böyle devam et borcunuz olın 105 yüz bt~ liranın ,.. '·' 
FELEK " Ktgıııın nıamul ıorbılar " san mahallesinde Me_vdan sokağında atik 42, cedit 28 - 3a 'ı•"°' ti. ıeıviyetlne daveti hıvi ödeme cm· d k . s· . ' dür! " 

bıkkın 1 i icat içın ınıı mu · 1, - 30 - 34 numarada o•ta ve dükkanı müştemil taknbefl -·'" 
lrtihal 

Merhnm muallim Kemal Be
yin kızı Güzel san'atlar akade
misi afiş kısmı mezunlarından 
Münime Kemal Hanım yirmi 
gündenberi duçar olduğu hasta 
lıktan kurtulamıyarak dün ge
ce vefat etmiş ve cenazesi dün 
Beşik taştaki evinden kaldırıla·
rak Yahya Ef. mezarlığına def 
nedilmiştir. 

Vakit vakit kendisinin sanki rlnin lk&meıgAhın11ın meçhuliyetindcn d h 1 dil 1 , .. 
yeti ıımumiye~iu en iati 51 • m 1 metre murabbaında arsa, ilk taksit peşin alınrr1ak c•rtilt ' .. 

tıkandıO-ını ·hisseder gibi: tebliğ Jlunımım1<ını ve oıuz sekiz , .. 5 ·h a96 .,.. 
... olın 21 niun l 9z tarı '° • · vi sekiz mfuravi t~ksitle Eatılıktır. . .tii~~ 

- Ah, ne vakit kurtulaca- gdıı mlddeıle ilanen ıebllgıt Jlagını 290 numerolu ihtira beran bıkkındı İ · f sı " W 
ğım? .. Diye ümitsizlikle söyle karar \crilmeıine binacntulhi ilin- bu kere başkasını lerıt ,·eyıhut hale 1 kanunuevel 930 tarihine müsadı pazarte edi 
nirdi. dan itibaren mczkılr müddet zarfın · le ıra , crilece ğinden mezkur ıhtirıyı saat on altıda Ankarada Bankamız idare meclisinde icra 1 jı• 

Ne yapmak isterse daima ka da 930· 1445 numorılı yedinci icra- mm ıl•ıi ve yıbuı isticar w1ıek cektir. Teminat miktarı 100 liradır. Talip olanlar İsta~btl ~1wı; 
rısının: nın dosyasına bilmilrtclı şayanı ki· uzusunda bulunan xevııın lsıınbul mir şubelerimize veya Umum Müdürlük Eınlak idares~ııe edef.1 

- Ne yapıyorsun?.. bul bir göna !tiuz dermeyın edil· yeni postthıne arkasında .,,ır efen caatle mufassal şartnamemizi mütalea edebilirler. Muz~Y ıe~ıı 
Sualine maruz kalırdı. medil;i ııkdirdc ~iyıbcn icraya dt· di kütüphanesi cıdduindt Türilyı iştirak halinde bu şartnamenin bir nüshasını imza ~df ri'ıer• 
Kadın fena bir kadın mıydı?.. Hm olunacağını malOm ve ödem• hınındı 18·22 numcrolardı kaln ve teminat mektuplarile birlikte Umumi Müdürlüğe gorı e reeJr 
Hayır .. Bir ev kadınıydı. Fa- emri makamına kaim olmok üzre \Ckili HANHI VALTER !STOK Teklif mektupları ihale günıirıe yetişmek üzere postaya 

kat daima böyle yasamak ada- i!Ancn t<bliıt olunur. ı~reııdl\ı"l'c müracatt hütülü olarak verilmelidir. 

l - RüştÜBeyefendi kabul e-1 kasından tiksinebilir! I rini dökecektim-:-fnsan böyle 1 Kadıncağız bu ane kadar benim ryükleme... . 

' ~·; . . . .,..,, :. -.; 

dilmeklerini istiyorlar. Valde Fakat, annem için müteessir anlarında kendisini öyle yalnız, için ağlamaktan, ~eni~. iç~n * * " 11dııı1 
niz Hanımefendi de beraber- oldum doğrusu. Keşke o fel- öyle boş, öyle manasız buluyor çırnınrnaktan, benım ıçın hın Bütün bir gece uyuyarJl11, aıı, 
!er... !ah: ki. Ne kardeş, ne ahbap, ne can azap ve ıstıraba katlanınak~_an Hep. g~z~ü kapatıyor~:r dtf

1 
Dedi. Ben, daha: - Anneniz gelmiş.. ciğer ~ost, ne ~ş, ne y~lda~ bu başka ne yaptı da b~ ~-na boy- nemı ~oruyor~. Hele, ltİ· ·r~n 
- Rüştü Beyefendi... Deye daha önce haber versey boşlugu, bu manasızlıgı gıdere le yaptım, onu ters yuzu kapı- J ~~nJ;r ~·yle fc., • oldunı. deil~ır' 
Dendiğini işitir işitmez za- di. Kan başıma vurmayacak, ih miyor, durduramıyor. O zaman dan döndürdüm? .. Eğer bugüne 1 b~.az. da.lmıştım. _Bır yef1 ıı1 

.. ten huylandım, kan başıma sıç- timal, Ancak bir ana kucağıdır ki ıs- kadar incelip bir dal gibi kal- muthış bil' çarpıntı ıle 
1 

E'tenı JZZE 1 Iradı. Alt tarafını düşünmedim - Rüştü Efendi kalsın, an- tırabı yınnuşatabiliyor, göz ~aş ~ı ise~. i.?zleri':1deki fer. s~ı:dü den fırladım, eliyorıırı1 ;~ 
. .. .. .. . . . bile. Hemencecik: nem gelsin!.. ların_ı .kesiyor, yaş~aya m~.na ı~~'..yuzı.mdekı kan ~ek~l~ı ıse -. Anne .. Dur .. gve .. çarı' 

Dıye duşunmuyor muyum, akl ıkı defa yanıma gelıyor, sokul- _ Hayır... Diyecektim. Ve .. Böyle olma verdınyor. Annem ıçın de boy- butun bunlar hep benım ıçın de Dıye ~ı>ykırdım. sürJil· a 
lımı oynatacak ?iuyorum. Ka- mak, konuşmak, gözüme hoş Dedim. Bunu o kadar sert sı da lazımdı. Zavallı kadın kim leydi. ğilmiydi?.. Şimdi ne olacak? .. tım belkı yarım saat 

1 0d3 ıl1 
çıp kurtul~ak ıçin bir kaç kere görünmek için bin çareye baş söyledim ki galiba tekrarlatma bilir ne kadar üzülmüş ne ka- Hiç şüphe yok ki, bana: Nasıl on~_n kalbin.deki kı_rıkl;ğı 1. ?fıya __ an;:ıem bal~iorı~' be ,g 
p~ncerel.erı yorı;i~m; çivili mi v~ru~or ~:nm~, ne Y~~a~ın_ı, 'ma meydan vermeden siyah ka- dar kırılmıştır?.. Şimdi düşü- _Haydi kızım gel benimle ... giderecegım?. İhtımal, şımdı o muş. Ruştu Efen J" bir ı-s ri 
dır, ned,ı;. y~r e 1 ~~en ka:kmb~- bır t~rlu gozlerım kendısın.ı hır dm uzun bir reverans verdi, çe- nürken azap içinde kıvranıyo- Diyebilecek deg" ildi. Fakat, da Rüştü Efendiden kıskandığı yüzümeden dehşet _1 

5c il 
} orlar. r.apı an ç P §Oy e ır "n hı le gormeye tahammul e- kildi. Ve .. Ben kendi kendime: rum ! Bir anneyi. kabahatsiz bir göz yaşlarını içine akıta akıta yapmışlar. Kadıı;ıca~ıt Jıi.İlıg 
aralık aşağıya dogru_ .kaymak uemiyor. S~niyesinde sin~rl.en!- - Münasebetsiz. Hala beni anneyi, benim gibi başı yanan benimle beraber ağlıyabilecek- "l bir kenarına çekılmış, 
ve soka·,ı boyl~mak ıçın fırsat Y?rı.:rn. samycs !'ele kav gıbı hır görecekmiş!.. bir anneyi geriye çevirmek, o- ti, benim gibi çırpınabilecekti, ag ayor, h"' .. ·ıı ·or 
kolladım .. İmkansız. Ben, oda- krbIJtle tutusacak, alevlenecek Diye söylendim. Hiddetli hid nu görmemek, kendimi göster- benim duyduğumu duyacaktı, - Bir ,tek kızım bana bunu ung~~l~~ı~ ai şu cıırıı~~ .. ızJ 
~an çıkar çık~a7.• ?,er kovııkc::: oluyorum! detli odanın içinde dolaşmaya memek onun için de, benim beni göğsünün üzerine daha sı- yaptı ha... Diyip kurtulmak istı~ra.~• ı~ 
cıa karş1ına hır suru AraP . , * * * basladım. için de ne ağır, ne onulmaz bir kı daha kuvvetli basıtıracak, Diye ağlayordur. Bu ağlayış- tü Efendi hırçın, . ho',iiı-O"o 
y9r! Haddin var ise merdıve~- . ~abahatimi anladım amma, _· Rüştü Efendi... acı! Halbuki, ben onu görür şefkat verilen bir insan gibi be ta senelerin biriktirdiği inanı- Jim. Annemin üzenne } 
lerden in de kaç! En kolayı Y!- ış ısten gec;tikten sonra. Dal- Dediler mi kafam rüzgara tu görmez boynuna atılacak, başı- ni kucağına alacaktı! Ben bu şın yıkılışı, kalbin bağlandığı söyleniyor: .. ·le y9 
ne bu kızla an~asmak ve .. Bırl mış, kendi kendime dü~ünüyor- tulmu!f afyonlu bir hashaş başı mı göğsünü yarıp içerisine 50" şefkati yalnız annemde, ona eş bütün ümitlerin çözülüşü vardır - Bu kızı hep sen bOY 

savuşmak çaresı bulmak ola - dum. Kapı. vunıldu, gibi omuzlarına ağır geilyor kacak gibi koynunda hızla dola sevgiyi yalnız Cahitte bulabi- ki, bir insanı ela yıkabilir, ümit-ı tın, şımarttın? .. _ , rıcıı alt 
cak. - ~elınız .. ._ ve yüklü yüklü sallanıyor. Bir )aştıracak, lirim. Halbuki, annemi üzerek !erinin çöküşü ile beraber yok - Ben onun agırJıgı 
Pa~a ile de hala, ilk gündeki j D~dım: Ul.vıye de o~a<la idi. insan ancak bu kadar kin duya - Anneciğim!... kapıdan çevirdim. Bu, günahı edebilir!. alacaktım!.. B .,,,,ediJ 

gibiyiz. Adamcagız, hergiin birj İcerıye hır sıyah gcldı: !bilir, bu kadar nefretle bir baş- Deyin ağlıyacak, içimin zeh- ben nasıl ödeyeceğim bilmem? Allahım, bu günahı da bana ( 1 
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Harp malulleri ........................ 
Kadın zarafetinin ıazımı gay
ri mUlariki dolayısile de ipek 
tileri harabiden kurtardı;Jı 

için çokiktisadf bir ilaçtır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinin müsaadesile. Hiç 

bir türlü mahzuru sıhhisi 

yoktur. 
Her eczane ve ceza dc

polarile ıtriyat mağazalann-

HASAN 
' 

Kuvvet Şurubu 
T erkibinde ldllliyetll miktarda iyot, 

tanen ve fosfat mevcut olup er.sicel 
uzviy eye sür'ati tem essülü ~ayt:sinde, 

kansızlığa, vereme istidadı olanla•a ve 
bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umu
miyeyc tesiratı şifaiyeıi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı 

nafiuı pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, zayıf, sıraca veya komik hastalık

lanna müptell çocuklar az zaman zar
fında dlş çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tom· 
bul tombul olurlar. 

Sut itiyatlı sabaveıini ve ge;ıçliğlni 

su! istimal eyllyenlere, ademi iktidara 
pek müessirdir. Kam tezyit ve t:ısliye, 

hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe 
tsravet bahşeder. Bez, cvram, ced!r, 
çocukların yüz ve başlarındaki çıban

lnr, ergenlik ve ekzemada pek mües
sirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupada bi· 
ıinciliği ihraz eyledip;i gibi bütün tlemi 
tababotte takdir tevlit eylemit, ecnebi 
ve meınlekctimiıin eıibbasının raporla
rını kızanmışttr. Şişesi fıO, büyük iOO 
kuruştur. Deposu· Ihsan ecza depo· 
sudur. ~:czacılara ve toptancılara büyük 
ten11Jat. 

><>=~<X>ô:C<X>ô<X.8>0:=0=C=O<><>O<x:~~ 

ASRi LiSANLARI ~ 

BERLiTz· 
.......... 9 F.:n son model ve gayet iktisatlı ·····~· 

Blitiin kış mcniminde on çeki odun yerme yalnız beş 

çeki sarfiyat yapan ve her sene tamire ihtiyaç gfot;:rmeyen 

Ağrıyan ma
halle tatbik 

ediniz! 

* " * 
Hayvan nakliptına mahsus tenzilli tarife 

Devlet Dcmiryoll:ırı umumi idaresinden: 
Anadolu · Bağdat ve Ank:\ra • Kayseri hatlarında mer'i 4.J.-344' 

ve ı;- numaralı tam vagon davar tarifesi sııtır nakliyatına da şa
mil olmak lizre Anadolu hattile do~ru iltisakı olan bilumum 
devlet dcıuiryollarına te~mil edilmiştir. 

D. D. 13 '\ıırnaralı olan lıu yeni tarifede Sıvas - Kayse ri ara
sında bir vago:• ücreti 50 lira, Ankara Kayseri arasında 76, An

kara · Sıvas arasında 100, Haydarp~a · Adana • '.\lcrsin arasında 
180, Sıvas • 1 lavdarpaşa arasında 200 liradır. 

Hu tarife I · 12·930 tarihinden itibaren tatbika ha~lanaı.:aktır. 
Fazla tafsilat i~·in ista>yonlarım11.a müracaat edilmelidir. 

U:\1U.\Iİ ID.\IU: .... 
Hatlarımızda kullanılacak olan 100,000 kayın; 40,000 m~~e 

ve yine 9945 tane mc~e makas traveslerinin kapalı zarfla :ıyrı 

ayri münakasaları 10 birinci Hnun 9.30 çarşamba günü saat 15ten 
iti:ıaren Ankar-ıda devin deıniryolları idaresine yapılac.:akur. 

Münakasalarıı iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı giıııde saat 14,30 a kadar komisyon katip
liğine vermeleri lilzımd1r. 

Talipler bu üç münaka~aya ai·t şarinamelerden her bir nııina
kasaya ait ol:tnı beşer lira mükabilinde Aiıkarada ve Haydarpaşada 
idare veınelerindcn tedarik edebilirler. _ 

• • • 
Güpilya, çelik bilya, menteşe, kilit, mandal, ratiye, musluk ve 

saireniıı kapalı zarfla münakasası 29 birinci kAnun 930 pazartesi 
günü saat 15,30 da Ankara de\·let dcmiryolları idaresinde yapıla
caktır. 

Mlinakasay~ ıştirak edeceklerin teklif 

kat teminatlarını aynı günde saat 15 e 
liğine vermeleri IAzımdır. 

' mektuplarını ve muvak-

kadKr komisyon katip-

Talipler miin:ıkasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara

da ve 1-faydarpa;;ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Adi zincir, çinko levha, antimuvaıı. muhtelif teller ve kaynak 

( Allcocks Porous Plasters) malzemesinin kapalı ıarfla münakasası 29 birinci kanun 930 pa-
heman burkuldugu mahal- ~.artcsi günü saat 16 da Ankarada devlet deıniryolları idaresinde 
a., tatbik edildikte emin bir yapılacaktır. 
surette teskin ve tedavi k d kl · k 
etıer. Bu gibi ahval ve ar- l\Hinakasaya iştira c ece erın te lif mektuplarını ve muvak-
••da haricen ıstımaı edilen kat teminatlarını aynı giinde saat i 5,30 a kadar komisyon kAtip-
en mükemmel ve mües -

1 

liğinc vermeleri Uzımdır. 
sır ilaçtır, Talipler münakasa şartnamelerini be~ lira mukablllnde Ankarada L t(O(KS _"c_· _I_l_·ı_yJ_,_ır_p_a_şa_d_a_id_a_r_e_,_·e_z_n-:e~le_r-:in_<l_e_n_t:-ed_a_r_i k_·_e_d_c_h_il_ir_l_er_. ----

~l'K Markalı odu~ s?ba-9 larımız gelmıştır. 

Gazla yanar 
1001 numaralı 

PRiMUS 

Benzinle yanar 
1051 numarah 

PRIMUS 

HARiCi 

Şu tCJu ..... ~ ... ~r-

kasınn dikkat 
ediniz. 

250 llA 300 mumluk 

TENViRAT iÇiN 
Primus fenerleri en mükem
mel fenerlerdir. Gayet par
lak bir ziya verirler son dere
ce iktisadi ve kullanışlıdır. 

t:l :J r:11t-1 
Acenta1 arı: 

YUDA LEVİ BİRADER
LER ve MAHTUMLARI 
l>t:ınhul çiçekpawr A!aczı Hamam 

1 
Artık daima lsclkr hır:ık:ın 

B 1 T T 
1 ltNı>t uçlu 

1 

EVERSARP 
Kulemkri sayesinde 
TreddUt kalktı 

Her ) c:.:le 

EVERŞARP 
Kalem veya kur~un k:ılcmini isteyiniz. 

Kat'iyen mtitecs.•if olmtyacak,ıııız. 

/~! 

Batlıca Tlcaretha· 
nelerde aatılır. 

[

I ROUS PLASTERS 
Her ~'-'Z-ıl" ... o• nuı.ınur. 

A1..;untaı l(ı ı. tit:R"f ""n Ş•ı. 
l<l l<utu111<1 ) ., J C.1t·atö., l9tanouı. 

----- - --

~v tal uınuuı nıü~irli~in~en: 
l\lünhal olan kitııbetlere namzet olarak l~akal orta mektep 

mezuııl:ırında·ı talip olanların evrak \'e vesaikile tcşrinisaninin 

Ottı:1.t1 , u pa1.ar gliııü saat onikiye kadar miiracaatları il:\n olunur. 

r
. 

-
~ 

. . -.. ... 

t~'. t·. 

~. . 
. 

. 
• 

·~ 

FETICME 
Ol! 

l:T·PIVER ·ı 
PARıS 

.. ... , 
ESANS 

lOSYON 

ve 

PIJOR.t.:51 

'Porfllmllrl l·. r.. P 1 V E R A. Ş , latanııııl Şubeli 

şı~ıı Ahmet Be1 sokak No. 56 Tel, Be1oaıu 3044 

çekiyor musunuz? 
Ağrı hissettiğiniz yerde hemen: 

~t~AN'S tlNIMEN1 
koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. Kanın 

cleveraaını ihya, iltehabı tenkis ve ağrıyı 

izale eder 

Taklltlerlnden sakınınızl 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

idaremizde icrası mukarrer tasarruf dolayısile memuriyetkri 

lağvedilerek açıkta kalacak memurlar yerleştirilinceye kadar harictc'l 
hiç bir kimsenin alınmasına imkan bulunmadığından memuriyet 

celebi için beyhude muracaat edilip vakıt gaip olunmaması alAka
<larınca malum olmak üzre ihl.n olunur. 

Ambar inşaatı 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
Balıkesirde inşa edilecek Tütün ambarı inşaan kııpalı zarfla mu· 

nakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ile şartnameı 

fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin i<la· 
rei umumiye mimari şubesine mıiracaatla almaları ve l!O kanu 
nuevvel 930 cumartesi günü zarflarmı Galatada mübayaat komi 
syr nuna tevdi etmeleri. 

J~~,~~~ Jar~a kanevi~enin taliki 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
1!6 Teşrinisani 9.10 çarşamba günü kapAh zarfla lcrast mukar· 

rer üçyüz bin yarda beyaz kaneviçe münkasası · idarece görülen 
lüzuma binaen- (3 kAnunuevvel 930) çarşamba gününe talik edil
miştir. Taliplerin yevmi mezkOrda saat i I de kapalı zarfla e'.l 

son ve kat'! fiyatlarını Gala tada mübayaat komisyonuna bildirme 
!eri iktiza eder. f~rtesi giinü ihalei kafiyenin icrası mukarrcrdır. 

E~irne ~ör~nncn jan~arnıa efrat mette~i 
nıooirli~in~en: 

Cinsi: 

l~kmek 

Sadeyağı 

.'ı~ır lti 
Bulı;ur 

Sabun 

Tuz 

Kuru [asulya 

Makama 

Mercimek 

Putatcs 
Zeytin yağı 
Kuru sovan 
Pirinç 

Kıl o: 
170,000 

3,500 
30,000 

7,000 

1,500 

3,000 

4,000 

4,000 

3,000 
8,000 
1,000 

ıo,ooo 

1,500 

Cınsı: kııo: 

Odun 130,000 
Kömür 6,000 
Arpa 12,000 
Saman 9,000 
Ot !0,000 

alça 8,000 
Zeytin tanesi 800 

irmik 1!00 
Şeker 5()() 

Kuru üzüm 1,000 
Beyaz peynir 500 

Nohut 4,000 

Kuru beztlya 4,000 

ı•:dirnc'de rc~ekkul eden 4 numaralı Jandarmıı mektebi efradı

nın dokuz :ıylık ia~dcri için cins ve miktarları yukarıdır gfüterik'1 

26 kalem erzak yirmi gün müddetle ve 1!5- 11-930 tarihinden 
itibaren mc,·kii miinakusaya vazoluhmuştur. Ekmek ve et kapalı 

zari usulu ile d!gerleri ise aleni münakasa suretile olup 15-12-930 
pazartesi günü saat onda ve komisyonu mahsusu müvacchcs!nc e 

ihaleleri icra olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkilrda ter.ıinatı 

muvakkate makbuzları ile birlikte Belediyede müte~ekkil komi>· 

yona ve erzakların cinsine göre mültahaz şeraiti mevzuayı gör

mek isteyenler mektep l\llıdiıriyetine müracaat etmeleri ilar. olunur. 

P. T. T. levazım ve me ... 
bani müdürlüğünden: 

P. T. T. ihtiyacı için 10,000 kilo nışadır kapalı zarf usulü ile 

münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 31 kAnunueV\·el 930 tarihine müsadif çıır~amba giı

nüdür. Taliplerin ~artnameyi almak için her gün Ye münakasaya 

iştirak için de teminat ve teklifnamelerini havi ve usulü dııiresindt 

kapatılmış zarflarını yevmi mczkilrda saat on dörde kadnr yeni 
poatahanede koınisyon riyasrtine teYdi eylemeleri. 
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Istanbul Ziraat Bankasından: Iktısat Vekaletinden: 
Tapo senedine göre merhunun semti meş
huru ile cinsi ve miktar dönümü ve hududu ve 

borçlunun isim ve ikametgahı. 

Haşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 
(25,000) çinko lav ha <5> adet bir buçuk tonluk 
Fort kamyonu <5> ton hamızı arsenik <200> adet 
muhtelifülcins piilverizatör <2> ton arseniki
yetii sodyom <15> ton göztaşı kapalı zarf usu
lile ve tarihi ilandan itibaren <24> gün müddet 
le mü akasaya vazolunmuştur. lhalei kat'i
yesi 15 Kanunuevvel 1930 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Bunlara ait şartnameyi 
görmek ve daha fazla izahat almak üzere ta
liplerin şimdiden mübayaat komisyonuna ve 
yevn1i ihale olan günde de kanuna tevfikan 
yapacakları teklif atı verecekleri fiatiı (yüz .. 
de 7,5) uğu hesabile teminatı muvakkatesile 
birlikte İktısat vekaleti levazım m .., dürlüğü
nde müteşekkil mübayaat komisyonuna tev

karz No: _ . • 
140 Edimekapıda Perakende Kasımaga mahallesınde Çu

kurbostanda mükim Hüseyin ağa ve Hatice H . 16-9-340 
tarihli ve 1-11 ve 1-2 ve 1-1 rakamı ebvap kıt'a tapo sene 
dile uhdesinde mukayyet Edimekapıda Perakende Ka
sım ağa mahallesinde 12 dönümü havi ve hududu sağ 
tarafı bostanın set dıvarı ve sol tarafı bostanın deresi 
arkası Şehremanetine ait arsa cephesi Mehmet ağa so
kağı ile bostan dıvan ile mahdut bostan gediğinden 
münkalip elyövm mutbak ve ahır ve iki bap haneyi 
müştemil bostanın dört hisse itibarile üç hissesi 

ıssı Erenköy Kozyatağında Kazazker mahallesinde 33 nu
maralı hanede fetvahane müsevvidi Abdullah Fahri 
Efendinin 11-12-336 tarihli ve 33 rakamı ebvab tapu se
nec:hle uhdesinde mukayyet Erenköyünde Kozyatağı 
mevkiinde iki dönüm bir evlek III arşını havi hududu 
bir tarafı Hüsnü Beyin uhdesinde ibka eylediği tarla 
ve bir tarafı Hafız Ahmet Efendi menzil bahçesi tarla
sı ve bir tarafı Nüzhet H. menzil bahçesi ve tarafı tabii 
sahibı senedin menzil bahçesi ile mahdut bir kıt'a tar
lanın tamamı. 

M7 Bulgurlu Ümraniye kariyesinde İbrahim oğlu Kahra
man ağanın 20-5-326 tarihli ve 9 rakamı ev~p tapu se 
nedile uhdesinde mukayyet Bulgurluda Kıreç fınru 
caddesi mevkünde 15 döniimU havi hududu bir tarafı 

dere ve bir tarafı Kirişçi Emin ağa ve veresesinin bağı 
ve bir tarafı Hayriye hanımın harap bağı ve hazan tariki 
haz ve taraf rabii tarikiam ile mahdut bir kıt'a tarlanın 
tamamı. 

14.5 Pendikte Kale sokağında 10 numaralı köşkte mukim 
İhsan Bey kerimesi Ayşe Saliha hanımın Kartalın Ba-
~büyük kariyesinde kariye civarı mevkiinde temmuz 929 
tarihli ve üç rakamı ebvab tapu senedile uhdesinde mu
kavyet hududu şarkan Bakkalköy tariki şimalen Pınar
alt~ garben Narlıdere cenuben Süreyya Paşa çiftliği ile 
mahdut 930 döniimü havi bir kıt,a tarlanın tamamı. 

j4g Bakırköyün Safra kariyesinde mukim Beytullah oğlu 
İbrahim ağanın 16-4-927 tarihli ve 18 rakamı ebvab tapu 
ıenedinde uhdesine mukayyet kariyei mezkfirenin kari
ye altı mevkiinde beş buçuk dönümü havi hududu şar
kan tarik garben tarikıam şimalen Ali Naki Efendi ce
nuben İbrahim Bey tarlasile mahdut bir kıt'a tarlanın 
tamamı ve gene mumaileyhin uhdesinde 16-4-927 ve 13 
rakamı ebvab tapu senedile mukayyet beş buçuk döniimü 
havi ve kariye altı mevkiinde de hududu şarkan tarik 
garben tarikıam şimalen Feyzullah oğlu Sinan Efendi . 
cenuben Sefor oğlu Emin çavuş ile mahdut bir kıt'a tar-ı 
lanın tamamı. Ve gene 23-9-341 tarihli ve 31 rakamı eb
vab tapu ısenedile uhdesinde mukayyet kariyei mezkure 
nm Halkalı yolu mevkiinde 10 dönümü havi hududu 
prkan garben Halkalı yolu şimalen Hayrettİ!1. oğlu İs 
lam Efendi cenuben Zülfükar oğlu Akif Efendı ıle mah
dut bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 27-9-341 tarihli ve 
29 rakamı ebvab tapu senedile mukayyet mezkur kariye 
nin Kapanarya yolu mevkiinde altı dönümü havi hud~
üa şarkan Zülfükar oğlu Akif garben İsl_am . ve Cavıt 
Efendiler şimalen tarikıam cenuben Zahıt oglu Meh
met çavuş ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ".e gene 
27-9-341 tarihli ve 18 rakamı ebvab tapu senedıle mu
kayyet mezkQr kariyenin Çekmece y~lu mevkiind~ 9 
buçuk dönümü havi hududu şarkan tank garb_en tankı 
fun şiınalen Akif Efendi cenuben İslam ve Cavıt Beyler 
le mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 27-9-341 ta
rihli ve 20 rakamı ebvab tapu senedile mukayyet mez
kfu- karivenin Bezirgan bahse mevkiinde dört buçuk dö
nümü havi hududu şarkan islim ve Cavit Efendiler ve 
Zülfikar oğlu Akif Efendi cenuben Mehmet oğlu Ham
di Efendi şimalen Hasan oğlu İsmail ağa tarlasil~ ~ah-

Darya ile mahdut bir kıt'a tarlanın ve gene 13-2-929 tanhlı ve 
rakamı ebvab tapu senedile uhdesinde mukayyet kariyei 
mezkilrenin kariye altı mevkiinde beş buçuk dönümü 
havi hududu şarkan garben tarik şimalen 15 numaralı 
tarıa cenuben tarik ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı 

dile uhdesinde mukayyet Safranın Köyaltı mevkiinde 
beş buçuk dönümü havi hududu ~arkan Ali oğlu Osman 
tarlası garben tarik şimalen Abdurrahim ağa tarlası ce
nuben Halil veresesi tarlası ile mahdut bir kıt'a tarla
nın tamamı. 

252 Bakırköy Safra kariyesinde Hasan oğlu sessiz Hüseyin 
ağanın 14-7-929 tarihli ve 40 rakamı ebvaplı tapu senedi 
le uhdesinde mukayyet Safra karlyesinin Ayastafonos 
~"·"' Si mevkiinde on döniimü havi hududu şarkan Yaşar 
oğlu E yip garben Fehmi ağa şimalen vakıf tarla cenu
ben Kaleme tarla ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı 
ve gene 14-7-929 tarihli ve 22 rakamı ebvaplı tapu sene
dile mukayyet Safranın köy civarı mevkiinde beş buçuk 
döni.imi.i havi hududu şarkan tarikıam garben tarikiam 
~imalen Fehmi ağa cenuben Yaşar oğlu Eyüp tarlalarile 
mapdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 14-7-929 ta
rihli ve 38 rakamı ebvaplı tapu senedile mukayyet Bapa 
narya mevkiinde 6 dönümü havi hududu şarkan garben 
tarik şimalen Yaşar oğlu Eyüp ı;enuben Mehmet oğlu 
Fehim tarlalarile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve 
gene 14-7-929 tarihli ve 40 rakamı ebvaplı tapu senedile 
muka·•yet Halkalı yolu mevkiinde on dönümü havi hudu 
du şarkan Alemberdos tarlası garben tarik şimalen Ya
~ar oğlu Eyüp cenuben Fehim ağa ile mahdut bir kıt'a 
tarlanın tamamı ve gene Bezirgan mevkiinde 14-729 ta di etmeleri lüzumu ilan olunur. rihli ve 39 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mu- J 

~~: ;~;~!u~~~t:ıü:!~:~i ~:~~::n§~:::~ ~=~~ --,s-t_a_n_~_u_l_V __ ı·ı-a"_J_e_t_ı·n-~-e-n-.• - .-----------;i!iiiiiSiiiiiiiEiiiiiiiYiiiiiiiRiiiiiils·. İİEİİ.İİFİİİİİİİAİİl~N·.-. 
))(n Abbas Efendi ve 29 numaralı tarla ile mahdut bir • -

' kıt'a tarlanın tamamı. 
2S12 Bo!itancı topçu binbaşısı Sami Beyin zevcesi Dümev lnşaau. noksan . kal mı~ olan .Sürmene kazası hiikt'ımct konağının 

Haı>nnın beş teşrinievvel 334 tarihli ve 3 rakamı ebvaplı 13000 !ıra tahmın olunan mutebal<;i ne vakısı münakasaya va~-
tapu senedile uhdesinde mukayyet Maltepenin Bakkal- - olun~uşcu~. . .. . . 
koy yolu mevkiinde üç döniimü havi hududu şarkan Ta- . ~alıplerın tafsılı\t almak uzre 25-. ı !-?30 tanhınden 5-12-930 ta
lat paşa zevcesi Gülmisal Hanım tarlası garben Musta- rıhın c kadar Trabzon Baş ınu~endı slığıne veya Surmenc Kayma-
fa Efendi tarlası şimal en tarik cenuben Anastas tarlasi- !!!!k!ln m!!!!lı!!l(ı!!n!!:ı!!!!m!!u!!r:!!ıc!!:ı!!:ı t!!!!c!!Y l!!ı !!ın!!c!!le!!r!!ı. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
le ınahdut bir kıt'a müfrez tarlanın tamamı ve gene 21-
5_334 tarihli ve 2 rakamı ebvaplı tapu senedile mukay- 28-5-929 tarihli ve 29 rakamı ebvaplı tapo senedile mu-
y et Başıbüyük kariyesinden Narlı çiftliği mevkiinde kayyet köy civarı mevkiinde beş buçuk döniimü havi 
3 dönümü havi hududu şarkan sahibi senet garben 1 nu- hududu şarkan garben tarik §İmalen Haşime Hanım 
maralı harita elyövm Osman Bey şimalen yeni açılan cenuben Mehmet oğlu Cafer Efendi tarlasile mahdut 
yol cenuben 5 numaralı Danyel tarlasile mahdut bir bir kıt'a tarlanın tamamı. 
ı,. ·.';ı müfrez tarlanın tamamı. 248 Bakırköyün Safra kariyesindon Hüsmen oğlu İbrahim 

246 Erenköy Kozyatağında 39 numaralı hanede mukim Sa- ağanın 4-1-341 tarihli ve 13 rakamı ebvaplı tapo sene-
lih zade'ömer Lutfi Efendinin 9-7-337 tarihli ve 39 cedit dile uhtesinıde mukayyet Safra kariyesinin Kartal tepe 
ve 58 atik rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mu- mevkiinde dokuz 1buçuk dönümü havi hududu şarkan 
kayyct 12 döniimü havi Kozyatağında kain hududu şar- garben tarik şimalen Ömer oğlu Hüseyin tarlası cenu-
kan Hacı Ahmet ağa veresesi Hatice ve Adile hanımın ben Hüsn veresesi tarlasile mahdut bir l:kıta tarla-
köşk ve tarlası ve hazan Hüseyin ve Hasan Efendi tar- nın tamamı ve yine dört kanunusani '341 tarihli ve 24

1 
lası garben tariki has şimalen Aziz ve Ali Riza Efendi- Takamı ebvablı tapu senedi ile mukayyet Kapaı;-_arJ'.e 1 

le.- tarlası ve köşkü cenuben tarikıam ile mahdut tasar- mevkiinde altı dönümü havi hududu şarkan Husnü. 
ruf kanununun neşrinden mukaddem muhdes maa tarla veresesi tarlası, garban Ömer oğlu Hasan ağa tarlası, ' 
köşkün zemin ve ebniyesinin tamamı. şimalen tarik, cenüben Behçet oğlu Naki Efendi tarla- ' 

250 Bakırkoy Safra kariyesinden Ali Osman ~ğanm ~1-1- sı ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 4-1-341 1 

34i tarihli ve 11 rakamı ebvaplı tapu senoclıle uhdesınde tarihli ve 26 rakamı ebvaıblı tapu senedi ile mukayyet 
mukayyet Safranın Bezirgan bahçe mevkiinde _dört b~- Ayastafonos şösesi mevkiinde dört buçuk dönümü ha-
çuk dönümü havi hududu şarkan ~sman Ef-:ndı ve Anf vi hududu şa'Tkan, garban tarik, şimalen Ömer oğlu HU 
ağa tarlaları garben Ziraat mektebı tarlası şımalen Meh seyin, cen.Üıben Hüsnü veresesinin tarlası ile ~a_hdut 
mut oğlu Ethen ağa tarlasile mahdut bir kıt'a tarlanın bir kıt'a tarlanın tamamı. Ve gene 4-1-341 tanhlı ve 
tama.-nı ve gene 11-1-341 tarihli ve 7 rakamı ebvaplı ta- 26 rakamı ebvablı tapu senedile mukayyet Halkalı . 
pu senedile mukayyet kariye altı mevkiinde dokuz bu- yolu mevkiinde 10 dönümü havi hududu şarkan tarik, 
cuk döniimü havi hududu şarkan Alemberdos tarlası gaııban şöse, ~imalen Ömer oğlu Hasan ağa, cenüben , 
garbe:ı Abdurrahim ve Ali ağa tarlaları şimalen M~h- H üsnü ailesi Münevver Hanımın tarlası ile mahdut · 
mut oğlu Ali ağa tarlaları cenuben Hacı Mahmut oglu bir kıt'a tarlanın tamamı. Ve gene 4-1-341 tarihli ve 1 
Ethem ağa tarlalarile mahdut bir krt'a tarlanın tama- 8 rakamı ebvablı tapu senedile tııhtesinde mukayyet 1 
mı ve gene 11-1-341 tarihli ve 9 rakamı ebva_?l~. tapu se: köy civarı mevkiinde beş buçuk dönümü havi hududu 
nedile mukayyet Kapanarya mevkiinde 6 donumu h~vı şarkan ta'Tikiim, garban Hacı Ali oğlu Adem ağanın 
bir kıt'a tarlanın tamamı hududu şarkan Mahmut oglu tarlası, şimalen Hüsnü veresesi tarlası, cenüben Ömer 
Ali ağa garben Hacı Mahmut oğlu Ethem şimalen Yu- oğlu Hasan Efendi tarlası ile mahdut bir krt'a tarlanın 
:;uf oğlu Hasan Tahsin Efendi tarlaları cenub~n _Kapa- tamamı. 
ıan :ı arazisi ile mahduttur ve gene 11-l-34l tanhlı ve 11 138 Altımermerde Hekim oğlu Alipaşa civarında Seyit Ö-
rakamı ebvaplı tapu senedile mukayyet _Ayastafonos mer mahallesinde Mecidiye karakolu karşısında U nu-
cedtlesi mevkiinde dört buçuk dönümü havı _hud~du şar maralı hanede mukim İmam İbrahim Hakkı Efendi 
kan Ayastafonos caddesi şosesi garben tank ş_ımale~ bin Mümin Ef,~ndinin nisan 340 tarihli ve 38 atik ve 42 / 
Hacı Mahmut oğlu Ethem cenuben Mahmut oglu Alı cedit numaralı tapu senedile uhtesinde mukayyet Altı-
ağa tarlalarile muhat bir kıt'a tarlanın tamamı ".e gene memıerde Seyit Ömer ma1ıallesinde Servi meydanı so-
11-1-341 tarihli ve 11 rakamı ebvaplı tapu ~~ed~l~ ~u- kağmda 10796 zira miktarında hududu bir tarafı zenci-
kayyet Halkalı yolu mevkiinde on dönüm· avı. u u- ye Hatice Hanrmın menzili ve bahçesi ve hazan Peş-
du şark.an Halkalı şosesi gaı:1ben keleme tarla şımale_n temalcı Ömer Efendinin veresesi bahçesi ve hazan Ali 
Hacı Mahmut og" lu Ethem tarlası cenuben Mahmut og-

1 Beyin maıhçüz arsası, hazan Lalezar bostanı ve bir ta-

Merkez ıcenta: Galan küprli 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi ; Slrkeci'de Miihürd1r 
zade hanı ılımda. Teldon lst 
2740 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 29 teşri· 

nisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu 
LApsekl Çanakkale lmroz Bozc:ı 

adaya gidecek ve dör.üşrc 

Lapseki Çanakkale Gellboluya 
ufrayarak ıı;elecekdr 

lzmir sür'at !JO<>tası 
(Gülcemal) vapuru 30 teşrini 
sani. pazar 14,30 eh t:at a t.ı 

rıhtımından kal karak pazarteoı 

ubahı lzmır·e varır ve çar 
şamba 14,30 da lzmir"de rı kal 
karak perşemhe sahahı gelir. 

Pire -lsten~eriJe 
,ustası 

(Ankara) vapuru Salı 
2 Hnunucvvel 

saat 1 O da Galata rıh tım ın· 

dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e perşembe sabahı Pi
re'ye cumarte'i sa bah ı isken· 
deriye'ye varacaktır. isken· 
deriye'den Pazartesi l 5 de 
kalkacak Çaı ıamha Pirc'yede 
uğrayarak Perşembe ltanbul'a 
gelecekdr. 

ISKENDERIYE'DEN aktar
ma PORTSAIT için de r.şya 
kabul olunur. 

·-_;_:c--------~---

251 Bakırköy Safra kariyesinde mukim Hacı Hasan oğlu 
Ali Efendinin 11-2-929 tarihli ve 6 rakamı ebvab tapu 
ıenedile uhdesinde mukayyet Safranın Bezirgan bahçe 
mevld;n<le dört buçuk döniimü havi hududu şarkan Zira 
ıt mektebi tarlası garben Feyzullah Ethem ağa şimalen ' · 
Arif cenuben Abdullah Efendi tarlasile mahdut bir kıt'a 
tarlanın tamamı ve gene 13-2-929 tarihli ve 4 numaralı 
tapu senedile mukayyet Safranın Kapanarya mevkiinde 
altı dönümü havi hududu şarkan Arif ağa garben Abdu' 
Jah Efendi şimalen Tahir oğlu Mehmet cenuben -~pa· 
ile mahdut bir krt'a tarlanın ve gene 13-2-930 toarıhlı vı 

' Ali ağa tarlalarile mahdut bir kıta tar anın .tamamı .rafı I'ürkç.ü dergahı ve bahçesi, hazan Seyit Mithat E-
ve gene 11-1-341 tarihli ve l4 rakamı ebvaplı tapu senedıle uhde fendinin hane bahçesi ve hazan Faik Beyin ba:hçesi, ba-

sinde mukayyet beş buçuk döniimü havi h~dudu .şarkan zan tbrahim Efendinin bahçesi, ve bir tarafı Eda Hanı-

1 kAnunuevvelden itibaren 
Adalar ve Yalova battı tari
feleri değişmij.-ve yeni tarife]er 
iskelelere asılmıştır. . 

3u teşrinisani pazar JzıııJr 

6 rakamı ebvab tapu senedile uhdesind.~ mukayyet .~a-~· 
ranın Ayastafonos şosesi mevkiind~ dort buç~ d?nu· 
mü havi şarkan tarikı im garben Fılorya arazısı ~ıma
len Abdullah Efendi cenuben Arif ağa ile mahdut hır kıt 
n tarlanın tamamı ve gene 13-2-929 tarihli ve 6 rakamı 
dıvab tapu senedile mukayyet Safranın Halkalı yolu 
mevkiinde on dönümü havi hududu şarkan Halkalı yolu 
garben Keleme tarlası şimalen Abdullah Efendi cenu
ben Hasan oğlu Arif ile mahdut bir kıt'a tarlanın tama
mı ve gene 11-2-929 tarihli ve 14 rakamı ebvab numaralı 
tapu ı;enedile mukayyet Safranın Alemberdos caddesi 
mevkünde dört buçuk dönümü havi hududu şarkan İb
rahim oğlu Mustafa tarlası garben Alemberdos çayırı 
aimalen Halil veresesi tarlası cenuben Tahir oğlu Meh
m.et ağa ile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 
11-2-929 ve dört rakamı ebvab tapu senedile mukayyet 
Safranın Soğuksu mevkiinde dokuz buçuk dönümü havi 
hududu şarkan Abdurrahim ağa tarlası garben Garip 1 
Hasan veresesi _şimalen soğuksu çiftliği cenuben Halil 
veresesi tarlası ıle mahdut bir krt'a tarlanın tamamı ve 
gene Kapanarya Soğuksu mevkiinde 11-2-929 tarihli ve 
1 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukayyet 6 
dönümü havi hududu şarkan A~dürrahim ağa tarlası 
garben Halil veresesi tarlası şımale.n mera· cenuben 
Abdürrahim ağa tarlası ile mahdut hır kıt'a tarlanın ta
mamı ve gene 11-2-929 tarihli ve 30 rakamı ebvap numa
ralı tapu senedile mukayyet Çekmece yolu Taştepe me~ 
k"" d d"" t b çuk döniimü havi hududu 4arkan Hasanog 
1ı:11bs~a': ta~ası garben Keleme tarla şimalen İbrahim 
oglu Salih tarlası ile mahdut bir kıt'a tarlanın t~mı • 
ve gene 11-2-929 tarihli ve 27 takamı ebvaplı tapu sene- • ..._ ___ _ 

'tarik garben tarikıam şimalen Mahmut oğlu Alı cenu- poltası yapılmıyacaknr. _ 
ben Hacı Mahmut oğlu Ethem tarlaları ile mahdut bir mm menzili ve kahve dük.ikam ve hazan Mehmet ağanın 

vereselerinin bahçesi ve ha.zan tfaıkat Hanımm hane 
kn a tarlanın tamamı. bahçesi, · ·an Sadık Efendinin menzi'li ve tarafı rabii Theo Reppen vapur 

242 Bakırköy Safra kariyesinıde Abdurrahman oğlu Hasan • rt' 
b lı t 1 Servi meydanı caddesi ile mahdut ıbır k a bostanın ta- acentalıgı" 

ağanın 28-5-929 tarihli ve 15 rakamı~ v~P. apu sene-
dile nhdesinde mukayyet Safra karıyesının Çekmece 
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, . h d d Bakıl'köy Safra kariyesinden Murat oğlu Kerim ağanın B il M • 
yolu mevki inde dokuz buçuk döniimü havı u u u _şar- 26-l?-929 tariıhli ve 2 atik ve 18-2 ve 61 numaralı tapu rı - arıe 
kan Cafer Efendi tarlası garben Haşime Hanım ş.ıma-
len Sadık Og" lu Maksut cenuben Eyu""p Sabri Bey Celal senedile uhtesinde mukayyet Safra kariyesinin Saray 1 gürt~ 
E fendi rarlalarile mahdut ıbir kıt'a tarlanın tamamı :-ıe mer'ası mevkünde dokuz buçuk döniimü havi hududu ;;~~~~n:z::;un~:::~:ı:~:rıe~nv•[ı~ 
gene 28-6-929 tarihli ve 4 rakamı ebvapb -~pu s~_nedile şimalen Sadık oğlu Maksut, şark.an tarikiam, cenüben Hamburg ve Baltık denl1J limanları ' 
mukavyet Alemberdos çayın civan mevkıınde dort bu- Fehmiye Hanı:ı:rı, gaılban köy mer'ası ile mahdut bir Norveçya için emdai ıica!iv• • 
r ı•k d.önüınü havi hududu şarkan keleme tarla g:U-ben kıt'a tarllinm tamamı. Ve gene kariyeıi mezkfirenin Hal mil edecektir. Fazlı ıaftillt ;ç ı 
Haşim oğlu Ali tarlası şimalen Hüseyin oğlu !;Jalil Ra- kalı yolu mevkiinde kain 10 dönümil havi hududu şi- ıaıa'da eski Loyd hanında ~!i 
ı;it oğlu Halil Bey tarlaları cenuben Mehmet oglu Cafer malen Mehmet oğhı Ahmet şarkan tarik, cenüben Tay- Reppen vapuru ar.enıılığını 
ile mahdut bir kıta tarlanın tamamı ve. gene 28-5-929 yip oğlu Habip, gaııban Mühlise ve Namıiye Hanım caat Tel. H. O. 2274 __.,.-
tarihli ve 45 rakamı ebvaplı tapu senedıle mukayyet tarlalarile mahdut bir krt'a tarlanın tamamı. Ve yine ----------- __..-
Kapanarya mevkiinde 6 dönümü havi hududu şarkan köy altı mevkiinde mukayyet beş buçuk dniimü havi hu ~ 
Haşime hanım şimalen keleme tarla garben Çıtak l'v!.eh dudu şimalen Fehime H. şarkan Feyzullah oğlu Sinan ~: 111!618 , 'i 
roet ailesi Zeliha H. tarlaları cenuben Yusuf oglu cenuben Maksut efendi tarlaları garben tarik ile mahdut ııt... .,.,,. •• "" ""' .... ~ • , 
Musa tarlasile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve ~e- , 'bir kıt'a tarlatıın tamamı ve gene Kapanar ....... ""' .,.., .... ,.,,.,..,. 
ne 28-5-929 tarihli ve 47 rakamı ebvaplı tapu senedıle ye mevkiinde. altı döniimü havi hududu şarkan :::•;:'""..,"~~~":::'::: 

. ınukavyet Ayastafonos şosesi mevkiinde dört ~>Uçuk Fehmiye, garban Maksut Efendi, şimalen ~üseyin ça- - .. ,. .. .., '"'i!g"' ... "" 
rlön~ü havi hududu şarkan mübadil kısımdan hır nu- vuş ailesi Zeliha, cenüben yol ile mahdut bir_ kıt'a tar- .,. , __ 
maralı tarla garben Cafer Efendi şimalen bir numaralı linın tamamı. - ........ 
mübadil tarla cenu<ben Çekmece yolu ile mahdut bir Yukarıda tarihleri yazılı tapu senetlerinden evsafı çıkarılan • .ıı•• 
kıt'a tarlanın tamamı ve gene 28-5-929 tarihli ve 50 ra- gayri menkul malla!"111 sahipleri borçlannı, Y.~pılan . tebliğata ._1 he..ı cı..t- .... 
kamı ebvaplı tapu senedile mukayyet Halkalı yolu mev rağmen vcrmediklerınden bu mallar satılm?k u~er~ hır bu~u~ ay _____ -_ .. _......,.. ____ -:: 
k .. d d.. ·· ·· h · hududu ~arkan Alemberdos milddetle açık artırmaya konulmU§tur, talıplerın ihale gunu o- 1 ;;;'!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!'!!!"''!!!!!''!!!!!'!"'"°"':~~~---ıın e on onumu avı ~ . . .. 'f 1 .. ·· 3 kad z· t I! .. ~d~ ' 
tarlası garben tarik şimalen mera cenuben Haşime H. lan 13-l-931 tanıhıne mu~adı sa ı gu~1:1 ~aat e ar ıraa Mes'ul Mi~düı: Bürh~ed 
tarlasile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı ve yine bankası İstanbul şu.belenne gelrnelen ılan olunw ....ıııı 

-


