
PAZAR 
30 TEŞRiNiSANi 1930 

5 inci ~ene, No 1726 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
----~~ .. V UMZ ~ .. 
Ba"m1111.hnrr:lriı St:irs ~eb1111.•- _..._ .. 

H ıGLJı r 
2 nci sahifede : 

1- Tarihi tefrlka:SultanHa.mU 
2- Harici ve son haberler. 

3 üncü sahifede: 
1- TOrkçe tedrlıatı için bir 
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If z.nin yarın sehrimizi tesrifleri muhtemeldir , 
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Hazırlık! 
C. H. F. Bakırköy 

teşkilatı 
dün tetkik edildi 

Kongreler bu hafta 
içinde başlıyacaktır : 

M. Musolininin Türk 
gazetecilerine beyanatı 

Büyüic reisiniz Gazi Hz.ne hürmetlerimin 
iblağını rica ederim. Yakın atide 

Türkiyeyi parlak bir istikbal bekleyor 

ıV1uallimler dün Birlikte 
bir içtima akdettiler 



2 

a·mit 1 
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Sulta 
Ho: 99 (TercUm• we iktibas 

hakkı mahfuzdur.) 

Hata Sait Paşa da mı, 
hatırabnda mı ? 

Şarkta nüfuz meselesi ve hünkarın 
ittihaz ettiği tavru hareket 

!\llLLIYl"T l' ,\i: \it .Hl Tl~RINISA'il 19:10 

H~RiCi HA_BE_RLER.. f~:.ar~ t 
Amerıkanın Avrupa ışlerıne karışması Protestoya bugün cevap vereceğiı 
Sulhu kuvvetlendirmek için Amerikanın lazım gelen 

tedbirleri bir an evvel alması isteniyor 

Misak ıı 

~ 

Cevabımız tayyare postasile Parise gönderilecektir 

Ankara, 29 ( Telefonla ) - vabın hazırlanmasına başlaP· 
H~miller namına hareket eden mıştır. 
Duyunu umumiye meclisinin Cevap yarın akşam İstanb~U 
P_rO!e~ton~mesi bugün hükilme- ve oradan da tayyare post.asılı 
tımızı_n elıne vasıl olmuştur. Ce Parise gönderilecektir. 
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Türkçe tedrisatı • • 
ıçın bir anket yapılacak 

r-------------------------l Vilayette 

Sıhhi meclisi 
Valinin riyasetinde 

perşembeye 
toplanıyor 

Türkçe! 
Kabahat muallim

lerde mi, 
usulde mi? 

Kara kedi! l~_M_aa_r_ıtte _ _...I Bankalar 
Doktorlarla gazete- Muallimler Hangi noktalar 

cilerin arası 1 üzerinde 

Dişçi mektebi muallimleri 
ve Tıp Fakültesi 

mı açılıyor? stanhulda bir klüp anlaşacaklar? B_unlann iddiasına göre Dişçi Mektehi-
Mekteplerde inceden 1·1 A kal 1 . .k .b tesis .~ttiler Henüz mukarrer bir şey nın tedennisi tıp fakültesi yüzünden imiş 

. t tkik t l k mıma e erını tı asıra Ş d OO 
ınScoenyezamane lardaa lı~saepveı acaorta meydan kalınıyacakmış im iye kadar 2 yoktur Tıp fakültesi tarafından idari vcrebileceğinisöylcmişthir. 

Mecliste Tevfik Salim aza yazıldı Bankalar arasında kambiyo ve mali bütün salahiyet ve hak Eczacı mektebi muallimleri-
mekteplerde talebe türkçe ders- Cuma günkü etibba muha- İ irin aralarında bir birlik yapa- lan alındığını iddia eden Di"'"i nin iddiasına göre Tıp faku"ltcsi 

P d b l cak d t · t" k · d b stanbul muallimler birlig- i " ""Y'< aşa a u una !erinde ckscriyctlc zayıf görül- ene cemıye ı ·ongresın e a- cakları haberi yanlıştır. ve eczacı muallimlerinin bu fa- bütrcdc tahsisat mevcut oldu-
d kt J ·1 · · "Muallimler klübü" naırunda " Yeni hıfzıssıhha kanunu mu- mcktedir. Bizim temas ettiği- zı o or ar gazetecı er ıçın: Bankalar biri birlerin;n zara- külte aleyhindeki müracaatları ğu halde dişçi muallim muavin 

· b 1. h 1 d b' Gazeteciler dedikoduları bir klüp tesis etmişlerdir. Klü- D '"lfü" d J' k . cibincc teşkil olunan hıfzıssıh- mız azı ıse oca arın an ır - nna rekabet yapmamak için mu aru nun a a a a ıle karşılan !iği imtihanlarını diger fakülte-
h k kend'l · k ı d · 1 be şimdiye kadar 200 ü müte- d D ··1f · · M 1 d a meclisi perşeme günü ilk içti ·ısını bunu talebenin çalışmama . 1 e.rı çı any~~ ar.. emış er ameliitı umumiyclcri üzerinde ı. aru ünun emını uam- er e yapıldığı halde di:;çi ,....,k 
ınaını aktedecektir. sına, bir kısmı d a tedris usulle- Bu ıddıa uzun munakaşayı mu- caviz aza kaydolmuştur. Klüp- yeni mevduat ve ikrazat baiz- mcr Raşit B. dişçi ve eczacı mu tcbindc tasarruf iddiasile n:nır 

Komisyona vali riyaset ede- rinin fenalığına at fetmektedir- cip olmuştur. _ .. . te muayyen zamanlarda müsa- !eri ve kambiyo satışları üzerin- allimlerinin mazbatasını aldığı- ettirmiş imiş. 
Cektir. Hariçten komisyoooa !er. 1 Haber aldıgımıza gore_ bı; mereler, konserler verilecek, de müşterek bir fiat listesi yap m. ve tetkike başladığını söyle- Gene ayni mektep hocaları 
'ierbest talip olarak Tevfik Sa- Haber aldığımıza göre mek- kısım doktorlar badema tıbbı muhtelif eğlenceler tertip edile- mak suretile anlaşmaya karar mış ve şunları ilave etmiştir: Ezcacı ve dişçi tedrisat masari
.iın Paşa ve eczacılardan Rauf teplerde hu sene iç:n<le türkçe mecmualarda çıkan yazıların cekti.~. . vermişlerdir. Mamafih h:cnüz . "- Hen.U:z maz~~taya ait tet finin son 5 sene zarfında 45,000 
Bey bulunacaktır. . . dersleri hakkında talebe vaziye- muharririnin ~~'a?desi olma- \ Klup muallımle~ . ~en.~aa~a bu hususta anl_a.~mış,_ yanı an- kıkatımı bıtırmedı.~ım ıçın bu Ji.'.3-d.?n 6000 liraya indirildiğini 
Maaş yarın verılıyor ti üzerinde bir anket yz.pılacak, dan gazetelcrın ıktıbas etmeme I her sene balo tertıbmı uzerıne tant yapmış degıllerdır. hus~sta bey".:1?-ı. mutalea edecek soyluyorlar. 

Kan 1 umi maaşı her muallim kendi talebesile ya sine karar verın;ş!erdir. Kon- ; almrşt.ı.r. . . . • Ticareti hariciye ofisinde vazıyette degilım. Tıp fakültesi muallimlerine 
Yan ~1:'~:~tirum kından alak<dar olr,ak türkçe 1 grede gazetecilere bazı hücum-' Klup, mua~lı?1lcrın s::mımı i tima Dişçi ve eczacı subeleri ile Da- kıdemlerine göre yapılan zam-

n v rı Zi ar~tler derslerinde aldığı neticeyi mü- , lar da yapılmıştı r. Fakat kongre toplantılarına ıyı bır mahfıl ola- . . Ç . . . . rülfünun diger şubeleri arasın- lar bu şubelere teşmil cdilme-
Y " d il 1 ı ı· d k' l. b"l I ye bizzat riyaset eden doktor caktır. Tıcaretı hancı ye afısındc da hak itibarile fark yoktur mişimiş. 

K .. k d.. c e rapor ıa ın c ve a ete ı M 'f . d . . d'' ··h· b" · tı. apılmı" · 
.. a_d ıkoy kay?1~ amı un va- direcektir. Niyazi İsmet B. dün bir muhar aarı emanctın e ıçtıma . u~ mu ım . 1~ '5. 1:1a Y . ": Çünkü hepsi Darülfünuna mcr- Dişçi ve eczacı şubelerinde 
lıyı zıyare.!._e~ıştır. Badem~ türkçe tedri•atı da- ririmi7e hunu gizlemek istemiş: Şehrimiz lise orta ve san'at hlkt~s?t m~c~ıs~ akl! sınfdhe tkıckaredtı butturlar. Hepsi de ayni nizam- mevcut 19 muallimin vücude ge 

- • "' . , arıcıyemızın ın ısa ı a ın a hk. b'd" 1 Ba · kl · ki 1 h ha sıh bir inzibat altma alına- -~ Tle bır şey mevzuu bahs mektepleri müdürleri dün sabah .. k. d'l ı' .... name a amma ta ı ır er. - tırccc en tap ara ma suı 

M • f •• 1 s· . . d . muza ere e ı ece { esasat goru reme tevfikan h ı 1 tah . t t it 1 ur 
aarı musteşan caktır. Diğer taraftan gramer o ama<lı . ızı temın e enm .. de- saat onda maarif emini Muzaf- ülmüstür . . .. . azı~-a~mış o an sısa. a aza_ ı mış . 

O 
•• •• • tedrisatı usullerinin değistirile- miştir. fer Beyin riyaseti altında bir şH 1 ·. . . 1 d yenı but.dçe~z~e dısçı ve ecza- Tahsıs~t azlıgın~ dolayı cc-

arulfünunu gezdı ceği de şayidir. . Halbl'k i doktorların badema içtima akdetmişlerdir. İçtima 1 a 1 pı~asamız can a? J :ı muallımlerının maaslarrna da ~~cı,vc ~ışci şube~erı tc~ris V~S~ 
- -·-- gazetecilere ihti,·atkar bir cep-1 "k' saat •. . .. k 1 . Mahallındeıı alınan maluma- ~am yapılmıştır. ıtı .liiyikıyle tcmın edilmedığı 

Ş h . . d b 1 k Z } b" f'• , ı ı "urmuş ve me tep erın .. İ f' . el ki lliml • ·1 . k. e .rımız e u unma ta o- or u ır ŞO or he aldıklarını gene Niyazi İs- a iyetlerin .t b 1 1 ta gore ran halı ıatlerın e pc Yeni bütçe yalnız müderris- ve mua enn mcsaı enne ı-
lan maarif müstesan Mehmet Ü k''d d f' ' B han . met B di.,.cr doktor arkada" la- v .. z .... 1 .. etti .. aı azı mcse e er j mühim bir tereffü vardlf. Bu leri değil muallimleri de tat- fayet edecek derecede darülme-
Enıin B. dtin ög- leden sonra ma- s u ar a so er ur ıs- · " " goruşu muş r. ff ' · ı· · ·' - · sai tesis" imkan ·1 d'ğ' 

mindc biri AhIDet isminde bir 1 "'.na söylemiştir. Doktor Fahret İçt:mada bilhassa mekteple- !tere ulıma atıdn ve _mi e_vcutl ~a- ~ın etınış oalcagı kanaatın~e- d "dd" ınole k•--;erı mMe ı ·ıı 
"olrİ( emini Muzaffer B. de refa- tin Kerim B dün bu hususta . . 'b .1 . ın aza masın an ı en ge mış- yım. Daha fazlasını yapmak ım e ı ıa uımıa ....,ır. aan 
katinde oldug- u halde darülfünu arkadaı;ile kavga ettiği sırada . . . · . . . nn ınzı a tı cı 1etı mevzuu bahs- t'r k' d vekfileti dişçi ve eczacı mual· 

yakalanarak merkeze !!'etirilmi~ muharrırımızc demıştır kı: olmuştur ı . . - T'' ansız ır. l'ml . ! b lan k'k 
nu ziyaret ctmişt:r. Müsteşar ~ - E bö 1 b' 1 . N ·k K Iran halılarının azlıgı urk D' . 1 f ı ennın maz ata nı tet ı 
:S. bir saatten fazla müderrisler tir. Bundan muğber olan Bur- .. - .. · ·ı~~t~ .. -~ ~ ır ~.ese ~tın amı emal ihtifali halılarının satışında mühim bir k"ltı~c;ı ~c ccza,cı m;z;::ı an,-.:. etmektedir. 
le hasbıhal etmis ve darülfümı- han, polis merkezi içinde Ah- goruBşu -~glund1;1 aBna k ıyazı ds- Güzel san'atler birliği yakın- tesir yapmıştır. d u -~r~·r en neşet ede 1 er gı ı Yarın fakültelerin reisleri da 

met Efendiyi yaraladığı gibi, met · soy e '· en ongre e · N Halılarımız üzerinde hararet- aru unun mezunu ur ar.,, rülfünun emininin nezdinde bir 
na ait bazı meseleler mevzun kt B ı M • o da bır amık Kemal ihtifali ya D 
bahsolmustur. komiser Hulusi Beyin boğazını yo um . . u mes~.e aznar.. s- pacaktır. İhtifalin muazzam ola li bir muamele başlamış, fiatlar iger taraftan Tıp fakültesi içtima aktcdecckl~rdir. Bu içti-

• sıkmış komiser Hakkı, muavin man _Beyın son yazıları muna- b"l · · · da bir parça tükselmi•tir. r~isi Süreyya Ali B. ise dişçi ve mada eczacı ve dişçi muallimle 
Darülfünun emini Muammer b tıl b h ı t ı mesı ıçın ihzarat yapılmakta ' j ili 1 · . k .,..,. Ali Rıza Ef. Jeri de küfu'' rler a- se e e . mevzun a so mu .. ş ur. Kahvecı· erı'n tru" stu·· eczacı mua m ennın no ctayı ri mazbatasının mevzuu bahs ol 

"aşit B. makamında olmadığın G dır -
d rasında dövmüştür. azetecılere karşı başka soylen ·1 . l f d nazarlarına ancak yarın cevap ması muhtemeldir. 

an müste"ar B. kartını bırak- · b" k B · b'l htifalde en büvük edipleri- şayıa arı elra ın a ~ Bundan sonra Bürhan iki po- mış ır şey YO tur. enım ı - . 
tnıştır. Mehmet Emin B. avdet- d· - · b d " miz davet edilecek, Namık Ke- l j Resmi geçit lisin muhafazasında berayı mu- ıgım _u ur. Kahvecilerin aralarında bir ~~ hk l d 
te Türkiyat enstitüsüne ug- ra- malin hayatı, eserleri hakkında ıua en1e e~ e ayene tababete sevkedilmek üz- trüst yaptıkları sureti katiyede 
Yarak bir müddct,azır bulunan konferanslar verilecektir. k . a·ı 1 d' s 1· 11· t :...B--~------h--re bir arabaya bindirilmiş ve yol B Jk M tb t l i te zıp e ı me ete ır. a a ıye - • v 
ıtıüderrislerle gö.uşmüştür. d b d . . . a an a ua stanbul hukuk fakültesi tale tar bir zat bu hususta demiştir ır sene agır apse 
Müsteşar B. salı günü Anka- a ara ayı cvınnıştır. Polis besi Ankarada yapılan Namık . hk" Jd 

F ord bugün büyük bir 

resmi geçit yapıyor ray "d memurları Naci ve Nuri Ef. !er Cemiyeti Kemal ı"htı'falı' dola,,ısı"le Tur" k ki: 1 ma um o u a gı ecektir. d b 1 d - Türst yoktur. Bir birlik ya .. . , 
e ara anın a tın a kalarak ya- Edime mebusu Zeki Mesut ocağına bir teşekkü~ telgrafı pılması mutasavverdi. Fakat . Huseyın ~azım B. namında Fort fabrikasının Türkiycdc 

Teşkilatı mülkiye 

hududu encümeni 

ralanmıslardır. krni · b t d hal d imal edilen arabalarını halka · · B. Atinada bir Balkan matbuat çe ştır. . .. bütün tüccar bu birliğe girmedi ır za ın evın ~n ı_, se~ca _e, 
. . Bu şe~ilde bir ç~k ciirüm~er cemiyeti teşkili hukkındaki ka- . 1:elgraft~ gwçlıgın samimi ği için hir fiat tespit ederek ih- gramofon ve bır h~ylı plak ~r- teşhir etmek üzere bugün lstan 
ışlıl:'en Burha'? ü.sk~dar tcvkıfa rarın tatbiki için Sofyada topla hı~sıyatı Turkocagına arzedil- tikar yapmaları imkanı yoktur. kat eden Ebu~e.r oglu Ibralum, bulda bir re~i g~~t yapıalcak-

Kaza ve nahiye hudutlarının nesıne nakleclil~ıstır. nacak kongreye iştirak etmek mıştır. Rakabet devam edecektir. Esa- Koço _v~ ~eyfını.n d.un muhake- tır: Bu res~ı gecıdı~ vıı_Jru ~~ 
~13.tı mülkiyeye göre tadili Mec.ruh ~anıf~turacı Ahmet üzere dün Sofyaya hareket et-ı . . . sen birlik ihtikar yapılacak bir ?1elerı '!lt!ça edılmış ~e ~oço. c~gından bır kaç g~ur ılan 
ij ındaki raporu tetkik etmek Efe~_di vak ayı bır muharririmi I mi~tir. Sof.yada toplanacak. ko~ Maarıf Emını Bursadan 1 teşekkül olsa birliğe müsaade ıle Se!'fının halı .. v~ saırt. ~~rkatı ısutunla~ımız?3: ba~~~~ıyor~uk . 
ıere mülkiye ve kavanin encü- zc şoyle anlatını~tır : 1.,.rede Balkan matbuat cemıyetı d .. d" d'lmez le alakadar gorulmedıgınden Resmı geçıdm gorulmcsı, yal 

~eni dünden itibaren içtimaa - Evvelki gece ben ve ya- ı ~iıı esas niazmnamesi kaleme on u e 
1

, · bunların beratlerine ve cürmü ~z Ford Motor --~ompany'nın 
aşlamıştır. Encümene her ka- nımda Niyazi, kahveci Süley- alınacaktır. Esas nizamname Bıırsada tetkik seyahatinde Rambiyo Borsa.Yl sabit olan İbrahimindc bir sene pıyasa~a arz.et~ıgı mamu~~~ın-

2a dahilinden de iki aza iştirak man olduğu halde Akarçeşme-1 bilahare İstanbulda akdedilc- olan maarif emini Muzaffer B. müddetle ağır hapse mahkOmi- da tatbık ve ıstımal eyledigı u-
:decektir. Encii~~n hafta so- d~ bir gazinoda rakı içı:ıck~c i- cek bir Balkan matbuat kongre şehrimize avdet etmiştir. yetine kar?r verilmiş~r.,... . !su~~ tetkik i~ll:t ~eğil, ~cml«; 
b Una kadar ~er .,~n top.lanarak dık. Garsondan otomobıl ıste- sinde imzalanacaktır. Muzaffer B. Bursa mektep- Sergardıyan Galıp cJ.nın k~tı~d~ bu gıbı bı; resmı. geçı 
u husustakı tctkıkatı ıkmal e- dik. O sırada diger bir masada -· lerindeki gördüğü intizamdan h k . dın şımdiyc kadar ıcra edılme-

decek ve raporu heyeti umumi- oturan şoför Bürhanettin, mu- mu a emesı miş olması noktai nazarından 
Jlcyc sevkcdccektir. avı'nı· Alı bı"zı· go··tu· ·receklerı"nı· 

80
·· Şain· azam J"üri riyasetini memnuniyetle bahsetmiştir. Bil D" .. .. .. d 1 . da büyük bir ehemmiyet ve ali-

l 
hassa san'at mektepleri tam bir un uçuncu ceza a ıapısane 

ktısat meclisi yarın ylediler. Üçümüz Bürhaneddin kabul etti mükemeliyet içinde tedrisata ser gardiyanı Galip Ef. nin mu ka uyandıracaktır. 
l ef. ye tekke kapısında bulunan devam etmektedir. hakemesine devam edilmiştir. Resmi geçitte 30 kadar araba 

top anıyor hanemize götürmesini söyledik Yerli mallar haftası zbarfkasın- Maarif emini Bursa ve hava- Çatladıkapıda kaçak Geçen cel~edc tebligat ifasına teşhir ~ecek ve .For.t . Motor 
Ali iktısat meclisi pazartesi Fakat Bürhaneddin ve arkadas da yapılacak vitrin müsa a ı karar verılen Mahmure Hanı- Company nın faalıyetını ve en 

liinü Ankarada toplanacaktır. lan bizi evimize Bülbül dercsu; için intihap edilecek jüri hey'e- lisindeki Millet Mekteplerini de tütünler yakalandı mm Ankarada bulunduğu anla- son asrl 1930 lüks modeline ka-
ı:ıu içtimada 1928ile 1929 senesi den ve Fıstık ağacından dolaştı tine riyar,et etmesi için Şairi a- teftiş etmiştir. Halk seve seve Evvelki gece çatladı kapı sa- şıldı.ğından celbind~ vaz ge~il dar Fort ~a~annda dcrec~ ık 
ll:diyc müvazeneleri ile memle- rarak evimize götürmek ve biz- zam Abdülha~ Hamit Beyi h~- mekteplere devam etmektedir. hillcrinde bir kacakçılık olmuş- mesı~.c ve cvra~ın ~utalca_e~ıl- rece tatbı~ edicln t~kemmulit 
kttirnizin harici ticaretinin inki den fazla para almak istediler. y'et namına zıyaret eden sergı- ~:ızaffer ~· ?ir ~üddet son- tur mck uzere mud~eıı~nıumılıge ve icra edılcn terakkıyat saye
~~ tedbirle~i görüşülecektir . Ben Fıstık ağacına geldiğimiz !er ko~isy~n~ aza~ından Hilmi ra dıger havalıyı teftışe çıkacak S.ahilde dolaşan gümrük mu- tvediine karar.~erılmiş ve muha sin~c ~~r~ n~yatmın v~ude 
.Çtima 15 gun devam edecek- zaman otomobilin camını vura- Bey muşarunileyhın muvafaka- tır. h f t''rü yüklü bir kayık- keme başka gunc bırakılmıştır. gcdirdigı inkılabın semereııı mn 
~r. Nurull.?h Es.at Bey meclisin rak B~r~an.~~~ b~~i ya:ılışyol tını almıya muvaffak olmuştur. Ş""k H ah ı:n a;~;~e~ş, takibe başla- Polisi tahkir eden Haydar sahede edilecektir. . 

kC'Vamı ınuddetıncc Ankarada daıı goturclugunu soyledım. Bu E lA b t l d u ran . s ne d - kayıkta hiç Haydar isminde biri zabıtaya Ford kumpanyasının bır kaç 
• 1 - k b. k ·· .. · f.. .. ~za a ora uvar arı a mış, ara ıgı zaman . .. . __ __,. 
<UC1mıyaca , ır ac; gun sonra nunu uzerıne şo or Burhaned- h t • • d" b" .. · t' hakaret ettiğinden dolayı 3 ün- mtlyon Turk lırasının ,....ııle 

•vdet edecektir. din_ muğber old1:1. V.e l>ı;~i ~~~- ucuz ispirto isteyorlar aya l ıçı~. ne ıyor ır ~:a~o::~t':'h~~eket ettigi 1 cü.cezada n:cvku~en muhakeme Tophanede ~~si~ cylc?i.ği ı:mıaz 
Cenup hududunda mu- mege başladı. Şımdı gordugu- Ec h. 1 . . Bursa, 29 (Mıllıyet) - Raşit ahil 'd"ld·-· zaman orada 4 edilmektedır. Dıinkii celsede zam ve her turlli vesaıtı mıhani .. "b' b d .. .. zane sa ıp erıne ucuz ıs- Rı . . s e gı ı ıgı k' f . .1 .. hh 

haf aza teşkilatı nduz gı_ ı aşımttan ve lyuzum- pirto tcvziine bugünden itiba- za temsillennc devam edi- balya kaçak tütün bulwunuş- dinlenen şa~.itler,_ hakaret vaki fıbyc.kavedcn~_ıyedı e 1'!1ril~ce ez 
• en agır sure e yara ı yatı- b 1 k . yor. Burada sahneye çıkan Şük- Bal al d d"l · olduğunu soyledıler. Maznun a rı a vucu c geti en ote>-

c h d d d h f d · t' ren aş anaca tıı. tur y ar musa ere e ı mış bili Tü' k . "J'ği ği cnup u u un a mu a aza yorum emış ır. , . . ran Hanımı ziyaret ettim Mu- . · mahkemeye bir ietida vererek mo er, r ıs<;ı ı ve eme 
te§ltiıatımızın jandarmaya dev- Bürhaneddin Efendi evrakilc Laboratuvar sahibı eczacılar B 1 b" tik "d' tir. hli · · tal tti M hk. nin inzımamilc en büyük maki-
rediJece<M haberi yanlıştır. birlikte adliyeye teslim edil- da, kendilerine ayni şeraitlc saf ammle eŞr"'k eyHe ı_rh . te ı ı- Fakat Rüsumat motöııinüngel taH dyc~ınık felpte ak. çeas· ~mer~ nistler tarafından ima'l ve müte .,. . . . . . . .. r. u ran . a ı tısasatıru di - · · ·· ka ak ılar dah ay arın e a e ı 

Muhafaza umuru jandarma- miş isedc kefaletle tahliye edil- ıspırto temını ıçın muracaatta sordum Şükran H ilk defa b - .. gını ~orcn ç ç a mo mck surctile tahliyesini muva- hass.rs eksperler tarafından en 
}'a d dil · k miştir. Bu hususta şoför Bürha bulunmuşlardır. d h. k · d - Aul tor sahıle yanaşmadan kaçtıkla hk gördü Müddei umumi iddia son metotlar dairesinde teı;kil 
lı evre mıyece , gene mu- edd' d. ki• ra a sa neye çı ma ıgını - niçin tütünlerin kime ait oldu- .. · 
afaza memurları tarafından n ın ıyor . · ,. _ Müskirat idaresi bunu kabul manyada mektepte ikcnde sah- _ . namesını D~r~eyan ederek olunmaktadır. 

tedvir edilecek, fakat muhafaza Yanımda Ali, Şem ı oldugu etmemiş ve ancak idarenin kon- neye çıkug-ını binan~naleyb gu anlaşılamamıştır. Tahkikat Haydann tayını cezasını talep Binaenaleyh- gerek kamyon 
h ld .. il · ldım ç· ' yapılmaktadır · · ·ti teşlti}atı askeri dişiplin ve t.e- ~ c m_uş~er en a · ınara trolu altında alkola lazım gelen Bursada iki canbaz piyesine işti . •. . ettı. ve ~ere_k.se .?tomobıl - vesaı 

l~kküllcre göre tadil edilecek- gıtmck ıstı~orl~dı. Bu yo~ ço~ ecza karıştırılmak şartile ucuz rak ettiği zaman korkmadığını ltalya a1anı geldı Karar gelecek celsede verile nakliye ıle mu:ııasebttar olan-
·•r. Y?kuş oldu~u cıhctle k~n.?ılcn- alkol verilebileceğini bildirmiş- söyledi. Şükran H. bu gece ak- .. .. eli cektir. 1arm e".'vel emırdc m~uıatı da 

m Fıstık agacmdan goturmek . ı·· K' . . ded ol al ak Dunku ekspresle muht t hiliyenın revacmı temın husu-
l. Muhafaza memurları kıta ha- . di F - ·-· tır. or ın pıycsın c r ac - hk İta! hhası E b. bo d k 
'tıd 1 k baş ıs:e m. ıstık agacma geldıgı Yeni teşekkül eden (Türkiye ur. Raşit Rızanın temsillerine ma eme yan mure hri ene ı parası z urma sunda büyük bir alfilı:a gö&tcr-
la e o aca , on ıları, çavuş mız zaman manıfatura~ı Ahmet eczacıları laboratuvarı Türk büyük rağbet vardır. M: Montagna Romaldan şe l'- İçı·n meleri ve bilhassa Fort mamüll 
~ rı, zabitleri bulunacaktır. ve arkadaşlarının cllennde bı- . . . . , . I b l h )b" mıze gelerek Tokat ıyan ote ı- tı gibi bütün dünyada şöhret 

onna değişmiyeccktir. çak olduğu halde bize hücum anonı.m ş.ırketı~ tesıs hey eti u- slan u a seyya ce ı ne inmiştir. Şe~rde ~cnebi parası bozdur kazanmış arablara rağbetgöster 
a b ettiler bende mukabelede bulun mumı~es~. ~~ anunucvvd~I pa- propagandası yeni bir vapur ~· ısterlın, dolar., ~k, ~k meleri cümlei vezaifinden olma 

e ek motörü kaptanı dum demiştir. zartesı gunu saat on ortte gıbi paralar mukabılinde Turk 1 d 

Serbes bırakıldı Türkocağında toplanacaktır. Belediyede teşkil edilen yeni Yelkenci Zadeler Pake kum- parası almak için Borsaya müra ı Rır. . .d. b .. "k b" 

T l . . d . k . "d ah" b . . 1 b" l"'k 1 dan b . . k esmı geçı ın uyu ır mu-
erzİ er cemiyeti B.u. ıçtıma ~· şır. etı? ı a:e seyy ın şu esının nası ır ça- panyasının u s vapur arm caat me~ urıyetı yo tur. vaffakiyct kazanacağı ve Fort 

<1' Gaz tüccarı Zazanof efendiye /t Bebek motörü Fenerbahçe 
~1klarından geçerken makinist 
lta,e~et efendinin denize düşüp 

libolduğu haber verlmişti. 
it nu vak'a üzerine polis tahki
rjilta başlamış, ölümün şeklin· en .. 
ıı :S şu~he ederek motör kapta-
./ ekır efendiyi vefata sebebi
't~ c~rmile adliyeye vermiştir. 
ıan/•katı yapan 4 üncü müs
•a• •k Bekir 1<:aptanı serbest bı-

"'ilı.ıştır. 

'ratıkikata devam edecektir. 

• • d meclisı, murakıplen hısselenn Iışma tarzı takip edeceğine da- ıbulunan "SOUİRAH,, vapuru- Ecnebı paralrı bankalarda ve arabala run Türkiyedcki satışı 
heyetı ı aresi bedellerinin dörtte birinin alaka ir tetkikata başlanmıştır. Yeni nu satın almıştır. Mezkur vapur saraflarda Türk parası ile tcb- t n .. d.. b"' ük bir am:l 

· · · b.. h · 1 · · · b" "ERZURUM" namile Karade d'l d'I b'l' nın ezayu une uy 1 

Terziler cemiyeti intihabatı darl~r tarafından. tesvıyesının utçeye seyya ış en ıçın 5 ın ı e ı e ı ır. .. , teşkil edeceği ve bionetice mem 
dün yapılmıştır. Evvelce cemi- tasdık muamelesı yapılacaktır. lira konacaktır. Bu para ile re- niz hattına tahsis edilmiştir, bu Borsada spekulasyon lekctimizi dahi iktisadcn müstc 
yet reisi tarafından ihtilas ya- Bır ecnebi bankasının simli ve ingilizce, fransızca, al- suretle ticareti bahriytıniz ye- yapan musevi fit edeceği ümidindeyiz. 
ıld - h kk d k' ·dd' manca risaleler neşredilecektir. ni bir vapur daha kazanmış olu -- ---

P ıgı a m a 1 ı ıanın ya- • tasfiyesi • Risalelerde kısa, fakat canlı yor. Polis ikinci ube müdürlüğü Köprü altındaki midyeler 
pılan tahkikat neticesinde doğ- 1, s· t .h Türk parasını koruma kanunu-
ru olmadığı anlaşılmıştır. Şehrimizde çalışan ecnebi ma umat bulunacak, bunlar dü- ır avzı na muhalefet ederek Borsada Köprü dubalarının altından 

y ) . f bankalardan Banka Oryantal nyanın her tarafındaki büyük D~kü nüshamızda spor ha- spekülasyon yapan İsak Ef. is- çıkan midyeler iyi cinsten oldu-
organl:ı ar cemıye ı muamelatını tasfiyeye başlamış seyahat acentalarına gönderile berlerı arasında Galatasaray _ minde bir Museviyi nezaret al- ğu için belediyeye bir grup mü 

Evvelce ekseriyet olmadığı tır. Mali mahafilimize nazaran cek. Avrupanın maruf gazetele Kurtuluş klüpleri arasındaki tına almıştır. İsak Ef. hakkında racaat ederek bunlardan istifa
için tehir edilen yorgancılar cc- bu bankanın şehrimizdeki mua- rinc ilanlar verilecektir. Bu i- maç neticesi 2-1 gösterilecek tanzim olunan tahkikat evrakı de etmek teklifinde bulunmuş· 
miyeti intihabı bugün yapıla- melatmı tatil etmesi hiç bir e- 13.nlarda İstan' :ılun hususiyeti, i~ sehven 8-1 göııterildifin- ikmal edildikten sonra müddei tur. Bu müracaat tetkik edilmelt 
caktır, hemıniyeti haiz de~ildir güzelliği izah edilecektir. den 'tashihi keyfiyet olwı.ur. umumili(e ~rilecektir. tedir. 
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Asrın umdest "Mtlfiyet" lir Serbest Fırka neden feshedildi? E_ M l R 'E ~ ı ıK• ayın ere son cevap 
30 TEŞRİNİSANİ 1930 E D A AL 1 1 K 1 81 inci haftanın .birinciliğinı 

iDAREHANE 
_ An'---a cadde•"• S b F k k d" k .d M A L - D A i F A L !cazanan. Darüşşefakadan 26 Re 

liAI" er eat ır anın, en ı en- ı are etmeği Fethi Beyefendi- B d y d 
io: lOO Telsraf adresi: Milliyet, la. dini feshetmesi, efkarı umumi- den beklemek te hakkımızdı.. 1 li • F l Ş E K 1 şat · ır. azı.sı şu ur: 
anbul. yemizi ~peyce işgal etti .. ve et- Fakat heyhat ki böyle olmadı.. R ~ D J E •OM f T H'.9-ftanm c;_n 1!1~im h~beri: 

Telefon numaraları: mektedır. Fırkanın bu akibeti- o sabır ve tahamm!il gösterile- Unutamamak felaketi karşısında... • L A ş E. A R l s Malı?'..~ vekaletının dayin!ere 
İstanbul 3911, 3912, 3913 ne, memlek~tin siyasi hayatı he metli.. İktidar mevkiine gelmek - verdıgı son cevaptır. Malilm-

sab t 1 k 
. . 

1 
- . Fransızcadan - Ç 1 K E A • E S ~ T dur ki Türkiye cümuhriyetinin 

.. ına.. mu_ .ee~sır o mama u;ın azım olan uzun seneler gö- • -
ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

750 " 1400 ,, 6 .. 
2 .. 1400 .. 2700 .. 

- ---
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
in miidiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinların meı'uHyetini 

rabul etmez. 

Bugünkü hava 
1 un hararet en çok l 6 en aı 8 

d rece ıdi. lluı;ün ruzg•r lodos 
e5ccel< havı açık olacaktır. 

Doktorlar ve biz ! 

mümkun degıldır.. ze kestirilemedi: Kendine malik değildi. Ne is-J şırnııştı. Aradan epi zaman geç E •KOR E K •O büyük bir dürüstlükle peyder· 
"Nezih bir muhalefet,, vaadi- Fırka, işte sevk ve idaredeki tedıd· ğinşi, ne ddüşbüı;ıdüğünü bilmi tiği halde eski kocasını tekrar F L 1 F M t S Ş E ı F pey vermeği kabul ettiği üs-

le efkarı umumiye önüne çıkan bu hatalarının kurbanı oldu... Y?.r u.k ub~n a iıtün emeli onu kendi evine gelmiş görmek ka ıc t K A f S A E G E ~":11lı .. b?.rçlarının t~rinsani ta~ 
b * * * gorme • ır an evvel görmekti. dını çok şaşıittı. Eski kocasına "Kı t L' İ T • T o· Fı E v sıtı yu~un~e~, dayınlerle Malı-

ve u simasından dolayı Cüm- Sevdiği kadını görmek için hayretle bakıyordu. - - - ye vekaletımız arasında muha-
huriyetin takviyesi ve inkişafı Fırkanın fesih kararının isti- h" tf"" b "dd tr bllmecemlzln hnll~dilııı/~ berat cereyan etmektedir. Buna 
namına çok büyük bir sevinçle nat ettirildig" i temel de esasın- ısse · ıgı u ~ı. ~ ı arzunun Erkek te az heyecanlı bir hal kil sebebı yok degıldı şe sebepte bu defaki taksitin an-
karşılanan bu fırka, ilk vaadine dan çürüktür. .• Aradan uzun bı·r· zaman g·eç- de kdeğildi. kO kadarbki içeri gi-

t d ı 2 3 ~ • 6 7 8 ı 1 cak üçte birini hazırlıyabildiği-
sadık, ve "nezih muhalefet,, zah edelım · · b · ·b · ı · d ı ı rer en şap asını aşın an çı- " 9 

O 
1 

mizi bildirmemizdı"r. Ha'mı"ller 
. d hir d k l d l - cu··mhur·ı.yet Halk Fırka- md ışş' .. ırdı. ır ekrm e~d~yrı mışbarl- karmayı bile unutmuştu. Niha- '. 1 ı• ı 1 '• çerçevesı a ın e a say ı, . ı. ım ı te rar gı ıp onu u _ t k d b" .. d" • - - ı-- ~- bu vaziyet karşısında bizi 192~· 

yaşamaması mümkün olamaz- sı nızamnamesinin tabir caiz ise mak · k' nark ld • · ye a ın ona ır yer goster ı, 1 • muahedesi ahkamına tamamii 
dı .. Çünkü dünyada, hiç bir mu Y~~} ~.knum~ndan 6 ıncısı diyor çin b~1:r:~~~~ birı an ~vv~1~:; ~turı:ıasını. söyle~i. B~ ~iç. bek __ = .--ı=- . 1 _ ::-- riyate davet ediyorlar ve mü-
arız fırkanın, muvafık fırkaya ki Cumhı;rıy.et Halk Fırkası- min etmek istiyoııdu. 1enm~~n.zıy':fetın se e mı an- •••••• ·tehassıs M. Ristin raporuna nf 
mensup liderler, derhal ve mat nın umuı~ıı reısi, fırkanın banisi Gitti. Kadın eskidenberi otur ama ıstıyor u. • - ··ı - zaran Türkiyede tediye kabili 
buat tarafrndan bu derece teş- olan <?a.zı Mustafa Kemal Haz- duğu yerde bulunuyordu. Erkek anlattı .. İkisinin de ta- - - • - -ı. - - yeti mevcut olduğundan teşrin· 
vik ve teşci edildiği vaki değil- r7tlendır,, , 7 ncisi de diyor ki Onun için kendisini bulmak- mdığı bir kadına rast gelmişti. ı sani takistini tamamen tediye 
dir. "ışb~ umum! e~aslar, hiç bir ta müşkülat yoktu. Bu ka~ın uzun zamandanb~ri - - •r.- - - • - etmezsek, taahhüdatımıza ria-

Bu da, sırf cümhuriyetin ve veçhile te~ıl edılem~z.,, Onun bulunduğu yere geldi. ?~şka. bır. memlekette old_ugu - - • ••••·il yetkar olmadığımızı ilan ede 
siyasi teı:ıbiye, sevfyemizin inki- .. Acab~, uç ay evveline kadar Kadın kapının açıldığını duy- ıçın şımdı tekrar a~det edınce - -1 • ·~ ceklerini yazıyorlar. Maliye ve 
şaft namına ' nezıh muhalefet Cumhıırıyet Halk Fırkasının mamıştı. Kadın birdenbire şa- ona sormuş, zevcesı hakkında - • - - - ı - kalei bu telgrafa verdiği cevaıı 
fırkasının doğması, büyümesi'. en ~ühim erka~ından bulunan _ malumat istemişti. Bunun üze- 1 - ı - · - - - - ta mevzuu bahs meselenin bit 
samimi bir surette arzu edildi- Fethı Beyefendı ve arkadaşları rı mektupta da tasrih bu urduk rine o da bir zamandanbe . ay- kambiyo buhranından mütevel 
ği için yapılmıştı.. bu "hiç bir v~~hile te?dil. edile- !arını beya1ı buyurmam~lardı .. rıld.ıklarını söylemek mecburi- HugiJııJıü bilmect1mlz lit ihtiyati bir tedbir olmadığı-

Fakat S b t F k d me~., .olan dusturu bılmıyorlar Atiyen siyası·sahada cu··mhu yetınde kalmıştı. Anlatıyordu: Soldan sag"a ve yukardan sag"a.· nı, ancak iktısadi vaziyetin icar 
D kt 1 b" l h · · er es ır a, ne en- mı ıdı' • . o or arın ı mem angı ıç- se, ilk vaadinin çerçevesi için- .. · • . . riyet Halk Fırkası umumi reisi - Buna hayret etti. Bizim 1 -Yapmak (4). Aletler (4) ettirdiği tedabiri esasiyeden 0

1 

.ımaında .doktor .. Mazhar Os- de kalamadı:Daha emeklemeğe .~ılıyorl~rdı ~a, deg~ş~~ılece- Gazi Hazretlerile karşılaşabile- ayrılmamızın sebebi ne olabi- 2 - Uyanıklık (4). dıığunu ve esasen M. Ristin ra-
nan Beyın .. Fa~~.te .. hocaları bile btşlamadan, en kısa yoldan gını tah~ın edıyorlar ıdı ~se, a_f cekleri, keyfiyeti, bunlardan da leceğini sordu. Ben de zevce- 3 - Leke (3). Valide (3). bü porunda, Tlirkiyenin mail vazi-
1~kkıı;ı~a soyledı~ı sozler ten- en az bir zamanda iktidar mev- !arına sıgınarak arzedelım kı, ha sarih ne ile ifade olunabilir- min sadakatinden şüphe etti- yük (3). yetindeki müşkülat nazarı itibr 
c~t. edılırke~ hekım beyler~~ kiine gelmek istediğini ilan et- l:ıu, <;iazi ~~zretlerinin hiç bir di? ğim cihetle aramızda geçimsiz- 4 - Zaman (2) Başına bir ra alınarak, Osmanlı borçlar 
>~;ı açmış ~gzmı yummuş. go.~ ti. . ki bizce bu, birinci ve başlı- veçhıle degışmez karakterlerini Gazinin bu son be anatları lik_ olduğ~u, b~ yüzden .ayrıl- (k) gelince ateş kesilir (2). tediyatında ba.ı:ı müsaadat der· 
ıu ga~ı:_~e~ıler hakkında bır soy ca hatayı teşkil eder.. aı;ılıyarr_ıa~ak. d~mektir .. Halbu h kk d fkr" . Y dıgımızı soyledım. O benım ne S - Cet (3) Dem (3). yap- piş edilmesini kabul ettiği zikı 
emedıgını koymamış. Maale- . kı, Gazıyı en ıyı anlamış olan- .a ın a ~ ını sora~ ~~zet~- büyük bir kabahatta bulunduğu mak (3). olunmaktadır. Vaziyete baktlıf 
ı~f ~u s?zü söylen:.n h~kim Be- B.~dan.sonra Fethı Bey, Baş !ardan birisini de Fethi Beye- cılere F:~hı ~ey.efendı: Vazı- mu söyledi. 6 - Yuva (2). Değnek (3). sa Türkiye, vazifesini yapmıı 
ıın ısını yazılı degıl kı bu satır vekılın .s~vas nu~kuna . c~vap fendi ve arkadaşları olması la- y~tte degışmış bır şey yoktur.,, Nota (2). oluyor .. Ve yapacaktır. 
arı ona ithaf edeyim. Maama- verme~ ~ç~, <!zmır) ~ ~ıttı kı, zım gelirdi.. Dıl'.ere~, ?u şartlar altı.nd.a be- Dünyada en sadık bir kadına ıh ben hani "meçhul asker gi bu da ıkıncı bır hata ıdı.. Yok bu du··st d • . . ledıye ıntıhabatına da ıştırake malik olduğum halde bunu tak 7 - Kalın kumaş (3). Cilve Fakat pek tabiidir ki, bu ke' 

" , urun egışemı- k · 1 ·d· d" t · k k d" · d 1 (3) Ansızın (3). . fı"yet Qu şartlarla mukay~·ettir 
>i bu meçhul hekime hitap ede- Sonra lzmire gidip o elim, a- yeceğini biliyorlar idise o halde arar vermış er l ı. ır e mıyere en ısın en ayrı ~ J • makla büyük bir cinayet işledi- 8- N?ta (~).Uzak nıd~sı(2) İktısadi vaziyetimizle miltena 
.egim. cı hadiselere şahit olduktan son nasıl olur da, fesih beyanname- Acaba d:ıunu söylemek ve yap d". · · ·· 1 d" 9 - Bır nevı kuş (3). Yukselt sip tedt"e kabiliyetimiz ve ma 

ra, bu hadiselerden çıkan mana- lerinde: makla, ati yen Gazi Hazretlerile ıgımı soy e ı. k (3) B • ( 3) J Azizim doktor X Bey! Size B . me · eyaz yagmur li istiklalimizle. 
neshur Şeyh Sadinin bir hika- yr, herkesten evvel doğrudan Feshine sebep olarak "Ati- lsiy.a~i fsa~adka karşılaşabilecek- k" Eb-:'~bt.: . e.ndşımdi anı lıykoru~ 10 - Yemek dükkanı (7). 

, ni nakledeyim. Seyh Sadi doğruya onlara şahit olan Fet- G · H tl .1 . , erını, esıh ararım vermeden ı ırı ırımız en ayrı ma yu- 11 _ Piyanko (4) göstermek 
- h' B.in kendisinin anlaması la yhaenda kazı 

1 
azre keln e sıyası 

1
sa aylarca evvel anlamış ve kav- zünden his~ ;;im bedbahtlı-

ocadan döndüğü zaman kendi arşı aşaca arını ana- .. • b , (4). 
-ni tehmiyete-yani tebrik ziya zım gelirdi; böyle iken, fırka dıklarından dolayı, sah~~den çe ramk ış_ oıa:afk v1~ bu

1
nu. goze ala- g~ ıstıra ırn .. ~n mes ul olan be-

·etine -ige len bir doktoru ka- henüz emekleme devrini bile kildiklerini idd" ed b· ı· 1 , ra , sıyası aa ıyet erme devam nım. 
1 d b 1 d

. ıa e ı ır er. "ki . . .. . 1 ıul etmış. Doktor kendisini Sa at atma an, e e ıye intihapla- . ettı erını gostermış o muyor- Hep unutmak için uzak yer-
. t. k d"ld" k. b d h 2 - Bundan başka, Gazı Haz !ar mı~ .. ~i ·e taktim ederken hekim fi- rına ış ıra e ı ı ı, u a ata retler· F th" B f d" · lere gıttım. Fakat ıstırabımı u-

n diye taktim etmiş .. Halbuki Üstüne hata oldu.. d kl ı, e ıb' eye letun ılye ydaz Bunun ak$ini iddia etmek nutmak kabil olmadı. Onun için 
ı arı ceva ı me c p arın a' . ; b h b" · 

5evh Sadi hacca gitmeden ev- Kanaatimizce, Serbest Fırka- "sarahaten ke d"l · · c·· _ Fetıh Beyefentlıtıin anlayış ka- hemen u uzun seya ate ır nı-
' 1 d · f h. b 1 • n ı erının um b·ı· · d -· h h k b ld" •el bu adam ressam ık e ermış. nın es ıne se ep o an amiller, huriyet Halk F k _ ı ıyetın en şup e etmek de- ayet verere uraya ge ım. • 

Kömllrclyan B. asarından 
Ameli hesabı ticari 120 
Amelt usulO defteri 4 kısım 150 
Ameli ve tatklkl kambiyo 50 
Amerikan usıılti: Yevm. D. Kebir 75 
Yeni muhasebe usulü 175 

Hı!Uı nizam geılrilmeslnden naşi 

onu Yenikapı yirmi dokuzu Çıt· 

ladtkapı ve 51 i S•maıyı latelelı
rinde olmak üzere mUsadero edilın 
cem'an 74 çeki me,ı ve 16 çeki 
gürgen odunu 7-12-930 pazar gUnU 
ihale edilmek Uzere müzayedeye 
çıkanlmışıır. Taliplerin yevmi m•"" 
kurda saat llçte Defterdarlık bin•· ' 1 b ' bdT h b k d d " h'd" ır asının umu k 1 k" b 1 · b" İ t k b d İ f ı Tic.ul ma 1 tımat ve bankacılık 150 ;.e v 1 usan at te ı ıne ayret uraya a ar say ıgımız a ı- mi reisi olduklarını söylemiş- ~~nl.° ~'. kı .ulnalauç ır zamanı şte k~ brar. ufrfa day~m. Çs .. ıyko: lktı·sat ilmi 

' ~tı-rıiş ve sormuş: selerde mcündemiçtir. !erdi · go umuz aı o maz.. rum ı enı a e esın.. un u 125 sındaki ih•lc komi•yonuns mllr•-
- Lakin aziz, sen evvelce res y k 1 k . . . 1 .,. Oh ld f "h b . ben seni bıraktım.. HQRHQRU c•ntları. . . . o sa, mem e etı ıyı an a- Hatta kendisi Reisicümhur . . a. e esı . eyannamesın- . • . Dr N ı• 

ı,. rleğı! mıydın?.. mış, bir lider ve bir idare hey'e- olmayıp ta fır! b d aekı atıyen Gazı Hazretleri ile Kadın karşısındakı erkegın • -------------
{asının aşın a . • · d d · b" · · b O 

- Evet ressamdım amma ti sıfatile, sabur, hamul ve müte bilfiil bulunsaydı bile yine Fet- sıyası sahada karşılaşacakları- sesın : erın. ır s.amımıyet u Frengi BelsoQukluaıu r. Taşciyan 
1 iİmdi hekimlik erli yorum. enni hareket edilse, fırka, evve- hi Beyin teşkil edecekleri mu- nı anladık!ar~ndaı;ı . dolayı, sah- lundugunu hıs.settı. Tcdovlhanesi Bcyoğh• Tokatlıyan 

- Mesleğini neden değiştir- la Millet Meclisi muhitinde "ne arız fırkayı samimi olarak, ve neden ~ekıldıklerını nasıl .. olur _Fakat, dedi, ben seni niçin yanında Mektep sok3k No. 35 Tel. Zührevi hastalıklar tedaviha· 
iin? Para kazanmıyor mıydın? zih bir muhalefet,, havası için- cümhuriyetin takviye ve inkisa da, .f~sıhe sebep olarak goste- affetmiyeyim?.. 3152 muayene her gün sabahtan nesi Eminönü Minasyan ecza· 

- Yook ! Pek kazanıyordum. de beslenerek büyütülseydi, fı namına, hüsnü telakki edec~k rebılırler?.. Coktan affettim. Müsterih okşam1 l<ad•r. nesi karşı soka~ında No 4 
Lakin ressamlıkta hatalarım i- merkeLden muhite doğru çok Ierini, ve bu mücadeleden zevk Doğrusu, bunu anlamak çok ol.~ --~=-=------,-,--------------------
tel'ebet tablolarımda kalıyor- dikkatli, çok itinalı ve çok titiz duyacaklarım ilave buyurmuş- güçtür.. Ben müsterihim. Sen de müs~ lztlrap çekiyor musunuz? 
iu .. Hekimlikte ise hatamı top bir inkişafa mazhar kılınsaydı, !ardı.. Kanaatimizce, Serbest Fırka terih ol.... Ağrı hıssettiğinlz yerde hemen: 
rak örtüyor.. Serbest Fırka şüphesiz nezih f h" k · b Bunlar Serbest Fırkan t·- es ıne arar verınce, unun se B k.f. d ·· ıd· H İ;jte Doktor X Beyefendi. Biz bir muhalefet fırkası olarak u- • ın a ı b b" · h" b k ı d - u a ı egı ır. ayatı-
gazeteciler tıpkı Şeyh Sadinin zun ömürlü olurdu; ve ciimhu- yen Gazi Hazretlerile -Halk e mı ıç aş a yer er e ara- mızı tekrar birleştirmek ... 

· t" d h · d ·ı · Fırkasını umumi reisi sıfatile- madan, samimi olarak: Kadın gayet sade ve ·,abı··ı su-
jostu ressam gibiyiz .. Hataları- rıye ın a a zıya e serpı mesı-
T.•Z dikili taş gibi ilel'ebet ya- ne yardım da ederdi. siyasi sah.ada kar~ılaşacağını, "Biz nezih ?ir muhalefet ya- rette elini uzattı. Bu tavru ile l 

, ~ar ve sizlere bile tariz vesilesi Fırkasını, bu tarzda sevk ve sarahaten ıfade etmıyor mu idi? ratmak gaye~ıle or_t~y~ çıktık.. artık aralarında konuşulacak 
. verir. Lakin sizinkini toprak ör O hald~~ nası.! oluyordu da, Fakat sonra ış d~gıştı .. En ~ı- hiç bir şey kalmadığını anlat-

ter .. Hemen birlikte dua ede- Seııbest Cumhurıyet Fırkası Ga sa yoldan, en az bır zamanda ık mak istemişti. Dedi ki: 
Lim. Allah tüyü bitmemı·~ ye- vurmayı akıl etmemiş. Mektu- zinin fırkasıdır diye zihinler teş tidar mevkiine gelmek sevdası M.. k.. d •. 1 ş· 

~L~AN'~ LINIMENT 
koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. l(anıo 

deveranını ihya, iltehabı tenkis ve atrıyı 

izale eder 

Taklltlerlnden aakınınızl ' ba muhatap olan adam da pulu · d·ı· d ' d .. t .. k F ı b 1 d - um un ·egı · · ım-
t
. 

1 
h.. t. k" . . . vış e ı ıyor u. na us u .. a cat u yo un a d"k· . b . k.f. d d 

Hl' er urme ıne ımseyı sızın sökmüş ve mektubu gönderene . hakikaten ok uzun ok dolam- ı ı zevcım enı a ı erece e - . . . -
elinize ve bizim dilimize düşür- bir garibe olarak göndarmiş ... O 3 - Bundan başka zihinlerrle b 1 çk d"k 1 ~ ç ld i'T mes'ut ediyor... ~-> Barık, hayat, kaza ve otomobıl sıgortalarınızı ~~ 
mesinl.. ki bu teşevvi.i§Ü izale ic;in "Cüm ~5d1'..kve çBo ı en ı 0 u

1
,,unu Bütün ümidi yıkılmış bir hal- ~ Galatada l:nyon hanında klln ONYON SiGORTASINA ~ 

da ne yapmış biliyor musunuz. huriyet,. gazetesinin Gazi Haz- gor u .. u uzun ve arıza ı yo- d b d.. k b - · y 1 İki mektup götüren pul İkinci bir mektup yazmış ve o !un yorucu, üziicü, sabır ve ta- ~ ~şı oner en, ı:_stıg.ı yen aptırınız. 
pulu üstüne yapıştırmış aynı retlerine yazdıkları açık mek- hammül isteyenyolculuğunu gö b~lmıyerek kapıya dogru ılerle- Türklyede blhi fasıla icrayı muamele etmekte olan 

Size garip bir şey anlatayım .. adama göndermiş .. Siz bu satır tuplarına, verdikleri cevapta, 1 d k S h d k"l dı, çıktı. eo 
ı Yakınlarımdan biri bir yabancı 1 k d - 1 . resmi vazifelerinin hitamında, ze ~.ama .ı ·· .a ne en ~e ı - Her şey ·bı"tmı·ş, nedametten u N y ON . .. arı o u ugunuz zaman o pu ı- t h tt k dese d D m~mlekete bır mektup gonder- kinci mektubu götürüyor. Ne yani bir sene sonra Cümhuriyet ~ae~er~~~e !e ~!~ha fazfie;kar: beklediği son ümit te yıkrlmış- • 

mı!), ve mektuba 12,5 kuruş~uk dersiniz bu gayr~.\i pula!.. Hgeaç1:ı:ıeırık.· atsaıbnı.~ınoldbuilg!iuinl ubvaeşıbnua ne bir itiraf olurdu. tı .. F k t l' .d. U • •' pul yapıştırmış. Mektup yerme a a en e ım şey şu 1 ı; _ kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
gitmis, fakat pula kimse damga FELEK nu Fethi Beyefendiye yazdıkla- Ye§ilköy: A. RIZA nutamıyordu. - 1 clefon: Beyoglu - 2002 ~. -~--

( ı.ııtiytl)in ec.ebi roaıanı: 38 1 -.!3.~r mektup yazayım, CahiTye?:. - - 1 tuluyordum, hemen Cahidi ya-1 miş. Kızcağiz,-daha mektubu a 1 ruhiyemi, yenidüşÜı:i.üŞtarinn 
de gotur... Dedim. nımda buluyordum, hemen bu- lıp ta koynuna götürürken paşa muhafaza ediyordum. eevaı 

"'~~~ 
~ Bes hasta var ! 

• -
1 

Cahitten bana bir haber ge - Dü~ündüm... radan çıkıp gidiyordum. İçimde kapıdan içeriye girdi. verdim: 
tır ··· Dedi. hapsini ikmal edenlerin hür - Ulviye hemen iki kat oldu: - Teşekkür ederim ... 

O k1dar çok yalvarıyorum ı - Cahidi bana getirecek mi- riyeti, prangaları çözülenlerin - Buyursunlar efendimiz... Bunu, benim ağzımdan ili 
ki, benim yerimde bir başkası sin?.. ferahlıg" ı, gurbetten dönenlerin Paşa bir ona, bir bana baktı. defa i~itiyordu. Hayret eder g 
1 b k d ... . f" 1 "< o sa, u. a arını ızzet~ ne ıs,, - Hayır, mektubunuzu gön- tez canlılığı vardı. Ulvi yeye: Bilmem bir şeyin farkına var- bi oldu, dudaklarında toplaI131 

meselesı yapar, susar, bır daha dereceğim... _ Bir dakika dur... _ dı mı, va~adı mı, 
1
Ulviyeye: neşeli tebessümü saklıyaınadı; 

~ıem JZZE1' ağzını açıp tek kelime söyle- - Ne zaman?.. t Haydı sen çık ç k Jd ı;, · · Dedim ki satırcık bir mek- - ··· - o memnun o um ..• 
_ Sen yüz verip başına çı- h . • mez. Hızmetçı kızın ayaklarına - Ne vakit isterseniz. Fakat, tup yazdım. . Dedi. Nede olsa ikimizin de D di y ld" Bu har· atım ner.. bile kapandım! k d k k k k" E · · · · · · d K b h · ı· e ' anıma ge ı. k kartmasaydın o kendi istediği- Diye haykırıyor, tekmeden Bakalım, 0 a ar ço or uyorum ı. - -Cahit. Ben hfila yalıdayım. ıçımız ?~rıy~'. u. a a at ı~ ı- ret ediş, tebessüm beni de te 

ne değil, bizim istediğimize va kendisini korumak için biraz - Her halde bir çare bulma- ğer paşa haber alırsa beni mah- Uyuşukluğuna hayret ediyo- y~n~.er ıçın yuzl~nmeseler bıle rar düşündürdü, ve.. Kararııtl 
racaktı... daha çırpınıyor.. Gerileyip bü- ya çalışacağım... veder. . rum. Nişanlın sahte bir nikah- bır urperme geçırmek, , tazeledim: 

- Gördün ya, ayağına kadar zülu··yor.' - Nereden haber alacak ki ... la buraya kapatılmış dururken - Aman farkına varıldı mı... - İnattan bir şey çılunaya 
Dedi, ne yapacak?.. k l gittin de adam yerine koyup ka İşte, bu anda uyandım, ken- • • -Olabilir ya?. O garip adam sen meydanda yoksun. Ne yap Diye bir Iahze tereddüde düş cak. İki taraf ta ayni halde ~ 

bul bile etmedi! dimi orada, 
0 

sahnenin içinde, * dır. İhtimal burada bile bizi yap beni kurtar ve mümkün o- mek tabiidir. Bizimkisi kaba- dıkça sonu gelmiyecek,. benırr 
En son, birz daha bağırıyor, o hailenin yanı başında san- İşler galiba yoluna girmeye kontrol altında bulunduruyor- lan tedbirlere baş vurarak he- hat değil amma, ne olsa yine mahpusluğum sürüp ~ıdecek 

biraz daha serteliyor: dım! başlıyor. İnat para etmeyecek. dur... . men beni götür... bir başkasından korkarak, çeki Biraz da zeka, hile, dıpl~rnat 
- Karı karı, bu işi halletmez Acaba, benim teessürümün Biraz zekayı işletmek lazım. Sevındim, Gözlerinden öperim... nerek, sakınarak yaptığımız bir !ık tarafından yürümek Iazıın 

sen sana ekmek yok. şi~de~i .ı:ni bu sahneleri gözü- Ben de inat yelkenlerini suya - Sen meraklanma, hiç bir Bu bir kaç satırı bitirir bitir- i!j. Ele geçersek, benim için hiç Nasıl olsa ben bu bunağı kan 
Seni de ben kapı dışarı ata- mun onune getiriyor, yoksa ha- indirdim. İşi diplomatlığa vur- şey olmaz. Ben hemen bir mek- mez.. bir şey yok Ulviye için dırrrım ı 

rırn !.. kikat mi gözlerime aksediyor? .. dum. O da benden kurnaz am- 1 tup ya~ayım. - Ulviye, çabucak sen bunu fena! Bu yüzünden paşanın ne Konuşmaya ba§ladı~. Fakat 
Diye tekmesini kaldırıp kö- Hele Cahit ne oldu hiç bil- ma, bakalım< Dedım. koynuna sok.. Belki bir gelen söyleyeceğini merakla bekliyor kendimi çok idare edıyor~~ 

şede sinmiş. iki gözü iki çeşme miyorum_?. Yalıya g~liyor, kı- .- Kadının fendi erkeği yen- - ~eki... filan olur ... A duın. Fakat her halde hi~ bir şe Ka~'iryen sinirlenmiyoı:;, sın~r 
kadıncağızın üzerine atılıyor, yametlen kop~rıyor da bana dı... . . . . Ded~. O k~da.r çok ~e~un- Ded-11:1. İlave ~m:. yln far~da olmamalı kı, l~~ımın ya~şmış. oldugunu adt 
annem titrek hasta cılız sesi- mı haber vermıyorlar, ne olu- Dedıklerı gıbı oalcak mı?.. dum ~ı, sankı bırdenbıre dunya - Evı. sana tarıf ettimdl. Ka- İlk sozu: gostennek ıstemıy~rduf!1· S 
le: ' ' yor, ne bitiyor? .. Bugün yine Gecı;.' ,Ul~i~eye: . . .

1
benim olmuş gibi idi. Sanki, bu bilse hemen gönderi.. - Nası'.lıımu Hanımefendi? .. ce hafif, Umit vericı •. bır<ı;z se-

- Yapma .. Bey. Benim kaba Ulviveve saatlerce yalvardım: -Hala dusunemedın mı Ulvı,mektubu yazmakL: hemen kur- Sanki. benim de aizmıda i- Oldu. Bir an evvelki haleti fBıtmedı) 



:Sebiller ne olacak? . 
> 
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SNAF 
ilk gelen arabalara binmeyiniz ! · Soba fiatleri ne halde? 
Tramvayda, rahat seyahat etmek elinizdedir 

\ 

• 

----
$ehillerin kiraya verileceği leri kurtarmak için mutlaka 

haberini aylardan beri işi.dip du kiraya vermek lazım gelip gel· lıııııııoırı!!'lllsrııPJll!!ll•ô?" 
~yorus. Henüz ortada müsbct mediğini bilmiyoruz. Yalnız, f 
bir karar yok. Bir çok defalar bunların daha fazla harap ol- t 
Yazıldığı gibi bu sebiller, ba- . . 
lcırnsızlıktan harap olup gidi- '.11~larına meydan ~erilmemesı 
Yor. içlerinde tarihi kıymeti ıçın ne yapılmak lazımsa yap-

Bu sene İstanbulda soba çe- oynamaktadır. Çinilerin içinde 
şitleri pek çoğalmıştır. Ayni bir de Bulgar malı olanlar var
zamanda hem kok kömürü, dır ki bunlar ça' •k dağılmaktaı 
hem odun yakan, sobalara rağ- ve her sene tamiri için hayli. 

0bet fazladır. Salamandra takli- para sarfı icap etmektedir. De-' 
di sobaların pek ucuzları çıktı- mirden yapılan yerli sobalara 
ğı görülmektedir. Çini sobalara ucuzluğundan dolayı rağbet 
gelince bunların Fransız mar- fazladır. Soba borularının fiatı 
kalılan 35-48 lira arasındadır. bu sene geçen senekinden far!( 
Ü zeri boyalı demir sobaların lı değildir. Eyileri 30-32,S kur 
fiatı 15 liradan 40 liraya kadar şa satılınaktadır . 

~iz olanları da bulunan sebil- ilmalıdır fikrindeyiz. •. 
Maymun merakı 

İşte bir minimini maymun 

ti omuzda geziyor. Sokaklarda 
llyı ve maymun oynatmak me

lledildikten sonra, bazı kimse-

!er, maymun yavrusuna merak 
sardırmışlardır. ) 

Maymunun insana en kolay 
alışan bir hayvan olduğunu, Ş\ 
resim pek güzel gösteriyor. 

Çiçek bolluğu var 

' 

1 

~ 
• '\:_. ... _. J 

--..ı hem de bir takım şikayetlere 1 
meydan kalmazdı. Cuma günle 

I ri tramvaylar, nisbeten az kala 
balık olduğu halde bir kısım a
rabaların gene hıncahınç dol
masını başka sebebe hamlet
mek imkanı yoktur. 

Karilerimizden Mahmut 3, 
it irnzasile aldığımız bir mekm 
bu bu münasebetle aynen nak
lediyoruz: 

Şu gördüğünüz tramvay ara
basının basamaklarına varınca
ya kadar dolması, arabaların 
kifayetsizliğinden ileri geliyor 
zannederseniz çok aldanryorsu
nuz. Hemen hemen üç dakikada 
bir, bir kaç hat üzerinde ayrı ay 
rı sefer yapan arabalar oldugu 
halde, halkın bu bir tek arabaya 
tehacümünü izah edebiliriz. 
Her kes, ilk rastgeldiği araba
ya binmek istiyor ve bunun ka-
labalık olup olmadığına bakm• - Her sabah dokuzda işimia 
yor. Hatta, biliikis kalabalı!: , uaşına giderim. Bu saat tram-
lanını her nedense ötekileri J vayların en fazla kalabalık ol-
tercih ediyor. duğu bir saattir. Fakat ben, da 

ima rahat seyahat ederim. Se-
Halbuki, çok değil nihay, bebi şudur: İlk gelen tramvay-

iki veya üç dakika bekleselu lara binmem. Beklerim ki bir 
birbiri arkası sıra işi iyen bir kaç tramvay geçsin. ondan son 
kaç tramvay bulacaklarına hic Ira arabalar, tenhalaşır. Eger 
şüphe etmemeli. Bilhassa ak- başkaları benim gibi yapsalar, 
şamları, bu lüzumsuz tehacüm ı mevcut şikayetlerin önüne sü-
kendini pek acıklı surette his- ratle geçiliroi.,, 
settirmektedir. İşlerinden dö- 1 
nen yolcuları ta~ıyan ilk tram- \ Kariimizin mütaleasına işti-

- ~ak ederiz. Halkımızdan bir az 
vay arabaları, .basamaklarına buki, dedığimiz gibi, kısa bir sabırlı olınalarmı ve bir dakika 
yapışan arkadakı hortumlarına müddet intizar edilse de arka- evvel varabilmek bahasına ken 
tırmanan adeta bir salata sepe- dan boş gelen arabalara binilse, dilerini cendreye sokmamaları
ti manzarasını almaktadır. Hal hem daha az _Ehmet çekilir, nı halisane tavsiye ederiz. 

Çüp arabaları 
-

.,.. ab.z.vn hurması 

Son günlerde Trabzon hurması dediğimiz kı:;; meyve.~-;:, ço 
galmıştır. Bunların, hevenkler halinde odal:ırın t:!Va'l;a rma asıla 
rak olgun bir hale gelmeleri beklenir. , 

Lezzetli bir yemiş olmamakla beraber manzara ,ı itıbaril ca· 
ziptir. Trabzon hurmasının bol olduğu seneler, kısın çok şid 'etli 
geçtiğini söylerler. Eğer bu laf doğru çıkarsa vay halimize! .. 

---------------------
Sütlü tatlılara rağbet! 

~---

1 t - , _,.w-.~ 
/ Çöpriilere dair her taraftan kilip gitmekte imişler. Diger !erden geçirilınemesi bilhassa 1 
/bir çok şikayet .. ,.lrtupları alı- taraftan, sokakta, çöp arabala- liizrmdır. 
yoruz. Bir kere ı Jc, • :!ere rrmn kapakları kapanmıyarak, 

pek müstekreh bir şekilde geçi- Hele, yolda saatlerce durup 
haftanın gayri muayyen bir ve- rildiğine sık sık şahit oluyoruz. beklemek hiç caiz olmaaa ge--
ya iki günü uğramakta, sonra Bin bir mikrop saçan bu müzah rektir. Nezafet işleri müdürü
da çöplerin hepsini alınadan çe refat arabalar~ büyük cadde nün nazarı dikkatini celbederiz. 

I Bir mübadilin derdi 1 Cereyan verilmedi 

Bir kariimiz yazıyor: 
Lozan muahedenamesinin 

aktinden sonra Yunanistandan 

h h" b" 1 d 1 "h Sultan Selim de Tabak Yu- Mahallebicilik, aşağı yukarı dükkanı açılmı~tır. Anlattıkla-

k
akl ıç ır şley a ambea ~m. 8~bı. nus mahallesinde elektrik veril milli zanaatlerimizden biridir. rına göre lstanb:.ıl<la en çok mc 
a arını a arnıyn nım gı 1 •• ı~ hali_,,_. t k ··- ·· h il b' ·ı ·· ı· d h k k k" 1 ~d - mesi hakkında bir kaç seneden- sut aç, ma .,-uı, avu gogsu a e ı, sonra F.rası e sut aç, a-

So b . · . . . . mübadele suretile Türkiyeye 
tııe n aha~, pek. te hak .verdır- . in knzantemle~ın c~nsı na- gelenlerdenim. Terketti-im 

a ~ .Pd~ ço ımse er 0 ugu- beri uğraşmak neticesinde mu- V'C em'Sali sütle yapılan tatlıla- şure, tavuk ~ö\:s[i ve kazan di
nu ışı ıyorum. vaffak olduğu elektriği üç ay rı İstanbullular çok severler. bi sarfedilmcLte imiş. Baklava, 

ıı.ı:ecek. ~!r. ş.ekılde, . nıs~eten dır olanları tanesı ellı kuruşa emvale mukabil İstanbulda ~al 
le . geçtıgı ıçın r:•!vsım çıçek- kadar satılmaktadır. Mamafih, 
ı.Pek çoğalmıştır. j küçüklerin demetini 15-20 kuru 

81Q •!hassa krizantemler, kok~- ş~ kada.r veriyorlar. Havalar, 
il.in ~lınak!a beraber ~:.n~l.erı- ıbırdenbıre bozulmazsa bu sene 
l'İI atlılıgı ve tenevvuu ıtıba- kış ortalarına kadar çiçeksiz 

aldım. Fakat, elimdeki tapu 
ve sair kıymetli senetler muhte 
viyatının ancak yüzde yirmisi 
derecesinde bir şey elime geçti. 

O halde bütün bu hak sahip- mukaddem tesisatı ikmal edildi Piyasadaki umumi durgunlu- sarığı burmn, t ılumba, revani 
!eri, haklarını aramak için ki- ği halde el'an elektrik cereya- ğun mahallebi sarfiyatına tesir gibi tatlılara ragbet nisbeten 
me müracaat edecekler? Bir a- nının gelınemesi mahalle halkr etmediği, bir taraftan yeni yeni azmış. 
ralık, istihkakı kalan mübadil- nı hayrette bırakmaktadır. mahallebici dükkanlarının açıl- Ekmek kadaifi, piyas~rıanf 
!ere bono verileceği söylenmiş Merciin nazarı dikkatini cel- masından anlaşılıyor. gittikçe ı,,~kiliyormuş. Bunun 
ti. Fakat bu haberden de henüz bederim. Bir aydanberi, Sirkeci civa- yerini tel kaclaifi ve yas5ı l:~da-

• • ........ &... ... 11 ı...:ro; :t .. ı......,~n."3 h..,.,.rt•l'.:'lnTonrmnc;:. 



Emniyeti umumiye 
müdürü T. Hadi B. ------(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

kanun projesi hazırlanmakta
dır. Tevfik Hadi B. dün kendisi 
le görüşen bir muharririmia şu 
beyanatta bulunmuştur. 
"- Polis vezaif ve teşkilatı 

hakkında yeni bir proje hazır
lanmaktadır. Bu proje bir Hi.yi
ha halinde bu sene meclise veri
lecektir. Bilahare buna mütefe
rri nizamnameler de anzim olu
nacaktır. Bunda zabıta teşkilatı 
memurini nterfih ve tecziyesi 
esaslı surette tesbit olunmakta 

M1LLIYET 

yarın :ılqıım ............ . 

MELEK SİNEMASI 
( Com tdlt Frın..ıise ) ~lırtki1111dan dilbtr ve ıchlıır 

M AR 1 E BEL L 1 
ıemamcn ~·ranıızca ıözlil ikinci filmi olın 

TEHLiKELi OYUN 
ınnınam •• muhte~ım filminde ııkdim ıJecekıir. 

T..ıı ıdflen yeni ve ırıllkcmmel makinı sayesinde bütln mıılı:tle

meler lllmde aynı zamanda Türkçe olarak ~Ö>terilruekıedlr. 

••••••••••••••••••a•••••••• 
Sinemanın üç büvüJ.. d<'hakAr artisti 

IVAN PETROVITCH, Lir. DAGOW;R, j~:.\N TOULOUT 
Ptk yakında ............ ıimemHında 

rlır. Maaşat ta buna göre tanzim u t K d 
edilecektir. Meselii ~imdi polis nu mayan a ın 
müdürleri beş sıruftır. Maaşla- ı 
rı 3500 den 5500 e kadardır. Hal i r üd' • • Seılt >ozlti ve flrkıh l'ran;ız.:a filminde 'ı 
bukibarcmde po ıs m ürlen •••e•·-=•,1 rzı endam edeceklerdir........ • 
kaymakam ve mektupçular de- j 
recesindc gösterilmiştir. Kay- .,.. h M " Illitün :-ehır alkı 
makam ve mektupçular ise üç ' 1 

~ ComMedie !<A'ransaift•e" Şu···rekAE>ındrın BparlakE'c Ld,hakl:lr ınlsı dercedir. Maaşları 4500, 5000, 
5500 dür. Binaenaleyh polis mü 
dürleri de üç derece olacaktır. ve ARLETTF. J\JARGH'ı.L, müteveffa VA-..; DURA:\ fit JK'ı.N 

P.AZAR ·1~RlNl:SAı"I ı llJO 

SEYRISEF AIN 
Merk:-z ac•ntı: Galata köprü 

Bışıııda; Beroııu 1!362 Şube 

ıcnııcal; Slıt:eci'de llühürdsr 
sade lıını ıltmdL Telefon l•t 
!17-40 

~re ~ ls~en~eriye 
postası 

(Ankarn) vapuru Salı 
2 kinunuevvel 

saat l O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e pertembe sabahı Pi
re"ye cumartesi sabahı lıken· 
deriye'ye varıcakıır. isken· 
deriye'den Pazarıeıi l I de 
kalkacak Çaışamba Pire'yede 
uknyarak Perşembe ltanbul'a 
gelecektir. 

ünyada bir valide 
için en kıymettar şey 
yavrusunun sıhhati
dir. Bu sıhhatin payı
dar olmasını temin 
için mevadı muzirre
den ve mikroplardan 
ari saf süt olan 
GLAKSO 
unsuru gıdaisinden 
başka bir şey yedir
meyiniz. 

EKZEMA 
eski yaralara 

en iyi iJAç Dermos merhemidir. 

ISKE:\'DRRIYE'o~:N aktar· Sahlık 
ma PORTSAİT için de F.şya 

- _ ez __ _ ... 
~bsat ve~atetin~en; 

1 - Ankara'da şehir civar:ndaki teşçir sahasında .;2,612 !İı1 
bedeli keşifli su deposunun iuşası altı ay zarfında ikma 1 cdilın~~ 
üzere 15-11-930 tarihinden 15-12-930 tarihine kadar otuz güıı ınu 
detle kapalı :zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 15-12-930 
Pazartesi günü saat i5 te yapılacaktır. 

2 - Münakasa Ziraat müsteşarlığı dairesinde heyeti mahsu· 
sası tarafmdan icra edilmekte olup şartname sureti almak vı 
evrakı fenniye ve projeyi görmek istiyen talipler mezkur daire· 
de münakasa heyetine müracaat eder. 

3 - Kapalı zarf teklifatt münakasa ve müzayede ve ihalat Jc~· 
numuıun onuncu maddesindeki tertibat ve tarifata göre rafları 
vazolunur. 

4 - Talipler ihale günii muayyen saatte Ziraat miiste:)arııgı 
daireııinde münakasa heyetine teklif zarflarının bizzat veya re» 
mi vekillerile verirler. 

5 - Münakaı.aya iştirak edeceklerin bu ve emsali taahiıüdal 
işlerile aşinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bil· 
nun için vesika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek r.r.7,5: 
terninau muvakkata akçesi ihaleyi müteakip 10 gün içinde t~~ı 
natı kat'iyye olarak '}O 15 şe iblağ etmek meşruttuı:. Bunun ıçın 
hükOmetçe muteber milli bankaların kefalet mektubu kabul ol~ 
nur. 

G A R o 
Dahasonra polismüdürlerinin a WEBER tarafından kemali muvıliaki etle tem•il edilmekte olan 
li mektep mezunu olması lazım İ 
dır. Halbuki meslekten yetiş- f 

•-k_a_hu_ı_o_ı_un_u_r. ______ Jakarh fanile makinesi 
Trabzon birinci Meşhur alem (Dubied) triko· 

6 - Teklif zarfları heyet ve talipler müvacehesincle aç!lacak 
kanunun onuncu madde ve b _. 5 inci maddede ki tarifat vr 
şeraite uygun zuhur etmiyenleuıı teklifleri kabul edilemez. Pe_ı: 
lerde tesavi zuhur eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin r.decegı 
zamam geçmek iizere peyleri müsavi olanlar arasmcla münakasa 
yapılır. . 

7 - İnşaatın aksamı enva ve teferı-uatı ikinci maddede suıe\J 
nin alınacağı yazılı şartııamede münderiçtir. İnşaatın. hafriyatJ!l 
malzemenin mukavelename ve şartnameye muvafık olmarna;' 
mukavelenin feshini ve teminat akçasının irat kaydını mucıP 
addedilir. 

nam gl>z kamaıurıcı rwlı:ın sen\i mnı [t.~··m [ilmini ~ö~termck üzere miş bir takım merkez memurla 
n vardır. Bunlar için de birinci 
das edilmi§tir. Maaşı 3500 kş 
tur. Hiilasa proje tetkik edil
mektedir. Bu esas dahilinde biz 
de teşkilitıınızı hazırlıyoruz • 
Daha sonra vazife dolayısile 
takdirname alan memurların 

AS R 1 SİNEMAYA 
taj makineleri fabrikasının ma-

pOSİaSI mu!Aundan olup ancak beş ay 

(.\fahmutşevketpaşa) npuru kadar çalı~mış motorla müte· koşmaktadır. Hugtin lli 1·2 nıatıne<ilc suar.,inde 
ZE:\i( ;J,, \ Ail'ı.ETI·: PROGRAM! 2 kanunue~vel alı akşamı harrik No 8 ve 120 ;;antimlik 

... Filmin uzunlujtu hasebilc ,.,uarelt•ı: tam lJ ı '2 de ba>lanı;or Galata rıhtı"lınd~n Zongul- bir adet j~karlı fanile makinesi 
dak, lneholu, Sinop, Sam- çok ucuz bir fiatla satılıktır. 

1 ~,...."-"-"-""'~ Diınyanın en biiyiık baritonu 
maddeten taltifini, mesela iki LAWRENCE THIBBETT 

sun, Giresun, Trabzon, Rlze'ye Taıipletin BahçekaPıda lstanbul 

takdirname alan bir memura m kalkacak Ye dönü,te Sürmene, e!naf Bankasına müracaııtları. 

sıf maaş nisbetinde ikrapmiye Pek yıkı nda . . .......... de 
verilmesini düşünüyoruz. olis O,....,......,,......, .......... ,..,....._.....,....., ..... ""'""''' 

Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samıun, Sinop, 
lncbolu, ZonıruldaJı;a utrayamekteplerinin tevhidi için de '~'-"'-"'-"'-"'-"'-"''-"'"""'"""'"""'-"'""' -~~;;ı;;~;;;;;;;;;;;z;;;;;,;;;;;;;~~ 

t-ctkikat yapıyoruz. Şimdi 1stan Konya icra Memurluğu•dın: ~ 
caktlr. bul Konya ve Trabzonda olmak Konys tüccarından lnluceli zade TEPl~BAŞI GARDENI 

üzere üç mektep vardır.Halbuki Behçet efendi tarafın•Jaa talep edilen Yınn ıkıam A l k .. , 
b alr ha konkurdato talebinın :!·ı 11 ·9JO tari· Senmll Fransız dınıo·· ·u yva 1 SUf at un a ayn ayrı müte ssıs te • 
dariki daha güçtür. Buradaki binden muteber ol m•k nuro tervl· 

1 
OSt 

mektebi gezdim. Çok müsait cine ve işbu wihıen ltibaren iki ay tL f REX p ası 
buldum. Mektepler tevhit edi- mehil verllmeıine ve mebli mezkll· (Menin) upuru 2 kAnu. 
lirse senede 300 polis yctiştirile run llAnını Konyı lcra dıirt1i kon· nuevvel salı 17 de Sirkeciden 

kurdııo itiraz merclince kırar veril· G ı b l Ç kk v "'-cektir. Veda ıemılll münasebetlle 
1 

e i o u ana ale 11.üçU...· me>i tir.erin• icra ve ili:!< ~anununun 

Rusyada ihtilal rivayeti 
Arkadaşlarımızdan birinin 

yazdığı Rusydaki ihtilal hak
kuıda tahkikat yaptık. Rus sefi 
ri Suriç yoldaş henüz Ankarada 
dır. Seferathanıede ise, bu ihti
lalden edemi malt\mat beyan e
dilmiştir. -----

33,500 rum etabli 
vesikası aldı 

Şimdiye kadar ctabli vesika
sı alan Rumların miktarı bak
landa tahkikat yaptık. Rumla
rın adedi takriben 32,500 dür. 

Yeni neşriyat 
Büyük Hayatlar 

Büyük mütefekkir (Gasson) 
nu Muallim Miibahat Bey tara
fından tercüme edilen dokuzım
cu cserL "Büyük Hayatltr,, 
gaye ve işlerinde muvaffak ve 
kendilerine ve dünyaya faydalı 
olmuş 24 İnsanın nasıl çalıştık
larını, nasıl yürüdüklerini göste 
rir. "Büyük Hayatar,, Memleke 
timiz gençliğinin okuyacağı kıy 
metli Kitaptır. - ·-

Muhit 
Muhitin bu ay nüshası intişar 

etti. V enizelosun ve Amerika ti 
caret müsteşarının mülakatları 
enteresandır. 4 tane hikaye, en
fes şiir ve nesirler, muhtelif ve 
faidcli makaleleri şayanı tavsi
yedir. 

Tefrikaaı Mael'trlinck'in 
"Moıına Vanna,,sıdır. 

1 Tiyatro -Sinema J 
ls.B. Darülbedayi 

tem•lllarl 

ISTAllBI mfllYfSI •• '!': ~~ı~~~a 
ij ~ ~ y;~ik 

1 

5 perde 
Yazın: W. 

1111 ~hakespeare 
l'erci.ırnc eden: 

llllllll 
:'\I. ~tilrü fl. 

~a ı ~ünu 
at. .. am (Ur 

1\ \Uk J vrildı. ~I ··ı.ı·i 1 ,.ı le ('cL\I 
bevı tanhl k ı:ıı<Jı,,. 

\lill t t11 aır-1 u '.u .ık~an. 

San'atkar Naşit bey 
1\ 11.;. .)ı..:\~ ev \,,: rı·ıısı r karJ-

ka< f ndr ı ı i~t. aki1c .\! , ci l{a, 
b:· .medı l I' ·ı c. .c i~ar"ti 
dıronı 1 J>. Buda be ı r"' kıs net 

282 inci maddesi mucelıince borç- BÜYÜK GALA ı kuyu, Edremit• Burhaniye, 
!unun mı.llınnın defterinin yapılmı· Ayvalığ'a kalkacak n dö-
sına başlanmış olduğundan mezkllr MÜSAMERESİ 

1 
ı nüşte Altınoluğ'a uğrayaralctır. 

kanunun 283 üııcü maddeoi muce- ııl .. •••••••••••lli• i '\zimette Gelibolu için yük 
hince mumaileyh Hehçeı dendide • ı alınmaz. 

:::~:~;.'::,u~:!;~~~~r:'e!üu:,~~::: ET" •L et NEM 'SIND ı 1 ı •ı--l-k-An_u_n_u_e_vv ___ e_ıd_e_n_ı_·tı-.b-a_re_n_

1
. 

milracuda ılacaklınnı kaydettirme- UJI O ll .il .\dalar ve Yalova batu tar:l-

lerl •• eJıcaklannın müstenidıtını SQ KAK KJZI ı feleri değişın# ve yeni tarifeler 
lbru: oımcleri ve müddeti meıkOre· iskelelere a~ılmışnr. 
nln blıımından aorırt •oku bulacak ıamımen ~esli ve mul.ikalı film. 
mUrıcudann konkurdaıo ıııüzakere· \'1üınessllesi: 

lindeo hariç bırakılacakları •• kon· 
kurdaıo ıekllfinln mnzakore•i lçln de 
alaealtlılann 12· 1·931 tarihine tesa
dOf eden paı.artcai günü saat onda 
borçluaun Çartı'da .lC. 1. wka~ndakf 
dcarethaneıinde ıoplanı lacıgı ve ıop
lanmaıa tıkaddOm eden on gün 
içinde ılıcakhlann nılkalannı tetkik 
etı!rebUeceilerl ve konkurdaıonun 

teldifiııin alıcıklılarca kabul ve im• 
za.ından sonra on gün sarfında 

vuku bulacak llıihaklann kabul olu· 
nıbilece~i ilin olunu"r. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mıbkesıe•inden: 

BEffJ COMPSON'nun 
taılt ıesi ile hüneri: keıııan Çdlı· 

şından herkt1 meftun kılıyor. 

lfheten: Canlı ,.e se'li resimler 1 
1 -
- Bugün 

:'v'IEl.EK ve ELi IA\IRA 

sinemalarında 

haftanın büvük muvaffıkiyeıinl 

teşkil ed'n 

~EH~EBi KIHIL 
tamamen renkli büyük opera Şlfli çocuk hutın .. inde taha 

ııdıvide iken <ı<ı9 sensi zarfında film'. Yeni makin emiz uvoslnde 
nfıı eden eşhı a ait eşyayı metru- filmdeki mük:llemeler 'l'Urkçe 
keye mahkemece vaziyrt edildığin- ve Fransızçı gösterilmektedir. ,. 
den tarihi ilAndan itibaren eshıbı ilı•••-••••••mrii 
matlup ve alA\.adarının lllR ay ve 1 -ı 

Bu gün saat 18,30 te vere enin uç •ı /.arfı nda Beyoğlu 

dimlilncü ıulh hukuk mahkemesine 
müracaatlan 1ü:-:.. • !~A n olunur. 

l>tınbul :\lahkcmei A•h .. birinci 
ticaret dairesinden: 

mnine olarak 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

\1eşhur Viyolonist 

ACQUES THİBAU 

::u:n:\:F:. l:J:\ :l\:U:N:S:E:R:I :':'e:ti:le:c:•k:ti:·r·:• ı 
r .. \L\jll\ SINE.\L~Sl 

ORT PİY ADELE 

~ARP ~EPHE~I , 
muazzam FRA'\", IZCA SÖZLL 

1·11.:\1 
7 kJnunı c\ \elti~ ha~· ıvor 

1911:-=ıı:ız==ıı111111m11::11:ıiılilll!.ll•I 

Pek Yokınd• 

~inema!'i!nda 

TA VlLZADE VAPURLARJ 
AyYabk • lzmır postası 

Jlb... ~ap•.~a~~e~I Pa-
~--zarteıi alqamı aaat 

17 de Sirkeciden hareketle Celi

bolıı, Çanakkale , Ayvalık Ye 

lzmlrı azimet n Çanakkaleye 

uğrayarak avdet edecektir 

Yolca bileti vapurda da ver:llir 
Adres: Yemişte Tavllzade 

biraderler telefon lıtanbul !21 O 

-------= SADIKZADE BIRADll:RLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
VF: LCKS POSTASI 

Dumlupınar 
va puro p gün il 

30ıe,rini ani azar •k~amı 
Slrkec:I nhtımından hareketle 
(Zon~dak, lacbolu, Ayancık, 
Samaua, ordu, Glre!un, Trab. 
zon ve Rlzeye azimet ve 
avdet edecektlr. 

FIR UZAN 
SALI vapuru 2 

Ununuenel 
gım ti akşamı Sirkeci rıhbnun
dan hareketle - Zonguldak, 
lnebolu, Samsun , Trabzon , 
Rize ve Hope. ye azimet ve 
avdet edecektir. 

T•fslllt için Sirkecide Mey 
oııe.ıet hanı atııııda acentalıtıa 
nınr,.caat. Teltfon:l!lfaabul 21341 

:\leınıliki Şarkiye l'ran'ız Banka· 
ıının bir ltıc'a rehin muhıefe;i bir 
iki kıt'a hesabı cari kabul mektubu 
mucibince Soltın Hamamıı .Ja hıırcı 

ol!;lu hanında ıo No da mukim 
Hüseyin Hüıntı n \lehrncı Rifıı 
şirktli zimmetinde matlubu bulunan 
( kırk bir bin üç yüz seksen beş ) 
'fürk lira•ile (bin d<irnüz otuz :ılrı) 

lngiliz lirası altı şfün onhir pen•nın 
temini istifası zımnınJ.:ı n1e·lj un ~ir

kttc a.ı Ortakl)ı 'de 1 liW deposunda 
me.euı tahminen 9.ıooo kilo tütünün 
satılmasına karar fta~ı ta.le;> olunması 

iiıerine keyfiyet alelOsul rahin şir

kete borayı ıeblij); arzuhal irul kılın· 
mış ise de ikame~;lhı mechul bulun
duğu verilen şerhten •nl:tşıldığından 

il~ncn t«bligaı ıfrn ten,ip kılınmış 
olm:ıkla m d\·un ~i .. ketln ilanın ne~ri 

t:ıriblnin (crdasıtH.l:t muteber olmak 

üzere bir giını itir zı ohluğu ııkdirdce 
mahkemeve bildir <'Sİ ticoreıi berriy 
k::nunu l ır 707 nıcı nı:ıJ e::i muci
bince il:l.r olunur. 

G A R P 
1 Lüks-İzmir Mersin postası 

---·--
Z.\ \'I : 119 nuınerolu (,Umrük• 

len.le mnameie takıp karnemi zavi 
tttl~imdcn 'e bu hrc )- u'ini ul~ 
caJ;tı.ıJan hükmli kolm•~·gı ılfo olu 

Senenin en büyük 

1 Türkiye k;:~::~v~eı~azarf esi 
Filrnı .............. _ ... ! 

güniı saat 18 de Sirkeci rıhtı

mından harehtle Gellholu, Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Fethiye, 

Antal)a, A!aiye, Mcr>ine .ujmet 

Ti a \det edecektir. 

Gelı ,ı \1•hkemc i R,nsctlnden: 

Tafsilat için, Eminönil, Balık 

pazarı, l lel vacı sokak 9 numa· 

ınıiracaat. Tel. 
rtvu l P. \.' ....... ,. J )jns. ı nur J{oın L '!.. 1~...,111 

~~ret nur \arı uru iivarisi Rahmi bey 
tar••IU<t.ıa Jolhanrı vapuru süvarisi 
l\lüsyo Jııı alqbinc \&ki muracaaı 
tilerine llcniz Ticaret k•nununun 
1065 inci msJdesi mucibince rapo
run alınması için 7" 12 'J.lO pazar 
"ün.i 5:!at on >' a'< t~)İrı cdilJ~6i 
,.,ufcıı ilAu ..J......_-. 

rafı acenta,ın a 

lst. 2'..?88 

• Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata Tünel mertebanl sokak 

ehvence emllk bakımı. Bono 
protesto ve seire ... Tel: B. O. 1385 

Jandarma imalatha
nesi müdürlüğünden: 

Yeril imal edilmiş olmak tizıe 
617 çift dcınir efrat karyolası ka
palı zarf münılı:ısı usulile Hbn 
alınacakhr. Münakasa 20- 12·930 
cumartesi günü saat 14 ıe Gedik 
paşıdı Jandarma lmıllthanesiııde 
yapılacaktır. Şannamo imaltıganeden 
verilir. T eklifnımenln tarJU lmlhı 
şartnamede münderiçıir. 

Dr. A KUTIEL 
Cilt Ye efrencl hastalıklar teda· 
vl hanesi. l<araklly Topçular c:ad· 
desi 34. 

Tiıeo Reppen vapur 
acentahğı 

NORVEÇ BANDIRALI 

Brıll - Marie 
npuru 1 ktnunovvel pazartesi günü 
Karadenizden muvaseletlı Anvers 
Hamburg ve Baihk denizi llmanları ıl~ 
Norveçyı lçia emtlıi ılcadye ıah· 
mil edecektir. Fızl• ıafsiltı için Ga. 
lıtı' dı e•ld Loyd hanında Tbeo 
Reppen vapuru ar.entalığını müra
caat Tel JJ. O. 2274 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

PAL~:s 1 INA va pusu ı kinu
nuev.vel pazarte~i ( ltalya ve 
Yunanistan) l~~n 

Dl:\ 'A 'ııpuru 4 k&nunuev
vel per~emlıe (Ode<<ı, ltomanya 
ve Bulgaristan) dan 
Yakında limanımızdan banket 

edecek vapurlar 

KAMPiDOGLlO vapuru 10 
teşrinisani paır.ar ( Burgaı, Var· 
na ve Kö:.tence) ye 

PA L~:STlNA npuru 2 kanu
nuevvel Nılı (Samsun, Trabzon, 
Batum ee '\ovorosisk ) e 

SE\IIRA\llS vapuru 4 kanu
nuevHI perşembe >;abıh tam 
l O da (Lloyd F.koprc. ) olarak 
(Pire, Brendiıi, Venedlk n 
Trieste) ye 

[COSULICll Llne] kumpan· 
yasının lUks vapurlarına aktarma 
cdJ!erclc Şlmall ve Cenubi Ame
lka limanlarını gitmek için ten 
.zllilı doğru bilet nrillr. 

1 ler nevi tafsilli için Cslatada 
mumhane ( Lloyd Tr!estlno :) 
ser acantestne. Telefon Beyoğlu 

2 a7 uyıı Galata sarayında 
ubık Sellnlk bonmarşası blna
ııındakı yazıbanelerlne. Telefon 
Beyoğlu: 2499 T< yabuı Sirkecld 
Kırzode hanındaki yazıhanesine 

müracaat fdılmesl Tele!on 
1'tanbuL 2;J5 

8 - Müteahhit in:ıaatı mezkilre için hükumetçe fenni vu1<ııl 
ve kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. 

9 - Komisyon haddi Jayik görülen bedel üzerine vekalet ma. 
kamından kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaJeyı 
müteakip !O gün zarfında Noterlikçe musaddak mukavelcnaıııı 
teati olunur. 

10 - İnşaaUn hitamında hafriyattan ve inşaattan biriken to1< 
toprak ve molozlar köşkün hududu haricine atılacaktır. - ---

Istanbul menkul kıymetler ve kambiyo 
Borsası ve Osmanlı Bankası komiser
liğinden: 

27 Eylül l 930 tarihli ve l 726 numaralı kanuna tev!ik:ın !<raıı· 

bulda Bankı.lar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına ı,:ek 
olarak teslim olunan isterlinlerle bunların mukabilinde nıc,·kii 

tcdaville çıkarılan ibtiyat evrakı nakdiye mıhlarım mühcyyin 
9 uncu tebliğ. 

2 7 · I 1 -1930 tarihindeki vaziyet : 
1 - Döviz 'l esli matı 

20-1 1-1930 tarihine kadar konsorsiyomca Osmanlı 
Bankasına çek olarak teslim edilmiş alon ;!, 
20-l l-l93v dsn 27-11-1930 tarihine kadar kon· 
sorsiyomca Osmanlı Bankıısına çek olarak teslim 
edilen 

lsıerlin adet 
ı.o 1 s91;s.o. ı. 

• .~.0.3 ı. l 9. ı ı 

27- ı l· l 930 tarihine kadar konsorsiyomca Osmanlı 1.0211.000 

Bankasına yapılan lsterlin teslimatı yekı'lnu 

2 - Tesllman vakıa mukabilinde mevkii 
çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye 

Konıoralyom tarafından teslim edilen istcrllnlere 
mukabil 20· 1l·l930 tarihine kadar mevkii te
davüle çıkarılmış olan ihtiyat evrakı nakdiye 
!sterlin teslimau mukabilinde 20· l l- l 930 dan 
27- 11-1930 tarihine kadar mevkii tedavüle 
çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye 
Konsorsiyom tarafından teslim edilen iıterlin

lere mukabil 27-l 1-1980 tarihine kadar mevkii 

tedavüle çıkarılmı~ olan ihtiyat ıvrakı nakdiye 
yektın 

-----
teda\ iılc 

Türk Lira,ı 

.\det 
l 0.46.'I. 932, f s 

• 
134. 2.J(),0.5 

ı 0.600.168, 18 

27 Ey!W 1930 ıarih ve 1726 numaralı kanuna tevflknn 
fiyet \1allye VekAlcti namına tebliğ ve ilAn olunur. 

Devredılecek ihtira 
beratı 

• Renkli bllfın demiri lbıiva 

eden ham maddelerden beyaz renk· 
ıe çlütnto ilılhıallnin tzahı • hak· 
Jrındaki icıt için Sinal müdüriyeti 
ıımıımiyeıinden l~tib<al edilmiş olan 
27 ~ubaı 1929 ıarib ve 781 nume
rolu ihılra beratı bıkkındı bu kere 
başkasına ferağ veyahut icara •erile· 
cep;inden mtzkOr lhtirayı saıın almak 
ve yıhuı isticar etm"k arzusunda 
bulunu lnınbul yeni postahane 
arka11nda A,ır efendi kütüphanesi 
eaddcsinde Türkiye hanının 18·!12 
numerolarında Uin .ekili HANRI 
V AL'fE~; !STOK efendiye mürocı
at eylemeleri. 

HııU, iskelelerlade mubuı .(()4 

ıdeı tayın varil ıabtası -48 gürııen IO 
adcı mqe 649 çam keresı..ı ile 7 5 

adcı kayın kürcklik bin adet keaıane 

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve ıe:ı· 
zati deöll, klmyevf 
terkibinin saflyatldlr 

çubafıı 8 çeki kayın 3 Çllci .... s Rayiha ve lezzeti en 
çeki kocayeınlf oduaoki cem'ean dokuıı: l.Eefts va klmyaYI ter• 
kalem orman emvali 10-li-930 blkl en temiz rakıdır 9' 
çarıamba günil llıale edilmek ö:ırt 

mü~:~::r:ı~~~=~~t~~ ıalipltrln Bilalia~nıer ~alosu: 
orman mudünyetlne ue ye•ml ihale· 
de de sut liç de Defterdarlık bina· 
sındalti lbılt komlıyonua mttrıca· 

atlarL 

Haliç iskelelerinde mazbaı 3 adet 
çam ve 60 adetkyaın direk ile 30 
adet köknar tahtası 8 adet kayıu keres 
tesi 7 adet köknar b adet çam ı:.creni 
4- ı 2-930 perşembe günü ihale edil
mek üzere müzavedeyc çıkanlmıştır. 

izahat almak isıiyen taliplerin orman 
baş müdüriyetine ve ycYmİ ihalede 
1111 üçte de defterdarlık hin3'tnd•ki 
ihale komlsyonuM munraatları llAn 
olunur. 

Hildliahmer mcnfeatine her 
sene verilmekte olan kışlık balo, 
hu sene de kıl.nunuevvelin ı scı 
perşembe günu akşa•m J'urku· 
vaz salonlarında saat 'l2 de 'e· 
rileccktir. 1 ... Hnlonun ~cçen sene' rdcn '• 

ııı 
ha mıikemmel olın;Mnı te 
için dahiliye vekili 'ıilcrü Kav• 

• · 1 • • · e •ti 
Be;dcndı hazret erıııın rı\ • 
mt;hteıernelerinde te<ickhıı' ede~ 
hey.eti krribİyc şimdiden faalı· 
vtic ha~lan11~ur. 



1726 Numerolu 27 Ey!Ol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
27 2 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
20 - 2 ci teşrin 1930 tarihinde mevcut evelld bakıyo L 
'l'ıluil edilen yahut hslta zarfında tahsil edilecek olu 
l>oviıler 20/11 - 'l7/ ll tarihine kadar L 
! lafta zarfında çıkan Dövız:er 
Fark 
~~-2 ci Teşria 1930 tarihinde Oımanlı bankuı yedlndelıl 

1.015.9611.0.I 

1&031.19.11 

IJıivizler yekunu L l.Oi9.000.-

20 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
'. •••n Evrakı Nıktiyenin 20-2 ci Tetrla 1930 tarlblndold 
bakı yesl T. L 
Halta zarfında çılcın Evu:.ı Nıktlye 

20.111 - 27 /ll tarihine kadar T.l.. 
Haltı zarfında giren ~:ı-rakı Naktlye 
Fark 

10.465.932.13 

134.230.05 

ı;ıkan ihtiyat Evrakı Nıktiyonln 27 1 d Tefeiıı 1930 
tırihlndeki yelı:önu T. L. I0.600.168.18 -

Osmanlı Bankası 

300,000 Jar~a kanevi~enin taliki 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
26 Teşrinisani 930 çar~amba günü kapalı zarfla icrası mukıır· 

r~r uçyüz bin yarda beyaz kaneviçe münkasası - idarece görülen 
liizuma binaen- (3 kAnunuevvel 930) çarşamba gününe talik edil· 
ıni~tir. Taliplerin yevmi mezkOrda saat 1 1 de kapalı zarila en 
son ve kat'i fiyatlarını Galatada mübayaat komisyonuna bildirme· 
lcrı iktiza eder. Ertesi gllnü ibalei kafiyenin icrası mukarrerdir. 

Ankara Ziraat baş mü
ürlüğünden: 
ı, 1j1 lira 80 kuruşluk bedeli keşifli Ankara asma fidanlığının ıu tesisatı 

1 ö teşrinisani 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 7,arf 
.: olile münakasaya konulmuş ve yevmi ihale de 1 inci k!nun 6 ncı cu
ra rıesi günil saat 15 de icra kılınacağından talip olanların °/, 7,5 depozito 
ak~esi veya itibar mektubunu mal sandıil'tna yatırdıktan sonra Ankara Vili
yeıındeki komisyonu mahsusuna şartname plAn ve projeleri görmek isteyen
·<rin de Ankara ziraat başmüdürlüğüne mürıccac etmeleri lüzumu ilftn olunur. -
Kiralık Bina 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
C 'agaloğlunda Hillliahmer binası ittisalinde bulunan ve f:mnlyet Sandı

~ının mali olan bina kirayı verileceğinden talip olanların sandık levazım 
mildUrlüğüne müracaat eylemeleri llzım gelir. 

if Jon Kara~isar encnnıeni ~ainıisin~en: 
Yukarı Pazar caddesindeki klisa arasına inşa olunacak mektep 

inşaatı 20 teşrinisani 930 tarihinden itibaren 9 kftnı;nuevvel 930 

tarihine ınıisadiE salı ıı;ünü saat on beşte ihalci kat'iyesi icra kılın
mak !Jzre 20 gün müddetle ve kapalı zar[ usulile münakasaya 

kon.ı l muştur. Talip olanların mezkur günde Vilayet daim! cncü
ıncn ıne ve ~eraiti anlamak isteyenlerin on lira mukabilinde proje, 
~cr:ıiti inş1ire, ınunakasa şeraiti ve mukavele suret n dos
yayı almak için cnclimen ba~kAtipliğiııc müracaatiarı . ı 0lunur. 

lstan~ul ziraat ~antasın~an: 
Kari ye'i 

Kemer burgaz 
Pendik 

.\levkil 
Ayazma 

Baıtdat 

No. 
36 

-l.91 

Cinsi 
DükkAn 
l iane 

Gayrı mubadıllerc ait ve evsafı ba!Ada yazılı emval icare ve 
rilmck lizcre miizayedcyc çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçalariyle 
beraber yevmi m'izayide olan 15- 12·930 pazartesi günü saat 
ikiye kadar bankamıza müracaatları. • -

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

ltbremizde icrası mukarrer tasarruf dolayısile memuriyetled 
lfrğYcdilerek açıkta kalacak memurlar yerleştirilinceye kadar haricten 
hiç bir kimsenin R! • ·ımasına imkAn bulunmadı~ından memuriyet 
celebi için beyhude nıliracaat edilip vakıt gaip olunmlıması a!Aka· 
darıncıı malum olmak iizre ilan olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel mcyd:ın,nda 523 

hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
T'llyyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~S~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNCt KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
1 ~~ . ;:: ~ ~ '".:. O!.~~ 

- ;~ ~· . . ' - - . -

MJLL!Yt.I Po\ZAR 30 

Yeni -Ford Taksisi bugünkü 

Ford Resmi' geçidinde, 
teşhir._, edi Jecektir. 

• • 

.... 
Stil ve fiatı hususunda büyük 
, bir hadise teşkil edecektir. 

,Pek yakında bütün Türkiye· 
; nin sokaklarında yüzlerce 
Ford taksileri göreceksiniz. 

'. 
Bir Ford taksisini çağırınız 

,• 
Lıncoln Forason 

Aircraft 

FORO MOTOR COMPANV EXPORTS ıNC 

• 

.' . " _. - ·: . ' -- .: -ı <;. • ~ 
- ~ • • -r • ... ~- .·ı 

. ~ . - ~ 

f lo R D Otomobil ve kamyonları 
FORDSON traktörleri 

Yedek parçalan 
IÇlN: IST ANBULDA SIRK~:CIDE 

RESMİ FÜRD ACENTASI: A.VEFA "Il.W .. <;SESESINE 
MÜRACAAT EDiNiZ 

964, :\IEKTUPLAR: ISTA.l\'Bl'l. POSTA KLTl!SL 457 
' - -- - " ~ - .... ~ - • . • ..i 

------------------·-· --------------------
E ti2!!~!.t~n~~n~~!u~aff~;~tr. ~t~ !!? e: 1 

1 ...... I.~~J?..~~~~! '"~~~,P ~,!.~.~ ~.~ ~! ... " ... 
ısLyınız. Turklye depozlıer ve acenıası: H&!an Ecz:ı d. posudur. 
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Ankara Be~ediyesinden: 
Taht:-kale yangın sahası dahilinde ve Anafaıtalar caddesi üzerinde 

olup krokisinde gösterildiği üztre 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve 
bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların teklif ede
cekleri mehaliğin % 7,5 nisbetinde teminatlarile birlikte 6-12-930 cunıar
tesi günü saat 11 de Encümene müracaatları. 

Jandarma imalatha- 1 L A N 
nesi müdürlüğünden: l•tanbul Tramvay Şlriced Oimdl 

mer'i olan siyah taph pısolarıa, 
1931 seneoindı muteber olmayaca· 
ğını puo hımUlerlne illa ile kesp! 
şeref eyler. 

19480 • 217 60 takı m Serbuş ve 
tozluğu ile beraber yazlık elbise 

biçki ve !maliyesi pazarlıkla muba
yaa olunacaktır. 

2· 12-9.'lO salı gilnü ıut 14 ta 

Gedikpaşada Jandarma lmalltbane 

sinde yapılacaktır. Şartname lmallı-

haneden verilir. Talipler teminatla
rını beraberinde gatlrııulori lazımdır. 

Şimdiki paso hamilleri mcyllllndı, 
vesikalanru tecdit ettirmek bıkkını 

blliz olduklannı zanneden zevann, vak· 
tinde müracaat etmeleri rica olunur. 

lstanbul, I Ktnunucvvel 1030 
MÜDIRlYF:T 

lstanbul beşinci icra memurlığundar 
Serin• H. meJyun Yükıekkaldırı:n · 

da Toconya lrulubu karşısında 472 
numaralı hanede mukım Ylntof Ef. 
ye alt bulunan mahcu ~yayı bey 
dye 30· 1 1-930 tarihine mUsadlf 
pazar gilnü sut 12 dca itibaren 
bilmüzayeıic meılcur baae önbndc 
uniacağı iltn olunur. 

Ormancılık tahsili içi.n Avrupayı 
gitmeğe talip ve gazetelerle iltn 
olunan şeraiti haiz bıılunınlana llrtl 
uı nktletlu- ıııUracutlan. 

~ 

., .. ft aylarından itibaren •Utten ke•llme zamanı ., 
ve neşvu nU!l\fl.eı ••nasında l•tlmal edlien ve 
_ em .. ıeız bir unsuru ••d&h oıan - ı 

PHOSPHATINE 
FALltRES 

• FOSFATİN FALİER 
sayesinde temin edilir. Fosfstln Faller 
yavruıarfn yüzlerine tazellk ve penbellk, 

.c adelita kuvvet vertr, ve onları gUrbü3: 
kılar. 

4- Valln11: bir F'otıfatln var<lır 

o da FOSFATIN FALİER dir. 
C AIAmell Bw'lka ) 

u..ın.uıı- llfTlııu Uiılll = "'" ....... sanua 

PHILIPS 
(Filips) 
lambalannı 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri : 

Helios Müessesah 
Galata - Hazaran Han 

7 

PHILIPS RADYO 
Clhazlarwın tecrübeleri ve tarifatı meccanen gRpılır 

.... Toptan ve Perakende Satıt ~-

Devlet Demiryolları 
idaresi iliinatı . ............ _. ... ~_. ................ . 

Güpilya, çelik lıilya, mente~e, kilit, mandal, ratiye, musluk ve 
sairenin kap3lı r.arlla mllnakasası 29 birinci ktnun 930 pazartesi 
günü saat 15,30 da An kara devlet demiryolları idaresinde yapıla
caktır • 

l\limakasap iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve nmnk
kat teminatlarını aynı günde saat 15 c kadıır komisyon katip 
liğine Ycrmeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa ~artnanıclerini beş ira mukabilinde Anura
da ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • Adi zincir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaynak 
malzemesinin kapalı zarfla miinakasası 29 birinci kAnun 930 pa
zartesi ı;tinü saııc 16 da Ankarada dcVlet demiryolları idaresinde 
yapılacak ttr. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde :aat 15,30 a kadar komisyon kAtip· 
liğine \"ermeleri lıbamdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Ae Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • * 
Hatlarımızda kullanılacak olan 100,000 kayın 40,000 me~ 

ve yine 994!> tane mc~e makas traYeslerinin kapalı zarfla ayn 
ııyri mLiııakasal:ırı l O birinci kAnun 930 çarşamba günü saat 1 Sten 
itibaren Aııkarada devlet demiryolları idaresine yapılacakur. 

:\lünakasalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı gıinde saat 14,30 a kadar komisyon k&tip
liğine ·•ermeleri IAzımdır. 

Talipkr bu üç münakasaya ait şarcnamelerden her bir nıüna

:,asaya ait olanı hcşer lira mükabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Hnydarpaşadan pazar ve çarşamba günleri Sınsa ve Sıvastan 

salı, cuma günleri Haydarpaşaya hareket eden doğru katar yolca· 
l arımıza suhulet olmak üzre 14-12-930 tarihinden itibaren bu ka
carlarda birer yemekli furgon bulunacağı. ve arzu eden yolcular 
lıulundul · Jarı kompartumanlarda yemek tevzi edileceği ilAn ohınur. 

25000 kilo kırmızı sellüloz kağıdı 
münakasasının taliki 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

24· 11·9JO tarihinde icra edilen 2~,000 kilo kırmızı Selluloz 
!..:lğıdı münakasasında tüccarın verdikleri fiat haddi !Ayık görul· 
·,,emiştir. Bu sebeple kapalı /.arfla yapılacak olan, mezkOr müna
kJsa b kAnunucvvel 930 cumartesi gününe talik olunmuş. Talip
lerin o gün saat 11 de, en son Hatlarını havi teklif ve itibar 
mektuplarile Galatada miibayaat komisyonuna mLracaatları. 

laraınnrsel Bele~iJesin~en: 
Karam•.lr~el kasabasının elektirikle tenvirine meclisi beledlyeet. 

karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanların yirmi gün 
;ıarhnda şartnamelerile beraber Karamürsel kasabası belediyesine 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

125 Y"" ·· ·ı k t.. .. d k kuruşa uzu 1 e uş uyu yas 1 
lscanbul'da Çakmıkçılar'da kuşctiı·ü fabrikasında yüzile ~ilce 12 lirtyı 

yüzile yorgan 15 liraya yığlıboyı yasdık 5 liraya ku~tüyünün kilosu 12f 
knru,ıan batlır. K~ tüyüne naahsu! kumaşlar cok ucuz .. ıılır. 
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Biz resmi geçidinin hususi· 
yetlerini ilan etmekle müftehi
riz. Resmi geçitte T modeli F ord 
otomobili ve kamyonun eski ti
pini göreceksiniz. Pek iyi tanıdı
ğınız tekemmül etmiş T modeli, 
~ski modelleri takip edecektir . 

F ord nakliyatının beşeriyete 
·ifa ettiği büyük hizmetleri na
zarı itibara alınız. 

1927 de piyasaya çıkarılıp 
heman bütün dünyada herkesin 
tercih ettiği otomobil halini al· 
'mış olan A modelinin imalinden 
evvel 15. 000. 000 T otomobil 
modeli piyasaya çıkanlmıştır. 

A modelinden sonra güzel 
lüks F ord otomobille!"inigörecek 
ve 1925 ila 1930 otomobilleri. 
imalatındaki farkı takdir ede• 
ceksininiz. Resmi geçitte gör
meniz lazımgelen sair sürprizler 
vardır. 

Bugün F ord tesnıi g-eçidinl 
görmeyi ihmal etmeyiniz, ve 
onu gördükten sonra,~ ~sizin de 
bu kış bir F ord sahibi olmanıza 
karar veriniz, çünkü hiç şüphe 
yok ki F ord Türkiye için olduğu 
gibi bütün dünya memleketleri 
İçin en mükemmel otomobildir. 
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