
. PAZARTESİ 
2 acı uhlledo : 

1- Harlcl haberler 
2 - 9on baberl•r 

HUGUN 
2- Divan azalarının seçllm~ 

ılne başlandı 

3 T&fRIN~NI 1eao 3- Çocuk yüzünden bUtUn 
mahalle birbirine ıeçtl 

4- Şehir mecllal pertembe 
cllnil toplanıyor 1 inci sene, ICo Ulll9 ı ııacll ıahlfodoı 

NUSHA81 5 KURUŞTUR 
1- Halk ve memurlar d••let 

baakaıına n aı ıl hlııedar 
olacrıklar 

4 Oncll sahff.,de: 
1- f 'elek, 2-Hl k~v~,3-RomRn 

Nutuk etrafında 

Cümhuriyet esası üzerinde 
~ fırkaların çok hassas ol-
ğa mecbur olduğu noktalar 

\ıdır. Bu noktalan Reisictim
' Hazretleri son nutukların
~Çok gtizel izah ediyorlar. Bir 
"it Cümhuriyet esaslan hüni

namma bile olsa anarşık ha
~~lere miisaade etmez. Onun 
~.bu gibi hareketler hürriyet 
~a izafe olunamaz. Bir 
~!etin en btiyük kuvveti hti
CGıııetinln nizam ve inzibat me
~elerinde olan h1U181lslyetile 
~lonm kanunlara olan merbu 
~~ dereceııile ölc;Ulür. Bu i
i"ilfla devlet nüfuzunun muha
~a.aı her mülahazanın fevkln
~r. Bu nilfuzu hllnil.metl teı
~ eden zevatın şahııılanna at
~ek doğru olmaz; devletin 
·~ ancak kanunlarm tatbi
~tııı.da tezahür eder. Arzulan-

a ve tahminlerimize uymı
~l:ı neticeler karşısında itidall

ka.ybetmek ve kanunların 
~Plarmdan doğan bu netlcele
~eeıe edinerek hliktlmete ta
~tatta bulunmak ciddi bir 

ket sayılmaktan uzaktır. 

Son fırka faaliyetlerinde ta· 
'lf taraf nahoe hAdiselere şahit 
~. Bu hAdiıelcrln mes'uli
'tlert üzerinde tevakkuf ede
"k değiliz. Fakat oniann sebep 
~illetlerini aramak ve tahlil et 
b.ı k mecburiyetinde olduğumu 
\ Unutmamalıyız. Tllrk cttm
Uriyetçilerlnin miişterek bir 
~heleri, muayyen istinat nok
C~arı olmak !Azımdır. Bu JUzum 
~ llıhuriyet Halk fırkası için 
~· Yeni fırka için de vardır. Me 
it la. bu f• ' lar tahkikatsız ve 
lıııtk.ikats. ..arak kendi teşkil& 
hu a. dahil olan her vatandaşı 
, tün miinaslle ciimhuriyetci 
,~ ~ayık farzedebilirler mi? Bu
"' ılıtimal vermek kendi kendi
~~! aldatmak olur. Geçenlerde 
~rbest Cümhuriyet fırkası er
·~ tı.ından bir zata sormuşlardı: 
it tkanıza dahil olan vatandaş
Ilı tın adedi ne kadardır?" Bu 
,~hterem zat cevap vermişti: 
1 elediye intihabatında bize 
~:':! 1'eren biitiln vatandaşlar fır 
."'ll\ızm azasındandır." Unut
~lı ki, cümhuriyetc;i ve IA-
~ bir fırka mevzuu bahstir. 

- • • .: .. .."\.ı< • . ' 

Reisicümhur Hz. büyük bir envir, 
tetkik ve irsal seyahatine çıkıyorlar. 

--------------------------eeeeeeeeeeeeeeeee•eMıeHe~•-•MıeHea--------------------------

Büyük reisimiz bu seyahatlerinde halkın samimi dilek ve dertlerini bizzat kendi dillerinden dinleyecekti 
-------------------·········-------------------

Gazi Hz. Belediye intihabı milnasebetile bazı yerlerde tezahur eden ve cümhuriyetin bakası ve mevcudiyeti noktasından dikkate 

11ayan görülen mevzularla da yakından alAkadar olacaklardır.. Bu seyahat neticesinde icraat ve ıslahat programının tevsii beklenebilir .. 

Ankara, 2 (Milliyet) - Reiıicümbur Gazi H•zretleri, 
pek yakında memleket dahilinde uzun bir tetkik aeyabatine 
çıkacaklardır. Gazinin bu ıeyabatlerinin bir iki ay sürmesi 
muhtemeldir. Seyahat programı henüz kat'I ıurette teabit 
eclilmemit olmakla beraber Gut Hazret'lerinin lzmir ve bava 
liıi ile Antalya, Menin, Adana, Konya, Samıun ve diter 
bazı villyetlere uğraması takarrür etmit gibidir. 

Reiıicümhur Hazretlerine mutat zevattan bqka Hey'eti 
Veldleden Dahiliye vekili ve diğer vekiletler erkinmdan bi
rer mütehuııı refakat edecektir. 

Son hidiıeler ve yeni ihtiyaçlar hüktlmetln muhtelif salaa. 
larda ötedenberi tasavvur ettiği ıslahat ve icraatın biran ev
vel tatbiki lüzumunu biaaettirmlt ve y-i bUk6metin beyan
nameılnde de izah ettlAf veçhlle bUBların tatbikat ..buma 
iıali için ilk adıdan atmııtır. 

Gazi Huretleri, bu ibtiyacat ve icraab:l mahallerinde biz-
zat tetkik ve memleketin temayüllerini daha derinden ve d• 
ha yakından müıahede ite lüzumunda icraat programını 

teval etmek üzere bu ıeyahati.: ihtiyar ediyorlar. Gazi Haz
retleri ıeyehatlerinde belediye intihabatı münaıebetile bazı 
yerlerde tezahür eden ve cümhuriyetin bekaıı ve mevcudiyeti 
noktasından dikkate ıayan görülen mevzularla da yalandan 
alakadar olacaklardır. 

Gazi Hazretlerinin, bu alakalarının büyük bir ehemmiyet 
ve kıymeti olacajiı atilcb dır. 

Çünkü fırkaların içine rayri samimi ve gizli maksatb 
unsurlarm kanımagı ve kanun fevkinde emel ve neticeler 
beklenmeai cümhuriyet fır kalannı müımir faaliyetten 
mahrum bırakır. Bunun içindir ki, Reisicümhur Hazretleri~ 
nin bu sahada bilha11a l11at ve tetkikleri, bizzat milletin ıine 

ıinde feyizli neticeler ve tesirler hhd edeceği 9üpheaizdir. 
Türk cümhuriyetini yaratan Gazinin onu yqatmak için 
taıavvur buyurduklan bu seyahet, hük6mat mahafilinde de
rin bir memnuniyet tevlit etmiıtir. 

Gazi Hazretlerinin bu seyahatleri resmi olduğu kadar da 
milll ve hususidir. Bu itibar la Reiıicümhur Hazretleri her 
ıeyahatlerinde olduğu gibi bunda da doğrudan doğruya mil
letin içine girecek ve halkın en samimi dilek ve dertlerini 
kendi aplarmdan dinliyecektir. Gazinin bu tetkik ve irıat 
aeyahatleri safahatından cfkiri umumiyeyi. muntazaman ha
berdar etmek için matbuat erk!nından tenıip buyuracakları 
bası zevatın kendilerine refakatlcri mutaaavverdir. 

AHMET ŞOKRO 

1 T. Kamil B. ı~~~~~~~ 
Mübadele komisyo-J 
nunun yeni içtimaı 

Relslcllmhur Gazi Mustafa Kemal Hz. Millet kQrsüsüntlt evvelki giln nutuklarını irat buyurur/arken 

Fethi B. bugün dahiliye vekilinden 
istizah mı yapıyor? .. 

Şükrü Kaya B. gazetemize beyanatta bulundu .. 

Meclisin bugünkü içtimaında Encümenler intihabı da yapılacakhr.-
F ethi B. in istizahı.na her vakit için hükumetin cevabı hazırdır ... 

\- .-<- •· ' ,. / . 1 ki içti~ada mevkii ~üzakereye ı tik&yet gelmiftir." Dedi, 
1 konacagı ~urada söyl~m~~te Bunların hepsini müfettit
dıe. de ~enuz takririn venldiğıne lere havale ettim. Neticeye göre 

T. Kamil B. Ankaradan 
talimat getirecek.. 
Baımurahhaamuz Tevfik Kimil 

B. henüz ,Ankaradan avdet etmediği 
cihetle Muhtelit mübadele komisyo
nunun fevkalade içtimaı bupn de 
akdedilemiyecektir. Bitaraf aza taırdl 
men ıehrimizde bulunmaktadır. 

Aldığımız malumata nazaran Tev
fik Kamil B. ancak per§eonbe ıilnü 
ıehrimize avdet edebilecektir. Muma
ileyh Ankarada hakem bey'etinin itti 
haz ettiği karar etrafmda vekaletle 
temaı etmektedir. Münazaunfih olan 
30 bin lira bakaya icar bedeli eaaı 
itibarile halledilmittir. Tevfik Kimil 
B. ıel<likten • .,,,.., f Pvkalade ~tima-

Başvtkil lsmtl Pş.ve Hariciye, Dahiliye vekiller/ mtcllste notlar alıyorlaı 

~c. H. F. 
Pek yakında büyük faali
yetlere şahit olacağız .. 

!Ankara, fırkasile, hükfımetile yeni 
ve hummalı 

bir faaliyet sahasına girmiştir 

ılı a.Yallmize ve iirnitlerlmize bu 
~rece vils'at vermek, doğrudan 
il hırya mlidafaa ettiğimiz ide
~~ için zararlı olur. Her halde 

1 

1~k Gazi, bu hAdise ve zaru
~ rden mUJhem olarak 110n J 

~lediye intihabatında dikkate 
~':lan safhalara şahit olduğunu 
~ ıtıUşahedelerln tecrilbelerln- 1 
t\ı; İstifade etmek !Azım geldi
l'l) i, fırkaların içine girecek ga-

daır bır malumat y~~ur. Bu Şurayı Devlete vereceğim. Ve 
metele hakkında Dahılıye Ve. kanun neyi icap ettiriyorsa onu 
kili B. le görüttüm. yapacağım." 

Ankara, 2 (Milliyet) - Mec- kuvvetli bir hükumettir. lımat 
liain yeni içtima devreıi karşı- Paıanın yeni hüktlmeti Mecll. 
ımda S.C. fırkasmın vaziyetini •İn ve fırkanın tam bir itimadı. 
evvelki gün hüli.aa etmiıtim. nı haizdir, Bugünkü terait için 
Bu aralık H. Fırkasının vaziye- de bundan daha kuvvetli bir hU 

1\a Samimi ve gizli maksatlı a
>a sıra karşı dikkatli bulunmak 
it l"\ırctini nutuklarında bilhassa 
~~üz ettirmek istemişlerdir. 
~ }>ilk intihabat devresine yak
tj~tığımız şu sırada bütün bu ' 
~tleri esaslı surette mütalea / 
ı 1i .~k lazımdır. Bu itibarla, Re
~ tııınhur Hazretlerinin nutuk
~~7n~aki irşat edici atideki ifa
~b;1nde büyük bir hakikat ve 
~· t vardır: "Üçüncü Büyük 
ı.;;ıet Meclisinin feyizli ve va-
1\c P~rverane faaliyeti bu devre 
:~t'hıtarn bulduktan sonra, yeni 
'İi~abata gireceğiz. Geçen tec-ı 
~ ler, gelecek intihabatta va-
1\ııı~~ reyinin emniyet ve ma
'ııı ı~etle tezahür etmesini te
lttiıt 15in kanuni ve idari tetbir
!at ~ 1~kişafını ve fırkaların biz
'lıııs~ttihaz edecekleri salim ve 1 

ı,,, 1P hareketleri göstermiş ola 
"'Itır." 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Sıhhiye Vekili lzmirde 
•tk~~l.HR, 1 A.A. - Sıhhiye 
~d~ı R~.flk Be:', esasen İzmire 
rji~ · r tnunakalat temin edileme 

.. ınd 
lı~ en saat 21 de trenle Kar-
ı aka•ya ı~ . . 't muvasa at etmıştır. 

~a:s:vonda Vali Bey ve kuman 
tı ta Paşalarla sıhhiye memurta
~İr, rafından istikbal edilmişler 

Şükrü Kaya B. dedi ki: Ş"krü' K B · ""I • 
1 

u aya . yarın og eyın 
·.'. "-. Bliyle bir takrir veril~ce.- lzmire 1ıaraket ediyor. Dahiliye 
~~nı ha~er al~ım. Fakat verıldı V elcilinin seyahati İzmir ıeyli
gme daır ~enü~ 1!1aUi.n;atı"! rok bile alakadardır. Şükrü Kaya 
tur. Takrır, verılırse bıttabı ıcap B. Mecliste baılamak üzere bu-
eden cevabı vereceğim.,, . . 1 f l' t d l 'l d hal 

Ş 'krü· K B d . d' unan aa ıye o ayısı e er 
Ü aya . en ıım ıye A k d . 

k d ht l'f · t"h b d · n araya av et mecburiyetınde a ar mu e ı ın ı a at aıre- . . 
!erinden alman ılkayetlerin mik olduğunu ve İzmırden batka 
tarını sordum. bir yere gidemiyeceğini" söyle-

- "Altmıt kadar mmtakadan miştir. Ahmet Şükrü 

Yeni bütçede neler var? 

. . tini de tetkik etmeseydim fır- kiimet tetkiline imkin yoktUT. 
h" • :· '!~mıl Bey • k&lann vaziyeti hakkındaki tah . Ba9vekil ismet Paıa, Yüksek 

d~ ukumebmızın bu husustaki nok- lil çok noksan olurdu. Mecliıin bir enerji ile hükumetinin yeni 
taı nazan baımurahhasnmz tarafın- . . . ld 1 
dan izah edilecektir. geçen devresının sonu ıle bu yo aki faa iyetini çok yakın· 

devresinin başlangıcı arasında dan takip etmektedir. 

Kimler var? siyasi hayatımızda çok mühim Halk Fırkaımda lnkitaf 
bir hidiıe oldu. Yeni bir fırka 

Fırkanın te,kilitına relinceı 
Meb'uslanmız: arasında teıekkUl etti. Bu yeni fırkanın Bunun da ehemmiyet ve huıu· 

doğuşunu C. H. Fırkası aamimi 
bir tasnif karşıladı. Esasen o halk etmiş- (De~a~ı Betinci sahifede) 

Ankara, 2 - Mecliıteki 316 aza. ti. Fakat evvelki gün izah etti• 
nın neşetleri itibarile bir taınif yapıl ğim sebepler dolayııile bu,taaz
mıtbr. Bu taanife göre mecliste aiti zu inkişaf edemedi Yalnız ne 
bahriye mezunu, bir baytar, bir Da- d 1 b k d '..h. h d' 
rüşşafaka mezunu, bir eczacı, bet ede 

1 
~ o sa, u a ~r m.u tm ~ ıse 

biyat mezunu bir fen mezunu elli nın H. Fırkası uzerınde tesır ha 
dört hukuk mezunu, elli ıekiz huıusi 1 ııl etmesine imkan yoktur. Fil
tahıil ııörenler, onıekiz idadi ve orta 1 hakika yeni fırkanın teıekkülü 
~ekt:;p mez~'.'l~ı, bet lise mezun?• H. Fırkasını daha ziyade dik-
bır Lıon darulfünunu mezunu, bır • 
Maliye mektebi mezunu on dört kat ve teyakkuza sevk ettı. Eaa 
medrese mezunu, iki poıta' telgraf vel sen tatbikini tasavvur ettiği 
telefon mütehaum, bir riyaziye me- bazı ıslahatı tacile sebep oldu. 
zunu, üç Ticaret mektebi mezunu, 23 
Tıbbiye mezunu, sekiz Yüksek mu- Dikkat ve teyakkuzu celbe-
allim mektebi mezunu, sekiz ziraatçi den noktalar •• 
vardır. 

l 
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Sulta 
Tahsin Paşanın Hatıralı .. -_.,. -· -

o: 81 (Terc;Uma va iktıba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Saray, herşeyi yapıyor .. 
Babıali, sarayın emrivakilerini kabul 

etmekten başka İş yapmıyan 
işsiz bir daire halinde idi ! 

HAR·Cİ H BERLER .. 
Krallar kralı H~beş imperatoru Istanbuldan geçerken 

Taç giymek merasiminin pek parlak olması için hiç bir B 1 k 1 H Ga . H .. t ·ıeıı 
• • • u • • u gar ra ı z. zı z. ne gos erı 

şeyden gerı kalınmadı. lngılız Kralının oglu da oraya gıttı alakadan dolayı teşekkür ettiler 

H b . 11 . ,, B · ·ı d ANKARA, 2 A. A. - Bul-Jletinin taali ve refahı hak_k~ a eşıstan Ecnebı matbuatı rezı ya a gaı: ~ı~~lı Boris ~azretleri ile sami~e olarak besl~diğıtll 
a• Ilı..,. il • Reısıcumhur Gazı Mustafa Ke- mennıyatı tekrar edenm. 

. :·~ lilil. IYIUSSO nı . . mal Hazretleri arasında şu tel- BORİS 
Nıl nehrının başı nln nutku Polıtıkacılar ortadan grafname taati edilmiştir: Solyada Kıra/ .Boris Hazret· 

orada!.. Fasist inkılabının sekizinci kalkacak Türkiye Reisicümhuru Gaır.i lerıne . . ııur 
Kırallar kıralı, Habeti•tan impera- yıl dönümü münasebetile M Rio de Janeyro, l A.A. _ M. Mustafa Kemal Hazretlerine Zatı haşmetanclennın fıJll 

tona n bizim edö tabirimizle "Neca- . . : .,"Burıazdan": gazdan bana göndermek ıut_,,1 ıi" Haımetlü Hail Sellasi'nin taç giy ~-u~~lını ta.rafından paza~~ı Vargas, hükumet dairesinde SÖ- da bulunduğu nazikane tel&'~ 
me mera.:.,-m düıı ic:ruı muka.....,.. im gunu Venedıkte hararetli bır ylediği bir nutukta bilhassa li- Sof yadan çekilen ve havaıun nameden pek mütehassis ola~ 
pretorluiun payıtahtr, Adiı Ababa nutuk irad edildi. Avrupa mat- beral bir idare tatbik ve takip müsaadesizliğinden dolayı ge- d nlll-
da ltlm bilir ne parlak merasimle ya- buatı tarafından muhtelif suret- l ik b" l f d derin teşekkürlerimi arze e _. 
Pılmı•tır 1 edilmesini sui istimal yaptık a- c en ır te gra name zatı ev- Fırtına dolayısile vuku bU~ ... 

1 ·• ···· te tefsı· r edilen bu nutuktan balı b" ı nl 1 d nlma Ietl nn" • k aı· b · ı Habqiatanı zidip ırörenler Rfri.ka- " ,. . . rr sa ıt 0 .a. arınvceza an _ı. . : ın rr. ~çayı ve_ ~nı ~- teahhürün zatı haşmetanelen. 
nın bu kısmını çok gilzel diye methe- , se~~~ Temps ~azetesı t~sıs sını, polıtıkacılıgı kendısıne zıkil.ne davetınız haberını verdı. Haşmetlu kıralıça Hazretlef1' 
diyorlar. 

1 

ettıgı başmakalesınde ezcumle 

1 

meslek ittihaz etmiş olanlrın u- Bu Hhufkil.rlıktan pek derin bir · İ t b ld b" · f ahaıl' 

1 

K.ırallar kıralı Haşmetlu Hail Sella "Bu nutukta farkedilen bir ta- zaklastınlıp ortadan kaldırılma surette mütehassis olduk. Bu 1 ~ın 8 :r'. ulda - ıradz ıs ıbr 
11 

de 
· · Afrik b ·· el tek · · · · 1 nne manı o ugun an e "'.~ıt<: "'"nd u gu5z • mlemd betı:, kım tehdıtlerı lüzumundan faz J sını, mali kanun ve usullerde davete icabet edemediğimizden pek müteesslfim Türk balırİY'° 

n. ımperatoru ur. ene er en erı , J f · dd t k d - l " l "dd ·· · ·· S ·· [ 1 · '' Raa Tafari ismi ile ve niyabet ıuretile: a ~cı a e me ~gru o maz ıslahat yapılmasını, memur arın cı en mutees~ıtız. on gun <!r- si zatı ha•metanelerile kıralı..-
saltanat süren hilkümdar artık Haili dedikten ~e _daha bır takım mu- kanuni ve hukuki vaziyetlerinin deki fırtınalar seyahatimizin te- hazretleri~e Tıirk sularında re-
Sellaai unvanile resmen imperatorluk talealar yoruttükten sonra dı- tayin olunmasını tavsiye etmiş ahhürünü t.ezyit ettiğinden Bo- fakat et ek f ·ı 0jar3~ i 
tacını giyiyor. 1 yor ki: tir g-aziçini büyük teessüflerle ge- d t mk dşere ·1ınletnaı uhacı" 

M · · ı.ı.ı - · · · · os ve ar es mı e e m 11""" . ':rasunın par . _ıgını t~ın ıçın "M. Mussolini, muahedele- ce gecmek mecburiyetinde kal- · · · · · · · .,.,. 
hıç bır feyden çekirulmemi,tır. . dT . . . .1 . .. , M. Vargas, muvakkat aske- d - 1 tını ızhar edebıldıgınden zı! .ı 

Habe§iıtanm coıirafi mevkii ıröz ö- rın ta t ı sıyasetını 1 erı sur ri hükumet reisliğini bilkuvve ık. 1 desile bahtiyardır. Pek saı:rııll" 

1 
nüne _getirilirıe ~u memlekete hariç: 1 ~ekle taly~ sulh arzusunu dı>ruhte etmiştir. Mumaileyhin J Zatı devletlerinin bize kahra j dostluğun bu vesile ile teyit el· 
ten, bilha11a lngıltere tarafından ven ıspat etmek ıstıyor. Muahedele 3 T S "d ·r · b"lfii"l im T"" k b h · · · b" kr t·-· "f d · · k b ı·· ·· et 
ı eh · t __ ı_ k ı la d . d·ı· . . kl A d . . anı e vazı esme ı an ur a nyesının ır u- ıgım ı a esının a u unu 

~~~iiiiıinı:.~a..1!..'-*:&;t~iir.i.ıııııı\liiw.;~_::_. __ ı...~:.:;ııııo.;:ı.;.;ww ~~ ne=:;';,,e':baı;.ayii'a~ıi:ıa:: rhın t~. 1

1 .~nhı ıstemhel"ke . vbrupa af başlaması muhtemeldir. Brezil- vazörünü terfik etmek ve seliim 1 hürmetkiirıınc lıissivatıma B~ 
d . . . . . er tur u arp te ı esı ertara , bo 1 • f k ı t k fk · d b" · k · d ı • ı ı h ı · e•w-Abdülhamidin pek sevditl yı/du: bahçthrirıde11 da ır. Nıl suyu ıçın Ras Tafannın 1 - "dd" k haf"f 

1 

yanın rç arını ıt a etme ve ı a ma ı n e ızı pc zıya e \met u :ıra ıça azret en n - ,. 
o acagmı ı ıa etme en ı 1, . . • d"" . . _ ·· t h · tt" B"" t.. b d t d t ı ı ı - ı3v Gosine kaymakamının Padi- samiılar bu ihtaratı devleti ali- b" .1 . . M h d 1 . ma ı vazıyetıru uzeltmek ıçın n,u e assıs e ı. u un u os e erceman o ma c ıgmızı . 

· d k · .JS, ta hır ~ e ganptırb. 
1
ua e e. enn ihtiyarı olmak şartile ehali tara luk asarından son derece müte-

1 

haşmetanelerindcn rica edcrııt11 · şah namına icra ettiği teblıgat yenin aczine hamle ere ıne- mu aıazası ve un ara na yet kk" k 
1 

k k k 
1 

z h ı · · Jl~ • 
derhal tesirini gösterdi ve Ka- !Of oldukları şımarıklık icabın- Ih.. h f . . ·ık rt fından nakti yardımda bulunul şe ır a ara gere ıra ıça ve atı aşmetane erının ve t· . . r ·. . . d su un mu. a ~ası ıçın 1 ş_a . . .. gerek kendi namıma en hararet garların Zarif kıralıcası hazre. 
radağ toprağına tecavüz edenle ca ıtaatsız ıgı gıtgı e arttır- !ardır Netıcesıni bulmak ım- ması fıkn suratle taraftar kazan 

1
. . tt 

1 
• .. 1

1 
. . h • d tı' .

1 11 ecıP rin avdetleri temin olundu. Bu- makta idiler. Bir taraftan da ba · 1 . . _ ı mrnne ar ıgımızı arza ınusa- erının şa sı saa e en e bl 
S. 1 1 k§.nsız 0 .. arak_ pek tehlik .. eli me maktadır. raat ederim. Bu vesileyi ig-ti- ve dost milletin taalisi ve ref3_ ~ nun üzerine Karadağ maslil.hat zı sefaretler ısamlı arın arzu a l l d bir k ı. 
l d · l"d · se e er uzenn e muna aşa nam ederek aziz Reisicümhur hakkında en dostane temenrıı güzarını saraya davet ederek rını terviç yo un a gız ı e_n gız- 1 a k ate"i 50•• dürmek bchane ' 1 

B b 'l d çına ' Y n 0" b ki d l Hazretleri zatı devletlerinin ri beslerim. (Eşkürlava) hadisesi haber !iye tesiratta ve a ıa ıye e 1 1 ·ı k"-''kl k 1 .. ıyar e r e maç ar • 
f · k ·· ·· k ' rı e uıu eme 0 ur. şahsi saadeti ,.e necip Türk mil Gui Mustafa Kemal alınır alınmaz mahalline telgra suretı ha tan gorunere guya İngiliz parli.menlosu yapıldı 

yazılarak vasayayı Ihime ifa dostane beyanatta bulunuyor- j İngiliz par!Amentosu Salı gü- c h } du·· nu·· mu" 
olunduğunu ve mütecavizlerin !ardı. nü açıldı. Bu senenin küşat me- DİYARBE~_İR, 1 _(Milliyet) Üm Urİyet Yl 
Ycrlerın· ~ avdete ba"ladıklarını Sisamlıların merkezi hükfıme He sene C mh et b ra ______ ,. ____ _ 

·~ Y rasimi bizzat kıral tarafından - r u uny ay 
ve mahallinden o suretle cevap te kar§! itaatşikenane hareket- yapıldı. Kıral rahatsızlığı, neka ~da ?'aR.ı~ması mutat ~~u-~i 1 Mısır kralının Gazi Hz. ne tebrik telgra~ 
geldiğini, esnayı muhasamada !erinden ve bazı devletlerin giz- hat ve istirahat, dolayısile ge- Mufettışlıgın mıntaka bınncılı- .. . . . 
yanmış ve yıkılmış olanların li gizli tahrikil.tından fena hal· çen içtima devirlerinin küşadın ği futbol müsabakasile atletizm Ankara, 2 (~_.A) - C_umhurı-ı nam ıle bahtıyarır:ı: . 
yapılması için iktiza eden masa de münfail almağa başlıyan 1 ' da bulunamamıştı. Onuniçin bu müsabakaları ayın 29 unda baş yet bayramı munaseb~tıle Mısır B_ır.ınc_ı Fuat

1 rifin tesviye olunacağını ve bun Sultan Hamit mülayim bir siya f kl ra . b kt d lryarak bugün nihayet buldu. kıralı Fuat Hazretlerı tarafın- .. Mısır Kıralı Bırıncı Fua 
1 he 1 . . h 11. . . tı" d B se er me sıme u no a an d .. d .1 b "k f H 1 . 
arı men prense yazmasını sete ışın a ını ıs yor u. a- , d h . et ·ıd· Elaziz ve Diyarbckir takimları 

1 

an gon en en te n telgra na azret erıne . · d .. 
söyledim. Zatı şahane Petres- bıaliye tebliğ ettiği,niz iradeler I a ~ ~"\qı~y 1, ver\ ı. k _ karşılaştı. Sahada pek çok seyr mesile Reisicümhur Hazretleri- Cümhuriyetin ilanının yıl ~ 
burg kabinesinin bu mesele mü- hep bu noktadan mülhem olu- daa b~ pa~ a~~? 0~'f1 arşı ci vardı İbrahim Tali Bey de nin teşekkürü mutazammın ce- nümü münasebetile zatı haşırıe0 nasebetile müdahalesine de ni- yordu. Ancak mesele yatışmak ~n ın ço mu ım ış er var- seyircil~r meyanında bulunuyor vapları suııeti aşağıdadır: anelerinden aldığım nazika~ .. 
hayet verilmiş olmak için Rus şöyle dursun günden güne taş- Habtşislıın impuatoru ır. !ardı Diyarbekir bire karşı iki- Türkiye Reisicümhuru Gazi telgrafnameden ziyadesile rn° 
ya ba§tercümaruna da ihtiliifın kınlıklar artmakta idi. memleketinde lngiliz tarafından teai- ~n. bY.y?,k dert iş.sizliktir le g~lip geldi. B~günde Diyar- tehassis olarak en hararetli . t~ 
hallolundu~unu söylemekliği· (Bitmedi) oat yapddı, hali d!. yapılıyor. Nilin Tımes gazetesı buna tah- bekirle Urfa takımları çarpıştı. Mustafa Kemal Hazretlerine şekkürlerimle şahsi saade~ı:s· 
mi emre~§ti. Bu tebligat ta A .k T• t bet tarafını bu suretle elde tuttuktan sis ettiğf-;başmakalesinde ezelim Geçen sene Eliizizin kazandiği Zatı devletlerine samimi teb- ve Mısırın re~ahı hakkı?d~ bte• 
ifa olundu. merı a lCare sonra lngiltere ..'.Jin M11ır meıe.l~~ le diyor ki: "İşsizlik 2,188,672 Müfettişlik kupasını almak için rik5.tımla Türkiyenin taalisi ve leme~te oldugum .. s;ını_ımı eıJe-
. ~~dabğ ~adaslahat~za~ mÜsteşarJ ~:,.::e: t~ıl: iıt!~d~~ı~~~ck 1 ncı ye çıktı. ~aimi surette issiz _o- her iki takım canla başla çalısı- refahı hakkında beslediğim te- mennıyatın kabulunu rıca 
ou ışın u a r sur ate ___ _ Onun icin lngiltcıe kıralı ile Habe- !~!arın mık~~rr muvakkat~n ış- yordu. Neticede Urfalılar bire menniyatı ifade için Türk Cüm- rim. . al 
ha_ ıı_olunaıbileceğini za_ nnet_m_ e- Doktor (Kla' yn) yakında şistanın kırallar kıralı arasmdaki mü- sız olanlarm~ınden daha ztv~.de k d .. ti 1. ld"l huri yeti bayramı vesilesini iğti- Gazı Mustafa Kerrı 

ba k · o · · ı·b· d" k · G . . . arşı or e ga ıp ge ı er. dığınden zatı şahanenın mudıı- . . . nase t pe doıtanedır. nun. ıçın ca ı ı ık ;ıttır. eçen ıçtıma 1 
halesile meselenin bertaraf ol- men1leketımızı kı~allar k":":lının taç rr!.y~e ~eraıi- 1 devresinin nihayetinde, işsizlik Oyun hitamında hakem Fa- Y Unanlı misafirlerimizin teşekkürü 
cluguna inanamıyordu; halinde ziyaret edecek ~nde lnkgıldiı~ kıralım kuçuk oglu tem si,,.ortasını ıslah icin üc fırkaya ruk Bey her üc takımın oyunla-
b. dd" ' d B "· etme te r. b • • k"l. 1 ' k" d - k "f kt 1 A (AA M V · 1 !' d" d rıt · ır tc;,re ~-t tavn var_ ı. en Haber aldığımıza göre Amerika ti· İngiliz kıralının oğlu bulunan bu mens:.ıp ~7.anın ışt_ıra _ı e top a .. rını te~ ıt ~ e~e - ~aı no . a a- nkara, 2. . )- . enıze se amlaı ımızı tak ım e e ı 
maslahatguzarı daha zıyade te- caret nezareti müsteşarı doktor (Yül meraıime iftira!< hususunda diğer nan komısyon şımdıye '<adar tını soyledı. İbrahım Tali Bey [05 ve M. Hıhalakopulos mem- Bu selamı sizin bilumum mes\ 
~~n etmiş_ ~lmak için, Prense y~s Klayn) yakında meml~ketimiziJ hükiım~~er de. geri kalma~ı,Iardır .

1 
bir ne~ice viicudc getirmedi." . kupayi Urf~ ~akımına ;'erirke? leketimi_zden ~yrıl~.rk~n Harici-j ark~daşlannıza, işimizi teslı' 

gonderecegı telgrafı sarayda zıyaret ederek t~tkikatta bu:unac~k- Onun. ıçın Adıı Aooba ıebrıne Avru. "Tımes" bııpdan sonra yenı sporun fevaıdınden ahlaka tesı- 1 ye vekılı Tevfık Ruştu Beyefen etmış, ikametimi;.de hissetti~~ 
yazmasını ve bu telgrafın saray ! tıhr. Do~totr (Klayn)rukn buil zıkyaretıdne pbealıh~~~J"_kdheyetemller tokpl~~ıtırl. hHaı sene hütce~inden bahisle mev- · rinden bahsederek çalışmaları- diye atideki telgrafnameyi gön miz azim hazzı katmak gayret 

fh . .1 d .... e emmıye vermeme m m un e- ş u11.um arım e etinae ıı a at: . ,, ı kı·· · d . . etJ:J." 
telgra anesı vasıtası e ~g.ru-, ğildir. Çünkü doktor (Klayn) Ameri ve terakki için çalııtığını son seneler cut müşkılatt anlatmaktadır . nı, ~er sene . ~p ~evcu unu der~ışlerdır:. . . rini esirgememiş olan bu ı 
dan doğruya Çtıneye çektırıle- ka iktısadi hayatında pek nilfuzlu biri deki meaa.iıile göatermijtir. 1 tezyıt etmelerını tavsıye ve oy-ı Vucude getırılmış olan muaz- ta teşmil ediyorum. ~· 
ceğini söyledim:. Maslahatgü- mevkii haizdir. Ve re~sicümhur mis-

1 
Adia A~":-- ı ( A.A} :-- Habeı Kanada tüneli nad~kları oyunların samimi ve J z_am es:~in yorulmak bilıı:ez fai Madam Tevfik Rüştü :S~, 

zar artık tereddude mahal ol- ter (Hovcr)ın sağ elı makamındadır. 1 kır:ılı Tafanrı.•n pazar. gunu sabaıuJ t (O . ) nezıh olduğunu kardeşçe maç lı ve Turk Yunan dostlugunun efendiye tazimat! faikamızı,_~3 madığını ve meselenin hitam Miste~ Hover tivcaret nezaretinde bu •~t 7 buçu~ta. yapdacak olan taç W ND.S?~· ntarıo ' 1 A. yantiklarını gördüğünü memnu• kıymettar amili bulunan zatı dam Venizeloı; ile Madam I'ıi 1" 
- .. · l d v Jundugu sırada doktor (Klayn) ile ıı gıyme meraumınde hazır bulunacak A. - Reısıcumhıır M. Hoover . l . . . v ı . .. . . . . . tıııl 

buldugunda şuphesı kama ıg•- ecnebi mümeaailler il Habe kab"I j . r A .k , K d , ' nıyetle beyan etmıştır. Diger devletrıne guzel memleketınızı 12.kopulosun dostane hıssıya. 
nı söyliyerek telgrafı yazdı ve !eri reialeri Adia Aba~ya :elmi,:; ~ın_:~ 1 ~~n .. a Y1

1
• k.?n~ aya şubelerinde birinci ve ikinci ge- terketmek üzere olduğumuz şu 

1 
iblağ buyurmanızı rica edefl~ 

imzalayıp gitti. Ferdası gün Ba dir. Şehir memleketin her tarafından \ a_g _ıy~ \.' tu.n~l ın kuşa k~s- 'len atletlerine madalyaları anda teşekküratımızı, samimL' Venizelos M ih:ıla'."opıı/O 
l.ııaliden tezkereler gelmeğe kofuıup ırelen ahaliyi istiap edecek mını tune ~n gırı ece ':e. çı ı a- ı tevzi edildi. Sporcular Birinci 
ba~IadL Sultan Hamit mesele- derecede büyÜk olmadığından binler- cak yerlerıne konmuş ıkı çanı 

1 

··r tt" T 1. B re 
Y H ~ r hir h · · be d k" b" d"· - umum mu e ış a ı ey şe -

nın. tafsı"la'tı"le sadarete yazılma ce a '' şe ancınde çadır kur- yaz saray a ı ır ugmeye f" .. d f "Ş Ş· Ş I" d" mu•lar T · · · d b d k '! · ıne uc e a a a a. ıye , rr. nç gıyme meraıunı yap · asarak çal ırma suretı e ıcra v • ' ' 
sını emretti. dıktan sonra bir kabul resmi icra edile t . t" 1 bagırmışlardır. Orhan 

S l H ·d· h d t b kt" E b" ahh ı b e mıs ır. u tan amı ın U U oyun ce ır. ene ı mur as ar u mera- · 
da bir çayır meselesine varın- •im esnaaı~da_ Y_e"! h_ü~mdara tebr~k Hindistanda bir arbede Ordumuzda Macar 
cıya kadar idare işlerine müda· 1 ve temennılen:u ıblag edeceklerdır. 

Akşam, büyük bir ziyafet verilecek- MADRAS, l A.A. - Hin- zabitleri 
hale etmesi ve sefirlerle, mas- tir, lmperator Tapari ile lmperatori- distanın cenubunda bulunan 
lahatgüzarlarla, baştercüman- 1 çe bütün cece dua ile meıgul olacak- "Apallipattu' de mecusilerle hı-
lıırla sarayda müzakereler cere- 1 !ardır, ristiyanlar arasında dün bir çar-

·y m ederek Babıalinin iş olup İzmir belediye meclisi pışma olmuştur. 28 kişi yaralan 
hittıkten sonra malfimat alması 

İzmir 1 - Yeni belediye meclisi mıştır. İki kişi de tevkif olundevlet noktasından doğru bir 

Ankara 2- Macar başvekili Kont 
Bethlen cenapları Ankarada iken 
Tilrk ordusunda gördilğü milkemme 
liyetten uzun uzun bahsetmiştir. Ko
nt Bethlen hazretleri Türk ordusuna 
Macar zabitlerinin kabulünü rica et-

Yunan gazetecilerinin telgrafı 
M. Venizelosa refakat eden mek isterler. .. 0-

Yunan gazeteci/eri namına Ati· Gazi Hazretlerile Reisi h~lı i• 
na matbuat cemiyeti katibi M. 1 met Hazretleri nezdinde bı9911 
Vasili tarafından şu telgraf çe- yatımızın tercumanı olrrıaP1

1, 
kilmiştir: rica ederiz. Güzel ve asil met11 J:• 

"Ankarada Tevfik Rüştü B. ketinizi, yeni Türkiyenin te~,.. 
elendi Hazretlerine: kiyatı hakkında takdirkar ıııll"' 

iki defa olarak dün tQj)lanmıştır. Reis muştur 
hareket olmadığı aşikar ise de vekilliğine Refik Şevket ve Memduh ••••. •••••••••• 
ne çare ki Karadağ hududunda beyler seçilmiştir. Belediye müzake-

M. Venizelosa refakat eden lerle terkettiğiıniz esnada ~e«I 
Yunan gazetecileri Türkiyenin karada yapılan ve söylerıı c• 
misafirperver toprağını terket- şeyleri hiç bir vakit unutrrıı}'~dİ 
meden evvel görülen hüsnü ka ğımızı ve her iki kavının ye •· 

mişti['. da " 
bülden mütevel:'t şükran hisle- ğcrine takarrübü hususun ·si 

hir zamanlar hiç eksik olmıyan ratı aleni olmuştur. Matbuat ve sami Eczacılar da muallim 

olacaklar 
kanlı hadiseler ancak bu kabil in kin verler avrılmıstır. 
tedbirlerle izale edilebilmiş ve 
Prens Nikolaya karşı tatbik o
lunan siyaset bir çok mesailde 
hayırlı neticeler vermiştir. 

* * * 
Bir aralık Sisam adasında l:ıa 

zı uygunsuzluklar vuku bulma 
ğa başlamıştı. Sisamın ahden 
taayyün etmiş olan idarei hu
susi yesinden cesaret alan ada 
halkı kalplerinde saklı tuttuk
ları ift.irak temayüllerini haki
kate'· kalp için zaman zaman 
• aşl:.ınlıklara ve hatta isyanlara 
rittikleri görülmekte idi. Babı
•li fermanlar mucibince halkrn 
1 ükfımeti metbuaya karşı borç
u oldukları itaative evamiıidev 
ete inkiyadını temin için mü

kerrer ve alenen ihtaratta bu
lımmaktan hali kalmıyordu. Si 

Dr. YO/yos Kltıyn debilecek ve istikbale ait pl5nlarında Eczacliar ve eczacılık hakkında 
ve hükümlerinde onun kildar İ&abet ki k"nun mucibince eczane sahipleri 

kı surette teşriki mesai etmiş ve reisi buluna alı: ki b"I • 
c mse ı mtyorum.,, ve mesul müdürleri devlet memuru cUmhurlug-a g-tikten çonrada hu me Amen"kal · ı· · · 44 

• • • •• -~ • 1 mısa ırımız yaşm- addolunmazlar. Sıhhiye vek.ileti tara-
saı ıştırakki ınlataa ugramaınış~r. . dadır. Kaliforniyada dünyaya gelmiş fından verilrn son bir karara göre 

Mister (Hove~) doktor Klaynın ve Kaliforniya darlilfünununda tahsil 
(ticaret cephelerı) namı altında ge-ı görmüştür. Bundan sonra Harvart eczane sahipleri ve mesul müdürleri-

• nin muallim olmalarında bir maluur çen sene intişar edt·n bir eserine yaz-ı Bertin ve Sorbon darülfünunlarmda 
dığı m~kaddim~de .. diyor ki: H~rbı_n tahsilini ikmal etmiştir. Hayatının ilk görillmemcştedir. Bu cihet alakadr 
bıdayetındenben dunyanın ticarı mu- kısmı bir ilim adamı sıfatile Harvart makamata tebliğ edilmi9tir. 
rıa:sebetl~ri bü~k buhranlard_an ~e~- darülfü_nununda geçmiştir. Harp esn~ Yunan gazetecilerinin 
n;ııt v_e. bı~ !ok agyarlarla buyuk bır _ık sıı:ı.da tı"":ret nezaretine çağırılmış ve . • 
ti~d.ı ihtılal manzarası husule getır- mutemadı mesai ile Amerika harici teşekkürü 
mıştir. ve dahili ticaretini tamamile yeni e- y ·ı · l 

Amerika, bu buhranı geçirdikten 1aslar dairesinde inkişaf ettirmiştir. . ~ gazetecı en m~~ e-
"'.'nra harici ticaretinin her zamandan Bu kadar fazla resınl mesaisine rağ ketımızden ayrılırken Hancıye 
zıyade ku"".etl~ndiğini ı:jÖrmü~tilr. A- men ilim hayatından da elini çekme- vekili T. Rüştü Beye telgraf 
n;ıerı~da hıç -~ır fert yoktur kı, bu ne miştir.. !lir _iki: ıene?~ bir doktor çekerek görmüş olduklan hüs
t~cenın h~sulune doktor Kliiyn derce Kliiynın ilmı bır esen ıntişar etmiştir. nü kabulden dolayı teşekkür et-
sınde iimıl olmuş olsun. Hayatının se · Amerika ticaret müstesarı harici ve . . 
kiz senesini Amerika harici ticareti- dahili hayatı alakadar ede~ek hadise- mışlerdir. • 
nin inkişafına tahsis •tınİf ve bu hu- !er hakkında her gün Amerika efkarı Ekspres geç geldı 
susta pek çok fedakarlıktan göze al- urnumiyesine hitaben radyo ile bir Dü" A k · s· k 

T. - ·· be ı · b" -· n vrupa e spresı ır e-mıt. ıcarı munasc t ere aıt ır mevJ konferans vermegı usul ittihaz etmiş· . . • 
zuu onun kadar ihtısaıla münakaşa e- tir. cıye 2 saat taahhurla gelmıştır. 

~ r. · C h" B rini ve hararetli mihmanperver mil olmakta~evam edeceğif11'ği 
.. üseyın ~ ıt · tikten mütevellit teşekkürlerini zatı devletlerine ifade etırıe 

. !'<?-kara ~ - ~anayı ~11 mec:- zatı devletlerine arz ve beyan et ı arzu ederiz efendim . ., 
lisı ıdare rıyasetıne Hilseyın Cahıt 
Bey intihap ve tayin olunıntl§tur-

F azıl Ahmet B. in 
bir sözü 

Ankara, 2 - Meclis lı:oridorlarm
da l<'uıl Ahmet beyle arlı:adaılan 1ı:o 
nuturlarken biri: 

- Serbestçiler Mehmet Emin bo
yi Meclis riyasetine namzet götıter
diler deınifti. 

Fazıl Alııuet bey glllerok 9u ceva
bı vermiştir: 

- Öyle iK edebiyat lı:urtuldu. 
Serbestçiler batJannın çareaiıle bak-
sın. 

Traktör sahipleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) 

Traktör sahiplerine verilecek 
tazminatın muamelesi ikmfil o
lunmuştur. Yalaııda tevziata 
başlanılacaktır 

şirketinin zam talebi 
Nafia Vekaletince reddedildi 

. ·ıı şi' 1lNKARA, 2 (Telefonla) - İstanbul ve Ankara elektırı 

Elektrik 

ketlerinin fiatlere zam talebi nafiaca reddedilmiştir. 

Tebeddülat haberi asılsızdır 
Mka"I. l; (A.A) - Yaptı_ğı

mız tahkikata nızaran İktısat 
vekileti erkinı: arasında tcbed
dül!t vuku bulacait hakkında 

Nafıa fen mektebi 
'.ANKARA, 2 (Telefonla) -

Nafıa fen mektebi tedris müd
deti iki sen.eden üç seneye çıka
rılmıştır. 

ıer· 
son zamanlarda bazı gazeted.S' 
de sık sık intişar eden havıı 1 

ler doğru değildir. 

Maliye Vekili rahats•:, 

ANKARA, 2 (Telefonla~ r" 
Maliye vekili iki gündenbefl gr 
hatsız olduğu için hükurrıete 
l"memektedir. 
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Vilayette Divan! ------- --lı 
Ekonorn --1 Mahkemelerde J O. Bankası [..._-_n_t-ıe_d_ty_ed_e __ l Çocuk işi 

Azaların seçilme- Feci akıbet İşe ne zaman Ş. meclisi Bütün mahalle biri-
eııid~ musakka- sine başlandı Yarı gögdesi tren başlıyor Perşembe günü birine girdi 
Tahrir .. ilk çare .. 

- ......_._.....,_ __ 

lt h . . l k Darülfünunda hava gene M ı·t kt' ü l H H . a rırı yapı aca bulutlanmıya mı altında kalan zavallı uame a ı na ıye m - to_p anıyor asan üsmeni ararken 
~1Ye vekaleti 3 ko:.ıi- başladı?. Du"n dürü izahat veriyor.. İlk içtimada encümenler karşısına kardeşi 

Sanayicilerimiz _ 'lnu 
düşünüyo rlar 

- -·--
bu gencin vekili, Bir miiddettenberi şehrimizde Dev k 

t syon teşkil etti 
ıniden yapılacak müsakka
~hriri için üç komisyonuQ. 

Darülfünun divanı içtimai gelecek k d il k !et Bankasına ait faaliyetle meşgul intihabı yapılacak çı b ve ... 
halta aktedilecektir. Dün divana aza şar emiryo ar um- olan muamelatı naktiye müdürü Sırrı KaragUmrükte Keçeciler 

A k d Şehir meclisi perşembe günü 
intihap eden fakülteler edebiyat ve panyas ndan 5000 lira Bey dün n araya av et etmiJtir. . . . . . mahallesinde Adliyenin vaziyet 

Sanayi birliğin'!c diirı 
sabah yapılan içtima 
Sanayi Birliği milli ın.:.ı-- ~. t+ V• 

lil ederekİstanbula gelmek 
·ı bulunduğu Maliye vekale 
"ıı defterdarlığa bildirilmiş 

fen fakülteleridir. Hukuk fakültesi 1 Sırrı Bey Devlet Bankası ve şehrimiz saat ıkıde ılk ıçtımaım aktede-
. · d' d k' f ı· h kkt d bi h · · kt ' B h t d t etmesini icap ettiren gürültülu" dün toplanmış ve ancak ıs müderris tazmınat ıste 1 e ı aa ıyet a n a r mu arrırı- ce ır. u usus a azaya ave -

bulunduğundan intihap tehir edilmiş- mize şu izahatı vermiştir: nameler gönderilmeğe başlan· bir arbede ve bir cerh vak' ası 

masnuatın nefaseti ve m.ta,_ 
ne suretle temin edilebileceği ve r ıı 
li pazarlarla Avrupa piyaıalarına u 
suretle daha iyi bir şeklide arzolu"a 
bileceğini tetkik etmektedir 

tir. Diğer fakültelerd< intihap bugün Dün Üçüncü Cezada çok a- "-Tedavül bankaaı her memleket mıştır. Bu içtimada divanı riya- olmuştur. Hadiseye iki çocuk 
yapılacaktır. Her fakülte ikişer aza cıklı bir muhakeme cereyan et- te iktısadi ve mali bir zarurettir Bü- ti l · 'h b arasındaki kavga sebebiyet ver-
intihap edecektir. Diin edebiyat fakiil ti. Yan gövdesi kesilmiş bir tün devletlerde tedavUI bankası mev- set ve ene m_en er ı~t~ a 1 ~a~ı . . 

rı k b k · ş k' ş ·ı b ı · · tih t cuttur. Hükumetin giri•tig·i müh' im lacaktır. Şehır meclısınde mtı- ~ışt_ı_r. __ Ahmetle Adnan evleri-\., mer ez an ası te~ı e. ıp ve erı .. ey_ en ın .. ap _c genç, arkadaşının kucağında • d r, . mışlerdır. Fen fakültesı de muderrıs mall ve iktısadi ıslahatın mesnedi ola hap edilecek encümenler şunlar nın onun e oyun oynuyorlar. 
'llllıhurıyet merkez bankası Sabri ve Ekrem Beyleri intihap etmi§ mahkeme salonuna getirildi. cak olan bu müessesenin teknik teka dır: Bunlardan Ahmet Adnanın ka-
~tı _umumiyesi yakında t?p- ı lerdir. İlahiyat !akültesi n~n:zetlcrı Maznun mevkiinde pos bıyıklı n;ma~ dairesi.nd~. teess~s e_debil~esi i- Daimi encümen ve :r-=afıa, Ma fasına anahtarla vuruyor.Adnan 
:"ö!gından hısse senetlerıne arasında Yusuf Zıya ve lzm•rlı İsma- bir adam vardı. İlk evvel u sa- ç ın bır seneyı_ mute~avız bır n:.ud?et , arif Mülkiye İktısat Bütçe da elindeki çakıyı arkadaşının 
Yazılmak l'stı'yen memur- il Hakk_ı Beylerin is.imleri zikredil-. kat gencin vekili söz alar da- arlında tetkıkat yapılmış ve Turkıye '. . ' . ' . ' b • 1 Ç k d 

1 

k ı . .. Cümhuriyeti merkez bankası hakkın tetkıkı hesap, sıhhıye enciımen- acagına sap ıyor. ocu ev e 1~1'8a biran evvel kaydolun- ~a·!~:~ı'ıi;~;k~k:i~ ~= s:':nim uv~:~'. J va~.1~1 teşrıh ederek şunları soy daki kanun isdar edilmiştir. B. M. leri. Bunlar dahili encümenler arka.da.şı tarafından yaralandığı 
lıUsusu defterdarlıktan vi- !erden bahsedilmek .tedir. En fazb ledı · " . . Mecli~ine son alınan tedabir demem- olup ayrıca hariçte hali faaliyet ı:ı gızlıyorsa da, sıkıştırılınca i-

~Cbi!dirilmiştir. müderris tıp fakülte3inde olduğun- - Huzuru adaletınıze acık- leket ıktısadıyatına bu bankanın ne te bulunan yirmi kadar komis- tıraf ediyor. Bunun üzerine da-
. Va!ı' rahatsız dan intihabın hararetli olac~ ğı söy- lı. bir lavha halinde, başka biri- ı kadar müfit olacağı".' _göst~ri~. Bil- yona da şehir meclisi azası ara- yısı Hasanla karısı, hiddetle ev 

lenmektcdır. Sabık emın Neşet Ömer nın yardımile çıkabilen müvek- hassa banka memlek,tın muhım dert d ,.. k d . t' de k k Adn • 1•_1i Mu"iddin Bey rahatsız Beyin divana dahi girmek istemediği kT İb . · . . . 1 ıerinden biri olan faiz ve iskonta fiat sın an ıuzumu _a ar aza ın ı- n '\' ara , anı aramaga 
'I şayidir. ı ım rahım Ef. bır şımend_ı_- ininin tahlil ve tanzimi ve paramız hap edilecektir. başlıyorlar. Adnan o sırada evi 

1,ıı için dün makamına gele f k k b d M İntihap yapılır yapılmaz divan der er azasının ur anı ır. u- kıymetinin sjiratle istikrarının temini C ·ı · 'd · b 1 ne girmiş olduğu için kan koca 
ıitir. kkT .. b' · · · y d' ·b· h • 11 d · amı erın ı aresı e e-ı. hal toplanacak ve bazı acil kararlar it ve ı ım, o gun ır ış ıçın e ı- gı ı en ayatı _ro er e ıfa edecektir. evin önünde bağırıp çağırarak 

~'lUbayaa heyetleri t'.haz edecektir; Badema Darülfiinun_a kule civarında bir yere misafir- ~ankanın hıssedarlarma temi~ ede diyeye veriliyor çocuğu dışarı davet ediyorlar. 
" aıt her karar dıvandan çıkacaktır. Dı- liğe gidiyor. Dönerken demiryo ~egı kar >.'.~ın_ız mevzu ıermayesınden Camilerın' yeni bir kanunla F k t • . H' 
titede tavuk, koyw1 vanda ıslahat meselesi y<niden mev- 1 .. . d . . ıl>aret degıldır. Sermaye olan 15 mil- ~ a. çocu~n yerme us-

:~_ l'lasına giden heyetten zuu balıs olacak v• bu hususta u uzerın en geçmekte hıçbır yon liradan maada banknot ihracı Evkaf idaresinden alınarak be- men ısmınde hın çıkıyor. Ha
~e. tavuk enstitüsü müdü- şiddetli münakakaşlar cereyan edecek tehlike görmüyor. Çünkü az ev suretile temin edeceği mühim karlar tediyeye devri takarrür etmiş- sanla karısı Hüsmenin üstüne 
'tdri Bey de gelmiştir. tir. Halen Darülfünunda ıslahata ta- vel Edirne postası geçip gitmiş da hissedarları~a ait bulunacaktrr. tir. Esasen bundan evvel de su- atllryorlar. 

L>' raftar olmıyan müderrisler de vardrr. hat boş kalmıştır. Fakat tam o Devlet ilk bır kaç sene için hisse- lar ve mezarlıklar da belediye- O civardaki kahvede oturan 
• , l\..azanç veraısı Bir kısmı ise bunu elzem bulmaktadır · ' · darlara yüzde altı temettüü t ht t e · sırada, ı~te bu Mehmet Ef. nın · 1 t a ı e- ye devredildig· i <1ibi medreseler Bekir Mehmet ve dig· er birkaç 'Q h k d !ar. . d .. . . . mene a mış ır . .,.. 

ay nİ ayetine a ar Edebiyat fakültesi reisi Köprülüza 1 are ettıgı katar bırdenbıre Bu nevi bankala,rın hisse senetleri de idarei hususiyeye devredil- kişi Hasarıl;ı Hüsmeni ayırıyor 
verilmeli de Fuat .B. diyor ki: karşı:ıı?a çıkıyor. Müvekkilim, daima al~kadarlarına en yüksek men- miş bulunduğundan evkafın e lar. Ancak Hasanın hiddeti ya-

~ "-Islahat yapılmazsa bundan son kendını toplayıncıya kadar, bu fa~tı t•mın etmekte Y7 bedeli ihraç fi !inde yalnız akarat kalmış ola- tışmıyor. Tekrar Hüsmeni ara-
. azanı; ..ergisinin ikinci tak ra da bu müessese ilmi mahsul ver- elim akibet vukua geliyor Bu atınden, çok yüksek fıatlere baliğ ol- kt ;ı. k O d H" 

mez... . . . · • maktadır ca ır. ma6a çı ıyor. sıra a usme-
: . tediye zamani Teşrini- Divan içtimalarında emin intihabı hır kaza olabılır. Fakat bu kaza j Bankanın ıüratle teessijs edeb'I . Binaenaleyh akaratın da Ev- nin kardeşi İbrahimle karşıla-
,~ ııonuncu güntine kadar münasebetile akaliyette kalan edebi- ya meydan ve:-memek pek il.la için faaliyete başlanmak üzeredi~ ~~ kaf bankası tarafından idare o- şınca öfkesini ondan alıyor ve 
n edecektir. Bugüne kadar yat ve ilahiyat fakülteleri müderrisle mümkündü!" . 1 esses. hisse •.•netler,; yo~ur. ıs mil- lunması tekarrü: ~tmiştir. . . kamasını çekip 14 yaşında bir 
r1trini vermiyenlerden o/o ri gene noktai nazarlarında ısrar ede Bundan sonra, İbrahım Ef. Y0~ lır_aI_ı~ h~sse senetlerı A, B. C. D. Su bentlerının tamın çocuk olan İbrahimi sol meme-
'ılaıUe alınacaktır. Mükcl- ceklerdir. İlme vakii vücut tezini de nin vekili şark demiryolu kum- serılerını ıhtıva eder. Bundan gaye . d ~ 

ttjn Tetıinisani nihayetine müdafaa edeceklerdir. Fakat bu iki ' , .. . memleketteki bütün teşekkül ve :r:üm Belediye, Belgrat ormanı için sın en vurup a6'r surette yara-
t bo fakülte müderrisleri az olduğundan p~ya~ından. mes ulu~ılmal sı- releri banka ile alakadar edebilmek- deki büyük bentte tamirat icra- lıyor. 

. rçlarını ait oldukları d' d d k ıı· fatıle 5000 lıra tazmınat talep tir. b 1 t Bel d' f İbrahim, Cerrahpaşa hasta-Ye bel . l . ıvan a a e, a ıyette kalacaklardır. . M h k h' l . l H' d sına aş amış ır. e ıye en 
ŞU erme verme en ı- Maamalih müderrisler arasında söy- be~t~.. bu ak emb_e, ş_~ ıtker1ınd ce - yakıınsdsae sbeanşel atı kkatydrnHa ba.~kalarca işleri müdürü Ziya ve mütehas- nesine yatınlıyor. Hasan da ya 

ttnıektcdir. lendiğine göre fen fakültesi müd<r- ı ıçın aş a ır gune a 1 anaca ır. enuz kayrt · . .. kalanıyor 
· - • • • risleri de edebiyatçılara iltihak ede- . . · • muamelesi başlamadan vukubulan sıs Burhaneddın Beyler dun . · 

Berberler 
re . 
nı sene içinde neler 
. yapacaklar? 
~ ~rberler cemiyeti, Sirkeci'de 
h 1Y•t. binalarında içtima edertk 
~ ~(eti idareyi intihap etmiştir. 
•nı hey'eti idarede çok tebed
Vardır. Geçen hey'eti idarede 

1 
! ıılardan ancak ikisi yeni idare 

't.ıt ile intihap edilmiştir. 
'1 reis İsmail Hakkı B. tekrar 
~"1Uftur. İkinci reis olarak A
~ · seçilmiştir. 
dl\l idare hey'eti kendisi için ha-
1lı faaliyet programında bazı 
t teıbit etmiştir. Bu esaslara na 

~. berber mektebi bu sene yeni 
~~r_Ier tayin edecektir. 

1 
"1ıyettc teşkil edilen ayrı bir 

lı~· Avrupada berberlik san.'atine 
. ıra ve keşliyatı takip ve mem

~tıılzde tatbik edecektir. 
ı 'ktepte bir de kurs açılacaktır. 
~Uta iki kısımdan ibarettir. Birin 
ç aylık olacak ve bunda bütün 
tler okumağa ve buradan şaha
tııe almağa mecbur tutulacaklar 

itin 

ceklerdir. Çünkü bunlar da ayni te- Halıs Beym muhakemesı rı:ur:ıcaatlar hüsnü l\'lakki edilmiş bentlere ~iderek tamiratı teftiş Tahkıkatla müddeiumumi 
zin müdafii olup fen fakültesindeki H h_u_ ku_m_ et __ çe dt_ şayanı memnuniyet g~ etmişlerdır. muavinlerinden Necmeddin B. apisane müdürü Halis Be- u 
müderrislerin de hemen hepsi yalnız rulmuştur. Bılhassa bütün memurla- Ek ek ucuzladı meşgul olmaktadır. 
Darülfünundaki ilmi mesaileri ile yin Ağırcezaya verilmesini in- r~n iştiraki için teshilat gösterilmiş- m • >-••------
meşgul olmaktadırlar. Tahmin edildi ta& eden mesele ile alakadar ol- tır. Nark komisyonu dün toplana 
ğine göre bu sene divanı hayli gürül mıyan diğer bir meseleden do- Vatandaşlarımız yazılacakları hisse rak bu haftanın fiatlerini tesbit 
tüye sahne olacaktır. layı hakkında yapılan tahkikat bed~lini peşin~n vermekle mUkellef etmiş, ekmekten on, firancala-

k 'k l d'l k 'k' . değıllerdır. Yuzde onunu kayıt esna- d . . .1 d'lın' 

lnh/sarlarda 

Suriye'de tütün 
fabrikaları 

Tütün inhisar idaresinin Suriyecıe 
ve Şamda tesis edilecek sigara fabri 
kaları, bütün tesisatHe ikmal olun
muş ve bu fabrikalara yaprak tütün 
gönderilmesine başlanılmıştır. 
Diğer ecnebi memleketlerinde de 

fabrika tesisi için müracaat eden ba
zı taliplerin teklifleri, idarece tetkik 
olunmaktadır. 

Deniz harp mezunları 
Deniz Harp Akademisi me

zunlarına bu ay içinde merasim
le şehadetname tevzi olunacak
tır. 

evra ı ı ma e ı ere ı ıncı ce- sında yu"zde otuzunu b k . an yırmı para tenzı e ı ış-. · · H li ' an a nızamna . . . 
zaya verılmıştır. a s Beyin mesinin hükumetçe tastikinden bir ay tır. Buna nazaran yarından ıtı-
bugün Ağırcezada muhakeme- sonra, yüzde otuzunu bundan altı ay baren ekmek 9 kuruş 10 paraya, 
sine başlanacaktır. ve mütPb~kisini de bir sene oonra ve fırancala da 14 kuruşa sat.lacak 

Ş k ld 
receklerdır. Her hisse yüz liradan iba tır 

Ü ranı Ö üren Mehmet ret. o~duğ~na göre herkes bu teşekkü · 
Feridiyede umumhaneci Şük leTıştırak ımkanını bulacaktır. Lambalar niçin 

konamıyor? . esis heyeti faaliyete geçmek üzere 
ranı kaEatura ile yatalıyan Jan- dır. Kayıt muamelesinin hitamrnda 
darına Mehmedin dün Ağırceza yapılacak meclisi idare intihabından 
da mevkufen muhakemesine de- sonra nizamname hazırlanarak tasti
vam edildi. Şahitlerden Sükra-j ke arzolunacaktrr. Bundan sonra bir 

h - ay zarfında ' :ıka teess" t · b J nın em~iresi Muazzez ve ser- " us e mış u u 
"' nacaktır. 

mayelerden Seher dinlendiler. 
Muazzez ve Seher, Mehmedin 
kasatura ile Şükranı vurduğunu 
nasil yaraladığını anlattılar. Ticaret odasında 
Muhakeme polis Fikri ve Ne- İh 'k" } 
dim Ef. !erin celbi için kaldı. tı ar mı yapı ıyor 
Şükranın hemşiresi Müzeyyen Ticaret odasına verilen ma-

Elektrik şirketi ıehrin muhtelif 
yerlerine lambalar koyacaktır. 

Kambiyo müsaadesi henüz gelmiş 
tir. Bu takdirde yeni lambaların yer
lerine konması da uzun sürecektir. 
Halbuki timdiye kadar petrol lamba 
aile aydınlatılan sokaklar çoktur . 

Bu semtlerin halkı mütemadiyen 
belediyeye müracaat edip duruyorlar. 
Belediye halkın şikayetleri üzerine 
eldeki malzeme ve lambalarla işe baş 
!anması için şirket nezdinde teşebbüs 
te bulunacaktır. 

Eyihe otobüs 

Niçin pahalı? 
Bomonti bira fiyatlerini 

indirmez mi? 
Lokantactlar cemiyetile Bomonti 

şirlleti arasında bira liatlerinin fahiş 
denilebilecek derecede yüksek oluşun 
dan bir ihtil~f çıkmış ve cemiyet fiat
lerin indirilmesini istemişti. 

Bomonti ıirketi lokantacıların bu 
müracaatına cevap vermiştir. Fakat 
bu cevap menfidir. Lokantacılar cemi 
yeti mahalilinden aldığımız maluma
ta nazaran Bomonti şirketi lstanbul
da biranın ucuz satılmasına iriıisar 
kanunun mani olduğunu çünkü kanu
nun her yerde ayni Iiatle satmak mec 
buriyetitıi tahmil r/.~iğini ileri sür
mektedir. Buna rağmen şirket bira 
kasalarını muhtelif fiatlerle satt>ak
tadır. 

"l;ı, ci kısım ~admlara mahsustur. 
• ~ tahıl! müddrtı 6 aydır ve sa- caktır. Evvelce idarenin tcsbit ve 
~ a_dınJara mahsustur. Emanet nezdinde kabulüne ı;alıştığı 
~trıı .hey'e.ti idare, Cuma tatilinin ı tıraş tarifesi üzerinde de teıebbüsata 
•dılmesı hususunda da çalışa--1 devam edilecektir. 

ve Muazzez mahkemeden çıkar- IUmata nazaran bazı manifa
ken Jandarma muhafazasında tura tacirleri bir ihtikar yapmak 
tevkifhaneye götürülen Mehme tadırlar. 
din üzerine hücum ederek döğ- 1 Şehrimizde satılacak bir top 
mek istediler. Polis müdahale 1 kumaş kaç kat ise beher katı 
ederek kavgacı kadınları ayır- üzerinde uyuşularak alınır ve 

Tesisi takarrür eden Eyüp-Fatih 
otobüs hattında bazı tadilat yapıla

caktır. 

Şirket verdiği cevapta bütün esna
fa ayni derecede tenzilat yapamıyaca 
ğını fakat esnaftan istediklerine ten
zilatla bira verebileceğini bildirmekte 
dir. 

Diğer taraftan \ılüskirat inhisar i
daresi de bu hususta tetkikat yapmak 
tadır. 

·-

dı. satılır. Halbuki son senelerde 
• • u u • bazı kumaş toptancı tacirleri 

Mezbaha resmi katı~.rın enini kısal~mışlardır. 

1 

Tabıı malı olan manıfaturacılar 
Hayvan başına değil ok- ~e müşteriler bu işin hiç farkn-

ka b 1 aa olm3dıklarından gene eski 
aşına a ınaca · usulde alış venişe devam etmek 

Mezbahada ke:;ilen hayvanlardan tedirler. Oda bunun önüne gec-
bir r"'d hayvan:11 lc:ilosu Of' olursa uİ -

" sun, kilo başına doğil re's başına mcz mek için tedbirler alaca1-trr. 
lıaha resmi alınmaktadır. 

Refik B. İzmirde Aldı.ğımız mallımata ı:Jrl", rc's başı 
na resım alınmrı.sı yüzü~1den celf"p es 
naf de dai:na kilosu !arh hayvan mil lzmir, 2 (Husuoi) - Sıhhıye ve
bayaa ederek. diğ,·rl•riı ı :nübayaa <:t' kili Refik Bey buraya gelmi,tir. Sıh 
memekte ve bund,n ~olay~ d.1 semiz h~ye vekilinin lzmiri ziyaretinin &ebe 
v~ d.:l.mızh.k hayva.,atrn a:.:ılclığı gö- bı, ~O':'I afetten müteessir o!anlara ynr 
rulmektedır. . dım esaslarını te!=hit etmektir. Çar

Bunun netırr itibari il,. iyi bir ne şamba P.ÜnÜ Dahiliye vekili de gele .. 
tice vermiyeceği anlaşılmakta oldu- cektir, 
ğundan mezbaha resmi u!lulünün ta- Serseri torpil dil edilmesi için bazı teşebbüsler vaki 
olduğu müstahberdir. 

Resmin bir nisbet dai;osinde kilo 
başından alınması için yakında bir ka 
rar verilmesi bekleniyor. 

Karadenizde Giresona yakın bir 
ycrd_e s~rseri _bir torpil görülmüştür. 
Denız tıcaretı müdüriyeti alakadar 
yerleri haberdar etmiştir. 

Fatihe nazaran Beyazıt daha mer
kezi vaziyette bulunduğundan oto
büsler Eyiple Beyazıt arasında sefer 
yapacaktır. 

Otobüsler Unkapanı Zeyrek yolu
nu takip edeceğine nazaran bunda, 
mesafe farkı olmryacaktır. 

Diğer 't1raftan otobüs ücretinin on 
kuruş yerine ' 7 ,S kuruş üzerinden 
tespit edilmesi için belediyeye müra
caata karar verilmiştir. 

......... 1 

Ziraat sergi'"~ 
Alman fabrikalar 

iştirak ediyorlar 
Ankarada 5 Kanunuevvelde beyne! 

mile] bir ziraat sergisi açtlacaktır. Hu 
sergiye ecnebi memleketlerden işti
rak için birçok müracaatlar vaki ol
maktadır. 

Sergiye iştirak için beş büyü": Al
man ziraat makinaları fabrikası da 
müracaatta bulunmuı;tur. 

Lokantacılar istedikleri tenzi
latın yap•ması için hükumete müra
caat edeceklerdir. 

Dün de ~rlikte sabahleyin tahin
ciler ve öğleden sonra mensucatcılaı 
toplanarak ayni mevzuu etralınd~ 
görütmüşlerdir. 

Tahin helvacılar harici ambalaja 
ehemmiyet verilmesi ve mensucatcı
lar da boyaların ıslil.h cdılmesi lazım 

geldiği neticesine varmışlardır. 

Fındıklarımız ne halde? 
Bu sene Türk fındıkları ecnebi 

piyasalarda büyük bir rağbet görmek 
tedir. Giresun, Trabzon ve Ordudan 
mühim miktarda sevkiyat yapılmak
tadır. Maamalih muhtelif müstahsll 
memleketlerin hakiki rekoite miktarr 
kat'i olarak bilinmediğinden fiatlerde 
bir istikrar yoktur. En ucu• fiatle 
Ordu sevkryat yapmaktadır. 

Yeni bir müşteri 
Bir kısım Türk tacirleri zeytin 

yağlarımız için mühim bir mahreç bul 
mu9lardır. Bu mahreç Japonyadır • 
Japonyada zeytin yetişmediği için ze
ytin ağacı da yoktur. Bu sebeple Ja
ponya bizim zeytin yağlarımıza iyi 
bir mahreç görülmektedir. Yakında 
Japonyaya zeytin yağı ihracatı ba§lı
yacaktır. 

İhtiyaçtan fazla buğday 
yok ... 

İstanbul değirmenleri son 
günlerde büyük bir faaliyete 
geçmişlerdir. 

Un ihracatı en ziyade İzmir 
ve Karadeniz sahillerine yapıl -
maktadır. Balıkesir, Adana ·bile 
İstanbuldan un alıyor. 

Evvelce Anadoluda fazla buğ 
day olduğu hakkında tahmin
ler vardı. Son un ihracatı Ada
na, İzmir taraflarında tahmin 
edildiği kadar buğday olmadı
ğını göstermiştir. 

Bu itibarla buğday ihracati 
için ileriye sürülen ümitler azal 
mıştır. Çünkti Konya. Pulatlı 
buğday havzaları ancak memlo 
ket ihtiyacını temine kifayet et
mektedir. 

Şehrimize her gün vasati ola 
rak 100 vagon buğday geliyor. 
Bunun 25 vagonu İstanbul için 
dir. Geriye kalan buğday yeku
nu İzmir, Adana, Karadeniz ih 
tiyacı için değirmenlere sevke-
diliyor. 

---~··~·~·~··~·"+-----
Malullerin kongresi 

Harp malullerinin senelik 
kongresi ayın dördüncü cuma 
günü öğleden sonra Darülfünun 
konferans salonunda toplana
caktır. 

Himayei etfal cemiyeti 
Himayeietfal cemiyeti ile an

neler birliği heyeti merkeziyesi 
bugün öğleden sonra toplana
caktır. 

Hahamhane meclisi 

~ 1 ~~ ıut ıısı,, .rı cnNıJGına ışlirak edenlerden bir gurup 

Stıaf cemiyetlerinin intihapları Beşiktaş belediyesi 

Tiyatro mektebi 
Dün sabah imtihanlar 

yapıldı .. 

MOsamertyı rtrtn ntyttttn bir grup 

~ hararetle devam ediyor 
•ıı-ıa 1 · .. "tııiy rn~ı ~r ve _ınşaat u_stala j tan mµrekkep heyeti idareler 

'tıı e~-e~ı ycnı sene ıdare intihap olunmuştur. 
q erı ıntılıapları dün yapıl-
'~t. Bu intihap!arın her ikisi Evvelce yapılan tahkikat ne
ı/1rkalarca namzet konul- ticesinde fesat karıştırıldığı sa

~rn.dan intihap her~sin. is bit olarak feshedilen kunduracı 
ltıı kınısc!ere rey vermesıle lar cemiyeti intihabı_ ı bugün ye 

1 Ştır. Ncti:::~e sırf esnaf! niden yapılacaktır. 

Harita müdürlüğü Beşiktaş Bele-
diyesinin hududunu tayin eden bir 
harita tanzim etmektedir. 

Beşiktaş Belediyesinin işgal edece 
ği bina. henüz taa,;;yün etmemiştir. 

Yeni belediye on güne kadar faali
yete başlıyacaktır. 

Bir Yunan trupu geliyor 
Bugünlerde bir Yunan tiyatro 

kumpanyasının şehrimize geleceği 
haber alınmıştır. 

Hahamhane meclisi cismani azala
~nın müddeti dün bitmiştir. Yeni in
tıhap yapılmasına müsaade olunınası 
için dün vilayete müracaat etmişler
dir .. 

Hahamhanenin yeni meclisi cisma 
n_isi iki haftaya kadar intihap edilecek 
tır. 

Tayyare kongresi 
Peştede toplanacak olan tayyare 

kongresine Peşte elçııniz Behiç Bey 
murahhas tavın edilmiı>tir. 

Tiyatro mektebine girmefc talip 
45 gencin dün müsabaka imtihanı ya 
pılmıştır. İmtihana girenlerden onu 
kadındır. Erkeklerden de onu ali mek 
tep mezunudur. Bunların arasından 
muvalfakiyqt gösteren on kiti mek
tebe alınacaktır. Mektebe alınacakla 
rın ikisi kadın, sekizi erkektir. İmti
han neticesi hakkında tetkikat yapıl
maktadır. Biter bitmez netice ilan e
dilecek ve tedrisata batlanacaktu. 

Halkbilgisi derneği müsameresini 
muffakiyetle verdi 

Dün gece H. B. Derneği tarafın
dan üçüncü yıl dönümü münasebetile 
Şeltzadebatıı\Clalı:i Konservatuvar bi
naıında muvaffaktyctli bir müumere 
verildi. Müsamereye saat yirmi bicde 
baf)andı evveli konservatuvar müdü
rü Zrya B. Ha:r:rruna teııkkUr etti. 
Sonra alaturka ıarkı_lar çalındı. Fer-

ruh Beyle Nazmiye Sedat H. ın yıldzı 
çok alkışlandr. Osman pehlivanrn köy 
şarkilerile Rphi B. in Balıkseri tür. 
küleri ve Sırrı B. in Erzurum oyunla 

rı müteaddit defalar tekrar ettirildi. 

Müsamere on bire kadar samimi 
bir hava içinde..ıı:ecti. 
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·;:r . Türk Yunan dostluğu 
Asrın 11mdesl "Mllll111Jt" tir 77 inci hafta ikincililini Per-
3 TEŞRİNİSAı~İ 1930 tcvniyal mektebinden 352 No. 

iDAREHANE - Ankara cadde.ıl Ihsan Sabri B. kazanmıştır. Ya-

Bilmecemiz 

l'io: 100 Tel&'raf adreai: Milliyet, ta. zısı şudur: .. 
tanbul. "Türk - Yunan dostluk mi-

Teleion numaraları: Bu aşkı artık g·· .. .. 1 sakının imz~lanmasr., 
lırtanbul 3911, :tet2, 3913 OffiUilUZ... Bu haftanın en miihim habe-

ABONE tJCRETLERI -Fransızcadan- ri, Türk - Yunan itiliifına ait 
G Türldye i9in Hariç için Çok güzel bir kadın ... Altı se, disine yalvaran, aşkının muka- muahede ve ~ukavel_elerin. An-

3 aylıgr 400 kurut 800 kuruı k d h - 1 
6 .. 7 50 .. Hot ,, nedenberi de dul. Ya'?ı ancak o- bilini bekli yen bir genç vardı. 

1 
ara a dususı merasım e mıza-

12 .. 1400 .. 2700 .. tuz var. Bir türlü yeniden evlen Bu da bir hakikat değil miydi?.. anması ır. . .. 
----. · ı - ı K d · ·d b h · · Dost Yunanıstan Başvekilı Gelen evrak gen verılmıız m~!'e razı o muyor. a ın gıtgı e u akıkatı o . .. . . 

Muddeti seçen nüshalar 10 kuruı Olen kocası arkadaşımızdı. hatıraya tercih etmeğe başlıyor hır ~aç g_un~e?ben memlekett-
i ,.._ 1 1L_ ·ı · 1 1 Nasıl oldu da bu pek sevdig-i- du mızın mısafın bulunmaktadır ... ur. u.ze e ve ma u.aya aa ıt er · . · · · 
i{in müdiriyete müracaat edilir. ı miz delikanlı bu genç ve güzel Hayatın ne beklenmiyen tesa ~uhterem Başvekılımızın dav_e 

Gazetem ilblann meo'uliyetini kadını ebediyen bırakıp gitti? .. düfleri vardır!. . Bu tesadüfler tı.ne_ ıcabe~e vukubulan bu tan-
kabul e-. Genç ve güzel dul bir türli.i yolumuzun üzerinde bizi ya sa-i hı zıyaretın, M~stafa Kemal ço 1 ' 

,.--------------.,kocasını unutmuyordu. Kadını ğa, ya sola götürür!. . cukla:.ının e'.1 buyuk bayramı o-
Bugünkü hava hepimizin hürmetini celbediyor Genç kadın için de bö ı 1-1 lan Cumhunyet bayramına te-

l d K d' · ·· 1 k · 1 d E k" b" d k ·h · y e b
0

. 1 sadüfü, çok samimi bir dostluk Dün en çok hararet 2.'\ en .,. ı ı u. en ısı ne oy e pe zengın, u. s ı ır tanı ı , ı tıyar ır .. . . 
1 d f k" tl k k d ·t k d 1 1 .. 1 ı tezahurıle karşılanmıştır ... d<rece idi. Bu~un ruz~ar muteba\\ il ne e a ır enece a ar vesı a ın ona sene erce evve o -, . . 
1 t h d B" b h • ' ··, k h h'l' Kardeş Macar mılletı Başve-uecrk havı açık olacaknr. 

1 

en ma rum u. ıze u usus.a muş ocasının atırasına a a . . . . . 
'p:;;;;;:::;==:::;;;:::::;p;;iP;;;;-;;;t bir şey söylemiyordu. nasıl sadık kaldığını anlatır- kılını~ aynı .ta~ıhe rastlıy.an_ An 

1 i~ 
Hayatta cesur bir '..adın; di- ken: kara zıyaretı ıse bu samımıyet 

• p 1 yorduk. _Dul kalan kadınları ölen h~va~ın.a hususi bir kıymet ver-
.- ı;;;ıı;;; • , Fakat bir takım fena düşünce kocaları kolay kolay bırakmaz!. I dırmıştır. . 

H • k• • } ,. f l li adamlar ondan bahsederken Ben kocam öldükten sonra Dost ~ una?ı.stan _ve Kard~ş 
iÇ es 1m1yen a mana!:, manalı gillümsiyerek: • baska bir erkeğe varmadım. Be- M~car mılletın~n a~ız Başvekıl-

Her sene ifittiğimiz eski bir - Esrarengiz kadın!.. diye nim aşıkım da yoktu ... Eh, çir- ' lcrıle _Başvekılımız ar~sında, 
liıf var .. Hizi geçmez ve ihtiyala j söyleniyorlardı. j kin bir kadın qa değildim... ç?l< <len~ dostluk teza~uratına 
maz: Fakat bu fena düşünceli a- Bu sözlerle ihtiyar kadın o- bııer de_lıl ~ıaı:ı kıym~tlı nutuk-

- Bu selle şehir stıı.dı yapıla j ciamlar bir şey bulup söyliyemi 1 nun vicdanında en hassas bir lar t~~~ edıldı. · · Dığer taraf
cak ! ... Ala .. Geçen sene de bu sö yorlardı Güzel kadının aşıkı 1 noktaya dokunmuştu. Bu bir te- tan b~tun esasat~~da mutaba
:til işitmiştik, bu sene de dinliyo l var mıydı?.. ı saclüftü. İhtiyar kadın onun kal kat hasıl ~lan Turk - Yunan 
ruz. Bana b 02 modası geçmi- Bunu isbat etmek kabil değil- bindeki şiddetli, fakat gizli mü dostluk, Bıtaraflık, _Uzlaşma ve 
yen şarkılar gibi gelir. daima di. 1 cadeleyi bilmiyordu. İhtiyar ka Hake~ muahedelerıle. Tesllha-
.:evkle dinkrim.. ı Genç dul kadının aşıkı yok- dm devam etti: tı tah~ıt mısakı, Venızelos ce-

F adıl A, met Bey tu. / _ Dul kalan genç ve güzel n_aplarıle tsı:ıet Paşa Hazrctle-
Fadıl Ahmet B. üatadımızın takat bir gün geldi ki dost- bir kadının başka bir kocaya ~ı _ar~~:nd~ ımza~~fd~. · ·• ~o~t 

arasna ~zel cıkı~lan vardır. l larımızdan genç bir arkadaş bu varması pek meşrudqr. Fakat dıkık';11 ~t aş':'e ~ er:ı ~ası b'?: 
Bu çıkıl}la.- iyi bir k<>funun 100 1 kadını çıldırasiye sevdi. Gen~ bana öyle geldi ki bu meşru hak b~ a~ı. Tu nbe~~~e ~l 0 ayı ın 

k k d ·· 1 k d ·· 1.. .. 1 1. • • b k · t. ı kl k ırlerını e rııı. ettı er. metre~ çı itil a ar guze ve a mm gon unu a maıo. ıçın u ımı ıs ıma etme e ocamın B "ht .k ... 
h ıd N . _,_. .. ld h ı·· · h t h d -· utan vesı anınazametıo eyecan ı ır. ıt ..... ım son gun-

1 
ostumuz er şeye ma ıKtı: a ırasını ra atsız e ecegım. .. k h ki J k .

1 
b. 

!erde şair Emin Beyin Mecliı; ri Gençlik, gfüıellik, zek11, mali'ı- Oh, biz biribirimizi pek sever- nundeh~e ~! 1 0

1 
ara d~lsı hır · ı· -· ·1 ·ı d"k gurur ısscttı er. mza e ı en u vasetme namzet ıgı vesı eııı e 

1
. mat. . . ı 1 · • • h d 

1 1 1 
d 

- 1 d·-· G k d b d"" ·· d .. mua e e ere, asır arca evam 
_,y e~ı: İlk zamanlarda genr kadın enç a ın unu uşun u. d ·h "l'f k bed" 

b. · 1 " A k k d" · lru ı· b 1 e en ı tı a , artı e ıyen ta-- e ıyata gec;mış o ııwı, mukavemet etti. Kendisini son rtı en mı vvet ı u uyar . 
1 

Tü k 
b ·1 b ı ı . d rıhe karışmış o uyar. . . r -ser esçı er aş arının çarem ııe derece kuvvetlı buluyordu. Ko- u. y ·· be d ıi 

baksınlar!.. Sözü bu kabildir. Fa casının hatırası henfu: pek kuv- 1 Genç aşık kendisine tekrar aş bunan. dmu?ase k tınş ak aç Aan 
d 1 Ah D · b d"" b" · . Ö . . .. 1 k d h u yem evır, ya ın ar ve v 

ı met eyın ana ıger ır vetlıydı yle kı dilşmek uzere ın an araretle bahııederken lhil ok · d k' 1 ı · . . . rupa su n taı nazarın an 
w aımı an attı ar. • bulunan kadın düşmemek ıçın şu cevabı v.trdı: .. · b" *-"ld' B 

Floırinah N *-un B k d" · · d .. d k'f" . b 1 B k .. .. .. 1 en mue11ır ır ilmi ır.. . u ve-..,. • . en ı11ını ken ısın e a ı metanetı u u- - u aş mızı gomunuz ... .k · d T .. k" · 
bir bayram ziyarete gitmiı ve d s~ a, a~nı zaman a ur ıye~ı~, 

b 
,__ ,__ ,_._d. . yor u. cıhanşlimul sulh mefkfiresının 

kart ıra ... uı5 vo ...,rta...,,. ı ıe- Bir müddet böyle geçti. üevrediek ihtirecla beratı h kk k k d d - l' 
minden batb " Şatri iııamın • . . ta a u un~ ~rşı ~y ugu a a 

Genç apk gıtgıde artan mu- " Tahtelbahir torpillerde 'eva kasının da hır ıfadesıdir. İsmet 
ha~, yannıt· . . habbetini anlatıyor, genç kadın torpillere müteallik l•lılhıt • hakkın, Pş. Ha. nin buyurdukları gibi Betr de ljldeİ. zı- la nasıl mes'ut olacaklarını tas- dıki icıt i~in Slnaı müdüriyeti umu· "İmza ettiğimiz bu Muahede-
~:~~'!ı.~1_.:•ktf ~!: vir ~di~ordu. . . mi)eoinden iatihsal edilmiş olan 28 nin kıypleti, aktine hakim olan 
nin k guıy ita ch:•UA Oitgıde genç kadın kendını te~rinisani 1928 tarih ve ~15 nu· düşiincededir.,, 

omfUIU,. y ve et- •İf hissediyordu!.. merolu ihıira beratı hakkındı bu -..<:..,

1
--

8
--

0
--''---.. -Jb--d--.--

mif.. Artık mukavemeti azalıyor- kere başkasına lerı& >tyahut icara s. . 2 r ı e ayı 
Daver Beyf. )'t d 1 verilece~indın me•kılr ihtirayı mın temslllert 

Kusura baWn.ym üstat!. Ha- du. Ergeç genç a amm tat ı söz 1 k h 
l e c•vap ver-- .. un· •• Vallahı" !erine inanarak düşecekti!. . Bu ama veya ut isticar etmek arzu· 
il ~ mııeu 'unda bulunan zevatın lstanbul Y enı 

size karfıi bir borçlu vaz'iyle iti- artık içtinabı kabilOolmıyan bir po,tıiıanc ark.,.,nda Türkiye Han 
Hr eden'm .. t-~nah hafta so- şey görünüyordu. nu hala tu-- .__. · d K h No 18-i!ll de mukim IL\NRI WAL· 
nuna kadar cevabı ar~deceğim. ıan bir Ş•Y var ı; ocasının a TKR ISTı )1\ 
Ne yapalım geç olsun da gliç ol tıraüsı. Bir.k~dıb~ khasta yha~an, evlemeleri il~n o~~:~?e müracaat 
ınuınl .. Her halde zati ~liniai köt rüm, acız ır ocaya ıya-
ınemnun edece~imi umuyorum. 
Hamiı - O.taı'f Slls aramı:oda c;.,. 

lalaMnıym lıir Y lllMUliıtan ııeyahatin· 
ılen bah-ııli:ror, .,...n ıu fırsatı 

net ettiği :zaman ne duyar? .. Bu 
kadın genç bir aşıkın kollan a
rasında kendisini ı:ıe kadar mes' 
ut sayarsa saysın yatağından 
ayrılamıyan hasta kocasmı ha-

Oevredilecek ihtira becan 

" ' 1 ,..ıH. 

•· Mesamatlı yahut hilcrevi beton 
nya bıını mürna•ll mevadın i•tihsali 
hakkında \'eyahut bunlara müteallik 
isl~h•t ~ hakkındaki icat için 3inai F ELEK tırlayınca ona ettiği hiyanetin 

- ·---- azabını duymaktan kendini ala- müdıiriveti \ımumhcsinden iıılhsal 

A K ı T maz. edilmiş olan 2'ıl teştinenel 19~8 
tari. ı ve 717' ntımerolu ihtira berau 

İçinden bir ses ona: Aran aauındaa merhum Htiınil 

P•t• Za<U TıJılln 6eyefındioin ke· 
rime"1 NERMi: Htnı•lı Ayan 
ııuınden merbom ICue•ker Emin 
efendi zade lttıall beyefendlnla 
mahı.mu EMI." beyin akitleri cama 
gUntl 8olrırlcöyünde Hin hanelerin · 
ele elılıba ve efradı ıllelerinln bu· 
~urile icra kılınmıtnr. Tarafeyne 
•aaclerler tem•nnl ederiz. 

F f ld bu kere başkasına fer.jl; \t\ahut - ena yaptın, ena o u!.. 1 d 
icara \·crt ece~fn en mtzkt'ır ihtirıyı 

der. uıı n almak H\'ıhut i•ticar etmek 
İşte genç dul kadın da ölen arzusunda bulunan zenrın lscanhul" 

kocasının hatırasına hiyanet et- da yeni po•t•hıne arka<ında .\şlr 
meği bu kadar büyük bir cürüm efendi klıtlıphanesi cad.Je,inde Tnr
addediyordu. kiye han 'l;o 18 22 de klin vellli 

Fakat o ölmüş değil miydi?.. l IA 'RI \\'Al.T~:R JSTOK Hendive 
Hayatta, özünün önünde ken- ınürac1.1t rYlemelrri iltn nlunur. 

Salı giınti 
akşamı 'aac 

~1.30 da 
Yalnız mual· 
lim ve talebe, 
]ere mabsu'' 

MELO 
8 perde l I! tablo 

Ya10t1n 
H. Bernsıein 

'fttrceme 
eden: 

~1krer Adli 

1111 

11111111 

Bu akşam ŞehzıM bııı \flllet ıiyıtroıu 

:'>la~it Bey temsilleri 
l\ar.ı kıt ıfe. J.iriikre ( Kırmızı 

~·ener 5 perde Sinemada Karii 
eller "t<kmili birden. 

Pangıltı sin.ma>ında Salı günü 
akşamı Komil ~e' J.i bey Kejisor 
karakaş ve Darulbedayı sanatkArla 
rındın Kiııar hanımın işıirıkllc 

~:vlatlırı ın piyes 5 perde komedi 
carvete. 

1'ııgii11ki1 bilmecemiz 

Soldan sağa ve yukardan aşa~ 
1 - Hrap (4). Bina eden (4). 
2 - Rekudilen şey ( 5) Olgunluk 

(5). 
3 - Şanlı(s). Geri değil(5). 
4 - Edepler (4). Bilen (4). 
5 - Geni~lik (2). Ansızın (i). Ge

nişlik (2). 
6 - İsim (3). 
7 - Rabıt edatı (2). İşaret (3). 

Nota (2). 
8 - Feliket (4). Üzüm 'urubu 

(4). 
9 - İtçi (5) Akıl (5) 
10 - İnce (5). Tahta temi.ıleme 

tozu (5). 
11 - Bilgi ( 4). İstirahat ( 4). 

üevrcdilccık ihtira beratı 

" Betonlar hakkındı ,. ki icat 
l9ln Sinıi müdüriyeti umumiyesin, 
den ıstihsıl edilmlf olan l teşrin, 

11nl 1926 rarJh ve 509 numerolu 
ihtira beratı hakkındı bu kort blf· 
kuını ferağ veyahut ioara verilece, 
linden mezkQr lbtirayı satın almak 
veyahut isticar ermek arzuıundı 

bulunan zıvııın hranbul Yeni poa, 
tahıne arkasında Aşir efendi küttip· 
haneli caddesinde Tıirklye Haa 
18·21! Nuınerolarda ltlln vekili 
HANRI WALTER !STOK Elendi· 
ye rnUrıcaat eylemeleri Iltn olunur. 

l.L Asllyc mahlemesi birinci 
hukuk daıre>indeıı; 

:vı. Btı o~lundı ~·eriköyünde bab 
çe sokafında ( l 5 ) :\o lu hanede 
sakin Ardaş Musıkyın el. tarafındın 
mliddeuleyh Beyoğlunda tünel ba
şında Jurnal sokağındı ( 9 ) No I• 
hanede mukim Polinalı .VI. Kıtrln 

C1tupleıki aleyhine ikame olunan 
ak tin le•hl ve rnecuruıı tabii; .. ı 
dovasından dolayı berayi tebliğ mü, 
deaaleyhc ~underilen arzuhal sured 
teblignıme>i zıhrını mumailoyhin 
mezkur haneyi terk ile tegıyyap 

~trait ve cly e\rn ikım t tgAhının ıneç· 

hul bulunduğu şerhi ı erilmiş oldu
gc .dırı H. L. :\l K nun 141 ve 
ml!ıeakıp ınt vadı mucibınce bir ay 
mııddetle llAnen tebligat icrası kı· 

r!rgir olmuş v:. müddeinin ar1.uhıli 

sureti mahkeme divıınhaneı;ine ta]ik 
kılınmış olm•klı mezkôr müddet zar, 
fında aleyhine ikame olunan davaya 
cevıp vermesi aksi surette hakkında 
gıyap kararı ııa olunacagı ilin olunur. 

............ ı-=u = • 

PETROVITCH 
GEOKG~:s OHNET'in romanından muktebe< 

PARiS KIRAL I 
tamamen Fransızca ıözlU birinci büyük filmini 

ı 1 Bu at~aın ME·LEK sineınasıo~a .. 
l ; ~iındilc kadar giirUlen sözlü, şarkılı ıe dın•lı filml erinin en guı' ' · 
f ' ı · c t.ınKO. lük• ve aşk illmi olon 1 : 

l; Bir Tango LüHen 1 
ı nam büvuk operet başlıyor. 1 leyeti remoilivosi başında / lh.I LAl,P 
; BiRi.EŞiNCE ) fılmınin n asri operetin bnyOk yıldızı WJIJ,Y 

' ~ ~ 

l'OKST va n:~: YIALTF.N gibi iki .evlmll artist v•rdır 

Bu filmde ışidil ecek nefis parçalar herkeıin ağıında dolaı•cakrır . 
litvcten: ~·özlll '" >e<li ~·ox .IL.R:'>IAT. dünn hovıdi,Jeri. -............................ --...................... ..__. ....... _,, .......... .. ....... ~ 

iğ ~7.;-.~.""11;.~ .. ;,-; .. ; .... -; ...... ; .... ", ,7; ,~~ .~-;;;~ '"''' ;;, ••• ~-;nı.-;;;, ;-,-; •• -;;-.;~.i~W,•1_. 
- llPllllllllll lltlllllllllllllllllllll" ... 1111111111111111111111111111111111 ~ 
:: l' 
~~ ANADOLU ı! 
:: --· ı. 
§~ SIGORT1\ ŞiRKET! ~ 
~ I! §~ Türkiye it Bankası tarafından teşkil edil ml~tlr 
•• Yangın • Hayat - Nakliye • Kaıa - Otomolıll • meı'ıılly•t :ı 

E§ maliye Stı;ortılarını kabııl eder. · ı 
5E Aclrea: 4 ı:ncu Vakıl ban tıtamlıııl '· ı ::= 1 • ı::: Telefon: Iıtanbal - 531 Telgraf: mtlyaı. :• 

DIQll 111111111111111111111111111111... .ııııııııı 111111111111••1•r1111111111111111 it :ı 
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Bursa Ziraat bankası 
müdürlüğünden: 

1- Bursanın eıı kı~ rnetli kap~ 
lıcaların<ian senevi on 1)e~ l>in lirtt 
icara ıı1Ütel1ammil kükürtlü ha"' 
ınanı~ otel. balıçe ve cİYarındakİ 
arsaların °/044 hissesi. 

2- Bursa'ya yarım saat ve köp~ 
rii başı civarıııda ga)ret miinl>ı 
ve ınahsuldar ve cesiın biııaYl 
havi ve senevi beş bin lira icarH 
ı11litelıaı1ıınil altı ''Üz kiisur 
niiııılük çiftlik taıİıaını. 

3- Bursada haııe, diikkaıı, arsll· 
J\'1P,zkl1r eı11lak ve arı-ızi n1l"ıztı~ 

y~deye çı kar1ln1ıştır. ~erai ti a ıı~ 1 

lan1ak isti yenleriıı Bursa ve).~~· 
l:,taııhul Ziraat Bankas1ııa ı11ll " 
raC'aatları. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
1 <ı<ou ila '.11 ~hı tüıın maa serpuş ve tozluk \'azlık elbise hio;kı \c ,,.,Jıı' 1 

kıp•lı zarflı muıııka;a.a konuldu. Münakasa 8· l l·9JO cu •arıesi ~ıtnü ~''r. 
on dörtte lstaıbulda Gedllcpa,ıda jandarma imaltıhoncsind; yapılac•~ 11,, 
!)artname ımalathaned n tevıi oluour tılı:lifnamınin tarzı imll;ı ~artnıııı'" 
yazılıdır 

- -
( Mtllit1f'l)ln f'debf romanı: 11 yerden kalktı: 

- Ya!.. 
- Aman Allahım bu ne 5,..:- ·menfaat:-"tesadÜf insanlar"i" ne de canlanan hep yalı,-y-emek, pa - E .. -Ne olacakartık?. · 1 

0
• 

cak. Yokus ta hiç çekilmiyor .. kadar değiştiriyormuş. Bunu, şa, servet, zenginlik filandı! .. bıali hulefasından olmanın 511 
Arkasından mektubu eline u

zattım: 

- İşte, bu mektubu gönder
miş. 

O, açıldığının, zarfsız olduğu 
Eıem izzet nun farkında bile olmadı. Hiç 

beklemediği, ummadıfı bir şey. 
Mektubu eline alır almaz otur

de benimle beraber bekliyordu.' - Ne mektubu, getir baka- duğu yerde kıvrandı, kımılda
Davet bu şekilde yapıldığına gö yım .... 

dı, arandı: 
re, Cahide vaziyeti anlatmak, Dedi. M~tubu vermeden: 
:ma: ı - Bunu size Mısırlı Pap, A- - Yahu .. Belkiys.. Hanım .• 

- Sen gelme... buk Paşa Cafer gönderiyor, de- Gözlüğüm ne oldu? ... 
Demek kolaydı. Yalnız bir dim. O da, hiç böyle bekleme- Bu saniyeler hala gözümün 

nokta kalıyordu. Yalıya gidin- diği için: önünden gitmiyor. Rüştü Efen-
ce, ya paşa: - Abuk Paşa mı?.. dinin hali görülecek şey,di! Za-

- Hani, küçük bey?.. Dedi, ve: ten eve yeni gelmiş, terli, yor-
Derse. Bunu da düşündüm. - Ne münasebet?.. gun gelmiş, gelir gelmeı puf• 

Babamı hazırlamak lazım. Na- Der gibi alık alık yüzüme bak layrak odasına girmiı, ceketi 
sıl ki, öyle oldu. Babam, akŞam tr. Zaten onun bu şaşkınlıgın- bir tarafa, yeleii bir tarafa fır
gelince, darı istifade etmek için böyle latmı,, ya~asını yatağının fu:e-

- Si:ı:e bir mektup var, bey- yapıyordum. Biraz daha açıl- rine atmıştı. 
t ıha... dım: - Size bir mektup var, bey-

De<lim. Her vakitki gibi kaş- - Sizi yarın akşam yalıya ye baba ... 
!arını çattı, sanki, kırk yıllık meğe davet ediyorlar... Dediğim zaman elinde ıpıs-
yabancısı ile konwıuyormuş gi Hele, bunu işitir işitmez bii- lak olan mendili ile terini soıtu-
bi: tün bütün hayret etti, oturduğu tuyor, söyleniyordu: 

Zaten şişman adam, ihtiyar bu saniyelerd<; babamda gör- adeta, bu daveti tesadüfün bü- nu bu. Beni anlamakta geç ~e· 
da. Ne kadar yıpranmamaya ça düm ve ... Hayret ettim! yük bir li'ıtfu, ömrünün sonuna kaldılar. Bu, yol da açıldı. - 1 ,~ 
lışsa kendisini ijzmese yine ta• - Abuk Paşa Hazretleri.. doğru başına konan bir devlet mektir! .. Abuk Paşanın yıı 1 1ş 
biat her geçkin bünyede bildiği - Pa~anın mektubu.. kuşu zannediyordu. Halim Paşanın konağı, Sa t ,: 

ni yapıyor! - Paşanın daveti. . . Bu, ilk heyecan, şaşkınlık ve şanın kasrı derken .. Bir b : r;· 
Mektubu, gözlüğünü bulur - Onun sofrası.. . 'Onun veı::diği gülünçlük geçtik- Rüştii Paşanın koltuğu olU!Fiij 

bulmaz, su içer gibi kolaylıkla Gibi sö~~er~ duyar duymaz ne t~ sonra,_?~_ban:. ~uya -~i~dileş- ~~r. Keş_ki benim adım da1 sııf okudu. Ve ... Arkasından ka11la- kadar degıştı, yumuşadı, gü- tı, fakat butun butun gulunç ol- tu olacagı yerde Reşıt 0 pr' 
rrnı çattı, bir saniye düşündü, iline; oldu. Adeta, kendisi paşa du. Bu sahneyi gözlerimden hiç mış. İkinci büyük Reşit. 
mırıldandı: olmuş kadar sevindi, onun yeri- kaybetmiyeceğim: lerdi! . ııefl ı 

- Amıı, ne kazası bu?.. ni, onun servetini almış gibi de- Aynanın karşısına geçti. Şi§- Bu, son tahayyül sahnesı 0~ 
Fakat, bu tereddüt, merak bir ğişti; heyecanın.dan aptallaştı! man, fakat, buru§uk yüzünü .. di kendisine çok heyecanlı. ~1ğı 

an bile sürme~i. Hemen' anlat- Mektubu okuyunca, ilk önce, Bodur, fakat, sarkık vücudünü kuvvetli geldi ki galiba, d~I o· 
trm: anncıme seslendi: yukardan aşağı süzdü, süzdü .. hulyadan ayıldı, fakat, Y111ee"' 

- Ben bir gece geç gelmiş- - Hanım.. Hanım.. Yarın Sonra elliyi çoktan geçen bu a- nun sarhoşluğu ile annoJ1le 5 

tim ya... akşam Abuk Paıa Haı:retlerine dam, on sekiz yirmi yaşındaki lendi: tılı 
Ben anlatım, o boyuna, hiç yemeğe davetliyiz. bi7 çocuk ~oppal~ğı il~ ve kendi - Hanım .. Hanım!.: 1\~ıl>' 

sesini çıkarmadan dinledi. Zan- Ve ... llave etti: elıle ~~ndı e~sesıne bır şamar benim "İstanbolin., len sa.~eıJ•· 
nediyordum ki, ben kazayı, na- _Hani 0 methur paşa .. Mı- attı, soylendı: tan çıkarmanın zamanı " oıı 
ııl olduğunu anlatırken o kıza- sırlı zengin paşa yok mu, ona?.. - Hey koca Rüştü, hey!.. Tevekkeli, ben sana aınall· .. 89~ 
eak, köpürecek, Bakıyorum da, birdenbire te- Beklediğin günler geldi. Artık, !ara dikkat!.. Demezdim- , 9· 

- Ne işin vardı?.... ri soğuyan, puhlaması g.eçeA, vükela konaklarına davet edili- şimdi artık sırttan çıkarılr"' 9 i• 
Diyecek. Şimdiye kadar bana yorgunluğu biten peder bey, yorsun... cak günler geldi. Bir de baıtbeı1 

gösterdl(i yüz hep buydu. O, - Kaza... Dalgın, kendinden tamamile kide bir: "Damatlıgınd~~ ,111' 
böyle gözükmeğe, ben böyle Kelimesini atzına bile alını- geçmiş, aynadaki hayali ile ko- bunları saklayıp duruY ) 
görmeğe alı~mıştık. H albuki, yordu. İhtimal, gözünün öı:ıün- nusan bir adam olmuştu: (Bimıedı 
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MiLLi \ t.."l 

C. Halk Fırkası Yeni bütçe 
Ba§ı birinci sayfada 

BllJı birinci sllyfada zı tebeddüller oldu. Bu tebed- tur. 

f ı . dülat tamamile halkın temayül&. Vekaletlerin harcirah fasılla 
tından mülhemdir. eroeat ır rında ';c. 25 nisbetinde tenzilat' siyeti vardır. Bu sahadaki aa ı S L •• F ! 

yete bundan bir ay evvel, fırka d ··k l kanın faaliyeti emago11 o - yapılmıştır. 
":numi hey' eti idaresinin intiha malda beraber halk tabakası a- Gelecek sene mühim zaruret
bı ile baılandı. İntihap edilen raıında bir memnuniyetsizlik 

1 
ler olmadıkca memurların bir 

kırk aza, encümenlere taksim hissi olduğunu da göatermiıtir. yerden dige'r bir yere nakilleri-
edilecek ve her encümen fırka d h I Hükfunet programın a a - ne tevessül olunmıyacaktır. Ve-
hayatının ayrı birer safhası ile kın bu temayüli.tma göre tadi- 1 kaletlerin merkez mefruşat tah 
me,gul olacaktır. Bugüne ka- lat yapmağa karar vermiıtir. 1 sisatlarından da mühim miktar
dar belediye intihabatı yüzün- Bu cümleden olmak üzere bazt 1 da tenzilat yapılmış, vilayeti e
den C. H. Fırkasının bu sahada vergilerde tadilat yapılacak, mü rin mefruşat fasıllanna doku-
ki faaliyeti mahdut bir idareye kelleflerin yükü azaltılacaktır. nulmamıştır. Bina inşaatında 
ıntinhanr kalmıttır. Fakat bun- Bütçede tasarruf nasıl tsaarruf temin edilmiştir. Ye~i 
dan böyle bu faıJiyet, anlattı- sene bütçelerinde inşaat tahsı-
ğun esular dahilinde pek cid- l b•li ... satlan tayyedilmLŞ· tir. Bu mey-
d. ı ül k o h yapı a ı yor!. ı o aı·ak ylirüt" ece tir. a a anda iktısat vekaleti bütçesine 
bugünkü fırka grupu içtimaın- Bu seneki bütçe 200 milyon vekalet binası için konmuş meb 
da, ırupun her hafta salı gü~. J raddesinde olacaktır. Vergiler lağ çıkanlmr;;•.rr. 
!eri -hatti ruznamede bir tey de yapılacak tadilat münasebeti Ankara'da inşası mevzuu
olmazaa bile- müntazaman içti- le varidatın tabii o'.arak tenzili bahs iki vekalet binasının yapıl 
nıaı tekarrür ettirilmiştir. yüzünden masarifın de o nisbet ması tehir olunmuştur. 

Halk Fuka11, tek bir fırka te azaltılması lazım gelecektir. -- -
hali_nde, me~leketi y~'-'.'.ız başı Hükumet, bütçenin tanziminde Niçin yandı?. 
na ıda_re ettıkçe te~kilatına e- ı tasarrufu esaslı bir şiar olarak Beylerbeyi Küplüce mahallesinde 
hemmıyet vermemege başlıı.mış almı&tır. Fakat bu kadar mü- Bahri paşa kerimesi Zekiye hanımın 

B b' d b' ı % 4 katlı ve 35 odalı köşkü dün yanmış-
t~. unu ıraz. a. ta ıi gör.~e.< 

1 
him bir yekı1nu tıı.sarru.<Ia te- tır. Yangın arabacı Niyazi ve balıkçı 

lazımdır. Rakıpsız tetekküller mine imkii.o yoktur. Bunun için Süleymanın oturdukları ikinci kattan 
ekseriya kendilerini biraz kayıt her vekahtin bütçesinde az çok çıkmıştır. Sebebi meçhuldür. . 
sizlığa kaptınrlar. Y-eni fuka- ki 1 k H"l' Gene dün Taksimde köfteci Halı! ten sat yapı aca tır. u asa:, r d' . d .. kk. d km .. 
nın rakip halinde ortaya çıkma- . . h"k" . e en ının u anın a yangın çı ..,. 

~nkarada Mec~ısın v: ':' ume- ı kasap Ri" efendinin dükkanları ta
sı, H. Frkasını en çok bu saha- tın hummalı bır faalıyetı batlı-• mamen i~hmbeci Lamt.o, bakkal h
da teyakkuza ıevketmiştir. Tek yor. Bu faaliyetten memleket tavrinin dükkanl~rı kısmen yanmış
rar ederim, bu sahada H. Fır- için pek çok iyi'.ikler ckığacağı- tır. Yangının sebebi belli değildir. 
kasının pek yakında büyük fa- nı, işleri yakından ğörenler ve ~--•••••••••11111!! 
al\yetine ,ahit olacajtn:. alakadarlarla görüşenler çok i- SEYR;SEF AİN 

Demagoji ve halk.. 
yi anlıyabiliı·ler. 

Hükumetin programında ba- AHMET ŞÜKRÜ 

Emniyet sandığı enı- 1 

lak müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mcrbunltırı cins ve Uc\·'ile mevki 13orçl:..ınun 1 

. v~ m~ş~cmi.l!tt i~mi J 

5250 2827 Beyoğlunda Ferıkoy ıkıncı kısım mahallcsınde a-
tik Haso ve Hnnnoğlu ve cedit Harumoğlu soka- ' 
ğmda ~ski 42 mü kerrer ve yeni 34 numaralı yüz 
altmış altı arşın arsa üzerinde kargir dört katıa 
dört daireyi birinci katta antre, bir mutfak, bir ha-

lliyı havi 1 numaralı dairesi ikinci katta bir sahanlık 
mevcut olup burada dört oda, bir sofa, bir halii, hir 
mutfağı iki numaralL daireyi üç ve dördüncü kat-

1 
!arda ikinci katuı ayni birer daireyi havi ve iki yüz 
de birer şahniş ve ikişer balkonu mevcut bir apart

1 

manm tamamı. Orhan Mithat Bey 1 
300 2892 Kumkapıda Tavaşi Süleyman ağa mahallesinde 

Ördekli bakkal sokağında eski 23 yeni 1 7 num<1ra 
lı yetmiş beş arşın arsa üzerinde kil.rgir iki katta 1 

ocak tulumbalı kuyu altında bodrum üst katta biri 
ufak olmak üzere iki odayı havi bila gedik muay- \ 
yon mahalli müştemil beroer gediğinden münka-

1 
lip bir dükkanın altı hisse itibarile üç hissesi İ 
Abdülhay Avni ve Ahmet Hamdi ve Sadi Beyler 

111225 3171 Beyoğlunda Küçükpangaltı mahallesinde Cabi ve 
_Bekçi sokağında eski 16, 18, 20 ve yeni 21, 23,25 
numaralı yüz elli arşın arsa üzerinde maabodrum 
kArgir üç buçuk katta dokuz oda, dört sofa, bir an
tre, bir kiler, beş daraça, bir mutfak, bir kurnalı ve 
banyolu soğukluğu havi hamamı çamaşırlık ve 
kalörifer mahalli, odun ve körnürJ:lk ve dokuz yüz 
arşın bahçeyi havi bir haneni:- hisse itibarile 
beş hissesi. "dam Ağani 

· 5500 4272 Kadıköyünde Osman ağa mah;. _,,inde Rıhtım is- · 
kelesi sokağında eski 15, 15, 15 mükerrer ve y'!ni 
2, 4, 6,8 numaralı beş yüz seksen arşın arsa üzerin 
de kargir altı katlı ve on iki daireden ibaret olup 
tek numaralı daire~er altış:U-, çift_ numaralı daire- \ 
ler yedişer odalı bırer korıdor, bırer banyo, birer 1 
mutfaklıdır. Yalnız on, on bir numarah dairelcrj 
beşer odalı olup daraça ve çamaşırlık ve ayrıca beş . 

• odalr bir katlı dairesi ve gene bir kat üstünde üç 1 

oda, bir mutfak, bir kapıcı odası ve on iki kömürlü. 
ğü ve iki yüzkırk altı arşın bahçeyi havi yenice bir 
apartmanın nısıf hissesi Mösyö Rigard' 

120 ltı051 Samatyada İmrahor llyasbey mahallesinde Camii 
şerif Aliefendi sokağında eski 18 ve yeni 24 numa 

!\lorke• /1: nt•; Galata köprıı 
lloşınJa; Beyoğlu 2:J62 Şub! 

acentesi; Slrkeci'd' Mühürdır 

zade hanı al tında. Tel.fon l•t 
2740 

3 Te~rinisani pa~ırtesi Ha'l -
dırma rostası yapılmıyacaktır. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 4 te~rinisanı 

,;alı 17 de Sirkeci rıhtımın ia 1 

ı...ıkarak Celibolu Çanakkale 
l\ııçiikkuyu, ~:dremi•, Burh~~\. 

ye, A )'\"\lığ ı gldece'c v, tlö

niış~e aynı iskeleleri~ blrlikt~ 

Altınoluğ'a u1;rayac1ktır. 

Azinıctte Gelibolu için yük 
nlınnıaz. 

Mersin postası 
( ç ,\:'\:\KKALEI vapuru ~ 

T~~rinisaııi çar~anıbJ 11 de 
Galata rıhtımından kalk:ırak 

Çanakkale, lzmir, l\:ilhi '• Bod
ı um, R 1tlo;, l<'ctniyı:, Finike, 
,\n nll a, lll;\iye'ye uğray·ırak 

:\\crsin'e gU~~ek ,.e dönci~te 

ay.ıı iskelekrı~ Tr.~cıcu, 

,\nanı or, Kuıad;ıoına uj(r:ı· 

yacaktır . .\ndirli, Kalbıı yoku 
ve ylıkll p;idi~ ve .e~işte Fcthi
ve'de aktarma u ·tile alııııp 

~ crilır. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmut Şevket Pa~a) vapuru 
4 tcşrin"ani Sa 1 ı akşamı 

Galatl rıhtl~ından kalkJrıık 

Zonguldak, lnebolu, ,·. ııop, 
Sa,nsun, Giresun, Tra'.ızon, 

Rize'ye gidecek ve dönüşte, 

Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun,Ordu, Ünr:, s~mscı~ . 

"'nop, lnebolu, Zoncıılda~ 
u ~ravarak t?:elecelmr. 

ralı seksen beş arşın arsa üzerinde ahşap üç katta :-•:::::::::::: 
dört oda, bir sofa, bir taşlık, bir toprak avlu bir j 
mutfak, bir kuyu ve on dokuz arşın bahçeyi havi 
muhtacı tamir bir hanenin tamamı. 

Şerife Hamın, Ali Efendi 

Yelkenci vapurları 
l{aradeniz po.:it;ı51 

SAMSUN vapuru 5 
teşrinisani 

ÇARŞA~1BA 
günU ak,aını 18 de Sirkeci rıhtı · 

mından h.reketle ( 7..onguldak, 
lnebolu, Samsun, Onlu, Giresua. 
Trabzon, Sürmene ve Rize iske
lelerine azimet ve avdet ede· 
cek.tir. 

Tafıllu için Slrlcecldo Yclktncl 
hanında idin acente.sine milra· 

caa_ Tel l<tanbnl 1515 

5200 20158 Beylerbeyinde eski ve yeni Havuzbaşı sokağında 
1 eski 8,8 ve yeni 25 - 27, 25 - 27 numaralı beş yüz 1 

seksen yedi arşın arsa üzeıjnde bir katı kar gir, iki/ 
katı ahşap olmak üzere on beş oda, dört sofa, iki. 
salon, iki kömürlük, bir odunluk, üç kiler, iki taş
lık, bir mermer antre bir hamam, tavan arası ve 
elli arşın arsa üzerinde münhedim mutfak, ahır 
olarak kullanılmaktadır. Bahçede iki havuz, bir 
sarnıç ve doksan beş arş,ın arsa üzerinde su hazine 
si bir dönüm sekiz yüz altmış sekiz arşın bahçeyi 
ve on üç dönüm fazla bahçeyi havi bazı çerçeveleri 
ve kaplamaları muhtacı tamir bir köşkün tamamı. •••••••••••• .. 

Mehmet Asrın Bey lstanbnl Llıeleri mubayaa! 
Yukarda cinsi ve nev'ile semti ve numaraları muharrer em- komisyonundan; 

1. · Çamlıca Kız Orr• mektebinde va ı gayri menkulenin ıcra kılınan aleni müzayedeleri neticesin-
de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerine takarrür yapılacak !kalorifer ıeılsaıı 23· 11-

9JO tarihine mUsadif pazar günü 
etmiş ise de mezkur bedeller haddi lil.yıkında görülmedig-inden 

sut 16 da ihalesi icra lıılınmak 
tekrar (otuz bir) gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ll.zere kapelı zari usullle münaka-
ve 6kanunuevvel 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i ka- 11ya konulın~tur. Ke ilnameyı gör
rarlannn çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkilr mel< ve tlfsililt almak ı teven talip· 
da saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müracaat krin koınisvon kitabetine muraca-
e lemeleri liizumu ilan olunur, .a.Wı:ı. · 

l'AZ.ıırı r.:.r ·' 

Emniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

46S 

120 

K "l ·ı· atı (arar ı arıı 

Mcrhunatm cins ve nevi ile &rçlunun 
mevkii ., müştemil!tı ismi 

32 Beylerbeyinde Burhaniye mahalleosinde Rasim-
ağa sakağında eski 12 mükerrer ve yeni 16-1, 
16-2 numaralı elli altı arşın arsa üzerinde ahşap 
bir buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa 
üzerinde bir buçuk !katta duvaı- taşından bir fırı-
nı havi bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa. 

297 Galata Şehit Mehmetpaşa mahallesinde Us
tupçular sdkağında eski ve yeni 17 numaralı elli 
altı arşın arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret 
bir dük!kil.nm nısıf ıhissesi. Bekir EL 

465 664 Çakmakçtlarda Dayehatun mahallesinde Valde 
hanı ikinci kapı alt katı mevkiinde eski ve yeni 
39 numaralı yiiz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde 
kargir ıbir katta, üs.tünde hana ait diğer eşhasın 
odalarını havi bilahava bir odanın tamamı. 

Hacı Kazim Ağa. 
SIZ 1507 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde eski · ~ 

Yeni Şifahane ve yeni Türbeişerif sokağında es
ki 13-13 mükerrer, 13 mükerrer, 13 mükerrer ve 
yeni 11, 13 numaralı yüz beş arşın arsa üzerinde 
kil.rg'~ bir katta üstünde asma katında pasa oda
sını ve otuz üc arsın bahceyi ve altında bodrumu 
havi bir fırını~ yÜz yirm( sekiz hisse itilıarile elli 
bes hissesi. (Meikfir fırın mahalli haraptır). 

· Nadire H. 
255 2462 Üsıküdarda Muratreis mahallesinde Çavuş.dere 

sokağında eski 121 ve yeni 153, 153-1 mak!Up' 
numaralı iki yüz kırk arşın arsa üzerinde ah'jap 
iki katta ve iki bölükten ibaret olup bir bölüğü 
yedi oda, bir sofa, bir avlu, bir mutfak. diğe.r .o.ö
lüğü iki oda, bir mutfak ve harap gayrı kabılı ıs
timal üç kuyuyu ve iki yüz doi<san arşın bahçe-
yi havi bir hanenin tamamı. Raşit B. 

1000 2543 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Selimpaşa-
taşı caddesinde esıki 11 ve yeni 9 numaralı yüz 
altmış dört arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
yedi oda, bir sofa, bir malta taşlık, otuz arşın ar
sa üzerinde ahşap bir katta mutfak, bir kuyu ve 
iki yüz altı arşın bahçeyi havi, dahill bazı sıva
ları noksan, haricen kısmen tamir edilmiş, yeni
ce bir hanenin tamamı. Hayriye Hanım, 

:Mehmet Necmettin B. 

Kot kömürü ve mazot ınuna~os~sı: 
Kilo 

20,000 
6,500 

kok kömürü 
Mazot 

Pendik bakteriyolojihanei baytarisine uzum olup ml!'ıa\;ı<ay 
konulan yukarıda mikdarları yazılı kok könıllni H' mı; ıt .'i er~ 
rini>ani 930 tarihine müsadif çarşanba günü ~:.at ı .ı de :ılcn 
münakasa suretiyle ihaleleri icra kılmacaj';ından itaya tal p cıl.ııı 
!arın yevmi ınezkOrda ve şartnamelerini görmek iste) cnkriıı d 
her gün delterdarlık binasında müessesatı ikfüadh·e m ıbavaat ko 
misyonuna m(iracaat eylemeleri. · · 

lstaubul ncaref borsasın~an: 
Bor5<ımtz ıuu hayacılanndan olup ahiren vefat 

beyle Borsadaki muamel!tından dolayı bir ihtilalı 

gürı zarfında Borsaya müracaatlarL 
- - ·~~~~~~~~ 

eden Pate 
olanların o ı 

lstanbul Gümrükleri · 
baş müdurlüğünden= 

!\lezuncn l~tanhul'da bulunan Bodrum Gümnık !\1üdt.riı ı ıaı..~ 
beyin üç gun zarfında Ba~mt«ilırlğümüze müraca:ıtı. 

Tütün inhisarı umnmi mü· ı 
dürlüğünden: 

b 'eke (.15 tc~rini>arıi 11:10) çar~amba günü kapalı zarf'a rrıi 

ııakıı><ı~ıııın ~:ı, ılacai;ı ili\ıı cdılen (300()00) yarda be) az kano 
çenin miinaka. a<ı ı;örıikn '. zum iizer:ne ( '26 teşrini<a•ıi 930) ~a 
~anha p:ıınunc talik olunm .ı~tur. 

* * 
Tütün inhisarı umumi mü· 

dürlüğü.nden: 
200 : 

2000 : 
ıoou 

Paket ~ ırı l.ap;ul 
adet res,·iyeci zımpara 

., .\larsngoz " 
2.;o .., Slin~cr 

kı\p;ıdı 

.... 

100 kilo Kaol birer kiloluk tenekelerde 
20 ,, " 250 gramlık ,, 

330 2951 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Meydancık 
sokağında eski ve yeni 12 numaralı doksan arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda, iki sofa, 
bir toprak avlu, iki kuyu ve elli arşın arsa üze-~ 

1 rinde bir mutfak ve beş yüz kırk arşın bahçeyı lst. Belediyesi ilanları 
havi eski bir hanenin tamamı. İbrahim Ef. 'iiıımmı:m•ız::ı:mm:mm•miıılmmmm••••••

:\kzklır ~vuını aleni münakasa ile satın alınacaktır T 
olanların yuztk 7 ı /2 teminat akçesiyle ( 8 teşrin bani cumarte 
ırııniı saat 1 l t1e Calatada mühayaat komisyonuna müracaatları. 

Emine H. 
95 6378 Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde Aksaray 

caddesinde eski ve yeni 82 11a 88 numaralı yüz 
qtu7. bir aPŞından ibaret münhedim dört dükkan 
arsasının tamamı. Alaettin ve Kil.zim Beyler. 

25 6783 Üsküdarda Selami Aliefendi mahallesinde Ke
resteci Mani! sa'.<ağında eski ve yeni 2 numaralı 

dört yüz arşından ibaret münhedim hane arsa-
sının tamamı. Mm. Dikranaki 

185 8398 Salmatomrukta Kefevl mahallesinde Taşcı so-
ka<Yında eski vt.: yeni 2 numaralı yüz arsından ,., 
ibaret münhedim hane arsasının tamamı. 
Muammer Mustafa ve Arif Efendilerle Egma 

Hikmet, Emine, Remziye ve Seher Hanımlar. 
605 8588 Koskada Cobaniga namıdi<>cri Çobançavuş ma

hallesinde- Havuzlu sokağında eski 17, yeni 16, 
18 20 22 numaralı üç yüz arsın arsa üzerinde • • 
istihmam mahallini ve keza iki yüz elli arşın 
arsa üzerinde camekan mahallini ve yüz arsm 
üzerinde adi kargir iki~er katlı ve birer odayı 
havi iki haneyi ve iki yüz elli arsın bahceyi havi 
(Havuzlu hamam) namile maruf bir hamamın 
tamamı. Hatiçe Nedime H. 

Yukarda cins ve nevile ı:cmti ve numaraları yazılı enwalt 
gayri menkulenin icra ık.ılınan aleni .. müz.ayı:ıı~ıeri. neticesin~e 
hizalarında gösteriLen bedellerle musıterılerı uzerınde ta.karrur 
etmiş ise de, mezkur bedeller haddi lavikında görülmediğin
den tekrar on bes gün miitldetle ilan edilmelerine karar veı il
miş ve 19 tesrinisani 930 tarihine mihadif çarşamba günü kat'! 
kararlarının ~ek;ımesi takarrür eylemi~ olduğundan yevmi mez
kurda saat o~ dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müraca
at eyle..meleri lü 7"..,.,•ı ilan olunur. 

-- · ~r ıkat ınnnaka~ası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
l\lektcbc muktazi 300 çeki odun (2000) kilo me~e köuulrü 5 

ıesrinisani 930 tarihınc müsadif ça~amba gilnü saat 14 te ihale
le;I icra edilmek uzrc k~palı zari usulile ayn, ayrı . münakasa!.a 
vazedilr-:i~tir. Taliplerin şeraiti münukasayı anlamak ıçın her gun 
Delterdariık bina:;ında müesse:;atı ikus:ıdiye mıibayaat komisyonuna 
ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkör ko
misyona müracaatları. 

Istanbul Tica1 ·et Müdürlüğünden: 
1 t bul Arabacılar C.miyetlnin idare heyeti intihabı Tlfrlııllanlııln 

• vı' ;nlncl 511ı ve çarşamba günleri yıpılacaktır · 
Sal güaii sut 9 dan lll r• kadar lstanbul ciheti 

1 
13 ton 16 ya • Beyoğl• ciheti 

c"u.amba gÜnı uaı 9 do 1 il ye kadar Üsk.Udaı ft ladıköy clhıtlıri. 
13 to.a lG yı kadar Sirkecide cemiyet merlcez!ndı • • • 

Alükadarlanıun mezklı.r &ilıı TC ıutlerde araba durak yerlırtııde n .,._ 
erkezinde revlerini vermık i!Iere hazır bulunmaları ilin olunur. 

'"''~aıı1ını BaFar MMiriJeün~e~ 
lkdsat Vekillet! namını sıtln alınacak seksen beş ill y1IJı adtt ]eter 

Şeror fabrikası mamul~undan bordixo aletleri 5 'fefriıılsanl 980 tarlhlnı 
mtısadif çarşamba günu saat on be~te. Defterdarlıkta . komisyonu malınm 

d . inde aleıı! münaka;uı icra edileceğinden ralıp olanlınn mllnılı:ua 
aıres . d. ·· ı ıı•- ı ~eraltlnl anlamak ıızre mil iirıycte muracaat an ... o wıur. 

lslao~ul uuıuıni lneclisi to~lanı1or: 
İstanbul vilayetinden: 
İstanbul Umumi Meclisi, teşrinisaninin 6 n 

perşembe günü saat 14 de belediye merkezinde! 
dairei mahsusada birinci içtima senesi müzaker; t 

tına başlıyacakbr. Ruzname aşağıda yazılıdı ı 
Keyfiyet azayı kiramın adreslerine ayn ayrı tel 
liğ ediln1ekle beraber gazetelerle de ilan olunu, 

1 inci içtima 1 inci in'ikat 
Müzakere Ruznamesi 

1- '.\!celisin açılması. 

2- Rtb ı ekillerrilc kıltipl~rd~n mürekkep riyaset 
ye daimi enciımen ile tli~er encumenlerin intihabı. 

divun• 

3 929 hesabı kat'i:i. 
4 - K~ nuını ~ni iptida<ından muteber 

bütçenin tevdii 
olmakı üzere beş a} 

* 
l:;tanlıul bckdiye:;inden: Kam-

biyo ile rıJ,ıkadar olmıyan \'C 

tllor markalı altışar tonluk müs
tamel iki kamyon pazarlık!~ 

~aon' alınmak üzeredir. Ayni 

evsafı haiz kamyonu olanlar 
525 lira teminat akçesi ile pa

zarlığa iştirak için 6 te~rlnisani 

930 per~cmhe ~ünü saat on beşe 
kadar ve izahat isteyenlerde 
daha evnl levazım müdurlü
ıtüne müracaat etmeleri. 

• * 
lstanbul belediyesinden: \ 

buklu p;az depolarına p;öndcril 
me\'ftdı nıuhrika Ye ecza. ı 1 
yeyİyenin beher kilo ı::ıdan 

rincı ay için yirmi be~ iki 
ay için 1 ~ mute:ıkıp aylar 

On kuruş ~rdıye re. m u 
Cemiyeti umumi ·ei bclcdı)ı 

tasdik edilmiş ve bu tarif ı 

15· 1 l -9JO tırihindcn ltlbaı 

tatbiki mııkancr hu'unı·u~ 

dıığu ilAn olunur 

inkara Nalia Ba~ınü~en~islilin~en: 
5000 lira tahsise o mukahilinde biri heyeti tdti~iyeye ınalL l 

teferriiatlı, altısı, heyeti fenniyeye mahsus tcfcrrüatsız mu,ta 
60-78 adette mahruti çadır kapalı zarf usulile m;inaka;· ~a. k 

muştur. 

Bezi (emprernebl) lngillz mamulatından ve sair levazımı yı 
olacaktır. Millt müdılaaca ihale olunan çadır evsafını haiz vt 
şeraite mutabık bulunacakttr. 

Talipler heyet teltişlye çadın için kataloglarını tetkik ede• 
encürneııl dairnlye irae ve izah ederek kabul olunan ~ekil nur 
ne ıttibu edilecektir. Mahruti ve heyeti fenniye çadır!.ırı 'an 
menin aynı bulunacaktır. 

Yevmi ihale 16 T. sanı 980 pazar gi.ınü saat on lıeşt~ e 
meni daimi vlllyettedir. '\fünakasaya iştirak rdccek"r ih.ı 

dan evvel 400 liralık banka teminat mektupla ile l:>i 1 ~tı; c 
varakalarının münakasa kanunu daire>inde cncıimeni da :ni 

yet riyasetine tevdi etmdcrl ve şartnameyi tetkik iç• n AnJ.. ın 
lstınbul Nafıa başmühendisli~ine müracaatları ilAn olL":ur. 
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50 KURUŞ • 
fYARE CEMIYETlı~ • 
JŞUBELERINDE 

-.-.!A:~dnddz. · vE 
Ki APÇILARDA SATILIR - . 

Meşhur 

Karta:Iı "Nieso,. Tıraı 

bıçaklarını her yerde 

arayınız 

" Kartal ,, res.mine ve • Nieso ,, 
markasına dikkat ediniz . Zira 
"ı "ieso. markası bıçağın mükem
meliyetine teminattır. 

Taklitlerinden sakınınız 
Türkiye için umuınl vekili: ls

tanbulda ~·incancılarda Ar•lan 
~·resko ban 'lo. 16 - 17 Tdefon: 
lstanbul 3933 

Emlak ve Eytam bankası 
.nüdürlüğünden: 

umum 

:\kvkikrlle evsa!ı mahsusası aşağıda yazılı iki parça emlAldn 
a[ışı müzaytdeye konmuştıır. 

1- :\1üzayede kapalı zarf usulil iledir. ihale 1 O Teşrinisani 
130 pazartesi günü saat onalcıda Banka idare meclisi huzuru ile 
cra edi!Lcektlr. Talip olanlar beher mülkün hizasında göscerilen 

nikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını 

'.eklif mektupları ile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 

;hale meclisine ycti~mek iizero taahhütlıi olarak postaya tevdi 
ederler. 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak şartilek siz senevle 
[akaide istifa olunur. 

3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir Şubelerimize veya 
Umum Müdurlük Eml!k idaresine müracaatla mufassal f8rtname
ınizi mütalaa etmeleri Ye müzayedeye iştir~k halinde bir nüsha
nru alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
645 No. ~levkli Cinsi ve nev'i E.m!Ak No. Ternina 

41 Bc~ikta~ Abbtısaga Bostan etrafı du- 4, 6, 8 500 L 

7! 

eden 

mahallesi Hasan- varla muhat iki 
paşa deresi kuyusu mevcut tak· 

rlben 2880 metro 
murabbaı arııl. 

Üsküdarda Altuni- Ahır ve samanlık 
zade valde bağı. gibi mebaniyi ve 

tahminen 167 dönilrn arazi. 

81, 38, 35 600 L 
iki kuyuyu ihtiva 

Erzak münakasası 
Yüksek Baytar metebi rektörlü

ğünden: 
Y!ıksek Baytar ve küçük sıhhlyei hayvaniye memur mektebinin 

ekmek, eı, erzakı mütenevvi• ve mekülau hayvaniyesi mevkii mü
nakasada olup 12 T. san! 930 çar~amba günü saat 14 de kapalı 
zarf usulile ihaleleri ayrı ayrı icra kılınacağından talip olanların 
şeraitini anlamak üzre her gün ve yevmi ihalede Defterdarlıkta 
ilmsat mübayaa komisyonuna müracaatları. 

i?IOV 

~Kı~RENtEHE: KATRAN HAKKI EKREM 
Erzak 

E \11. l(.'t'JJ_,1 R P Dalma hazırdll 

Mahkemede, 
yazıhanede ve 
bekleyemediği 

Mektepte, 
kelimelerin 
her yerde ve levazımı saire münakasası: 

Yüksek orman mektebile or- EVER~ARP 
man Ameliyat mektebi ilanı 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 

1 

heman yetışır ve va;r,ı fderl 
kolaylaştırır ve güzelleştirir. 

Büyükdere BahçeköyUnde kain yüksek orman mektebile orman ame
liyat mektebinin yedi aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini götmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 12 teşrinisani 930 
tarihine müsadif çarşamba günil saat 14 de Defterdarlık binası dahi
linde Müessesab iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Her desende ve her 
renkte mürekkepli 

kalemler vardır. 

~nıuıni acenlaları: 
Sidney Nowil ve 

Şürekası 

Hiç beklenllmedlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Piyango bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~~O 
BiLETiNi ALiNiZ. 

4 ÜNCÜ KEŞIDR 11 'fEŞR1Nt 
SANİ 1930 DADIR. 

BUyUk ikramiye 

45.000 Liradır 

lstanbul Gümrükleri 
• 

Baş müdürlüğünden: 
Baş Müdürlük binasile lıtanbul ithalat ve Ticareti Dahiliye 

Gümnikleriniıı işgal ettikleri katın ve yolcu •ılonu dahilinde 
badana, boya ve sair tamiracı aleni müuakasa sprctile yaptırılacakcır. 

Diplomalı mimar ve mühendis olması ~mgdcn talipler bu 
baptaki şartnam~ye ıtula hasıl ederek mtiııakasanın ) apılacağı 
8-1 1-930 Cumartesi günü saat 14 te vesaiki lilıimeyi hamilen 

Baş Müdür!Uktekl komsiyona müracaatları..;_· --·-------

Mu~telil erzak; ~az, ~enzin ve arpa 
saınau ınünakasası 

Istanbul Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

931 srnesi mayıs, gayesine kadar mektebe mukcazi (22) kalem 
erzak ve mekQIAtı Hayvaniye gaz, benzin ve saire 5 teşrinisani 
980 tarihine müsadif çarş·ımba günü saat 14 te ihaleleri İcra kı

lınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Talip· 
!erin şeraiti münakasayı anlamak için her gün Defterdarlık bina

ıında müe1Besatı iktısadiye mübayaat komisyon una ve münakasa
ya tştirak etmek için de yevmi ihalede mezkQr komisyona mira
caaclar•. 

Tütün inhisar 
müdirliğinden: 
100 kilo : Karpit 

15 adet: Pirinç saç levha 
86 ,, : Çelik • • 

6 " : Tesviyeci mengenesi 

umum 

Mübayaası tekarr!ir eden hu levazım için evvelce yapılan alent 
münakasada tüccarın teklif ettikleri flatlar haddi Jayik görülme
miştir. Talip olanların, son flatlanru Yermek üzere ( 17 Teşrini

sani 930) 1ıazartesi günü saat 11 de Galatıda mübayaat komis
yonuna mlıracaatları. 

Muhim ilan 
Tark Anonim Eloktlrik şarketinden: 

SilAhtar ile Kurtuluş arısında 

ytiksck ttvcttilrlU bir baval hıt tesis 
edilmiffü. Bu bıırı her ne ıuretlı 

olursa ol~un tem., ermek ölümü in· 
ıac edeceği muht< •. ı ahalinin cid
di nı•arı dikkatine arz olunur. 

Binaenaleyh, balkın direklere tır

manmak, tellere uçurtma tıkmak ve 
tellerin merbut bulundugu fincanları 
( lıolltörleri ) kırmaktan Hkınması 
icap eder. 

Harta yere diltmi:ş bile olsa, ber 
hangi bir tele dokunmak dahi ölüm
it neticelenen bir kazayı mucip ola
bileceğinden yine ıehliktlldir. 

Bugünlerde bati• sureıi kıı'iyedt 

cereyan verileceği ve tecrübeler ya
pılacağı cihetle şimdiden tellerde 
daimi surette Ct!eyın mevcut farz 
edilm,!ldlr. 

Binaenaleyh hattı buara uğratacak 
ve cereyan itasını ıektedar eyllyecel< 
her hareketin hnkuku umumlyeyi 
!biti eden bir cOrUm teşkil edeceği 

muhterem ıhaliye liAn olunur. 
l<tadbul, 2 Tetrlnisınl 980 

ZIYKI SADIR 
~ Tık n feı<, ısm ) ve her 
nefes darlıgının kat'! tedavisi. 

Dr. ZEN O P 

nevi 

B. O. Parmak Kapı Yeni Yol 19 

Dr.HORHORONi 

Galata kevork 
Bey Han 

m:...,.Muhterem müşterilerimize<lllll 
Mağazamızdan alınmış kürk mıntolacın ve 
olanların mevsimin başlaması hasebile 5 
getirmelerini rica ve aksi takdirde tamlran 
bırakılacağı. ilAn olunur. 

tamiri bize ait 
giln zarfında 

gelecek srneye 

Mahmutpa,a KUrkçU Han 

11 + + •• , + •, + +, ,_..J. Beyko....mı ı ı 

.. ~~'~'! ~.~~,!;,.~~ ~M~~r..~,~1 
• Dleıelmotor • lınnı ve diğer iştial motörlerinl maharetle l<ullını· 

i bilecek ve ayni zamanda traktör ~oMrU şehadetnamesini haiz bir 1 
makinist arınıyor. Allkadarl.rının ve5ikalar111 hamilen Bahçe Kapı'd• 

4 Vakti Hanında 4 katta 28 ve 29 No müracaatları. 

a••••••••••••n•••••••••=•• 
Fati~ sulh ~~üucn butut nıabtenıesin~eo: 
Aşağıda isimleri ve mahal '. ve tarihi vefatlan yazılı ölüle-· 

Beyoğlv. Mektep sokak No. 35 rin terekesi mahkemertıiz<:;e tasfiye edilmekte olduğundan ala· 
muayene sabahtan •!4ama kadar. cak ve borçluların tarihi ilAndan itibaren bir ay ve iddiayı vrr 

- .. .. _ raset edenlerin üç ay zarfında hizalarında yazılı dosya numa.ra· 
I.t. 4 uncu ~cra memurlugu?danı larile İstanbul Adliye dairesi Eytam mildüriyetinde tasfıye 
A~ık attkırm1 .~ ıle parldauyğua ,çei:!~kp memuru Ömer Faruk Beye müracaatları ilan olunur. 

gayrı men u un ne o • • M h J' f 
ahtaP hane. Daııya numeroıu Mnteveffanm ıımı a al ı ve atı 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 929.59 fımail oğlu irfan Gureba h11taneal lıtanbulhı 
mahallesi, ıokafı, numaraaı: Edir~e M t f Zllhttı 
kapı Kariye Atikalipqa m. atik " us a a " • " " 
cami cedit boıtan ı. atik 21 No. 929· 76 Haaan ,, Hilıeyın Corrahptıa haıtane.ı 

Takdir olunan kıymet: 869 lira. Muatafa Sllleyman ,, ,, 
Arttrnnanın yapılacağı, y•, gün ° ,, ~ . 

eat: lat. 4 üncü icra dairesinde 6 - ,. Hakkı " mın ,. ,, 
12 - 930 t. a. 13 ila ıs,ı; a kadar. " Mehmet ,. mor ,. " 

1 - lıbu ıayri menkulün artbrma ,. Abdullah ., İdrlı " " 
ıartnaıneıi 22-11-930 tarihinden ,. Yusuf ,, Mehmet ,, ,. 
itibaren 930 - 328 No. ile lıt. 4 iiıı- Osman ,, Ömer ,, ,. 
cü icra daireıinin muayyen numara- " V hb 
unda herkesin ıörebilmeai için açık· ,. Oı:;ıaıı " e 1 " t1 

br. ilanda yazılı olanlardan fazla ma- ,. Hamit ,. Yusuf " " 
lümat almalı iıtiyenlerf, iıbu fal'tna- ,. Kizım ,. Muıtafa ,, ,. 
meye ve 930 - 328 doıya numaraıl- Devrİf ., Muıtafa ,. ,. 
le memuriyetimize müracaat etmeli- 929~'57 Gül kız hanım binti Ahmet Hatekl " 

dirz _ Artbrmaya iştirak için yukar- 927· 74 Keçecilerde karabaş mahalleaindo mescit ıokağın• 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temin· da 11 ı umerolu 11anedo mukim iken vefat odeO 
nal gösterilecektir. Fatma Hanım bin ti Hllleyln 

3 - Haklan tapu ıiclile sabit_?!~- 929-51 Aksarayda kaaap ilyu mahalloıinno çavuı :ı:ad• 
yan İpotekli alacaklılarla diier ...;...... ki 
darların ve irtifak hakkı ıahi,plerinln sokağında 10 numerelu hanede mutaıarrıfan mu • 
bu haklannı ve huıuıile '>1:iz ve mas- me iken vefat eden Dilyunu umumiye hademele• 
rafa dair olan iddialarını iıbu ilin ta- rlnden Mehmet ağa kerimesi Naime hanım 
rihinden itibaren yirmi ıün içinde ev- 929_ 74 Fatihte İskender pqa mahalleıiodo Alımodiyl 
rakı müıbitelerile birlikte memuriye-
timize bildirilmeleri icap eder aksi caddesinde 91 numerolu hanede mutaıarrıfan mil" 
halde haklan tapu ıicillile sabit olmı- kim iktın vefat eden Davut otlu Mehmet ata 
yanlarla satıı bedelinin paylqmaaın- h • d f t d 1 · t k tt"kforl Balıklı rum aatanesın o ve a e en erın er e ı da hariç kalırlar. 

~~~~~~~~~~~~ 

lükse~ MO~en~is ınekte~i nıu~aJaat ko- C:.ümrükler u~um ~üdürlüğünden: 
DIİSJODUD~an: T urk ve gumruk bayrak-

4 - Göıterilen ıünda arttırmaya emvali ıehri halin 6 ıncı portembo gllnll 1aat 14 de mahalleO 
iıtirak edenler arttırma tartnamealni ıatılacağından taliplerin yeYm Ye ... ti mezkürda memura••• 
okwnuı ve lüzumlu malumatı alımt mllracaatları i!&ıı olunur. 
bunlan tamamen kabul etmiı ad ve 

itibar olunurlar. Oıtünde bırakılan Yedı"kulo Ermeni haat:ne~indo Yofat edenlerin muhııJle• gayri menkulün bedeli zamanında ve-

~~0 Paıtoıuk kuma, ları yaptırılacaktır 
563 elbiıelik ,, 

Mektep talebui için lüzumu olan yukarıda mıktan yazılı 
yerli kumat kapalı zarf uıulile mubayaa edilecektir. Mlloa
kaa11ı 18-11-930 tarihine mll1adif salı gllntı aaat 14te yapı
ıacaktır. Taliplerin tartnameıini ve memhur numunesini gör
mek llzre mDracaatları ve teminat akçelerin! milnak au gü
nünden ene) mektep muh11ebeaine tevdi 11tme:cıi ilin 
olunur. 

~ı~~at ve i~tiınaı muavenet vetalefin~en: 
Diyaribdir numune hastanesine muktezi 60 kalem i!Aç ve 

'.ebbt malzeme kapalı zarf usuli ile mubayaa edilecektir. :\liinaka
sa müJdeti 2 J. 1 O. 930 tarihin Jen itilıarcn 20 gündür. Talip olan
ların ~artnameslni gurınek ü1.erc Ankarada sıhhat ve içtimai mu
avenet umum ınudürltigünc ve lstanbul'da sılıh ıt ve içtimai rnua-
ve~et müdıirJı;~üne nıııraca;ıt ctme]e•' , 

1 - Gümrükler ihtiyacı için 600 tane Türk ve gümrük bay. 
rağı yapcırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, gümr!ikler leva
zım müdürlüğünden, lstanbulda Gümrükler umum levazım amba
rından alınacaktır. 

3 - KırJırma lstanbulda gümrük bış müdürlüğil blnumdı 
kurulacak ı;aun alma komisyunu tarafından yapılacakcır. 

4 - Kırdırma: 1 O teşrinisani 930 tarihine raslıyan paurteal 
günü saat 14 redir. 

5 - Her istekli, biçilmif bedelin X 7 ,5 olan 37 5 liralık mu
vakkat güvenme "teminat,, larile belli 11atıen evyeJ komieyonı 
geımelerl. 

6- Örnekler: lstanbulda gümrükler umum müdiırlüıtü levazım 
bamarındadır. İıtekliler oradJI ıörebllfrler. 

rilmezıe ıayri menkul ikinci bir art- fab tehrihalin S inci çarıamba gllnll aaat 14 de mahalleO 
tmna ile satılır ve bedel farkı ve mah ıatılacall-ından talip planların yevm ve Aati mozkQrda ıne• 
rum kalınan yüzde bet faiz ve difer a 
zararlar aynca hükme hacet kalmak- aıuruna mllracaatları ilin olunur. 
sızın memuriyetlmizce alıcıdan tah- · /' 

;~;':;::~l<U~e~t::..~~ıı!'~~:,~ oı·yanbekı·r vila" yeti dai111J 
bagnldıktan ıonra 1,ayri menkul en 
çok arttırarun üstünde bırakılır. Şart 

0 0 
• d 

tahakuk ebnezse arttırma geri bırakı- en· 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve encumenın . 
teminatta kalkar, 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin- l<l' 
ci olmafına .ve ıayri menkule faallük Vilayet aygır deposunun leleri ic~. ~lmacaktı~ •. ~u .,. 
eden kanum hakka ve aet~tri~ tarzına 15839 lira 86 kurug keşifli ahı- sunlarm uçune veya ikisıne b1 

JÖre ~fer tart!ar· ~iiter • ver~i, rile 7297 lira 52 kuruş keşifli den verilecek teklifler kabul ?ı'e 
:;'edıye vakıf_ıc:areeı mllıterlya aıt· , ııeyiı dairesi noksanlannın ik- lunacağı gibi ayrı ayq da ve~ 

Yazıl.., hane )'llkarcla röıterilen mali ve 9414 lira 11 kuruş ke- cek teklifler kabul edilecekt•': 
6 - 12 - 930 tari!ıinde l.t. 4 üncü şifli memurin dairesinin in§aatı Taliplerden keıifname ve ~' 
icra ?'em~rluğu qdaımda it~ ifa!' kapalı zarf usulile ve 20 gün nameyi görmek ve daha ~iyıı i· 
::J!i!enlen artbrma ~tname~ı daı- müddetle münakasaya vazedilc malfunat almak istiyenlenn. "ı/,. 
-"ul t~tılaPcavlf!" ~kamı .etgyihla~ı rek g T. Sani 930 tarihine mü- !ayet daimi encümenine ınur• 
·~· tt:rXt • ı •anı en, orgı, . . ,,. · 
Mlhal, Amalya, Anaataıyaya ihbarna sadif Pazar günü saat 12 de iha caat eylemelen ılan olunuı:;_.,... 
ınıe ınakanırna kaim olnıak üzere il.iDJ .. ---·••• .................................................. ,,, __ , ........ Jdil 
oıu-. Mes'ul M::Jür; Bürhaııe 


