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Bilerek ve inanarak yeni hedef-/~ 
lerimize doğru gidiyoru~ .. 

·~ • • •'. • ~ •• ••• ·~ t". • 

Gazi Mustafa Kemal Türkiyesi ve 
Cümhuriyet: herşeyin fevkinde .. 

Nafıa Vekilinin gazete~ize çok 
şayanı dikkat izahat ve beyanatı 

Şimendifer ve nafıa tesisatı işlerimiz 
yeni bir istikamet almıştır 

Cümhuriyetçi fırkalar bir blok teşkil edecekler ve menfi anasıra 
karşı teyakkuz tedbirleri alacaklardır 

Gelecek intihapta her iki fırkanın meb'us namzetleri listesinde, Gazi Hazretlerince seciyesi 
ve cümhuriyetçiJiği meşkuk olanların, bulunmasına imkan bırakılmıyacaktır 

~ 

Nafıa Velt//i Zekai Bey 

Samsun-Sıvas hatlı da 931 senesi sonunda 
işlemeye açılacaktır 

Şimdi hangi şimendifer hatlarını kimlerle 
yapıyoruz; değişiklik ne ? 

Ankara 4, _ Sulhü imzalaya- 1 nazar ederek mezkur inşaata 
ı~k h 

1
. müteallik mukavelesine mahsup 

. enüz Lozandan avdet et- edecektir. 
i'Ş!ik. Zekai Bey, lsmet Paşa 
1 
~bınesinin ziraat vekili olmuş- Vekil Beg diyor ki: Bunun haricinde birde pefin 

~~Bu aralrk kendisile yaptığım Yulyus Berger grupu para ile yaptırmakta olduğumuz 
0 

111iıkatı asla unutmıyacağ'.m. ile hesabımızı kesmeye ka- ve İsveç grubunun fenni neza
d. zaman bütün vekaletler şım- dik G IS retini yaptığı maden hattile kö-

~ '1nkara Valilig"i olan binada rar ver • eçen ayın mür hattım~ vardır. Maden hat 
bı . • .. .. d "tib b ·-

rer ikişer oda işgal ediyorlar- ıncı gunun en 1 aren u h Fevzi Pa,a - Ergani Madeni 
ılı. Merdivenler gıcır gıcır edi- hesabatın tetkikine ba§la- kısmıdır. Kömür hattı da Irmak 
Yor d.. 11 · k • • ~ • oşemeler sa anıyor, apı mıttır ve grupun ınşaatı - Fılyos kısmıdır. Bu hatların 
i':;encereler aÇilrrsa kapanm!: durmuştur. Şirketin yapa- in,aatı bugün tatbik edilmekte 
lle' kapanırsa :ıçılmıyor. Zekaı mıyacağı 73 kilometrelik olan intaaa~ pro~ramların.a göre• 

Yle geç vakit, petrol lamba- kı d I t d • il 1934 senesınde ıkmal edılecek-

Ankara, 5 (Miliyet) - Gazinin seyahati etrafında ser
dolunan ihtimallerin hülasası, rejimi takviye mahiyetinde
dir. Memlekette bir muhalefet fırkasmm yaşaması karan 
umumi ve daimidir. Bu noktada Serbest Fırkanm inkişafına 
mani olmak ne ismet Paşa hükumetince, ne de başka taraf
tan mutasavver değildir Ancak fırkalara sokulan bau menli 
ve mürteci anasum iisadatma meydan verilmemesi kat'
iyyen mukarrerdir. Cümhuriyet Halk Fırkasmm Umumi 
Reisi olan Gazi Hazretleri, Cümhur Reisi olduğu için fırka
lara karşı tabiatile bitaraf bir vaziyet almıştır. Fakat bu bi
taraflığmm hududu, Cümhuriyet müessesesinin zarara ve za 
fa duçar olmamasile mukayyettir. Gazi, hiçbir sebeple buna 
meydan vermiyecektir. Reisicümhur Hazretlerinin seyahat
leri bu noktai nazardan çolc mühimdir. Gazi, seyahatlerin
de ha/km vaziyet ve ihtiyaçlarım tetkik edeceği gibi irşat 
ve hakiki vaziyetleri görmiyenleri ikaz noktasından da 
memleketi tenvir buyuracaklardır. Reisicümhur Hazretleri
ne refakat edecek zevat arasmda iki brkanm katibi umumi
Jeri de bulunacaktır. Cümh. Halk Fukasınm Umumi Ka~ 
tibi Saffet Bey, bu sualarda merkezde, esas/J faaliyete baş
layan umumi heyeti idarenin içtimalarmda bulunmak mec-

buriyetinden dolayı ağlebi ihtimal Gazi Hazretlerine Kü-
tahya Meb'usu Recep Bey refakat edecektir. ' 

Ankaranın yüksek mahafilinde derpif edilen en. mühim 

nokta; büyük imtihabatta Cümhuriyetçi olmasından şüphe 

edilen bazı anasırın herhangi bir auretle vaziyete hakim ol. 
masına meydan vermemektir. Gazinin irıatkir alaka ve 

müdahalesinin, bu zeminde muhtemel her nevi fenalıklara 
mini olacağı kanaati burada çok kuvvetlidir. Reisicümhur 
Hazretlerinin bir buçuk ay ve belki daha fazla sürmesi ihti-
mali olan bu seyahatlerinin neticeainde memlekette büyük 

hayırlar doğacağına tühe yoktur • .Her halde alınacak tedbir
ler ve fırkaların faaliyetine verilecek cereyan, bulanık suda 
balık avlamak iatiyıılerin ümidini kıracak mahiyettedir. Bu
meyanda her §eyden evvel Cürnhuriyet1,i fırkaların bir blok 
teşkil etmeleri ve menfi anasıra kartı müteyakkız bulunma
ları için tedbirler alınması dütünülüyor. lıin timdiden anla
tılan ve kararlaştırılan en mühim ciheti gelecek intihabat• 
ta her iki fırkanın mebua namzetleri lis~~sinde, Gazi Hazret 
!erince seciyesi ve cürnhuriyetçiliği meıkılk olanların bulun
masına imkan brrakılmıyacaktır. 

>ın1n ·· ·· d b. ..1 ~k t s1n1 eve emıryo arı 
11 onun e ır mu " a yap- "d • l k tiı-. Bu hatlar üzerinde intaat 
tık.tan sonr:ı beraber dışan çık- 1 aresınce yapı aca tır. germi ile devam ediyor. Müteah 

.. • • • • ':' • • ,;: T' 

k. Elektrık yok. Petrol tasar- bitler ve bütün inşaat mühen-

lr~ı edilmesi lfızım gelen kıymet disleri Türktür ve paralarını pe-
1 bi . o . . h f 1ı r mayı. nun ıçm er tara . . sin almaktadır. lsveç grubu-
aran/ıktı. Zekai Bey odacısma zeredır. Bu gruba aıt Ulukıtla- • • . ... d k. . • 

eıııen ti Müliıkat esnasmda Boğazköprü ( Kayseri ) kışmı nun ın~afat ?nudn e .bı vaz.ıyetı 
k ı · • • . d 106 k"I k d nezaretı ennıye en ı arettır. 

il landıgımız lambayı kınk bır a ncı ı ometreye cı ar .• 
fenerin içine koydu. Odacı ön- yap~lmıştır, dene~ilir.B.u iki hat Bunun ~arıcınde C. 1. T. ıır~--
de, vekil ve ben arkada, zor açı- tın ın,asma tahaıs edılen para pundan m~d~vver Samsun - Sı
l~n, zor kapanan kapılardan geç ikmali inşaata kifayet edemiye- v";s bakıyeı ınşaatı Devlet De- · 
tı~. Gıcır gıcır merdivenleri in- ceği anlaşıldığından grupla he- mıryollar~ tarafından yap!lmıt
dık. Dıııarı çıkmca ayni zifiri ıabımızı katetmeğe karar ver- hr ~e bu ınşaata devam. edılm.ek 
lıaranlıkta karşılandık. Zekai dik. Geçen ayın 15 inci günün• tedır. Bu hattın 1931 nıhayetın
lley odacıya dedi ki: den itibaren bu hesaba ta başlan de it1emeğe küşat olunması me-

- Bari bizi Karaoğlana ka- mıttır. Grubun inşaatı durmut- 1 mul~ür. • 
dar göt·· tur. Hattın noksan kalan 73 Sıvas - Erzurum 11tlktafatı 

~ ur. ld • • 1 k B . kilometrelik kadar kısmı Devlet areı umumıyece yapı ma ta-
llı undan sonra bır taşa çarp- D . 11 ld · 1 dır" 
it.~mak, bir çukura düşmemek :ıry~ an b:ır:ınce yabı ~- Zekai Beyin yollar ıoseler 
·•11:1 biribirimizin koluna san/- ca ır. unun ır ımım · • 1 t b ı h"d ' • 
liıJr v .. . .. k f . . Yollan F ox grupuna yaptıra- ve s an u un ı emab umumı
ıl e gozümuz ınk ener ıçm- k b • dTk k bi ye tirketleri hakkındaki beyana-

Hariciye Vekilimiz dün 
elti Iambanm aydmlattığı bir ;:- hv_e .1:1~rup A ş~m ı. ı :' - tını aynca netredeceğim 
~etre murabbaı kadar yere di- ı te ır go e~. n ara ıstasıyo- • Cenevreye hareket etti 

Terki teslihat tezimiz açıktır .• 
~li olduğu halde Karaoğlana nu etrafındakı ınşaatından sarfı Ahmet Şükrü 
•ııdar yürüdük. 

~,~vveıki gün .. N_alia vekiliz:- Balo hadı·sesı· 
~1 Beyle mulakat yapmaga T eslihatı müsavi surette tahdit ve sulhü temin 

edecek her teklifi tetkik ve kabule hazırız 
:~.tt.'.ğim zaman, aradaki tezat 

11ti.in şümul ve manasile naza-
rını d. 
1 a çarptı. Mermer mer ıven-
erden çıktıktan ve kalemi malı 
!~s müdürünün odasmdan geç
;. ten sonra kendimi Zekai Be
t ın odasında buldum. Melruşa
~ın ~adeliği içinde bir ihtişam 

2?tdı. Bir Avrupa nazırından 
1Yade Amerikah bir iş adamı-
ı1n ~Ürosuna benziyordu. Vekil 
f:~.Yın gösterdiği meşin koltuğa 
llı0.1:1ülünce, yedi sene evvelki 
ıi U/iikatı bir defa daha hatula
~1l11_· Ve . . . Ankaranm yedi se
,·~~k !mar faaliyeti sinema şe
/ / gıbi gözümün önünden geç
Jı· Eski mülakatı Zekai Beye 
Jr atır/attıktan sonra maksadı zi-
aretimi izah ettim. 

Zekai Bey: 

il -- Daha vekaleti yeni deruh
~ıe ettim. işleri kavramağa çalı
~:0ru~. Bir müddet sonra ol
ı ·f dı sıze daha esash bir mü-
a at verebilirdim. . 

,, dedi. Vekil beyin bu sözleri, 
.. erek . • k h • y sıyası, gere ususı ha-
atınd b · b · h · · ı11 a arız ır ususıyetı o-

ııı n te~vazudan başka bir şey ol
Yıı:dıgın_ı aşağıki sözlerini oku
lııı1rkarıler anlryacaklardır. Fi/
Ilı 1ka Zekai Bey kısa bir za
Şi:da ~ütün işleri kavramıştı. 
soraen_dıfer . inşaatı hakkında 

ugum bır suale cevap verdi: 

d" l>~vlet demiryolları inşaatın
ı._1t1ındiye kadar başlanmış o
... , 11rın 'km ı· '\' 111• 

1 a ıne çalışıyoruz. 
a,lırus .Berger grupu Kütahya-

keaır hattım ikmal etmek ü-

Hamdullah Suphi Beg M. Zekeriya 
Beye cevap veriyor 

" •• DiJn gunall sllngiJsünden göğııllmilzü; bugiln bir diş 
ve tırnaktan namusumuzu korumak vaziyetinde kaldık 

" Hamdullah Suphi Bey Atinada i
ken Son Posta gazetesinde M. Zeke-

Cenevrede bugün toplanacak olan 
ihzar! tahdidi teslihat komisyonuna 
iştirak edecek hey'eti murahhasamız 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. in 
riyasetinde dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiş ve öğleden sonra 
ekspresle Cenevreye hareket etmiştir. 

Haydarpaşa' da 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B& 

riya Bey Hamdullah Suphi Beyin 
Türk Ocağından ayda sekiz yüz li
ra maaş aldığını ve külliyetli para ile 
kitap sattığım yazmıştı. Hamdullah 
Suphi Bey ile Zekeriya Bey arasında 
bu yüzden başlıyan ihtilaf niahyet 
Hamdullah Suphi Beyin Ankarada 
cümhuriyet balosu verildiği gece Ze
keriya Beyi Türk Ocağı salonların
dan dışarı çıkarmasına müncer oldu. 
Zekeriya Bey bunun üzerine Son Pos 
ta gazetesinde Hamdullah Suphi Be
ye hücum etti. Hamdullah Suphi Bey 
de aşağı dercettiğimiz yazı ile Zeke
riya Beye cevap vermiş ve balo ha-

• ye müşavir sıfatile refakat eden Ri· 
yaseti cumhur umumi katibi Tevfik 
ve gazateci olarak ta konferansa gi
den Siirt meb'usu ve gazetoemiz baş 
muharriri Mahmut, Vakit baş muhar
riri Asım, Akşam baş muharriri Nec-

disesini izah etmiştir. Hamdullah Hamdullah Suphi Bey 
Suphi Bey diyor ki: 

- Zekeriya Bey Türk zabitinin kilatıı:ıın reisi .olan Mister Kraynın 
parasıle Amerıkada seneler geçirdi

düşmanıdır. Dumlupınarın yıl dönü- ı er. 
mü ferdasında neşrettiği Mehmetçik Zekeriya Bey bununla kalmadı 
makalesinde Türk neferini memleke- · Kendi mecmuasında Yusuf Akçora 
ti kurtaran Türk zabiti aleyhine tah- Beyi, diğer maruf ·· k ·· hb 
rik ediyordu. Son Postanın 11 eylill beraber Ame .k d t~r çu re_. erle 

.. h d k · · ·· ·· ·· T" k rı a a mısyonerlıgıle d 
nu~. ~s~n a ı r~smı gorunuz, "ur ele vermiş gösterdi. Amerika misyo-
za .ıtkını dp.arayka hoy~ıyba.n, ydaptıgdı. e- nerliğinden şahsan müstefit olan Fa
sen en ı yı an ans ıra am ıye lih Rıfkı Beye v d·-· '. .. 
gösteriyor. . . e; ıgı cevaptakı ıtı-

raf ile sabıt oldugu veçhile kendisi 
Zekeriya Bey Amerikadan döndük- ve refikasıdır. 

ten sonra. ç~kardığ! me~mualard~ kim Zekeriya Bey mecmuasında Meh-
lerle teşrıkı mesaı ettı: Bolşevık ol- (Devamı beş· · h.f d ) 
duğunu mahkeme salonlarında itiraf ıncı sa ı e e 
eden ve yazıları da bunu gösteren bir -ı. 

şairle Bu kendi noktainazarından çok Arap saçı ' 
doğru olabilir, halbuki Türk Ocağı • 
Bolşevik fikirlerin, Bolşevikliğe hiz
met edenlerin candan düşmanıdır. 

Zekeriya Bey Resimli Ayda Muhit 
Mecmuasını misyonerlerden para al
makla ittiham etti. Halbuki kendisi 
ve karısı Amerika Şark Misyoner teş-

İstanbulda spor işleri 
bu hale geldi l 

Yazısı 3 üncü sahifede" 

meddin Sadık Hariciye Vekaleti ka
Jemi mahsus müdürü Kemal Aziz 
beyler dün sabah ekspresle Haydar
paşaya gelmislerdir. Heyeti murah
hasamız istasiyonda Vali Muavini 
Fazlı, Polis Müdürü Ali Rıza Beyler 
ile gazeteciler ve bazı zevat tarafın· 
dan istikbal olunmuştur. 

Heyeti murahhasaıvız, hava şidd et
li lodos olduğu için, otomobiller ile 
Üsküdara gitmişler ve oradan İstan
bula geçmişlerdir. Hariciye Vekilimiz 
doğru Tokatlıyana gitmiştir. 

Siyasi ziyaretler 
Tokatliyanda Hariciye Vekili Yu

goslavya ve Bulgaristan scfirlerini ka 
bul etmiştir. Bu ziyaretler Hariciye 
Vekilinin Cenevıeyc giderken Bulga
ristan ve Sırbistandan geçmesi dolayı 
sile vuku bulmuştur. Filvaki Tevfik 
Rüştü B. in Sofyada Bulgar Hariciye 
nazırı ve Belgratta Sırp Haricye na
zın ile istasiyonlarda görüşmesi kuv 
vetle muhtemeldir. 

Bulgar hariciye nazırı ile halen mü 
zak~rc edilen eml;ik meselesi hakkın
da temas edilmesi kuvvetlidir. 

Hariciye Vekilinin 

beyanatı 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

muharririmize şu beyanatta bulun-
muştur: 

- Cenevrecıe Tahdidi Teslihat Ko
misyonuna gidiyorum. İştirak edece
ğimiz konferans umumi tahdidi tesli
hat konferansının ihzari komisyonu
dur. Komisyonun mesaisi daima e
hemmiyetli olmakla beraber, bu de
faki müzakeratı daha mühimdir. 

Çünkü önümüzdeki umuınl içti- , 
maı olan asıl tahdidi teslihat konfe
ransının ruznamesini ihzar edecek
tir. 

Bizim tezimiz ayni tezdir. Gayemiz 
terki teslihatta müsavata gitmek, be
behemehal bu sahada müsbet bir ne
ticenin tahakkukunu görmektir. 

Milletlerde mevcut gayri müsavi 
teslihatı artırmamak, ebedileştirme
mek şartile teslihatı tahdit ve sul
hu temin edecek şekli bulmaktır. Bu 
teklif nereden geiirse gelsin müzake
re ve kabulr amadeyiz." 

Tevfik Rüştü Bey. bundan son
ra gazetecilerin muhtelif suallerine 
şu cevapları vermiştir : 

İlkbahar veya sonbaharda inşaallah 

'Devamı beşinci sahifede) 

Osmanlı borçları için 
karar verilmek Üzeredir 

Anadolu demiryolu esham ve tahvilatı 
tediyatı için mufassal bir hattı hareket 

takip edileceği yakında anlaşılacak r 
da bu mesele etrafında hamilleı 
mümessilleri ile cereyan eden 
müzakere ve hükumetimizin it
tihaz ettiği mukarrerat netice
sinde bu işin naaıl bir şekil aldı
ğı ve alacağı önümüzdeki hafta 
zarfında ttezahür edecektir. 

Bugüne kadar Osmanlı Ean
kasına yatırılan paranın mikta
rı da işin alacağt yeni şekle bir 
delil teşkil edebilir. Bundan baş 
ka Reiııicümhur Hazretlerinin 
senelik nutuklarında iısaret bu
yurdukları veclıile borçlar için 

Maliye vekili ŞOkrü Bıy de idili.ne bir sureti tesviye bul 

Ankara, S (Telefonla) - 1 mak zamanı artık gelmiı bulu
Cümhuriyet Hükftmetinin ge- nuyor. 
rek İmparatorluk üzerinden mi
ras olarak tekabbul ettiği borç
lar, gerekse Anadolu Demiryo
lunun satın alınmak süretile an 
gaje olduğu yeni borç hakkında 
mühim kararlar verilmek üzere 
dir. 

Politika gazetesinin mevcut 
vaziyeti en doğru görüşlerle 
tahlil eden havadisini bazı ga
zetelerin tekzibe teşehhüt etme
leri ancak garabetle tavsıf olu
nabilir. 

Paris itilafnamesi mucibince 
Düyunu umumiyenin ikinci tak 
siti 22 teşrinisanide ödenmek 
laznndır. Fakat son sene zarfın 

Ali Rıza ve haşim Beyler 
Anadolu Demiryolu esham ve 

tahvilatı kupon tediyatma ge 
(Devamı beşinci sahifede~ 

Körler bu işi nasıl yapabiliyorlar? 
"Bulgar Körler Cemiyeti,, ne men-ı derece muvaffak olduklarım izah et

aup olup geçen gün tehrimize gelen miıtir. 
bir musikiıinaı grupu, dün lstanbul Sonra gayet meharetle birkaç par. 
Kız Liıeıi konferans salonunda tale- ça çalmışlardrr. Bunlar Sofyadan il~ 
beye bir konser vermiılerdir. Evvela olarak ve kendi cemiyetleri namın• 
bunlar içinde kadın kör olan Mm. Balkan devletlerinde seyahate çıkmıt
Gançeva Bulııariıtanda körlerin nasıl lard?'. ~onı~rlerini para ile deii!, sırf 

.. _ . . . 1. terbıyevı aaıklerle vermektedirler. 
okuyup yazına ogrendiklerını e ınde- a··t•• kt 1 d b. def k . . u un me ep er e ırer a on-
kı aletlerle anlabnış ve bılhassa mu- ser vermelerine Maarif emaneti mii-
ıiki öirenmek hususunda körleri• ne saade etmiıtir. 



'' 

' , 

ı' 

ı. 

! 

Sulta 
Talısln Paş11nın 

No: 84 (Tercüme ve lktlbae 
hakkı mahfu zdur.) 

Sultan Hamit çok 
içerdi • 

sıgara 

Padişah, muayyen zamanlarda saçını 
kestirir, fakat sakalına el sürdürmezdi 

Hazırlık 
Gelecek sene umu
mi konferans var 

Beynelmilel mühim mesele
rinden biri de tahdidi teslihat 
işi olduğunu söylemeğe hacet 
yoktur. Şimdiye kadar kendin-

, ... 

G. H. Fırkasının içtimaı 

Müntehap hey' et umu;.ıi hey' eti idare ile 
birlikte çalışacak 

Ankara, 5 (Telefonla) - vanına bağlı olarak bir teşkilat 

.' 

Macar Başvekili K. 
Bethlenin beyanatı 

Türkiyenin inkişafı hakkında C. H. Fırkası grupu tarafından namr altında çalışmasına karar 
intihap olunan kırk kişilik he- verilmiştir. Hey'etin reyi istişa
y'et umumi idare hey'eti ile be- n mahiyette değil, kat'i mahi- büyük ümitlerle dönüyorum 

Sultan Hamit sari hastalıklar olduğu halde Sultan H amit bµn 'raber bugün ilk içtimalarını fır- yette clacaktır. 
dan pek korktuğu ve bunlara lar içinde hafif, hazmı kolay o- ı ka merkezinde fırka umumi reis Peşte, 4 (A. A.) - Bugün Baıve- Bugün Türk milletinin başında ira~i 
karşı tahaffuz esbabını müşkül !anları intihap ederdi. Vekili İsmet Paşanın riyasetin İçtimada yarınki (bugünkü) kil Kont Bethlen Cenaplan matbuat li ve siyasetlerini yeni şeraite ted, 
buldug· u irin hariçten gel~ eş- Sultan Hamit yemeklerin de akdetmiştir. Bu içtimada u- içtımaın ruznamesi tesbit olun- miiessislerini kabul ederek Türkiye- etmesini bilen ve millet tarafın bll" 

~ d · · · H • lO d · ye yaptığı ziyaret ve bu ziyare~lerin muzaheret gören devlet adamları . .,uı yanın temiz olmasına ve temiz- terkibatı ile vücu ün sıhhatı a- mum! hey'etı ıdare ile münta- muştur. ey et yarın a ı- sebepleri hakkında izahat vermış ve lunmaktadır. Türkiye bizim. h~P\ı· 
lenmelerine pek dikkat olunur- rasrndaki alakayı derpiş ederek hap hey' etin umumi riyaset di- kinci içtimaım akdedecektir. demiştir ki: "İcra ettiğim seyahat, için şayanı temenni olan bı~ ıstı 1d, du. Sari hastalıkların tedavisi askere iyi yemek verilmesi için ·- evvel beevvel aramızda mevcut mu- mette çalışarak büyük terakkıler • 
için Avrupadan bilhassa bu has' sık sık tebligatta bulunurdu, o Yenı" ı"ska" n talı"matnamesi ahedeye tevfikan Türkiye ile Maca- etmektedir.,. t< 

' · l 1 1 • 1 l ·· b.. ristan dostluğunu tanin etıtıek mak- Kont Bethlen gazetecilerin ınu.b tı talıklarda ihtısas sahıbı o an a-1 zaman men ° an usu e gore ~- sadına matuf idi. Türk Cümhuriyet lif suallerine cevap vererek seyah~ 
n celp ve mebzul maaşlarla is- tün kışlalarda pişen yemeklerbı- Hazırlanan talimatnameye göre kıymet bayramının yıl dönü~ü buna v~sile ni ~iyası.maksa~Iarla yapm;ş 01ma

0
ru· 

tihdam ederdi. 1 rer karava.n.a içindeherg~n~ar~- oldu. Seyahatimın dığer gayesı de ragmen ıktısadı. m~selelerın d~ g ,
0 Haydarpaşada Mektebi tıbbi- ya göndenlır, bu~l~: daıre~ ~u- takdiri nasıl yapılacaktır ? ınuahedenin mefhumu dairesinde iki şü!düğünü, seyahatinin Macanst~~r 

· l - · 1 mayunun kapısı onune getınle- memleket harici siyasetinin bilhassa Rusyaya karşı olan siyasetil_e ~ıÇ f' 
myearblıanratasırayafmpıdaancatgaınzzaı·mmaendı"mleın-, rek yanyana dizilir, Hünkar vak lord : ' •cif Ankara 5 (Telefonla) - Da- : vergi kayıtlarının sekiz misline menafii müsterek olduğu sahalarda! münasebeti olmadığını ve Tur~ıy~;ıı 

~· hT V k·ı f · k• bo 1 m "bı ·- ·1 de··1 kı mefn dört istikametini · göstermekti. Macar el- Rusyailedostlukmünasebetlerıte 
Plan ve resimler Hünkara tak- t~ muayyende çıkarak b~rayage den çok bahsettiren bu mesele 

1 ıye e. ak.e 
1 ıs ~n d.:ç anb a 

1 .agı· 1 1·beı· · g~ı' ykd' ·1 k ka· rı umumiyesi önünde Türk- Ma- için gitmediğini söylemiştir. . ., ... l d kt J ki işleri ve ıs ana aıt ıger azı mıs ıne ı agı ı e ta ın ıyme 
1 

, " 
dim olu;ımuştu. Sultan Hamit ır, 0 

. . or .ara yeme · en muaye gene _gu. nun. mes.eiesi. oluyo. r. mes~ı·ıı· llalle yarayacak yeni bir ti \.'aıJılacaktır. car dostluğundan uzun uzadıya bah- Kont Betheln talyan-Türkıye: t~ 
h dr. · 1 ne ettırırdı k v setm•k lu"zumsuzdur. Türk milleti nanistan - Bulgaristan - Macarıs ~ bu binada em tıp te ısatı ıcra . · . Tahdıdı teslıhat ıhzarı omıs- 1 talı'matname hazırlıg' ı 1·1e meş- Bu suretle yapılan kıymet ' ·~ 

· l ı Harbıye ve bahnye mekteple Macar milletine karşı dostluğunu a- Avusturya ve Almanya blokunun, r 
hem de hastalar tedavı 0 

unaca · d t 1 b ·1 kl yonu bugün ~enev~ede ~oplan~- ı guldür. takdirlerindeki evsaf muhacirle- sırlarca ispat etmişti r. hakkuku hakkında ecnebi gazete·~ 
ğından plan ve resimlerin ~ir r~n ~. a e eye. ven e~ yeme e- yor Bu komısyon ıhzan mahı- · d bo ı · · ··dd l b l t Rakocci Kossuth ve nihayet 48 se- de intişar eden haberlerin rocvsını • 
k d mütehassıs doktorlar nn numunelen her gun mektep · "f' Bu talımatname e rç an- re f1rmı sene mu et e on; a -

1 
e 

0 ere e 1 b · d ·k· f d' t · yettedir. Gelecek se.ne bu u.n. ma hususatına ait mevzuu esas- trrılacaktır. nesi muhacirleri kardeş Türk .milleti o~~P olma dığ ı h : kl:ında ki s ;ıal •: h~ tarafından görülmesini emret- ta e esın e.n. 1 ı ~ ~n 1 vası ası- · k'l • b nezdinde kalbi hüsnii kabul gormuş- 1 gulerek r. ~ leh te n~ de aley.ıte.ke 1 d 1 b 1 d devletlerin iştıra 1 e umumı ır 1 !ara nazaran muhacirlere teffiz Bu esasların makabline şu- .. 1 ver mi§ ve dershanede oturacak ta- ~_saray~ ~0':1 en. ır'. ~.n ar a hd' d" rh t k f n top 1 !erdir. Macaristan tarafından müma- nette bulunamıyacağmı soy ı, 
le be ile koğuş.larda yatacak h.as 1 ~ı~.erlen ıp~ı daıreı humayu~ ta ı 1 

tes 
1 

a on era sı . -J edilmiş olan emvalin takdiri kı- mulü olması hakkında bir karar sil vak'alar zikredebilirim. Türk-Rus c: e , -ı i ştir ki: . Ji· 
taların adedine nazaran bunla- 1 o.n~e getınlerek ~uayene e~tı- ldaen,akcarakatdıra. vBeu ~:~~=nst:~~:~i . ymeti evvelce olduğu gibi eski İttihazı muhtemeldir. harbi esnasında ~aca_r ~fkarı .umumi- Macaristan .t~al~.a u; daha }ı~iı1 
rın fazla hava"ar olmaları la· _I rılır ve bu tal.eb.enın behen.~.e yesi Türkiye lehıne ıdı . azı ıdare a- den scmerelerıııı g•Jrmc«te o.ld .ğ il'° 

u 1 k l 1 teslihat gayesine vasıl olmak D . il . t damları Macaristanın müdahalesini miinasebatı idame etmektedır. A~yi· zım geleceğini ve binaenaleyh! h~r defasında 1 ışer atın ven ır için içtima edecektir. Şimdiye emıryo arı ınş aa 1 lıile istiyorlardı. Bu hususata Gabri- turya ile olail münaselııtı yal ~ ıı 'ol' 
tavanların yilksekliğine itina o- 1 dı. . . . . • kadar Londra bahri tahdidi tes ol Ugreonun mesaisini zikretmek k&- lcşmd:lc h lmam•<. fakat daha d ~u 

· h d Sultan Hamıdın ıptıla derece fı. dı'r. Ayastafonos sulhundan sonra tane olmuştur. Macaristan ilerde r· lunmasmı suretı ma susa a ı . - .. · .. lı'hat konferan~ı da dah'ıl oldu- D D · · d t• 
tembih eylemişti. sınde kulland~g~ muk~yy;fa, tu- • 

1 
ı Ankara, 5 (Telefonla) - e- ennce ıstasyonun a travers Berlin kongresinde Tiirkiycıı iıı mev- münasebatı daha ziyade ıslah ve f 

. . . . tün ve kahve ıdı. Hunkar pek ğu halde vakit vakit vuku bu an mir yollan inşaaatı hakkında enjekte fabrikası inşaatı ikmal cudiyet ve kuvvetlenmesi lehindeki sin emelindedir. Bunun için her ·ş'~1' 
Sultan Hamıdın bu ıradesı ııa . . . ·.. içtimalar, cereyan eden müzake salahiyettar mahafilden atideki edilmek üzeredir. Fabrika mar- her şeyi Kont Andrassy yapmıştır. ?'apmaktadır. Yu~ar~da ~ayd~ttı~;ı-

zan dikkate alınarak tavanlar ç~k sıgara v~ kahve ıçerdı. Hun reler hep bu önümüzdeki umu- ma!Unıatı aldrm. ta faaliyete geçebilecektir. 186 den sonra da Türkiyenin mevcu- ızahattan sonra Turkıyc ıle o.l '.' '/U 
.. k k ld bedi" nokta karın en eskı emektarlarından • . l'h k f diyeti ve Balkanlardaki mevkiinin nasc;batımızdan bah_setm~k zaıttır:. , 

yu se. yapı ı vfe . k ıl d f - olan ve mizacına pek iyi aşina mı tahdidı tes ı ha.t· . odn de:ansı 1 Memleketimizin muhtelif . Mü~eahhitler vasıtası ile t~- tarsini için Avusturya - Macaristan nanıstan v; :S~Igarıstan ı!_e .de m.';:ıaı 
dan bınanın zara etı ama ı, a b 1 .. .. "b Ar Ef için hazırlık m~ ıye~ın e .ır. 'yerlerinde inşaata devam et- mm edilen ahşap traveııslenn imparatorluğu harici siyasetinde bii- sebatımız ıyıdır. Fakat butun bu . !il 
kat doktorlar bu sayede icabatı ~ um:.··. t~tuncu aşı ı . en- Cenevredekı ıhzan komısyon 1 mekte olan şimendifer işleri ile simdiye kadar iki yüz bini tes , yük bir faaliyet göstermiştir. Her iki bir ittifak veya bir grup teşekl<~ar 
sıhhi~nin temin edilmi§ oldu- dı muhtelif harmanlardan sıga- f,eçen senenin ill:baharında da travers fabrikasının inşaat faa- Jim olunmuştur. milletin de malfımu olup aramızda manasını ifade etmez. Şimdiye.~ d' 
- ö 1 --ı d" Gü'lh dek' ra yaptırıp kutu içinde Sultan h l'f d ı 1 · · · k'J · dostluk mu"nasebetlerı'nı· takvı'ye eden aktolunan muahedekrin hi bırın ,,_ gunu s Y>eı er ı. ane 1 

. . . . mu te ı ev et enn ıştıra_ ı e Iiyetleri mevsimin müsaadesin- Geriye kalan yüz bın traver- yo• 
· Hamıde takdım ederdı İçende <ercfli tarihi hadiseler i•te bu nevi- böyle bir mana veya istikamet tıp fakültesınde meccanen mu- . _ . · . bir içtima aktetmişti. O zaman . den bilistift\de devam etmekte- sın de marta kadar teslimi mu- • ' 

ayene ve mualece günl" eri vardı; sıgara yapmagı bıle,n _mahır ~- tahdı'dı' teslihat gayesine vasıl karrerdı'r. dendir. tur. h d ı · tebdili 
d rnl d F [" d f dir Bugün de müşterek ır.enfaatları- Kont Beth.len mua e e enn . 'rıİl' fukarayı ahali bundan istifade a arı var ı. evı<a a e ne 

15 
olmak için bir hayli projeler or- ' mız varclır. Bittabi bugün takip olu- lüzumuna daır olan M. MoussolıtU dt 

ederlerdi. Fakültenin Haydar-ıtü:ünl~rden bu adaml~ra ya~tır taya komuştu. Bu projeler tah Yeni Hariciye tebeddülleri nan siyaset yeni bi~ siyasettir. Bu ye son. nutku ile kendisinin An!~a~, 
paşaya nakli üzeri~e bu k~l~y- dıgı sıg?ral_arı mabe~~n erkanı- didi teslihat işinin ne kadar güç ni siyaseti kısaca ızah ederse~ eskı aynı.mesele?'~ ~emas eden. ve.Tur,u;u 
!ık ortadan kalktıgı kendısın.e na ve m. ıs?fırle~~ ~enlır, baz~.n bir şey oldug· unu ı;östermeğe Ankara, 5 (Telefonla) _ rupada dört seneden fazla kal- ve yeni Türk siyaseti ~ra~ınd~kı f~rk ~arcıye vekılının bu t~dıl luz~al<•' 

S l H f t t 1 d n hu k•ff · k derhal göze çarpar. Turkıye oz Turk ıma eden nutuklarının basıt. ·ı arzolunmuştu; u t.a~ am~t e~ ne ıs cıns "'. un e~. e T - bir kere daha kafi gelmişti. Lon Hariciyeniıi. yeni tebeddül liste- mış zevatın a esı mer eze a- milletinin emel ve arzularına uygun mesut bir tesadüf olduğunu soylcıtllo-
G!ilhane müessesesını o vakıt kumdarlara hedıye gonden ır- dra konferansı bahri tahdidi si Vekilin hareketinden evvel lınmaktadır. Barem kanunu mu olmadığı halde yabancı ırklara ait ve kendisinin Berlin ve Viyan.aY~d<t 
belediyeye devrettirdi ve mec.ca di. teslihat yolunda İnrr, iltere, Ame 1\tasvip edilmiş ve Reisı.'cümh.ur cibince sefaret müstesarlan Ve mıntakaların muhafazasını amir olan lan seyahat tasavvurunun bakı 0 1. (B .t d'J - " · · ı • f ka ·hı · · yen ° ni muayene ve mualece usulüne r me 1 rika ve Japonya gibi büyük bah- Hz.nin tasdikına arzedılmiştır. katet şube müdürlüklerine ta- ve kendini birçok mükellefıyetıer a - gunu, a t tarı crının muay t· 
kemafissabık devam olunması- • • •ıı• • ' rl devletleri ar:ı ında bir itilaf Bu liste ile şimdiye kadar Av- yin edilmiştir. tına koyan siyaseti terketmiştir. Tür- madığını beyanla sözüne nihayet"' 

A k t · t hh ·· l kiye keza Türk milletine ~ihan mÜS· miştir __ m emretti. n ara renı ee ur e akti sureti le neticelendi. Fakat lümanları namına külfetler tahmil. • ' • ' • 
* * * geldi İt-ı!ya-Fransa ih t:Ia fı hala ber- Adliye bütçesi Belediye baremi eden hiliifet siyaseti~i de terketınış- Şükrü Kaya BeY...., 

Hünkar yemek meselesine ge taraf edilememiştir. tir. Binaenaleyh Tiirkiyenin h ... rici ---Vid· 
rek nefaset g~ek itidal nokta- Dünkü Ankara yolcu treni 3 Mü~kilatm bilha&.a karada- su·· varı" mu""başı'rler Asgar'"'ı maaş 14 siyasetinde bazı deği~iklikler olmuş: -·ı;mir, 4, (A. A.') - Dahiliye ~.ı 

1 H d 1 tur. Me$ela Türkiye asırlardan berı li Şükrü Kaya Bey, bu akşam l•· S- ·'an çok ehemmiyet verirdi. saat.rö.tar e a.y arpaş.aya. ge e kı' tahdidi tcslilıat için nasıl bir • 
20 50 

Af ·1 fakat 
u.U hd ı· b. d"ld. Türkiyenn zaf siyasetini takıp eden . geçe yon trenı e re el· Hergiln kiliircıbaşı ve ikinci ki- bilmı~tır. Trenın makınesı Po- esas ve ne tarzda bir ölçü bulun teşkilatı i ası ıra tes ıt e l 1 Rusya ile bugün iyi müna.obat idame riade ı umm jandarma kumandanı ~· 

!arcı marifeti le ihzar ve takdim latlı ıstasyonunda bozulmuş ve ması laz'.m ge!diği ara')tırıldıı::.ı Ankara, 5 (Telefonla) _ y c- Ankara, 5 (Telefon) _ Mali- etmektedir. Türkiye asırlardan beri duğu halde ı:;, G>tı "~ne istasiyonU ~ 
1 k lı.stesı'nde her bı' Ankaradan yeni makine getiri- b b ortaya cıktıaı 1 ı'htı'la· f halinde yaşadıg· ı Yuıtan milleti aelmi•tir. Sıhhiye Vekili ile vali. P~.i o unan yeme - . . . . zaman ı rer ırer · • "' n ı· Adlı'ye b"u·tçesı' nde do''rt yu·· z yede tetkik edilmekte olan s- - ~ " 1 rı·· f• ' t 1 ceye kadar beklenılmı~tır k ile barışmıs.· tır. Maamafih şunu da Karşıyaka istasiyonunda kendı < ri ayn ayrı ne ıs e t ıme mevcu tn • • anla~ıldı. Gerek 926 \1't: gere · b' 1. vardır Bu zam!" tanbul belediye ve hususi idare- · "kb l · 1 d' 

- . • k · b" ' ın ıra zam · " kaydedeyim ki Türkiyenn dah ili ve 1"tı a etmış er ır. .. ıal•· 

Amerika ticaret müste
şarı M. Klayn dün geldi 

M. Klayn cuma günü Ankar.:ıya 
giderek üç gün kalacaktır 

Ticaret müsteşarı seyahatinin tetkiket icrasına 
matuf olduğunu sövlüvrr 

Amerika ticaret müşteşan Dr. 1 
julyus Klayn, dün Semplon ekspre
sile şehrimize gelmiştir. 

Amerikan sefareti erkanı ve şeh
rimizdeki bazı Amerikalı tüccar ta
rafından istikbal olunan Dr. Klayn 
gazetecilere demistir ki: 

"-Türkiyeye bundan iki buçuk 
sene evvel de gene iktısadi tetkikat ı 
için gelmiştim. 

Cuma akşamı Ankaraya gidece
ğim. 

Seyahatim sırf tetkikat icra et- ' 
mek ve iktısadi münasebatı daha zi
yade inkip.f ettirmek maksadile iki 
senede bir yapılması mutat bir seya
hatten ibarettir." Mr. Klayn bugün 
matbuat mümessillerini sefarethane 
kalıul ederek seyahati etrafında ve 
cihan iktrsadi vaziyeti hakkında be~ 
yanatta bulunacaktır. 

Bugün Tokatliyanda müsteşar şe
refine Amerika ticaret odası tarafm. 
dan mükellef bir öğle ziyafeti verile
cektir. Bu ziyafete 1sta?bu.ı Tic~ret 
odası erkllnr da davet edilmışlerdir. 

:,ı: , Klayn bugün öğle~en sonra 
İ•tanbul Ticaret odasını zıyaret ede
rek iktisadi isler hakkında Oda rue
sası ile temas edecektir. (Türk - A
merıka) ticari mür.asebatının inkişafı 
hu•usunda bu teır.asların çok faideli 
?lac:.ığı söylenmektedir. 

Am'!rik3 s,.firi Mr. Gruv ticaret 
:nusteşannı Ankara'dıı karşılayacak 
ve birlikte İktıs•t Vekili Mustafa 
Seref Beyl ziyaret edecekl•rdir. 

_Amerikalı iktısa t.,ı Ankarada üç 
gun kaldıktan sonra lsta:ıl:ıula dö
nerek Tiırkiyeye ait tctl:ikat ve te
maslarını bildirecek ve ay,0 on iki· 
sinde Mr. Glespi ile birlikte seyaha
tine devam ederek İzn1ir. Rodos Be~ 
rut, Filistin ve Mısıra gidcc;ktir. 
Müteakıben Mr. Glespi memleketimi
ze avdet edecek, Mr. K!ayn ise Av
rupaya geçerek kiinunuevvelin yir
misine kadar tctkikatına devam ede
cektir. 

9~!.1 :Ja . ıhza:-ı omı~yonun d ıı- süvari mübasirler teşkilatı ih- sine ait barem esasa tının hazır- harici siyasetindeki bu deği~iklkilcr Basmahane istasiyonunda ınu5 ali 
yuk ıçtımabrında ce:-eyan e, en ! d l k.t lıg- ı ikmal ediltı;ıiştir. birbir vakit Baikanlara karş ı alaka- kem mevki kumandam paşa Ue v .ı 

1 k . . { as o unaca • ır. • . . k. k . rueS'r rr. iizakereler her mı;m .e- et u;ın . . . . Bu esasat mevcut devlet ba- sız lığ ı ifade etmez. İstanbu la ve Bo- nıuavını ve er am as crıye, fi!' 
kabul edilecek bir öl ~'i bulma- Hazirandan ıtıbaren şımdıye remi esaslarile ahenktar ·bulun- ğazlara s.ıhip olmlsı Türkiyeye Bal- mülkiye, belediye reisi ile C. f{. fıtl' 

1 .. · · kadar 1'andarma tarafından yap- kanlar füerind< bugün dahi kudret- kası ve S. C. Fırkası azaları tara ,·,r. nın zor uğunu gostermıstı . . • . makta oldug· ıı gibi derece tak- · l•'" 
t 1 kt olan teblıgat ve saı li bir mevki bah<etmekte ve bu key- dan hararetle istikbal edilmı~ . p· Bazı memleket askerini da- 'rı.ma . a .. . - sı·matr ı'tı"barı'le de beledı'ye me- " t t · d k · b' kıt' ile la l b b fiyct bu alakayı mecburi kılmaktadır. s asıyon a as. e rı ~r · • . af· lrn cabuk revkedebilir, bazı re ış erı tama1?1en u mu aşır- murlar;nı on altı dereceye ayır- 1 darma, polıs ve zabıtaı beledı}·e nı_,,, 
l t f d fa olunacaktır Türk ve Macar milletleri arasında " ' . .. . 'btİ!"'" memleket ordusu ne kadar tah- er ara m an ı . mıştır. sahalarda mevcut olan ahenk bize rezele~ı ~~ muzı~a ~arafmdaıı ı 

dit edilse umumi seferberlik ol- Süvari mübaşirlere 40 lira ma Asgari maaş miktarı on dört harici siyasetimize bir istikamet ver- 1 merasımı ıfa edılı;ı t<r. • • 
duğu zaman cepheye . yollaya- aş, ayrıca hayvan yem bedeli liradır. Belediye rei.s muavin- rnek hususunda da bir ahenk tahak- Ş. Kaya B. ın tetkıklefl ı 
cak mual em as e:- u a ı ır. verılecek, ıne ayvan arı mu- lik erının as ı maaş arı, o san a 1 1 k b ı b·ı· · b' k h 1 .. l . · 1• l d k kuk ettirmemizi mümkün kıl· d· " Bu İZMİR S A A _ D hı'Iİ"e 

istik~et. ".e~me lüzumu tedafui men . . ' · · rİJldt Diğer bir memleket de bunu ya- bayaa etmeleri için kendilerine lira üzerinden tespit edilmiştir. faatlerımızı ıstıhdaf etmektedır, . ve Ve~ılı bu s?b:ıh . r~f~katle ıı· 
pamaz. Karada tahdidi teslihat teshilat gösterilecektir. Muavin Hamit B. burada İstan- binaenaleyh hiç kimseye karşı miıte- Valı, bcledıye reısı, ınşaat ~dt 
icin bir esas bulmak hususunda M. Flandinin seyahati bul idaresinin yeni bütçesinin veccih değildir. Bu ı:n~nfaatla_r s~I- tahassısları bulunduğu ııa ll' 
ki müzakerat hep böyle bir ta- t fı d b'r tek . ana hatları üzerinde alakadar hun muhafaza ve tarsınıne hadımdır. Bornova Seydiköy ve Karış~,. 
kım mülahazalarla sarpa sarmış e ra n a l zıp makamlarla görüşmektedir. Mütecaviz hiçbir mahiyeti yoktur. Bu k 'd k l•b 'ka ettıı:ı 

ANKARA 5 A A M noktayı bilhassa kaydetmek isterim. aya gı ere seY: a ın 1 • vll' 
tır. Bir memleketin nüfusu, ha- ' ' · · - · Sıhhiye Vekili Refik Bey Çünkü seyahatim dolayısile bazı ec- zararlar ve seylapzedelerın et 
zarda askerini yetiştirmek husu Flandin'in Ankara seyahati hak nebi gazeteler bu hususta hataya ziyetleri hakkında yakından. \

1 sundaki kabiliyeti, sanayiden et kında matbı.ıa~a bazı be.d~ah~- Manisa, 4 - Sıhhiye Vekili düşmüşlerdir. Tabiidir ki bu seyaha- kikatta bulunmuslardır. İzıtı 1 '1 
tiği ve edeceği istifade, coğrafi ne haberler ıntışa~ et?'1esı 1;1ze~- Refik B. yarın buraya gelecek- timden istifad~ ederek bu menfaatle- bu gibi afetten kurtarılması ı· 
V". z'ıyet bu hususi seraiti istedi- ine Fransa sefare.tı.b,ze atıdekı tir. rin harici siyaset noktai nazarından . . . . . d 
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- neticelerini görüştük ve bu hususta çın, vazıyetın tespıtın e ğiniz kadar cayın~ - o kadar tekzibi gönderınıştır: Türkiye ile aramızdaki menfaatlerin bir karar verilecektir. 
tehaliif edivor ki her tarafın ka- Fransa ticaret n.a~ırı M. Flan Mısırda kargaşalık yalnız müşterek olduğunu değil, ga- Habeşistan Kralının taÇ 
bul edecefi bir esas bulmak git- denin son seyahatının ne dere- KAHİRE, 4 A.A. - Bugün yeye isal eden vesaitin tatbikınde de , 
tikçe zorla~mıştır. ; cede olursa ~!sun .sovyet ~us-! diğer iki mektepte de kargaşa- tam bir ahenk olduğunu tesbit ettik. geymesı 

Bugün Cenevrede toplanacak yayr veya dıger hır .me1?1le et~ l lıklar zuhur etmiştir. Bunlar- Ankarada bulunduğum sıralarda Ankara, 5 (Telefo~la);;. 
olan tahdidi teslihata ihzari ko- ·karşı mu~.mem ~ılr ıkt.ısadı dan birisi Kahirenin varoşların- Türkiye ile Yunanistan arasında bu- Kahire sefirimiz Muhiddın e· 
misyonunun müzakeratım dik- hareket tesısı gayesı e ~.a~ oldu dan biri olan Abbasi yede kil.in- günkü muahede ile tahakkuk ve her şa, Habeşistan kıralının taç _f~ve 1 

- k e· d • ru degıldir M iki memleketin menfaatine tevafuk k ıçı katle takip etmenin ne kadar , gu a ıyyen .. 0 % . . · · dir. Diğeri Bulaktaki sanayi eden uzlaşmaya şahit olduğumdan do yme merasımınde büyü e 'le 
lilzım olduğunu söylemeğe ha- 1 Fl.'.1"de~ Turkıye~ekı ıkamet mektebi olup burada talebe mek layı çok memnunum. Türkiyede Yu- fevkalade murahhas . sıfatı sil 
cet yoktur. Çünkü bütün müşki J muddetınce ne malı mes_elelerl~ tebi yağına etmeğe teşebbüs et- nan Başvekili ile ayni zamanda bu- Türkiye Cümhuriyetinı teıtl 
lata :-a<'Trrıen van!mak istenen ne de Sovyetlere karşı ıktısadl mişler bir otomobili ateşe ver- lunuşumuz evvelden görüşülüp ta- etmiştir. 9 
bir ht'd~f vardır. Bu içtimada bir icraatla ~e~gul olmamıştır. mişler' ve havaya ateş eden po- karrür ettirilmiı bir şey değildir ve 
İngiliz bıı.şmıırahhaslı~mı lord Bu hu .. su.s. ta ıntışar e.de. n haber lise karşı taşlarla tecavüz et- tesadüfidir. Bu uzlaşmadan memnu-

~ d num. Çünkü Türkiye ile Macaristan 
Cecil ifa edecektir. Sovyet he- her ttirlu esastan arı ır. mişlerdir. Maamafih, bir çok arasında kalbi rabıtalar da vardır. 
y'eti riyasetini M. Litvinof ya- Başvekili ziyaret talebe yaralanmış ve bir çokları Türkiyede yalnız devlet reisi, baıve-

k M .. k şal k da t k'f dilm" · kil ve hükilmet azalan tarafmdan de-paca tır. u.na a __ arın ne. a- Ankara, 5 (Telefonla) - ev ı e ıştır. 
- ğil, fakat bütün millet tarafından gör 

d'.11" ~~raretlı olacagı tahmın e- İngiliz sefiri Başvekil İsmet Pa Mahkfun oldu düğüm kardeıçe kabulü ehemmiyetle 
dılebılır. şayı ziyaret etmiştir. kaydetmek isterim. Bu da gösterir ki 

- • • eıı ı • ~ Yeni Delhi, 4 A. A. - Dün iki memleket arasındaki rabıtalar ve 
Nuri B. Istanbulda Devriş Paşa 12 ay hapse mahkum edilmiş muahede ile tespit olunan dostluk 
S. C. fırkası katibi umumisi Ankara, 5 (Telefonla) olan sabık Kalküta belediye rei- munhasıran diplomatik bir vesika ica 

Nuri B. Ankaradan şehrimize Müdafaai milliye müsteşarı Dev sinin zevcesi Mrs. Sendupta'da batından olmayıp milletlerimiz tara-
. · b · h h fmdan hissolunan bir keyfiyettir. gelmiştir. Nuri B. fırka merke- riş Paşanın yarın gelmesıne ın- ugiın 4 ay apse ma kum edil Türkiyenin müstakbel inkişafı hak-

zinde meşgul olmuştur. tizar ediliyor. 1 miştir, kında büvük limitlerle döniivorum. , 

Yeni tevkif at 
S·ı·1ısıt Karaşi, 5 A. A. - ı a 

itaatsizlik hareketine iştirakd~ 
den nöbetçilerden 19 unun . e 
akşam tevkif edilmesi . üz~rı::et 
ehali arasında büyük b~r ?'d za
ve galeyan başgösterınıştır. "i· 
bıta, ehalinin üzerine doğru Y~, 
rüyerek hücum etmiş, halklı Ji• 
polisleri taşa tutmuştur. E'. :e(· 
den 20 kadar kimse ve pahS , 
den bir kaç kişi yaralanmrst 
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kömür verilecek 

:tice dahiliye ve
etirıe bildirildi Vekalet, talimatnameye Deniz ticaret komisyonu 

bir madde ilave edecek pazar günü toplanacak 
1kalet bir talimatna- Haber aldığımıza göre kaydi hayat Ticaret od., ı deniz ticareti 
ille tanzim ediyor şartile maaş almakta olan derisam komisyonu pazar günü bir içti-

~ efendilerin maaş meseleleri hüsnü ne- ak B · t' d ı· 
'k · bel d' · 'k · k .. d' M ı· ı ma yapac tır. u ıç ıma a ı-. ı taşta yeni bır e ıye tıceye ı tıran etme uzere ır. a ı- . 

. hakkında toplanan umu- ye Vekiiletince Tekaüt Kanununun manımızdan transıt ~!arak ge-
" , sureti tatbikı hakkında ihzar edil-ı çen veya durup tahmıl ve talı-
< neticesi Dahiliye Vekale b' dd 
biı mekte olan talimatnameye ır ma e !iye yapan ecnebi gemilere kö-

dirilmiştir. Vekalet bu iliiv~si sur~tile bunlara n_ıaaş itasının mür tahmil ve tahliyesinin tets
,,ta bir talimatname hazır- temını kabı! olacaktır. Dıvanı Muha- hT l ' d k 1 1 _ 
'illa olup yakında belediye- sebat heyeti umumiyesi Maliye Ve- 11 ve muame at~n .~ .. ~-ay aş 
lt\ıı· · kaletinden gelecek olan talimatname- tırılması meselesı goruşulecek-

ığ edecektir. Talımatna-
lelir gelmez yeni teşkilat ye intizar edilmektedir. Bu mesele tir. 

pek yaklnda hüsnü neticeye iktiran --·-
<ataktır. Bir taraftan da edecektir. Prens Halim B.in teberruu 
Uanzim edilmektedir. Baltacı Çiftlig- i sahibi Prens 
ll' · B ı· Postalarla küçük paket amıt . ge ıyor Halim B. evvelki sene hediye 
lııkarada bulunan belediye nakliyatı denecek derecede az bir fiatla 

1llıuavini Hamit B. iki üç Bundan bir müddet evvel iki ve geçen sene gayet güzide 
kadar avdet edecektir. Ha Fransa ve Macaristan ile güm- bir aygır ve bu sene de yegane 
Crildiğine göre belediye rükten geçmeden paket nakliya damızlıklarından Raata isminde 
rlarına ait barem cedveli tı için anlaşılmıştı. halisüdden bir Arap aatı teberrü 

ıc Vekaletince reddedi~- Küçük paket nakliyatının bu etmiş ve dii~ Vilayet Aygır De-
..r, 1 şekilde nakliyatı çok kolay ve posuna teslım olunmuştur. 

~iın Bey şehır mecli- l~~u~lu olduğu.ndan di~er 67 Darüşşaf akanın son sınıfı 
Sİnd . t•f tt• hukumet ve mustemlekatla da Dariişşafakada bu sene son en ıs ı a e ı ~~ı 1 B h"k' -
ir =..,aşma Y .. apı mıştır. u u ~- sınıf fen ve edebiyat olmak üze-

.... ıneclisine Beyoğlundan inti- t t l k l l d 1 l 
"'tlen azadan elektrik şirketi şe me ve mus em e e er e e n- re iki şubeye ayrılmıştır. 
"-ş mühendisi Haşim Bey a-.1 • . loya kadar küçük paket nakli ya M .. k. t .. d .. .. d ? 

· 1Stifa etmis ve istifasını beledi tı pOSt!!'.Ca tasvip edilmiş ve dün US Jra ffiU UrU ner e. 
li~ine gön'dermiştir. den itibaren küçük paket kabu- Anadoluya tetkik seyahatine 
~ beyin i stifası meclisin ilk !üne başlanmıştır. i çıkan müskirat müdiri umumisi 
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1 ıma edi or •• 
Mahkemelerde 

S.RagıpB. 
lzmirde mi İstanbul 

da mı görülecek? 
--· -

ihtilaf Temyiz mahke
mesinin kararına kaldı 

Bundan bir müddet evvel, İz
mir'deki hadiseler hakkında 
Hizmet gazetesinde efkarı teh
yiç mahiyetinde intişar eden bir 
yazıyı iktibas cürmünden dola
yı Son Posta gazetesi mes'ul 
müdürü Selim Ragıp B. in tah
tı muhakemeye alındığı ve mu
hakemenin, İzmir gazetecileri
nin davalarile tevhit edilmesine 
karar verilerek, evrakın İzmir 
Ağırcezasına gönderildiği ma
!Umdur. 

İzmir Ağırceza mahkemesi 
riyaseti, davanın tevhidine lü
zum görmemiştir. Bu suretle i
ki mahkeme arasında husule ge
len merci ihtilafı , Selim Ragıp 
B. in evrakının mahkemei tem
yize gitmesini intaç etmiştir. 
Temyizin vereceği karara göre, 
dava İzmir veya İstanbul ağır
cezalarından birinde rüyet edi
lecektir. 

Arazözün çi!lnediği 
adam 

istifalar 
İki müderrisin isti
fası tahakkuk etti 
Şekip Bey bu hususta 

ne diyor? 
Serbest frrka İstanbul ocağı 

reisi terbiye müderrisi İsmail 
Hakkı ve ruhiyat müderrisi 
Mustafa Şeki Beylerin fırkacı
lıktan çekilmeleri Darülfünunda 
büyük bir memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

İsmail Hakkı B. müderris 
arkadaşlarına esasen fırkaya 
daimi surette meşgul olmak i
çin girmediğini, Darülfünunun 
tatili esnasında muvakkaat bir 
meşgale edindiğini, bittabı ken 
disini divana edebiyat fakültesi 
mümessili olarak gönderen fa
külte meclisinin prensiplerini 
kabul ve müdafaa edeceği için 
artık siyasetle meşgul olmıya

cağmı söylemişti r . 

Şekip B. de dün bir muharri
rimize demiştir ki : 

Spor işlerimiz arap saçı 
gibi biribirine karıştı 

F ederasyonlan tanımı yan mıntaka 
hey' etinin bir tebliği 

Atletizm federasyonu reisi Burhaneddin Bey 
de bu tebliğe cevap veriyo~ 

T. 1. C. 1. latanbul Mıntakaaı Ri-. . ,......"'t'll""l'_...,,.,'llo 
yaıetinden: 

Gazete sütunlarında son günlerde 
· İstanbul sporunda ikilikten bahsedil
mekte ve ayni zamanda T. 1. C. 1. 
İstanbul Mıntakası namile bazı tebli
gat neşredilmek suretile efkarı umu
miyenin teşviş ve iğ!ak edildiği gö. 
rülmekte olduğundan hakikati hal 
bervcçhizir tavzih olunur ! 

1 - 19/ teşrinisani / 929 da ni
zamnamesi mucibince intihap edile
rek vazifesine devam etmekte bul~t-

nan heyeti hazıramızın bu kere 17 ı ~ Ziya ve Bürnanel/tn b e, ı.-r 
teşrinievel /9~0 tarihinde aktettiği • . . . 
fevkalade kongrede müddeti intihabi- ne -~ttmı Kongrenın 28 Tctruusan 
ye ve mahiyeti ı ükmiyelerini kaybet- 930 ' a Ankarada toplanmasını da te· 
tikleri halde Federasyonlar Heyeti ka r. ettirmiş olduğundan keyfiyet 
namı altında icray ı hüküm ve bu su- cfkiirı umumiyeye arzolunur. 
retle mıntaka ve spor işlerine fuzu- Atletizm F ederaıyonu 
lı '1'üdahale etmek istiyen eşhastan reiıinin beyanatı 
alakamızın kat'ı hakkında kongre ek- İstanbulda Türkiye İdman Cemi-
seriyetinden aldığı karar ve salahiyet yetleri İttifakını temsil eden bir tek 
karşısında bu zevat bazı klüpleriınizi mıntaka vardır. O da nizamnameyi 
arkalarından sürükliyerek ittifakımız- · ve federasyonları tanıyan klilplerın 
dan ayırmışlar ve bu suretle bir iki- teşkil etmiş oldukları mıntakadır. Es 
lik vücuda getirmek azmile maksat kiden mıntakanın batında bulunmuş 
ve arzularının teminine alışmışlarsa olan kimseler federasyonları tanıma
da vukuu bal bir ikilik ihdası mahi- mak kararile nizamın haricine çık-

de okunacakt:r. Haşim beyin A B d 1 1 f Posta Başmüdürü sım e~ en .a ınan son te gra 
ıtn çok rey alan ihtiyat ••adan ta mumaıleyhın elyvem Adana- ş· h k d ·a 
ıu dördüncü noteri Mithat Ce Hüsn.. B ış ane yo uşun a, ı are 
-ey geçecektir. Mithat Cemal U ey da tetkikatla meşgul olduğu be ettiği itfaiye arozözü ile Avram 

- Ben, yeni fırkaya prensip
lerini muvafık gördüğüm ıçın 
girmek istemiştim. Fakat hiç 
bir zaman siyasi. sahada faal 
bir vazife deruhte etmek için 
müracaatta bulunmadım. Zaten 
henüz Serbest fırka teşe!rkül 
halinde olduğu için resmen frr
kaya dahil olmuş değildim. 

yetinden uzak kalacağı tabii olduğun- mışlar ve tabii tanımadıkları bir ni
dan yalnız mezkur klüplerin kayitleri z'amm evvelce kendilerine verdiği 
terkin edilmiştir. mevki ve sıfatı zayi etmişlerdir. 0-

2 - HükUmeti Cümhuriyemizin 

~ncak ınecl i<in ikinci içtimama Bir müddettenberi Ankarada yan edilmektedir. isminde birinin vefatına sebebi-
~ •dece.ktir. . . 1 bulunmakta olan Posta ve tel- İz mirde alım satım yet vermekle maznun şoför Fah 

Edebiyat fakültesi, müder- tahtı tasdikinde bulunan Türkiye İd- nun içindir ki ; bu uzun beyannameye 
· 1 · h · · beyhude emek verilmiştir. ns enn arıçte ış yapmamasını man Cemiyetleri ittifakı nizamname- A d alesef go"rillen 

rasıra aramız a ma 

tneelısın hıdemat ı umumıye f 1· t b 1 B ""d" .. H" dd' " muhakemes'ne du""n 
trıle çok sıkı münasebeti o;•-1 gra s an u aşmu uru us- İZMİR 4 (A.A.) - Bugün re ın ın 1 

ve bu meyanda siyasetle istigal si mucibince spor mıntakalarının hu- ve ihti!Sf ismi verilen şeyler ni%ami 
etmemelerini prensip olarak ka- dudu tayin ve tahdit edilmiş ve bir ve fenni anlaşamamamızlık değildir. 
bul ettikten sonra bittabi fırka mıntakada iki hey'etin icrayi faaliyeti Şahsi muarazadır. Binaenaleyh gll
ile hiç bir alakam kalmamıştır. dgal.'.ri cdaiz bve imkldansız b~lunmuş ol- nün birinde tekrar beraber çalıpcağı 

~in liasim bey bu şirket mecıı ı nü Bey bugün şehrimize gele- 20 kuruştan 51 kuruşa kadar Ağır cezada devam olunmuştur. 
\~luna-;,ların sehir meclisi aza- cektir. 2833 çuval üzüm ve 7,5 tan 37 Maktulün veresesi, maznundan 
~ ka lmasını doğru görmemiş K k 1 O bin lira tazminat talep et-
lıktan çekilmiştir. uru çay açı ta kuruşa kadar 991 çuval incir ve 

) h 1 k 3 kuruştan 5 kuruşa kadar 129 mektedir. 

ugun an u yo a gayrı metru te- adamlar hakkında İstanbul klilplerin
İsmail Hakkı B. de Edebiyat ~ekkül ve teşebbüslerle hareket eden- den bir kısmını arkasında nizamsız 

!er hakkında muameleyi kanuniye ya- yollarda götüren zatın yapamıyaca
fakültesinin bu husustaki ka- ptlmak üzere makamatı aidesine mü-'.e İr stadyomu ve satı mıyaca çuval hurma satılmıştır. Muhakeme, lüzum görülen 

Sporcuların fikri Belediye talimatnamesi mucibince Ç ·· 1 d · bazı raporların tetkiki için baş-
ğı tehditleri savurmaaı acele ve lhti

rarını muvafık görd'lğü için ar- racaat edilmiştir . yatsızca harekettir. Bu ut ile arka-
op er enıze ne zaman ka bir O'Üne talik olunmus.tur. lene zarfında yapılması takar- açıkta kuru çay satmak memnudur. ., 

n şehir stadyomu için sporcu Son zamanlarda çaycılar bu memnu- atılacak - Katil Battal aleyhinde 
tık fırkada çalışacağını hiç zan- 3 - Bu vaziyet karşısında mınta- daşları valrtile İstanbul sporunda 
netml.vorum.n kamız nizami bir salahivct ve itimat hd . 1 dil . tı' Uh 

:.ı.n bazılarının mütaleaları alın- yete riayet etmemekte, açıkta çay Ahırkapı açıklarında çöp bo-
'<l karar verilmiştir. Fikirlerine satmaktadırlar. şaltan mavnaların lodoslu hava 
.._t edilecek olan zevat tespit Belediye bu hale mani olunmasını l d b ltt kl .. 1 1 l" -ktedir. ar a oşa ı arı çop er e ıma 

' bugünlerde belediyeye davet bütün zabıtai belediye memurlarına nı kirlettiklerinden dolayı, bu
·k kendilerile temas edilecektir. emretmiştir. Açıkta görülen çaylar lundukları iskelelerde havanın 
~tııun mevkii hakkında henüz bir zabıt varakası tutularak mtisade- sakinleşmesini beklemeleri teb-
ıı'' karar olmamakla beraber re edilecektir. liğ edilmiştir. 
l il cihetinde olmast muvafık 
"'•ktedir. 
1 ltıerotaj mukavelesi 

f shediliyor 
;ı, e'.ot~j işini yapmakta olan 
b~~t ı l k mıiddet zarfında ame
ıtıremediği gibi bilahara veri

~ci bir müddet zarfında da il:· ' 
') tnemiş olduğundan tekrar be

e müracaa t ederek yeni bir 
·.daha istemü;tir. 
'ttki yapılan tetkikat neticesin
~>dar zaman zarfında bütün 
~~un nümerotaj işinin bitmesi 
~~•ği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
1 lllüddr t cihetine gidilmiyerek 
~lenin feshi takarrür etmiştir. 

LüdöS 
~ak derecesi dün 
24 e fırladı 

4raret bir kaç gün 
daha sürecek 

·~velki gece sabaha karşı 
1an lodos dün öğleye ka
. ~~am etmiş ve öğleden 
· §ıddetini biraz tahfif et
ır. Sabahleyin savahili mü
_'ıre vapurları seferlerini in
lsızlıkla yapabilmişler· çe
.&aat rötarle köprüye gele
'!lıl~.rdir. Lodos münasebeti-

1.otleye doğru şehrimizde 
ı bir sıcak hüküm sürme 

~ ~aınış ve derecei hararet 
~ .. dar yükselmiştir. 

Sathaneden aldığımız ma
~ göre sıcaklar daha bir 
~ n devam edecektir. Bu
~d: sıcakları müteakip şid 
1 a~ınurlar yağması muh-
l:orülmektedir. 

Grup lçtimaıntian bir kiJşe 

Şehir meclisi bugün 
ilk içtimaını yapıyor 

Dün C. H. F. Vilayet merkezinde 
grup içtimaı yapıldı 

Şehir meclisi bugün öğleden olacağı gibi gerek fırka dahilin
sonra ilk içtimaını aktedecektir. de ve gerek mecliste de fırka 
Bu münasebetle Halk fırkasına grupu hey'eti umumiyesini tem 
mensup şehir meclisi azaları sil edecektir. Şehir meclisinin 
dün fırka vikayet merkezinde birinci ve ikinci reis vekilleri bu 
toplanmışlardır. Bu içtimaa ye- 1 on iki kişilik hey'etin birinci ve 
ni ~eclis~ ~anım .azaların~an 

1 
ikinci reisi olacağı gibi meclis 

N~kiye, L~tı.fe Bekir. ve SafıY_e 

1 

katipleri de hey' etin katibi ola
Ah H. l_:ır. ıştırak etmışler. Refı: c~kt1:1'. Bu~~~il intihapta birin 
ka Hulusı Behçet ve Rana Sanı 

1 
cı reıs vekıllıgıne eski cemiyeti 

Yaver H. lar hazır bulunmamış belediyenin birinci reis vekili 
la:dı~. ~ır~a Vilay~t idare hey' -

1 
Sadeddin Ferit ve ikinci reis ve

etı reısı Husarneddın paşa evve-
1 
killiğine de gene eski cemiyeti 

la yeni azayı tebrik etmiş ve belediyenin ikinci reis vekili 
yekdiğerine tanıştırmıştır. Bu 1 Tevfik ve divarııriyaset katiplilc 
günkü içtima etrafında görüşül- !erine de gazetemiz hey'eti tah
müş ve neticede divanı riyaset 

1 

ririye müdürü Etem İzzet ve 
ve encüm~nler. intiha~ı için . Vakit refikimizin tahrir hey'eti 
namzet gosterılmemesıne karar müdürü Refik Ahmet B. !erin 
verilmiştir. İntihap serbest ya- intihabı mukarrerdir. 

ı,. ~~eiiitEiii'"miiiiiii. pılacak ve fakat encümenler tef . 
\ } eşat Enis ' rik edilirken herkesin kendi ih-: Bugünkü ilk içtimada celse-
} )Cimi tisasına göre bir encümene in- yi belediye reisi Muhiddin B. 

tihap edilmesi hususuna son de- açacak ve bu münasebetle bir 
rece dikkat edilecektir. Azalar nutuk söyliyecektir. Ondan son 
bugüne kadar bu husustaki dü- ra divanı riyaset ve katiplikler 

•• •• suru yorum 
t' l'at mev<inııııin ilk "" J şüncelerini ikmal etmiş buluna- intihabı yapılarak ruznameye 
~uı \ eti! L'>eri obcaktır. c~ktır. Bu~d~n _b?~lrn ?ünkLl iç- geç~lecektir. Ru~namede 929 se 
ı , l 

1 
1 

tımada on ıkı kışılık bır fırka nesı hesabı kat'ı raporu ile be-
·\. , 1 \ LI ı · Kutuph~ııes i grup idare h~v'eti intihap olun- !ı-tiiyenin lıeş aylık ınuvak!<at 

· ~ 11._ıa ,· ı'ıı·<ır t B 1 ' l · 'h b"t · .. 1 

1 

m• ış ur. u 1er et ~e ırın ı tiya u ~esı ve encumen erle daimi 
-:c:.::ı::":nlX':ln!ii c.:~ı!e d-ha yakım:.:n alakadar 1 encümen intihabatı vardır. 

- va et tesıs ne memur e mıı . -· • eseri o),rak başladığı vazifeye daha 

yeni bir dava 
Diğer taraftan hukuk- tıp ve delerine verilen iti ne kadar yolunda 

ziyade gerıni vererek Umumi kongre- yaptıklarına İstanbul sporunun bu-

Çemberlitaş'ta, Nadide Ha
nım isminde bir kadının evine 
taarruz etmekte iken müdahale 
eden bekci Saferi öldürmekle 
maznun Battal'ın muhakemesi
ne dün Ağırcezada devam olun 
muştur. Muhakemenin dünkü 
celsesinde, maznunun polisteki 

J sabıka kayıtları okunmuştur. 

fen mu"derrisleri de Daru" lfü'nun · t hh tm · d f t bul nın ea ur e esın en ırsa an- günkü hali klfi dellldir. Ben de İıı.-
lulann siyasi partilerde faal va- !arın gayri meşru propogandalarla tanbul mıntalı:alar reiıliğl ettim ama 
zifeler ifa etmelerine aleyhtar ol spor hayatımızın şahsi entrikalarla Feneri, Beşiktap, Beyko:ıu, Anadolu
duklan için İsmail Hakkı ve Şe- i~Ial edilmek ist~.n~en ahengini tan- k' Halici, Nışantaşını, Topkapı:JI, 

. . . . .... 1 zım yolunda katı ıcraat ve teşcbbil- "b" · 'f kta d ğ' ki 
~~ ~~yle~ ıstıfalarını tabıı sata girişmiş ve diğer mıntakadan da yı ı ıtti a n tar etme ı a nna 
gormuşlerdır. aldıg"ı muvafakat ve saliihiyet üzeri- getiremedim. Acaba böyle bir ıeyin 

- yapılacağına ve İstanbulun en bUylik 

ı Bunlarda, Battal'ın cam kırmak 
laf a m3.k gibi cürümlerle 60 
p;ün kadar bir zaman hapis yat
tığı zikrolunmaktadır. 

Müddeiumumi, dün maznu
nun aleyhine yeni bir dava daha 
ikame etmiştir . Müddeiumumi
lik, maznunun, kondüktör K e
mal efendinin evine attığı silah 
ta katil kastlı görmektedir. 

Bu yeni dava da ilkile tevhiit 
edilecektir. 

İki serserının muhake-

Bitaraflar dün gece ka
rarlarını tebliğ ettiler 

Karar, 23temmuz1930 tarihinden sonra 
buradaki Yunan emlakinden hükumetçe 

kira alınamaya ağı merkezindedir 

Muhtelit mübadele komisyo 1 İstanbulda kain muhtelit mü
nunda dün M. Andersonun riya badele tali komisyonu atideki 
setinde toplanan bitaraf aza ha- şartları haiz olan şimdiye ka-

mesı kemliklerine havale edilen Yu- dar etabli vesikası almamış bu-
Dün, İkinci cezada, Yasef ve nan emlaki kiraları hakkındaki lunan ve İstanbul mıntakasında 

Hayrettin isminde, serserilikle 'kararlarını vermişlerdir. Karar mütemekkin olan Türk tabiiye
maznun iki gençi muhakeme e- Türk ve Yunan hey'eti murah- tini haiz Ortodoks Rumları mez 
dilmiş ve her ikisi de, serserilik hasalarına akşam saat 18,15 te kur etabli vesikalarını almak ü
maddesinin dördüncü fıkrası tebliğ edilmiştir. o:ere 5 Teşrinisani 1930 tarihin
mucibince ikişer ay müddetle Karar 25 sahifeden ibarettir den itibaren Babıali binasında 
Nafıa, Belediye hizmetlerinde Hey'eti murahhasamız dün ge- kain komisyon bürolarına mü
istihdamlarma, olmadığı takdir ce ikinci murahhas Nebil Beyin racaat etmeğe davet eder: 
de, iş bulabilecekleri bir yere riyasetinde içtima ederek geç ı _ Ankara mukavelename-
izamlarına karar verilmiştir. vakte kadar kararı tetkik etmi~- sinin meriyet mevkiine girme-

10 b. 1· k f 1 ti tir. Karar hakkında bitaraflar sinden evvel verilmiş olan bir 
ın ıra e a e e ·ad· b" k . .. . 

cı ı ır etumıyet gostermış- talebe istinaden hali hazırda ta.-
tahliye lerdir. il komisyonda tetkik edilmekte 

12000 lira dolandırıcılık iddiasile Maamafih alınan ma!Umata bulunan bir dosyaya malik ol-
tahtı tevkife alınan Asigürasyoni İ- göre karar aleyhimizdedir ve 23 mak ve yahut, 
talyan siı:orta kumpanyası İstanbul temmuz 1930 tarihinden sonra 
acantası Antonyo Kozoreto ve Jozef sahiplerine iadesi icap eden bu- 2 - Şahsı vaziyetinin tetki
Kozoreto efendilerden M. Antonyo- radaki Yunan emlaki kiraları- ki için komisyona vaktı zama-
nun 10000 lira kefaletle tahliyesine d · · d ·1 Ü 
ikinci ceza mahkemesince karar ve- nın hükfunet tarafından tahsil nm a ıstı a ı e m racaat etmiş 
rilmi§tir. edilemiyeceği merkezindedir. olmak ve bu istida hali mualla-

M. Antonyo hakkındaki kefalet Kararın asıl mahiyeti bugün kiyette bulunmak veyahut, 
muamelesi ikmal edildiği için kendi•i anlaşrlacaktır. Bugu""n de ikinci 3 T ı· k · tahliye edilmiştir. - a ı omısyonun numa-

Jozef Kozorato, muhakeme netice bir hakem kararı tebliğ edilme- rasmı havi bir "yeşil fişe malik 
sine kadar mevkuf kalacaktır. si ihtimali vardır. Bu karar A- bulunmak. 

Küçük tacirler birliği 
Küçük tacirler birliği namı altın

da yeni bir cemiyet teşkil edildiği ya
zılmıştı. 

Ticaret odası ikinci reisi Necip B. 
yeni teşekkül hakkında şu sözleri 
söylemiştir: 

- Ticaret odasmın ifa edemediği 
vazifeler nelerdir! Bunu madde ta
yin ederek izah etmek lazımdır. Ü
mit edriz ki küçük tacirler cemiyeti
ningayesi yalnız T:caret odasile mü
cadele etmek değildir. Oda her ticari 
>l nq epuıqe>f ıq!:l ıı;ınpro >l!!'f'f>taı 
~ekküle de muzahor~t edebilir. 

tina itilafnamesi esnasında hak
kı hıyarını Türkler lehine isti
mal eden 14 türkün Türk teba
ası mı, Yuna tebaası mı adde
dileceği hakkındadır. 

Bugün komisyonda üçüncü 
ve dördUncü bürolar da içtima 
edecekler ve eshaş muamelatı 
hakkında müzakeratta buluna
caklardır. 

Etabli vesikaları 
İstanbul, 5 A.A. - Muhtelit 

mübadele tali komisyonundan 
tebliii; edilmistir: 

Alakadarlara tali komisyon 
bürolarının sabahleyin saat 9 
dan 12 ye ve akşamları saat 2 
den 6 ya kadar açık olduğu müs 
tedilerin beraberlerinde pasa
port kıt'asında 6 adet fotografi
leri ve hüvietlerile Türk tabiiye 
tinde ve Rum Ortodoks mezhe
binde bulunduklarını müspit ev 
rakı beraberlerinde bulundurma 
ları ihtar ve gerek tescil ve ge
rek vsikalarm it'ası muamelele
rinin meccani oldulru bevan olu 
nur 

spor mihrakları olan bu klUplerin 
spor alemile al~kasının kesilebilece
ğine siz inanır mısınız? ... 

- Umumi kongrenin davetine ne 
dersiniz? 

- Umumi kongrenin içtima tarihi 
geçmiştir. Müteaddit defalar kongre
nin toplanmasını merkezi umumiden 
istemiş idik. Fakat Türkiyenin 20 
mıntakasından gelecek yüz kadar mu 
rahhasın Ankaraya gelmeleri ve ora
da üç dört gün kalmaları beş on bin 
liralık bir is olduğundan ve bütçede 
tahsisat olmadığından ve hük<lmetçe 
de şimdilk işlerin hallle idareıi istil
zam edildiğinden kongrenin davet 
edilemiyeceğini bize ·söylediler. İater
seniz Merkezi Umumi Birinci Reisi 
Ali Sırrı Beyle İkinci Reıi Fethi Tah
sin Beye sorunuz. 

Şimdiki davete gelince: bunun ni
zamen üç mmtaka tarafından vukuu 
lazım idi. Bu şartı haiz olmadıkça da 
vetin hilkmü olamaz. Eter her davete 
icabet edip Ankaraya l(İderaek orada 
yerleşmemiz lhımgelir. ÇünkU yarm 
Aksaray Klübü, öbllr gün Zeki Rıza 
mağazası da kongre daveti yapabilir. 

Benim asıl merak ettiğim cihet bu 
daveti yapmağa kendilerinde sallh!
yet gören zevat on bin liralık kongre 
masrafını nereden bulacaklar. Yoksa 
Ankarayı Gülhane Parkına gidilir 
gibi yayan gidilir bir yer mi sanıyor
lar? Şimdiye kadar bUtün tahsisat ve 
h~yatiy<;t!'ll hükilmetten almış olan 
bır teşkılatın en büyUk heyeti toplar
ken evvelce umumi kongrenin tehiri 
hususundaki niınireamf kanaati bile 
bile 'imdi emri vaki yapmafa kaU.. 
mak ve hUldlmetin mali ve fllt mUza
heretini temin etmeden ortaya atıl. 
mak acemice bir harekettir. 

Tapular 
İki vagon defter 
daha gönderildi 
Tapu kuyudatına ait defatir 

ve evrakın Ankaraya nakledil
mekte olduğunu yazmıştık. Ha 
vaların muhalefetinden dolayı 
birkaç gündenberi gönderilemi
yen tapu kuyudatından bir kıs
mı daha dün iki vagon içinde 
sevkedilmiştir. Bu sevkıyatın i
ki ay kadar devam edeceği tah
min edilmektedir. Bu defterle
rin İstanbuldan Ankı:r:ı.va nak
line memur edilmiş oı.~"n Tapu 
Müdürü Osman Bey de oi'i' iki 
güne kadar Ankaraya gidecek
!ir 
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........................................ ~ G L O R Y A S 1 N E M A S 1 .~ 

Fikir, 
___...... ... , ....... u ...... 

sa.rı.'at 

Türk - Yunan itilafı Yarınki Cıııııı ır;ıin\l Hat 14,30_ mat!neı.ınden itibaren ve gecesi 21,35de ilk CALA l\ILSA:\lf:IU:-.:ı UL.\ll.~~' 
;l..·rın uaıdesl "Mi!liy•I" tir Renk ve ses ıubarıle şımdıye kadar emsali gcirülmemiş lı•kiki bir san'n harikası olan ~ 

9 TESR1N1SA ı 1930 77 nci haftanın 5 inciliğini p A u L w H 1 T E M A N' ın ~ 

Jniliiy~t li 

iDAREHANE -Ankara cadde1i Darüşşafakadan Lihfü B. kazan C A Z 8 A N D K 1 R A L 1 ~ 
'<o: 100 Telıraf adreoi: Milliyet, tı. mıştır. Yazısı şudur: ••m şayanı hayret lilml ile küşat edilecektir. Seans saatleri' Adi günlırde 14 .• 10 Jtı .• 10. 18,.JO \C ;:'.1,.1~ _ ~ 
tanbul. Bu haftanın hiç şüphesiz mil- Cuma " bıyraırı günleri: uar 11 ve 13de iltve matineleri. Yerlerin fiııluı; Balkon 40, Parter ~'· Hususi :.' t 

Telefon numaralaro: Nihayet bir lŞ bulabilen adam him haberi, Türk_ Yunan iti- numorol~ balkon f?töylerın 100, parter localar 3$0, balkon locaları 450 K. <:uma günkü saat 11 matlnele.rinııı 
1atanbul 3911, 3912, 3913 fiaıları tonzılAıhdır. Bılkun 40. parıcr umumi,·cıle ~5. balkon fot~ı; 7$. localu .ıso kuruııur. • 

lifıdır. ... ..................... . ... ....... ................ ...v ................. .. 
ABONE ÜCRETLERi -Fransızcadan- 1 F R A N s l z T ı y A T R o s u~ G Türlriye için Hariç için Türk - Yunan nasıl oluyor Bugün matinelerden itibaren r 

• aylıı·ı 400 kurut 800 lı:urut Yaşlanmıs uzun mu'"ddet me- İnsan ı'nsana benzer.. da yekdig" erine ısınıyor' Bunun El 1 s· ~ \IUd . ıı y b A h ~ 0 u!l ınemasın !l . ürıyetı c UUJn Artisti resmi Ctıniyoti ı!ittif•k rina U n' 
6 ., 750 " 1;1°~0 " muriyet hayatında bulunduk- Fakat karısı gidip o filmi gör cevabını asrın icabaatında ara- U U lerinin on münıaha;ı artistlerinden mürekkep bir he\Otl ıenıoili••· 

12 " 14oo __ !!... " tan sonra tekaüt edilmiş bir a- mekte ısrar edı"yordu. Devri·ı· mak lazımdır. Çünkü büyük, k · --- ~ Süz)tl \C şarkılı gelecek ıy iptidasında Fransız tiyıtrosundı bir ka\. müsamere verece ıı: 
Gelen evrak aeri verilmez damdı. Tekaüt aylıg-ı ile eskı'•ı" gu··n gı'ttı"ler Tıpkı 0 ;dı" Artık küçük devletlerde sulh gayele ııııll ., -· 

1 
1ru • • • • - Aşk Nagv melerı' ............................................................................. 1 

... 
Miıddeti ıesen niiıh ... ar O "'' kadar iyi bir tarzda yaşamak ka bütçeleri müsaade ettıig-i irin ka rinin ttezahiirleri bunu isbata 111111111111111111111111111111111"'" "'"111111111111111111111111111111111 •: 

1"'- L-- • • ( ı ~ :: =~ tur. ....sete n mat ...... ya aıl 1f er bı"l deg' ı'ldı'. ster ı"stemez o zama d · k d 1 · k•f'd" •· 
ına sıne<ma mera ı a ge mıı- a ı ır. Muhte<eMmüın,.oısmileliıols:sir film 1 =====: ANA~ il »o L u =::~=: için miidiriyete mür•caat edilir. na kadar alışmış bir çok masraf- ti. Bir iki gün sonra gene bir fil- • 

1
. Bıı dostluğa diger amilleri de 

Gazetemiz ilinlarm mu'u ıyelini !arı ı'ndı"rmek laz· - gelmı"ştı".Bu · ·· - "ttikl · .... mı gormege gı en zaman ilave etmek lazımdır. Ezcüm- •• . , 
kabul etmes. yüzden karısı da, kendisi de sı- kocasını başka •bir rolde gör- le: K O R l .'/ c; R 1 V F 1 T :: :ı 

kıntı cekiyorlardı. Bereket ver- dü: :: SIGORT A ŞIR K Er [ ~ Bugünkü hava 
Duo on çok 24 hararet en aı 18 

drreco idi. Rugiln nız~ar şiddetli 
lodo• e>ecek ı,ava kapalı olacaktır. 

Yine 

sin yetişmiş bir kızları vardı. I - Yeni Tür ki yenin fütuhat DO K T O R §§ ii. 
Bunu orta halli bir memur ko- Demek sen beni aldattın tan ziyade arazisini işletmek 1 B f l y k B :: Tllrktye lf Bankası tararından teşkil edtlml~tlr :: 
caya vermişlerdi. banka müfettişliği yalan, de - arzusu. a ra 1 an O ey Yangın - Hayat - Nakllyı - Kaza - OtomB~!I - me!'ıılly•tı :: 

Yaşının ilerde olmasma rağ- mek sen film şirketinde böyle II - Zirai ticari sınai ve ik· Her gün C'ağaloglu'nda N•hmu· :: maliye Sigortalarını kabul eder. i! 
men bu eski memur dinç bira· adi roller yapıyorsun!.. tısadi vazi;etleridi düzeltip diye cadde1in le 112 numerolu :: Adru: 4 Uncu Vakıl ban lsta1'>11 !: 
damdı. Onu dinç bir halde yü- Evet hakikat bu idi. Fakat bu müstakillen medeni devletler 1 hanesinde hasıılarını kabul eder. , §§ Telefon: ıstanbul _ ~Si Tclıtra!: fmtıyaı ~ 
rürken gören karısı: iş banka müfettişliğinden daha gibi yaşam~yr bir gaye ittihaz M11ı11111111u11111111u1111u1111111ı... .o1111111111111u111111111u11111111 ıı:11 

hür idi. Kadın kocasına istihfaf etmesı·. lıtanbul 4 üncü icra memurluğun· Mıııııııııııııııııııııııııtııııııııı•,. "'111 111111111111111111111111111111111 •• 

Sen, derdi tekaüt edilecek bir İ f ı 
ada:n mısın .. ? Tam hizmetin- la baktı. III - Gayesinin sukutunu in da~~ık arttırma ile paraya çevrilecek TA yy AREC L K Yeni neşriyat 
den istifade edecekleri bir za- Bir kaç gün sonra kadın ken- taç edecek her meseleyi hallet- gayri menkulün ne olduğu: Hane ma ALEMİNDE ı TÜRKSPOR'un ikİJI' 
manda seni tekaüt ettiler!.. . disinin de filme çekilmesini is- meğe azmi. bahçe 

Merak ediyorum, her gün Kadına meram anlatmak zor- tedi. Bu suretle karı koca çok IV G b" . 1 Gayri menkulün bulunduğu mev· Du""nya sür'at rekoru ci sene 6 ncı sayısı btl 
bal d S

t gele - ar ın takip ettiğı yo ki, mahallesi. sokag·ı, numarası: 
tramvay ara arın ara du.Bilhassa aile büteçsi daralıp para kazanacaklardı. karısının ları arayıp bulmak ve o vadide Topkapı, Kürkçü Ahmet Şemsettin gün çıkb. 

yankesiciler 

gele şahıslannı pek iyi tanıdı- ta aldıkları tekaüt aylıg-ı iyi bir bu teklifini duyan adam bu se- h k t" f k b ı h 11 · "k T k d. Ak Londra'dan haber verlldip;ine göre. I s 
h

. k . are e ı muva ı u ması. ma a esı. atı op apı, ce ıt sa- zcilcriıııizin .\nhara ,,ne.-il re· 
ğırn yankesiciler, ıç yan esmı- surette yaşamalarına kifayet et fer istihfaf etmek sırası kendi- ray caddesi atik mül· .rrer 120, cedit 5·.'l.T. modelinde bir l'ORD ıaıy•· ' k 
Yorlar mı.? Bo'"yl• ı"ae ne ı'Je ge · · ı · ld - ·· .... İhtimal Yunan milletinin de 138 numaralı. · ,. v k' A h k t min· 1e ~J·I·· "trı'kl··ı·ı· mLı' affa ı· · ~ - mediğmi gördiikçe kadın büsbü ne ge mtş o ugunu gorercı< u- '°" .-ewıor tın vrupaya are ·c u • • • • • • 
çiniyor ve neden tramvayın en tün huysuz oluyordu. zun uzadıya istihfaflı gözlerini ayni ideali benimsemeleri neti- Takdir olunan kıymetı: 1600 lira etm.,don evvel, saatte lb4.4316 y~tin bütün tai>ilatını Tiir~'I'' ı 
kalabalığını seçıyor, istasyonlar S b h . . 'd kş . karısına dikti, baktr, baktı... ceei Türk - Yunan itilafını kıymetli. mil oilr'aıle 2000 kilogram hamule· da nkı:yuııuz. 
d 

A.Jr'l d · · · b" · ı a a ışıne gı en a am evı- hoc görmüşler ve bunun Bal- Arttırmanın yapılacağı yer, gün, .<ile 100 kiloınetroluk dilnyı reko· -------------
a ..._ı , aıma ınıp ınıyor ar d" 1 b . · ,. t h 1 t · · d 

B 1 t b ld h
. b' 'ne onen. sene rce u ıntızamı kan Hiikumetlerine tesirini na- saat: atan u 4 üncü cra daıresın e runu kazanmışnr. İ B O lb d · 

un ann stan u a ıc ır' f d d . d" Bf imecem ı·z 4.12-930 tarihinde oaat 13 ila 15'/, a s. . arü e ayı , "f d 1 · . muha aza e en a am şım ı e- zara alarak maalmemnunı'ye • ıı " ı b R h san at 1 a etme en nası geçın- . . . J"k kadar. u rc.or evve co ir ıc tay· temslllerl 
dikleri, hatt! r 0 g-umur.dan da- vınden çıkmdıyoFr, kışsızb.1 t~~ ca- 1 2 3 4 5 b ~ 8 9 10 11 protokolu imza etmişlerdir. 1 - İşby gayri menkulün arttırma ynre5ı tarafından ~utıe 142.b6 mil Jd 

"' nı sıkılıyor u a at ır gun ka · Ru21••btuaçmoıkts•aııt ISTAHBUL lfl.fJI h · · · d"kl · ·· · Demek ki !stı"klaAI harbi yal- şartnamosı 13-11-930 tarihinden iti- sür'atle kazanılmıştır. 
a ıyı geçın ı en goze çarpmı rısma nereye gideceğini söde- TIA B A:KB!ÇIA N AIKI baron 930/315-316 No.ile İst. 4 üncii 

yor mu? Anl~~yorum, _tarlada meden çıktı. Akşam geç v~kit ı A R A p .... C A M İ nız istiklalimizi kurtarmadı. icra dairesinin muayyen nu- ~~ ~~ ~ 
tohumu v~ ekını. yıyor dı_ye kar-, eve döndü. Bu hal bir müddet - ı- Ta! O zaman muhtelif devlet- marasında herkesin görebil- MELQ 
ga ve çekırge milcadelesı açıyo- devam etti. Nihayet bir akşam B A K l Rı- R E Z 1 -~ lerle uzlaşmak zeminini de ha- mesi için açıktır. İlanda MÜZAYEDE 1 
ruz da neden bu k_arakuş!ara kar gene evine geç geldia.;ni gören 

4 A P İ S H • M İ N E zırladı. Bu vesile ile istiklal şe- yazılı olanlardan fazla maHimat al- 8 perde 12 tahh 
h k , V .,- -K • R K A R • K - R h't ·1 · · b"'t'' k lb" · mak istiyenler, işbu Şllrtnamoye ve '.! nci Teşrinin 7 nci cuma günü 

şı are ete gcçmıyoruz. ası ta karısının .. 

1 

116 ı ve gazı erını u un a ımı- 930 315 316 d (; • - - -ı ·1 , · oaya numarasile memu sabah iaat 10 da BEYO LUNDA 
mı yok? Bunlar o kadar cür'et . . • H A Z A NI • zin varlığı ı e taziz ederiz. rı'yetı'mize mu"racaat etmelı'dı"r. Sen bır zamandan ben esra - Pangaltıda Altun · Bıkalda Cl<:BEL· 
D'Österi.....ı ar ki şahsını tesadü- . . ._. ~ Ç • R R. A Y •· S Bıı M- 2 - Arttırmaya i•tirak irin yukar- E ., Iu" ld N ttı m • • TOPU sokağındı 1 S numaralı B Y· 
fen ög-rendiğiniz bir yankesici- rengız .. 0 un.. eceye gı gın: A C -E M B N B' K A S- -A- da yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 

b J d ti d KO ıparıımınınrn 3 numaralı daire· 
Y
e biraz dikkatli baksanız he- ana soy eme en saa erce I· - - lsıanbul mahkcmei asliye be,in· gösterilecektir . 

d · T d b N A Z f K • S A T I R H ki sindı hulun an o~v. alar müzayede men sizi haşlamaya kalkıyor. sar a g~zıyorsun.. arzın a aş _ cı hukuk daJre,inden: 3- a arı tapu sicillile ıabit olını 

tstanbulu ah h 
· lıyan hıtaplarına karşı: 1 A M f N 9 •• S I P A ı lacı Evliya C:tndinln Cılaıada yan İpotekli alaaıklılarla diğer alilka- sureulyle satılacaktır. 

seyy şe rı yap- ş· d" k d h · d · - Ş darlann ve irtifak haklo sahiplerinin Salon takımı. salona ait ıtyalar, 
maya uğratırken şehirde bu . ım ıye a ~r ep ış ara . ım. 11i K İ L E • R • M A R IA Çinili rıhtım hanında dcirdüncil kat· bu h•kların• ve huauaile feiz ve maı- yemci.o muı,., aynalı jardinyor, 
mikropların imhasına büyük e Nıhayet buldugıımu zannedıyo- blfntt'Ct'111İZİ il lıallt'dilml• ta mosyci Papadaki aleyhine ilı:ame tala dair olan idclialarını itbu ilin la· kolonlar, ıbıı'urlor, perdeler, uııler, . • -ı rum. Karısı memnun oldu. Fa- v oyledı~i ıazmiuı dava;ındın dolayı hemmıyet vermek lazımdır. Bu j ka b . 'b" b" d" , şekil & rihinden itibaren yirmi ıün içinde ev- ıofrı takımları, sofalar, divanlar, 

.. ld • "b" b" .ki t u ış ne gı ı ır şey ır.... mumaileybln bir sene mukaddem rakı müıbitelerile birlikte momuriye· 1 d 1 1 1 ~n o uuu gı ı ır ı tramvay konso """"• san ı ya ar, manga , 
-., " 1 K 1 tt Yunınistana gı'tti•i göaderllen teb· timize bildirilmeleri icap eder akıi ' 

kif b" · ·ı · ocası an a ı: ~ musımbalar, mubah takımları, re 
mev ıne trer sıvı memur ı-: B" b kad "f · l'k li• ilmUhaberleri z:\lırına muhtar '° halde hakları tapu ıicillile ıabit olmı- ' 
k . k.f. 

1 
. B . . , - ır an a mu ettıs ı ' 1 d simler ve .. ır •n•i beyıiye. 

amesı a 1 ge mıyor. u ışın "b" b' v "f . b . . mahkemem ilba~irl tarofından yazılın yan ar. ..tı, be elinin payla,maaın-
. b kim h g~ ı ır sey.. azı e ıca ı gezıp da ha.;,. kalırlar. Konsere mahsus Alman pianoıu 

aresıne a ı azsa şe re ve · • k m•şruhıttan anlııılmış ve bcr· --7 

h
. 

1
. b" ilk 

1 
k dotasmam lazırrı gelece ... 4 - Göıterilen ıünde arttırmaya Anadolu vo Acem balı ve seccade· 

'e ır ıye uy zararı o aca tır. H . b k ld - .. mucibi talep ilı\nen tebligat !cra-
T

. d ano-ı an a o U!!'Unu soy- ittirak edenler arttırma ıartnameıini !eri poy •ilronlerdon 100 d· 0 5 ıcaret o aıının mecmuaıı ,., .. •ıııa karar verilmiş ve emri tuh· · ' ' 1 d · K d b · ı · okum ut ve l!izumlu malumatı almı• 

1il1 
Yazan: 

H. llernıtoin 

'l'tr..:urt~• eden: 
Fil re 

Ferah tiyatrosunda bll 
akşam mevsim 

programı 

\lis Simons idarc,;inılcki llrY
gir, Ku~, Kcipehlerdcn nıtite~k
ktl büyük varyete ıı;unıpu. }..)" 
rıcıı: Fahri hey temsilleri ,e 
sinema. 

All h k. . b - 1 _eme ı. a ın una sevme ı. kikaıın 13· 1-9.~ 1 tarihine mü<adif • teminat ılınır. 
. . . a . ımın varsa agı~ ası~: Fazla sual sormağa hacet yok bunlan tamamen kabul etmit ad ve 
o~zı_m _Tıcaret Odası da emsalı tu. Karısı paraları aldı. Banka • cumute<i •aat 14 de tayin kılınmış itibar olunurlar. Ostiinde bırakılan Kadıköy 
~ıhı bır mecmua çıkarıyor. Bu müfettisi bazı günler erkenden • olduğuna dair davetiye mahkeme gayri menkulün bedeli zamanında ve- 1443 numaralı oconun kazaen O Ç 

~trtT\'il Sinemı"i 

iPTiLA 
J k h 1 k • dllanhıne>inc ıa!lk kılınmış oldu· rilmczıe ıayri menkul ikinci bir art- !un Pctroviı,; tarafından e 1i rıiııı 

~e~m~a ~y 1 t:r ve er ay 1 1 evden c;ıkıp geç vakit eve dönü- ,·aktı' meık.-rda tırma ile ıatılır ve bedel farkı ve ınah tıbclcsinin hirı zayi olduğundan ye· ' ' -/ 
<nbı bır nı ttı Ak • :!'118. ğundan ycvm ,.e " 1 d k' 1 · h .. k ti Js .,. . . m_ e r. şa .. m .. gaz_e· ı yordıı. Karısı artık buna alış- ) it:! rum kalınan yüzde beş faiz ve dig· er nisini 1 aca~ım an es ıs nın u m Hu akşam Pangaltı tioarrosun 
t d k k d l b k b 

mahkemede hazır bulunma" ve ya· ' 
esbı~ e hı aı a. a~ ar uyu ~-r mıştı.. Bir şey sormuyordu. İki ı • 1 hut tarafın•lan mosa••dak <cnetlc bir zararlar aynca hükme hacet kalmak- yoktur. Komik Şevki bey . 

>a ı u ta a'.11mill ı_le bu ay_m_ nus si de hauattan memnundu. 111 • - sızın memuriyetimizce aheıdan tah· Kuımpa~ı Karaman mahılle1i hasını tetk k tm 1 d 1 , vekil göndermesi lülıımu beyan '" ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki 145 Sıkıp Tiyatro varvete ıııuhıcliı dans t .-•· 
ı e ış er ve ıcın e, Bir aksam Karısı damadını d 1 "E " I ' · • j{ ·• k ·· blln ~ emlz aksi halde hakkın a gııa ıen mua· tart tahakkuk etmek kaydile ür defa fil Delikanlı ) dram 4 perde. ~ 

_ ge ~apurunun_ s~tın a ınaca yemeğe davet etti. Şen bir hal- ııgun 11 mteıcra oluooca~ı ıe'.ılı~ ulunur. bağnldıktan •onra gayri menkul en __... 
~na daır haber gıbı bazı gec 1 de yemek yerlerken krzı dedi Soldan sağa ve yukardan "'ağı: çok nrtlırarun üstünde bırakılır. Şart Zayi - Tatlıi• mührilmü zayi Devredilecek ihtıro beratı ·v• 
kaim ıs haberler görmilşler, hay ki; 1 _ Bir erkek ismi(S). Bir kadııı tahakkuk etmezse artırma geri bırakı ettiğımden hükmü olmadığı ilan olunur. • l:loıulncık ve çürJvccck q 
retle kaydediyorlar L3.kin b · lıp alıcı taah~1ütlerinden kurtulur ve d d ı ı·· J. k · i tatı•r .. 
. · ti - Bu gün sinemaya gittik. ısmi(5). E IYOLOK l\urııı;cşıne im ımı: Ali Rı1.a nın on urıı ması usu un e ·ı ' 
msafsızlıktır E t d 2 - İstifham (2). Laz (5). Sıfat BAKT R teminatta kalkar. hakkındaki ic•t ıçiıı Sınai .\Judurı; 
_ · ~e • me.cmııa a Güzel bir film gösterdiler. Ne ) Dr (HSAN SAMI 5 - Arttırmanın birinci ve ya i- dilf111' 
-eç kalmış vaktı germış haber uh f F"J d b" d edatı (2 . • k. veli umumive•indcn istihsal e , 
~ • " - t a şey... ı m e ır a am . ( ) K.. l l ] b ınci olmasına ve gayri menkule taal- O T • · h ' er var var amma bunla d d 4 - Bir erkek ismı 5 · or- ~akter1·yo OJİ a oratuvar . r. aşcıyan olan .ı k~nuncncl ı 928 tıri " • r O a a gördük tıpkı babama benıiyor- luk eden kanuni hal:ka ve satışın tar-
.skimiş değildir ki.... du.. {ez (5). İ 1 Lmum kan tablilatı, Frengi nok· zına göre diğer şartlar. i'.uhrC\ i hastalıklar tcdaviha- 31 :82 :Z39 ııuınorolu ihtira her• 1 

Od 
?I d 5 - Nota (2)· Duvar (5). smi tai nazarından (\'ascrınan teamülU) M·'t k' · b ı d. V bak .. ında btı kere Pa kasın• fer~. 

a ne yapsın.· ya, o a ye- Hepsi s~~tı. Sonra !?!:. enr ka- f t (2) u era ım vergı, c e ıye ve a- nt>İ Eminönü '.\linasyan ecza- ~ • · · d d , t "S' 51 a yapar · kan küreyvatı sıyıhna~ı. tifo YC ısıt· krf jcarcsi müşteriye aittir. ı inci ar- ve )'ahu[ ıı.:arıt. ,·erih ı.:e~indcn roe 
nı yem uy ıysa. · dm anfattı: 6 - İsim (3). mı ha<talıkları ıeşhls', ıdrar, balıı:nm tırmada en ziyade 800 liraya talip rık nesi kar~ı 'okagında ~o 4 k' 1.ht·ra 1 •. ~ah~t 

Eakitcbirde Özdemir 8.ye Eh · t · b' J 7 - Nota (2). Ekşi bir meyva (5). cerahat . kaz.urat•e su tahlı·ı•tı, • "' 1 
" satın :ı m•~ w · ıı - , emmıye sız ır ro yapı . • • mıştır. Artırma 2 ncidir. En ziyade · · k d uı~ıı• 

Y 1 t f · 1 ı d S Sonuna bir (N) gelince canlanır (2). L'ltra mı·knı.kobi ile lrongı· aran· ıstıcar etm· · ar,.u>un • P • an ış e sıre a ışmayın ..... yor u. akanı bir adam. artıranın üzerinde bırakıl•calctır. K EL lı'" 
Eskişehrin misal getirilişi ismi Babası hayret eder gibi gö 8 - Matalar (5). ınası, hu""i ~ılar istıhzsn. Yazılan hane ma bahçe yukarda Or • A. UTİ zevatın htanlıul Y•ni po>~ n<'I 
(şehir) kelimesile biten en ya- .. . _ . . b'" · 10 - Kırmızı (2). Rengarenk (5). Divanyolundı Sultan '\'1ahmut gösterilen 4.1 2. 93otarihinde İstanbul arkrnndı Aşir ,efendi Küuıp • 0~ 

r~n:ıesıı:e ragmen ışı ta 11 te- Yuva (2). türbui \o. 189 Telefon Is. 981 4 ünr.ü icra memu.rlug-u odasında i~ Cilt ve eirenci hastalıklar teda- cadde.inde Ttirkhc 1 lan 'lo 18 •. 
kın şehir olu~undandır.. lakkı edıyonJu · ı ' ], · 11 - Uyku sarkısı (5). Bir komşu- - bu ilim ve gösterilen arttırma şartna vihanesl. Karaköy Topçular cad- de mukim nkilı 1 Janrı \all<r 

FELEK Olabilir. kızım olabilir. .. muzun merkezi (5). mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. desi 34. tok efrndive mürccaot cyltındcri· 
( Mllll11~t)l11 ~dt'bt romanı: 14 1 gön~ermiş, ~izi davet. ediyor ... , Daha, bu -ha~ise.~i. onaa°iılat--, kından görmek, lükse alışmak,,- -Bütün bunlar fakir sınıfına 1 ma hissediyordum! Anıına. ıı~_'. 

.. ı - ~ - - ;,). . . • >;: .... 

l!.tem izzet 

Dıyınce, hıra~ r~ngı a_t_tı. ~~~-ım. H~le bı_lezıgı kolu~da onlara benzemek arzusuna ka- karşı dolu keseleri birer istih- ha ide bu da benim ~üphel11 ;,, 
- B_eraber m'. gıdecegız?.. 1 gorurse kunb~lır, _n.eler dıye- pılma~!. ~u~~~ de~~tli ürkü-! faf karışı~ nümayişidir... _ Babam yaşındaki ada~. da,

3
?.• 

Dedı. Ben de. . . cek? İlk soylıyecegı,. yor. Bır turlu ıyıce ınanamıyor Demedı, neler neler? .. Eger, tık benı sıkıştıracak degıl} 
- Hayır ... Serun gıtmcn ol- - Çıkar kolundan ıs_tem~m::· ki, ben bütün bu korktugu şey- bıraksaydım, bileğimden çıkara "' " * 111;, 

maz... Olacaktır. Kıskançlıgı, kopur !erden zaten ig"renen bir ruhta- cak parça parr" edecek hel" bi- Babam pek tuhaf adaıTl 't' 
. . • r- ' • -·1111 

Diyince, me~ı ?~ ayrı. Fakat, annem bı- yım. Ödü patlıyor ki, ben: !ezik parçasını bir yere savura- ta, demek biz farkında degı 
- O halde, sen de gitme.. lezık ıç~: __ - Ne güzel bilezik.. caktı. Neyse ki, ben çok idare- şiz. Ben onu sadece: 
Diye. tut~~rd~. Oı;ıa, . -. Hıç degılııe kırk a~tın. · ·: - Ne zarif tuvalet. • • 1i davrandım. Onun, ilk gün Şa Hoyrat!. . 

;ıkmryor. Korkarım ki, adam- nim vesvesemdir.,. diyeyim. .- Hıç bınmız . gıtin:ıyoruz: • Dıyor!. Babamın saatı de yı- - Ne mükemmel yalı... dan'a söylediklerini ben kendi- Kendisini düsünür! 
Cahit .. Meseleıri de mükem- Y_alnız b~bamın gıtmesı çok çır ine, . .- Ooh .. Ne rahat otomo- aine söyledim, . . . . Bir~z hasis .. cagız: 

- Devlet kuşu .•• 
- Dis kirası .•• 
- İkbal... 

- İstikbal! .. 
Filiin, derk~n bir hamlede 

aklmı kacırıverecek, ondan son 
ra da bas;mıza dert olup kala
~ak. Böyle deliler de hiç ç~kil-
mez! 

Yalnız, bir nokta içime hafif 
bir şüphe getirdi. Paşa, 

- Efendim. küçük bir hatı· 
ra ... 

Diye bileziği koluma geçirir
ken hiraz ellerimi, bileklerimi 
sıkı~tırır gibi oldu. Yahut taba 
na öyle gedi. Yine, heı· halde be 

mel geçti. Zaten, babamı hazır- kın .pl~r ·· · 1 - Ellı a~tm. ·: . . bıl !. . . - Canım .. Çok ıyı kalplı bır İhtırassız.. . ııi' 
lamıştım. Paşa, J?ıyı~ te, bu mahzuru kabul Dan aşagı degıldır. Bedava - Ne bol para. . . adam. Gönlümüzü almak isti- Boğazından kısıp gelır sıı 

_ Hanımefendinin nişanlıla- e~tı~ıncıye kadar ne zorluk çek- kazanılmış _~ara. ~e kolay har- Diyecek, diyecek ve .. Bir gün yor. lhtimal o, saati de senin bi olmayı sever. . . ı ı. 
n teşrif etmediler mi?. . tım · · · . . . . . canıyor d~gıl ıı:ıı. · · . de: için hazırlamıştı, fakat, sen ol- Çoluk çocuk nedir bıJıTle · 

Diyince, babam hemen, B~u bır, ben bılırı~ ... Sankı, Halbukı, ben tarafta ~~r e~- - Sahiden ne güzel, ne cana mayınca babama verdi .. Ya bi- Ağır sözlü, 
_ Arzr tazimat ettiler Paşa benı ka~a~aklannış gibı. · Her ıı:e_k P~~sını çıkarmak ıçın b_ı- yakın adam. . . · rimiz kendi motörünün idare e- Kaba, .• 

Hazretleri, üzerinize afiyet bi- e~_kek gozunden s~kınıyor. Her nbırlerını gırtlaklıyanların hıç Diyip birisine kapılacağını! .• I dilememesi yüzünden ölseydik, Hem neşesiz, hem garnsıı;er 
raz rahatsız bulunuyorlar... gun sıkı sıkı tembıh eder: hesabı yok!.. Bu, vehim onun kafasını burgu ne yapacaktı, bu günahı nasıl Bir adam bilirdim. rJeg :ı-

Dedi, savdu. Paşa da fazla bir - Sakın bir yere çrkına... * * * luyor, bu vesvese onu çıldırta· ödiyecekti? .. Hep off,..-ı içindir menfaat insanları ne kadar ~e 
şey söylemedi, sadece: - İstediğin yere ben seni Cahitle epey atıştık, bozuşt~k cak kadar densizliklere düşü- ki, bu~ları l'.aptı !. . . n:ı~şatıyor, ne kadar deg_~;dii1'• 

-. Vah .. Vah... götürürüm... amma, yi~e barıştık ve .... Dun rüyor. . . . _. Dedım, fılan da biraz yatış- bılıyormu~. Bunu da _go~ sır· 
Dıye m~rıldıµıdı. Halbuki, za - Sorarım, eğer bir yere çık- akşam ~a~ yolundan -~stınl'.eye - Nıye bu bılezıgı aldı11? tırdım. . . . . baban:ı.ı.? yaradılı<;ıı;d.~kı b.ıı(Jıl'• 

vallı Cahıtçik kimbilir, 0 ani- tr .. Derlerse karışmam.. kadar gıttık. Bana soylemıyor Neden kolundan hemen çıkar- Fakat, elımın hafıf hafıf sı- rı da ogrendık. İkı uç ~u. ıer' 
yelerde evd~ nasıl kıvranıp du- Kafir çocuk, şimdiden beni amma, bütün korkusu zannedi-lmadm? .. Diye, kıyametleri ko- krlışı da bu anlarda hep hatırı· her vakit yılan görınü~ f','h 1 11 tı 
ruyordu. Müthiş te kıskanç. korkuttu! Eğer, ömrünün sonu-lyorum ki, benim böyle büyük pardr. Ne paşanın şımarıklığı- ma gelince Cahidin şüphesi be- ters baktığı bana öyle _yuBe' 
Dün ona: na kadar böyle kıskanacaksaıve zengin ailelerle tanışma~, ta nı b~raktı,__?_e ~:rvetin !nsanlığı n~~ de göıle_rimde b_iiy~yor, hü ş~k .. n~_zarlarla bakıvo< kı. · 

- Paşa, babama bir m ektup tamam!. . nır ve tanısırken de sefahatı ya tahrıp ettıgı soylemedı; ne: yuyor, kalbımde zaıf bır sızla- sozunun başında: ~·) 
- Bi unerıı 



• " 

Osmanlı borçlan Balo ~!~isesi 1 Damızlık M~a~l:ub:kç~~~ç~:~ında ISTA ~BUL v LAY F.1' 
--- - (Bai tarafı l inci sahifede) - -·· hazırlanmakta olan talimatna- DEFTERDARLIK ·ıLANLARI 

Poliste 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
met Emin Beyi ve Abdülhak Hamit 400 Merinos koçu me ihzar olunmuş ve tatbikatı- ilm•••••m•iıillliıııiiiıiiıliiiiiiiiİııİİİı-•İİİİİİİİİ•İımİİİİİı-•miıİı-

lince bu, borç hakkında da na- Beyi yüzlerinde bir kara damga ile na geçilmiştir. Bekçiler badema Kartal Malmüdürlüg" ünden: , 

Kuyuda .ceset 

Ceset taaffün et
miş bir haldedir 

sıl bir hattı hareket takip oluna iptal edilmiş gösteren resimler neş· daha getirildi tabi oldukları kaymakamlıklar-
- k d la ılacaktır retti. Türk Ocağı ise Mehmet Emın . !\Tevkil Cinsi No. •u Mıktan WJı Muht'llm•n bedd cagı ya ın a an ş · Beyı· ve Abdu"lhak Ha"mı't Beyı' Tu"rk . - ·~ · .. dan e. mir al.acak.lard.ır. Hiç bır J> d •. 

A l R .. K en i~ cıddosi Toria 19-16 206~ .150 lira 
Bu mesele etrafında Maliye milletinin mefahirinden sayar ve tak· ı ıza, Nazım ve '\.adrı bekçı resını vazıfesınden başka Balada mevkii ve cinsi muharrer hir kıt'a 

Davutpaşada metruk bir ku
Yu içinde taaffün etmiş bir ce
set bulunmuştur. Cesedin hüvi
Yeti henüz tesbit edilememiştir. 
Cesedin dört aydanberi kuyuda 
durmakta olduğu anlaşılmıştır. 
Tahkikat tamik edilmektedir. 

müsteşarı Ali Rıza Bey bugün dis eder. Beyler avdet ettiler bir işle meşgul olmiyacaktrr .. 
kendisine müracaat eden gaze- Görülüyor ki Zekeriya Bey be- Mahallelerden toplanan aı- tarlanın mülkiyeti 27-10-930 tarihinden itiha-
tecilere demiştir ki: nim şahsımla uğraşmıyor; "Savulun Baytar Müdürü Umumisi Ali dat bekçileri geçindirebilecek 

geliyorum!,. makaleailc ~akir Paşa- Riza Beyin riyaseti altındaki bir miktarda olacaktır. ren 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmış-
- Bazı İstanbul gazeteleri- nın oğlu ı:ırafından hapı•~.ane hatı- komisyon tarafından J.lılacaris-ı11••1111•------m11 br. Ven.len bedel haddı· laAyıkında go··ru"ldu"g"'u'· · A d 1 D · 1 t h · ralarına daır yazılan lazıle, Mehmet· .. . . ı ! 

nın na o u emıryo u a vı- çik,. makalesile ve resimlerle Tlirk- tandan mubayaa e~.ılen Mer~- f j k 
!atı esham ve tahvilatı münase- çülüğe hfrmet etmit adamlar haklan· n.os koyunlarından uç vagon ı- SEYR SEFA N t~. ~~rde 16-lı-930 tarihine mÜsadif pazar 
beti ile gazetecilerin suallerini daki bütün ne§riyatı ile ve ocak mer- çınde (4-00) koyun ve koç daha gunu saat ıs ten ı6 ya kadar Kartal malmü-
bugün Vekil Beye arzettim.Ma- kezini: hakkında. adal~t hiı ve inaaf gelmiş ve diin Karaca Bey Ha- Merkeı Ao :nıa; Galata köpril d •• r·~; d I 

Zirai ziyan mikdan 
İZMİR, S A.A. - Mıntaka 

ziraaat müdürlüğli tarafından 
seylap feliketinin zararları hak 
kmda tanzim edilen rapor şu
dur: 

!um olduğu veçhile kendileri noktaı nazarından değil, yalnız gaze- rasına sevkolunmuştur Bu me- !!aşında; Bc"oğ!u 2.162 Şube ur U2Sun e a ım Ve satım komisyonunca aleni 
rahatsız bulunmakta olduğun- tyealcialın.~a~tı·iıbae r0irted:ev~n";,~ıli~~~W:~ Y. a.nda An·k· aradan ı.slahı Tuyu·r· 1· ıcentr>i, Sirkeci'de MühürJar surette müzayedesi icra kılınacağından taJip-
d d k l b. d tade hanı altında. Telefon he. } • • an ve o tor arın ısrarına ına tini mütemadi körükliyen bir adam- ıçın e mubayaa edılen (400) u • 2740 enn yevmı mezkurda teminat makpuzlarile 
en her türlü iştigalden ve hatta dır. mütecaviz (Legorn) ve ( Ra- ------------• k • •· 1 il 
gazete okumaktan mencdildikle Zekeriya Bey yazılarında on beş diylaud) tavuk ve horozlan da 10, 11 'l'-:~rinisani 930 Omısyona muracaat an an OJvnur. 
rinden bu neşriyata ziyaretim se~edenberi ocaklı olduğunu i.ddia et- Ankaraya sevkedilmiştir. Bay- kadınlura 

Nefsi İzmirde en ziyade ha
sarata maruz kalan mahal Bu
cadır. Bu mıntakada 2300 zey
tin ağacc devrilmek suretile 
ınahvolmuııtur. 560 dönüm hah 
Çe ve 30 balye tütün tamamile 
zarara uğramıştır. At, inek, Ko
yun gibi ehli hayvanlardan 39 u 
boğulmuştur. Kümes hayvanla
rından zarar fazladır. 

münasebetile muttali oldular. nuş, hayır. yalandır. Zekerıya Bey tar Müdiri Umumisi Ali Rıza 12, 13 Te<rı'nı·."aııl 930 
927 de refikası ile beraber ocağa kay- . • . . ' ·' 

Bu sualin Maliye Vekaletine dedilmiş ve bir müddet sonra, biz a- Beyl.e Macarıstana gıtmış olan I erkeklere 
tevcih edilmesi hikmetini anla- idat veremeyiz, diye istifa etmişler- komısyon azasından Hara Ko- Türkiye Scyrisc!ain ldareıi 
yamadığından bahsederek ızha- dir. yun Mütehassısı Nazım ve Kad miitekaidin eytam ve eraml-
n hayret etti. Malumdur ki, bir Türk Ocağına on bin kitap sattığı- ı·i Beyler gelmişlerdir. linin Te~rinicv ve! 930 maa~ları 

mı, gene onun yazılarında okudum. Köylere baytarlar 
kanunu mahsus ile Anadolu Türk Ocağı, ocaklı gençlerin okuma- ballda muharrer gllnlerde ve-
Demiryollarının esham ve tah- sında fayda gördüğü eserlerden iki- gönderildi rilecektir. 

Urlada hasarat ehemmiyet
lidir. Urla merkezinde toplan
mamış zeytin mahslilleri yüzde 
15 nisbetinde hasara uğramış

tır. Kaza mıntakasmda ise 600 
dönilm bağ ve bahçe kAmilen ve 
ı 3 7 bin okka zeytin tanesi hasa
ra uğramış ve 150 zeytin ağacı 
tnahvolmu,,tur. Seferihisar ka
zasında zeytin ağaçlarındaki ha 
sarata yüzde 25 derecesindedir. 
4400 zeytin ağacı ile 500 pa!a
nıut ağacı mahvolmuştur. 40 
dönüm bağ ve bahçe, 6000 dö
nüm tarla harap olmuştur. 200 
bin okka zeytin tanesi seller ta
rafından sürüklenip gBtürUl
>nüstür. 

Tire kazasında pamuk ve su
sam mahsiilünde yüzde yetmiş 
beş nisbetinde zarar vardır. 

vilat sahiplerinin tediyesi sahsi- şe~ nüsha .. satı~ 0lır ve bu kitaplardan .. Vilayet idarei hususiyesince 
yeti hükmiyeyi haiz bir idareye ellıden yuz nushaya kadar da mer- koylere meccanen tevzi edilmiş 

. . . • kezde muhafaza odrr. Herkesten alın 1 b • 1 · l · · 
tevdı edılmış oldugundan bu 

1 
d • k d b . ki 1 d d o an · oga arın vazıyet erını ve) 
ıgı a ar enım tap arım an a b k l · .. 

sualin Maliye Vekaletine değil 1 alınmıştır. Buna yüzde doksan ilave a ım arını teftış ~t~e.k u~ere 
mezkfir müesseseye tevcihi icap eder~k m~mleket e~kiirı u~umiyesine İ~tanbul ~aytar Mudur~yetm~e l 
ettiğini ifade ve bu şayiat üze- on bın kıtap sattıgımı soylemek ga-, koylere bırer baytar gonderı!- 1 
rine Borsada vuku bulan son z~tec.ilik hay~iyeti değil, .insanlık hay- miştir. 1 

tenezzüllere ayrıca ızharı hay- sıyetı ?lan bır adaı:ı:ıa bı.ıe >:akışma~. Hayvan tahaffuzhanesi 
Benım aldığım dort yuz !ıra tahsı- . . . 

ret ve tereddüt ettiler. sata gelince: bunu yalnız meınlekc- Memalıkı ecnebıyeye sevke

D. demiryolları müdü

rü ne diyor 

Ankara, 5 (Telefonla) -
Anadolu Demiryolları taksitle
ri hakkında Maliye müsteşarı 
Ali Rıza Bey vasıtasile muttali 
olduğum Maliye Vekili Beyin 
cevabında tasrih ettiği şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz idarenin reisi 
bulunan Devlet Demiryolları ve 
limanları umumi müdürü Ha
şim Beyle görüştüm. Bana kısa 
ca dedi ki: 

timin gençleri için izah ediyorum. dilecek hayvanat için yeniden 
Çünkü asıl avlanmak istenilen her- tesisi mutasavver tahaffüzhane 
k~ste? fazla o zümredir. Müessese· için mahal aranılmaktadcr. Bu ı 
nın hızmetınde on dokuzuncu senemi h ff' h M" d .. · · t 
ikmal etmek üzereyim. On beş sene t~ a ~ ~ne u urıyetıne a-
fahri olarak çalıştım. Almadım, ken- yın e~~l'?~ş o~an. Antalya Bay
dimden verdim. Memleketin her kö- tar Müdırı Alı Rıza Bey İstan· 
şesini kendi paramla dolaştım. bula gelmiş, vazifesine başla- ! 

Benim şahsıma hediye edilmiş al- mcştcr. · 
tın kakmalı kılıçlar ve diğer hediyeler 
vardır; ocağın camekanında durur. 

Müfettişlerin azli Bana verilen tahsisat bir kazanç 
halinde bende kalmaz. Ben o parayı 
gene ocak için sarfederim. Gün olur, Cemal Beyin infisali 
şehrin dört tarafına gitmek için on 
on beş !im yalntz otomobil parası ve· etrafında 
ririm. Halbuki kurultay bu lüzumu Dünkü Yarm gazetesi, işten el 
görerek bana ayrıca bir de otomobil çektirilen sabık Belediye Mülettışle-ı 
vermişti. Bunu kullanmadnn. Bu mas rindeh Cemal B. in keyfiyeti azlini 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) vapuru 7 
teşrini .-ani 

cuma !Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzmi· 
re ve lznıirden saat l 2 
de kalkarak pa1.artesi saat IO 

da lskenderlye'ye varır \'C 

ça~amba lskenderiye'den kal· 
ka. p· ye uğrayarak 
rak ıre doğruca fstaO· 
bul'a gelecektir. 

ISK!~DERI YEDE,. aktarma 
PORTSAIT için de ~şya ka
bul olunur. 
-----· -------11 

Trabzon İkinci 
postası 

( REŞITPAŞA ) vapuru u 
teşrinisani perşembe akşamı 

Galata rıhtımından kalkarak Menemende 150 dönlim pa
rnuk ve 100 dönllm susam tar
lası sular altında kalmıştır. 50 
koyun ve keçi boğulmuştur. Ze 
ytin tanesinde hasar ylizde beş 
nisbetindedir. 

"- Anadolu Demiryolu se
nelik taksiti üç milyon iki yüz 
bin liradır. Bu paranın bu sene 
hiç ödenmemesi veyahut ta Dü 
yunu umumiye hakkında veri
lecek kararın bu borca da teş
miline dair hükumetten hiç bir 
emir almış değilim." · 

rafı müesseseye yükletmeğe gönlüm · ki b' d B 
1 d A b . çır n ır surette yazıyor u. u me- 1 b 1 S Ü [' •· 

razı oma ı. cep u efendıler han- 1 h kk:ı d b k M"f ttl C 1 ne o u, ams.ın, nye, •a~'ill, ·-·· . .• .. see a nasaı ue ş cma 
gı .:esseseye bır sene benım gıbı B d kt b ld k Ordu, Giresun, Trabzon, Rize fahr" h' t t · 1 d' V k .1 b ey en şu me u u a ı : 

ı ızme e mıs er ır. a tı e p. "Y · · 5 t · · · t k · d k ' . . ·. arın gazetesının eşrınısanı a- Hopa'ya gidece ve dönü<te nım e alem yardrmrmla milliyetçı ihl' "sh d ~B ı d' d " t' ' "T t . . k r ı nu asın a \ e e ıye e auııs ı- . k l il Rlz Of 
ura.n,. ga~e es~nı çr armış olan mal ve kara Eltimin gaz depolarında pazar IS e eı e e, ' 

Torbalı kazasında henüz mik 
tan tetsbit edilmiyen pamuk zi
vanı vardır. 

z:k~rıya Beyın ~u_rk ordusunu, Türk çevrilen dolaplar) serlavhası altında Trabzon, Polathane, Giresun, 
mıllıyetperverlerıru ve Türk Ocağını d ğ b' d b · .. ı b' tahk' 1 tah . t k . . - yaz ı ı ır yazı a enı oy e ır ı- Ordu, Fatsa, Samsun, nebo-

np e me ı~ın yaptıgı tahrikatı katla alakadar göstermekte ve İstan-

Bir kitap 
esas tutarak, Türk Ocağınm kapısrnı b 1 b 1 d' . "f tt' r-· d . f' lu'ya uğrayarak gelecektir. bu adama k ad u e e ıyesı mu ~ ış ıgın en ın ısa- .__:....__:;......;:......_....;.. ____ _ 

ap nn. tim sebebini de buna atfetmektedir. Foça, Kuşadası kazalarında 
ehemmiyetli hasar olmuştur. 
Karaburun, Odemi Çeşme kaza 
larında zarar ve ziyan yoktur. 

.,'lahid7dd~n. hakkımd~ .idam hük- Bu mahiyette olmamakla beraber ay
mu verdırmışti. Onun ıpınden boy- ni havadis muhterem gazetenizin ge-

Bir hoca k · b d • n~muzu kurtardık. Evimi basan Hin- ne ayni tarihli nüshasında da intişar 

Mudanya postaları 
idare Rıhtımından saat 9,30 

da kalkarak Cuma, Çarşamba ıta in a dıstan ~or~ol~.rı?ın dipçiğinden na. etmiştir. Benim filh~klka Dahiliyej 
neler yapmış ? sılsa göğsumuzil kurtardık, nasılsa Vekaletinden gelen bır emir üzerine! Mudanya'ya , paznr günleri 

D. . . . . . . ocağımızı kurtardı_!<. Yu?a~ _ _işgali diğer_ iki arkad~ş~la beraber vazife- Mudanya ya uğrayarak Gem-
IS tabıplerı !Çin eserler Yem Türk harflen çıkmadan evvel altında olmasına ragmen gırdıgım İz- me nıhayet verilmıştlr. Fakat bunun Jill;~ gider ve gelirler. 
T!i k d' tab' l · · ti Sühulet Kütüphanesi bir muallimi~ mlrd7n ve Aydından ciğerim bir Yu, sebebi henüz meçhuldür. Mevzu gaz iıım•m••••••••aiii 

d" '. . 1~ ıp en cemır: mekteplere mahsus olan bir kitabını nan Jandarmasının süngüsile delin- depoları hakkında ne bir tahkikatta 
ll~ bır. l~~ma aktederek, dış 1 neşretmiştir. Kitabın intişarından meden 5ıka~i~~im. Şimdi Türk Oca- bulundum, ve ne de böyle bir gaz de- ıaıııcı-maıı•••=•=;a il 

tabıplerı ıçın meccanen meslek sonra başka bir muallim kütüphane- ğ'.nı, Turkçuluk rehberlerini ve ken- posu meselesinin mevcudiyetinden SADIKZADE BiRADERLER 
eserleri tap ve neşretmek üzere ye müracaat ederek mezkOr kitabın ~1 namusun;ı~ Zekeriya Beyin tırna- haberdarım. 35 senelik memuriyetim VAPURLAR! 
daime bir hey' et teşkil etmiştir. ?11l_lıim bir ~~rı;ının. kendi eserinden g~:dan ve dışınden kurtarmağa çalışı- e~na.smda mu~illi .. '':.ref ve. haysiyet KARADEN1Z l\1lJYf AZAl\l 
Bu he 'et Darülfünun dişçi şu- ıntih~l e?U?ıgı.nı .ve ıkamei dava ede- Y uz. h~çbır hareketım gorulmemış ve. =•~a 1 
b · y alllml . d K' ceğını bıldırmıştır. . -- bır cezaya uğramamışım ve bılakıs . 
esı mu . . erın . en azım H . V k bilalasıla devam eden memuriyetim "' B tı d S t t Bu sıralarda yeni harfler kabul e- ar • •ı• c.sat eyın nyase n e ua s- ıcıye e 1 1 esnasrnda ~mirlerimin takdir ve tal-

R h O dilmi§ ve dava olunacağım duyan mu 
rıtail, Feyzullaha asi , sman allim kitabındaki intihal edilmiş tillerine mazhar olmuşumdur. Bu de. 
Burhaneddin Sarım Şevket · "passage,, ları çıkartarak eserini der- (Baş tarafc 1 inci sahifede) laki infisalimin sebebini bilnnemekle 
M Rıza Rıd'van Ha,kkı Orh~n hal yeni harflerle b t beraber bu sebebin de hiçbir zaman 

. ' ' as ırmıstır. Baş kil p H 1 . ·ı A . f h . t' . 'hl'! d k b' lı.bd"llah R M th" B Fakat mesele b .. ı b' . . ve aşa azret erı ı e tınaya şere ve ayaıye ımı ı d e ece ır 
U .ve eşa~ e 1 ey- Çıkarılan kısımlar :yk ef 1 ıtmeını_ştır. giderek iadei ziyarette bulunacağız. mahiyette olmadığına eminim. Mese-

lcrden miırekkeptır. dan bu kitaptan 5-~ ·~ a oldu;un-ı Türk - Yunan itilafnamesinin Sırbis- leyi bu şekilde tavzih eder ve Yarın 
----- a ın a an me tep- tan HükUmeti tarafından hüsnü te- gazetesinin hiçbir şeref ve haysiyet 

1 , , . . !er tekrar iade etmişlerdir. 

VE LÜKS POSTASI 

İnönü 
vapuru p gilnll 

9 t<frinlsanl azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Glresuu,Trab
zon , ve Rizeye azimet ve 
avdet edecektir. zm r c varında b t ı liikki edilmediğini bazı ecnebi gaze- tanımıyan çirkin ve namusşiken neş-

. 
1 1 ır epe . Ş~di kütüph~ne .•ahibi bu vaziyet teler yazmışlar. riyatı aleyhine dava ikame edeceğimi 

kaydı !izerıne 7--8 bın !ıra zarar ettiğin- Ben böyle bir tey görmedim. ayrıca beyan eylerim. Tafsilat için Sirkecide Mey· 
den intihal yapan muharriri dava e- S~lha hadim ve hiçbir tarafın aley- Bundan başka Karaeftim Ef. gön-

1
meaet hanı altında aceatalıtınal 

İzmir, 4 - İzınire bir saat decektir. hıne tecavüz mahiyeti olmıyan itilaf- derdiği bir mektupta, Cemal Beyi ve m:ıracaat. Telefon:lıtubul 2134 
mesafedeki Seydiköy nahiyesi- ~"?enin böyle bir tesir bırakacağını diğer müfettişleri hiç tanımadığını, 
ne 15 dakika mesafede yüksek Kadınlar yüksek tahsil umıt etmem. on senedenberi belediye depolan ile 
bir tepe dUn akş,am üzeri müt- Bundan sulhu seven bütün millet- hiçbir alfikası olmadığını ve yeni d~-
h. O'O" rmeıı· mı'?. !er memnun olmalıdır. po açmadığını bildirmiştir. 
ış bir gümblirtli ile tamamile ıo; A k 

göc;mtişttir. İnsanca zayiat yok- ıneri a seyahatı Muzaffer B. cevap 
Kadınların yüksek tahsil gör - Henuz mukarrer bir şey yoktur h J 

sa da Seydi~öye gelen suların meleri aleyhinde çıkan münaka fakat arzu ediyoruz. azır ıyor 
llt~baları kamilen tıkanmış ve şa devam ediyor. Dariilfünun .:1'f~reti Murahhasamız Reisi Tevfik "Yarın" gazetesi İstanbul 
n?hıye susuz kalmcştır. Tepe- 1 Edebiyat fakültesi ruhiyat mü- ~u~tu ve aza .Tevfik .Beylerle lı:endi- Maarif emaneti aleyhinde bazİ 
nın g"-mesı'ne b - erıne gazetecı sıfatıle refakat eden · . 

COl\IPAGJ\lA G~:l'<OV~t. üt 
NAVIGAZlONE A VAPORE 
Kıl11 ve Kfatencedın beklen

mekte olan " Capo Pino • vapuru 
11 teşrlniunl salı gfinil saat 16 da 
( Kıtaııa, Nıpoli, Sabana, Lıvun 

ve Cenova ) ya müteveccihen hare· 
,.. ..,. se ep son yag- derrisi Mustafa Şekip B. bu hu- Mahmut, Asrm Necm dd' Sad k neşrıyatta bulunmuştur. Maanf 
"'•Urlardır d · K ı A ' e 10 1 ve · · M ff B b h 81 · 1 il ü cü f 1 · susta emiştır ki: . ~'."a >iz beylerle heyete buradan e~ . uza er. . . . u ususta rınc ve ç n sını JO cu 

ket edecektir. 

Tayyare makinist 

mektebi 

_ İlme vakfı hayat eden ıltıııak ~den Cevat Paşa saat 15.20 dun hır muharrırıınıze demiştir biletlerinde ıenzil&t icra edilir. 
ekspresıle Cenevreye hareket etmiş- ki: Mal~mat, hamule ve yolr.o hak· 

kadınlar vardrr. lerdır. . kin kı d Gal 'd çının· hı b da 
Heyet, Sirkeci d . - Vaki olan çır neşriyatı n a atı a rı ım anın 

Fakat umumiyetle erkekle- . . . garın a Vali Mu- .. d" M" d 11 1 b' • Agenoe lnıercondnenıal. Anonim 
. İstanbul, 5, (A. A.) - Bu sene Ye rin kabiliyetini gösteremedikle- ~d:ın~ :ıı~vıni Fazlı, Peşte Sefiri go~ um. u ~ e b iT cevap ha- şirketine mürıcuL Tel. il. 1294-5 

Şbı.Ik.öydeki Tayyare Makinist Mekte- ri meydandadır. .° .?e . ey er, Basri Paşa, Polis Mü. zır yorum. at uata verece-
ını ikmal edenlerin en ilerde bulu- , . dilru A~ Rıza. Bey, Bulgar Sefiri M. ğim.' ' 

nanıarından 6 efendi tahsil için bir- Vakıa demokrat cemıyetler- Pavl.of ıle bırçok zevat tarafından K -
1
--d------

~ç gilne kadar Avrupaya gönderile· de kadının ali tahsil yapmasına teşyı 01".n"?uştur. aza ar a tapu teşkilatı 
c k Heyetimız cuma günü C . . . 
~ tir. Diğer mezunlardan bir kısmı mani olmak mümkün değildir. bulunacaktır. Murahh 

1 
denevre~e Tapu ıdaresının kaymakam J 

P~lot olmak üzere tayyare mektebine .. • Sefiri Münir Bey bugaüsnarc an Pardıs lıklarla olan ihtilafı nihayet bu llrınişıer, diğer kısmı da makinistlik Bu re1ım tahsıl hususunda bul enevre e 
lflpm. ak üzere hava kıtaatına intisap sınıf farkı bırakmadığı cins far- umn1 uı olacak~r. Heyetimizin av- muştur. Kaymakamlık dairele-
&tıııi ı k dette talya ta.r1ki.ni tercih etmesi rinde tapu evrakı için hususi t 1 erdir. Bundan sonra hava kı· ını da refetıniştir. Bence aile muhtemeldır Yırmı gün b' ah f 'k . 
~atını!' ihtisas sınıfları Yeşilköydeki kadım için orta meslek tahsille- olunacaktır. · sonra avdet ırer m zen te n edilmiştir. 
•d~ı1!:'~ Mektebi mezunlarile temin rile lise tahsilinin kafi olacağı Evrak ait oldukları kazalara 

· kanaatindeyim. Aile kadını Serseri torpil gönderilmeğe başlanmıştır. 
Ce t 'ki k. . •tı f için, ali tahsil, çok kerre . Karadenizde Görelenin ur Kambiyo fiatleri 

nup a 1 şa ının 1 a 1 f 'd ı· 1 k il ki d " 
U aı e ı o ma tan ziyade mu- m açı arın a serseri bir ma- Dün borsada İngiliz lirası 

d rf":, 4 - Urfanın şimalin- zir olur; Kadını aile ıtı- ?'°e tesadüf edilmiştir. Maynin 1030 kuruşta açılmış ve bir ara-
b eni iki buçuk saatlik mesafede yatlarından başka itiyatlara ımhasına kadar tehlike mahalli- !ık 1030 kuruş on paraya kadar 
u 1:1nan Kızlar kariyesi civa- k d H lb k' ' h' b' · · §akı müsademe neticesinde ölü sev e ,er'. ~. 1:1. ı _c:>rta tahsil 1 ~~ ı~ ır g.emırun sokulmaması yükseldikten sonra gene 1030 

tınd ~u~ı .b~r kulturd1:1r .. Bu tahsil ıçın tıcaretı ~riye müdiriyeti kuruşta kapanmrştır. 
Ol a s.er.s eriyan.e d. olaşa.n iki ıle aıle ıtıyatların t b k k b'l t f d al-k d ı a k a ın ı a a ı ara m an a a ar ara tebli· Liret 9,02 Altın 914 kuruş-. ra ıstısal edılmıslerdır. rı· " 

ır. gat icra edilmiştir. taı:ı l"""<ıtnP.le vörmüştür. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

M'}} İ npuru il 
l e teşrinisani 

PAZAR 
günü 11k~amı '8at 18 de 
Slrkecl nhnınından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
Sım•un, Ordu, Giresun, Trab:ı:on 
Rlze,Mapavrl ve Hope)ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele n Ünye· 
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat m&halti: htan1ıı'. 
Meymenet hanı alrındakl yazı. 

hane. Telefon lst:ı.ııbul 115.l 

• • • 
Satılık Ev ve Dükkan No. 20 - ı6, istasyon 

sokağı imrahor llyasbey mahallesi, Y edikule, 

dört oda iki sofa iki mutbah ve sair müşte
milat, albnda 22-16 No. lı bir odalı dükkan 

hepsinin kıymeti 2 sene ve taksitte verilmek 

şartile 4000 lira salış pazarlıkla 8 teşrinisani 
930 cumartesi ıs Defterdarlıkta (R-360) 

* * 
SablıkEv No. 47, Havuzlu hamam caddesi Şeyi 

Ferhat mahallesi, Kumkapı istasyonuna 10 da

kika mesafede yüzü 8 metre, üç kat, Bodrum 

kabnda odunluk, kömürlük, birinci ve ikinci 

katlarında, iki oda iki sofa üçüncü katta bir 

oda bir sofa, parası peşin verilmek şartile 1800 
lira, satış pazarlıkla 8 Teşrinisani 930 cumar-

tesi ıs Defterdarlıkta (R-361) 

Çanakkale viıayetinden 
Balya-Çanakkale yolunun Çanakkaieden Ahlatlı burun köyune 

kadar olan 69 kilometroluk kısmının ıe,vlyei türabiye ve imnrnn 
sınai ye inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya kon muştur. 

Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Münakasa !!O 
t~rinlsani 9il0 per~embe günu saat 15 de' Çanakkale vilayetinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edecekler teklif mektuplarını ve mu\'akkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 c kadar Çanakkale valilijtine 
vermeleri lazımdır. Taliplerin münaka'a şartnamelerini Çanakkale -
lstanbul-Balıke>ir·lt.mlr Ba~ :\lühcndisliklcrinde mütalea edebilecek
leri \'e ( 15) lira bedeli mubbilinde Çanakkale \'e lstanbul Baş 
Mühendisliklcrindcn ve Anl..ara yollar umum müdürlüğünden ala· 
bilecekleri ilıln olunur. 

Galata idhalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Galata ~llmrugüniın ı, 2, 3 :'>!o. anbarlarilc yoku $alonunun 
sakalındaki d~ınir çerçıveli camların Ye ardU\'U, dere, boru ve 
saçların etcrnit ve çi'lento gibi tamiratının b~rmucibi k e~if mü
naka,a ve ihalat kanununun 18 ci maddesinin A fıkra ına tcvfi-
kan paıarlık surctill' talıbıne 

şehri halin alcıncı g~ ıunc!en 

ihalesi mukarrerdir. Talip olanlar 
itibaren nihayet on gun zarfınd 

müdllriyeltl'ki komisyona müracaatları. 

Galata idhalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

Kilo 
ı~oo 

Cuval 
!!3 A M. K :\.1 kenevir tohumu 

Rıhtım antreposunda bulunan balada muharıcr tohum 6-11·990 
tarihinden itibaren bir it ıfta Müddetle müzayedeye kon mu~ ol· 
makla rnliplerin srı:ı.ş komisyonuna müracaatları. 

Evkaf umum müdür
lüğünden: 
Adet 

ı 

1 

ı 

Teşhis tübü ( Miiller - Media - wasserkliblröhre 2.5 kw) 
Teşhis tübü (Mililer - Media wasserk.iiblröhre 6. kw) 
Tedavi amık tUbü (gross metre 230 k w A 260) 
Teda vil amık lçln saniyeli çalar saat 

Guraba hastanesine muktezi ve yukarıda eYsaf ve işlı;sli yazılı 
allt aleni münakasa konmuştur. Talipler şeraiti görmek Ut.ere 
her gün levazım idaresine ve ihale tarihi olan 1!9-1 ı ·930 cumar
tesi saat onbeşte idare encümene mUracaatlarL 

Vilayet ~aiınl encünıenin~en: 
Dilyunu umumiye karşısında Rüııtempaşa medre5e binası üç sene 

müddetle icare verilmek üzere 26 teşrinisani 930 çar~amba günü 
saat on bire kadar mUzayedeye konulmuştur taliplerin encümeni 
villyete müracsatlarL 

Tütun inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

5000 kilo köhne çul 
Anbarlarıınızda birikmiş olan tahminen beş hin kilo k!Shne çul 

aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin ( ı 7 teşrinisani 930 pa
zartesi günü yiizde 7 1 ·2 teminat ak~elcrile ' " .ıber saat ı ı de 
Galatada müba aat komisvonuna muracaatlarL 
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Milletin o büyük mürşidi diyor ki: 

1 

• 

# 

Bilha11a aıri memloketlerdo 
bissolunan cihanılimul bir lktıaa

dl buhraa vardır. Bu buhran 
tabiatile bizim memleketimize de 

tema• etmiı vo a~rlığını hisaet

tirmiıtlr. 

Bu ııkınb karpaında emaal
ıl:ı tahribattan, dar ve kurak ıe
nolerden ıonra vatanımızın g&ı

terdiii hayatiyetle tahammW; 
ancak Tıırk milletinin bOnyeain
dekl kudret ve B. M. Meclisinin 
tedbirlerindeki isabetle izah olu· 
na bilir. Senelerden beri alınan ted· 
birlere 6nllm0zdeki sene daha 
geniı aıikyaata ihtiyaç vardır. 

Gayet taaarrufkArane bir idare 
tarn resmi ve husuıi blltlln mu
amelAtımu:a bakim olmak la:ıım

dır. 
- 1-11-930 nutuklarınden -

BOyllk Gazinin itaret ettiği ta
Hrnıf yolunda muvaffak olmak 

için en kolay vasıta 
TASARAUF KUMBARA
LARI dır. 

1 ~RKİYE iş BANKASI 

r. 
BursaZiraat bankası 
müdürlllğllnden: 

1- Bursanın en kı)rmetli kap
lıcalarından senevi on beş bin lira 
icara mütehammil kükürtlü ha
mam, otel, bahçe ve civarındaki 
arsaların %44 hissesi. 

2- Bursa~ya yarım saat ve köp
rü başı civarında ga)ret münbjt 
ve mahsuldar ve cesim binayı 
havi ve senevi beş bin lira icara 
m Ütehammil altı yüz küsur dö
nümlük çiftlik tamamı. 

3- Bursada hane, dükkan, arsa. 
Mezkur emlak ve arazi müza

yedeye çıkarılmıştır. Şeraiti an
lamak istiyenlerin Bursa veya 
Istanbul Ziraat Bankasına mü
.,.acaatları. 

!iyon lara~isar Elekttrik MOessesesi 
M~~irli~in~en: 

,\ 1 eucsenin zirde ev~af ve ınıkdarı bildirilen Mazot ve silin
dir yağının ihalesi 15-11-980 cumartesi günü saat on beşde Encü

meni vllAyette münakasa! aleniyeıl icra kılınacaktır. Taliplerin 
kıymeti muhammeneslnin yüzde yedi b'uçuk teminatları ile ma

l\llLLIYET PERŞEMBC 6 TEŞRl:\lSA:\l • 1930 

F ord'u yolda göri.inüz 
Nereye isterseniz gldinlZ orada 

muhakkak Ford'u göreceksi ıa iz 

- sarı:ıo yokuşlar - dik inişler -

eyi yollar - alelade nakliyat için 

g0çilmesi mümkün olmıyan fena 

yollar : bütün bunlar Ford için 

musavidir. Çünkü bütün mü~kÜ· 

lati Ford motörü tekmil kuvve-.. 

tini sarfetmeğe lüzum gbrmeksl· 

zin iktiham eder, Bundan ma· 

ada şehir içl r ·inde kalabalık 

yerlerde pek kolaylık ve sür'atle 

ida re edilebilmesi Ford'un her 

kes tarafından gıpta ile takdir 

edilebilmesini mucip o ı muş

ıtur. 

Asgari aarfiyat. Şayanı hayret akselerasyon. 

Saatte 85-105 kllometre ıUr'at. Yokuşları 

tırmanmakta lalklyet. Muhtelif karoseriler. 

Muhtelif renkler. 

T0RKIVENIN HER TARAFINOA ACENTALAR 

Un<o/n ND fod•on 

FORO MOTOR COMPANY EXPORTS INC 
FORD FR.lı'.EPORT . IS1ANOUL , -

•••••• ilk istifade edecekler arasında bulununuz! •••••• 
Galata' da Tünel kurbünde kain 

KALiNiKOS 

SUJ hazimden· Ye İnkibazdan müztarİpmİSİll İ Z ? 
Her gün bir su kadehi derununda bir ·kahve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" mey•e tozu alın ız. 

Altmı~ senelik cihan~umııl söhret ve n •.ıı; ... kiı-eti 

teseri kat'isine delildir. 

iın.tMUM 
l!CZANELERDE 

SATIUR 

~sti~ebir, ~azova tobuın ıslab uıü~firlü~un~e~ 
Eskişehire dört kilometro mesafede sazoV~ 

mevkiinde (21337) lira (83) kuruş bedeli keşiflı 
Laboratuar binasının inşası 20 teşrinevel 930 
tarihinden itibaren ( 25 ) gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Proje, Ke· 
şif ve şeraiti görmek isteyenler müessese 111ii· 
dürlüğüne veya belediye mimarına müracaat 
edebilirler. 

13 teşrinisani 930 perşembe günü saat (lS)de 
Eskişehir ziraat müdürlüğünde müteşekkil inşaat 
komisyonu tarafından ihalesi icra kılınacağındall 
taliplerin yevmi mezkurdaki saate kadar müra· 
caatları ilan olunur. 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRİNl 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
il 

Askeri fadrikalar U. 
müdürlüğünden: 

Malzemenin ismi 
186000 döküm koku 

Münakasa gunıi 
29 . ı 1 - 930 

12 5000 teshin ~ 

20 kalem muhtelif makine yağlan. 

693 adet muhtelli zımpara taşlan 
lstanbul San'atler mektebi talebesi için t 14 
adet kaput 213 takım dahili elbise 

29 - 11 - g~O 
6 - 12 . 930 

l - 12 - 030 194 takım ha rici elbise 194 adet şapka. 

15000 küslir lira bedeli keşfi Kmkkalede 
eıas caddeye bir ana kanalizasyonu yapıl-

ması . 3 - 12 - 9JO 
h• t8' 

Yukarda yazılı malzeme ayrı ayrı kapalı :tar! usıılile 1 ~·n 
larında yazılı tarihlerde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. TalipJı:ı·ıe 
şartnameyi almak için 20 kurşııluk pul ilsak etmek sııre~ş· 
lstanbulda Tophanede Askeri San'atler mektebine, kmird · ı ıal ii· 

pınar Sillb tamirhanesine Ankarada Satın alma komisyonuna 1~ ., 
racaat eylemeleri ve vakti mııayyenden evvel zarflarını k<>ırıı· 
yona tevdi eylemeleri 

ev sah • • • 
10000-11000 kalori Mağazalannın bilumum tefrişat levazımab fiatlarındaki hakiki ·ııi~' 

kamı villyete müracaatları. 
Mlkdan cinsi 

Kapalı zarf ile münakasasının 6 KAnunuc:vvel 930 tarı 1. 

Sıklet : 0·89 Kg. tenzı"la"'bndan istifade ediniz. · t ,e Lôzuciet 50 .. , derece Celzlzyos 3 talik edildiği ilAn edilen 693 adet zımpara taşlarının cb 3 
1, , k aıll • 

Engler derecesi Tefrlfat için ipek- Beyaz eşyada, ııor- Velur ve gobelio Halılarda Mutambalarda velinin makine ile teksirinde atide ya1.ılan kısımları çı ııı ıJ 
lş:tal: 128 derece celziz yos ıı kumaşlardı larda, dlv•r ktatlı- kwmışlırda olduğundan bunların da cetvele idhali arnkadarına malum olJll 
lncimat : 1 ,. ,, rında ve paspaslsrdı üzere ilAn olunur. 

40000 Kilo maz<ll 

Kilo silindir yağ sıklet: 150 Celzlzyos 0.905 Kg. Ü/ 25 o o 20 Oıo 15 oıo 10 Oıo 5 Di 182 forum kısmında n~ 
lüzuciyet: 50 derece Cclzizyos 9.8 Engler Ü / Kutur kalınlık delik Habbe sertlik Zeytiııbtır 
l~tial 265 derece· Celzizyos. J tl9941 Bu fırsatlar uzun müddet devam edemiyeceginden heman lstifaçleye koşunuz. •••• 'l 5 mm. 40 mm. 20 mm. 40-80 II. m. ~ 

500 

Deniz levazım satın al- Ul~BENLEBE: KATRAN HAKKI EKREM P. T. T. Me~anl ye leYazıoı oıu~irli'o~~~. 
k 

• d Ambar ihtiyacı olan Uç boyda ve muhtelif renkte 680 hte ma omısyonun an· htanbul Uıelerl mubayuı JA k ·ıA t• d 8000 adet bez posta çuvallarile iki boyda ve muhtelif re.~ ,ı: 
14,500 kilo zeytin: Münakasai ileniye ile ihalesi •6 teşnnı- tom~s:~~~=d~~ Orıa mekıablnde n ara vı Q ye 10 en !~~O t:•:ki~:~ :~::~ ~~~~a;l~~;:uı:~ealc:üt:~:~;~~a ett::~:~~~;· 

~ani 30 parı;embe günü saat 14 te. yapılacak kaloriler ıeılHU 23· ıı- Ankara vil!yeti Zürraı için &11humlulı: olmalı: üuo Ankuanın den taliplerin tartname almak için şimdiden teklifname ye t\.~r 
Denı·z levazım ambarı ihtiyacı için luzumu olan yukarıda yazı 1130 tarihine mUsadil pazar günü d ı..- ah k d ıııeı• 

1111 16 da ihalui icra kılınmak Kunduru buğdayın an on ""' ton n siy arpadan on ton kapalı aatlarını ihtiva edece mühürlil zarfları tevdi için e c•I' 
Iı 14500 kilo zeytin 6 Teşrinisani 93o tarihine tesadüf eden per- ıızere kapılı zari usullle milnaka· zarf usulile münakasaya konulmuştur. tarihe müsadif pazar günü saat 14 de lstanbul da Yenipo>tan 
şembe günü saat 14 te açık münakasa ile ihale edileceğinden 11ya konulmuştur. Kcşifnamcyi gör· Talip olanl•r şartnameyi görmek üzre Ankarada Ziraat Bat mli- mubayaat komisyonuna müracaatlan ···"" 
sartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve itasma talip bulu- mek ve ıalsllAı almak isteyen talip- z d ••••"" ·• 
~anların da yevm ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz le- lerln komisyon khabıtlne mürıca· dürlüğüne vıı Eskişehir lraat mil ür!Une müracaat etmtlui ltılumu --------·-•"""'"""-""" .. _""""""""""''" ıJO" 
vazrm satın alma komisyonuna müracaatları. 1418 atları ilin olunur. Mes'ul M::dür: Biirharıe 


