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Dohlliyc vekili Şükrü Kaya B~ Sıhhiye vıklli Rı/ik Bly 

bir 

8 Saat 
c. H. F. teşkilat 
heyeti ismet 

Kanunlarında .yapı- • 
lacak tadilat Pş.nııı rıgase-

Devlet Demiryollan ve 

tinde toplandı 
içtima çok hararetli. 
olm11ş, birçok zevat 
söz almış, ismet Pş. 
nutukları hülasa 

etmişlerdir 

Mr. Klein 
Dün akşam Anka

raya gitti 
İki gündenberi şehrimizde bu 

lunan Amerika ticaret müsteşa 
n M. Klein dün de şehrimizin 
muhtelif yerlerini gezmiş, ak-

Merkez Bankası şanı saat 19 da ekspresle Anka-
ANKARA, 7 (Telefonla) _ raya hareket etmiştir . 

• Devlet Demir yolları memurla- Mister Kleini İktısat vekili 
rı Merkez Bankası hisse senet- ve sefaret erkanı tarafından kar 
!erine 180,000 lira ile istirak et- şılanacaktır. Ayni gün saat bir 

. İZMİ~, 7 - 24 saat devam e~en mııtır. Yağmur böyle şiddetle saat mişlerdir. de sefaret tarafından şerefine 
müthlt hır kasırga sabaha karp dın- ona kadar devam etmiı ve nihayet A b' .. "! · f ti ·ı k • 
mittir. ICaaırga neticesinde bir çok durmuştur. Bu sel esnasmda tramvay dli komisyon azaları ır og e zıya e ven ece tır · 
~v~crln kiremitleri, çatılan uçmuş ve !ar, otomobiller durmuş, memleket ANKARA (T f Ziyafette İktısat, Müdafaa ve 
·~~ov ~e. yılalmış~r. Sabaha karşı hastanesinin altından büyük bir sel • '.? .de onla? - Nafıa vekilleri de bulunacaklar 
dortte ıki defa hafıf zelzele olmuıtur. geçmiıtiı. Adli kanunlar uzerınde tetkikat d A . ak İk kT 
Sabah sekizde yavaıça ba§lıyan yai- Bü "k yağmurda atlı an ııı- yapacak olan komisyon azaları rr. ynı şam tısat ve .ı ı 
mur ~sa bir mü.ddet za~~da tiddot- tar t..=r edilmediğin~en ~azı ::::;_ yarın Ankaraya geleceklerdir. ' tarafm~an An~arapalas:a .Mı~-
l~nmı§ ve seylap gecesını hatırlatan de 80 bir metreyi tecavüz tm' Y K -- ter Kleın şerefıne hususı bir zı-
bır bora ıehri altüst etmittir. Dağlar- e ış ara- , yafet verilecektir. Ziyafette A-
dan inen kuvvetli seller yolları kapa- (Devamı beşinci sahifede) 4üncÜ sahifede merika sefiri ile bazı vekiller ha 

milli itimat birliği şimdi para- Meclisi bu dert ve onun altında Felek' ten "kar.danı zır bulunacaktır . 
nm sihir ve cazibesini mi kıra- gizlenen diğer dertler dolayısi- r Mister Klein Ankarada iki 
caktır?. Ha;yır, n~ bu dert ev- · il' inktlap umdelerinin zayıfla- derya,, Abidin Daver gün kalacak, pazartesi günü şeh 
veke tedavı edılenlerden bü- masma meydan verecektir. Beye cevap.. rimize avdet edecektir . 
vüktür, ne de Büyük Millet ZEKi MESUT (D evamı Beşinci sahifede) 

BUGÜ 
2 aol ıahlfode : 

1-Tarl-I tafrlka:Suıtan Hamit 
2-Harlct ve So• llaberler 

s llncll sahifede: 
1- Bulgarların DarDlfünnoa~ 

m•za rafbetl 
2- Mezbaha satış ıalonu 

ikmal edildi 

3- Anadolu tahvilAtr 

4 llncll sahlf~do: 

1- Felekten Abidin Daver 
Beye ceyap 

2- Hlkdyc 
3 - Roman 

tarzı hal 

da müzmin bir hava uyandıracaktr. Bu u
mumi mülahazalar iledir ki bugün Türk 
hükumetini mali vaziyetinin bu faslın

da yeni bir istikamet çizmeğe sevketmek
tedir. Düyunu umumiye meclisi, "Ankara 
müzakerelerinde bir formül bulunmadı, bu
lundu ise bile biz angaje olmadık,, diye 
dursun ve müracaatlarına verilen cevap ü
zerine protestoya teşebbüs ede dursunlar, 
hükumetimizin takip edeceği hattı hare
ket kat'ldir ve birdir. O da Türk vatanı
nın, Türk Cümhuriyetinin saadet ve refa
hını tehdit altında bulundurmamaktır. i
yi malumat alan mahalilin kanaatine göre 
tevessül edilecek yegane sistem, hamille
rin elinde bulunan kuponların peşin para 
mükabilinde, makul şerait dahilinde del' 
aten satın alınması olacaktır. Böyle bir su
reti hal karşısında hamiller fedakarlık gös 
termemeğe kalkışırlarsa parasızlık lçlnde 
sürüklenip gidecek vaziyetin, ellerinde 

servet diye tuttukları evrakı hiçe kadar 
indirebileceğini de hatırlamaları lazımdır. 

MECDİ SADREDDİN -· Dün atletizmde üç 
Türkiye rekoru kırıldı 

ıstanbul atletizm şampiyonaları çok 
heyecanlı ve muvaffakıyetli oldu 

Yukarda : 100 metroda birinci gtltn, aıa/ıda: gtll/t ve ıalda 
200 metro koşu müsabakaları 

İstanbul atletizim şampiyon- bazı atletl~r müsabakalara işti
lan müsabakası dün Fenerbah- rak etmişlerdir • 
çe stadında büyük bir muvaffa- En iyi neticeleri Beşiktaştan 
kıyyetle icra edildi. Beşiktaş, Mehmet 3000 ve 10,000 metre 
Fener, Anadolu, ve Kurtuluş de ve bahriyeden Tevfik uzun 
klüplerile bahriye atletleri muh atlamada Türkiye rekorlarını 
t~lif koşularda. şayanı takdir ne kırmak suretile elde etmişlerdir. 
tıceler elde etbler. Hem kendilerini ve hem de yeni 

Bunlardan hariç olarak İstan atletizm heyetini bu muvaffakı
bul spordan ve Galatasaraydan (Devamı beşinci sahifede) 
-··M-alll .. 1-lel-IHl..__,llMlltıllllllllMl-11 ... Mlllll ... Mllllfltl .. _lll .. lflllM 

Cümhuriytl bayramı gecesi .Milanodakı konsoloshanemizde muhteşem bir 
balo verilmiş vıt&şehrin bütün kibar ve eşrafı davet olımmustu. Resmimiz 

hu ba/o.1an bir sahne 11ösleriyor 
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Sulta amit .. ı HARiCi HABERLER .. 
----~---· Tahsin ~Paşanın Hatıratı.. -

86 (TercUme ve lktlbae 
hakkı mahfuzdur.( 

Fransız .sefarethane .. 

Mısırda işler gittikçe karışıyor ! 
intihabata iştirak etm~ek için sabık diktatör 

Mahmut Paşa millicilerle birleşmek istiyor 

sindeki kadın .. 
Reşat Efendinin dairesinden gelen 

bu kadının vaziyeti nazikti 

Sıtkı paşa iL Ecnebi matbuah 11 
B - . tt .. İtalya - Fransa 

u vazıye e muş- .h "l"fı 
k .. I kid ı tı a 

U mev e... Amerikanın Belçika yaprtah-
Mısuda Sıt/cı Pş. kabinesinin tındaki sefiri M. Hugh Gibson 

Cevabını Sultan Hamit üze- ri Halim Paşa Sultan Azızin 1 
iktidar me~ki!ne .geldiği ilk~a- Cenevrede aktedilen tahdidi tes 

rinde fena tesir yapmadı. Hal· hal'i vak'asından dolayı Sultan har~an ?erı. gıt g?de na.za.rı dık- lihat ihzari içtimada Amerikayı 
buki Sultan Hamidin malfirn Hamit nazarında şüpheli bir katı calıp bır vazıyet h~dıs oldu temsil etmektedir. Fakat bu dip 
,lan mesleği icabınca bu cevap adamdı. l\ncak müruru zamanla Krr~~ Fuat taralrndan 1~ ba~ın_a lomat ahiren kendi hükfu:neti
tan hoşlanmaması ve Rus Ça- ve fartı kiyasetle Halim Paşa ~etır~fen Srtkı !'li· .kabın_e__~ımn nin tensibile şayanı dikkat bir 
nna maUlliyeti dimagiye isnat bu şüpheyi tashihe muvaffak ol ılk K~1!d.en b:rı takıp ettıgı. he- teşe!'ibüste bulundu. 
ve dolayısile Rus sanıyı muha- muş ve ahari ömrüne kadar İs- del hu~ume.tı '.~~atsız etmıy~- İtalya ile Fransa arasında 
fızlarının harekatını takbih e- tanbulda kalmıştı.Bir aralık Ha cek v: ıstenıltf ıgı yola ~evkedıle bahri tahdidi teslihat için bir iti 
den cevabını üzerine ademi !im Paşanın ikbali arttığından 1 c~k bır par~amento vucudii ge- laf hasıl olmadan Londra kon
meınnuniyet izhar etmesi la- Hünkar kendini sık sık saraya tırmek oldugu anlaşlıyordu. Ni feransı dağılmıştı. Konferansın 

• 

Fransada 
Almanyaya karşı 

heyecan 
Paris, 6 (A.A) - Meb'usan 

meclisinde M. Franklen Buy
yon, Alınanyanın berri ve bahri 
bütçesinin baliğ olduğu erkam
dan endişenak olduğunu beyan 
etmiş ve Fransanın kendi hüsnü 
niyetinin ·kurbanı olmuş olduğu 
nu söylemiştir. Mumaileyh sö
züne devamla demiştir ki: 

Fransa, kendi ihtisaslarını 
başkalarına iz'afe etmiştir. Al-

zmı gelirdi. S-.Itan Hamidin ce çağırttırır ve huzuruna kabule- dağıldığı nisandan beri iki hü- . ~·~....,..=::::3~""'!"'...,-
vabımdan hoşnutsuzluk duyma dermiş. Ancak Halim Pşanın kumet arasında itilaf hasıl ol-
dığını fU sözlerinden anladım: oğullarından Abbas Halim paşa madı. Aylardanberi devam eden 

- Halk müracaat etmiş, bir aleyhinde Hünkara muttasıl ih- müzakerat talik edildi. 
marw:atı vannış,, silah istimali baratta bulunduğundan Sultan M. Gibson iki devlet arasm-
ne hiç münasebet yoktu. . . Hamit bunun İstanbulda ika- dakl bu ihtilafı artık halletmek 

İzzet Paşa süldlt ediyordu. metini arzu etmez olmuştu. lazım geldiğini, gerek Paris ve 
• * * Nihayet saraY.dan İzzet Paşa gerek Romada salahiyettar dev 

Bir gün Fransa sefareti baş- marifetile tebliğ edilen bir emir let adamlarına anlattı. İhtila-
t~rctimanı Mösyö (Rue) dairei üzerine Sadırazam Ferit Paşa fın esası ma!Umdur: İtalya Fran 

5 

intihabat yolundadır 
Dahiliyeye gelen tahkikat 
neticeleri bunu teyit ediyor ·ı 

ANKARA, 7 (Telefonla) - peyderpey Vekalete bilditl 
Belediye intihabatı münasebeti mektıedir. ·ıoıı 
ile muhtelif yerlerde Dahiliye ah~;mk dil·yedkakdar ikmalh.~~Jl)l 

A • t at ar a anun ılii' . 
Vekaletı tarafından yaptın!- muamelıe yapılınamış 0idUğ11 
mak~~an tahkikat neticeleri tebeyyün etmiştir. 

Tenis maçlarında Anka· 
ralılar galip geldiler 

Sporting klüple Fener arasında yapıl~ 
9 maç Fenerin mağhibiyetile neticelendi 

ANKARA, 7 (Telefonla) - ne maçı kayıbettirdi. İkinci ıııu· 
Bugün, Fenerbahçelilerle Spor- sabaka da Fenerden Mehflleı 
tingl<!lüp tenisçileri karşılaştı - Reşat ile Rıfkı arasında idi· 
lar. Altı tek, üç çift olmak lize Rıfkı, fevkalade bir oyun of 
re dokuz maç yapıldı. Y alııız nadı. 
tek müsabakalardan en mühim- Buna rağmen Mehmet Ref'

1 

mi olan Sedat - Mehmet maçı hücuma başladı fakat Rıfkı at'1 
karanlıkıta.n dolayı neticelene- basınca muvaffak olamadı· 
medi. V l'b·ye~ • . • e oyun, Rıfkının ga ı ı 

Bwıa ragmen dıger 8 maçtan ·ı ı· ı d. 

... 

1 

he 
leı 
.. ı 
• ceı 
:e 
d 

kıtabete g~l~rek "o sabah ga- bir ~ezkere göndererek (Abbas sa derecesinde donanma inşası 
yet erken .~kı hanım~ s~f3:1"et- !falım Paşanın İstanbulu terk nı istiyor. Fransa da İtalya i'•) 

.. k .k. .f S . ı e ne ıce en ı. 

!
uç te ve ı ı çıt maçı portıng Ü .. .. . . ~ 
klüp kazanmıştir ki bu suretle çuncu maçı Tevfık ıle ııll I 

... ! , ~.~ ·- ~ 9 puvandan beşini An- oynadılar. Bu maç çok ut ı;ı ıu hane:>'.e muracaat ettıklerını ve ıle Mısıra azimet ve orada ika- müsavatı ka;.uı etmiyor. Kendi 
sebebı ziyaretleri ?akkm.da sefa meti)istizan olundu:Bunu haber sinin daha kuvvetli donanmaya 
r~t kapıcısına vakı olan ıfadele- alan ve İstanbuldakı hayata ipti !htiyacr olduğunuda ısrar edi-
nnd~n .anlaşıldığına .gör~ k~n- ıa derecesinde merbut bulunan yor. 

karaltlar almış ve maçı kazan- sürdü. Her iki tarafın arııa~eP ;ıı 
mışlardır. olması, maçın uzamasına se~ it 

Fenerlilerden Sut gelmemiş oldu. Her iki oyuncu .. da ~°.'oı 
ve bittabi maça da iştirak etme cuma geçm~~te tereddut edı) a
mişti. Suadın yerini işgal eden l~rdı. B? musabakada Rıza g 

dllennın R,eşat Efendı daıresın- A. Halim Pş. mabeyine koşarak Amerika sefirinin bu mesele-
de olduklarım ve ~emen sefaret Babralinin istizanına müsaade • ye tavassut etmesi her tarafta 
haneye alınarak _b~r odada o~r- ı buyurulmamasını niyaz etti ise nazarı dikkati celbetti. 
tulduklarını ve ışın nezaketıne · de hünkar bunu kabul etmedi ve "Temps ga t · b tah · 

4i!···11l.I avcı Sait Bey, her ne kadar es- lıp g~Id~.. .. .. zeki!· 
"''""""''"" ki ve iyi bir oyuncu ise de bu se- Do~duncu musa?a~, Kerİııı. 

b' b hal · · f , ze esı una sıs , 
ına.en ey.~nı . ~~1?. se ~'. ta- 1 Babıalinin tezkeresini tasdik et . . ettiği başmakalesinde ezcümle 

rafından gondenldıgıru soy le-. tiğinden Abbas Halim Paşa İs- Mısırın sabık dıktauıra Malım ut Pş. diyor ki: 
dl. . . . tanbulu terke mecbur oldu. ve hayet Kanunu Esasi değiştiril- " M. Hugh Gibsonun Paris 

lil..~,~~~:~~~:.:ı; ne fazla antrenman yapmadığı le ~e~ım arasında ıdı. sıı· 
M. Franklln Bou//lon görülüyordu. Ayni zamanda Z~kının karşısında her z~tır 11. 

.ı. anya bir moratoryom ilan ede Mehmet Karakaş, Mister Gne- ki o.yunun~ oynıya.~adı. resi ge 
cektir. Bunu yapmaktan imtina ri ve Rıza gayet iyi oynamışlar ~adı yen hır _tereddut de~. !edeli ~ 
etmek lazımdır. Çünkü, Alman dır. Sedadm da her zamanki çırdl ve maglup oldu. Ög ,rı 'il 

Mesete hakıkaten nazıktı. Ve iptida Mısıra ondan sonra Pari di.Ortaya yeni bir intihap kanu- ve Romada t • ··1•k tl r ht d . . d .k. k -'·-·- b. . . k d B. k yap ıgı mu a a ar
ıa . aıresın en ı ~ a~.uu ır se gıttı. Sultan Hamit Mısır zen nu on u. ır anun ki bir çok dan ne beklemek lazım geldiği-
ecnebı sefarethanesıne ıltıca et- ginlerinin Avrupada kendi aley vatandaş rny veremiye..;ek, rey r b .. k 
meleri türlü türlü maksat ve hine tahrikat ve faaliyetini ve verebilenler de bir takım kayıt- ne ~e ı~ce k un~. mu~a ~~a et
manaya hamlolunabilirdi. Maa- nerelerde toplanıp neler konus /ara, şartlara tabi olacaktır. ;re b ç~ er ten ır. • .~ş· ıngt~.n 
mafih anlatılan tarza göre ka- tuklarını öğrenmek için gayet Bund;.•. yedi sene evvel tan- ta . 1~ usı;; a a~a~ı ı ktıyat :f0~ 
dınların Dolmabahçe sarayın- mükemmel vesaite malik bulun zim edilmiş olan kanunu esasi / en ıyo~ ~m~ a ~k tz~: ita 
dan firar ve sefarethaneye il ti- duğundan Abbas H:ılim Paşa- vatandaşların hukuk ve hürriye Y~ ma u~b~. me~ı a ı bJ:s o
ca etmeleri o dairede gördükte- nın Parisc azimetinden sonra tini, milletin hakimiyeti esas- md akın ~şe usahtm ~ .. e-
. · led ti b · la · · · . ı ·· er en ,..unun e emmıyetını a-n suımuame en m n aıs o - kendısını adım adım takıp et- arma gore yapılmıştl. Fakat 1 l ı. .. . ..•.. 

caktı · · d" s· ·h M 1 b d 1 1 ka za taC"d" surette mutalea yurutu . tırır ı. ır tarı te ısır ıların un an memnun o mıyan ar 1 . • b. tal 1 d 
Herhalde ııaraylarda bulunan ve onlarla birlikte çalışan firari nımu esasiyi baltalamak için ror ar, o:J:~~~ ı~ d ınn a~ a 

ların bu suretle sefarethanele~ !erin programları neden ibaret her iusattan istifade etmekten u~uT~u a a~a ~~1 .ır~~~ar . ., k~çmalan ve orada kendil~ri~ı olduğu hakkında bir çok evrakı ~e.ri kalmamışlardır. Bu _tusat b kl e~~:.' şun :ı~i - ; de ne 
~ı~aye aramala~. çok çırkın muhtevi bir zarf alınıştı. Sultan ıkı sene evvel çıktı. Par lamen- e eme ~zım ~. , ~ n ~";hah 
ıdı. Sulta,\ Hamıdın fena halde Hamit bu zarfı açmadı ve halile to tatil edildi. Kanunu esasi bir sede;~en dı?'0,." ki· Şımdıki hal 
cam sıkıld~. B~ndegilndan ihti- saklattı. Kendi aleyhine çalışan tarafa atıldı. Kıralrn iktidar d~ bılinmesı lazım gel~~ ~.ey M. 
yar ve emın hır adam sefaret- bir teşkilatın faaliyeti hakkın- mevkiine getirdiği Mahmut Pş. Gıbson :1Y~~ında ve reı~ıc~~ 
han~ye gö~derilerek kendileri da aldığı bir kağıdın zarfını da- parlamento mücakabesi o/mak i Hooverın ı t ımadını haız hır, dip 
temın olundu ve sefarethane-! hi açtırmaması bunun muhtevi- sızın bildiği gibi hükumetin loma_nı:ı İtalya· F ransa hah~ me 
den çıkarıldıktan sonra yol. yatı hakikat olmadığını ve ma- başında kaldı. . ıı~lesının ne halde. bul.un?ugu";u 
n:asra~an v~rilerek Bur:saya haza kendisini şaşırtmak için lng_iltere ile Mısır aı:asrnda bızıat anlamak faıdelı ;.ltidetmış 
go~denlm~len! ora?a vali ko- l ır.ürettep şeyler olduğunu zan- akdedılecek olan /akar ;ıımdiye olmasıdır. __ ... ---
na;ında. mısafır edilerek kendi netmesinden mütevellit olsa ge /:adar bir türlü akdi imkanı ha-
Ierıne bırer zevç bulunması ve rektir. sı l olmıyan muah:!denin mıiza- u·· ·· · · h ı ·· 
birer hane satın alınması irade Filhakika en uzak ve ufak ih- k eresi için J{ızım gelen sa/ahiye zum, l! C i f ma SU U 
olundu. timali bile hatırından geçiren te malik olmak hususunda mem ' İzmir, 6 (A.A )- Şehrimiz 

.~u. muamele ne kadar tabii, Sultan Hamidin Avrupadaki fi- leketin reyini almak lii. -zım gel- ticaret odası, üzüm ve incirleri 
nıuşfı~~e görülürse bir tarihte rarilere karşı ittihaz ettiği ted- di. Bunlln üzerine yapılan ge- hakkında neşrettiği raporun ü
ecnebı hır erkeğe kaçıp onunla birlerde kendisini şaşırtmak ve çen seneki intihabatta milli l züm kısmı şudur. Mevsim ipti
evlen~ ~eşh~ Hanımlarımız- faaliyetlerinin izini kaybetmek ı Veld fırkası gene ekseriyeti el- 1 dasuıda 5 T. saniye kadar borsa 
dan hırını tabııyyetten iskat ve için sahte bir proğram tertip de etti. Artık bunun üzerine eh 24,850,922 kilo üzüm satıl
emvalU emlakini musadere et- edilebileceğini düşünmesi akla Vefd lırkasım iktidar mevkiine mıştır. Geçen sene ayni tarihte 
me~ ~an sonra b~ emval ve yakın gelen bir mülahazadır. getirmek mecburiyeti hasil ol- 36,362,827 ve evvelki sene 
ernlakın en kıymetlı parçasını du. Fakat lngiltere ile müzake- 20,274 228 kilo idi. Bu sene mev 

yanın tediyatta bulunmaması sonraki maçlarda Mehmet 1' 
d . . . oynunu oynıyamama11ı Fen.er- k ıb.. ..k ff k t göstel 

te ıye vesaıtıne malik olmama- bahçelilere "dahi,, i kaybettir- ~ş, uyu muva a ıy~ !ıl-
sından ileri gelınemiştir. Fran- miştir. Birinci müsabakada dıler. Fenerden Tevfık -

11
,r. 

sa Versay muahedesi tarafın- Fenerbahçeli Sait Bey Hüseyin Reşat, Rıza - Rıfkı oyna~ 
dan tesbit edilmiş olan hudutla Sermet Beyle karşılaş~. Serme- ~a i~e Rıfkı, oyunda d 
ra bilvasıta ve ya bilavasıta do- din heyecanlı olması ve müda _ mtiessır oldular. ..ı• 
kunulınasını kat'iyen müsaade faa oyunu oynamaktan ziyade Fenerli tenisçiler Istan\Jw 
etmiyeceğini bildirmesi icap e- hücum etmek istemesi kendisi- hareket ettiler. 
der. Alman intihabatı, Fraasa
nm gözünü açmak suretile bU
yük bir hizmette bulunmuştur. 
Rusyada muhakkak surette 
harp arzusu olduğu gibi, Alman 
ya Macaristan ve Bulgaristanda 
da muahedelerin tadili arzusu 
vardır. Bu tehlike muvacehesin 
de bir araya gelmemiz lazım
dır. 

Ankara hapisanesinde 
Mahkumların çıkarmak istedikleri 

hadise bastırıldı, inzibat iade edildi 

ltalyada 

ANKARA, 7 (Telefonla) - kaç mahkumwı iştiraki netic~ 
İki gün evvel Ankara hapisa- - sinde iki mahkfu:n ellerinden .1 
nesindeki mahkumlar arasında çakla yaralanmışlardır. Bu v~ 
husule gelen arbedeye ait tahki sile ile haoisanede umumi .b t 

zelzele kat evrakı, müddei umumilikçe kovu~ aktarması ve taharfl.Y:ıı 
ikmal edilmiştir. İzmirden son yapılılııştır. 20 kadar ufak bıÇ 

R~~a, 6 (A.A) - Nazır~ar zamanlarda Ankara hapisanesi- ve bir de tabanca bulunrnU§~ 
meclısı 30 :· Evve~ zelzelesın- ne nakledilen bir kaç mahbusun Hapisanede inzibat iade edıJıtl 
de haı;ara ugrıyanbınaların yıkıl çıkardıkları arbedeye diğer bir tir. 
ması ve yeniden tamiri için 30 
milyon tahsisat kabul etmiştir. 
Bu nakti muavenet hasaratın 
yüzde kırkına tekabül etmekte
dir. Kredi müesseseleri de bu 
husus için vergiden muaf ve 
mümtaz hususi ikrazatta bulu
nacaklardır. 

Ankarada at koşulan . fi; 
ANKARA, 7 (Telefonla) - nıyanlara bire yirmi dört ııra. aı 

Sonbaharın son koşusu bugün kuruş veri~?i. yç~ncü k:ŞS,. 
yapıldı. Birinci koşuyu Altay li'.lsa~ı .• d~rdun~u koşud 

d İkin . k d h' vım bırıncı geldı. _.;, 
kazan ı. cı oşu a ıç o·· d "" .. k b"tafl IP".ıı . . . or uncu oşu, za ı ,. .. ı;. 
kimsenin ümıt etmedığı Ah- - nialı yarışı idi. Bunda "u~ • 

o iskat ve musadere iradesini * * * rat tekrar akim kaldıktan sonra sim ip~idasından şimdiye kadar 
alan zata ihsan eylemek o ka- (Milliyet) in kıymetli sütun- dır ki Veld hükumeti esJ..i tercü ecnebi memleketler ihracatımız Sovyet aleyhdarlıg"' ı 
dar gayri tabii ve gayri adil lannda intişar eden hatıratım benin tekerrürüne mani olmak 20 598 772 kilodur. Gecen sene 

met Beyin atı birinci geldi. Bah pek,, birinci, Klot ikincigeldl" 
si müşterekte bu at üzerinde oy !er. 

bir harekettir. Her halde şurası arasında Bulgaristana ait bir için Kanunu E.>asiyi ihlal eden- bu' miktar 30,300,4929 -kilo idi. Moskova, 6 (A.A) - İzvesti 
mu~akkaktır ki ecnebi bir erkek bahis münasebetile Bulgarlar- /ere karşı ağır cezalar tayini Raoorun incir kısmı şudur. Bu ya gazetesi, Cenevre cvatanper
le fırar ve izdivaç ed~n o ~anım da pek kıymetli .ve ~azile~ dev h~kkrn<!aki !<_anunu Kırala tas- ı:eU:e mevsim iptidasından sim- verler cemiyeti tarafından Sov
hakkında bumuamelet şedıdenin Jet adamları yettşmış oldugunu dık ettırecegı zaman ret cevabı diye kadar 16 173,243 kilo in- yet heyeti murahhasasınm Ce
tatbi~i. _'.l'.zolun~asay?ı Hünkar s~ylemiş ve bu !:"eyanda Mö.s k~rşısrnda ~~ldı .. Veld kabinesi cir satılmıştır. 'su miktar geçen nevrede bulunması aleyhinde 
kendılıgınden oy le bır muame- yo Keş?fun zeka ve fetanetinı, nın Başveki!ı N_ahas Paşa Kı- - sene 17 735 .238 kilo incir ve 1 bir beyanname neşrettiğine da
leye. kalkışmazdı. Fakat ne ça- Türk dostluğundaki samimiye- ralrn bu vazıyetı karşısında isti- 884 949' kilo hurda evvelki sen~ ir "Vossişe çaytung.,un neşri
re. kı Babıaiiden o yolda arz gel tini, hüsnü niyet ve fikri itida- fa etti,. 20 g45 336 kilo incir ile 396,836 yatını mevzuu bahsederek di
mış bu da .. Hü~k~'.1° mizacına li_ni sita.yişle kaydetm~ştim. Bu, On~a:ı ;,onra iktidar m:vkii_- kil~ h; rda incir satılmıştır Mev >'.or. ki: Bu beyannamenin tah
muvafık duşmuştur. .. ~ır hakıkat olup. b".n~ yap.tı~ n~ getırılen Sıtkı .Pş. kabın_esı- sim iptidasından 5 T. saniye kıi .rı.katçı mahiyeti 1923 hadiseleri 

ispirtolu içkiler talimatnamesi . ~ 
ANKARA, 7 (Telefonla) - , Ayni tadile nazaran ısı>. el 

Voek:iller Heyeti, ispirto ve ispir ve ispirtolu içkilerin ~al~~,r 
tolu içkiler inhisarı hakkındaki fiatlerine ne nisbetlerde ın~ ı 
kanunun sureti tatbikine ait resmi zammedeceği de tas. ıe• 
talimatnamenin ikinci madde- dilıniştir. Yerli şaraplar ın:::ı!J' 
sini tadil etmiştir. Bu tadile na na olmak üzere harıce çı~ vl 
zaran inhisar idaresi, her yerde cak her nevi ispirtolu içkile\ır 
imkan müsait olduğu nisbette ispirtolarla biranın beher ~~ a· 
ispirto ve i91>irtolu içkiler bulun sundan en az bir kuruş resı 
duracaktır. lmacaktır. 

. Bundan s~ra o musadere e- gım şey bu hakıkatı hır şahıdı nın memleket efkarı umumıye- dar ecnebi memleketlere ihraca nın tekerrürünü mümkün kıl
dıleı:ı ~alın ~hs:ın suretile veril- sadık sıfatile beyan etmekten sinde istinat edecek bir kuvveti tımız 15 588 687 kilodur . Ge- maktadır. Bu zümrenin haricten 
~esı hır netıceı tabiiye ve zaru- ibaret olduğu halde (Miliiyet) olmadğmı, aleyhinde git gide cen sen 'bu 'miktar 18 438 670 ilham aldığına hiç ş""ph k-
nye olmuştu. in Sofyadaki karileri meyanın- artan cereyandan anlamak ka- k. ·ıo "d" e ' . tur Emperyalist . u te ·ıyo. Du""yunu umumı"ye Sovyet bayraın• 

d 
ı 1 d • 

1 1 
.. .. . . • . ı ı ı. . sıyase çı er ı-

*. . • * a ou un ugu an aşı an Mosyo bıldır. Hele kanunu esasınrn ve . . }erde . toplanacak ı tc ki t l d- ·· •• 
Sultan Azızın devri saltana- (Keşof) ahiren bana gönder- intihabat kanununun bu hale ge İzmırde alıt verıt rh t k nf o~ r kes için ayrılan para yı onumu ) .,.. 

tında ve Ali Paşanın zamanı dig"i bir mektupta (hatıratımın tirilmesi .şimdiki hükumet aley- İzmir, 6 (A.A) - Bugün 20 ı .a 
0 er~~ınmd s' zan ho- ANKARA 7 (Telefonla ... 

d tın. de meınl k tt h'· . "h . . -· k . k k d 2525 l .. .. mısyon mesaısın e ovyct e- Ank 7 D" . ' . de te• sa are e e e um- ı tıva ettıgı pe enteresan me- hindekı cereyanı daha kuvvet- uruşa a ar çuva uzum, . urahh . ıı:ra .-. . uyunu umı:rm- Bugün, Sovyet sefaret~ .. yıl 
yet fikir ve lisanlanru saklıya- bahis arasında kendisinden met lendirdi. ve 11 ~uruştan 42 kuruşa kadar yetı. m . . asası umum terki ye taksıtlen ıc;ın bu sene butc;e rinisani ihtilalinin 13 ~cu re' 
mıyan ve halkı bu yolda hü sena ile bahsedişimden dola- Düşünmeli ki ik.i sene evvel 403 çuval incir ve 5 kuruştan teslihat ıçın~ CenevredC: mücade sine yedi buçuk milyon lira kon dönümü münasebetile bır . ııı 
tenvi~lere -~ ge?-çler yı !X'.yanı memnuniyet) etmek- Mısırda parlamentoyu kapata- 314 çuval hurda satılmıştır . ~e. eden yegane. devlettir. Harp- m88Illl dayinle.r. vekillerinin ka- mi kabul ya~ılmıştır: Res:ıı ef' 
aleyhine şıddet~ takibata tc ıdı. ~.en .~u mektubu eski dos rak. istediği gibi hükumetin ba- •• •• 1~~ emperyalıstler tarafından bul etmemelerı ıçin sebep görül bule, .~!fvekıl, v~ htik.Qın 
tevessül olundugundan bun- tum. Mos~o Keşof'un bana kar şrnda kalmış olan Mahmut Pş. Şoseler ve kopruler suratle ya'?ılan .hazırlıkları. yal- müyor. kilnı: ıftırak etmışlerdir. 
l~nn bir kısmı her nasılsa ş: hır esen nezaketi diye te~ak- bile şimdi riyaset ettiği Abrar ANKARA, 7 (Telefonla) - ~z 0

• takbıh edıyor, onun ıçln- Çünkü bunların tensiplerile Müzayede ve münakaS' 
bır yolunu bularak Avrupaya kı e~ekl~ _berabe~ .mektu mnlfırkasile birlikte Sıtkı Pş. aley- Nafıa Vekaletince yapılacak ~ ~: Cenevrede vatanperverle tetkikat yapan M. Rist eski • l • h ide? 
firar etmişlerdi; firara muvaf- ş~klı tahriri ve (Mıllıyet) tein hine Vefd milli IIrkasile birleş- ve tamir edilecek köprülerle şo rın hucumuna mıı:uz kalmakta- borçlar için tlmdilik para veril iŞ en ne a ) / 
f~k .. oı.~yanlar da menfalarda tı~~d~id~n.titrı;aıa~mın tar.zı 1 miş bir vaziyet aliyor.. . . . . seler için bir talimatııame ha- dır. So~et ?eyeti ~u~ı mesini kat'iyen tecviz etmediği A~KARA, 7 (Tel.efonlauzıa-
sunmup dururlardı. Avrupada te .. a sı 1 1 e ulgarlann KAHİRE, 6 (A. A.) - Libe nrlanı or nm ernnıyetı mes'uliyetını üzer . . . . Şllrayı Devlet, belediye rn e-
ki Türk gençlerine Mısırlı Mus- Turklere karşı ta~ıdıkları hissi- ral ve Veft fırkaları icra komi- · y · !erinde taşıdıkları Cemiyeti ak- m raporunda tasnh etmıftır. yede ve münakasa nizarnna!llb'" 
tafa Paşanın nakden külli rnua- yatı dos~aneye ~~r delıl. addet- teleri, Başvekil Sıtkı Paşanın vessül edeceği tesrii intihabatı vam devletlerine ve İsviçre hü- Meb'uslardan bir çoğu bu 7 si ile belediye usulü muhase , 
venette bulunduğu anlaşıl_ıyor- mekte hıç tered ut ~tmıy~rum. ahiren neşrolunan yeni intihap boykot etmeğe k~rar vermişler kumetine kat'! olarak ihtar ede- buçuk milyon liranın da bütçe- ıi nizamnamesi tetkikatınl 11' 
du. Bu Mustafa Pasanm bırade (Bıtmedi\ kanununa tevfikan icrasına te- dir, riz den cıkanlmasmı isti:vorı.r. mal etmistir 
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Satış yeri Ömürsüz bir bahar içindeyiz .. 
Tahvilat 

Darülfünun um uza 
rağbet ediyorlar 
Üç Bulgar talebesi. 

daha geldi 
\'amadan şehrimize üç Bultar talebesi daha gelmiştir. 

Salonunun inşaatı 
tamamen bitti 
Etler, havai hatla 

nakledilecektir 
"Ulgar talebeler 
uarülfünunumu- ' Belediyece üç senedenberi Ka 
fırı muhtelif şu raağaç mezbahasında yaptırı-
:"lerıne girecek ':ın hayvan satış salonu inşaatı 
er ve tahsiller' bitmişti, yalnız tefrişi kalmış-

·.i ikmal ettik tır · 
ı.en sonra mem\ Belediye satış salonu ve ona 
·etlerine avde t müteallik binalarda ne gibi tesi 
deceklerdir. >at yapılması lazım geldiğini 
\'amalı tal. Hayvan borsası komiserliği, ka 

heler, Drülfüm saplar cemiyeti ve şirketile ce-
Uınuzun tekil.- lepler cemiyetinden sormuştur. 

llıiilündeın ve ehe- Darültünunu- · Bunlar yapılması lazım gelen 
!lııniyetinden u- muza giren tesisat hakkında mütalearmı ya 
1Un uzadıya bah- Bulgar talebe- zacaklardır. 
1ttrnişler ve: den M. Lubo- Aldığımız rna!O.mata naza-

- Türkiy.edıe mir Oliçoral ran satı~ salonuna etler hattı ha 
~il görmeyi tercih ettiğimiz, vai vasıtasile soğuk hava depo
L_iirldere her hu-ta daha ya- tarından gelecektir. Son her tüc 
~olduğumuzdandır. Türk Da- carın etini satması için bölmele 
~lflinununun mühim kıymeti re ayrılacaktır. Havai hat her 
alı: olduturıu bütün Bulgar bölmeye girecektir. Havai hat

~lllıçlerine tavsiye. e~:~ğ~~· ta nakliyatın elektrikle yapılma 
.. ellllek.etinizde gördugumuz sı düşünülmüşse de kambiyo 
ıiihuleı ve samimiyetten çok meselesinden buna simdilik im 
~cnı.nun kaldığımızı da bu vesi- kan görülmemiştir. , 
"İle i!Ana ltizum görüyoruz,. 
Cınitlerdir. Muhtelif maarif mıntaka

lannın talebesi liaydar Bey S. F. 
. !· }d Maarif vekaleti tarafından vi 
i(ll, ocak reisi o u 18.yetlerdeki talebe adedi hak-
ıııı· Serbest Fırka İstanbul teşki- kında bir istatistik yapılmıştır. 
'te' \tı reisliğinden istifa eden mü- İstatistiğe nazaran İzmirde 
~ İllmail Hakkı Beyin yeri 48 bin 223 talebe vardır. İstan 

Birahanelerde nasıl eğlenilir ve neler görüşülür? 

Esrar bir, kokain iki, orain (?) üç ... - Adalardan bir yar gelir ... - Bir 
bardak suya okadar meze çok bile .. - Rakının itibarı başkadır 

Bir ceset Anadolu tahvilleri-

n ı b h ki 
nin bedeli bankada 

o ma a çe açı a-
d b ı d Ohalde tahviller niçin 

rın a u un u du ü ~ 
1 ş yor!" 

Mağruk kadının hüviyeti Bazı gazeteler İstanbul borsa 
meçhuldür sında Anadolu esham ve tahvi

latının fiatlerinde görülen suku-
Dün saat 11 de Dolına bahçe tun sebebini bu tahvilat için Oü 

sarayı açıklarında bir kadın ce yunu umumiye gibi üçte bir nis 
setli zuhur etmiştir. Elli yaşla- betinde tediyat yapılacağı şayia 
rında kadar olduğu tahmin edi sının intişarından ileri geldiği
len bu cesetin sırtında kurşuni ni yazmakta ve bunu bir borsa 
renkte manto, örme hırka bulun oyunu, borsa manevrası şeklin
maktadır. Hadisenin intihar mı de göstermektedirler. 
yoksa cinayet mi olduğu anla- Bu şayiaların bir borsa oyunu 
şılmak için ceset morga nakle- let dcmiryolları bütcesine veril 
dilmiştir • mesi iktiza ettiğinde~ böyle bir 

Şoför kavgası ihtimal mevzuu bahsolmaktan 
Dün Topkaptda şoför Aşat başka bu seneki taksitin muay

ile Saiın aralarında kavga ettik yen miktarı bakaya yatırılmış
leri sırada Saim bıçağını çekti tır. 

Her sokak başında bir çiçek-1 nek var • • • 1 - Turp kaldır, turp koy .. Ya gi gibi Aşatı yaralamıştır. Bu sayıların bir borsa oyunu 
gi: Garson, oralarda değildi: hu, sizin başka mezeniıı: yok olup olmadığı hakkında dün 

-Haydi Kasımpati verelim!. - Oluyor bu zamanda .. Ha mu? Testi ile kafasını yarmış kendisile görüşen bir muharriri 
- Menekşe verelim, Karanfil niya, bütün sinekler içerde!.. - Domates salatası istedik. Dün Üsküdarda Araplar so- mize borsa komiseri Abdülkadir 

verelim . . . Eğilip baktıktan sonra ilave Hala gelecek! kağında Leman Hanımla Huri- Bey şu izahatı vermiştir : 
Tuhaf şey . .. Acaba, bahar etti: Yanımdaki masada bira içen ye Hanım kavga ederlerken Hu "- Borsada ne bir manevra 

mı geldi de biz farkına varama- - Bu sinek, yok yaşıyor . . birisi, yüksek sesle mezeler~en riye Hanım birden kızarak Lıe- ne de hir hava oyunu mevzuu 
dık? Yanılmıyoruz: Bu gelen, Olftdur.. bana şikayet etti : man Hanımın başına elindeki bahistir. Bütün muamelat kanu 
bahardan başkası değil. İnan- - Ölildür amma, içinde öl- -Peynirden başka meze bil te~tiyi vurduğu gibi kafasını yar nun çizdiği yollar da ve emretti 
rnazsanız işte şahitleri:· müş . . mezler. Bir iki sıcak meze getir rnıştır . ği şekilde yapılmaktadır.,. 

Krvırcık salata, turp ve bir sü - Hayır içinde ölmüş.. U- seler olmaz mı? ı 1 
rü çiçek ... Fakat neye yanı.r çarken dustu. . Ben, cevap vermek üzere iken Sıtmalı yerler Maarifte 
ki, bu bahar çok ömürsüz . . - Canım, getirdiğin zaman karşı masada rakı içen akşamcı- Z ----------___; 
K d . . . . . . d 'd' l d b' . t ld Hıfzı_ssı.hh. a kanunu mucibin- ayıf talebe yetı•ştı•-en ını göstermesı ıle aramız- ıçın e ı ı • . ar an ırı a ı ı: 

ak B b. d ce şehrunızın sıtmalı mıntakası 
dan eksilmesi bir olacak .. Ba- Bu mün aşa böyle uzaya - ey ıra er . . Darılma ·ık kt l 
harın sonu bu; adı üstünde: dursun, bir başka garson uzun amma bir şey söyliyeceğim. Bir olan Haydarpaşa Büyükada İç- ren 1 me ep er 
Son bahar! tırnaklarını kadehe daldırıp si; bardak suya o kadar meze çok e~enköy, M~ltepe, ~~rtal, Pen- İlkmekteplerden mezun olan 

Yaprakların, nasıl kızıla ça- neği çıkardı: Titiz müşteri, ar- bile ... Bak, şu bizim masaya . . dık Heybelı ada ~ıbı yerlerd~ talebenin orta mekteplerde çok 
lar bir renk aldığına, rüzgar al- tık, bu parmak sokulmuş birayı Heh heh heh .. Gördünya, kuş sı~aya .tutulan bır ha~tanın hu zayıf vaziyette bulundukları an 

g' ~ lııtanbul meb'U9U Haydar B. bul mıntakasındaki talebe veku 
deli ltı.tJhııp edilınittir . nu 83 bin 480 dir. Üçüncü .dere 

,,. ftaYdar Bey evvelki akşam cede talebesi olan mıntaka Trab 
<ı.altni.11 apartımanmdakl içti- zon maarif mıntakasıdır. Bu 
·aa riyaııet etmi§tlr. mıntakada 62 bin 80 talebe var 

tında nasıl dallarından kopup içer mi? Tabii geri gönderdi. si.;;ünden gayriııi var. kumete ıhban mecburı olacak- laşılmıştır. Bunun için hangi ilk 
ayaklar altında sürüklendikleri Demindenberi aramızda bir Canım şu rakının itibarı faz- tır · mekteplerin daha zayıf mezun 
ne dikkat etmiyor musunuz? lostracı dolaşıyor. Amma, bu ladırvesselam! Meğer, mezeden p k h verdig- ini tesbit etmek ve ona crbö 

. Serbest Fn1al mahaffli İsma- dır. 
~ B:akkı Beyin reialikten ve fır Konya mıntakasında 46 bin 

.. ı• ı hadan çekilıneııindon memnun 54~, Ankara mıntakasında 38 
il"' 'Ulunuyor. bin S 17, Adana rnıntakasında 

. İsmail Hakkı Beyin nazari 33 bin 51 7. Edime mıntakasm
bır zat olduğu için fırka teşkila da 24 bin 42, Sivas mıntakasın 
~ı nazaı1 blr ıekilde ve hiç da 22 bin 119 talebe vardır. • 
~1ıtısenin mUtaleaıını sormadan Talebesi en az olan maarif 
~~.di başına idare etmek iste-! rnıntakaları Diyarbekir, Erzu-

it 
şl ... 
ııt 
it 

-iı söyleniyor. rumdur. 

Tıp talebe cemiyeti 
kongresi dün toplandı 

hey'eti idare seçildi. Tıbbiyeliler 
albümünün yapılması kararlaştırıldı 

ı ı 

Tıp talebe cemiyeti kongresiqde bulunan zevat 

lıı 'l'ıp talebe cemiJ'!ti senelik duğundan sarfı nazar edilmiş-
tıgresini dün Türkocağında tir. Müteakıben idare heyeti in 

la. ı:letmiştir. Cemiyetin 150 ka-· tihabı yapılmış Halit, İbrahim, 
ı,t azası olduğu halde kongre- Kamil, Şükrü, Mahmut, Mitat, 
lıtıı.· ancak 50 talebe ittirak Semi, Enver, Zeki Beyler inti
~ lştir. Evveli kongre reisliği hap olunmuşlardır. 

brahim ve katipliklere de 
~Cdet ve Necmettin Beyler in 

l\j a.p olunduktan sonra ruzna
~ tnucibince müzakereye baş 
'• llııştır. Heyeti idare raporu 
\ ~Üteakıben mürakabe encü
ıı tıı raporu okunmuş münaka 
~tıa.rı mucip olmuştur. Evvelki 
~r'ki İtalyan seyahatından i
>;,t e heyeti : 11 lira kadar bir 
,~~ı~ mahalli sarfını göstere 
1 ~ınden bu paranın o zaman 
i~eıs ile idare memuruna taz

. t. ettirilmesi kararlaştırılmış 

MUU Türk talebe birliğinin 
yeniden teşkili için diğer fakül 
teler nezdinde teşebbüsatta bu
lunulması kararlaştırılmıştır . 
Bunun için bir heyet tefrik edil
mistir. Tıbbiyeliler albümünlivü 
cude getirmek için lazım gelen 
elemanların temini görüşlilmüş, 
albümün bu sene muhakkak ya 
pılması tahtı karara alınmıştır. 
Albümde tıp fakültesinin tarih
çesi, müderris ve talebenin re
simleri ve sair ma!Umat buluna 
caktır. 

amu i racatımız Siz, bu havaların böyle sıcak lostracı, bizim emsaline hergün şikayet eden genç, bardak tücca re tedbir almak üzere orta mek 
gittiğine mi bakıyorsunuz? Çok rastladığımız lostracılara ben- rı imiş. fazlalaştı teplerde birinci sınıf talebesi 
geçmez, eli kamçılı bir zorba gi zemiyor. Çok eksantrik tarafla- Diyor ki: Pamuk ihracatımız geçen se Türkçe ve hesap derslerinden 
bi kış, önüne geleni sürUkliye- n var. Bir kerre, kundura boyar - Sanki, rakı içmek daha mı neye nazaran fazladır. Yapılan bugün imtihan edileceklerdir . 
rek kapılarımız önünde at koş- ken, uyuyor. Amma, fırçalan e- karlı? şu kadehleri alın dadiple istatistiklere göre geçen sene ey Bu iki dersten çok zayıf olanlar 
turmağa başlar . linden bırakmamak şartile ... rine bir bakın .. İçleri bir yu- lftl ayında Mersin limanından orta mekteplere kabul edilmiye 
Artık ne çiçek, ne yaprak, ne Çünkü hem uyuyor, hem şarkı dum rakı zor alır. Çekosluvak- 1,240,332 kilo pamuk ihraç edil cek, tekrar kendi mekteplerine 

kuş sesi, ne güneş! .. Bu limitsiz söyliyor, hem de gülüyor. Bu yadan sipanş yapıyoruz. Her miştir. Bu sene ·ihracat miktarı iade edileceklerdir . 
günlere çok yaklaştık. meziyetleri için olmalı, hiç te defasında da dipleri daha kalın 2,21.o,832 kiloya baliğ olmuş- Gelecek sene için bu husus-

* * * boş kaldığı ıyok. Çağıran çağıra- rakı kadehi getirtiyoruz. Bira- t ta daha esaslı tedbirler düşünül 
h 

.
1 

ur. 
Cuma günleri eğer iki kadeh na. . . anecı er, yine kanmıyorlar. Da V k .k .. b .1 mcktedir. 

· k' lm k · · - O ha kalın olsun, diyorlar. Amma, a ıa mı tar ıtı arı e geçen K ıç ı a a ıçın, ugramışsanız, kadar merak ettim ki, bira- f ı k ı'mya şubesı'ne rYt'renler · · · · de k lık İlk k seneye nazaran az a pamu sa- 6 bilirsiniz: Beyoğlu caddesinde ralık ben de çag-ırdım. Bir taraf ışın ıçın umaz var. a t lm t 
d d hl d k. k d h" d" ı ış ır · Bu sene Darülfünun kimya-blijücek bir birahane var ır. tan boya sürüyor, bir taraftan e e on an sonra ı a e ı ı-

Buraya ekseriya iş adamları ge anlatıyor: bi geniş tarafından getirirler. Fakat. m~rnlekette aşa~ı ~u- şubesine 18 talebe girmiştir. 
lir. Uzun koridoru, akşama doğ -Esrar bir, kokain iki, ora- d6rdü, beşi buldu mu, artık, da ~an aynı rusbet~e para gırmış- Bunlardan altısını kadın teşkil 
ru tıklım tıklım dolar. in üç ... Amma, orain hepsin- yarlar dipliyi . . tır~ Bunu~ ~e~.bı evvelce de raz etmektedir. Halbuki geçen se-

Dün, ben burada kısa bir du- den antikası ... Bir tutam çek- Dışarı çıktığım zaman orta- dı~~z ~ıbı d~nya pamuk fıat- nelerde kimya şubesine hanım-
rak yaparak, birahaneye girenle tim mi, kendimi cin padişahının lık kararmıştı. Fitil gibi bir sar· lerırun duşmesıdır · lar daha çok rağbet ediyordu. 

ri, tamamile göz hapsine alabl- sarayında buluyorum. hoş, adımlarının müvazenesini L ~ d b• •• •• d -
lecek bir yer seçip yerleştim. - Demek üçünü de kullanı- bulmağa çalışarak söyleniyor: anga a ır tutun epo-
İlk , dikkatimi celbeden şey, ka yorsun . . Otlan eidiyor, ••Pka baııında, 

pınm önünde "Karides,, ve "La Bıyıklarını krvırarak: Bıyıkları terlemit, :rirmi yqındal .. k d k k ld 
kerda,, satan adamın azemetli - Kimih için çalışıyoruz Be- Ve Beyoğlu caddesinin müt- Suna un a Q fl U U 
istiğnası oldu : yim . . Esrar bir, kokain iki, 0 _ hiş uğultusu arasında bu sesi de 

-Likerda kaça? a· .. bütün buna benziyen sesler gı"bi r ın uç .. 
-Dört yüz!.. _Rakı içmiyor musun?. biribirine karışarak boşlukta 

- Ya, Karides? Öyle güldü ki, fırçalar elin- kayboluyor. 
Kundağı kimin koyduğu meçhuldür .. 

- Elli dirhemi bir lira . . . den düştü : Sinemaların kapısından dışa-
Herifte başka laf yok. Hemen -Sorduğun şeye bak . . Be- rı dökülen bir insan kalabalığı, · 

Zabıta tahkikat yapıyor 
başını öte yana çeviriyor. Bir yefendi, rakının esamisi mi oku mağaza vitrinlerinde gözlerini 
aralık, elleri paketle dolu birisi nur ki .. Günde yarım okka ra- kırpan mini mini ampullerin ö
parlak camekana yaklaştı: kı , enfiye yerine geçmiyor. E- nünde öbek öbek toplanmağa 

- Bana, dedi elli dirhem La ğer sade rakrya kalsak, halimiz başlıyorlar. 
kerda. . . dumandır!.. İcat edenin canına M. S. 

1 •••••• 1 

Fakat, lBfını bitirmeden, La- rahmet .. 

T ra_!!!vaylar kerdacı harekete geldi. İlk de- Bizi, o orain dedikleri toz, az 
fa olarak ayağa kalktı ve müşte buçuk açıyor. 
rlsini selamladı: 

- Başüstüne Bevim.. Elli 
dirhem mi dediniz Beyim? 

Başka işleri bırakıp istenilen 
bu elli dirhem Lakerdayı pake-
te sararken sordu: , 

- Karides, ne kadar olsun 
Beyefendi 

- Yüz dirhem de ondan ver! 
Lakerdacı belli ki, bal alacak 

çiçeği biliyordu. Müşterinin 
yüıllü cüzdanından fazla gelmiş 
gibi düşen bir elli liralık kağrt, 
derhal reveranslarla sahibinin 
avucuna f ;..,_- ı dı. 

Halbuki ;ı yakta, demindenbe
ri bu yağlı müşterinin işini bi
tirmesini bekliyen san iskarpin 
li, kuru yüzlü adam bir türlü 
"on iki buçuk,, dirhem Lakerda 
sını alamıyor. 

Tevekkeli, zengin arabasını 
dağdan aşırır, dememişler ... 
Yanımda biri var bira içiyor, 

Bir aralık, serçe parmağını ka
dehin içine sokarak yüzünü bu
ruşturdu: 

- Demek, şimdi dalgadasın! Üsku"dar hathnın 
- Dalganın koyusuna düş-

medik ... ~imdi, yalpalıyız .". çifte tahvili 
Baştan kara etmeğe vakit var. ~ 

Sizin gibi Beylerden daha bir Ameliyata ilkbaharda 
kaç kişinin kunduralarını boyar ancak başlanacak 
sak, keyfimiz tamamdır ... 

- Günde kaç kuruş kaza'lı- Elyevm tek olan Üsküdar 
yorsun ? tramvayları hatlarının çifte talı 

- Yüz elli kuruşa fitiz . . . vili kararlaşmıştır . 
_ Arttırıyor musun bari? Bu hususta tetkikata başlan-
- Artık para kullanmam. mış ve şimdilik istimlake ihti-

M . . h yaç bulunmıyan kısımlarda işe 
ın gayrı addin arsızlığımrz ba 1 ak .. 1.. k d 

yoktur .. Bugün kazan, bugu"n alş anın . uze_re luzumu a ar 1 Evvelki akşam Aksarayda 
rn zeme sıpanş o unmuştur Lan d kili aka tı · d ·· ye! Para, senı yiyeceğine sen . · ga a se re enn e tu ten çıkarıldığı tahakkuk etmiı 

1 Bu malzemerun gelmesi bir ·· ·· K l l H di S parayı ye! .. v tun tüccarı ava a ı am a- ve keyfiyet müddei umumiliğe 
İ . . b'tit. d'k d d k kaç aya mutevakkıf bulundugu 1 it Beyı· n tütün deposundan yan b"ld' "lm" . şını ı ı ten sonra u a .b. .. .. .. d ı ın ışttr. 

1 d b. k gı ı esasen onumuz e kış oldu gın çıkmış itfaiyenin gayreti" an arasın an ır şar ı tuttur- - d · . . ' 
du . gun an ınşaat mevsımı bekle - sayesinde tevessüne meydan 1 Al d- al· t · k 'lk bah d · ı gımız m wna a nazaran 

Adalardan bir yar gelir bizlere, nece ve 1 ar a amelıyata verilmeden söndürülmüştür. 1 d .. .. . 
başlanacaktır . .. .. .. .. epo ve tutunler sıgortah oldu 

Bir taraftan da istimlaki icap Ateş sonduruldukten sonra 1 ğu gibi ayni zı:m:ında 3 seneden 
eden kısımlar tesbit olunac.ak- Y'."1~1:1 ne suretle çıktığı te.~- ' beri İş Banka_:ıın:ı merhun bu-
tır . ~~ e~ılirken yansr yanmış bu- lun:naktadrr. Hamdi Sait Be'yin 
Atina sefirimiz 'd' yuk bır k~dak bulunmuştur. i Edirnede olduğu anlaşılmış~rr. 

li.ınıdi Sait Beyi11 langadaki tütan deposu 

Kundak çıkınca yangının kas 

Aman Allah, gözlere bak: gözlere!.. 

\,ti~ sene Lehistana yapılacak 
a. ate ancak 20 kisi talip ol-

Kongreye akşam geç 
nihayet verilmiştir. 

vakit- - Olur şey değil .. Garson! 

Nasıl olup ta yürürken ayak
ları bilıirine dolaşmadığına hay 
ret ettiğim on kadar garson, da 
racık koridorda mekik dokuyor 
!ar. Fakat, müşterileri memnun 
etmek ne ıuümkün : 

- Garson, yine pilaki 
me · · ı 

gı ıyor Bu kU?'~ag~ me:ı.ı:dana ~ıkarıln1a Depo bir hafta evvclisinc I:ı:d:ır 
Atina sefirimiz Enis Bey bu- sında ıkıncı komıser Zıya Beyle kapah olduğu halde bir hafta

gün Romanyabandıralı Daçya Langa komiser muavinin şaya- danberi faaliyete başlamıştır . 
getir- vapuru ile ve Pire tarikile Ati- ni takdir meharetlcri Buraya hak •• Biranın icinde si 
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Fikir, ..M.i.z;cı.lı, Ecle biyE:t.t, 
..... -. ... ·- ........ u ........... ...,..... .... ~.~~,.,........_._.,,..,..~ u u o w. .. • • • u• u un-. u s u •• ·-- ....... o u ,.. --•u~• ..... !şahım siz varken bize bu silah'!na ve Peştede ve Almanyada,dşk mı? Siz mektebin bahriye,makamı federasyon olduğun-ı 

1 '1t ·~~Ji !ara el sürmek nasip olur mu?. münteşir bir takını gazetelerin kısmından, ben de spor şubesin dan kendi şahsi kararını federas 
10 Te~rinis:mi Pa1.arıesi ak~amı ~ 

4 ·~ · Bu sözünüzde (Mezbuhane) bu şekildeki neşriyatını siz Al- den mezun değil miyiz?. Mekte yonda intihaen tetkike mahal 

1 
A~rın umdeıl "Mllllget" tir lafını mezbaha heyeti idaresin- manyada iken burada bizim ga- bin avlusunda beraberce dolaş- kalmamak için böyle müsabaka 

8 
TEŞRİNİSANİ 1930 de bulunan bir zatten öğrenn:e zeteler naklettiler ... Siz bilmem maz mı idik. . . larda bilfiil hakemlik etmedikle 

1 dinizse, iyi bulmuşsunuz takdır bu yanlrşlığı rumen tashih etti F'l . 1. N B d b' rini eskiden beri bilirim. Siz de 
JDAREHANE A •--,. .,.......... d · . . ı onne ı azım ey e 1- . . . . - . n.... . ,._ e enm. nız mı?... . . . bılırsınız ya! Hatırınızdan çık-

ofo: 100 Telsraf adre11: Millıyet, t.. B d b' . t "dd . S' f k b' h'k' M" zını mektebın edeb1yat kısmın-
1 azı a ır emaye mu elu- 1ze u a ır 1 aye: ute- d h d t A 1. d - ·ı · d'? mış. anbul . • 'b' . . ff . an se a e name ı egı mıy ı. 

·Telefon numaralan: m~:n1sı gı_ ı.sı~z._.. .. ve a .saıt molla aleyhine kayin Ne Çabuk onutuyorsunuz.. A Yalnız bilemediğim bir şey 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 Ben _sızı ~ıllı_ Turk _a:ıe~ ta pederı olan zat hakaret davası efendim. Nasıl sizin tertip etti- v~r o da atletlere bir klübün ya~ 

ABONE ÜCRETLER/ kımı~ı .. bıle bıle _bı'. maglub~ye- açmış. Mahkemeye gelen molla ğiniz muharebe plilnları, inşa et tıgı muavenetler arasında -ıddi 
0 Tlirlı:iye için Hariç için te goturmek~e ıt~_ham edıyo- ya reıs sormuş: . . tiğiniz dritnotlar, Filorinalı Na anız v~ç~ile- ~unların bir yere 

3 aylı>- 400 Jıuruı 800 Iıuruı rum,, Efendım musaade huyu- -Molla Bey. Sız kayın pe- ı B ·n 1·nsat ett' - · · , yerleştınlmesı hususunun ama-

Melek ve Elhamra sinemalarında 
EMiL JANNINGS 

Mı\ RLEN! IJIETR!CI l ile blrliktt temsil ettiği 

MAVi MEL EK 
Süper filmini ilk iraesi şerefine; GAL:\ MCS!l.:\IEJH:sl 
Ha~iye: AŞK R~:sMI GEÇlDi filiminde olduAu gihi bu filimde 

dahi Türkçe-1'~raıısız<:~ mlikı\lemeler yazılmı~tır. 

1 

\ 

a• d •-=1· d 1 d . . d . d . . . z m eyı ıgı lŞ ar var .. l"k 'dd' ·ı d . .. 
15 .. 750 .. 1400 .. run ava .veıu ı tutayım... a erınıze _e epsız emışsınız!. ... sa benim de spor işlerine ait bir tor.u ı ıası e ereceı munase Biletler şimdiden her iki sinema gişesinden tedarik 

1 12 .. 1400 .. 2100 .. başımrzı ıpten kurtarsın! .. Vay Dava edıyor. .k. tb · ' d G . betı?.. n ....... ,,....,,....,....,....,....,....,....,.... ................... 
edilebilir. 

. . _._ 1 . • • . ı ı ma u eserım var ır. enıs . O 
Gelen evrak gen verılmeı w:v etlı vay! Daha r>ıerkezı Av-ı - Haşa efendim! Ben kayin 11 ·nızın a d t • Vakıa maruf bır bankanın İs ..._......,.....,.._,,.._,,.._,,.._,,._,.._,.._,.'-"~' 
Müddeti ıeo;•n nüıhalar 10 kurut rupadaki beş mag" lı1biyetin çar- pederime ne edepsizdir. Ne de d11:~fşga e e~ · · raksınd al esa- tanbul şubesine ekseri Galatasa '1•••• 

Gaz ba . . 1 .. W' • d d d . w• • • u etmemışsınız ~r a aş arını- . ... e •••••••••••• 
ur. ete ve mat aya aıt •t er pıntısı yuregınız en gecme en . e epsız degıldır dedım !. Ceva- ız s" 1 1 ray mensuplarının alındığım bı 9 Teşrini1ani Pazar ılr.•ımı saat 9,,JOda 

, · .. cliri 1 .. 1 -~·ı· b' . . "h k Ik · , b . za sorarsan oy er er . 1. duk LAk• 1.. .. v , çın mu ye • muracaa evı ır. ızı ıttı ama a ıyorsunuz... ınr vermış. . . ıyor . a ın bunda k ubun 
Ga,...temiz il&n'!ann mea'uliyctini Öterse iyi düdük!... j Vakra siz Galatasaraya Türk Avrupa?~n geldıkte!1 ,s~nra~ı müessir oldu~unu ve bunu atlet 

<abul etmez. Bazı kerrede, monşer, bir ha· muhteliti demediniz ... Demedi- makalelerınız de maglu~ıye~ı". !ere muavenet için yaptığını bil 
B ·· kil h nka oluyorsunuz: Ve diyorsu-!niz amma değildir, dediniz mi? ~e~ayas:ndan bahsetmedıgınız~ miyorduk. Şimdi sizden öğreni-

ugun . ava nuz "Galatasaray klühünü o-ö- Ve bazı kerre de efendim Ha ıddıa edıyorsunu7 .. Bu belkı yoruz. Bu malumat 25 sene ev-
ı: llün •n çok 18 hararet en ız 13 türmüş mağlı1biyete uğrat;;,,_; lepte atladrğınız beş adımdan doğnıd~!': ~a~a~ seyyahatiniz- ve! tesis ettiğiniz klübün başta 
' d<rece idi. Buglln ruzgAr mutehavvil şım. Galatasarayın merkezi Av- barsediyorsunuz: "Ben Galata- den ettıgınız ıstıfadelerden bah. ki zatların amatörlük •:telilkkile 

eaecek bava açık olacaktır. rupadaki mağ!Ubiyeti sizin Ati saray klübünü bilfiil çalışarak setmediniz mi?. Hala hatırım rinigöstermesi itibarile çok kıy
nada beş Balkan milleti arasın- tesis edenlerdenim. Futbol oy-' d~~lır. Bu. uzun _yazılarınrz?an met!idir. Maahaza bu gibi mua 
da atletlerimizi sondan bi~~nci ı nadım, . kostl_ın: . ~zcilik ettim· bırı~de hır fotografcıya hı ta- venetler ~aptı~ınız gençlerde~ 

Haftanın yazısı 1 ç_ıkar~nanızı lıoş ve mazur goste nıekteb~ ~~ ıyı surat koşucula ben· 

1 

be~ tane~ı benımle ber~ber Atı-
--------------'· rır mı?,, nndan hırı ıdım. Galatasarayın 1 "l\Je zaman sen elindeki ob- naya gelıp muvaffak bır seyya-

' Hezimetler doktoru Haşa azizim ı Ben siz Galata ı müzesinde resimlerim de var- jektifi, fotoğraf malzemesini ~u hat yaptığı için. yine yirmi ~eş 
'ı sarayı götürdi.insz c!eınedim. De' dır. ,, ırada yaparsan ve ne zaman bız sene evvel tesıs buyur-ıdugu-

Daver Beye cevap dimse sözümü geri alıyorum.' Bu güzel!. .. Şeyh Efendi! La tersane havuzlarında bire beş muz klübün halen başındaki 
Biliıkis Galatasaray sizi götür-ikin bu kerametinizi Galatasa- gibi 50000 tonluk vapur yapahi z~tla_r tarafından klüpten tarde 

Vakıa üstadım, yeni bir sey- dü ve Galatasaray sizi hezimete 1 ray riyasetine intihabınız sıra- lirsek 0 zaman Almanyada ınağ dılmışler ve bu karar tam müsa 
ı yahate ~kıncıya kadar bana uğrattı. Ben sadece bu hezimet , sında istimal etse idiniz de baş lı1p olmayız,, mealinde bir sö?. I baka günü malfım olunca pek 
msmak düşeceiini geçen uzun seyyahatinin basında siz bulun- ka miidahalelere lüzum kalma- söylemiş olduğunuzu mizah gü hassas bir iki müsabıkın manevi. 
makalenizin sonunda yazdınız · · k b dunuz dedim. Galatasaray hezi sa idi ya! nü yazmıştınız.Her ivi mizah ya yetını ırmıştır. u muavenete 
~biz zatı alindi~ ~ibi yaz di meti!e bizim Atina seyyahati- Hele Galatasaray klübünün zısı gibi bunu da ekser kariler ne buyuruyorsunuz ! 
yınce yazan, sus yınce susan . d k" .. b .. . d . . b" .. 'dd' l'kk' tt'l d' I H"lA d • B" ·· b 

MAJiK SiNEMASINDA 
Harikulade bir temaşa 

Me9hur Opera tenoru 

RICHARD TA U BE R' i 

SEVCiLiNiN S~N SESi 
(DAS LOCKENDE ZIEL) 

Ylizde yüz Almanca sözlü ye şarkılı filminde dinliyeceksiniz. 

Bilet gişesi P:ızar gıııı ii saac 10 dan itıbaren <ıçıktır. 

üt••~ .................... . 
İs. B. Darülbedayi 

tamelllerl 
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I mız arasın a ı munase ete ge- muzesın e resmınız varsa utun cı ı te a ı e ı er ı .... u asa, ostum ı utun u 

111ta yazı ma ına arın an o ma 1. b . 1 fi _ k f 1 1 b' . Al · 1 d k · · k' 
1 dJtımız için biraz ıecikmekle 1 dıncek; kednım.ltu .ıa l ıgım~-~ es e-, md ek~e _eh ~r ıtmışb~e dsphor a .e~ın Siz bana tuhaf diyorsunuz am uz_u~ s~tır arb_a?mkm~ s~; sKızınf' ı MELO 

be be tırl . . ttih f ece a ar ı en o an zel<dnızın e ı ı tısasınız ır a a ıtıraz ma doğrusu mahiyet gösteri -, mı ezımet ızı ı mı. ey ı-
• 

1 
rak rdıtumı~9: alaarıasdlzke 1 a - ·bu milnasebeti kes.fedemeyı'şine, edilemiyecek şekilde sabit ol- yeti deg-il mi idi. Siz mag-lfibi- 8 perde 12 tablo 

an en :zı m ı . ki . f . 

1 

B yorsunuz, sizin tuhaflığınızın . . . . . f d' 
ij ~ ~~ SAFFANO ? ? Vampir 

ve Şark dar.starı ve ASSO 

1 
JANA~ nın Çin!(ene şarkı ve 

anslarının biiylik C b ba 1 
d a ını ermedı. E end ım bundan muştur. ravo ! yanında benimki çocuk oyunca yetınız1 ıtıra e ıyorsunuz .. 

eva una tama an evvel maksat · · he · etler müte B · D d·-· · 'b' B' l' 'f · ı size bir noktayı itaret edeyim. h • lsdızın zım h' b' - . ana gelınce: e ı~ınız gı ı ğı kalıyor. Hele bakın: . ıze ge ınce; . c;ı t erkek te-
. Ef dl _, k ük k assısı o uğunuzu ve ıç ır ine Kurt dereliyı yendım ne Ze- nısBalkan şampıyonluğu, 4x100 

en m .. z pe y se te otu- T" k k f'l · · · · d'ğ' · 1 "Muvaffakiyyetlerile imtihan 
b 
.. k b kı .1 "rü ur a ı esının sızın er ı ınız ki gibi şut atarını, ne de Semih bayrak ikinciliği, Balkan bay-

nıyor ve 111 uı a şı ego - ru"tbeye ermem·ş b 1 d "un 'b' k LAk' . . . ettia,,- iniz atletler benim klübü- k .. .. .. 1 .. -u 5000 B . 'f . . 1 ı \1 un ug u , gı ı oşarım... a ın azızım sız ra uçuncu ug , metre li-
yorsunuz. u ne irtı a azızım. anlatarak b'z' k' · h · t' al G 1 kl"b"' . me mensupturlar,, diyi•iniz bu 'l"ğ" 200 .. .. lilli H k d k .. il ı ım ının ezıme · y nız a atasaray u u rıyase ~ çünciı u u metre uçunc ·-

. p e~ y~ınız(Kı 0
1 

u Vu çadgoz) me olmadığını itiraf buyurmanızı ti icin bin • 'r müessir ararken kabil tuhafhklardandır. Evet! ğü filan gibi ~eylerden bahset-
. anıte o on an om un ı'ltı'mas etmel tı' s· b 1 . -.. 1 1 . .. Ben onların muvaffak olduğun . 1. ftatlindcki heykel ibl öriinü- . t · ız . unu an a- iıst uste sene erce at etızm, gu- mı ye ım .. 
yorımnuz hele tö~le b!m ve mamazlığa gelerek dıyorsunuz: r~ş'. futbol, lstanbu~ mın~akala_rı ~:i~~ ıiz ç~!ı~=~:~n:~i ı::~ Atina stadında Yunan Ba§ 
baikalarının seviyesine inin de "Bence her koyun kendi baca gıb.ı .spor vahdetlerıne kımsenın tetmek için nahak yere çocukla vekilinin bayrağımıza karşı gös 
ıesimlzt ve ıl:zin için söylcmenle ğın?an ~~ılır ve_ ~e~im .m.a~lı1bi tesın ~Jı;ıad_an. sırf sporcuların nn iyi çalışmadıklarını iddia et terip te sizin bir türlü aklınız er 

1 ri işitmeA"e teneuül edin. yetım sızın maglubıyetınızı kat teveccuhıle ıntıhap olıırum. Ne tiniz. Yanııı çıkıp size: miyen hürmeti de kale almıya-
Bu naçi:z naaihat!mi arzdan iyyen affetti~ez,. . . . Y_~p-~rsınız, gali~a bende 5eytan lını .. 

10nra sadede giriyorum: _ Pek 3.1§! İyıya! Sız hızı baca ·t~yu va'.: .. Hatta se~yahat şanı- -Beyefendi; şu yirmi beşse Yalnız ayni baş vekilin Anka-

\•.un: 
H. Btrn - t~in 

Tercüme eden: 
Fikw 

Bu &l<fam umu· 
m• blletltrde 
ıenıllit vardır. 

1111 

11111111 
~~~~~~~~~~ 

Raşit Riza ve 
arkada,ıarı temsilleri 

Fran•ız tlyıtroıunda 13 ikinci 
t•trin pcrşemie ve cuma ıkşımları 
il,30 da ve cuma güntt matine 
15,80 da iki Canbaz \Odvil 3 perde 
na~lll: Mahmut Y eaari bey. 

Bu akfam Pangaltı sinema~ında 

Komik Dumbullu İsmail 1 Ü stat ıiıı, benim laka yazımı gımızdan tutmuşs;ınuz asmağa 1 pıyonlugunu Ada b.oyle aldım. ne evvel 'tesis ettiğiniz klübün rada daha bir hafta evvel ziya-
1 ıllnile ahmt ve bir ııagocu mü calışıyorsunuz, biz de sizi. .. Kıs 1 !'l.e zaman boy le bır s.eyya_h?t atletlerini Atinaya gidileceğini fette söylediği nutukta "Tilrk 

1 derris glbl mantıki tahlillere metinize razı olsanı?.a... ışı cıksa a~k~daşlar be~ı bu ışın bildiğiniz halde ~eden iyi ~lış: atletlerinin muvaffakiyetlerini elendi - Anastas bale hey'eti 
'koyulmupunuz. Erenler sizin- Hem a birader! Şu bizim ha- baQına getırırler .... Mu~asebet- tırmadınız? ... Günah değıl mı gösteren Türk bayrağı stadın birlikte Aşıklar komedi 4 P. 

ı le şaka ettim. Sizinle bu bahisle kikaten dediğiniz gibi mağlı'.'ip siz şev amma emn va~ı ... Hem geı;cl~r~ ! .. Dı~e som~ ne c~v?~ direğine çekildiği zaman on bin varyete dueta. 
ıi hir ciddi konu•ur muyum? ta olsa idik bunu herkesten ev- ı de s~y.gısrz .. adaml~r. bır. k_e~r~ v. er.ırsınız?_ .. Sız kendı ke~dıı:,ı.zı !erce halk onu alkışlıyordu,, de _ _:_ __________ _ 

" • d d f k h d be d J Ferah ıineında bu ak~am em-Bana wrdlğlni:z cevabın bazı ve!, her şeyden evvel har bar ba e sızın '?~saa enızı, ı rınızı , ıttı _am e ıyorsu~~z, nı egı . mesi olsun sizi bizim hezimete 

muvaffakıyeıi ---

Nişan 

Merhum ressam Baha Bcyiıı 
kerimeleri Sabahat Hanımefen· 
ile Milli müdafaa vekaleti De-
niz kimyageri Vahyi Beyin ni· 
şan merasimi cuma günü Heybe 
lide İsmet Paşa Hazretlerirdn 
biraderleri Hasan Rıza Beyefeıt 
dinin göşklerinde icra edilmiş· 
tir. Tarafeyne saadetler temeıı· 
ni ederiıı:. 

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

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda· 
vibaneıl. Karaköy Topçular cad• 
desi 34. 

yerlerinde tıpkı Sultan Mahmu ğırıp "eyvah Türklük namı her almayı düşunı;1~zler .. ~unların 

1

. Bır noktavı ıtıraf_a ı:ıecbu- uğramadığımıza ikna etmez salsiz varyete sinema 3 beygir 

1 
dun tıflıya hitabı gibi söz söyli- bat oldu,, demek size mi düşer-. b.a~m<l~ ?a yarı vefakarı~ız .. v~ rum ... Evet, .928 olımpı~adın- mi?.. 20 köpek 6 güvercin. 
yorsunuı mesel~: "Bu yazınız- di ya! ... Makalenizde bana tav- sız~n gıbı Galatasa:ay k!_ubunil dan avdet ettıkten son:a hır çok Haydi bana inanmıyorsunuz.. • ••••••••••• A •••••••••••• 
~a esk1'-'-n'-r1· hosu a 'd · tt" .. · ··k'tt · · ı tesıs ec!enlcden Alı Samı dos-, }arına ve o meyanda sıze de ar-
" ....., "" . m gl en s1ye e ıgınız su u an sızın • . . . . 1 1 Ya Mösyö Venizelosa? • HADJ Mı• LLI-. 
tuhaf fCyler yazmak meziyetini hic hisseniz yok mu?.. A beş tumuz varaır. Ne dersınız? tık sp?r ı~le;ı_le meşgu. .0 ma- Sözlerimi bitirmeden evvel iTTi 
zi bir daha takdir ettim" diyor mağlı1biyetler kahramanı!. Daha garibi bu defa Balkan m~k nıyetı~ı ızhar etmırım -.: · bir zooloji meselesini halletmek 
&unuz. Aman sultanım!. Size Galatasarayın merkezi Avru- olimpiyadına gitmemi hilkfımet İ~ı ~y b7~ı bu kararım an do~ isterim .. Evvelce de yazdım. Siz 
can feda! Biz tuhaf yazılarımı- padaki seyyahati kimin namına te kabul e-<lerek tahsisat vermek ~':1rdu: Bınsi dostlarım~k':'e ? 1 ~ yazınızda bana "kurt kocayın
zı kim için yazıyoruz ki? • yapıldı? Bu mesele halledilmiş- surPtile ~ahsıma biraz itimat ta fııl 5?~rcu_lar_ın_ ıs~arı, .1 1~.cısı ca köpeklere maskara olur,, di-

Türk sigorta şirl~eti 
Bazan da bir velinimet tavrı tir\~<;iz de bilirsiniz ve bunu sa- gö•terdi . · · Hayret edilecek zatı alılerı gıbı resımlerı. muze- yorsunuz. Ve kendinizi kocamış 

alıyorsunuz: İşte: "bilirsinizya! tırlarınız arasında "İste bu ka- şey amma, vaki!... !erde gezen sporcuların ışe ka- bir kurt beni de köpek yani her 
bu meziyetinizi llk önce ben keş bllden olarak ağlebi ihtimal faz Bazı yerde de pek dalgın bir rışmaları!.. ikimizi de birer çeşit. hayvan 
federek sizi böyle yazıları yRz- la seyirci celbetmek için yalnız adam gibi unutkansınrz: Atletlere tarafınıdan yapılan yapıyorsunuz kendi hakkımda 
mağa teşvik etiniştlm,, Allıoh bir yerde bfr gitmeden evvel Mesela "Atletizmde benimle muavenete gelince; yeni spor beyanı mütaleayı zait buluyo
ömiirler versin veli nimetim 1 takımımıza (Bahçe - Galatasa- mli-ı<ı kaio:l etmek istemişsiniz nazariyyatını sizin kadar takip rum. Lakin sizin için ufak bir 
Hep o fey;zle bugünkü ikbale ray) ismini· takmışlar,,... . . De- amma bu i in tekniği bana çet- etmediğim için bir federasyon fikrim var. Monşer mademki; 
nail olduk. Siz olmasa idiniz ha mekle bunu iyma ediyorsunuz. refil gelirmiş. Bu kadar yüksek reisinin bir atlete ne gibi yar-. beni köpek yapq:ıak şerefine 
!imiz nice olurdu?. . Pek ala malı1munuzdur ki: Ga- ten attı<Yınıza bakınca ınsan dımlar yapmakla mükellef oldu kendinize bir hayvanlık intihap 

~azan da bir mektep çocuğu· latasarayın merkezi Avrupa sey 1 sizi Av~pa ve Amerikanın spor ğunu kestiremiyorum. Ancak etmek istiyorsunuz ... Neden ba 
glbı hırçın hırçın bağınyorsu- yahatini tertip eden (Avustur- mektebi alilerind~n ve Darülfü federasyon reislerinin ekseri at na söylemediniz ... Size kurtluk 
nuz. Bakın "bir karışlık yazı- ya) klübü sizi (Türk muhteliti) · nur.larından şehadetnameli bir !etik müsabakalara -hürmeten- ıyakısır mı ... Gemi arslanlığı du 

Harik ve hayat üzerine ıigorta muamelesi icra ef1eıiı. 
Sigortaları halk için mOsalt ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

4 
• ••••••• Telefon: Boyogıu-2003 •• ••• •• 
""' " , ,,11 , ıuıt" 1111111 ,"ıı Mııııı111ıı11111t1ı1111111111111 ııt11ııı .. uuı111111111ı11111ıırıı 111 11111111111 11 uıııııııı 111 1 111 ııı " 

sı balık, ismi de arslan ... Gemi
nin de önünde gider... daha iyi 
si can ııağlıiı defil mi! .. 

kani olarak hiddetten vaz geçe 
~ğinizi ve badema ciddi cevaÇ 

· 'b' ı l ag•ııı venr gı ı tavur ar a mıy.ı: 

* * * zı ümit etmek isterim aziz ,,e 
u•· resmi müzelerde gezen sporc ·· nız da kendinizi mezbuhAne mil n§mile prezanta etmiş ve bütün atletizm profesörü zanneder.,, baş hakem intihap edildiğini fa- rurken ? !.. Hele şu son fıkrayı okuduk

~faa için yalan ve tevvir gibi gazeteler sizin maçlardan bu Aman birader!. Bu ne dalgın kat bu gibi müsabakalarda bir Hem denizle münasebeti var tan sonra yazılarınıın serapa 
s1Ulhlara el atmışsmrzl,, Aman isimle bahsetmişlerdir. Viya- !ık! Biz ayni mektepte okuma- ihti!U çıkarsa en son müracaat ilen:- ~~le_, y~rısı adam, yarı- liitife, şaka 1vcıı&;r oldufuna ____ ~~~E1'"'f, 

( Mllll11~t)I• edebi roınanı: 16 
!aştırdı, Diyor! ta blitün etlerim ~ikierin- o1acak!.. Kulağıma gelen tek bır ses va 

- Kimse olmasın. . . - Adamcağız iki günün için den ayrılacakmış gibi çatırda- Diye söylenip duruyordu. B~ dı: Cahidin sesi! 

Yirmi beş ..• 

Otuz beş ..• 
. . . . . . 
Elli ..• 
. . . . .. . 
Yetmiş ..• 
. . . . . 
Doksan dokuz .•• 
- Bu da, yüz! .• 
Diye haykırdı, parayı sayar

ken dudakları heyecandan titri• 
yor, yüzündeki hatlar geriliyor, 
gözleri deli gözü gibi büyüyüp 
açılıyordu. 

- Bu, senin ... 
Dedi, yığını gösterdi. Fakat, 

ilave etti, 
- Dursun!. -

Di); e gözlerile etrafı yokladı: de sana aşık olmuş çıkını§ 1. . yıp sızla yordu. nim ağzımdan yalnız bir kelı- Ve. . . Bir an deliriyordultl· 
- Kıznn, Allah kısmetini bol - Bütün servetim, hazinelc- _Ben evlenmiyorum!.. me çıkıyordu: Rüştü Efendi yerlerden kaybo; 

yerinden açtı. Paşa ile evleni- rim, her şeyim kendisinin ola- Diye sesimin bütün çıkışı ile - Evlenmiyorum. . • lacak, çalınacak, kirlenecek, to 
yMsun!.. Dedi. Hiç beklemedi- cak .. Dedi!.. haykırdım ve elimle koltuğun - İstemiyoruın.1. · lanacakm1ş gibi aklınnı kapura· 
ğim bu söz karşısında zannet- Arada •bir, anneme de dönüp: üzerinde duran 0 altınlara bir - Altınları başına çalınsın!.. rak altınları toplarken: ,. 
tim ki , kulağımın üzerine Rüştü . - H~ .. Hanım .. Bize de silme yumruk savurdum. Etra· . ~e .. Elim a>'.ağım daha ~.ok - Keşke bu altınları göst~ı 

Elem lzzel Efendi dehşetli bir yumruk in- ıstersenız ayrıca kona~ hazırla- fıı. saçıldılar. Ne Rüştü Efendi, t~~rı~erek, kalbım pa~l8:yıp gol- meseydim, kızın aklına doktl 

Ak d 
. . -· . dirdi ve .. Başım sancılandı! Ve .. tayım. t.s.terseniz Belk1yı Hanı- ne annem benden böyle bir şey sumu .pa. rça_lıya.c_ak_gıbı çarpa- dul.. . .. et 

r asın an, elını yelegının k d 
b

. Bu anda, sanki oda, lamba, ışık mefe.ndı ıle oturursunuz.·· beklemiyorlardı! Ben - kadar rak, g.o.zlenm gormıy~re o a- Demesin mi? .• Bunu ış1tııı •. 
ce ıne tekrar götürdü, yeşil at- .. v d f tp 
!astan bir kese çıkardı. gözlerimde kararıyor, kararı- Dıyor... şaşırdım, hırslandım, dünyayı mın ıçınde dolaşıyor um. beynim bütün hey'etile ka a t 

H yor; bütün eşya, insan yüzleri -Bana, artık sizin için. çalış- zind&n görme;,;• ba«ladımsa on O, yine kendi bildiğini oku· sımın ı'çın' den sökülüyor zarıııe_ ep o, evvelki ihtiras, delir ı;~ ~ d şıı 
ten menfaat, çıldırtan hisset, gözlerimden siliniyor, he~şe! mak yok. Sıkıntı yok. Ne ister- larda o kadar hayrete düştü1er, yor, anneme, . . tim ve .. Kendimi odadan 

1 

zayıflayan bakışlarımda donli- seniz emrinizde bulacaksınız,Kı şaşkına döndüler! - Yahu kadın, put gıb1 ne rıya zor attım. 
alçaltan sevgi ile onları da say D" .. d 1 K 1lı: • • ba · 
dı saydı ve .. Bağırdı~ yor.· . onuyor u · . 1j,l Mısırda, yazı lstamıı1da ge- Rüıtü Efendi bir taraftan yer duruyoraun. a şu 1!i1 . r_ı 8~~ 

_Yüz!.. O, bıraz daha sokularak, bı- çirmekte serbestsiniz ... Dedi. !ere saçılan altınların peşinden anlat! .. Bu kı~ ne ded1ğımızı 
Ses. km d b - k raz daha hırslanarak: İlk buhran baş dönmesi sa- koşuyor bir taraftan da. anlıyamadı gahba ... 

. ı çı ıyor u, ogazı al- .. . . . • . . • • . D" d s h'd d 
bınden kopup gelen bir tazyik - J":l:ı.. Bunun otes1 yok! demenın şıddetı geçınce elek- - Kızım, ne oldun?.. ı>'.o~ u. a ı en annem e 
ile tıkanıyordu: Devlet kuşu hepimizin başında triklenen bir insan hızile yerim- _ Yaınhı bir şey mi anla- put .gıbı oturuy~r, ne olduğ~nu, 

- Bu da benim. uçuyor. Artık bizim için, dünya den kalktım ilk sö:züm: dın? benım neden böyle yaptıgımı 
k .. . • d k .... k ı l - 'h rif 1 • • • • • , bir tlirlü anlıyamıyordu. Ben 

Yut una yutkuna söylege ça- a yo · · •o - grenç e .. . - Paşa senı nıkahla almak d ani k h ld d "'ld' 
!ışıyordu: J:?iyordu ! Ve .• Durmadan söy Oldu. Ne yapacağımı. ne söy istiyor!. . e, ~taca a .. e . e~ı ım. 

- Bunlar daha hiç.. Gerisi- lemyordu: liyeceğimi bilmiyordum. Kal- - Ben mi anlatamadım?.• Bu, sanıyelerd-e gozlenmı dol-
ne bakalım. Hazineler gelecek, - Paıa, hani bir şeye belki bim, sanki büyümüş büyümüş, - Karısı olacaksın. . . duru~ ba§ka her şeye ~a~ayan 
hazineler!.. Sonra, elini dizime çabucacık lazım olur .. Diye bu göğsüme dar gelen bir çark ol- - Prenses adını alacaksın. •. tek bir hayal vardı: Cah1dın ha-
vurdu, gücünü topladı, sesini altınları ;;önderdi.. muştu. Her titreyişinde bütün - Yalı, konak, kö~k, at, ara- yali. Burnuma gelen tek bir ko-
toplad., ağzını kulağıma yak- - Nikahı hemen yapalım ... vücudüm sarsılıyor,her sarsılış ba, altın, mücevher hepsi senin ku vardı· Cahidin kokusu. 

* * "' ıı Bu adamın; kaba, bilmeye 
tanımayan, anlamayan, sezıı': 
yen sözlerinden kurtulup ta :er· 
dimi odama atınca hemen "a• 
yolama çıktrın, gözlerimde ~ 1; 
tükeninciye kadar ağladım "f r 
dım ... Zannediyorum ki,bilek e. . gı 

kelepceye vurulan bir esır 
. .. , . . . hkfı" 

bı, humyetı alınan bır ma nı~ 
gibi, beyni konamıyan Y~)p 

(Bitmedı 
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Emniyet Saııdığı r - G Az İ 1 
Müdürlüğünden: Milletin o büyük mürşidi diyorki:I 

lzmirde yeni ik~ afet Nafıa vekilile mülakat M. Klein 
(Baş tarafı l inci sahifede) (Baş tarafı l inci sahifede} (Baş tarafı l inci sahifede) 

. M. Klein buradan Siıriyeye 
ildecektir. Mumail•yM Ankara 
seyahatinde Amerika ticaret o
ılaaı reisi Dr. Hrııck r•fakat et
'llektedir • 

tat caddcıi kimilen su altında kalmq- dır. Ancak mali vaziyetin kat'i 
tır. Mea'udiye, Kahramanlar, Tepe- olarak icbar ettiği tasarruf zaru 
cilt yardıma muhtaç vaziyettedir. Te- I · · · · b k d 

Kat'i karar ilanı 1 Bilhassa asri memleketlerde 

'-ANKARA, 1 (Telefonla) -
'Ullerika ticaret müatıeşarı Mis
ter &liyn, y·arın aabah, latas
Yonda lktıeat Veklleti kalemi 
;ı"haua müdiirii ve Amerika M 
lreti erklnı: tarafmdtın karşıla 
~c:aJrtu.. Öğleye terefine Ame-

pecikte 9lmdiye kadar 45evin kll.mllen redt ~1C: ~esaımı~m kil . ısHm~~-! 
yıkıldığı teıbit edildi. Dahiliye Veki ta ı atı ıcap. ettırece tır. . .... u
li vali ile mıntakaları gezdi, elim vazi met merkezınin etralmdakı yo/
yetten hük<lmeti merkeziyeyi haber- - /arı her yerde olduğu gibi bu
dar e~i . : . . • susi bir . itina ile yapmak 
Sıhhıye ve dahıtıye vekillennm ve bu yollar üzerindeki gra-

Mıızayede ikraz Merhunııun cins ve nev'i ile Borçlunun 
hiHolunan cihanşümul bir iktısa

di buhran vardır. Bu buhran 

ka ııefirl tarafmdıın ve alqam 
dt İk>tıaat Vekili tarafmdm bir 
tr Ü.ırafet verilecektir. 

Dünkü atletizm 
(Bq tarafı 1 inci sahifede) 

l'etJi günden dolayı tebrik ede
ıiı. Neticeler berveçhi atidir: 
ı linci 100 metre koşu Suphi 

'· 11, 6 
ft 2 nci 100 metre ko§u Tevfık-

ahr. 
ll 1 inci 200 metre kotu Enver 

ahr. 28,8 

bedeli No mevki ve mu~temil:\u ismi 

580 1423 Hasköy ki~mitçi Ahmetçelebi mahallesinde Ta
vuk~ çıkmazı sokağında eski 1, 141 yeni l, 3, 5, 
3-1, 3-2, 133 numaralı dükkanlardan ahşap olanı 
on alt ıarşm arsa üzerinde diğer kargir dükknalar 
yü zotu:ı: üç arşın arsa üzerinde kargir dört dük
kan ve elli arşın arsayı havi beş dükkfuıın tamamı. 

beyanatı tik kesafetini nazarı itibara 
İZMİR, 7 (A. A. ). :-- Şehr!~iz_de almak tabii ve zaruridir. Fakat 

bulunmakta olan Dahılıye Vekili Şuk . . . . . 
ril Kaya ve Sıhhiye Vekili Refik Bey- za~nederım: kı bu ıkı zaruretı 
!erle Hilülahm•r umum müfettişi telıf çaresı bulunacak ve bu 
Çorum meb'uıu Mustafa ve umum hususta şu günlerde ittihaz ede 
jandarma kumandanı Huinı Paşa bu ceğimiz karar gecikmiyecektir. 
sabah, trenle, Balıkcıire hareket et- Memleketin muhtelif yerle- 805 
mi,lerdlr. İstasyonda vali ve mevkii 'nd 80 k d k ·· .. " 7 
m\iatahkem kumandanı PataJar ile er rı e . B 8,r oprunu~ e -
k!ıı ve ümerayi askeriye ve mülkiye yevm ınşa ed!lmekte old.ugunu 
ile belediye reiai ve cemiyet tetekkill ve bunların bır kısmının ınpatı 
!eri tarafından teşyi edilmitlerdir. mn hitam bulduğunu da ili.ve 
Bando mızıka ile askeri ve jandarma etmek lazımdır. . . 
ve .••bıtai belediye v_e !'?li~ mü.frez_e - Gazetelerde lstanbul rıh- 265 
len tarafından merasımı ihtıramıye ı- • • 
fa edilmiştir. Vekil Beyler ve refa- tım !Jırk_etı ve Terk~s_suları bak 
katlerindeki zevat Balıkesirden Buroa kında şıkayetler goruyoruz. Na 
ve oradan Karaköy tariki ile Ankara- fıs Vekaletinin, bu mevzu/ar
ya gi~eceklerd~r'. Sıhhiy.e Vekili ve la alakadar olduğunu işitiyoruz. 
Hilalıahmer re1111 Dr. Refık Bey ha· Bu hususta biraz izahat verir · 
reketlerinden evvel vaki beyanatların misiniz> 

Natan Efendi 
1900 Çubukluda eski Çubuklu caddesi ve yeni Çayır 

sokağında eaki 49 mükerrer ve yeni 24 num<>-alı 
yüz otuz arşın arsa üzerinde bir katı kargir iki ka 
tı ahşap Q!mak üzere üç katta yedi oda iki sofa bir 
mutfak blr antre bir kömürlük bir kuyu ve altmış 

arşın bahçeyi havi yeni bir haneni tamamı. Rabia H. 
2815 Üaküdarda Dürbali mahallesinde eski Çıkmaztek 

ke ve yeni Tekke sokağında eski 5 ve yeni 7 numa 
rah yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta dört 

oda bir sofa bir mutfak, bir çatı katı bir kuyu bir sar 
ıuç ve doksan arşın bahçeyi havi eski bir hanenin 
tamamı. Fatma Pembe H. 

2inci İsmail 
l inci 400 metre kotu 

li•hcloflu 54,6 

da afet yerlemi dolaştıklarını, mahal- · · . . 
Ziya !erini gördüklerini söyledikten sonra - lstanbul rıhtım şırketı hak 

tahkikat neticeıinde iaşeye tahsis o- kındaki şikayetlerin ve bu şir
lunmak üzere evvelce ilk yardım ola- ketin deruhte ettiği servisin ne 
rak gönderilen yirmi bin liradan bat- şekilde ıslahı mümkün o/acağı-

1840 19256 Eyipte kızılmesçit mahallesinde Balıkçıyokuşu so 
kağında ıeski ve yeni 12 numaralı yüz altmış arşın 
arsa üzerinde ahşap dört katta on iki oda dört so 
fa bir mutfak dört kuyu iki bin üç yüz elli bir arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil 

ı 2 nci Amia Kurtuluş 
~ soo 

linci 1500 metre koşu Meh
ltıtt Bş. 44,34,8 

2 ·nci Hüseyin Bahriye 

kaca nefsi İrmir tehrindeki kısmen ~ın tetk 'k · h • b · k · 
veya tamamen harap olmut muh- ı ı ~susı ır omısr.o-
t~cin_ evlerinin tamirat ve inşasına 30 n!" ep;yce eskı zamandanberı !Ş· 332 19778 

Bey Saniye Hanım 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde Çamaşırcı soka 
ğında eski 4 ve yeni 23 numaralı otuz üç arşın arsa 
üzerinde kargir bir kattan ibaret bir dükkanın ta-

tabiatile bizim memleketimi:ıe de 

temas etmit vo ağırlığını hisset· 

tirmiıtir. 

Bu aıkınb karfllmda emsal-

siz tahribattan, dar ve kurak se· 

nelerden aoma vatanımızın göı· 

terdiği hayatiyetle tahammill; 

ancak Tllrk milletinin bllııyeain

deki kudret ve B. M. Mecliainin 

tedbirlerindeki isabetle izah olu-

na bilir. Senelerdenberi alınan ted

birlere önllmUzdeki sene daha 

geoit mikyasta ihtiyaç vardır. 

Gayet tHarrufkirane bir idare 

tarzı resmi ve hususi biltlln mu
amelitımııa bikim olmak lizım
dır. 

- 1-11-930 nutuklarınden -

linci 3000 metre koşu Meh
ltıet 'B~. 9,29 9 

bın !ıra, Burnovada kimlen harap 0 • tıgalatına mevzu olmuş oldugu
lan yüz evin inşasına on beş bin, ve nu görüyorum.Bu tetkikat hen
Karş~y~ka için iki bin be~ . yüz .ve üz ikmal edilmemiştir.Bugünler 
S~ydı_koy ~· Cuo:ıa~vası ıçın. de ı~ı de bir neticeye vasıl olunacag-ı- 19791 

2 1nci Petaki Kurtuluş 
l İnci 5000 met!'fl koşu 

'llet Bı. 17 ,05 
2 ·ne{ Çallski 

bın ki cem an ellı bın lira tahsıs edil- .. . . . .. .. 8659 
Meh diğini ve bundan başka kimsesiz ço- _ n~. umıt ~derım. Bemll! gordu

cukların mektebe yerleştirilmesine ğum vazıyet, lstanbu/. rıhtım 
kadar 3 bin lira İzmir merkez emrine dok ve antrepolar şirketinin mu 
verildiğini söylemiş ve beyanatlarına kavelesi mucibince ifasına 

mamı. Muharrem Bey 1 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağın 
da eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 15-1, 15-2, 17, 19 
numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde kargir iki 
katta beserden on oda birer sofa birer mutfak birer m 

Bllyük Gazinin işaret ettiği ta· 
ıarruf yolunda muvaffak olmak 

İçin en kolay ,. asıta 
TASARRUF KUMBARA
LARI dır. -TÜRKiYE iş BANKASI 1 

lıncl 10000 metre koşu Meh 
net B~. 35,14,6 devamEla :ki hir davet olunduğu hizmeti tama- sarnıç birer taşlık altında iki dükkan mukadde- - ~ 

2·nci Frövas Kurtulu§ 
4ıc400 Bahriye birinci Beşik

~§ ikinci yüksek atlama Melih 
ş. 1,65 İkinci Açmanidis 

- s şe ambarından celbedi- ·ı 
len malzemeden muhtacine tevzi edil men ve mun!azaman ı a edeme-
mekte olduğunu ve elyevm muhtelif mekte oldugu, rıhtımların ve 
mahallelerde müçtemian iskan ettiri- antrepoların bugünkü . hal ve 
len muhtacine daha on beş giln yar- miktarının lstanbul limanı ihti

ma yüz yirmi arşı~. arsa_ üezerinde ~~ıh~ne ve _od~- Zongulda1- sıhhat ve ı"çtı"ma 
lar ve elyevm iki yuz ellı arşı arsa uzennde kargır n ~ 
üç katta altı oda altı sofa ve dört yüz sekiz arşın t "' d • } • " ' d 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı. lı.fuharrem B. ve ffiUaVeDe filll }p l91Il en: 

Fatma Hanım 
Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve yeni 36, 
36-2 numaralı biri elli iki arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta yalnız iki odası natamam olmak üzere dört 
oda bir mutfak diğeri elli beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta iki oda bir sofa bir mutfak ve otuz 
arşın kadar bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

S Uzun atlama Tevfik Bh. 6,50 
dım edileceğini ifade ile bu müddet yacatı iktisadiyesini tatmin ede · z

97 19845 zarfında vaU'.'in riyaseti altı~da top- bilmekten uzak oldug-u merke-
lanacak komıayonun nezareti tahtın~ . . .. · · 
da inıaat veya tamirata başlanarak zındedır. B~ muhım mevzu ıle 

atlama k'.sa bir zamanda hitama erdirileceği- yak_ı~ıJ_an alakadar olmakta ve 

trıkla uzun atlama Sadri Fe
t\trbahçe 2,97, 

0 
2ınd sırıkla uııun 

"•dık 
nı, beyan etml§lerdir. bu ışı ıntaca çalışmaktayız. 

Dahiliye Vekili Bey, hareketlerin - Rıhtımın mübayaası mev-
den evv.e~ vaki ~c:,yanatlarıııcI_a.Sıhhi- zuubahsoluyor, doğru mu?. GUlle Veysi 11,ın 

Vlktorya Ziakof ıellyor 
Meşhur Çek takımlarından 

'iiktorya Ziskof Uç maç yapmak 
lıcre Fenerbahçeye müracaat 

ye V ekilı ve Hılaliahmer reıaı Refik . .. • 
Beyin İ9tl1İre hareketinden evvel 1_ - Evet, bu tesısatrn huku- 500 20485 
dikleri vo haiz oldukları yüksek s!:ıı. metçe mübaysası imkanı vardır. 
hiyetlerile işe vazryet ettiklerini ve 1 . Ve mukavele mucibince derpi!J 
h~n tedbirlerden hükftmet kararına edilen mübayaa hakkınrn isti
müte~akkrf ol.anların da hükilmete mal müddeti hulUI etmiştir. A-

Mehmet Necip B. 
Rami' de Boşnak mahallesinde İmam sokağında es
ki l ve yeni 9, 9-1 numaralı yüz on arşın arsa üze
rinde ahşap bir katta üç oda bir avlu bir mutfak ve 
diğeri iki yüz arşın arsa üzerinde kısmen kargir 
ve kısmen ahşap bir ahır ve yedi yüz on dört arşrn 

etmiştir. 
tumeye mi arzedileceklerinl ıöyledikten sonra l ks b hi · Bir A~ırhlc: takımı 

çıkıyor 
Mevsukan haber aldığıını

ı~ göre bir Ayvalık taknru Sel! 
!lite gitmektedir. Şehirler w 
'llCJnleketler arasında futbol te
~lan iyi olmakla beraber tem 
~I ıneıııelesi de düşünülmek icap 
:der. Komşu memlekete gide
;ek takımlanıruzrn beynelmilıel 
cernasıar yapmış, kuvvetli, ve ta 
11nınış olmaları arzu edilir. 

kendilerinin de oeylAbm yaptığı za-. :ık m~ .:t'. d~ 'h ~metlın mem
rarları salfilıiyettar fert ve idare adam e etın ı tısa_ ı '. tı>'.aç .arına en 950 20437 larlle mahallinde gördüklerini ve sey- muvafık ve tıcarı ınkışala ha
IAbm y~ptığ! ~ararla~n arasında hiç dim olacak bir şekilde yapılma

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal Bey 
Kasımpaşada Sahafmuhittin mahaıllesinde Camii
şerif sokağında eski 11 ve yeni 13 numaralı yüz 

bir ~·ki~ telafı. edemıyeceği ve hiç bir sıdır. kırk beş arşın arsa üzerinde kargir üç katta dokuz 
oda iki sofa iki mutfak mahallini havi natamam bir vakıt mutesellı olamıyacağııruz en mü B l d · T k · ket· 

essif ve en büyük zayiatın sular ara- . - .. e e ıye ~r .os şır l-
amda hayatlarını kaybede t d nın mubayaasını ıstıyor. Veka- 665 n va an aş- l . k . d' > 19365 
!arın canı olduğunu teessürle ifade et etın no taı nazarı ne ır .. 

hanenin tamamı. Hacı Mehmet Elendi 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde eski Bülbül 
deresi ve yeni Vişne sokağında eski 6 mükerrer ve 

F enerbahçe- Anadolu 
.le Diin Fener stadında Anadolu 

Fener arasında dostane bir 
'llaç yapılmıştır. Fener takımı 
eksik bir takımla çıkmasına rağ 
~en galibiyeti 3-0 ile elde et
. .,fsti . r. 

mişlerdlr. Vekil Bey beyanatlarına - Bu httlckm istimali için 
devamla: mukavelede derpiş edilen müd, 

- Diğer maddi zararlar da Burno det henüz hu!D.l etmemiştir. Fa
va, Seydiköy ve ~zmirin Tepecik, kat pek yakınlaşmıştır. Bu mev 
Kahramanlar, Şehıtler ve Damlacık t f d B / d · 'l d 
mahallelerle sanatler mektobi ve has- zlube ra mi a ekekıY,'!,bı .e e ~u
tanelerler çaqı ve depo! d h ıa ere o unara atı ır netıce-

ar a ve an- . 'h 1. 1 k d H garlarda eşhas ve tüccarlarımızın ıığ- ıstı sa ıne ça ışılma ta ır. er 
r~dığı za_rarlardır. Bunlar milli ik- halde J stanbul gibi mühim bir 
tısat v~ bılhassa doğrudan doğruya şehrimizin su ihtiyacını en sa
zarardıde olan hemşehrilerimizin •er /im bir şekilde ve mümkün ol-
maye ve servet itibarile ihmal edile - k · 
miyecek kemmı· eti d d' F k · dugu kadar ucuz olara temın 

• y er e ır. a at k V k · ı . b 'lh .. .. Boka maçları maddı zararlar milli muavenetler,zati ~tme . e a .etın ı assa ıtı1!a 
~·Dun gece Galatasaray kulii- ça~ışm~lar sayesinde zamanla telafisi ıle takıp ve ~n_tacına .çalışacagı 
l ilnde icra edilen boks ma,.lan m~kuyü~'~lan zayıattandır. Milleti- başlıca vezaılındendır. 
'ıl il " mmn "•ek canlılığı z · .. 1. Ah t Ş"k .. Y meraklı ve heyecanlı ol- k d d d' t . a~u~etı on ıye me u ru 1u. ce . e~ece e ır. zmır ıçın seylap 
ile'. 

1 
felaketıne karşı yapılac~'< en mühim H k k al b 

tıkt~ş Ankaraya davet edildi a~eliyat Bu~n.?v~n~_n İkiz çayı ile tz. U U t e esi cemiyeti 
Eskı İstanbul mıntakasından mır ve Seydıkoyunu alakadar eden Darülfünun hukuk falriiltesi tale-

~)'rı)_an kuliiplerimizden Beşik- Mel~z .ç~yı ~e şehri b~zat tehdit et- be cemiyeti yeniden faaliyete geçmek 
<Işı A k k mest ıtıbarıle daha zıyade tetkik ve için talebe ihzarata ba§lamı§tır 

"n ara mınta ası nı<>r yap ameli e hta ı Mil · · · · llak Ü ··--. Y ye mu ç 0 an deresı ile Hukuk talebesı bu sene kitap te-
lıek zere Ankaraya davet et- Mısrrlı oğulları nam. ve daha yukar- darik:i hususunda çok 11kıntı çekmek-

tedir. A. Eaat dan ~e~en suları getıren Islahhane- tedir. Evvelce eski harflerle cemiye-
~·ta f} b -;;- - . d.eresının mecralarının tathir ve saire- tin taş baıma formaları bitmit oldu-

l ra ar ugun yen Si olduj!unu, S~.y!emişler ve fen a. fundan elde pek clizi kitap kalınıştır, b • k kJ • damlar'.nın ~e mutehassıslarının ka- Cemiyet yeniden teşeklriil ederek 
ır arar verece en ".aatlerıne ~ore mecraları azamı su is- bu kitap meselesini halledecektir. 

Bugün muhtelit .. b d l k tıap . c.debilecek bir vaziyete getir- ıteıeıeıeı•••••••••••••••••• 
l\is . .mu . a ~ ~ ~ mek ıçın fenni tetkikin icap ettire-
h. Yonu bıtaraf reıs~er_ı ~ır ıçtı- ceıtı ameliyeyi .yapmakla mümkün ol muştur. Sıhhiye Vekili Beyin beya-
. .,. Yaparak hak mlikl h dugunu f natındaki tedbirlerin esasları vardu. , e erme a- . ve na ıanın muavenetile bu 
lle ed'I bi 'h 'l"f ·· · tetkıka derhal b ı Bunlardan burada yao. rlacak ioler için . ı en r ı tı " uzennde- aş anacağını söylemis • 

lt~ kararlarnu parafe edecekler- !deri ve ~lsasen İzmirin fiziki vaziyeti hra~ ".crilmis ve yapılması tebliğ e-
ır. o a~ısı ~ .suların denize akıtılması dılmıstır. Zarar!arın hay?ti ve asli 
•• • . . .... . keyfıyetınm İzmir için her zaman oları kısımJ:·u·rrn 7:-ı rr. - n ve :-:1 vaim 

'ib".'1CSe'te Atına ıtılafnamesı mu mevcut fakat bir türlü halle 'kt' geçmedcr t ;;•· 1 cel:kdı , ıımıt e-
. ınc hakk h 1 tm. b" 1 ıran diyorum D· · b tla ,. e ı ıyar arını Türki- e . ıyeı; ır mesele olduğunu ilave et- . . . ·ı VL cyana rına 
~ leh· · 'mal d mışlerdır Türk ınilrtinin r: ı. 4tesanı't ve kuvvetlı' .;; ıne ıstı e en 14 Tür- · '"n y v kil B şefkat ve muaveneti ve devletin 

l"· unan tebaası mı yoksa e ey deva~a: vazifesi de bunu amirdir, diyerek 
U.rJt tebaasnru addedilece·g-ih k .. - Yap~lan tedbırlere ilave olmak sözlerine nihayet vermişlerdir. 

tında h . a uzere Sıhhıye Vekili Beyin ve be · y . l h 
ıınc1a eyetı murahha.salar ara- mahalll ııaıabiyettar ve mea' 1 knıın em sey ap akkında 

zuh d k · . 1 . u ma am 

yeni 24, 26 numaralı yüz bir arşın arsa üzerinde kar 
gir bir katta üç oda ve altında bir dükkanı havi ha
rap bir hanenin tamamı. Mehmet ve Veysel Ağalar 

Yukarıda cins ve nevi'le sem ti ve numaraları yazılı emvali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni miizayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerlemüsterileri üzerinde takarrür et 
miş isede mezkur bedeller haddi Hlyikında görülmediğinden 

tt:krar on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 
29 teşrinisani 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'! karar

larnım çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkiir
da saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

COMPAGNlA GENOVESE: Dl 

NAVIGAZIONE A V APORE 
Ka111 ve Kfütenceden belden

mekıe olan " Capo Pino • vıpuru 
11 teşrlniaanl sah günil saat 16 dı 
( Katana. Nıpoli. Sabana, Lıvun 

ve Cenova ) ya müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

Birinci ve üçüneü sııııf yolcu 
biletlerinde tenzlllt icra tdiltr. 

Malı'lmıt, hamule ve yolı:u halı:
ltında Galata'da Çinili rıhnnı hınında 
• Agenoe lntercontlnental. Anonim 
şirketin• mUrocaaL Tel. P. 1294-5 

lstanbul llı:incl icra memurluğun· 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bu· 
Iunan (2500) iki beş yUı Gkka ıu· 

sam 9· 11-930 tarihinde saat 10- 12de 
OskUduda araba meydanında Konya 
pazın uhibi tenekeci zade Mehmet 
Emin efendinin maitazasının kapısı 

önilnıle açık ırtırma ile Hblacaıın
dan talip olınların vıktı muay<nlnde 

SEYRISEF AIN 
··~~~--------_,, ____ _ 

Merkez /\~ . ntı; Galatı köpril 
Başında; Beyo~lu 2362 Şube 
•cenıesl; Sirkeci' de }fühilrdu 
zade hanı altında. Tel fon lst 
9740 

iz mir sür'at !'Ostası 
(Gülcemal) vapuru !O te-rinl 
san! pazartesi 14,30 da Gala 
ta rıhtımından kalkarak Salı 
sabahı lzmir'e varır ve çar
şamba 14,30 da lzmir'rlen kal 
karak pcr~embe s~bahı gelir. 

Vapurda mlikcmınel lılr 
orkestra ve cazhant ıııevcu,. 

tur. 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI lıtn~ ur e en no taı nazar ve :=ır e~ıne telkin ettiğimiz muave- tafsilat l .,fıdır. netın şekil ve ınahiyetile taal!Oku orada iıpıtı vücut edecek memuru-

l'a &tidlU edildiğine nazaran ka ~an fikr!er~ir .. Aıd mesele yap.;,; !ZMİR? ~ (A. A. ) _ Bugün mun dllrımlzln 930-8874 uumıralı 
KARADENİZ MUNTAZAM 

VE LÜKS POST ASI 
l r l 4 Ttirkün Türk tebaası ad de yamlprlabilecek olan muavenetlerin yagan ve ıkı saat kadar devam doıyaalle müracaatlan lltn oltuuır. 
CdiJ • eva ı ve müsmir o!masrnd d F d - ı .,.., ı:nesı merkezindedir . ili.ketin ilk g"nl . d a ır. e- e en yagrnur ar mecraların bo-
"'eıs M And b k • lan u enn e yapılması za- • zuk olması hasebile 1 · · lswıbal dör:!UncU icra dalre~lnden,· 

tebliğ' . · .. erso~ u ararın r;;,,n o .nıuavenetleri icapsız ve b' ka . 
1 1 

zmınn nruru p güııll 
'af mı muteakıp aıle reisi ihti 1 . umıuz ıdame ettirmek lçtimat nok ır Ç yerı s~ ara tında kalmış Dlllboszıde Ahmet Beyin iflbını 9 teşrinlsllli 3Z3f al ıamı 

Iııı tetkike başlıyacaktır. taı nazarda.n ekseriya o felll.ket kadar tır. Namazgah, memleket has dllr ikinci ıtcaret mahkemesinden Sirkeci nhtımrndaa llarelı:etle 
Franı d 1-t 1 I hzararlıkanetıceler verir. Bunun çin tanesinin önü ve Karataş ile Ka verilen ltaror milddetl ve merasimi (Zon,ııldak, faebola, Ayancılı:, 

" a a a yan ar ayat vgasmda kim · kalan • d k' S • ,. .-aris 6 fA A) p . kadınlar ve .. k .. sesız dul rantına a ı an atler mektebi ltonunlyeıl lkm•I ol~ndukıan ıoora' Samıun, ordu, Glresua,Trab-
v llr ' ' . - ans ve o suz çocukların devlet . b' "l h ı· . 

t oşlannda poli t af d müesseseleri tarafında hl . ve cıvarı ır go a ıne gelmiş- hiç bir alıcakhnın mezktlr mahltı· :ıon , ve Rl:ıeye a:ılmet ve 
·ıa s ar ın an 1 . n maye edil- · T .. k ı- d 

ıı baskınlar ya 1 t M" me en zaruridir. Fe18ketzedcle . rtır. ramvay muna a atı taş. meye mtiracaat etmemesinden dolayı av et edecelı:tlr. 
tıı:> pı mış ır. un mcık t rın k - 1 .. .. d 
ı..... ·anı evrakı bul b. en ve zarur eşya itibarile uğra- ve um yıgm an yuzun en bir 4· I0-930 tarihinde rcfedildiği vı Tafsilat içi• Slrlı:eclde M.ey-
"llll ltat ani unı;nıy~ .ır t~ dıkl~rı za_rarları_ nın bu fel!ketten ev- müddet durmuş ise de yapılan mumalleyhln yazıhanesi üzerine mev- t b altınd 
lı Y ar tevkıf ed ı iki d 1mene anı a aceatalıtıaa 
U.duda sevked'' . . 1 mış ve ve _vazıye.te ıa e <;dilmeleri için bu- tathirat neticesinde münakaia-t au mühriin dahi ltoidırıldıgı ilıln 41 ı•mı~t·•r raca ıcan ene b•n• t .. .• mUracaat. Telelou:lıtaırbul 213 

• r; n es a evee.ci;ı in · •d••mürt~- · "1un.ur..---------~ 

İnönü 

Bartın memleket hastantsinin ihtiyacı olan 236 kalem aIAt ve 
edevatı cerrahiye 930 senesi ikinci Teşrinin on dokuzuncu günii 
ihale olunmak üzere münakasaya konulmu~tur. Talip olanların 

şeraiti anlamak ve fazla malumat almak ve alat ve edevatın 
listesi gönderilmek (!zere vll!yet S. 1. M. müdurlüğıine rnuracaatlan 
ilan olunur. 

Tütün inhisarı umumr 
mü dirliğinden: 

(2500) yarda yeşil ve (5,000) minat mektuplarile beraber (2 
yarda beyaz yağlı kaneviçe ka- teşrinisani 930) cumartesi gün 
palı zarf usulile bilmünakasa saat II de Galatada Mübaya· 
alınacaktır. Talip olanların te- Komisyonuna müracaatları. 

llJon Kara~isar Elektirik Mnesseses 
Mü~irli~in~en: 

:'llllcssc>enin zirde evsaf ve mıkdan bildirilen l\Iazot \'C • ilin 
dir yaı:ı;ının ihalcs ı 15-1 1 1!30 cumartesi ~iinü saat on beşde E:nci 

meni vilftyctte münakasaı alen\ycsi icra kılınacak tır. Taliplcrlı 

kıymeti muhammenesinın yüzde yedi buçuk teminatları ile ma 
kamı vilayete mürncaatlarL 
'.\.likdarı dno; ı 

40000 Kilo mazot 
ev salı 
10000- ı 1000 kalori 
Sıklet : 0.89 Kg. 
LlızucleL 50 y: derece Celzlzyos 3 
Enı;ler derece !. 
lş:t:ıi 128 derece celziz yo,; 
lncimat : 1 ., ,. 

Kilo silindir ya!t sıklet : 150 Celzizyos 0.905 Kg. 
liizuciyet: 50 derece Celzizyo. 9.8 Engleı 
lıtial : 265 derece \cbdzyos. 

Deniz levazım sahnalma tomisyonun~an: 
ı 7200 k.ilo şeker 10 te~rinisani 930 pazartesi günü saat 10 da 

ihale edilecektir. 
Deniz levazım anbarı ihtıyacı için yukarda yazılı on yedi bin 

iki yüz kilo şeker 1 O teşrini sani 930 tarihine tesadüf eden pa· 
zartesi 11ünü kapalı zarfla ihale edileceğinden şartnamesini görmek 
isteycnleıin her giin ve ita>ına talip bulunanların da yevmi ihale 

gün ve saatında Kasımpa~ada deniz levazım saunalma koınisyonurıa 
müracaatları. 

ıino' ~. Mn~~ei umunıili~in~en: 
Sinop hapishanesinin 1-12-930 tarihinden itibaren 31-5-931 

gayesine kadar altı aylık ekmek lhti_Y.acı ş~raiti atiye dairesinde 
ı-ı t-9JO tarihinden itibaren otuz gun muddetle ve kapalı zarf 
usuli!e münakasaya konmuştur. 

ı - Yevml alınacak ekmeğin adedi asgari 475 dir. Bundan 
fazlasını talebe hapishane müdürü mezun olacak ve noksan talep 
edildiği takdirde müteahhit tarahndan birgiına itiraz varit olma-

• mak ve ekmeğin Samsun vey• Boyabat düz kırmasından mam61 
ve her tanesi 300 dirhem olması l!zımdır. 

1 - Taliplerin 487 lira 50 kuruşluk teminatı muvakkateleri 
teklifnamelerile birlikte 30-11-930 pazar günü sa.at on beşe ka
dar ihalt: komisyonuna tevdi etmeleri ~arttır. Bu saattan sonra 
vuku bulacak tevdiat kabul edilmiye~ktir. 

3 - İhale Adliye Vekılleti celilcsindea badelislizan icra edilecek 
ve cevap vürüdüne değin müteahhidin taahhüdü baki kalacaktır 

Daha fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
htikOmet dairesinde mUteşekkil hapishane komisı·onuna müracaar 
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BiN SÖZ 
BİR RESİM 

+<Mevlfithan Kazım)+ 
ı Şehzadebaşı Bozdoğan Kemeri caddesi ı 
ı 28 numaralı hane. Kendisi ile görüşmek istiyenler cuma gün- ı 
• ...... leri sabah saat ona kadar evde bulunur . •• • •• 

ISTANBUL VlUYETİ ___ 1 
DEFTERDARLIK iLANL~ 
Kulekapı şubesi dahilinde 

satılık arsalar 
Kimin uhd~sincle oldujl;u Mahalle ve sokak Zira Cinsi No 

Miralay lsmail Emekyemez, Yanık 120arsa40/42 
Hakkı B. 
Bahriye mülazımı kapı, neridiban 
Mehmet Ali B. 
Hasan Rahmi B. Dibek çıkmazı 
ve hissedarları 

o/l 

Ahmet Sabri bey ,, 150 11 2 
Lütfiye hanım 11 11 289 11 19/25 
Nafiz bey Emekyemez, Yanık 1040 ,, 31-31-1 

Ali Rıza bey 11 kapı 84 ,, 44 
Madam Atanya 11 ,, 250 ,,8/10/1.; 
Hüseyin Rahmi 11 Karamonla 60 ,, 3 
Salamon 11 Emekyemez 160 11 9 
Hüseyin Rahmi 11 Karamonla 432 11 5 

11 ,, ,, dibek çıkmazı 120 11 1 
Hüseyin Hüsnü A. C. Mahmudiye ,,144/2 
Noradokyan ,, 11 11 12/48 11 1 
Mehmet Kadri ,, 11 ,, ,,142 
Rukıye ,, 11odalar çıkmazı - ,, 11 
Feyzi 11 ,, 66 ,, 8 
Ali Rıza ,, ,, Camii şerif 180 ,, 6 
NedimeveAndone,, 11 Aıacamescit 250 ,, 25 
Madam Arzuhi ,, ,, Yemeniciler 187 ,, 47 /13 
Fitnat 11 11 Odalariçi 78 11 13 
Zeliha 11 11Yaprakçıkmazı200,, 16 
Fikriye Odalariçi 84 11 21 
Hacı Ahmet Alacamescit 91 11 39 

arsalar 
Balada cinsi muharrer arsalar mukaddema 21 

gün müddetle müzayedeye konulmuş isede talip 
zuhur etmedi~nden 10 gün daha temdit edilmiş· 
tir. Talip olanlar İstanbul idare heyetine müra
caatlan. ( T) 

Vilayet ~aiınt enettınentn~en: 
BalAtta hızırçavuş mahallesinde Köroııu ıokağında 2 No. 1ı ha

ne ile Arnavut köyünde 11, 13 No. hane kare verilmek üzere 
26 teşrinisani 930 çar,amba günü saat on bire kadar müzayedeye 
konulmuştur taliplerin encümeni vUAyetc müracaatlarL 

• • • Koskacla papaszade Mustafa çelebi medresesi icar ın(lı:ayede 

müddeti 12 teşrinisani 980 çarşamba günü saat on bire kadar 
temdit edilmiştir taliplerin encümeni vi!Ayete müracaatları. 

El~ise ve tun~ura ınunatasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
Takım 

Dahili elbise 32 
Harici elbise 32 
Harici ayakkabı 33 
26Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 

te ihaleleri icra edilmek üzere yukanda müfredatı yazılı elbise 
ve ayakkaplıırı kapalı zarf ueulile ayrı ayrı münakasaya vaz edil 
mişti:r. Ayakkabı ve kumaş n!iınunelerile şeraiti anlamak isteyen 
!erin her gün ve münakasaya iştirak edeceklerinde yevmi ihale 
de Defterdarlık binasında müessesatı. i.ktısadiye mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

™ 

nansız ReisicUmhuru ahiren Fısda yaptıtı seyabattan avdet etti. Fakat bu Fls seyahatı Avrupa 
gazeteleri için yeni bir sermaye teşkil etti. Reisicumhurun gittiği yerlerde tUrlU türlü kıyafetlerde 
yerli halk kendisini karşılamıttır. Bu kıyafetlerden bir numune isterseniz şu resimdekllere bakınız. 
Bu kız yerlilere mahsus oyunlan oynayan bir sanatklrdır Erkekler de kocaman defleri çalıyorlar. 

Bulgar Kralı ltaıya l(ralının mı ile evlendi. NlkAlı ftalyada merasimle icra edildi. Şayanı dit· 
kat olan bir ftyl ba vesile ile kaydedelim: Kralın babaaı sabık Balgar Kralı Ferdlnad da bu me
rasimde buluadu. Fazla olarak eslı:l Yunan Kralı Koıtantlnln ı:evceal Sofya da maraaime iştirak 

etmlftlr. Reıimde llnde yaşlı Ferdlnand ıGrllmettedlr. 

Afgan Kralı Nadir Han Alranlsıan.ıa yeni bir idare tesiı ederek lslnhat yapmak istiyor KrılıD 
tahtı çıkışının yıl dUnilmll geçenlerdo Kabilde merasimle teıit edildi. Naclir Han memleketinde bir 
de parlemeto tesia etmek istemiştir. Bu resim yeai ılçılan meclisin küşat mera~imlnde Afran tralı-

aı nutuk Irat ederken rıısterlyor. Kral nutkunu bir telsiz ahizesi llnllnde sllylnyor. 

CUMARTESİ 
8 T. SANİ 930 

ı Fransıı htıkümıli menbalarından •hrac edllm•! lU.Zlatı haYI e VICHY-ETAT 1ıı1ı1ıırabf9 
Talldltrıntu •akıRınıı - (!(Kf - Elif llN'blıll •~tlf'f'fl 11t11ınl/ 

FRANSIZ HÜKUMETİNİN ıııe ııb.alan ' ' 

VICHY CELESTINS Oamıo. Kum, Alt.mı 
m•feanye hutahklar~4' 

VICHY GRANDE·GRILLEKaraclt~;.talıkları· 
VICHY•HQPITAL Mld• ve Baruk ı.ataııktarı; 

. -125 kurut K •• ·· k 
yUzU ile UŞtuyu yastı 

Galatasaray sergisinde bir çok takdirlere mazhar olon lstanbul'da Çak• 
m•kçılar'da Çefme •okağındakl kuş tüyU fabrika sında kilosu 125 kurutıll1 
başlar kuş tüylerinin kilosu hazır yasdık fllte yorgan kuş tüylerine mahsus 
kumatların envaı cümleıi çok ucuz flatla satılmaktadır. 

ispino ve ispirtolu i~kiler in~isarı umu~ 
mi ınü~irli~ln~en: 

600 ( AltıyUz ) kilo Bergamut esansı kapalı zarfla mübayaa 
olunacaktır. ihale 30 kAııunuevvel salı günü saat 15 ı.led!r. Talir" 
!erin münakasa şartnamesini almak üzre ticaret şubesine mürJ 
caatları. 

Askeri fadrikalar 
müdürlüğünden: 

u. 
Malzemenin ismi 
186000 döküm koku 
125000 teshin ,, 

Münakasa günü 
i9 - 11 - 930 

20 J..alem muhtelif makine yağları. 

693 aı.let muhtelif zımpara taşlarL 

lstanbul San'atler D\Pktebi talebesi l9in t l4 

adet kaput 213 takım dahiU elbise 
194 takım harici elbise 194 adet şapka_ 
15000 küsür lira bedeli keşfi Kırıkkalede 
esas caddeye bir ana kanalizasyonu yapıl-

29 - 11 - 930 
e - 12 - 930 

ı - 12 - 930 

ması. 8-12 - 930 
Yukarda yazılı malzeme ayrı ıyn kapalı zarf usullle bi/.8• 

larında yazılı tarihlerde saat 14 tc ihalesi yapılac.ıktır. TaliplıriO 
şartnameyi almak için 20 kurşuluk pul llsak etmek 5uretile 
lstanbuldı Tophanede Askeri San'atler mektebine, lzmlrde Halk8· 

pınar Sil!h tamirhanesine Ankaradı Satın alma komisyonuna mu· 
rıcaat eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarllarını komi~ 
yona tevdi eylemeleri 

• • • 
Kapalı aarf lle münakasasının 6 Klnunucvvel 930 tarihine 

talik edildlgi il!n edilen 698 adet zımpaıa taşlarının eb'at cet· 
velinin makine ilo teksirlnde adde yazılan kısımları çıkma111ıi 
olduğundan bunların da cetvele idhali alAkadırıına maltlm oıınsk 
üzere ilAn olunur. 

Di l 8i forum kısmında 

Kutur kalınlık delik 
75 mm. 40 mm. 20mm. 

Habbe 
40-80 

sertlik 
Hm. 

Zeytlnburn~ 
15 

El~ise, ~alto, knn~nra ınn~ayaası 
Yüksek Baytar mektebi rektörlü· 

ğünden: 
Yüksek Baytar ve kUçUk sıhhıyei haynnlye memur mekte~ 

talebelerine yaptınlıcak elbise, palto ve kundura kapalı ıa 
usulile 1!6-11-980 çarşamba g(lnü saat 14 te ihaleleri icra kılı"' 

·o 
cacaRJndan talip olanların evsaf ve şeraiti anlamak üzere hergu 
ve yevmi ihalede de Defterdarlık binaaında iktisat mubayaa k0 

misyonuna müracaatları illn olunur· _..,... 

Deniz levazım satınalına koınisJonun~ao 
14800 kilo sade yağı: 1 O te,rini~ani 930 pazartesi g!inii s3

'
1 

14 de ihale edilecektir. Hiç beklenllmedlOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllBE PlllNG~I~ 
Çanakkale viıayetinden 

Deniz levazım ambarı ihtiyacı için yukarda yazılı on dör~ ~~ 
sekiz yüz kUo sade yağı papalı ıı:arl usulile teklif edilecek fi• dtf 
muvafık görüldüğü takdirde 1 O teşrlniıanl 030 tarihine ın~·ni 
olan Pazartesi günü saat 14 de ihale edileceğinden fftrtnaıne•\e 

111E6RO ~ görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevıni '.h'ır 
m., • ,,. \ g!ln ve saatında Kasımpaşada Deniz Levazım satınalmı koı:ııJ.IY 

• BiLETiNi ALINIZ. 

ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
SANİ 1930 DADIR. 

Büyük lkra iye 

45.000 Liradı 

Balya- Çanakkale yolunun Çanakkaleden Ahlatlı burun köyüne 
kadar olan 69 kilomecroluk kısmının tesviyei cürabiye ve imaliltı 
smaiye inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Münakasa 20 
il irinlsani 930 perşembe gürü saat 15 de Çanakkale vilayetinde 
yapılacaktır. 

i\liinakasayı l~tirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminaılarını ay nl günde saat 15 e kadar Çanakkale valiliğine 
Yermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa şa rına melerini Çanakkale -
: scanbul -Balıkcslr-lzmir Baş Mühendisliklerinde mlitalea edebilecek
leri ve ( 15) lira bedeli mukabilinde Çanakkale ve İstanbul Baş 
l\1üh cnd isliklcrinı.lcn ve _A,.nJ..ara yollar umum müdürlüğünden ala
bile' ekleri il;\n olunur. 

po ... ..,, ctnt ..... " \ 

M«-•tıl4ınm ,.., •• tMıı .. ,."' ··~ nuna müracaatlar. ~ 

=·::·-:.:·':~-:~·~:: . Tütün inhisarı umuJ11l 
~~~ .. l mfidirliğinden: T~" 

"• .., 

0

""'• 25,000 kilo kırmızı sellUloz gram sıkletinde olacaktır· ııe-; 

Dr. Taşciyan 
Zührevi hastalıklar tedaviha

neııl Eminönü Minasyan ecza
nesi karşı sokatıında No ~ 

kAğıdı. lerin teminat mektuplar!le ··~~ 
Kapalı zarf usulile satın alı- raber 24/ 11/ 030 pazarteil ~)'O" 

nacak olan bu k~ğıtlar 63X95 Galatada Mübayaat KoıJll& 
eb'admd.a ve metro murabbaı 82 nuna müracaatları. ---~ 
- -1-llllllllllllHIUIHUMMll--ll __ ... eddJ 

Mes'ul M!idür: Biirhall 


