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Bulgarların yardımı 
T salya muharebesi esnasında 

Bulgarların büyük yardımı görüldü 

MiLLiYET r.<\Z.\ it 1'f.SRINISAM .,.. 

HARiCi HABERLER •• f .A~Aliil~ J 
Tahdidi teslihat JEÜzakeratı başladı Sabık müstantik Hikmet 

Gelen haberler her tarafın fikirleri arasındaki ihtilafı gösterdi Bey, Bursada beraet etti 
Reisler I[ Ecnebi matbuab -, Rusyada 

1 
Türk - Yunan barı-

Hususi bir içtima şıklığı etrafında M. Kalenin'in 
Tahkikatla alakası kalmadığı sırada çek: 
tiği telgraf müstelzimi ceza görülınedı 

yapacaklar Türk aleyhtarı olmakla ma- bir nutku 
Tahdidi tesllhat ihzari komis ruf "Debats" gazetesinin baş- MOSKOVA, 7 A.A. _ Teş- BU~SA, ~ (Milli!e~) - Sa- etti. Hey'et beş dakika sonr• it· 

yonu işe başladı. Gelen telgraf muharriri M. August Gauvain . . 1 .h .1•1. . 
13 

.. .. 1 bık mustantık ve hakim Ban- tibaa karar verdi. Müddeiu!11Jlu 
k . rınıevve ı tı a ının uncu yı ! - . . ·k ' F h · ·k t Sulta.rı Hamidin hizmetinde faaliyeti mahsusa izhar edeceılc haberleri omısyonun müzake- acaba Türk - Yunan dostluğunu d.. .. .. d 1 .1 M k d dırma Agırceza reısı Hı met B. mı a rı B. kalktı. Hı me , 

h kk d b. ı·k· • 1 onumu o ayıst e os ova a h . . . d l . kl d'ld'kte" 
geçen on beş senelik hayatı me- leri ve durmadan i•leyip çalıs.a ratı a m a ır ı ır vermege nasıl karşı ıyacak .. ? diye merak b'" "k . d mu akemesıne on hır bucukta ın avası zmıre na e ı 1 ; 

~ k'f'd' 8 1 . •. uyu tıyatro a • - . . 'fesiıe muriyetim esnasında ben bu cakları aşikar idi. Bulgarista- a ı ır. u telgra /arın verdıgı edenlerin daha ziyade bekleme- h'"k' • 1 bas.landı. Evvela Temyızın sonra telgraf çekmesı vazı • u umet aza.3 · 
hissiyatın delailini defaa• ile nın te•ekkülünü kendi orduları malumat tahdidi teslihat müza !erine lüzum kalmadı. Fransız d'k 1 . nakız kararı okundu. Kararda alakadar olnııyacag"ından beedra: 

~ k sen ı a ar mt ı 
..-örmüş, tecrübe etmiştim. Bul- nın zaferi temin etmiş olan eratımn ne kadar dolambaçlı muharriri ahiren yazdığı maka- Reisicümhura çekilen telgrafın etine karar verilmesini ist ,; 
~ Jd ğ ı messilleri, fabı "" g)3.rlarla siyaset sahasında vaki Rusların balkanlardaki siv_ aset o u unu ve her tara ı memnun lesinde şöyle diyor: Kadriye H. davası İzmire nak- Hikmet B. tahkikat hakkIJI 1 kalar murahha 
olan temaslar Sofyada Türk lerine piştarlı'{ vazifesini Bul- edecek bir !jekil bulmak suretile "M. Venizelos barışma, ve ları ve ecnel !edildikten sonra çekildiği anla uzun izahat vererek İstanbU 
dostluğunun cidden şayanı ar- garlaPa gördürmek için Sofya- yeniden barışma adamıdır. Da- h , şılmakla bunun vazife ile alaka müddeiumumisi Kenan B. ~-ey eti~~ ~ 
.zu olduğu kanaatini vermiştir. yı elde tutmağa geyret edece- hilde eski fırkaları birleştirmek sı bulunaınıyacag"ına göre mes'- bık Adliye vekilini kendi aleY1 '~ • haslann iştirak · , 

Mösyö Keşofun mektubu na- ç-i malum idi; Diger taraftım 

1 

hiç olmazsa onlara kendinin yir le muazzam b' uliyeti müstelzim olup olmadığı ne teşvik ettiğinden bahsetti\·. 
zarı hayalimde maziyi ihyaya İngilizlerin Ruslardan fazla hir mi senedir azasını büyük reisi . . g"ının etraflıca tetkik edilmeden bu tahkikat neticesinde me\1~1 

ıçtıma akdedi" j ı 
vesile olduğundan ve şu günler gayretle Sof ya kabinesini ken · ?ldu~u ~i!li fırkad::ı toplamak miş ve M. K . k~r~r. ~erilmesin~n yolsuzluğu !eri sarsılacak olanlar her t~r:. 

:de Cümhuriyet Hükilmetinin di tarafına imaleye çalışacağı ıste~ı. İtılaf ruhunu~ h,. u~udunu lenin dahili , ' ~ıldırılı?'~rdu. Hık __ met B. kalk- tez. virata baş vurdular, bir ha~ 
1 Bulgar dostlug" una layık ve la- da tabii idi. Bulgaristan taze hatta kıral K t t d kt t t k d d ki k e'' os an ın ı ı a or hari • · t ı en ısın en mustantı ı sı- mm şeref ve haysiyetine t "" 
zım olduğu kıymet ve ehemmi- bir hüıkumet olduğundan ve e- r·k h" t ·d cı vazıye ı f d"ld"k ı f eı· 

ıyetı· verdı"g"ı'nı· go··rdu··g·u··mden ay . 1 . 1 1 ' . . u ve ıyanİe .uçurumun_~ gı ~r hakkında buıy·· ük M . Kalenin ! atı neze ı ı tetn sonra te gra vuz ettiler buna boyun eğeıTI J. sasen ış enıp ra ışı maıı< ıçın ya ken tuttu kt d k d k •u " · ı ar mev ıın e ı- bir nut k · d d k · - _ çektig" i için hareketinin cürüm dim dedi. Hikmet B. sabı " .. ni bahse avdet etmeği faideden radıldığından büyük devletle- ık b. "b' ı ·ı ı ·· u ıra e ere • ımpe.ya • . . . . . . v: 
hali addetmedim. rin Sofyadaki mesaisi müsmir -~n, ır_ı_ ır erı e uz aşamaz go- listlerin Sovyet Dumpingine . olamıyacagını ızah ettı. Bu tel- lıye·· , vekılıne burada bana JTlkl 

rune~ ~uşmanlan ba~ıştırmak karsı mücadele perdesi altında graf Gazinin hayatına taalluk kilat çıkarıyorlar davayı bas 
Bulgarların Türk dostluğuna olabilmek kuvvetle muhtemel çaresını bulur. Sebatkar surette Sov,yet R · 1 • ··d h eden meselede çevirilmek iste- yere nakledin demiş. Adliye ,ot" 

atfettikleri kıymetin mazide en idi. Ancak Bulgarlar pek zeki .. d k" d H · · usya ış erme mu a a- r1· 
parlak delillerindenbiri Tsalya bir millet olduğundan bir ta- musa~ e ar .'.r·. er vak'.~ al'._ce leyi istihdaf ettiklerini söyle- inen intrid:alarr bildirmekten iba kili ise davayı kendisinin. e 'a· 
muharebesi zamanında Sofya kım devletlerin baziçei heve- na~~ıg'.nm mukafatmı %?rmuş miş ve demiştir ki: \retti dedi ve nakza ittibaı talep den almış olduğunu anlattı. ~bi 

degıldır. Fakat bu hakıkı dev- He 1 .. · b·ı· k" etti Vekili Ali Sevket Bey Ka- tün bu hadiselerin musebb1 
hükumetinin hattı hareketi idi. satı ve vasıtai ihtirasatı olmak 1 d 1 . . 1 . 1 - r namus u ınsan ı ır ı ı · - . dı" I 

· d 1 · b ·ı · · et a amı asa geçıcı şey erı sev hı· ha b" ı ht b"·t·· driye H meselesinin Hikmet müddeiumumi Kenan B dır Filhakika Tsalyadaki ordumu- tan ıse ev etı met ua ı e ıyı ge İ . .. z r ın a ey arıyız ve u un · 1 • iO 
zun cephane ve levazımı iaşesi çinmek daha muvafık olacaği ınez. ste.r ~1 devarı;Iı __ e~erler vu kuvvetimizle ha:pten ictinaba beye vazifei munzamme olarakı di. Badehu hey' eti hakirn.e~ ı 
kamilen kara yollarile sevk ve m takdir ettiklerinden Yıldız c~de getırsın, hatta azım ~~da- gayret ediyoruz. Bu mü~ascbet ,·erildiğini bu iş üzerinden alın- Adliye vekilinin dahi tesırt~ 
temin olunduğu ve bundan baş siyasetinin de yardımile Türk- karlıklar bahasına ~ıs.a da. le Sovyet Rusyada şimdiden bir . dıktan rnnra tetlgraf çekmenin kapılamıyacağından emin bıt1.ııı 
ka emniyetli vasıtamız mevcut Bulgar dostlu~u günden güne . '.'Debats" gazetesının ı:nuhar- çok yeni fabrika.mektep ve hars ' cürüm teşkil edemiyeceğini i- · duğunu ilave ederek beraetı ~ 
olmadığı cihetle eğer Sofya hü artmak suretile devam etmişti. . . . M. L'lı irıoj' rırı bundan ~nra ~unanı~tan1!'1 müesseseleri açılmıştır. , zah .e~ti ve kar~ra ittibı.-- _edil- rica. etti. Ali Şe~ket ve . ırı;i· 
kumeti hakikaten Babıaliye Bir aralık bu dostluk o kadar ışın ıçmden çıkmanın' - kadar ";nadoluda ~gradıgı hezımetı, Moskovada yapılan resmi ge mesını talep ettı. İrfan Emın B. Emın B. !er dahı beraet ıste 
müşkilat çıkarmak mesleğini ileri gitmişti ki Prens Ferrli- ; zor. olduğunu bi: kere daha gös ' b~r buçuk.m:~~o~ Rumun Yuna- c;ide 250 bin işçi iştirak etmiş- gaz~te_~erd~ inti~ar eden ~ir ha- !er. Hey'et beş dakika ~üz•~ 
ihtiyar etseydi 0 zamanki fır- nand kendi imzasile as1<eri ma-. terıJ(or. En çe~ın me~l~. ~ar~- ~ıstana gıttıgın'.: b~~ları ~er~~~ tir. vac!fs uzerıne Hıkınct Il. ın hu- reden sonra salona gcldı. ~~ <1 

sattan kendi lehine ve bizim hiyette ve pek mühim bir teah dakı kuvvc_tlerın ta~dıdı ıçı? bır tı.rmekte çok muşkılat ç~kıldı~ı MOSKOV A, 7 A.A. _ Sov- • susı surette en büyük makamı Hikmet B. in meselede a\ak3
• 

zararımıza çok istifade eder ve hütname de vermişti. esas bulabılmektedır. 1 hzarı ko- , nı hatırlattıktan sonra dıyor kı: yet Rusya icra komiserleri h"ye 1 haberdar etmesinin cürum teş- kalmadığı sırada telgraf c;eıı# 
bizim için buna rıza göstermek Bulgarista.na karşı tu~ula~ misyon~.n ı:ı~za~eratı ileri/edik 1 "!'.'~~at ~ıra! Ko~tantin ile ti reisi M Rikoff, ahvali sıhhı- . kil etmiy~_ce~.i~, _vazifei ~~v: siı:in müstelzimi. ceza alaıTlı.Y~ 
ten başka çare kalmazdı. Halbu meslek sebebıle Bulgar rıcalı- çe bıı muşkılat hır kat daha mey Yorgı ~n- sıyasetl~rıne ~urban yesine binaen bir ay mezuniyet 1 duasını husnu ıstımal ettıgını cagından muttefıkan berae~iJI 
ki Bulgarlar bu tarike tevessül nin ekserisi İstanbula gelirler, dana.fıkacaktır. .. o~anl~r !çın s~rfedılen nıhayet- almıştır. söyleyerek karara ittibaı talep karar verildiğini tetbliğ ettı. 
etmek şöyle dursun Türk ordu Türkiye hakkındaki kıymetli ?ıger taraftan .muzakerata sı_z mıllı ce~tu garret ~'.1vaffa
sunun zaferini kendi amali mil- fikir ve hislerini iblag ederler, daır gelen haberlerı okurken ıı- kıyetle netıcelendı. Bugun M. 
liyelerinin tahakkuku için vesi- aradaki münasebatı takviye e- nutulm.a~.ası lazım ~ir.nokta da Venizelos fikir ~e ~-asavvuruna Fransız meclisinde Nereden alacaklar? 
~e addederek bize azami müza- derek dönerlerdi. Mösyü Kşof lşudur: Mu~ake~ata ı.~ tıra~ ede'? sadı~ ol~ra~ eskı duşmanla barı _ 
.heret ibraz etmişlerdi. bunların en başında ve en kıy- her ta.raf bıttabı ~eseleyı kendı şı~lıgı te\nh'.r _etmek üzere Türk Harici s;y .::ısetin hararetli • 

Evvelce de söylediğim veç- metlilerinden sayılabilir. Ken-1 ııoktaı nazarına gore muhakeme Cumhurlyetının merkezine git- münakaşası Muallimlerin tekaüt maaşı mes' elesı! 
hile Yıldızın Bulgarlara karşı disi İstanbulda bulunduğu ediynhh M"""'}J l1v!'"tt y.,~~; ...: " H•• •• H" • B • A k d ll 
takip ettiği siyaset (İstihale muddetçe bütün mesai!. tara- mura. ası . 1 v~no d re.< - M. Gauvain Ankarada M. .t'JU<.13, I E\.ft. - Mcl.J'uoau usnu amıt .ın n araya ave . 
siyaseti) idi Bulgarları idare feynin arzusuna muvafık ve askerı mı:~lam.at tlara ı? an vu: Venizelosun imzaladığı siyasi ~~eli.si harici si~~set ha~kında- Ankara, 8 ( Telefonla ) - Bey, bir rapor hazırlıyarak \le1" 

· d k. d 1 - t ·d· ı cude getırı mış o an nırn resmı sesaik hakkında malUmat ver- ki ıstızahların mıızakeresıne de-. Darülfünun sabık fen fakültesi Jete bildirecektir. 
etmek, onları hoşnutsuzluğa meyane. e 1 o~t ugun ey'. ı- te•kı"/a" tın da hesaba katılmasını d"k .ı k ··b d 1 t k d" M S · · h" ' .~ 
ı;evketmemek Bulgarların ka- ne hadım şekıllerle tesvıye ı · ~ . .. .. ... Al ı ten ve artı mu a e e mese- vam e ~~ te ır. . .c~pını _a reisi _nüsnü Hamit Bey, bu ak- ,J· 

· ' ı H h ld R .· ılerı surdugu zaman man mu lesinin temamile halledilmiş ol- keme mu_racaat. tah_dıdı tes!ı- 1 şam Istanbula hareket etmiştir. Vekalet tarafından bu rtıU• 
fplerinde daima minnet v7 şük o unn:ıuştu. .er a e us ,,ı- rahha·,ı kont Benstorf bunu red d b h 'k h ı ·· ııfl 
ran hisleri yaşatmak bu sıyase yasetıne ve bılhassa bundan rla , d . . ç·· k .. b .. 

1 
te•kilii.t masın an a settı tten sonra at, emnıyet ve se amet mese- ı Hüsnü Hamit B. Maarif vekale !imlerin tekaüt olduktan so 1 

tin esaslarından idi. Gerçi her ha tehlikeli olan İngiliz siyase bet~ış~~h un ~l oy e d ~ na diyor ki: lelerinin ta~akkul~- ctti.rilmesi 1 tinin _daveti üzerine Ankaraya m~aşlarının ida'.ei husus~yed~~ 
ne de olsa Bulgarların bizim tine kapılmanın vehameti lü-! ugu;.k~ ~ssar ;;a~rz. :ı ar- "30 teşrinievvelde aktedilen elzem oldugunu soylemış, Ak- gelmış ve vekaletle ilk mektep mı, yoksa, Malıyeden mı al . 
hatırımız için ve ya bizim kt-.ı- zumu veçhile tespit ve takdir 1 zarı 1 at! ca ıp ır 111 ış - itilaflır Şarkta ciddi birer sulh vam ~emi~et~~n sulh ve müsa- ı muallimlerinin tekaüt maaşları !arı lazım geleceği tesbit o!~1 
d . · ·· d' - · · ·ı d"\ · t' zetmektedır. amili<lir. Türk ve Yunan nazır- lemetı temın ıçın alemşumul bir· ve tahsisatları hakkında görüş- nacağı gibi kendı·ıen"nden vıııt1, ılerıne goster ıgımız cemı e- e ı mış ı. ı H h ld b u··zakerat c- - ı 

l 'k k ı..-1· d l' (Bitmedi) er a e u m !arı bribirlerinden pek memnun tesanüt hareketini fiil rnh~~ına müştür. Vekalet, kendisine ha- görecekleri mu""ddet zarfındB 1 pe_rv_er ' • . ı;1u a:.ı ın e ama ~ hemi etle takibe değse gerek- e5 
mıllıyelerını feda edeceklen D -

1 
~b·-k • • t k.l't 1 . Y olara{ ayrıldılcır. Yalnız hara- çıkaramıyacağını kaydetmi~tir. zı not~~ v~saik vermiştir. B~ ~~üt aidatı !<;esilip kesilrneıTl d-

hatıra getirilemezdi Amali ev et an ası eş ı a ıtır. · · . 
1
.h retli ıurette biribirlerinin şere- M. Scapini beyanatına de- mesele uzerınde yapılacak tetkı ıçın hazırlanacak layihaya ıT18 ' · h t' j Cen~vre 7 (A.A) - Terkı tes ı at f' . kl k 1 I F A k . milliye her şeyden mukaddem- eye • .h . k '. 32 d let·n murah- ıne ı;mc. e a.mıyarak hara-\ vam a; ransız - lman muka- at netıcesinde Hüsnü Hamit de konacaktır. 

ı zarı omısyonu ev ı . . . . .. . . . " . ,. 
dir: Her millet bu emellerinin Ankara, 8 - Devlet Bankası 1 hasları hazır olduğu halde açılmıştır. , r~tlı n;.mnunıyetl_erını mu~ea~; ren~tı~ın ıktı8'.1dı'._f.:yası ve ma- ____________ , ______ Ô ____ _ 
tahakkukuna çalışıyor ve bu- tetşki!at hey'eti lJir haftaya· ka- B~r çok münaka~adan. sonra _evveb ~ıt mt ;ı~atlarda _ı7:har ettıler. ı· n:vı bırçok muşkulatla karşılaş Ne yapılacak? Neşet mer Be)' 
nun komşu milJetler için neye dar i«e baslıyacaktır. 1 mıll~tler arasında ıhtıla~ı ~ucıp olan. ·Debat~ muharnn Macaristan tıgını hatırlattıktan sonra, bu Ankarada 

1 
. • . I ~ · . 'd . I ve sımdıye kadar halledılmıy"n mese- 1 h" 1 ı F • 1 muk t · · · b" h ve kaça :nal olabılecegı mese e Devlet Demıryol\arı ı aresı , . , . . ·ı ·• , ın e ın e o mıyan ran~ız ar- arene sıyasetının ır arp Memnu mıntakalarda . . . . . ıet<.rm tı·tkıkıne karar ven mı.,t.r. d d O · · ·· ·· K t ı !'k · ·h · r · 1 ) "" 

si ıkıncı de:-eced<: kalır. Bına- 180,000 lıralık Devlet Banka.:;ı ı Bu!1dan sonra diger meselelerin tetki :ın ır., nun ıçın sozu 0'1t e 1 .ı. ~sı ve ı. tıma ı.nı. Jertaraf 1 Ankara, 8 ( Telefonla :et 
enaleyh Yıldız sarayında Bul- tahvilatı satın almıştır. 1 kine başlıyacaktır. Bethlerl 11 Ankara seyahatına edeoılıp edemıyeceğını cayi sual bulunan emlak Sabık Darülfünun emini :Ne\, 
gar lığa karşı idarei maslahat Azılı bir çete yakalandı 1 Lort Ce•il (Sesnı_. Cemi:>'eti Ak- naklederk ~iyor ~i: . g~rmil~tür. M. ScapiPi, miııt, Ömer Bey Ankarda bulunI11' 
polit•'tası takirı olunurken Bul . · Ü 1 vam tarafından d•ımı olmak ~zere hır "Vazyetı kendı lehıne istis- mndafaa meselesinin F:ansanın 1 Ankara, 8 (Telefonla) - As- tadır. 
garların buna 'kapılarak milli lZ~~R, 8 A. A. - ç sene- ı terki teslihat komi.syonu teşkıl ed~lm': mar etmk arzusu ile filhakika belli baslı düsüncelerinin ilk sa- keri memnu mıntakalarda bulu Çankın J'andarırıa 

11 .. f d d , 1 . f denben ıcrayı şekavet eden ve sine d•ir o!•n Bntanyanın teklıfını b" ...... d A k d b 1 f d b · 1 · 1• : •. j nan ve eşhasa ait olan gayri eme erını e a e eceK crı ar- b .. f d B • . t zetmi···. ır ucunu e n ara a u un- 1 ın a u unması azım geldıgı- k 
zolunmazdı. Yalnız hikmeti si- son ~n eşdgunk z.a

1
r ın a _ erkga.-ı cemc'!neeveraer 7 (A ~-)·-Terki teslihiit du. B·u, iazi Hz. ne İsmet Pş. ni. simdiki mü5ki!iltın ortadan• menkulii.ın bedelsiz olarak em- umandanlı~ ~ 

. . .• ma cıvarın a atı ve yagma er c • . . . • •. .. . . . ı·ı -· ·ır ·1 d -· . ·ı . ) r 
yasıyeye tevfıkan bu mıllı . . . . . ı ihzari komisyonu bu sabah ıçtıma ede ya ve Tvfık Ruştu B. yı zıya- kalmasına bır care bulmak icin. a~ı mı ıye ı e egıştırı mesıne Ankara, 8 ( Telefonla "\I' 

. b' k !ık yapmak suretıle faalıyetını 1 · · d 1-1 d'J · . . . · · . · . · ' d · k ı· 'h b ·· ı d A " emellenn · ız~ zarar verece şe . • . . rek _g~~en ıghmal~r a _ta ı c •, ı m~ş 0 - ret ıcın ~lmış olan Kont Beth- yenı bır sıvaset takıp edilmesini ~ır anıı~ ayı_ ası, ugu.1:1 er e nkara vilayeti jandarma JJe1 
kilde tecellisıne meydan ver- teş?ı~ ~?~~ Arı:ıavut Latıf ~le ! l~n ıtıı:.;_r.roıelerıne aıt m~daelerı ·~: len dir. ?akat iki ziyaret ara- tavsiye ederek sözüne nihayet, butçc .encume~ınde de mu7:ake- mandan muavini Kemal Aıı· 

. calr~ılıyordu Bulga-. şenkı curumlerı Arnavut Selım, i kık etm.,tır. Bu maddelerın en mu d h' . l"k k vermis.tir. re ve ıkmal edılerek hey'etı u- Çangırı ı'andarma kuınandııw 
~emıve · . ·. · · Arnavut Haşim ve Zekeriya jan himmini bahriye askrrkrini ı -,ıı.ı.,t rın a ıoır a a a yo tur. M. . . . . 
rıstan Emaretı Rusva ıle gırış- d .. f 1 . f d , b"r m'ıktara irraı tc-kil etmektedir. Venizelc cokt;ınberi gitme<Yi --·-··--- mumıyeye ı..::vkedılecektır. ğına tayin edildi. 
-~- · h -ı·b· · · arma mu reze en tara ın an ' , . ., • 

t'.gımız_ a:pte Bmal~ u ııyetımı-ı şı'ddetle takip edilmisler ve ya- Mh. d~as•ig!i: beya'.1~t_rka bdu_lıunl "ra~<k. b~ düşünüyrdu. Mübadeleye mü- Amerı·kada ı'ntı"habat Bu l~yihanın esaslarına gö- Hakimlik staJI " 
z•n natıcesı ve er ın rnngre- .. ' . . . 1 ta ıt ~eSP•esı t 0 toı . e .' e u.~e ı: teal!ik nzik islerin kat'1 suret- re mezkür mıntakalarda malı o- fl'' 
sinin kararı ile tesekkül etmis- pılan musademede Selım dırı 1 çn b•hrıve kuvvetlen ıdaresmdekı t h ır beki· • b - ı . Washing. ton, 7 A.A. - İn- lan mal sahiplerine hazinece mü . Ankar_a 8 (T. e_lefon) -- .... e-
t . · · olarak ve dig-erleri ölü olarak silah end•zların d• nozarı dikkatte t·, e a ın emege ~~c. u. 0 - k ı b 1 k h k k "' 

ı t Ja ba k J tıhap mücadelesi biribirine ı)ek zayede ile satılacak emla"k ve a- ım o a ı me ıçın. u_ u. 1....,•' . d d t d"l . 1 d' tulması lazım geleceğini beyan etmiş muş u. car şve ı ının ora- .. o .... 
Sırn Ulah ve Karadağ gibi er~~ ~ ı mJ er~'.~ d'· b" tir. 1 da buluması kendisile görüşü! yakın k~v~etler :ıra~ında cere- 1 razi bedellerine mahsubu kabil zunlarını~ 6 :Y. staJa tabı nıı11d' 

Bu\,,.arları rla cismi devletten . usa eme eşe ı uşen _ı~ Ciheti ask~riyece v_ücud~ ~etirilmi.~ mü§ değdi. 30 teşrinievvel iti- yan etmıstı:. Reylerın arlPdi ı bonolar verilecektir. !arına daır hakımler kan~ ge· 
ayrl''l birer hükfımeti mahsusa J~dBarmamızdın bc.~n~zkeb_m~hra_sfı 

1 
olan bütün mm r;s_mı teş~ılatın dahı- laflarırtd hic kimse aleyhinde hakkmd~ hük~n:ıet . tarafınd;:ın 1 Bu bonolarla bir veya müte- ıı:ıevcu_t ma?denin .t~tbikıfn;aaıı 

halinde vücude getiren o karar mı ergama a uyu ır ı tı a bu meyanda t•tkıkı M. Lıtvınof tara- . 1. b. • k H h kontrol b k ·· çılmesı Adlıye vekilı tara 
hir akibeti fecia idi. Kuvvei as- ile yapılmıştır. ' fından iddia olunmuştur. ~ı~. ı -~rey yo. t~r. er ~?'gi • ıcrası ıı::ın ırço mtırn.-1 addit mal alınabileceği gibi bir " tıtf· 

.. - • Kont Bernstof, M. Litvinofun bu uçuncu \- devletın menafııne caatlar vaki olmuştur. 1 çok bononun birleştirile-ek isti-' alaka~a~lara. e~rolu~U~ nıııı1' 
keriye ve maliyemizin kat kat Muşterek beyanname teklifinin Almanyaca kabulü gayri ka hizmet in de değildir. Türk - Bu kontrol neticesinde, han mali de caizdir VeKalet, ılende hakı~ de 
fov1<:inde bir kudrete malik o- Washington, 8 A.A. - Demo bi olduğunu bildirmiştir. Yunan nkareneti temamile gi fırkanın e"kserıy<-_:- ı..~qı;ıdrğı İstihkak sahipleri ellerinde- zetlerine, s~aj müddetıerınğ~ tt' 
lan Rusya gibi muazzam bir krat fırkasının idaresi başında Ana vatani!~ de?i_z ."~ırı mahall~;: sulhpentanedir. Gazi Mustafa anlaşılacak, .?u da laakal bırkaı,. ı.~ bono tarihinden itibaren bir m~ayyen hır maaş verrndeıf· 
devletle muharebeyi sırf kaba- b 1 1 d 7 k" · ·· k deki kuvvetlerın bırıbırınden tefrun . . hafta teahhure sebep ı kt mm etmek tasa vurunda u unan ar an ışı muştere h d b devletler tarafından Kemal ı-. ıle M. Venızelos 0 aca ır., sene zarflhda. haki · f ı v 
da yılık hissiyatile devletimize b' b . l d" ususun a ~zı Bu yetmiş ikinci intihap d d b'l arını ıs ıma Yollar e ko" prnler 
kabul ettiren 0 zamanın müte- ır eyanname neşretmış er ır. vuku bulan. teklife karşı İtalya ve Tür Şarkın sti1na muhtaç olduğu- . d h "k' r d ev e e ı eceklerdir. Bu müddet zar V 
-;ellit viS'.<elası balkanları bu ha Bunların arasında evvelce reisi- kiye murahhasları bir takım I • yudu nu anlarışlar ve kendi hissele- rı;,sın e er 1 ı mec ıstek e _hü- 1 fında ~atışa iştirak etmiyenle- talimatnamesi 

· d"k b · cümhurlug· a namzet gösteril- ihtir_aziye dermiyan etmişti_r .. Lort rı'ne du··şı vazifeyi yaparak sul kumet aleyhtarlarının e seıı.'Jet rin haklan sakıt olacakt 1 ) ..,,.. le getır ı ten sonra u vazıye- h k - ı· ı k ' ır. Ankara 8 ( Telefon a ı 
miş olanlardan M. Cox, sabık C_ec_ıı, k~ra ve ~ava kuvvetlerımn ta_- hü metirıir esasa istinat ettir- azanacagı ve mec ıs ere anca ., Mürac t l d'kl . h ld . ' 1 yo 

ce varis olan de~dletimizin yapa sefirlerden M. Dawis, ayan aza- ddı~ı' hakkk:dndakı muııka~elebdhe . derpış me<Yi tecibe etml~~rdir. 6 kadın dahil olabileceği mu-( satı~ ol aa ey de ı de~ ~ ke Nafıaca ahzırlanmakta o anesİJ1 
cai!ı şey, hüsnü ı are politikası . . . e ı en aı e ve usu erın a rıye za- .. . . hakkaktır !arını i~~masın an. o ~yı a Iar ve köprüler talima~aı~ te• 
caVip etmekten ibaret olmalı sının ılerı gelenlennden M. Ro- bitlerini alakadar ede11iyeceği mütale İşte tlreşal Hındcnuu_-,. .1,. · a edemedıklen kay- de fennin yeni kaidelerı v~ , 
idi. Baska türlü harekete esa- binson, meb'usan meclisinin li- asında bulunmuştur. M. Massigli, bu M. Brürı.g için takip edilecek t ri:l.taw-. .J~ müthİ$ tahribat den sabıt oh•'>lara bono miıhte- rakkıyatı nazarı dikkate a\ıJ1 
sen imkan da yoktu. Ancak bu derlerinden M. Gamer ile milli no~ai nazarı cerhe çalış~ış ve Fr~~ güzel bi misat." NANTES AA , vıvatını malen "eya nakden tedi maktadır. 

. · komitenin reisi M. Raskoo bu- sa ıle İtalyanın kuvvetlerın tahdıdı . . • 8 · · - Vande yele Maliye Vekal f h Ü t 
imkansızlığı pek hıssettırme- lunmaktad B ....... t hakkındaki kaide ve usullerin ayni ze ettiğini bran etmıştır. • .. , de 20,000 hektar murabbaı biri yerGr. e ı mu ay- zum ve İncir sa ı.~· ~o 
"en o hu"ku'metleri Devleti ali- ır. u za.,dr, nesre - . ka d . h k 1 . t ahhası evvelce va .... .._ h . l d b t n,. ıı "kl . b d . l . · mınde ra, ~nız ve ava uvvet erı talyaıınur .. d k Lort·~ a ışga e en ahçelerle bos- ı T k . 1 ZMİR, 8 A.A. _ Bugu 

717 Ye tarafına celp ve imale et- tı en eyanname e ış erın can ne totbikini talep etmiş olduğunu ha- lan beya,,tından rucu e ere "ki tanı ... "'-' _, t h "b d • sıt e yapılan satışlarda . d 1 
· · ·· h · -1- 1 n müdatao. ettı e- <ı:..,;ı.nn a n atın an bonolar h b 726 kuruştan 48 kuruşa ka ar ,, .• mek basireti siyasiye icaba tın- nanması ıçın cum urıyetçı e'r e tırlatmıştır. Cecil il• 1. Sa tonu 1 . tir ?iL kor1tııak için ya 1 h ın ma . su u numara 36 "" 

(la Oldu<Yuıla su"phe voktu elele vererek çalışmağı teahhüt M. Sato, bahriye zabitlerinin ınik ri noktai '"zarı kabulhhey enım~ş teklifi- h,. .. en bı,._ •• ı,. hl?' ahn 
1
ve e

1
men lı kanuna levfıkan iskonto mua- çuval üzüm ve 6 kuruşta~ atıl 

n ... ı:.. · ~ • • 'b ·ı hd'd" h kk d k M · · J n mura ası :t 3 g·· · ır ::. " ge en mel · t b~ ruşa kad 146 l incır 5 
B 1 1 b" h""k"m t h l'n 

1 

etmektte ve yeni gümrük tari- tar ıtı arı e ta ı ı a m a muva - assıglı. apc tk.ke muvafa • un suren b' d : esı at ı.: olunacaktır. ar çuva 
U gar ar ır u u e a ı f . . k kik. . kat bir mukav•I~ akdedilmesini ve ni müs•iı bir surette te ı 

1 
sı )'Üzünd h ır enız fırtrııa Kanunu · . d . . mıştır. ~ 

de teşe!<kül ettikten sonra ge- ~sının_ te ra~ tet ı~e ~e tadı- bunların kaç kisiden ibaret olacağının kat etmiotir. lif ı.ııl<: rar mik en ar~p olmuştur. Za ren 6 n menye~'? ~n ıtıba •Hınn•ınıııııuı••.•1 (el> 
rek bu teşekkülün icabı olarak lıne saık olabılecek hıç hır teşeb ilan olunmasını teklif etmiştir. ~ __ ,_.,,,ıar. bu tek · tan 4 mılyon frank t h ay zarfında btnncı mem- di muamelesi ikmal edı ~ i< 
ve gerek hılkaten calışkan bir büste bulunmamağı vadeyle- M. Litvinof, Fransız murahhası M mın olunmaktadır a • nu mmtakalar dahilinde alma- hak sahiplerine bono venlıtl > 

millet olmaları dolayısile bir mekt.,dir. r Massiglinin noktai n»•nna iştir cak tı:ıalloınn krvmı-tlerinio nal._, ol<ıcaktır. 
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Sis, tipi [Mahkemelerde _I Jktısatçılar I Ekonomi 

Küçükhırsız Aralarında bir türlü Muamele 
[ vııayette 1 Darülfunun [ Beledlyed~ J 

inşaat S. Fırka Divanın yevmi içti
maı malum değil 

Limanın intizamın
dan mes'ul kimdir? 

Apartıman inşaah Yaşından fazla vergısı 
uyuşamıyorlar • • 

Nizamnamede mev
cut maddeye Daimi müderrislerin pek çoğaldı Halk, sise karşı cemiyet sabıkası varmış Ayrı ayrı cemiyetler 

maaşı meselesi _ mi teşkil etsin? teşkil ediliyor Sanayı· Birlig-i 
Yapılan itiraz Darülfünun emini Muammer 28 metro yüksekliğinde Mahkeme, sabıkalanru Şehrimizdeki iktısatçılar iki 

Raşit Beyin rahatsızlığı devam b' t t lı or Bir iki gündür devam eden polisten soracak kısma ayrılmışlardır. raporunu verdi 
Serbest fırka itiraza ettiğinden divanın ne vakit top ır apar ıman Y~P. ırı .">' sis, evvelki gece ve dün sabah .. .. . Bundan bir müddet evvel Al- . . . -- . 

d" Janscafı katiyetle malum olama Son ayl:-rda şehnmızde ınşa- ta bütün İstanbul şehrini kesif 0-ı;unc~ ~eza mahkemesı hu- mıınyada t&Mil görmüş genç Vergırun dahıli sanayıden 
cevap ver ı maktadır. İçtimaın yarın yap!! at, bilhassa apartrman inşaatı ·bir tabaka ile örtmüş UEUn müd zuruna, hır Jandarma muhafaza- iktısa..,ılar aralarında bir cemi- k ld 1 · ti" 

s. F · · d • - .. ·ı ' d .. ·· b lim r d"kill '" a ın masım ıs yor h ırkanm .nı:ıamnamesın e rnası ihtimalinden bahsedilmek/ çogal.m.ıştır. Ezcumle M~çk_a 1 c det limandaki seyrüseferi dur- 5~ a, ustu a,ı e. ıme 0 yet yapmağa karar vermişler ve . . . _. 
kır ?'ladde.Y~. ".1la.>'.e~ .umuru ~u- tedir. Ekalliyette kalan müder Teşvıkıye. arasında yem bır a- durmuştur. Sis, evvelki gece sa- muş çıplak ayaklı, bır çocuk çı- faaliyete de geçmişlerdi. Sanayı b~r~ı~ı tara~ı'.1dan mı~ 
tiukıye ?1üdurıyetı ıtıraz et111~ş- riılcr divanda noktai, nazarları 

1 
partıman ınşaatın~ baş.lanmış- at 10 da başlamış, kesafeti (it- ~~~d~: Ancak 13-_ 14 yailarmda Bunu gören ve Fransada tah- '.lme~e ver~ısmın. da~ılı sa nayı 

0 
· Bu cıhet S. Fırkaya tefhim ııı şiddetle miidafaa etmek üze tır. Her katında dort daıre bulu gide a~tmak suretile sabah sa- ıorunuyordu. Megcr yaşından sil gör-en iktısatçılar da derhal uzennd~k.ı menfı. t.esısatına. ve 
~~uıtur. S .. Fırka bun~ ver- re hazırlanmaktadırlar. Fen fa naca~ olan bu apartrman 28 met at sekız ıbuçuğa kadar devam fazla sabıkası v~rı:nış. Bu scf~r haska bir cemiyet yapınağa ka- bu vergının dahı!ı sanayıden 

~ıgı cevapta .. nızamıı~cnın hu kültesinin de edebiyatçılara il- re ırtıfaınd~ ~~pıl~cak ve lstan- etmiş, Boğaziçi, Kadıköy, Ada ~_ahkem~ye gelışı, hırliızlık yu- rar vermişlerdir. Şimdi bu iki kaldır~a.sma daır hazı:_lanan 1 

uti oldufu mecbunl_'.et,, k.ay- tihak edecekleri beklenilmekte- bulun en buyük bınasr olacak- !ar hattı vapurlarının sabah se- .zund~ndı. zümre birleşerek "Avrupada tah rapor Bırlı~ ta.ra~ından dun hu-
dının usulden bulundugu muta- dir. Konuşulacak meselelerden tı;-. Bund~n ~şka Ayaspaşa v.c ferleri inkıtaa uğramıştır. Ve Reıs 6ordu: . sil görmüş ikusatçılar birliği,, kUınete venlmıştı.r. 
leasında bulWlmuştur. . biri de bütçedir. Bareme dahil ı Şışhane cıhet~nde d~ . muhtel~f Buğaziçinde, Adalarda, Kadıkö - Anlat ~~alım, Bekir, bu namı altında bir cemiyet yapma . Raporda.~ haz~ran 19~7 sene 1 
Maıele tekrar umunı. hukukı olduktan sonra müderrislerin 1 aµartımanlar ınşası ıçın beledı- .. d t h lk ·şı . aefer de scnı hır evde yakalamış g-a karar vermı'şlerdir sınde mevkıı men yete gıren mu 

" . . yun e o uran. a gene ı en- 1ar · 1 · · · h · 1 ,eye havale olunmu~tur· bir kısmının ücretle çalısması yeden bır çok kımseler ruhsat . b . . 1 d" . Memleketimizde tshail gören ame e veq~ısını ançten gelen 
H lil F'k . . nın aşına yetışememış er ır. Beki b" d b' . ]" ·· d 1 · b · 

a ı n ey ekalliyette kalanlar tarafından almıGşlard:r·k.. .. . . Senelerdenberi, sisli havalar- u:i !.r .. en ~:_e ç~ştu.ı.; b' iktrsatçılar da bu vaziyeti ıö- :;18: attanğ yut ke a ;ı ::.ıı~ etın 
Staje alman vilayetimiz jan- teklif edilecektir. Ekaliyetçiler azı oprusU ıçın da limandaki hareketin sekteye -

1 
godzumYorl 0 s~ 1-::ı ır rünce arada bir fark olduğunu ~d a

1
ca mı, 

1
":. at a 

1
1 1 sa?.a I 

d d · ı H da'm" ı "d · 1 · ı t 1 şey çama ım a an soyuyor- b' · 1 1 da b' yı en a ınmasr azım ge en yuz ınna kuman llllI mıra ay a- ı ı o mıyan mu ems enn >a op anan para uğramamaııı için bir takım ted- . bo · · ıssctmış er ve on ar ır cc- d 1 .1 d·ı .. , 
lil Filni. "D-. d" h · · d reme dahı'l olmalarını ı· steme . d .. ·· .. .. · 1 h lar reıs Y·· · t k - b 1 ı .,__ e a tının tccı e ı erek teşvıki 

~r. un şe nrnu: en - Gazi kö rüsü i in vesaiti nak bırler uşunulmuş pro1e er a- . _ . . mıye urmaga aş amış aru.u. . . . . 
ha k 1 · d b' mektedirler. İlme vakfı Jıayat . P ç . 1 f k b ' d" .. 1 Şahıt olarak çagrılan b•r polıs .. sanayı kanunu mucıbınce venle 

re et etm ı ye Jarl arma za ı lıyeden toplanan zamlar sekiz zır anmış, a at u uşunce er, B k' · d b' U k''d d k im1 h d'J · ta ta f d · 1 _ meselesi de bilhassa müdafaa .. . . . _ b . 1 b' tü r· b'k h memuru e ırı, ev en ızzat çı s u ar mey anı ce pc ere ma sup e ı mesı t: rs ı:rı an t~yı o unmuş edilecektir. Ruhiyat müderrisi yu? hın lır~ya balıg o.lrı:111it~. uprOJ~ er ır. ! uTtathl~ . sa _a kartıp karakola götürdüğünü çeşmesi lazmı geldiği yazılmaktadır. 
· . .. . . . . Bı• suretle mşaat bedelının dort sma g_ırememıştır. a ısıye ış .. 1 d" B ki b d b" b"tün .. . H lb k' 1927 · d -
Balk 1 k k b

. Şekıp B. dun bır ınuharrırımıze 1 • • • • l ·ı l'k da b. b' d' soy e ı. e r ura a us u Üskudarda ııkele civarında a u ı senesın e muame 
ı çı ı me te ı dcm'şt' k.. tr hırı derecesınde bır kısmı te ~rı e a a a r ır zat ı.ze ıyor kendini kaybederek: b" ilk' d d bul b" le vergisi yüzde 5 primle yüzde 

ank 8 ( T l f l ) - .. ' ır. ~· .. · - · miuedilmişolmaktadır. Fakat kı: S be h td' ba- dı ~y mey a~ a un~ u- 1 fabrikalarda al nı~tı 1928 ""' .. , e e on a - Bızım mudafaa ettıgı- . . . . " s·-·· · ·ı· ha la d r - us ya u ıye gır , yilk ç-menm asarıatıkadan n mı ~ r. 
f' k ;_,1 k d ı . . . ınşaat ırın karar ancak kambıyo - ı ... ı, tıpı ı va r a, ı . -..-- · ·· d b. · 1 · kal 
ırllQ m .ı--Lma ıınYil an ı- mız mesele kemalını buluncaya ": . . anlardaki se rüseferin intiza- Allahtan kork ya u .. Sen benı madut olduğu anlaşılması Ü;: -i ın yuz e ' ın a ınmış gen a-
lcadro.u yap:dmıştır. k d d 1 kf Çün.k" meselesı halledıldıkten sonra m . y . . 1 evin içinde gördün mü' 1 ku . . nın nısfının alınmasına başlana tK..l a ar evam ecece ır. u verilecektir. mını temın etmek liman tıcarc- . . . ne rnca r çeşmcnın t~ aktır 2 .. d 1 
U en rlisumat ~emuru bu Darülfünun meselesidir. Fili k ti bahriyesinin vazifesidir .. Tah Reıg şah~d~ sordu: . . . . ve telvinine ba~lanmıştır. c · 19 ~n yuz e atı mua-
Küçükçcknıece rüsumat mli- yata geçilinciye kadar israr ede Hazır kıyma satma lisiye idaresi bütçesi hiç müsa .-. Kendısıne eve nıçın gırdı- izcilik mütehassısı me~e vergısı de tamamen al.ı~-

fetti,i Refik Bey yatafında ölli ceğiz. Başka türlü üniversitenin menedildi it olmadığı halde geçen sene li ğıru sormadınız mı?. lb d"l . ek ~aırtadır. 1930 muamele vergı-
1 k 1 M .. d · h . ·· ı _ Sorduk Ekmek iatomea ce e ı mıyec sı de aydan aya alınmaktadır. 

o aralı: bulnumuıtur. Yapılan manası a maz,. ~ e?"ıs .e~ Belediye sıhhat müdürlüftl manın bazı mıntakalarına sıa du : . . - · . .. · . .e . . . . Ra ra nazaran ithalat ve 
tııhkikat ve muayene neticesin- şeyden evvel yalnız ılıtll mesaısı k d"kkinlannda hazır kıy- dükleri iearet fenerleri vaz'mı gırdıgını soyledı. Bu sene ıetırılccek olan ucı- po 
'le ı..-ı kt · d öld'"&" ile meşgul olmalıdır 1 asap u . . B .. .. 'ı· f k r ba Bekir mintanının dizlerine lik mütehassısının celbinden ı .. racattan alınan muamele ver 

.... p ae esın en u.u an- · ma satılmasını menetmıştır. a duşunm ış, a at o aene ma ı d d.! . . . ş· d'lik · · d d hill sanay·den 
laşılmııtır Hariçte işi olanlar bareme as d k d"kk~-'- d .. ebepler<kn dolayı tatbikine ka ar uşetı yırtık kollarını sal- sarfınazar edılmııtır. ım ı illl yanın ~ a ı. 

. l d h"l im 1 d D . • ema asap u '"u..rm a muş zı s 1 k bağ d b l"- .. ülm' k edi ahnan vergı pek azdır YekWlu a a ı o ama ı ır. aımı ol- . . d·-· . t 'len 'mkan bulunamamıştır ıyara , ır ı: una u.urn gor eme t r. · 
mıyanlar mahdut ve muayyen te~ı ıste ıgı zaman ıs em 1 

• • • • • •. - Bak şu yalana!. Ben ııan.a Bu, ayni zamanda blitçe mesele ancak iki milyon lirayı doldur-

Kambiyo bir iş görüyorlar. O halde mah- mıktarda kıyma yapılarak satı- . Tahl.ıs~ye ıda:e.sını.n 1.ımanda- bir şey istemeğe geldim, deme- si olduğundan ayrı bir tahsisat maktadır. Binaenaleyh lağvı is-
dut ve muayyen bir para alma- lacaktır. kı bu gıbı tedabırın ıttıhazmda dim be!. Yatmağa geldim de- bulunamamaktadır. tenilen mıktar pek çok olma-

Bir haftada 86,500 
isterlin alındı 

ları lazımdır. Müderris maaşla Maarif müfettişi tekasül gö~terdiği ~akkında ~a- diın. Boğaziçi yolcuları makla beraber devlet fabrikala-
rı şimdiki halde en çok 193 lira l pılan neşnyat, vakı olan tarız- _ Güpe gündüz alemin evin- l rı da bu fazla dahil olduğundan 
dır. Bu da bir kaç kişinindir, umumi eri . ler tamamen haksızdır. de y~tınağa gidilir mi? . . aza ıy~r _ . . hepsi bir buçu.k milyon lirayı ı 
80 lira maaş alan bir çok müdar İstanbul mıntakasr Maarif T hl' · 'd · · if sı· _ Ne yapayım beyun.' Sokak Şırketı Hayrlyenın Bogazıçı- geçmemektedır. 

~ a ısıye ı arcsuyn va.z e d - 1 dedi ...;ı~d · - · 
ris vardır. Bu acınacak bir vazi- müfettişi umumileri vekllletten bu değildir. Bu iş, her makam- ta yatmama müsaade etmiyor- ngUe taşı ı~: c~a So t-~· en Rapor ~a?ı~ı s_a~~yıd:nldmut 

Oımanlı bankasına mev

du para 914,468 isterlin. 
yettir. İptidai tahsili olmıyan aldıkları emirle derhal teftiş.e dan evvel Ticareti bahriyeyi a- lar. Nereye gitsem bekçiler ya- lardne a~a._ tsiie;,;l n z~- mele ~ergıilsınınb. ackı end. a ırı -
tramvay kontrollarr içinde 110 ı· çıkmışlardır. Mü.fettişi. um. um .. ı- l'k d d · kalıyor. Ben hi,. uyuma.vım mı? a ~ırad m ,,..... vazıyeıtw ması ncas e ıtme te ır. 

30 Teorlmevveı 1930 tarihin 
den 6 ~ıriniaani Per§embe gü
nli akıanurıa kadar lstanbulda 
banıraıar KoMOraiyomu tarafın
dan Oamanlı bankasına 86,500 
lsterlin çek olarak teslim olun
duğu ve bunun mukabilinde ih
tiyat evrakı nakdiycdcn 890993 
1İılı. yirmi bat kuruşun mevkii 
tedavüle vucdl.ldiği ve bu su
retı~ bidayeti muameleden 6 
1~ısanl 1930 akşamına ka
dar konaorsiyomca çek olarak 
Osmanlı Bankasına yapılan is
tetrıın teslimatının 914,468 is
lcrlin ve bir penaya ve buna mu 
kabil rncvkü tedavüle çıkanları 
evrakı nakdiyenin de 9,420,431 
lira otuE sekiz kuruşa baliğ ol
duğu anlaşılmıştır. 

1 _ il a a ar e er. " ..,, ka1~•e L-- ~.ab·-1 ~ı~ • .ı;. S · k · 
lira maa alan kimseler vardır. !er badema maarıf emın ıgı e . 

1 
k ti - . baz 1 Mahkeme neticede Bckirin ~·"'1 uaı;ı "= ı,..er ~·-• anayı omısyonu 

. .. . b 1 k . b 1 d ki Diğer mem e e crın ı a- b 1 t C Bu şeraıt altında muderrıs ra ıta arını esmış u un u a- . 
1 

. halkın ard ııabıkalarmm tekrar zabıtadan mcc ur 0 muş ur. uma ve pa-
h d k .. ··d d ku' rmdan raporlarını doğrundan rında da bu ış en . Y ~- sorulmasına karar verdı' ve mu zar yolcularına mahsus olmak un sn sonra ursu e ers o • .. .1 kkül tm " bazı cenn-
tama.z. Bütün bu meselelerde doğruya vekalete gonderecek- mı e tcşe Eeğ ı,.b' d lik hakeme ba~ka güne kaldı. üzere bilet ücretlerinde zammi-

. 1 d' yetler vardır. er ız e a a ı Ü küd B 'k gayet haklı olduaumuzdan dı- ~r ır. . 1 • Silahçı Halil Bey yat yapı ~ış ve .s ar- e::ıı 
vands şiddetle ;üdafaa edece- Müfetişler ı;nekte~leri anc.ak dar makam bu 1~. en ~apaını: d taş yolcu ucretlcn de srttınlınış 
fiz. Müzakereler çok harretli vekaletin eınrıle teftış edebıle- ~a ~u. halden mKuştdeıkk~. 0~alk.ı hakkın a tahkikat tır . 

1 k kl rdı·r ga.zıçı, Adalar, a oy - z b G J d M h d" T 'l"tb lık b'let ka le o aca tır.,, ce e . mız böyle bir cemiyet teşkil et a ıta a ata a a mu ıye enzı a ay ı me - d · · d" .. d' M caddesinde bir sil!h mağazası rindeki tennlit kaldırılmış ve 

Tevfı.k Ka" mı·ı Bey, u·· n ~:!~~·!:k~;rbi;1:~~i:.:: aa- bulukiı:ıfan H~lil B. i~mdinde bharrii~i k~eler sadece! bir kolaylık te 
tev etmış ve evın e ta - rrunı vasıtaııı o mu tur. 

B rl yat yapmıştır. Şirketi Hayriye teftiş heyeti 

A k d ıd• ir pasapo Bu zatın zabıtaca yakalan- reisi İzzet Beyle görüşen bir 
fl ara an ge } Polise lüzumu olan bir pasa- masınm sebebi bir siUlh mübaya muharrirlmi.ze mumaileyh şu i-

port gelmiştir. ası işidir. Halil B. polis nezare- zahatı vermiştir: 

Buradaki işleri tanzim ettikten 
Garbi T rakyaya gidecek 

tüm kalmış olduğu halde hüku- tinde Adliyeye sevkedilmiş , "- Yoku adedimizin gittik-
sonra metler tarafından sahiplerinin hakkında tevkif müzekkeresi ol çe azalmasına karşı bazı tedbir

firari olduğuna destercs olunan matlığı cihetle bir gece tevkifha !er alınmljtır. Kömür, tamirat 
emlake vaziyet etmeden komis- nede kalmış ve tahkikat evrakı masrafları aıaltlmış, seferler 

Gayrimübadillere 125,000 isterlinin tevzii formülü vona müracaat edecektir. Ko- müddei umumiliğe verilmiştir. di.ger bir formüle göre tanzim 
, Müddei umumilik te icap e- edilmistir. 

lsmail Müştak Bey • 

Hey' eti Vekileye gönderiliyor 

Memnuniyetle haber aldığı- Muhtelit mübadele komis- ı 
llııaa göre, Politika refikimiz yonu Türk hey'eti rnurahha~a
lıaş muharrirliğini eski gazeteci sı reisi Tevfik Kamil Bey dün 
lerden İsmail Müştak Bey der- Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
lıhte etmiştir. İsmail Müştak Tevfik Kamil. ~e~ kendisilı;_ 
!ley, matbuat hayatında tema- görüşen muhar~ırımıze Garbı 
Yüz etmiş kıymetli bir şahsiyet Trakya scyahatı hakkında de-
01duğundan gazetecilikte tekrar miştir ki: . 
fııatiyete geçmesi biitün meslek - Garbi Trakyada .komısyon 
taşlarını memnun edecektir. işlerini yakından tetkık edece-
1\füştak Bey, önümüzdeki per- ğim, eğer varsa şikayetleri din
Ş:rnbe günü Politika refikimi- Jeyecek, intacına çalışacağım. 
zın baş sütununu işgale başlıya Mukavele mucibince iki tarafın 
Cağı gibi, kondisnin eski köşesi tatbikini teahhüt ettiği karşı-
ola " · d 'b t d .. t ~a: mırsa ı 1 re ,,e . e mun a lıklr isler vardır. Bunla~ ora~a • 

an devam edecektır. Arka- ne dereceye kadar tatbık edıl· 
da§ımızı tebrik ve muvaffakıye- . . · . 
tini t · cd · mıştır. Yunanlıların ıade etme-

emennı erız. . . d l"k · d d'l len ıcap e en em a ıa e e ı -
İcra, iflas kanunlannı mişmidir, edilınemişmidir, bun 
değiştirecek zevat larla yakından meşgul olacağım 

l\nk d 1 k la seyahatimizin hedefi budur. Bu 
ara atopanma ta on .... 

1 
d. 

tarJili kavanin komisyonuna işti seyahat ıçın ıstıca c ıy?rum, 
raıt etmek üzere Hukuk birinci fakata bundan evvel komısyon 
~ei~i Feyzi Daim, icra reisi Su işlerini t~~zim etmek icap edi
at, ıkinci ticaret reisi Osman yor. Dahılıye pek yakında 1stan 
~Uri Beyler dünkü trenle Anka bulda kalınası icap eden Rum
rBaya gitmişİerdir. !arın cetvelini verecektir. Bun-

Tevfik K{Jml/ Bey 

nü katiyetle takarrür etmiş de
ğildir." 

Tevfik Kamil Beyi dün gay
ri mübadiller cemi yeti reisi ve 
İstanbul meb'usu Hüseyin Bey
de ziyaret etmiş, gayri mübadil
lere ait mesai! etrafında görüş
müşlerdir. Komisyon hey'eti u
mumiyesi yarın saat 16 da içti
ma edecektir. Hey'eti umumiye 
nin ruznamesi şudur: 

1 - Riyasetin tebligatı, 

misyonun dördüncü bürosu bu , 
emlakin hakikaten firari emli- den tahkikatın icrasını ikinci Bu milli şirketin muhakkak 

k . müstantıklığa havele etmiştir. yasama~ı için tedbirler alınması 
ki olup olmadığını tet ik içın İkinci mustantık meseleyi tet- zaruridir . 
gazetelerle ilin etmeğe karar kik ederek Halil Beyi teminata Şirketin tesis ettiği Altınkum 
vermiş. fakat ilan müddetinin b k 

ıapten serbest ıra mıştır. plajları ilk sene gördüğü rağbe 
tayinini hey'eti umumiyeye bı- Mumaileyhin evinde yapılan ti kaybetmiştir . 
rakmıştır. Yarın hey'eti umu- h · · · d · 1 

k. d ta arrıyat netıcesıne . aır .o a.n 1 Boğaz içinde ev yaptıranlara 
miye bu formülü tet ık ve mü d ki - 1 
deti tayin edecektir. 

ra. por a mustantı ıga ven mış l şirket bir sene müddetle mecca 
tır. ni bilet karnesi vererk bu tarafa 

Yarın öğleden evvel de ikin- T hk'k d d'l kt 
ci büro içtima edecek ve Garb~ . a 1 ata evam e 1 me e- rağbeti celbetmek istemiştir. Fa 
Trakyada tevzi edilecek olan dyır. al h' "k' d kat bu sene ancak yeniden 25 ki 
150 bin isterlinin sureti tevzii- arın ey ıne ı ı ava şi ev yaptırabilmiştir. Boğaz içi 
ni kararlaştıracaktır. Haber al- Yarın gazetesinde bir şantaj niıı bu rağbetsizliği bizi çok za 
dığımıza göre İstanbul ViUiye- meselesi etrafında yapılan neşri rardide etmektedir . 
ti dünden itibaren İstanbuldaki yata i.\'Tli karıştırılan Avukat Geçen sene yolcu adedimiz 
Rum etablilerinin listelerini ko- ~ı.rıız:ıuı uııpınJ1!.Tel ·a l!ZQI !PllS 10,835,88 7 idi. Bu adet her sene 
misyona tcvdie başlamıştır. gazete aleyhinde açılan hakaret tenezzül etmektedir. Bu senenin 

davasının riıyetine dün Üçüncü istatistikleri ikmal edilmek üze-
Gayri mübadillere tevziat cezada devam edilmiş ve Yarın redir. Bu sene tenezzül yüzde 3 
Gayri mübadiller cemiyeti mesul müdürüne zorla getirilme nisbtindedir. 

reisi Hüseyin Bey dün kendisile si için tebligat ifası kararile baş Önümüzdki yaz mevsimi için 
görüşen bir muharririmize şun ka güne kalmıştır. Ayni gazete sirket bazı tedbirler alacaktır.,. 
lan söylemiştir: . . aleyhine gene İkinci cezada bir ·d · . . İ · 

- 62 500 İsterlının ne suret h k d h ba 1 are ettıf;ı ve rana kaçmııt ol 
le tevzi ~dileceg-ine dair olan for mu Ba edmeyde a .. add . şş ahnmış- duğu anlaşılmıştır. · 

. • trr. u ava a mu cı e rcma Çal halı! ı· ikin" • mül bugünlerde malıye vekiilc- .d. D d h k t da ınan ar, po ıs cı . netı ır. ava a a are vası be .. dil r· -.. 
tinden heyeti vekıle.ye gönderile dır. Bu da dün tebligata kalmış- şu d mu -~-uglunce tamh~b.en 
cektir. Hey'eti vekıle de tetkik mey ana ç ........ rı mış ve sa ı ıne 

edilecek olan bu formül yalnız tır.G·· ··k h I tealim edilmiştir. 
62,500 isterlinin sureti tevziine umru ırsız an~ Bu mühim hırsızlı\t faillerini 
değil, 125 bin isterlinin tevziine yakalıyanlann taltifi ~~Y~~n~ çıkarın.ak .~~susunda 
şamildir. Malum olduğu üzere Gümrükteki 12,000 liralık ha- husnu hı~etAe:ı ~orulcn. . rne: 
62,500 isterlin bu paranın ilk lı hırsızlığının failleri olmak murlaı:~ lkra:n1~ye ılc taltıflerı 
taksitidir. Hükumet gayri mü- üzere yakalanan, Kurban Veli, taltarrur.etmıştır. 

Dün ticaret odası sanayi ko
misyonu toplanrak mesleğe ait 
bazı hususst hakkında müzake
ratta bulunmuştur. 

Hayvan borsası resmi 

Hayvan boraasr binde dördü 
celeplerden ve binde dördü de 
kasaplardan alınan binde sekiz 
hayvan borsası resmi binde ikisi 
celeplerden ve binde ikisi de ka 
saplardan alınmak üzere binde 
dörde indirilmesini kararlaştır
mıştı. Borsa meclisi tarafından 
bu karar lkusat vekaletine arze 
dilmiş ti. 

İktısat vekaleti bu şekli kabul 
ctmif ve bu suretle etten alınan . 
borsa resmi yarı yarıya inmiş
tir. 

Bunun et fiatlerinin tetnezzü
lünde mühim tesiri olacaktır. 

Ticaret mecmuası 
Ticaret odası mecmuasının 

gelcek nüshası fevkalade olarak 
çıkar~lacaktır. Bu nüshada af
yon, fındık gibi başlıca ihracat 
eşyalarımızın vaziyeti yazılacak 
trr. 

Kambiyo fiatleri 
Dün borsada İngiliz lira~ı · 

1030 kurnşta açılını~ ve bir ara- ı 
lık 1030 k\l!U§ on paraya kadar 
yüktıeldikten sonra 1030 kuruş
ta kapanmıştır. 

Liret 9,01 Altın 912 kuruştan 
muamele görmüştür. 

Sanayi birliğinde 
Sanayi birliğinde bugün iki 

komisyon toplanacaktır. 
Bu içtimalarda milli mamulfit 

ve masnuatımızın ne suretle ne· , 
fasetinin temin edileceğı görü- , 
şülecektir. 

Kambiyo Borsası 
ıterUn 1030· l.e\'& ô.\ -. ı c 

Dolor 0,47 -,! O )ilin( 3 3-i,li( 

Frank ıı oo.o~ Mark • 97,8( 

Liret 1 oo.oı Ley 79 41 

Drahmi 3ô .• ~ Diı&r 2~ - ,6, 

Frank ~ 43.o:ı Koron " .IJG 

Tahlisiye müdürü 

orsada bir sahtekarıkl dan sonra iade edilmesi icap et
l<ambiyo borsasında bir sah tiği halde iade edilemiyen Yu

~ckarlıı: yakalanmıştır. Kirkor nan emlakinin tazmini icap et-
1~tninde biri sahte fiat cetvel.e mektedir. Bütün bu sebepler do 
~~ bastırmış bu suretle bir kaç layısile evvel emirde komisyon 
ıcareth,.•ıeyi iğfal etmiştir. işlerinin tanzimi icap etmektc-

E:vvelki gün Kirkor Efenrli dir.Bir ay sonra da komisyonun 
~il.hte cetvelleri satarken zabıta mali işleri hakkında görüşmek 
dil.rafından cürmü meşhut halin ü:ıere Ankaraya gideceğim. Bel 
a ~ ~aklaanmıştır. Kirkor efendi ki Garbi Trakya seyahatini bun 

2 - Firari emvaline vaziyet 
için takip olunacak usul hakkın 
da dördünca büronun teklifatı, 

3 - Komisyon bütçesi. 

badillere bu 125 bin isterlinden Haydar, Acem Handan ve İbra Muhsın Bey dava açtı 
maada emlak de verecektir. Ga him haklarında zabıtaca tanzim Dahiliye vekiletinden gelen 
yri mübadillerin istihkaklarına olunan tahkikat evrakı müddei bir emirle uledllen belediye mü 
karşılık olarak Anadoludaki e- umumilik tarafından dördüncü fettişlerindcn Muhsin B., Yarın Tahlisiye umumi müdürü 
tabii Rum emlakini, İstanbul ve müstantıklrğa verilmiştir. • gazetesince azli sebebi bir gaz N~c~ettin B., Ankara'ya git· 
Anadoluda.~ firaı:ı emlaki, İs:_ Yapılan tahkikat meyanında de~os;:~e~elesile alakadar gös !11'ttır-, Necn:cttın B:. An~ara'da•, 

'lıveye teslim edilmiştir. dan sonra yaparım. Seyahat gü 
Mukavele mucibince 23 tem 

muz 930 tarihine kadar mek-
tanbul harıcındekı Yunan emla bu sirkat işini bilhassa çulcu Hü terildıgı ıçın mezkOr gazete a- ıdarerun yenı sene but~sıle meş 
ki gösterilmiştir. seyiıı ismindeki bir İranlının i- leyhine dava açmı§tır, .iul olacaktır. 



,, 
4 l\!ILl.IYF.T P.\ZAR rı TF.ŞRINIS.\'\I 19.ıo 

.....~----------------------------~!!!"!'--~""!!!!~------"!'""'----------;,;,;,;.;-.;..;.;,;,.;... .... .;.;.;;;..;;;.. ... ..;.. .... ..;.;.;,;;;.;;;,;,;.;;~.;.;.~,;;,;,;,;.;... ........................................... -..~~--~----------.;... ............... __ _.. __ ..... __ 

::~·~r ----~----~-~~~-
, . Asrın 11nıdesi "Milliyet" lir 78 inci hafta birinciliğini ka-

ı 9 T.EŞRİNİ~ANİ 1930 Fransada neşredilen mühim/birer birer digerleri takip ede- zanan G. Saraydan 838 Bürhan 
ı eserlerden, hiç olmaztıa bunla- cektir. Ali Beyin yazısı şudur: 

lDAREHANE - Ankara oadde•i rm bir kaçından bahsetmek is- Prensin Almanya imperato- Son günlerde bütlin dünya 
ı ~No: lOO Telcraf •"'-1= Milliyet, ı •. tiyoruz. ru, Avusturya imperatoru, İngil nazarlarını "Gazi Tlirkiyesi" ne 

·.~nbul. Telefon numarolarıı Fakat bunlardan hangisinden tere kralı ve daha bir çok mü- çevirmiştir. Bunun sebebini hiç Bugu"' n ku" gen çlerı' n l l lıtanbul 
3911

, J9tt, 
3913 

evveıa bahıedelim?... Hiç te- him simaları tasvir edişi cidden şüphe yok ki dahili ve harici si- eski er .,.en farkı 
roddüde lüzum görmeden söyli- meraklı, güzeldir. yasetimizin bütün dünyayı alil.-

ABONE ÜCRETLERi yeceğiz: Mesela Alman imperatoru ne kadar eden bir şekil almasında Altrmş yaşında olmasına rağ- 1 sonunda tediye etmek lazım 
G Tttrkiye için Hariv için Fransız ne~rirat aleminin en biçim adamdı? .. Bunu bize Bii- aramalıyız. İnkitaına muhakkak men ancak elılisinde görünüyor geliyor: 

s aylığı 400 lrucut eoo kurut büyük hadisesı imperatorluk low çok kuvvetli bir kalemle nazarile bakılan müzakerat ara- '- u. Zevcesi de gene bir kadın - Peki, peki kendini üzme. 1 
'ı 5 .. 750 ,, 14-0Q .. Ahnanyasmın eski ve meşhur anlatıyor. sında M. Venizelos'un memle- değildi . Saçları ağa.ınağa çok- Ben bu parayı öderim. Fakat 

12 ,, 1400 .. ~700 .. Başvekili Bernhard Von Bülow İmerator heyecanlı bir adam- ketimizi ziyareti dünyada az tan başlamışıtı. Fakat zarif bir mesele yalnız bundan ibaret 
un çok kıymetli hatıratının ter- dı, kabına sığamaz, bu yüzden tesadüf edilen siyasi hadiseler- kadındı. mi? .. Söyle, saklama!. Bir ka-

l o Gel&11 eırrak çeri verilme• elime ve neşri olmuştur. b~I?~ssa harld siyasette Baş.ve dendir. H~ç. çocukları olmamıştı. O- dm sevdin .. Onun için borçlan-
; ı Müddeti ıeteıı nüıhalar 10 lruruı İmperatorluk Almanyasmın kılı~~?~ k~e müşklil mevkile- .. Yun~n ve ~acar başvekille- m.ıın ıçın :!'.akın akrabadan ~.as.~z dm değil mi? .. Vaktile benim ı ! 8 4 5 6 7 8 9 ıo l 

tur. Oaaete ve matbu~ ait itlM en yüksek bir makamı demek re duşurilrdu. . ~mn mı~aferetınden sonra Ga- bıı:?asız bır ~ocuğ~ al~rak ~uyut de başımdan geçen şey.. 1 ı J J ı 
•İçin mil~• mllracaat edilir. olan Başvekalete kadar çıktık- Buna m.uk:ıbll Avustur:!'.a ım- zı Hz. nın nutukları "Ankara muşler, .e~~at .. edi~ışle~dı. B.u - Ah tahmin ettiğiniz gibi •• - -.- --

1 

· Gazet-ız lllnlann meı'•llyetini tan ve 0 makamın bihakkın eh- perat?ru ıhtıyar Françoı~ Jo- ha~tas~" ?r ay~i heyecanla takip .c;ocuk buyumuş, guzel bır deh~ değil.. Ben para kazanmak için • - - . - ·-
kabul --. 1i olduğunu gösterdikten sonra zeph ~.se son der~ce .sade bı~ ha- ettırmıştır: Bılhassa Reisicüm- knal,ı ol~uştu. Se~.elerdenb~rı borçlandım. Bir de otomobil - - - ı~ - -

ı' imperatorun gözünden düşerek yat surer, pek . ıhttyatlr bır a- hur Hz. nın memleket dahilin- mesut bır hayat suren bu aıle alacaktım .Bu iş çok iyi gidiyor - - - - • 
BugOnkfi ava faal siyasi hayattan çekilmiş damcI_;ı. İhtıyar ımpe~a:tor kabı- de yapacakları seyahat çok şü- her ak.şa~ yen:ekt~? sonra top du. Fakat... - 1 ı• - • -

1 

DUn eıı çotı: 19 buıret en as ıı bulunuyordu. na sıgamay~Almanımperatoru mullu bir mahiyeti haizdir. !anır, uçu de bır muddet konu- - Peki oğlum, peki.. Ben • • • i t 
• O h G · H lardı 1 _- _ _ _ •. • •• _ _ _ -_- , derece idi. 8ptb r..agtr mütehavvil Almanyanın uğradığı hezime nu sevm_ezmış. · '. nun emen azı z. son nutukların~a şur . · borcu öderim. Artık çekilip gi- _ 

eıeock ı..n a91lı: olıcalı:tır. ti görmüş, memleketini çok se- sık sık zıyaretlerınden hoşlan- memleketin bütün mC6elelerine Bır a~şam gene ko~uşurl.a~- diyorum. Müsterih ol.. 
ven bir adam sıfatile titr«niş ma

1
zmki 1.ş. • nd d . b' . temas etmişler, bilhassa yeni ked~ dHelık~lrDkal·~ıtfı .. musaab<l:etı. ıs Zevcesinin yanına geldiği za - • - _ -= •ı -- -

tir. sı arası a enn ır mı- fırkanın dog"uşu etrafında fazla te 1• enuz aru ununu ı r- man kadın k b' • • I• 
f k 

· · od · · d 1 · ocasıru ıraz en- ı 
Kendisi bir sene evvel İtalya zaç ar ı. · · Alman lmperat~ru durarak bu tecrübelerden Cüm- memıştı, _asına .. gırrp. ersen- dişeli gördü. -J- -

da vefat etti. Şimdi Almanca ve mm Başvek!H pek ıayanı dık- huriyetin bekası için istifade et- ne çalışacagını soyledı. - Ne oldu ... d' ' ıı 1 
~ran~ızcası ayni zamanda ve k

1
at bir nokkatayba temğas ediybo:. mek lazım ~eldiğini izah buyur k O gitt.ilıten sonra yaşlı adam Bir tehlike v;r ::ı~? .. 05[;; :,;~ BugllnltlJ bilmec•miz 

Evk f b"ll • cılt cılt n~redilmeğe başlanan mperator ~~ sı m'<ıan ıı: muşlardır ki bu saatırlar tarihe arısına. - . du. 
a IO SC I en haıtıratı kendi vasiyeti mudbin- ada~ oldduğul 1ıçm eklt~faf.rnda1kı altın ile yazrlmaya değer bir kı- - dBedu .çocd.ukkgu mede~ak edıyo- -Yok yok .. Yalnız bir otomo ~ıc1a;:r~;;eB:,::~~·c9)f&il 

1) EYkaf idareııinln sebilleri kira ce vef.atından sonra neşredilmiş resmı a aı:n ar a te 1 81~ 0 u- ymettedir. İşte büyük Gazi'nin r~, 1• 1 at . ıyor.~.usun~ bil işi varmış ki, fena 2 - Yama (2) Yemek (2) . 
~ya v-er-iiai~uetelerde oku- oluyoc. yordu. ~httyar Avusturya ımpe- seyahati bu fikirlerini tahakkuk b~~ .. z~mandanberı: Düşuncelı İş bundan ibaret.. gitmiş.. 3 - İleri (3) Bir artlat V> 
, dum. Vakıi de bulunduğu- Doğrusu, bu büyük devlet a- ratoru ~se bilakis b~ no~~ya ettirmek gayesine matuftur. gorunüyor. Sonra sustu. Karrsı buna i- 4 - Teşekkür ederim (5). Hlcıı 
im"s ~....... *- yılı,, dendik- damından ne kadar bahıtedilse çok dıkkat edermış. Bulow Reisicümhur H b' b k - Eivet .. Bwıu evvelll. ben nanmad ~ . 1 - lü bet (5) - -- ,.. b d b h d k b' h .. k.. z. ır uc;u f k t . t' ı6ını gız emege zum 5 - Mayhoş (4) Yamalı '4) 
lçe, qktlıle halka hem su versin, yeridir. un an a .se er en ır u um ay süreceği tahmin edilen buse- ar e mı! ım. . . görmedi. İkisi de susuyorlardı 6 - Para (3) " 
[hem de tehri ~s,in etsin diye Bir devlet adamı nasrl yeti- darın kendı Baş~ek!l ve nazır: yahatleri esnasında halkla te- - Dogru ... Bu hal gıttıkçe Fakat karısı birdenbire kahka~ 8- Bir alaturka tatlı (5) Evlit(5 

ı :)'tlptlmıt olan ııebl.llorin kiraya şir, devletinin harici ve beynel larlle senli benlı o!İmasmdakı mas edecekler, onların dert ve artryoyr" B~n de merak .ediylo- ha ile gülerek: 7-Kama (4) Feryat (4) 
tverllm-;M.1.- ..... L .. _ ta••v- milel siyasetini idare edecek bir mahzurları sayıyor. mperator dileklerin' biz t - 1 d rum. ırmı yaşını geçmış o an S d d' b . 8 - Bir alaturka tatlı (5). Evli . _._ ··-'"" - k d. . 1. be 1. h' ı za agrz arın an b' b .. 1 d. 1. ·· ·· .. - en, e ı u ışte yalnız ka (") 
ı edilmH. Lllı:in iki akl adamda ne glıbi evsaf bulunma- en ısıne sen ı n ı ıtap et- dinle e kler 1 d ğ ır genç oy e en ışe ı gocunur d 1 . ld _ . • . 
vur OOY a lrdrr' memiş. Kendisi buna çok mem-

1 
Y .~et vkel ondiara 0 ru se bunun derin bir sebebi olmak diın mdese eHsı 0 ugunu hükme- 9 - Birinci (3). tayan eden (! 

ı gelir. Blriıl blltün bu hayrat bi · · · 0 . k' "H .. k.. d .1 yo u gos erece er r. l" d B d 'k yor un er şeyi anladıg"mı ıo - Kırmızı (2). lamin socı.w 
ı ınalan kiraya vermeye baflıyan İşte müteveffa prensin hatr- nun. ıyor ı: u um ar ı e G . H . b kik . uzrm ır... en e o yaşta ı en ö 1 k · ... 
1 Evkafın hUtlU8t btrıa sahlplerile ratnu okurken bunları birer nazırın birlbirlerile lüzumundan t azı h ~1 m.n. u tet ve ır- böyle bir buhran geçirmiştim. s y er ~n o?-un kadın yıızünd.en ge~~~·~:tn:~~~t~~)Bagvekili (9). 

bl .. .. F k t h fazla teklifsiz olmaları işler i- ~. sey.a a erının memleket Bunun sebebi ancak aşk ola- borca gınnış olması ıhtimahn-
ı ı»aıı bu relrıab.ttnln sonu neye .. ~~ g~:?:~z. ~· ~· 

1 
emen çiniyi değildir. İngilizler tek- bunyesınd~. çok .~ayırlı semere- bilir. ~en bahsettin. Senin anlayışın 

ıvarlr. ~oy ıye h Bl u ~~l ~· ıp :m~t, lifsizlik istihfafı tevlit eder· der ler verecegınc şuphe edilemz. V b çocuğuna k yüzünden ışte bu kadar .. Bugünkü genç- İs. B. Darülbedayi 

i
l İldnoİı!ıi, l;ıirer bil'Cr hayrr mü- uanlmeşt ukr aö~vLee ı _ızke una; ler ' Muhakkak ki Türkiyemiz ye- . e.du d.. .. 1. 

11
1 ler görüyorsun ya yalnız kadın tem•lllerl 

1 n a rr en y sogu ve m.. · ni bir inkılap d . . . gıt gı e uşunce ı omasının se 1 1 d ıı:·l bil . . 
ı esııeleriııi kiraya veren v. satan nasız bir azamet tavru takma- Lüzumundan fazla büyük bir evresı geçınyor. bebi de bir kaç tane olabilir . . ar a e6ı ' otomo ışlerıle de Bu ıkfam sut 
Evkafın aklbetl ne olur?. rak ve kendini beğenmiş olarak teklifsizlik hükümdarı nazırına maktan kendini alam - Mesela genç bir krzı seviyor, o meşgul.. 21

'
30 

da ISTAl\BUL IElllltf. 
1 Dahuı var, Sebiller lliraya söz aöylemiyor. cid_diyet atfetm~e~e J'.a?ut ba Prens Almanyayı h~~i~~·e tem nun anası babası buna razı do- Aleni teşekkür MELQ ~ ~~ ~ 
1 
verilip te yeıı.I cami sebili bir Bir dakika için bunu böyle cagının al~da ımış gıbı mua- sil edenlerin Jil.zım gelen lfya- ğil. Güzel bir kadın seviyor, fa- "Balkan harbinde Lüleburga-

1 
1 1 

költeci)"9 Ye.YA piyazcıya kiraya kabul etsek hemen koca kitabr me!e ~~ege kolay!~~!~ sevket- kati haiz olınadıklarmdan müş kat kadmın kocası vardır. Ya- zın sukutu· esnasında ailemi 3 perde 
12 

tablo 
1 veriline o Qanım e9erln manza- elinizden fı:latmanız lazım ge- tiği gıbı n~zır da ?ukumdar~ı tekidir. Alıiianların her yerde hut kadın cihetinden mesuttur kayıp ederek senelerdenberi İs Yazan: 

1 
raıı n.e olur>. l~r. Halbuki hatıratı ?kurken memleke~ıı:ı saadetınden mes ~l Kaba diye tavsif edilmelerine da parasızlıktan üzüntli içinde- tanbulda kimsesiz kalmıştım. ll. l:lernişıayn ı ı 

1 
Dtifönyonnn. Bizde her bina- suıl sonuna kadar teshır eden devlet reıs~ ?!arak addetmeyıp bu liyakatsiz mümessiller sebe- dir. Bana söyleyip fazla para is Yazdığım bir mektup üzerine Tercüme eden: Hll 

1 
nın mutlak bir kira getirmeei e- bir cazibenin tesiri altında ka- fakat kendıs1?~ ~u~lefe~ edil- biyet vermiştir. Yoksa bu kadar temeğe de cesaret edemez ... İş- ailemi b1;1lmak, ve beni haberdar Fikret ) 

1 
ı saaı kabul edilirse Çenıberll tq lıyorsunuz. ı:nek ~e ken~ısmı gu~«71dır:rıe~ büyük edip V'e şair, bu kadar te hatıra gelen sebepler... etmek gıbl pek büyük bir mürUv Aln J•tındu f lllllll 
ı Dikili taGı Alman çeımeııi Kız Bu neden?.~ .. Çünkü eski Al- ıstem~yen hır dost gıbı telakkı san'atkiir yetiştiren bir millet Sonra aklına mühim bir ça- ve~arlık eden Kaymakam NI- :~"!0;~cu:r 
ı ta§I gibi tbidelerfn blrer reklam man Ba~ve~ili~n gıpt~ e.?i~~- etmege sevkeder.,, bu t~vsife layık değ!ldir. re gelmiş gibi: . . yazı .. Beyefe~di~e ebedi minnet bul edilm-. 

1 slitı.mu olanıılı kiralanması pek cek genış bır ırfanı, omrunun Blow Almanyanın umumi Muteveffa Başvekil bu husus - Ben bu çocuğa işi ıttraf ve hurmetlenmın arzına kıymet ------------
aykırı olmaa.. kısmı a:ı:~uı.ı hari~.tc;. geçirmiş harbe girmesi meselesini de şa- ~ o kadar 1'tizdir ki bu şikaye- ettireceğim. li ce?deniziıı .tavassutunu rica Raşit Riza ve arkadaslaı 

. Bed l rd "ll" 'l hl olmakla .d':111yayı gorup tan~a yanı dikkat bir muhakeme yü- tı kaydettikten sonra daha ile- O zaman derde çare bulu- ederım efendım.,, 
; mest 8 en 1 aJ a .•. nın verdığı o hudutsuz tecrube rüterek büsbütlin başka türlü ri gidiyor. ruz. dedi. · Çeşme kolu karyesinden Fransız tlyııroıuncla IS tefdol· 

b·ı · · b'. .. b ı İ İ z unl perfembo alı:tıım 21.SO da Y• 
Geçen ~e oturduium apart ı gısı ve utun . un ara pren- muhakeme etmektedir. !erde mperatorluk zamanında Al- Sonra bir sigara yaktı: ehrs Pervin 14 tetrlniHni cuma gllntl mıda• 

• mıtnın önünden geÇC(l. yol Gala ~~n h~ şğeyi ~~:'iıı:. el~~n .~~- neıredi.~e~ek ciı:ı~r~~ .~u .husus- n:anyayı ~çte kte~sil ;:e~le- - Ben gidip şimdi kendisini I Retat Eni• iiiiiiii;. IS,80 dı gece 111,SO da (iki GambaS) 
1 ta ve Salı puarma iner ve her ıp ~· ~ u guz us u 1 a- ta ne soy enece~ını ı mıyoruz. rın sev~lı 0 ~a '. en ; erme göreceğim. Her şeyi soracağım. , K } vodvil 8 perde. Nıldedeıı: Mahmut 
: gece saat üçe kadar sarhoş nara ve e ını:ı... . . Faka: bazı munasebetlerle u- v~ temsıl ettıklerı mem ekete Beni bekle... 1 ICIIDI Yesari Bey. 
emdan gö.dlmüK uyku ginnes- Hatırıııtın cazıbesıne bundan mumı harbe temas ederken şu- hurmet ve muhabbet celbetmek G' . 0 d ldiğini 

1 di .. & --e +.a1tındığımız yerde dolayı mukavemet edemiyor- nu demek istediği anlaşılıyor: hususundaki muvaffakıyetsiz- .. ıttı. nudn ol'kasınl ahge su··ru··yorum , 
' """' -Y B h d v B"l k h b . 1. . . l'kl . b' f d • goren genç e ı an ı ayret et- Millet Tiyatrosu bu akşam 

bu .rllrllltödıen kurtulacağımı u- u:ı. ern ar on u ow ço Almanya ar e gırmeme ı ıdı. ı en ır tara a ursun umumı . F k 1 d . Müdlriyet ••refiae 
· .. ~ - d t A U • h b' , 1. · k' h d · tı. a at yaş ı a am. marken meğer bir berbat meyha a ~ anımış, vrup:ı:n~? ma- mumı arı ın mes u ıyetı ıme arpten .sonra .a. yanı ş~ .son _ . .. Neşriyat mevsiminin ilk ve İT 
nenin civarına dütmüıüz. Şimdi ruf dıplomatlarmı ve hukumdar aittir? .. Bu suale cevap verme- on senelık devırde de ıktıdar - Oglum~ dıye soze başla~ı, en kuvvetli eseri olacaktır. NAŞ BEY 

' yalnız nara değil bir de zabıta lannı görmüş, konuş~uştur. den evvel Almanyaya niçin har mevki ine gelen Alman ricalinin ~n .eğer ?enı sevsen be:ıden gız Merhum komik Hasın el ola· 
vak'aaı eodloesl ile bihuzuruz.. B~lo:-V 1~49 da dogmuş, 929 be. girdi? .. diye .?üşün~elidir. bu hu.su~ta m~vaffak olamadık- lı bır ş~yın ~.lmamak lazım gel AHME..T l IALIT KütUphanesi 1 rak sahnede ( Ballı Babı ) t p. 
Her akf8m düdükler, feryatlar, da ölmüştür. Diışmanlar ona böyle bır tuzak lan .~ıkrındedır. . . me~ mı? ... Soyle, saklam~'. ~n \'akında çıkıyor (Yavrum kumıer ) 1 p. Hafız Bur-
kavgalar ve polisler. Evveli ca- Hatıratında çocukluğunu, kurmuş olabilirdi, Almanyanın . Bulow moınleketı harıçte ~~m serun derdı~e çare bulabı~ın~. - han Bey su heyeti. 
mlHırln bilmem ne kadar yakini gençliğini, siyasi hayatını sıra- mu~ad~c;ratını idare_ ede~lerin s~l hususuı:~a sc:ın d~rece . tıtız- Se~ zannedıyor_ musun k~, bız ~.,~ Harik., hayat;-kaza ve otomobil sigortalarınızı ~-
ne meyhaoe a911'18-zlardı. Şimdi sile anlatıyor. Bunları, okurken vazıfı;sı ışte bu tuzaga duşme- dır. 0!1-u? ıçın bır mumessil pek sem ayıplıya~agız. Gcnçlık. bu _ Calaıada Ün yon hanında klln ONYON SiGORTASINA 
bu kayt yok .. Bari oturulan ma can sıkıntısı duymak şöyle dur mektı!.. hususı bır takım eV'Safa malık Ben de gençtım, ben de sevdım. Yaptırınız. 
hallerelere meyhane açtırmasa- sun Avruparun siyasi tarihinin Yukarda söylemiştik. Blow olmalıdır. . .. . Söyle .yoksa borca mı girdin? Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte rlan 
lar eğer açılmış vallla b.ari 12 mühim bir devrini, umumi har- ömrünün uzun zamanlarını Fransada neşredılen muhun e- Delıkanlı kıpkırmızı olarak 
de kapatsalar!.. bi hazırlıyan esbabı gösteren memleketinin haricinde geçir- serlerden bahsetmek istiyor- önüne baktı.. u·· N y ON 

Hanl ıı:abıta halki gece rahat- meraklı safhaları eşhası, veka- miş olmak itibarile bir çok yer duk. Fakat bu hatırat bizi çok - Evet, dedi, borçlandım. 
sız edenleri tecziye ederdi?!. Ha yi ve canlı tefrr. ctile görüyo- gezmiş, pek çok adam tanımış- işgal etti. Siz de görüyorsunuz - Peki.. Ne kadar borçlan-
nlya?.. ruz, ve göreceğiz. Çünkü dört tır. Eski Başvekil bir münase- ki diger eserlerden bahse bugün dm? .. Söyle... kumpanyasını bir kere uğramadan sigorta yaptırmayını7.. 

FELEK ciltlik hatıratın çıkan ilk cildini betle şöyle bir şikiiyette bulun- lük yer kalmadı. . . - Yirmi bin frank... Bu a iiiiiiii> 1 elefon: Beyoglu - 2002 ~--

- , mezdim. Niçin korkuyordu~vden nasıl çıktım . Buraya ,- Ve ... Yeniden yÜrüdüm. Ca j Annem: yordum.Fakat, ne yapayı~ 

i
(iMilililiiritil):i~n~t~d~e~b~lirio!oıiain~ı:iıi7=====~~~~~ neden çekiniyordum? Bu kurun kadar nasıl geldim? .. Ne zaman hitle berabermiş gibi yürüdüm, _Rüştü Efendi.. . eımı çıkarmak, nefretimi d<f tu, bu korkunç vehmi kafamdan geldim? .. Ne vakittenberi otu- onun kollan arasındaymış gibi Deyişime bir az alındı gailba. mek liizımdı. Kendimi tutarrıı 

sıyırıp atmak lazımdı... ruyorum? .. Ne düşündüm, ne . ylirüdüm, gözlerim onun gözle- Ona, şimdiye kadar hiç böyle yordum, ağır da olsa söyliyor 
- Olmaz... düşünerek geldim? .. Hiç bir şey rindeymiş gibi yürüdüm, onun dememiştim. 1 dum. İçimden öyle bir his cof 
Derdim olmazdı! Bunun öte- bilmiyorum, hiç bir şey hatırla- dudaklarmdaki aşk şerbetini içe Rengi hafif değişti: yordu ki, Paşanın beni isterrı' 

si yoktu, beni bağlayamazlardr. yamryorum. , içe, damarlarıma sindire sindi- - Hayır, yok . İşinde.... sinden ziyade babam beni onı 
Cebredemezlerdi, işkence e- Demek,, beyni çıkarılmış bir a re yürüdüm ! Dedi. kollarına sürümek, kendisi d 

Etem izzet dip sürüyemezlerdi! dam gibi, şuuru yok olan canlı Aşk, cesarete arkadaştır.. - Nasıl olmuş ta gitmiş! lki kapılanmak istiyordu! Bu z~ 
. 'b' h k ld d 

0 
Onun içindir ki, annemin son bir makine gibi; hatıralarını, ya Cesur yürüdüm. Cöğsümde yüz altını bir de arkasında dağ hissetmesini bilen kalpler içıı 

bir ınsan gı ı. ~~en a ınla-ı Deyiı ıoyuna ağlıyor m. sözü kafamda kurtarıcı bir ay- şadığı anlan unutan bir buı;ıak ki darlığı, kalbimdeki çarpıntı- gibi koca Paşası olduktan son- müthiş, boralı bir io1°an kayna 
cak, heme ngöturulecek, hemen da, ısrarla devam ediyordu: · · ~J paşanın kolları arasına bırakıla- _Kızım sus .. Ayıptır!.. dınlık yarattı, gözlerimdeki ya- ruh hastası gibi gelmıştım. yı gidere gidere yürüdüm, güne rar insan işe gider mi?.. ğı idi. 
cağım! Bundan korkuyordum, _Kız mı değilsin?.. şı kuruttu, zihnimdeki darına Bir köpek beni uyandırdı; o- şin daima dünyayı aydmlattığı, . . . .. . Fakat, annem bana benirrı g 
buna ağlıyordum, _ Birisini mi seviyorsun?.. dağnıklığı giderdi, beni ayağa nun havlaması, onun çırpınması karanlığın gözlerimizde olduğu Annem, sustu. Fakat, ben de bi mukabele etmedi. O, her ": 

kaldırdı . onun topraklan savurması, o- nu bile bile yürüdüm!. vam ediyordum : kitki gibi yumuşaktı, ince~ 1 

- Cahit beni kurta~!. '. = ~~~:ı:ıg-~:;!:=;din?. • Annem , nun yerleri kazıyıp pençeleme- * * * - İşi ne yapacak? .. Efendisi şefkatli idi. Babamı, onun dııŞt 
Diye inliyordum. enım ar- _Hah .. İşte böyle .. kalk si! Tekrar eve döndüğüm zaman ona bugün de beş on altın verir nüşünü haklı çıkarmak ve·· Bt 

karodan annem de geldi: - Beni nedeye üzüyorsun? .. otur, sus .. Ne oluyor ki? ... de- Ve .. Burada, bu tepenin üze ferahtım, kendime hiikimdim, di. neticede benim menfaatim otdı 
- Ne oluyorsun kızım?.· - Anne acmayor msun?.. di. Fakat, ben de hemen: .rinde, bu fıstık ağaçlarının altın cesurdum . Yükli ne ... Taş atıp ta kolu ğunu anlatmak istiyor : 
- Ne varı.. Ve .. Son bir söz beni ayılttı, _Rica ederim anne şimdi da, bu köpeğin havlayışı karşı- Evde yalnız annem vardı, l)o. yorulacak değil ya?... - Kızım, baban da fena de 
- Neye ağlıyorsun?. cesaretlendirdi: benden hiç bir şey sorma!.. sında boğazın rüzgarını alev a- ni görünce : Bir kaç kandilli selfun, beş miyor ya .. Paşa gibi bir k~3. 
Diye beni canlandırmaya, - Ucunda ölüm yok ya .. İs- Dedim, odadan hızla çıktım. lev yanan ciğerlerime doldur- - Kız sen delisini.. , on "Allah ömürler versin,, le olmanı kim istemt'z. Senin ıyı 

kendime getirmeye, teselliye temeyorsan varmazsın!.. • * * dum, doldurdum, yüksek sesle Dedi. , yine ya seni, ye beni Paşaya piş !iğin için!. . 
ı:ğzımdan bir keli~e almara ~a 1 Öy~e ya .. Ucunda ölüm yok- Bir odadan çıktığımı, bir de serseri bir sesle, rüzgiirlara ka- - Nereye gittin öyle?... keş çekerdi!... Diye, müdafaalarını yapıY0•

1 

!ışıyordu. Halbukı, ben hıç bır tu. Bır mahkeme karan yoktu. Balta limanı korusu arkasında tılıp dünyayı bir uçtan bir uca -Şöyle biraz dolaştım. Ha-1 Annemin hiddeti gittikçe ar-, du. Bazan sinirin en hırçın."'~ 
şey işitmcyor, hiç bir şey duy- Bir kan~n yoktu.Gırtlağıma da- ki tepede, fıstık ağaçlarının ·• 1- dotaşacak sesle haykırdım: va aldım... . tıyordu. Baktım, eli ayağı titri- betlerine tutularak, bazan ınb 
mayor. yanan bır satır yoktu! İstersem tında yorgun argın oturduğumu - Cahit. • Dedim. Babamı sordum: , yor. B n de üzüUiyordum, ben rek, vumuşayarak annem!e 
_Bırak aııne... evlenirdim. istemezsen evlen- biliyorum. - Cahit!... -Rüştü Efendi evde mi?. ı de kendimi kaybetmeğe baslı- (Bittm:dı) 
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1 Muhabir mektupları.. 1 Bu şeraitle hiç 'I Poliste jl 1. Hakkı B. 
''R . ·ı 1 b l bir şey yapılamaz Ceset kimin Devlet Bankasına nasıl 

iştirak edilecek? eşıtpaşa,, ı e ne Ü uya (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Ocak riyasetinden 

çekilmiyor mu? 
b ·• ı Mu""ntehir Zı"ba H. tı ise 35 kilometreye alıg o - Darülfünun terbiye müderrisi 

l<aradenizin en işlek bir iskelesi - Güzel Amunşatduro.lu yakasındaki yollar namında bir kadın İsmail Hakkı Beyin s. c. Fırka 
smdan istifa edip etmediği bir geçen bir yolculuktan sonra... Programa dahil yollardan Zavallı kadın, oğlunun mesele oldu. İsmail Hakkı B. 

Bankanın hisse senetleri bedelleri 
ne suretle tesviye olunacak? 

Kuvay1 mil/iyeye çok bayak fı/zmetlerae bıı/ıman lrıebolu tskeles 

Selami çeşme - Maltepe, Üskü- şimdilik yalnız İstanbul ocağı 
dar - Şile, Maltepe - Kartal yol- dayağından intihar etti riyasetinden çekilmiştir. Fırka- Cümhuriyet Merkez Banka-ı 13/ 10/ 930 tarihli Maliye Veka 
lan bitirilmek üzeredir. Evvelki sabah Dolma bahçe dan istifa etmiş değildir. , sına memurların ;ştiraki hak- !eti tahriratr umumiyesinde tas-

Yıalova - Kaplıca yolunun açıklarında bir kadın cesedi bu Fakat söylendiğine göre Fet- kında dün Maliye Vekaletinden rih edilen halde yani maaşı yüz 
ilk beş kilometresi bu sene biti- lunduğu ve hüviyeti meçhul bu hi B. bu istifayı da kabul etme- Defterdarlıoa şu talimatname ve emsalinden fazla olupta kü
rilecektir. lunduğunu dün yazmıştık. Meç diğinden israr edilirse İsmail gelmiştir: b · suru için hisse senedi almayan-

Mütebaki kilometresi çok a-
1 
hul cesedin Üsküdarda Hayred Hakkı B. tekrar ocak riyasetini Cümhuriyet Merkez Bankası !ardan 12 taksitte tahsil oluna-

rizalı olduğundan ancak bir se- 1 din Ç_'.lvuş mahallesinde külha~ deruhte edecekmiş.. (15,000,000) lira sermaye ile caktır. 
ne sonra ikmal edilebilecektir. sokagında 6 numaralı hanede_: ı- Diğer taraftan İsmail Hakkı teşkil olunacaktır. Her hisse Şu halde: 

Yalova- Karamürsel yolu kamet ede.n 50 y~şlarında Zıba B. arkadaşlarına Darülfünunda- yüz liralrktır. Hisseler A. B. C. Maaşının tutarı yüz liradan 
Yalovadan itiba~en Gazi cif- Hanıma aıt oldugu anlaşılmış- ki mesaii ilmiyesini her zaman D. sınıflarına ayrılmıştır. D. sı- az olanların bir hissesi. 

liğinden geçerek Karamürs~le tır. Ger~k akrabalarından ve ge tercih edeceğini söylemiştir. nıfr Türk Ticaret müesseseleri- Maaşının tutarı 100 ila 200 
giden yolun 5 kilometresi bit- rekse Zıb~. Hanrm~~~komşula.:ın T kt·· .... h f ne ve Türk tabiiyetindeki eşha- liraya kadar olanların iki hisse-
mek üzeredir. Marta kadar mü- dan yaptıgımız ta ı ata go~e ra Or JUrı eye 1 sa mahsustur. si. Maaşının tutarı 201 i!a 300 
tebaki 10 kilometresi de hitam ~za_vadllı~n ~? yaşı1:1d~ Nu~ret ıs Ankara, 8 ( Telefonla ) - Hisse senetlerinin Yüzde kır liraya kadar olanların üc; hisse-
bulacaktır. ~ın b~ ~~az v~ ış~z ta 

17;ı;- Traktör juri heyeti bu akşam kı Banka nizamnamesinin Hü- si. Maaşının tutan 301 ila 400 
Yalova - Bursa yolu münaka- . an ır1?ff u.v.~r ır. u~.CX:.11 d a toplandı. Rapor üzerinde müza kilmetçe tasdikrnden itibaren liraya kadar olanların dört his

sası bugünlerde açılacak ve ge- ıma va ~ esı ı e para ~~zun ~n kere cereyan etti. Karar, bir haf nihayet bir ay sonra tediye edi'. sesi. Maaşının tutarı 401 ila 
lecek banyo mevsimine kadar kNavgateberd ve anb~sınhı f overmışl. taya kadar verilecektir. lerek banka faaliyete başlaya- 500 liraya kadar olanların beş . . usre un an ır a ta evve . . R.eı/t Pf!fa vapurundan: "Ar-' rile temayüz eden Reşit Paşa ınşaatı ıkmalolunaca.ktır. Kan- akşam üstü eve gelerek validesi Şükrü Kaya Bey ~ktır. % otuzu nızanmenın .. tas hissesi. 

tı!{ kış geliyor Erzurumlarda vapuru aheste beste boğazdan lıca .- .Bey~oz.yolu ınşaatr 19 ni bulamayınca sokakta kapının d~den alt: ~y.soı:ıra ~e m,ute- On sekiz ayda tesviye oluna-
'le İtin var? diyenleri dinlemi çıkarken bizde yemeğe otur- teşnnısanıde ıhale olunacaktır. önünde beklemiş Ziba Hanımı BALIKESİR, 8 - Dahili- bakı% otuzu ıkincı tediyeyı ta- caktır. Bu nisbetler fevkinde 
~et'elt yolcuİ~k tedarikine baş- duk. Yemekler nefis olduğu gi- Şil~ Y?lunun. Teke: Ağva eve geldiği zam~ sokak orta- ye vekili Şükrü Kaya Beyfendi kip eden al~ ay zar~ında tediye hisse senedi yazılmak caiz ve ~dını. Senenin dokuzuncu ayı bi servis te iyidir, Yemek zama k;smı ıstıkşafı ıcra edılmekte- sında saçlarından tutmak sureti refadatlerinde jandarma umum olunur. Tesıs hey'etı tarafından şayanı arzudur. Ancak bu fazla 0

lduğ11 halde h8la eksilmiyen nr gündüzün gramofon ve ge- dır. . le yere yatırmış ve fena halde l<~and_:ını Kaz1,?1 pap. ve m~i- y~pılacak ilan üzerine bankalar larm bedeli memur olmıyan hiı lıotucu ıı.oaklarda öteye beriye celeri de radyo. v.ardır .. so.f,;~d?- . İnş:atına b~şlanmış .?ıa.1:1 S'.- dövmüştür. yetı erkanı oldugu h~lde bug~n ~~racaatlan ~ayda ba.şlarlar ve sedarlar gibi tediye olunacaktır, ~°tınaktiln sıanım burnuma gel- ki ekmekler, hızım .~ı.l~ı~ımız lıhtaraga ve Sunnet . koprulen Oğlunun bu insaniyetsiz mu- saaat 18,5. 1:8; Balıke~ıre. g~lmış, yuzde onu peşıncn te?'.yeye ali- Belediye, Mülhak, Vilayet 
~ti. Va~ kaçıracağım kor ekmeklere benzemedıgı ıçın, ne beton a:me ol?rak bır seneye amelesinden fena halde mütees hararetle ıstıkbal edtlmıştır. kadarları davet edebılırleı:. hususi bütçelerinden ve mües-~tıell ile muttaaıl koşuyordum rede yapıldığını sordum me- kadar bıtecektır. sir olan Ziba Hanım cuma günü V k'l B efendi istasyonda Banka muamelerı sesattar.. maaş ve iicret alanların 
~· a_<iaın akıllı da terliyordum. ğer ki !-Ieı~ş~n!i M.ustafa usta ' Yol vergisi vermiyenlerden evden ~ıkara.k Üsküdar iskele- bilha=s~ Ak~i.sarda 'halk tarafın Devlet mücssesatı paraları ~yrıi tcshilattan istifade ettiril· 
eıu t•ıyle ıel~~e~ kaı:şı .mah namında ?ırısıne ıdare tarafın- inşaata sevkedilenler 1 ~ gün ç~- sine dogru gıde~ken yolda akra dan fevkalide tezahüratla istik- faizsiz olarak bu bankaya tevdi meleri için merkezlerine yazıl. ,tıp ltalınamak ıçın ışlerımı ya- dan suretı mahsusada vap~rda lıştırılmakta, hem vergı vermı- balarından Haılıt Beye tesadüf bal . 

1 
t olunur ve banka banknot ihracı mıştır. 

p,... 1 h d . ..k 11 f' . ve teşyı o unmuş ur. M d l h ~·ıı Yamalak bırakarak vapura bu cins nefis ekmekler yaptıı:ı - Y.en, em e ınşaat ~u e e ıy~: ederek üzerınde bulıman 12 lira ve emisyon hak ve inhisarlarmı ü erris er isse 
°!tuın. Rıhtımın sıcak ve kız- makta imiş. Vapur hareketın- tınden kaçanlardan ıse tahsılı yr vermiş, ve oğlunundan dayak haizdir. l l 

tııı t&fları üzerinde yürürken den evvel Müdiri umumi Sadul- emval kanunu mucibince yüzde yediğini ağlıyarak anlatmış. Ha nüz tesbip edilmemiştir. Bundan maada altın ve altı- a ıyor ar ~ lakeleye ayakbasacağımbir lah Bey tarafından bizzat teftiş elli zamla tahsilat yapılmakta- !it B. teyzesinin halini şüpheli' 2 - Balatta kunduracı İsma- na kabili tahvil ecenebi dövizi Darülfünunda bütün fakülte· 
~~ltıan~a h~al kıyfe~li bir a- edilmekte ve her tam~ gezile- dır. ~u hus?sta bakaya bırakıl- gördüğ~ cihetle, ~r~a.sınd~n ta- il Efendi ~e Kantarcılarda k~ alıp satar diğer bankaların is- !er müderrisleri Devlet banka· t elınde bır deste bılet oldu rek nezafet ve taharetın yolu~- madıgı temın olunmaktadır. kip etmış ve kendısını denıze a- duracı Alı Ef. kira mesel~sın- konto ettiği Tüccari senetleri sına hissedar olduklarına dair 
1~ halde korka korka mütered da olup olmadığı tetkik edıl- 11 kilometre tarken görmüş. Halit Bey ile den yekdiğerile. kavga e,tn:ıış, A mükerrer iskonto eder. Esham senetleri imzalıyarak vekalete 
ıt lıatvelerle yanıma yaklaşa- mektedir. Üsküdar _ Şile yolunun 34 oradan geçen yolcular derhal li bıçakla İsmaıl Efendıyı kar- ve tahvilata mukabil avans ve- göndermişlerdir. Şimdiye kadaı ~~k kulağıma bir şeyler fısılda- . d . 1 d k. Ş f üncü kilometresinde Ömerli Ziba Hanımı kurtarmışlar ise nından yaralamılltır. rir. Hasılı bankaların yaptığı 50 den fazla müderris hissedaı c'la~ istiyordu, adııttı bir dilen- Eskı C e".'ıkr erAe ıl Ke~e- köyü civarındaki İrva deresi ü- de zavallı ~adın: " Beni ne ka- 3 _ Aksarayda tramvay cad muamelelerden ancak en sağ- olmuştur_. _____ _ ı •ıv .1 Resan anı , rs an, ;.µ, , d k t b · · l 
.' esı O: H' p Al" s zerine ınşası mukarrer 70 met- ar ur arsanız en gene ıntı- desinde Mehmedin meyhanesln lam tarını yapmag" a mezun olup Mme Mı'halakopu os ve 'll:f _ _,. d k k h lan asan aşa ve ı a- d •· d . . Ani 

•· e .. ,uı o uz uruş rı tırr: . p' 1 ·ı · d'k' E re uzunluğunda beton köprünun hare ecegım,, emıştır. a- de rakı içmekte olan oyuncak- maddeten manen bir bankanın E 8 A · · ·ı r-11taııı vereceksiniz!,, dedi ve ıp taşa .vapRur ~rıpe şımCu'~ınhı u= ayaklan bitmiş ve köprünün şılan Ziba Hanım fırsatını bula rı Halil dig"er bir masada otu- en kuvvetli ve tehlikesiz olması nis · hnaya gıtti er 
" et •-- k · d' 1 ge zmır, eşıt aşa, ·· · · k k d' · · k d · " ' · · · ·· · <:!ahr' · d b l kt 1 .... ıımc ıste ı . ' A k rlarmı mu mutebakı aksamının ınşasına ra en ısını te rar enıze at- ran ve gene Halil ısmınde olan icin lazım gelen butün evsaf ve v<' ımız e u unma a o an 
"b • 1 d' rıyet ve n ara vapu . 'h . . , y H . · kT · ~ c:ıaydı oradan defo 1,, de ım k edersek 0 zamanlar ne başlanm:ştır. Yalova yolunun mı§ ve ıntı ar etmıştır. ~ahısla kavga etmiş ve bıçakla şeraiti haizdir. ıman ancıye ve ı ının zevce 

e YllrlldUm o, muttasıl: k:~::etehlikeler içinde seyahat ilk kısmında da iki beton köprü Cesedin üzerinde geç~n cuma ağır swıette yaralanmıştır. Ca- Muafiyetler: si Mm. Mi~alakopul?8 dün ~a.g 
.. "~ ~ si:>ylüyors~ on~~·a eylediğimiz anlaşılır. Karade- y~~~_mak üzeredir. Topkapı - gününe ait bir bilet ile bir mik ~h, bu ciı:ıa~eti işledikten sonra Bankanın hisse ~enetleri ~.am y~ vap~ru ıle ve Atına se~ırı: 

IO}'J,e~, dıyerek ve. gözlennın niz yolcuları 0 vaktin idarei Kuçukçekmece yolunun taş ha- tar para bul~ırm:ıuşt\U'. c;set fırar etmıştır. ga resminden ve dığer rusum- mız Enıs BeyM; b~raber At~1 ~ıuı suratmıa çevırerek gazu- maht1usa vapı~rlarından "Şeref zırlıklarına başlanmıştır. İlk Morga nakledılmış ve vak aya 4 _ Tahtakalcde Saffetin dan muaftır. ya hareket etınıştır. Mad~ r 
~~la beni kor\;utmak Resan vapuruna bir kutsiyet baharda asfaltı yapılacaktır. müddeiumumilik vaziyı:t etmiş kahvesinde hamurkar Abdullah Posta ve Telgraf muhaberatı hala~opulos rr~tıkmdayMu tehıt ıatg; d " 8 k'l 1 1 t' d" C ed' .. . d k b'I . "b' d "'ldi H . t komısyonun Tur v. unan e or ul... te izafe ederlerdi ve 0 vapurun ı ometre o an s ınye - ır. es ın uzcnn e çı an ı e henüz teebit edilemiyen bir se- ücrete ta ı egt r. anç en . hh 

1 
.
1 

y 
, tedenberi gazeteler Rıhtım aşınmış yatakları içinde garip Maslak yolunun asfaltı bitmiş- te nazaran Ziba Hanımın Kadı hepten dolayı Nazmi isminde getireceği levazım için gümrük yetı m?ra k~sa arı ıhe. d un~n ~ltk:etinin böyle bir ayak bastr sesler çıkararak dönen makine- tir. köy vapurlarından kendini deni- bir adam tarafmdan kasığından resmi alınmaz. Banka bütün his ıefare~ e~ ı ve işa d~lı .0 s.t a-
,~l'aeı tahsiline hakkı olmad.~ı sine manalar verirlerdi. B' . . b 'k' . k ze attığı söylenmektedir. bı~~ı..ıa ağrr surette cerhedilmiş sedarların mümessillerinin dai- rı Tt~;akınh an ;eşy e hı hmıhştır. 
'" ııö ı 1 ınncı şu e ı ıncı ısım G' ı· k f b 'k ~ k ld 1 . k 

1 1 
d .d 

1 
ur eyetı mura a asın. ll>ıı.y er er. . . . . Reşit Paşa süvarisi . İzzet ız ı ra ı a rı .ası tir. Mec,ruh hastan~ye a ırı - mı ontro u a tın a ı are o u- dan Muvaffak Bey Hariciye v~ ~~er Rıht~ şır~etı böyle bır Kaptan tecrübeli ve mahır .?ı- başmemurluğu Fcriköyünde Havuzlubahçe so mış, carıh firar etrmştir. nur. .... .. kilimiz T>evflk Riiştü Beyle zev ilıiı ita mali ~l!IC ü~tU başı te- duğu kadac ~a nezaket. ve hus- Polis üçüncü şube müdür mu kağında 48 numaralı meşhur 5 -Sirkecide Türkiye otelin- Tem;tt~u.n te~zıı: . cesi namına madama bir buket 

lı>' ve ıtr"tın Uniformasını ta nü muamelesı ve pek zıyad~ ~~ avinliğine tayin edilen Şinasi müskirat kaçakçılardan. Hara- de oturan Abdurr'Czzak Ef. ile % Yırınısı. i~tı~at akçesıne: takdim etmiştir. ~\ı: an m.emurları kapılara . k~~ şell ve şen b~lwı:n~sı kendısını Beyden inhilal eden birinci şu- lambo Dimitrin.in h~esınde400 Kumkapıda oturan İranlı Celil o/o ~ltısı Bınnc.ı Temettü ola Ha an borsasında ~U &le gıren yolculardan gö~~ herkese sevdırınıştı~ .. Ça.rhçıba- be ikinci kısım Baş memurluğu kilo salamura. 200 kılo.luk bir ve Sava Ef. ler kavga etmişler, ra~ hısse se°:~tle? ashabına no- yv fi 
•tıı.ı. iere ~ere ayak bastı P şı Memduh Bey bırıncı sınıf na Ankara polis merkez memur kazan, 20 kilo rakı 60 kılo kuru Celil ile sava Abdurrezzak Ef. mınal bedel uzeı:ınden: tas ye 
~ tahııı •tt~rslnl Bununlabe- çarhçılarından olup so nderece larnıdan Kemal B. tayin edil- üzüm bulunarak müskirat me- yi yaralaımışlardır. Kalan% beşı memurlara ve Aldığımızmalftmata nazaran 
bı.ı ~teşyi !çın bir çok zeva~ meraklı bir zattır. ?ece ıı_ykıı_su miş ve işe başlamıştır. murları tarafından müsadere o- Ağaçtan düşmüş ~ onu f~~kalA~e ihtiyaat akçe hayvan borsa~ııı:ıda memurlara • 
. ,11 ,Pılardan geç_mekt~ ol~~k- nu terkederek makıne daıce~ın- Milli talebe birliği lnnmuş ve kaçakçılar hakkında . . . d b' sıne ve muteba~ı o/o seksen be~- rasmda bir tasfıye yapılaca~tır. ~ cıhetıe bunları tcfrık mum den ayrılmamakta ve makine- . .. takibata baıtlanmıştır. Eyı?te K~an ısının e ır .. ço ·:ten yarısr hazıneye ve yansı ı- Şimdiden beş memurun tasfıye-
~lıtn olamıyacağından vapur !erin saat gibi işlemesine hasn Bır ~udde~. evvel kap~~~ Dünkü cerhler cuk; çıtlenbık ağacından duş- kinci temettü olarak yine hisse ye tabi tutulması takarrür etmiıt 
ta'- Panyalarile bir itllif yapa mesai eylemektecilr. Vapurun olan Mılli Turk talebe bırlıgı .. .. . müş, yaralanmıştır. senetlerine tevzi olunur. İlk Uç tir 

1\ bil ti werinden rıhtım yeniden faaliyete geçmek üzere 1 - Vefada tutun amelesın- M . . ı . . fıat. e er ti! diğer kaptanları da çok kıymet- d' D ··ıf·· f k"lt 1 . k d C 1 Ef nı'n evine giren etresının parasını ça mış sesne zarfında senevi % altı bı- Bu tasfiyeye sebep borsa res-l ... eınrn da alınmaıır sure e 11 d' 1 ·ı R 't p ır. aru unun a u e en en en ema · . . .. . . hhü . .
1
. .. b ·ı b"'t 

"11 ın il · lurıd mevcu ıy~t erı e eşı a~a- d' al b · !erini te kil SaHlhaddin kendisini yakala- Beyoğlunda Hendekte oturan rıncı tcmettu hazınenın taa - min:ın tenzı ı munase etı e u 
ll esele hall~ed bmış o u. yı sevk ve ıdare eylemektedır- ı t ke .. e cedı;ı~yet B' l'k ş . mak 'stiyen ev sahibini bıçakla Koço evvelki akşam metresi dü altındadır. ÇC'llın daralmış olmasıdır. ~ er ne ha ıse en o yapış- 1 Vapurun doktoru Besim etme uzere ır er. ır ı yenı- ı ' . , b. M 1 · t' k ulü 

'ıı adamların elinden yakayı er. . . . den teşekkül edince talebenin ağır surette yaralayıp kaçarken Mariçanın .evine ~ıtmış -:e ır emur a~ın ış ıra us . T·· ki . 
1 '~arak va ura irme - e mu- Beyı eskid~nberı. tanırım. Se- ihti a tarı örüşülecek kitap polisler tarafından yakalanmış aralık Marıçaya aıt 400 lıra kıy Ordu Erkan ve mensubinlrun ur yerun tavaHutu mu·:· 

'ffak oldum pve d~er y~lcula- vimll ve kı.bar bır doktordur. me:C1:si h:ıledilecekti~. Her kaldırılmıştır. metinde 12 tahvil çalarak kaç- ve Alelilmum Devlet memur ve BÜKREŞ, 8 ~·A:· - M. Mı
' da neler a tıklarım bili.ha- Üzerlmde bır ~~r~a kırgınl~k fakültede bunun için murahhas- Mecruh, ölüm halinde hasta- mıştır. Hakkında takibat yapıl- mUstademinin vaki mü~acaatl~ ~o~csko gıu:etecılerın haftalık 1

' llğrendiu{ 1ku olculardan var diyerek kendı~ıı:ıden asprın !ar se ilecektir neye kaldırılmış hiiviyeti he- maktadır. ra binaen hissedar olabılmelen ıçtımaındaki beyanatında, Ro~ kısmı utandıkl~rmdan ve istedi~m z.aman ıkı tan; ~~ar- ··•••CCOCCCCCOC••••• ••••••••••••••••••••• için Yiiksek Başvekllletin 11/ manra ile Sovyet R,u~~a.aras~-
t le d b b' h· k san bır şeyın kalmaz e ı ve R T T A u B E R 8/ 930 tarihli tahriratrna mer- da bır uzlaşma temını ıçın Tur-~ıa:~~ırın~a: p::~şl~~ ~e filh8:kika ~a öyl~. old~! v.apur- R ı• c H A 1 but talimatname mucibince hü- kiyenin tavas~ut ~eklifinde bu-

'it •·k d 1 ldukl r <la ıdarenın muf~tt.ışlerı1:1den kilmetre bazı teshilat tetmin e- lunduğuna daır bır Romen ga-ı.l "' ımr a yo cu o a ı k .. k dı Halıt B " . . . k . ti 
'

1 

aııl dı d k rt ı _ kayma am mute aı · • • k d • "b dilmiştir. Talimatta göstetrildi- zetetsının neşnyaatını atıye e ~t Ve md.~ ğıını adn u u m~ş- ile yüzbaşı mütekaidi Rıza Bey Zamanımızın en meşhur opera mugannısı bu a şam an ıti aren ği verh!le devair maaş ve ücret tekzip etmiş ve demiştir ki: ~ ı11er er e vermemış . . . k lcu " . T" k' .
1 

k · · ·· ~dir: Bu tahsildarların yolcu- de vardı. Bırmcı ?nıara yo . · bordroları umum isiml~ri ihtıva ~r ıye ı e ç_o ıyı munase-
1 tıı Yakalarına yapışarak para ları ar9:s;nda H?~bı~e mektebın N A J •ı K s 1 N E M A s 1 N D A etmek üzere tanzim c_:dılecek ve b~~· .ıd~e .~dıyo~uz. Fakat, ~alarına bir nihayetverilse fe de dahılıy~ :ıab'.tı~~z ?lan kay: yukarısına (Cümhurıyet Mer- Turkıyenın böyle bır tav:~su~u 
~ Ol.naz. Çünkü bu sureti ha- makam mutekaıdı '.-'dıl B~y Gı kez Bankasından ihraç edilip kat'iyyen mevzuu bahs degıldır. 
~ı~et bir vesilei nizadır ve bir resun Orta mekt~bı muallımle- s EVG 1 L • N 1 N s o N s Esi talebimiz üzerine hazinece na- * * * i\ıtitı de bir zabrta vak'asma ri;ııden ol~u~u cıhetle. ,0ı:aya 1 mnnıza mubayaa olunacak hisse Romanyada çıkan "Lupto" 
1·'>'dan vermesi çok muhtemel gıtmekte ıdı. Ben kcndısını d~r senetleri bedelinin sureti tesvi- isimli bir gazete ortaya böylcı 1

t. h.aı ta~dım ve sonra da ~endı- Filminde hakiki zevk sürur ve haz içinde bırakacaktır. ycsi hakkındaki talimat ahkA.- bir şayia atmış ve ilaveten Tür-
Vapurda sı benı tamdı. Ben ta.l~belık ha- Bu film Almanca sözlü, şarkılı yapılmış filmlerin şaheseridir mrnı kabul eylediğimizi ve işa- kiye'nin Rusya ve Romar~a a-~ ~I eşit Paşa vapurunun aldıoı yatımı o da mürebbılık zaman A Uf p th l" .. 1 •• d •· havadı"slen" ret ettiğimiz miktarda hisse se- rasmda bir tavassut icrası için 

Q c ı . . . .., 1 d hatır ı a·k ç- 69ea a - a e ses ı soz u un a . İ , . . h d 
ti, U arın beş altı mıslını teş- arını er e~ e ı -:e .ge 

0
.., • nedıne talip olduğumuzu natık talya nın ılhamıle areket e e 

~.,,, ~clenler teşkil ediyordu. mi~ zam~ oh~r .kı.hayalı cı~n COeCCOe OC•••••CO G bordrudur.) İbaresi yazılarak ceğlni yazmaktadır. Bu gazete 
lı~ .clce vaQurun içi pek kalaba deger hakıkatmı hır ~a~ dakika •••• P A U L W H 1 T E M A N N •••• BugUn memurların ismi mesken kirasr diyor ki: 

.~t 
1

kcn vapurun iskeleleri kalk yaşa~t~~ı. · · Karad.~nız~n meş- G L O R Y A SİNEMASINDA ETDll S(NEMISINOI ve müktesep hakların istilzam "İtalya'nm Balkanlardaki lı~ 
1 

ıaınan içerisinde bir tenha h~ ~~~ dalgaları uzerınden 10 Ilı 1 1 ettiği zam hariç maaşının tuta- faaliyeti artmaktadır. Bilhassa 
l~b "e rıhtım üzerinde de bir ka mıl s~ at.le kayarak karanlık!~- CAZ BAN D Ki RALI Söalil ve şarlcılı n yani Baremdeki emsal ile hA.- bir Türk-Macar - YUnan Bul-~,ııa~ık husule gelmişti. Dışar- ra dogru ıl~rlc_:mekte olan R~şıt Jıı NIGMPIEfti srlı zarbı ve alacağı hisse anedl gar zümresi teşkil edilmek iste· ~tıkıçerden sallanan muhtelif P~şa geceyı bıze. rah~tça geçırt- 1 [ılı ve imzası kayıt olunacaktır: Bu niyor." 
ı, teki mendiller havada he- n:ıış ve. s.abahleyın .hır ~~d~r Filminde büyük ~bir muvaffakiyet kazanıyor cetveller Maliye VeklUetinde Diğer taraftan Havas AjallS{ 
. btılar resmederek sall~or ~ısı:~.~çı~de davudı seslı dUdu- •••••••••••• + •••••••••••• Müm•asllosl: Sobhır yıldı• cem olunacak ve peyderpey Tevfik Rüştü B. in .h~kUmet ri-
~d azan yaşlı nemnak gozlere günu otturer~k .Yı>l aldıktan son COR iNE GB FFITB mahsubu yapılmak şartile be- calile temas edcceğını Avrupa ııutr temas eden bu veda ve ra Kaştamonının ormanla mes- İn j dellerl hazinece bankaya !Sdene gazetelerine bildirmiştir. Bu ~t arakat remizlerile selamet- tur dağlarını bize temaiill etti- ••• cektlr. Memurinin bu suretle ziyaretlerin gene mezktlr Ajans 
i ,~: ~ekrar mülakatlar temen rerek saat 12 de şan!r.ve kahra- MADAM DORZIAT run PlERRE MAGN1ER ve GIL ROLAND tııhAMul eden borçlan Maliye bu ziyaretlerin İtalyanın muza-

~:Yo;du. . man İneboluy~. demırı atmıftı. ilt verecelf GALA MÜSAMERELERINi: mıhsuı biletler yannlrl puar- ettlr:mJ:!5 ~:.:~bil 0f:~;;1 ~ Vek!letinln teııbit ve iş'ar ede- heretlle Balkanlarda bir zümre 
ld Y~ıaefaın vapu.rl.an ".ap~rda altıy~z P_~rça eşyayı ttıl günUndınltlbaren FRANRlZ TiYATROSU glfılerlndı sıulacıktır ohmlır. Otomobil 11hlbl ceği tarihten itibaren maaşların teşkiilne matuf olduğunu illlvı> ~~ı:~enın vapurları ıçınde çıft tıcanye ve ikı yuz kadar da ••••••••••••••• ~~MM~+~MM~ Sıher Haııım dan on sekiI ay ve taksitte v• edi.vor . U ve ınuzeyyen salonla- yolcu vardır. R. K. .. --· 
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• Türk-Macar dostluğu \ rek Macar ve gerek Sırpların y E N j. E V E R Ş A R p 
Bııdapeşte 7 (A.A.) _ Meb 

1 
muayyen ~~an bir sene ~üd?e.t . 

;an meclisi hariciye encümeni 1 ~arfında dıg.er t~raf t~bııyetını 
, ı • ! Turan Macar cemiyeti sabık ılhkraz etm~d.ık.len ktakdırlde .n:em 

azırlardan M. Bekar, bugün e. et_ araz.ısını ter etm~ ennı. a~ 
esty Hyrlap gazetesinde "Tü- rnıh"kr~ır. Bilihare bu .~~~det ıkı 
< kardeşlerimiz,, serlavhasr al- ~ ~et. arasında b~lıt~laf tem-

j d b' ak ı tını' ..: dıd edıldı. Kış mevsımı olmak 
n a ır m a e neşre ş .. r. . 'b ril b dah 

ı . M k ı d ·ki ·11 tın" kı ıtı a e unun altı ay a tem 
a a e e ı mı e sa didi h kkınd ki 1 M 

l ir 1arihı;eııi yapıldıktan ve ta- hü'-"'-a . ~'-dta ep cdd adil~ar 
1 hi h ·ı · 'k' 1 k • •wı.tetı taıauu an r e -

aı enın ı ı mem e etı asır- . M b" · · · 'k · 
'i b'rib' · k .. d 1 nnş ve acar ta ııyetını ı tısap 
ftal kı ı~e. a,:şı dmtu~lrta e e- etmiyen Sırpların bir Teşrinisa 

• e sev ettıgmı .. ay e tı en "d ı M · · · 
' · G · Türk' . . nı en evve acar arazısını ter 
~nra, yenı azı ıycsının k 1 • •-"- h .. ,_,,._ 

illi b
. T" ki 

1 
etme en mez11.w u ... wuet ta-

emamen m ır ur ye o - f d dilm' · · 
" 'k· ille daki ra m an emre ı'tır.400 aıle 

ugu ve ı ı m t arasın b ı S · · .. b h'l .. . be u suret e ırp ararısıne geçme mnase atı tes l ettıgı yan ı. b 
d'lm k d. B B k bu t ge mec ur kalmışlardır. Bunun 

• e te ır. . e ar, eı- ·· · d' ki Y\ı · ~ 
, ı iki mesainin inkişafını temenni uzebı:ıne 1.r ~_;biri g~slavM hıiku-

tmekt tdir me aynı •= enn acarlar 
e · , • , , • .. hakkında da tatbikını emretmiş 

Hindistanda ateş! tir. Bu suretle memleketi terke-
BOMBA y, 7 A.A. _ Polis den 170 Macar ailesi hakkında 

: ' uvvetleri ihtilalciler üzerine a- her türlü ttc&hilit gösterilmiş
• 'eş açınağa mecbur olmuş ve bu tir. Binaenaleyh, Macar matbu
• ıretle kendilerini dağıtmıştu. atının bu husustaki neşriyatı a-

l· .. · · sılsızdır. 

balyada muhalifler 

rır numayışci ile 3 polis yara- ------
1 • anmıştır. 

ı . 
ugoslavyadaki Macarlar ROMA, 7 A.A. - Roma ü
BELGRAT, 7 A.A. - Ava- rerine yürüyüşün yıl dönümü 
Ajansı tebliğ ediyor: Macar- münasebetile yapılaca' mera
rın Yugoslavyadan teb'idi me simden evvel şimdiki idare ale

,elesi hakkında macar matbu- yhinde bazı fesatkirane hazır-

icadı aay .. lnd• arzu ettl
ilnlz tarzda razmak ic;ln bir 
mUrekkepll kelem ••hlbl ol
mak mU111kUa oluyor. 

ÇUnkU, ltlnize en uygun 
kalem ucunu ı .. tthap edeblllr 
,,. tercih edeoeOlnlz renk ve 
cinsindeki kaleme gözUnUz 
lnUnde takdırablllrelnlz. 

Heryerde 

EVERŞARP 

Kalem ve kurşun kalemle-. . 
rını arayınız. 

L:muml accıı talan: . klnq· .\oı~ill ve 
Şu re kası Galata Ke\ orl.. Bey 1 lan. 

. ıtı tarafından neşrolunan haber lıklarda bulunmuş olmakla mar 
er ve açılan mücadele münase nun 20 kadar faşirm aleyhtarı 

1 ıetile salahiyettar rnahafilden İtalyanın şimalinde tevkif ve 
ıtideki malumatı aldık: ı hususi muhakemeye sevkedil-

Istanbul deniz fabrikalar umum 
müdürlüğünden: Trianon muahedenamesi, ge mişlerdir. 

.: Emniyet Sandığı emlak 
1 

Fabrikalar için dökümcü usta:;ına ihtipç oldujttından ~rt.n cdln
lerin bilimtihan ka~t \e l..abulleri icra i.. ılınac.;P;ından rr. ıiduriyeti 

umumiyeyc her ır;iin nııiracaatlan il:l.n olunur. 

1 
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1 
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1 
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1 1 
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müzayedesi 
Kat·ı karar ilanı 

M'rhonarın cin.ııı; ve nevi Ue Rorçlunun 
ıncvk.i ve muftımllAu ismi 

12604 Mevlevihane kapısında Hacı Evliya mahal
lesinde Mimar caddesinde eski 22 ve yeni 
12 numaralı 'tı;ı yüz seksen altı arşın arsa ü

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
letinden: 

\ak.arada yeni yapıl~n hastane., lıılzıs,ıhha mektebi., serum mü· 
c~~esesi ve memurin ikamet,;ahları b inJlarınırı l..a i< >1·ifer, ek l..cirik, ı;-u, 
tele fon ve Sthhi tcsi'3tına ait plln izahna ıneler rnp ve ihzar edil· 
miş old u j!; unıl a n C\' l'lcc hunları alnu k uzrc vckMctc mıiracaa t 

et m i~ olanların !00 lira mukab'lir.de 'cJ..alet h usu ~! kalem ınli<liir· 

llir,imdcn :ıl:ıhileu:kleri il~n ol ıınur. 

zerinde ka ~:iı bi r kat ta ıi ç oda bir toprak av •!!!!!!!!ı!l!!!!!!!lm!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ı!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!IE!!!!!! 

lu iki mutfak ve ahırı ve altmış sekiz arşm havi bir apartmanın tamamı. Musrafa Ağa 
arsa üzerinde ahşap bir katta bir ahırı ve üç 1335 3772 3884 Emirginda Boyacıköy caddesinde eski 2 nu 
yüz dokNn altı arşın bahçeyi ve bahçede iki maralı yüz seksen üç arşın arsa üzerinde, 
kuyuyu havi bir hanenin tamamı. Mürşit kagir iki katta üç oda, bir sofa, bir toprak 

Ahmet Ağa avlu bir koridor altında natamam arabalık 
45 320 16464 Çarşıyı kebirde Divrikli sokağında eski ve on üç bin yedi yüz bir arşın bahçeyi havi ah· 

yeni 72 numaralı seku arşın arsa üzerinde şap kısmının bazı kaplamaları noksan yeni 
kagir bir katta bir dtikkanm tamamı. Kad- bir hanenin tamamı. İsmail Hayreddin B. 

ri Bey 665 1100 3911 Beylerbeyinde eski Şemsi Bey ve yeni ikinci 
365 1190 19218 Üsküdarda Rwn Mehmet Paşa mahallesin- Yeni sokakta ~ki 8mükerrer ve yeni 11 nu-

de Medrese sokağında eski 14 ve yeni 18 nu maralı yüz otuz beş arşın arsa üzerinde ka-
maralı yüz seksen arşın arsa üzerinde ahşap gir iki buçuk katta on oda, biri küçük olmak 
üç katta yedi oda iki sofa iki kuyu ve ikiyüz üzere üç sofa bir kömürlük bir gusulane bir 
dok&an altı arşın bahçeyi llavi eskice bir ha- kuyu bir küçük antre bir balkon ve bir kuyu 
nenin tamaIDL Ahmet Hamdi Bey ve kırk arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 

1 855 1944 2317 Kartalda Nefsikasaba kariyesinde Üsküdar bin dört yüz yirmi beş arşın bahçeyi havi 
caddı:sinde harita 1 mevkiinde ve 1 numa- dahili ve harici bazı sıvaları noksan bir ha-
ralı otuz arşın arsa üzerinde kargir bir katta- nenin tamamı. Sadberk ve Hacer Mem-
yeni bir dükkan tamamı Etem E f. nune Hanımlar.: 

415 1200 2757 Tophanede Karabaş Mustafa ağa mahalle- 1185 3300 4010 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Kır! 
sinde Karabaş caddesinde eski 53, 53 mükcr langrç sokağında eski 1 ve yeni, 1, 3 numa-

1 rer ve yeni 55, 57 numaralı altmış arşın arsa ralı altmış altı arşın arsa üzerinde kagir üç 
üzerinde üç katta beş oda iki methal bir ko- katta beş oda, iki sofa, bir antre, iki mutfak, 
ridor bir mutfak ve on iki arşın bahçeyi ve bir sarnıç bir kuyu, altında bodrum ve dük-
bahçede bir kuyuyu havi haricen yeni tamir kanı ve üstünde çatı katnu havi bir hanenin 
edilmiş ve dahilen eski bel-ar odalarının ta tamamı. Strak Sergis Ef. 
mamı. Zehra Fehime H. 215 668 4025 Kasnnpaşada Sirkeci Muslihaddin mahal-, 

1195 3340 3239 Kadıköyünde Osrnanağa mahallesinde Mis lesinde Pişmaniye sokağında eski 47 ve ye-
sokağında eski 2 mükerrer ve yeni 34 numa ı;ti .73, 75 No. yüz ~rşm arsa üzerinde . ahşap i 
ralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde ahşap üç ıkı buçuk katta bır toprak antre, bın yani ! 
katta biri küçük olmak üzere on oda bir so- yetmiş üç numaralısı üç oda, bir sofa (oda-
fa bir mutfak bir taşlık bir hamam bir sar- !ardan biri eli.ger hane tarafından kullanıl 1 
nıç bir kuyu ve iki yüz on dokuz arşın bah- maktadır.) digeri keza üç oda, bir toprak an 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Nimet Mes- <tre, ufak bir sofa, bir mutfak (odanın biri 

rure ve Mebrure Tabınak ve Ümit Hanım- sandık odasıdrr) ve yüz seksen arşın bahçe 
!arla Celaleddin ve Harun Beyler yi havi bir çatı altında harici sıvaları dökül 

350 I 000 3403 Orta köyde Y enimeyhan.e sokağında eski ı 1 müş mukaddema bir ve elyevm iki hanenin 

1 
ve yeni 25 nwnaralr seksen sekiz arşın arsa tamamı. Şaziye H. 
üzerinde ahşap iki k,.atta ikisi küçük olmak 220 650 4153Boğaziçinde Paşabahçe mahallesinde eski Şe 
üzere beş oda bir taşlık bir mutfak bir ku- hitlik yeni Çeşme sokağında eski 26 ve yeni 1 
yu ve çatı katını ve yü,;t on beş arşın bahçeyi ' 44 numaralı yüz al muş arşın arsa üzerin-
havi yenice bir hanenin tamamı. Dilkü- de ahşap iki katta beş oda, iki sofa, bir taş-

şat H. !ık, bir mutfak, bir kuyu ve iki yüz on yedi 
665 5890 3818 Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde Ha arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

cı Ahmet sokağında eski ve yeni 9 numara- Ayşe Ferdane H. 
lı yüz on sekiz arşın arsa üzerinde kagir 805 2961 3811 Balatta Tahta minare mahallesinde Köprü-
dört buçuk katta on oda üç sofa bir mutfak başı sokağında eski 14, 14 mükerrer 14 mü_! 
bİı' mermer taşlık bir daraça bodrwnda iki kerrer ve yeni 50, 52, 53 numaralı yüz altmış 
odwıluk ve kömürlük ve on iki arşın aralığı arşın arsa üzerinde kagir üçer katta dörder 
havi bir hanenin taınaIDL Bil'asale ve : · - oda, birer mutfak, birer çini anıtre, altı mer-

vesaye Leman H. ve Sagiro Neriman H. diven başı, birer şahniş, birer balkon, odun 
230 81!1 3833 G~latada Kemankeş mahalle.sinde Moda- ve kömürlük, bir kuyu ve altmış beş arşın 

mıs ııokağında eski 10 ve yeni 12 numaralı kalei zemin mahallini ve otuz beş arşın bah-
otuz b~ş arşın arsa üzerinde kagir üç buçuk çeyi havi üç hanenin tamamı üç sehim iti-
kı1tt; ~stiln.de üç odayı hav.i bir mağazanın barile iki sehimi ve kale mahallinin nısıf his 1 
nısn hıssesı. Fatma Rıayet, Fahrünni- sesi. Hamdi Ef. 

sa Hanımlarla Hasan Hayrettin ve Mehmet Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
Necmetldin Beyler. hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 1 kinu-

1835 23160 3878 Hocapaşoda Karaki Hüseyin çelebi mahal- nuevvel 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat ikiden itibaren 
lesinde Del'vişler N?betane sok< ğında eski müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen) kİymetlerini ııeç 
9,1 mökerrer ve yenı 15,22 numaralı yüz dok tiği mkdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduiun-

/ ilan üç arşın ars.ı li~erined~ kagir dört bu- dan talip olanların mezkur günde saat dörde kadar Sandık idare 
çuk katta dokuz da1red~n ibaret olup otuz ,sine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vukubulecak mü 
beş _oda, sekiz mutfak, bır banyo mahalli, bir racaatların kabul edilmiyeceği ve mezkCır emlake evvelce talip 
k.ondor, bir çamaşırhane, dokuz kömürlük, olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka 
bır daraça, ayrıca bodrum ve methali altır.. talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çe 
da sened<;JJ..dükkan mahal~ kıraathaneyi kilmiş addoluna~aklan lüzumu ilan ounur. 

yangın yerinde 
70 ve ı 46 harita numaralı arsalar 
arasında 57,50 metro murabbaı 
arsanın metro murabbaına iki 

Ura kıymet takdir olunarak sa · 
olmak için açık münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şarrname
yi ıı;örmek için her gün müza
yedeye girmcl.. ıçin ihale gtinü 
olan JO te,rinbani 930 pazar 
günii ltrnzım mı•diirltiğline gel

meleri. 
* • • 

l5taıı bul lıelcdiycsindeıı: Bedeli 
k~li 29.3 lira 44 !..uru ~ plan 
Belıel.. bahçesi ı,111;.in o,unuıı ta
miri açık m ıi ııaka,aya konmu~

ıur, Ta liplerin ~artnamqi ve keşif 
cHakını görmek için her gün 
n:tmı y~dcyc girmek için ihale 
ıı;linu ulan 30 te~rinisani 930 
pa/.ar gımli levazım m iı dlirhiğü

ne gelmeleri. 

Danıl'accze mlidurlıip;ünden: 

'.\lıie cscye müktazi f.reyli 
havzai f;\hmiyes• i ' tihsalatından 

şartnamesi veı,:hilc iki yliz ıon\

latrı T c ivcııan kiiımırlin un 1 ka· 
nununvel <130 pazartesi p;[ inu 
saat on dörtte kapalı ;rnrl U'll· 

Jile mlinakasası icrn edilecd.tir. 
Taliplerin teminat akçelcrile 
muracaaclnrı. 

İstanbul müddeiumu
miliğinden: 

hanbu ldn hnlunan Diyan
hcl..i• mahker.ıc'i \ ;a,ıııd:ın 
, "cnp , "ad heyin hcnıan '~ ;;i . 

fe,i lıa~ına haı thti iian o'. uııur. 

İstanbul müddeiumu
m'iliıl'inden: 

llil:i mauniYet terki vıı '. ife 

edere!.. lst :ın lıula ::ekliği an l aşı· 

lan Keşan 1 Jukuk 1 !~kimi Şah.ir 

Beyin derhal mahalli memur!· 
yetine ha-re ket ermesi Adil ye 
'ekı\leti cdilc;.;inden bildirilmiş· 

tir. 

İstanbul 3 üncü icradan: 
Bir deynin temini istifası 

zımnında mahcuz olup bu kerre 
ikinci artırma usulile saatılma 
sına karar verilen bir beyğir ve 
bir İnek maa Buzanın Teşrinisa 
ninin 12 nci çarşamba günü sa
at 10 dan 11 e kadar Fatihte 
Atpazarında saatılacağı ilan olu 
nur. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

M·11 t vapurıı 9 
1 e teşrinisani 

PAZAR 
giını1 ıı.kşa-nı faal 18 de 
Sirkeci nhtımmdan hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, :\yancık 
am.mn, Ordu, Giresun, Trabzon 

Rlze,Mapavri ve l lope) ye az imet 
ve Vakfıkebir, Giirele ve Cnye· 
ye up;rayarak avdet edecektir. 

.\hır:ıcaa\ m,\h'l'l i: İstln ıu , 

:\leymenet hanı altındaki yazı · ı · 
hane. ' l'd el ' n l st~niı :ı l 115 ı 

Vapurlar 
(A il ~ZIA) ı apuru 9 teşrini · 

•ani pazu ( ltalya ve Yuıunis

tan) dan 
(STl·:LLA DlTALYA) vapuru 

9 teşrinisani pazar ( ltıılya ve 
Yunanbta) dın 
Yakında limanımızdan hareket 

~ecck ~apurlar 

(A BAZl.'ı ) vapuru ıo teşrini 

san i pa~.ıırtesi ( Burı;«lZ, V ırna, 
Köstence ve Odc~a ) ya. 

(STELL'ı. DİTATYA) vapuru 
1 S t~rinisani J>er~embe sabah 
tam 1 O da (Lloyd t:ksprcs) ola
rak (Pire, .Brendizi, Venedik ve 
Trieste , ye. 

(C .~ŞT.'ı Y.\) vapuru 15 tc~

rinisani cumane'i (Sellnik, Vo
los, Pire, Patr3', Brendizi, An
kona, Filime, \enedil.. ve Tri
e•tc) ye. 

[COSULICH L!ne 1 kumpan
yasmın lüks vapurlarına aktarru 
edilerek Şimali ve Cenubi Amc· 
ika llmanlanna gitmek için ten 
zilAlı doğru bilet vtrlllr . 

Her nevi IAMllt için Gılatada 
mumhane ( Lloy<l Triestlno :) 
ı;er a.:ante,;ıne. Telefon Beyo&lu 
2127 vaya Galata sarayında 

ubık Scltnlk bonmuşuı blH· 
sındalı:ı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 n yahut Slrkccld 
Kırzade hanın<.lakl yu.ıhanesinı 

miıracut td!lmesl. Telefon 
lstanbul: 235. 

TAV!LZADE VAPURLARI 
Ayvalık • lmıır poataaı 

f&ı.._ ı~p·;~~~~e~I Pa· 
~z.ırıesi ak~amı saat 

1 :- de Sirkeciden hareketle Geli
ho:u, Çanakkale , Ayvalık ve 
lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uArayarak avdet edecektir 

\' olcu bileti \'apurda da verilir 

Adre5: \'eıni~te Tavilzade 
biraderlar telefon lstanbul t210 

C0:\1PAG:\1 ~ CE\'OVESE IJl 
l\'A \"JC .~ZION~: A \'APORE 

Cincw, Lirurne, Nıpoll ve Ca· 
tın dın gelmete olan CAPO· VADO 
vapuru 12 teşrinisani çarfımba günü 
( Köstenct, Kalas ..., lbrail) ı hare 
ket edecektir. Birinci ve üçUnoil 
sınıl yolculorı için tenzilltlı liatlar. 

Faf.la tafllllı almak vo yoku ve 
hamule için Golatı'da Çinili rıhtım 
hınınds acento.ı bulıınan lntercon· 
tlnenıalc A. şirketine müracaat Tele· 
fon 1 'cyoğlu l !9 ı- 1295 ...... , .......... ... 

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz p03tası 
VATAN vapuru 111 

reşrlalsanl 

ÇARŞAMBA 
~nü ak4amı 18 de Sirkeci nhtı· 

mından harcketlt ( Z onguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize iske
lelerine ızlmet ve avdet ede· 
cek.tı r. 

Tafsilli için Slrkecldı Y elkınel 
lıanındı klin acenteı!ne milra· 

caa~ Tel. lst.tnbul 1515 

İktısatlı, Asrt 
ve sağlam 

es ı M p L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

miktarda ve 
cim radiat6r 

Proje ve 
cıaddNlııde 

muhtelif 
bulwıur. 
kqif i ,:in: 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden % 4() 

noksan kömür sarf eder , 
ve istimali son derece suhu
letlidir. Fabrika ıube1i olarak 
depomuzda her zam.ua kAfi 

kuvvette kuanlar ve envayi 

Boraa ban ittiaalinde, Tlirbe 

R.1 ş1n ~i :J; 

11cen resi; 
.za ~!e h~nı 11.h ı nda. 'l\.·le fon ı ... r. 
274U 

rirH ~ ls~en~eriJB 
postası 

(IZ~!IR ) '.ıı~uru Sal l 
1 1 tc~rınt>.~nı 

saat !O da Galata rıhtımın 

dan l..alkarck \'arşa.ruba ~abalıt 

lzmir'c varacak o ı,'1ın 1 h ,ı,. 
lzmir'den kalkacaı.: Pt:r~cnılıc 
sabahı Pire'yc, ~um8rtc,; i , ;ı 

ha hı lıl..enJeriye.,ye 'arMcak 
tır. l.J..endcriyc\len Pazartt§i 
15 d~ kalkacal.. Çar~amhıı 

gün lİ Pire 'ye u~ayarak Per 
şemce l{llnü fstanbul'a gele· 
cekt\r. 

İ . Ki'.:XIJERİYE'DEN" aktar
ma PORTSAIT için de l ·:~ya 
kahul olunur. - - ·-- -- ·-------· 
Trabzon birinci 

postası 
(CÜMHCRIYET) npuru 

1 1 teşrinisani S alı akpmı 

Galata rıhtı•ındın kıılkaralt 

Zonguldak., lneboha, Sinop. 
Samsun, Giresun, Trabıon, 

Rlze'ye gidecek ve dönü,te, 
Sürmene, Trabzon, Görele, 
Giresun, Ordu, Cnye, S..mıuıı. 
Sinop. lncbolu. Zooıuldap,a 
ııtrayarak ~ecektlr. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Meraln) npuru 11 teşrinisani 
salı 1 7 de Slrltac\ nhnmtndan 
kıılkarık Gelibolu Çanakkale 
lCuçukkııya, \l:dremlt, Burhani· 
ye, Ayvalıjfa piece!c ve dö· 
niıştt mc7.k0r lıktltlerlt bir · 
likte Alıınoluğ'a ııfrayacaktır. 

... zimetıe Gelibolu için yıik 
alınmaz. 

lzınir sür'at postası 
(Gi ı kemal) vapuru 1 O te~rini 
sani pazarıesi 14,SO da Gala 
ta rıhtımından kal k:arak Salı 

aabaln lzm\r'• nnr ve çar· 
şamba 14,30 da lzınir'den kal 
karık pertembe 11bahı gelir 

Vapurda mükemmel hlr 
orkestra ve cubant nı.evcuc· 

ıur. 

lzmit ham kahve ocagı 

lzmit hattı kahve ocağı 
bir sene miiddetle kiraya 
verlleccktir. Kat'! ihalesi 2:1 
il.inci ıeşrin 930 tarihinde 
yapılacıığıııdan o gün net 

16 da levazım mUdürlüğıJne 

gelmeleri. 

Hınya oşrafındın K11ımzıd• 

merhum Şakir beyin relikuı ve J.i· 
man rtl1IZ1d1 \.lehmet Salim &yin 
Honı~iresl Hayriye Hanım vefat eır• 

cenaze•i bu gün öğlıdon evvel Bos· 

ıancıdın kaldırılarak Eylip ıııltı.n 

lı:abri•tanıııa nıl<lüd efn edilecektir. 

KIRKOR JAMGOÇY AN müesaiıesinde Kalorifer müheodiıi 
ANTRANIKY AN a müracaat. 

Sah• : Fabrika fiyatınadir. -
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ürkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait 

MALLAR PAZA Bal:çekapı, birine. 
Vakıf Hanı altında 

BEYKOZ KUNDURA ve DERİ F A B R f K A M J Z J N Bu mevsim için en sap,lam \"P zarif deri ,.e köselelcrik iı:ıal eni.~ ru~.ı ., , idal.ı, 
glıhc isk:ırpinler ve fotinlt'r n.uhıcr< m nı,ı~tcrilı riır i~iıı rrp;l Ll , c iiıt, ınn3 

tekablil edebilmek üzere dairelerimize vurut etmiştir. 4,80 6,50 7,25 7,75 8,- 8,25 

ISTANBUL vfLİYETİ ·--, 

DEFTERDARLIK iLANL~ 
Sablık dükkan hissesi No. 8 Valdehanı alb 

Çakmakçılar, 9 da 6 hissesi, mezkur hissenin 
kıymeti peşin para ile 500 liradır. Satış pazar
lıkla 11 teşrinisani 930 salı 15 Defterdarlıkta 

(R-376) 
* * • 

Satılık arsa No t4 Can1i sokağı, Hüseyin 
ağa mahallesi, Kocamustafapaşa ( Samatya 
şümendüter ve tramvay istasyonlarına yakın
dır.) 4 dönüm mıkdarında, 4 sene ve 4 taksitte 
verilmek şartile 6000 lira satış pazarlıkladır. 
tt teşrinisani 930 salı t5 Defterdarlıkta ( R· 380) 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Sablık arsa: Numarası 56-27 Hacıkaymak 

sokağı Kuzguncuk: Denize nezareti olup eb
niye inşasına elverişlidir. Mesahası mıktan (460) 
arşındır. Tahmin edilen (231) lira kıymet def
aten verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 bu

çuk pey akçası alınacaktır. Satış muamelesi 
10-11-930 pazartesi günü saat 14 de Üsküdar 
malmüdürlüğünde aleni müzayede us\llile ya-
-pılacaktır. R. 

. • • * - ~ - -l.~ t , 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Sablık bahçe: Numarası 24 Araycıbaşı so

kağı Osmanağa mahallesi Kadıköy: Mesahası 
mıktan (750) ziradan ibaret olup ebniye inşa
sına elverişlidir. 

Tahmin olunan (750) lira kıymet iki senede 
iki taksitte verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçası alına
cakbr. Satış mual!lelesi 10/11/930 pazartesi 
günü saat 14 de Usküdar malmüdürlüğünde 
aleni müzayede usulile yapılacaktır. R. .. 

* * * . f 
Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Satılık arsa: Numarası 16 ·rürbe sokağı Ha

sanpaşa mahallesi Kadıköy; Kuşdili çayırı kar
şısındadır. Tarafeyninde apartıman ve bir ta
rafında hane mevcut olup ebniye yapılmasına 
elvirişlidir. Mesahası mıktarı 167 ziradır. l"ah
min edilen 200 lira kıvmet iki senede iki taksitte 

~ 

verelecektir. Müzayedeye İştirak edeceklerden 
% de 7 buçuk pey akçası alınacaktır. 

Satış muamelesi 10-11-930 pazartesi günü 
saat 14 de Üsküdar malmüdürlüğünde aleni 
müzayede usulile yapılacaktır. 

* * * 
Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Satılık arsa: numarası 54 Kandilli sokağı 

Kandilli. Deniz rıhtımı ve kısmen kagir teınel
leri mevcut olup ebniye inşasına elverişlidir. 
Mesahası, mıktarı, 2000 ziradır. Tahn1inedilen 
2000 lira kıyn1et iki senede iki taksitte verile
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden % de 
7 buçuk pey akçası alınacaktır. 

Satış n1uamelesi 10-11·930 pazartesi günü 
saat 14 de Üsküdar malmüdürlüğünde aleni 
n1üzayede usulile yapılacaktır. R. 

Millet mektepleri ve 
Halk için 

Maarif Vekaleti tarafından tab'ettirilen eserler 
Köy kıraRti 

Şehir kıraati 

lmlA lugaci ( ciltli ) 
Sıhhat ko. una bilgisi 
Çocuk bakımı öğütleri 

Dört azgın canavu 
Yiyecekler 
lnsun bedeni 
Saraylarda mecnunlar 

15 
15 

110 
6 

12,5 
10 
7,5 

12,5 
80 

kuruş 

.. .. .. .. 
" .. .. .. 

Kitaplar Cağaloğlunda Devlet 
matbaasında satış yerinde satılır. 
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Ankara Belediyesinden: 
Tahtcıkale yangın sahası dahilinde ve Anafa;"talar caddesi üzerinde 

olup kroki5İnde gösterildiği Üz<:re 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve 
bir ay nıüddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların teklif ede
cekleri ınehaliğin % 7,5 nisbetinde teminatlarile birlikte ü-12 Q:lO cunıar
tesi günü saat 11 de Encümene n1üracaatları. 

EnıniJet san~ı~ı ınü~ürlü~nn~en: 
:Nlücev l1era1 satış ilaı11 

Muhammen lkraı 

kıymeti L. No. 
Satılık ınerhunacın cins ve nev'i 

20 19376 Bir çift roza küpe. 

Borçlunun ismi 

Şekufe H,I 
30 19933 Bir pırlantalı tektaş yüzük. Mehmet Ali B. 
50 20194 Bir altın saat iki altın köstek 15 dirhem. Mişel B. 
40 20592 Bir çift pırlanta küpe bir roza yüzük. Fatma H. 
90 21106 Bir çift roza küpe bir roza menekşe iğne bir incili 

nazarlık altını. M·ehmet Emin B. 
125 21458 Bir pırlanta ceylan taş. Karabet Ef. 
60 21515 Bir çift roza kuşlu küpe. Fahriye H. 
60 21684 Bir çift roza küpe. Ahmet B. 

60 21709 Bir roza madalyon bir pırlantalı yüzük bir roza bile-
zik bir gümüş kemer. Rüştü B. 

12 22049 Bir pırlanta yüzük. Kemal B. 
• 20 22182 Bir roza yüzük. Fahriye H. 

30 22305 İki roza yüzük. Didar H. 
t " 100 22307 Bir roza kemer tokası. Ali B. 

8 22320 Bir altın saat. Şehzat H. 
50 22331 Bir çift roza küpe. Ferdane H. 

10 22387 Bir roza tektaş yüzük. Möl. Belador 
6 22388 Bir altın madalyon maakolye. Möl Marya 

Devredilecek ihtira beratı 

" Bozulacak 'e çürJyccek eşya 

nın dondurulması usulündeki lsllhar, 
hıkkındaki icat için Sınai J\lildilrl 
yeti umumiyesindcn isıihıal edilmiş 

olan :ı k~nunc\\el 1 <•28 tarih , .• 
31782 239 num,rolu ihtira beratı 

hakkında bu kere lıaıkasına fert~ 

ve yahut icara veril ceğinden mez 
k4r ihriraYI satın almak ve yahut 
istıcar etml'k arzusunda pulunan 
zevatın lmnbul Yon! postahane 
arkısınd• ı\şir dendi Kütilphınesl 

cadd,sinde Türkiye Han No 18 -22 
de mukim vekili llanri Volıer !s
tok efendıye mürnCUl eylO>a)W!J. 

-
lstanbul ikinci icra memurlu· 

jtundan: 
Bir deylnd,n dolayı mahcuz \"e 

furuhtu nıukırrer bulunan yazıh&ne 

e~yası Hı teşrinisani 9JO tarihine 
m!isadlf pızır günü sa•t 15 den l fı 
va kadar bilmüzavedc Galacada 
Gümrük cadd•sin .ı; ikrısar hanında 
l I, 12 numorolu yazıhanede açık 

artırma sureti!· satıl•cap;ından calip 
olanların yevm v~ saati mczkQrda 
mahallinde hazır bulunacak memu· 

50 22416 Bir roza iğne. Ali Rıza B . 
105 22455 Bir çift pırlantalı küpe bir roza çarh iğne. Hüs- runa 930· 1341 dos\a nıımerosile 

niye H. müracaat evlemeleri il4n olunur. 

30 22467 Bir altın çalar saat. Muzaffer B. 
80 22483 Bir çift roza gül küpe bir roza gül yüzük. Kir

kor Ef. 
ı50 22490 Bir pırlanta bilezik iki taş noksan. Hasan Ef. 

12 22494 Bir çift roza küpe. Kamile H. 
150 22514 Bir pırlantalı p3ndantif. İsmail Edip B. 
84 22522 Bir çift roza küpe bir altın saat bir altın yüzük 

dört altın düğme. Cemal B. 
16 22529 Bir roza yüzük (1 taş no.). Emine N:ıciye H. 

140 22547 ~ir roza bilezik. Salahaddin B. 
50 22553 Bir pırlanta gül yüzük ortası inci bir altm bile-

zik. Fatma İclal H. 
500 22566 Bir pırlantalı gerdanlık bir taşı noksan. Ramis B. 

12 22569 Bir elmaslı saat. Emine H. 

Kad•ktı) 2 nci >ulh hukuk ha
kimlij!;inden· 

Osman ap;ı mah•llesinin yo~urı
çu çeşme caddesinde 104 So hane
de sakin iken \"efat eden ve tereke· 
sine mahkemece vazıyet edilmiş olan 
ınütekıidlni askeriyeden binbaşı Os· 
ınan :'\uri hernı alicaklı \"C l orç· 
lularının tarihi il~ndan itilıuon bir 
ay zarfınd1 ınahkcmt::ye müracaatla 
kayi< ,.e beyanı keyfiyet eylemeleri 
aksi halde val.;.i ıararın kendilerine 
raci o:acağt kadıköy sulh ikinci 
hukuk mahkcsinden llirt olunur. 

6 22573 Bir gümüş çanta dört adet inci. Mükerrem H. -----------

' 
1 
! 

ı 

16 22670 Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Ayşe Halide H. btanbul umum kapıcı: \"e oda-
30 22682 Bir roza pantantif. Ruhsar H. dabaıı ve pan>i\"oncular cemiyetinden: 
70 22705 Bir altın saat bir altın kordon yirmi yedi dir- Yeni ".:n intihap edilen cemiyetimiz 

hem. Dilber H. h!yeti i.lu~;i vezifeye taşlamış ve 
40 22721 Bir çift roza küpe. Halit B. cemiyet merkezi V:>yvada hanından 

150 22733 Bir pırlanta dal iğne. Ayşe H. Galata yeraltı camii itii•allnda Yor-
dan hanına nakledildiği cihetle 

30 22739 Bir çift roza küpe bir roza yüzük bir altın saat. esnafımızın bir cezaya maruz kal-
Mustafa Şefik B. mamak tlzre heının c. mlyet merke· 

80 22801 Beş buçuk miskal inci bir çift roza küpe bir roza zloe miırncaat etmeleri illn olunur. 
yüzük. Zühtü B. ------------

Zavi diploına 25 22808 Bir elmaslı bilezik saati. Nedime Celal H. 
60 22833 Bir altın saat maaköstek. İstemat Ef. 

6 22838 Bir altın bilezik saati. Ayşe Saime H. 
1055 22868 İki roza bil.ezik bir çift pırlanta tektaş küpe bir pır 

lanta tektaş yüzük bir pırlanta yüzük on beş delik 
siz on iki delikli cem'an yinni yedi inci iki mis-
kal. Doktor Tevfik B. 

20 22888 İki altın yüzük. Mehmet Cemil B. 
100 22941 Bir çift roza küpe bir roza yüzük bir pırlantalı yü-

1920 Senesi Kırım'ın Akmesçit 
fehrlnde Troyıaki caddesinde 1 7 
numaraca oturduğum zaman lstanbul 
tczacı mektebinden alını, olduğum 
diplomamı zayi etmiştim. l lükm!i 
olmadığı nan olunur. 
Meraş: Demirrol şirketi huıanesi 

eczacısı Ueiir Mubitti n 

zük orta taşlan sırça. Halil B. 
2000 22985 Bir çift pırlanta küpe bir inci noksan bir pırlantalı ~ati~-~ulh 3 üncü Hukuk 

ağraf bir pırlantalı ay iğne bir pırlantalı pandan- Hakimlıgınden: 
tif üç pırlantalı yüzük. Mm. Mina Kıleopahro Müteveffa Bayram efendinin 

14 22997 Bir çift roza küpe. Naciye H. metrukatından Küçükpazar Ho 
200 23023 Bir roza broş bir çift roza küpe. Azize H. cahayreddin mahallesi Saatçi 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi- yokuşunda 10 No. ile murak

linde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği kam üç katta dört oda, elekti
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelftsul ihbatl rik, Terkos ve müştemilatı sai
name tebliğ edildiği halde yine tesviyei deyin eylememiş olduk reyi havi bir bap hanenin mü
J.arından ecnası yukarda gösterilen merhunatta deynekifayet ede zayede bedeli müddeti zarfında 
cek mikdarı Sandık satış amiri ve icra memuru huzurile 24 Teş- tediye edilmediğinden vaki iha
rinisani 930 pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedes lenin feshile yeniden ve açık 
teninde müzayede ile satılacağından talip olanların satış günü artırma suretile furuhtu karar
mahalli müzayedeye ve tediyei deyin veya tecdidi muamele et- ·gir olmağla talip olanların kıy
mek istiyen medyunlarm hitamı müzayededen evvel Sandık ida meti muhamminesinin o/olO nis 
resine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. betinde pey akcesile 9/11/930 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyo!fü· Tünel mcv<lan.nd:ı 523 

... 
Pazar günü saaat on dörttte 
mahkemede Jıazır bulunmaları 
ilan olunur. 

- --

L·T·PIVER 
PARIS 

1774 oe t•"tll• e~ıımı,ıır • - . 
roORA·fSANS 

KOLONYA SUYU 

LOSYONı 

Pompeya 
Floraml 

Vivits 
f'etiş 

Revcıor 

Şipr 

Fujer 
Kinin 

PorfDmllri L T P 1 v E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56, Tel. Beyo!!lu 3044 

• .i:! ;rap çekıyoı- musunuz? 
Ağ ·ı hıssetHğlnlz yerde hemen: 

Sl~AN'~ tlNIMENT 
koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. ; 

deveranını ihya, iltelıabı tenkis ve ağr . 
izale eder 

Taklitlerinden sakınınızt 

Yükse~ Mü~en~is nıekte~i nıu~aJaallo· 
DIİSJODUU~an: 

Metre 
200 Paltoluk kuma, 
563 elbiselik ,. 

Mektep tale~~si iç:n lüzumu olan yukarıda mıktarı yazıl 
yerli kumaş kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Müna 
kasası 18-11-930 tarihine mlisadif ııalı glinü saat 14te yapı 
ıacaktır. Talip!erin şartnamesini ve membu · numunesini gör 
mek üzre miiracaatlaıı ve teminat akçelerini münakasa gü 
nünden evvel mektep muhasebesine tevdi P.tmeleri ila. 
olunur. 

Te~ir~ı~ vilayeti asına fi~aulı~ı ınüôüri· 
Jelin~en: 

iktisat wkakci r.clilesindeıı alınan emir üzerine in~ast ınuv·ık 

katcn cebir cdi'.cıı S<>lak çt ~me mevkiinde ~ apılacak 23980 1 r 
80 kuru~ bedeli ke~i!li Fidanlık hina'1nın in~asına ahiren \ cka 
lcti l\lii~arinilcyhaca cnıir lıuyurulmu~ olduıtund.ın olveçhilc .ı ce, 
rinisani IJ,l() tarihi•ıden itibaren yirmi gun m.ıddecle kapalt zar 
usulilc miınaka,aya \ ıtlcdilıııi~tir. Taliplerin yevmi ıhalc olan 2. 

teşrinbani 9J!) plt.ar günunc k.ıdar bu baptaki kc~if c\·rnk, \ 
~artnamcyi gurmek ıızrc komisyonu mah~usuna ;nüraca:ıc cylc'Tie 
!eri ı·c ihale gilnli muktezı ınrak.ı miishicelerilc \"C % ~. 
nisbctinde p~y akçesini hamilen gelmeleri ilAn olunur. - . -----

lstan~ul ~ünıru~leri nıu~af aza ınn~urlu· 
~un~en 

1-Merakibi muhafaza için motör malzemeleri 20 gün mü 
detle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2- Şartname sureti musaddakalaı Ankarada Gümrül-1 
Levazım müdürlüğünde ve İstanbulda da Muhafaza müdüriy 
tinden alınabilecektir. 

3- İsteklilerin şartnamesini alarak ve %7,5 teminat akı 
veya Banka mektubile beraber 20 ikinci teşrin 930 tarihine m• 
sadif perşembe günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde müt 
şekki! satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

~atılık arsa ve ~ane ~isseleri 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde :\lanl!,a~ar lıostan sok " 

da eski 3 yeni 5 numaralı hanenin 24 hisse itibarile 9 hi e> 
300 lira: Yeşilköyde Ümrııniyc mahallesinde kuyu n: Orhani} · 
sokağında 1, 8, 5, 7, 8 numaralı arsanın tamamt 250 llra: Top 
kapıda Fatma sultan mahallesinde Etem efendi sokağında 10 nu 
maralı hanenin nısıf hissesi 250 lira: Balada muharrer ve lıedel 
muhammenleıl gösterilen cm!Akin bedelleri naktcn ve ben·cçh 
peşin verilmek üzre 23- ı 1-930 tarihine müsadlf pazar günıi saa 
14 de bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat mak 

buzlarile İstanbul milll emllk müdüriyeti satış komisyonuna miı 
racaat eylemeleri . 

-Emvali metruke müdürlüğünden 

Satılık enkaz 
Anbarlı kuryçsinde sahili bahre yakın bir mevkide bulunar 

münhedim ve 1 SO lira kıymeti muhammencli yoğurthanenin en· 

kazı 1 1 -1 1·930 tarihine müsadlf salt günü saat 11 de mahal' en 
bilmiizayede tattlucakıır. Talioleriıı mahalli satt~ komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 
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1 • Türk-M Galata'da Kara
köy' de Börekçi 
fınnı ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

MlLLIY!<.:T PAZAR \) TF:ŞRL\'iSA "l l Y30 
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~ Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz Erkeklere mahsus gayet müntahap PARDESULER, PALTO- ~ 
biçimde gayet şık elbiseler her yerden . LAR, KOSTUMLER, ve MUŞAMBALARIN müntahap 

ucuz satan yegane müessesedir. çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar. 

Erkekler için 

Muşambalar lngillıı 91 / Liradan 
2 itibaren 

~r 

Muşambalar Çeviri le bilir 

l\Iuşambalar Astarlı 

~ ., 
Pardesüler Gabardin 

müflon ile 

Pardesüler 
:Vtcşhur :\1andelberg 
marka cmpermea· 

Pardesüler 

Pardesüler 

Trençkotlar 

Paltolar 

Kostümler 

Kostümler 

Dafma sıhhat ü
zere olmak fçln 
her ak11am bir 
komprime (Ju
bol) alınız, 

Pa,la hastaneler' 
m Oteah h itleri 

bilizc gabardin 

Meşhur mandclberg 
marka muflon ile 

lngiliz biçimi 
lrnmaştan 

-·-

-~ 

Yiinlü 

lngiliz biçimi 

Uclvert ve liyah 

JÜBOLI 

6arsakları yeniden 
tamir ve lhya ecler 

141
/2 

" 
191

/2 ,, 

251 /il 
" 

291/2 ,, 

371/2 ,, 

221
/2 ,, 

17'/2 ,, 

131
/2 ,, 

141/2 
" 

181/2 
" 

~ATELEN 

MÔESSESATI 

Bl!Omum ecza.. 
nelerde •tıhr. 

INKIBAZ 
iLTiHABi EMA 
USRETI HAZIM 

ll8REI 
B~brek, karaciğer, mide. 
rahatslZhğına ve 
hazımsızhğa karşr Baifı,..kl.,ın nazımı olan t .,ıOBOL ) liıfııbıızJıın mu9f&r:lıı' 

ıılanı.ra _,, ... bil' saatte defi hacet etm•larliıl temin eder'. 

1726 Numerolu 27 Eylül 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
6 2 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
30- Jel t•ttfa 1930 tarihinde mevcut evcik! bakıye L 827.968.0.I 
Tahıl! td!len ya iı uı halta zarfınd> tahsil edilecek ulan 
Dövizler 30/ tO Dan 6/ 11 e kadar .t. 86.500.0.0 
Hafta zarfında çıkan Döviz:er 
l"ark 
u-2 el Tı<rin 1930 tarihinde Osıııınlı bankası yedindeki 
Dn,izler J;k~nu t. 914.468.Ô.l 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
<, ıhn i':vrakı Naktiye~in JO ı ci Teşrin 1930 mihludoıki 
ba~ıy. sl T. L. 8.529.438.13 
Haf t. ı z>rfında çıkan Evrıkı Nakliye 
:JOı IU f)a ıı 6/l I e kadır T. r.. 890.993.25 
! lafta zarfında giren i':vrakı :\ak tiye 
Fark 
( ' ıkan lhııya ı EvrJkt Naktiyenin ~ il el Teşrin ı930 
ı~rilıindeki )tkiınu T. 1. _J.420.431.38 

Osmanlı Bankası 

~ı~~at ve i~tiınai muavenet vetaletin~en: 
Diyaribckir ın ·nunc hastanesine muktezi 6U kalem iJAç ve 

tdı l;l malzeme ! ,ıpalı zarf muli ile mubayaa edile~ekıir. :\hinaka· 
;a ınüJdeti 2 ı. 10. 930 ta rihinden itibaren 20 gundur. Talip olan
lar n ' 'ırtnaıııc,lni gi i rınek uz~rc ,\ıı ].;a r.ıda sıhhat ve i~timai mu
avuı~ t unı ıı nı ım <hirh i'; •- \'c bt;ııılııırıla ıhlnt ve içtimai ıııııa· 
VCI! C, ~ u.'(ır!iig ıt:C il' [;t~a .. t ctrı,jerj 

tanınmış bir sudur! 

HER YER 
BULUNUR· 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo biletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

T 1 l Y l HE P 11 l N G ~.~ ~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞR1N1 
SANİ 1930 DADIR. 

BliyOk ikramiye 

45.000 Liradır 

Hanımlar için -
Muşarııbalar Deri taklidi ınuh· 131 / Liradan 

telif renklerde 2 itibaren 

Muşaınbalar Çevrilebilir 141/2 ,, 
1-reı1çko1Jar Muhtelif 171/2 renklerde ,, 

Muşambalar Po dö peş 141
/2 

" 
Muşambalar ipekli 181

/2 • 
. 

Çocuklar için 

Muşambalar 

~1uşambalar 

Trençkotlar 

Paltolar 

• 

A 

""'-

~ 
Q) 

e ..; ..... 
(~ -..... :c 

Kauçuktan 

Bivertin 

• . 
Yiinlü 

•• 
o z 

·-c .;. 

41/2 ,, 

71
/2 ,, 

91; 
2 ,, 

91/2 ,, 

Yüzde beş faizli 1909 
senesi İstanbul şeh· 

remaneti istikrazı 
30 Ni•an 19:.!9 tarihinde lmnbul 

Şehremanctile imıolanıııış olan ıtı· 
Jafnamenln birinci maddesi mud· 
blnce 14 Kanunue.vel 1921 1 14 
Haziran ve 14 KanunueHcl 19".D'· 
14ll•ziran ve 14 Kanunuevvel fQ~ 
tarihinde tahsili müddeti gelmif <fan 
mezkur istikra' tahvilatların 2J, ~l. 
25, 2() l'e '27 numerolu kuponları u 
KAnunusmi 1931 tarihinde müruru 
zamana utramış olacaktır ve bundan 
dolayı işbu kuponluı yalnız 5 1(:: 
nunuunl l 9J 1 ı.rlhin e kadar LoO 
ra'da Lombard Strcet \!4-28 nuııı•· 
roda Anglo-lnternuional Bank LtJ· 
tarafından veyahut lsıanbul'da l;a· 
lıta'd ,, ticaret 11 .ın 21 numerodı 
Türkiye Milli H•nka>ı tarafınÔ311 

. · I\~ 
tediye edebileceklerini mezkur ıstı 

raz ıahvillu hamlllere ilin ol~ 

lstanbul Liseleri mub•Y35r 
komisyonund11ı; 

Çamlıca Kız Orta ınektebind< 
yapılacak kliorifcr tulmı ~J-1 1~ 
930 tuibine rnllsadif pntar b'°11 k 
saat 16 da ihale;i icra kılınıll~ • 
ilzere kapalı zarf usulile ınüıı•\. 
uya konulmuştur. Ke~ifııameyı go 
mek ve tafsi!At almak istey<n talıP' 
lcriıı komi s ıoo kicab•tine ınurac:ı
atları. _-:-:: 

Fatilı Sulh 3 üncü Hukuk ı-Ja 

D 
h 
1 

b 
1 
t d kimliğinden: diJI 

aui İJB veıa e ioueo: Bey1!ü:;!!~n~ea~~en s:e1;~~ 
30 l 30 'h' d k f • mebni mahkemece vaz'ıyet ete~i ; - 0-9 tarı ın e apalı zar usulile ihalesi ıcra kılınacaeı ana! 

i!An edilen 11500 ödet defterin tap'ı için veriltn fiyat gali gö- len Zeyrek Hacıkadm m !<8' 
rülerck p3zarlikla yapurı lması takarrür ettiğinden şeraiti sabıka A. f:abunhııne C. Imaret so tı· 
dairesinde talip olanların teşrinisaninin on beşinci cumartesi günü ğında 22-24 nnmara ile rn_~ır'1eı1 
saat 11 de Vek;\let mubayıat komisyonuna müracaatları i!An kam ve iki müstakil bötu1<~11ı 
Olunur. ibaret minhaysilmecmu do d~ 

A k 
··-- k oda, ve Sabunhane veraS!~yi 

S eri fabr·ı alar u havamahzeni,eşcarımüsn1!'·1ıi 
• ve müştemilatı saireyi havı 1

,11 , •• d •• ı •• ~ •• d kıt'a bahçeyi, tulumbalı ~~}tc' mu Ur Ugun en• k"IA k"" .. Jük VS yi mu§ 
11 ~r~ir ~u~aneni~ ·açık a.rt1;ı. 

10,000 kUsür lira bedeli keşifli merkez fişenk Fabırikasma ma _suretil_e furuhtu karargır ı.ıt1· 
bir p91i~on binası yapılacaktır. magla talıp. olanların _me~°ı:ıaıl 

Yukarda yazılı in§aat kapalı zarf usulile 4-12-930 tarihinde nun kıymetı muharnn:ııne . 
1
de 

saat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi almak 2400 !ıranın % 1 O nısbe:;• .. IY 

1 k ·ı .. ede gunıı için 20 kuru,luk pul ilsak etmek suretilc stanbulda Tophanede pey a cesı e muzay aiiılii 
Askeri san' atlar mektebine, İzmirde Halkapınar Silah tamirat lan 19/ 11/ 930 perşembe lıaıı r 
hanesine Ankarada satın alma komisyonuna müracaat eyleme- saaat 14 te m"hke::nede 
!eri ve vakti muayyenden 'evvel zarflarını komisyona ttvdi bulunmaları il;J:ı olunur ............ ~·'' ı • ıı:~ uıııuınıuuııı ıı ıum ıu11111111111u11 ı11Mı111 ıuı d <lY 
eylemeler!. ?998 M'.es'ul M'.:~!iir: Bürh:ıııe 


