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- llivemizi Mutla·ka İsteyiniz ! 
Hariciye Vekili geldi 

Ayın yirmisinde .Rusyaya 
hareket edecek · 
au~ a,afu• d~ beraber gidecek 

Gaii Hz. 
Yarın An karaya 
har.eket ediyorlar 
Meolia reiaımız Kı\zım Pf.de 
•yni keterle gideceklerdir 
Cazi Hı. dün sarayda me,gul 

olmuılar ve Hariciye vekili Tev
fik Rüıtü beyi kabul ederek 
kendisile görütmftılerdir. 

Ptıramızın istikrarı ıcın 
' 

Yeni hazırlanan kanun 
Jayihasma göre ... · 

Alınacak esaslar esbabı mucibede 
etratlı şekilde izah edilmektedir. ReisicOmhur tb. nin Ankaraya 

teırif edecekJari haberi teeyyüt 
etmiıtir. Ankar, 17 (Telefon) - Kambi- ki kıymeti memleketin iktııadi te-

Gazi Hz. yann ağleden sonra yo kanunun esbabı mucibe layiha- raitiiıe intıbak ettiği hiç bir feda· 
hususi bir katarla ıehirimizden ıi ıudur: "Türk lirası kıymetinin karlığa mahal kalmadan en dal' 
ayrılacaklardır. Gazimizin B. M. muhtelif vesilelerle meclisi aliye ar labilmeıile sabittir. Piyasada bu su 
meclisi içtimalarını müteakip zedilen sebepler altındaki temev- retle ayardanberi istikrar temin e
lstanbula avdetleri ihtimal da- vücatı 1562 numaralı kanunla ba- dilmiı olmaıı ve bütün döviz ihti• 
hliinde görülmektedir. zı tedbirler ittihazını zaruri kılmıt yaçlarının tamamen iıaf edilmMİ 

Meollı reisimiz ve hükumetçe alman ve idamesinde herkeste paramızın IUymetine iti· 
Meclis reisimiz Kazım Pş. dün zaruret ve fayda mülahaza edilen mat telkin etmit ve iktısadi faali

öğleden sonra Dolmabahçe ıa· konsorsiyom tarafından bir kaç ay yetlerimizin selameti cereyanını ıı· 
rayında Gazi Hz. ne mlillki ol- danberi borsa vaziyeti her an göz yanet ve temin eylemiıtir. Memle
muılardır. Mecliste reisimiz ya· önünde tutularak dövizin arza nir.- ketim izi ihracatınm bilhasıa Ye 
nn Gazi HL ile birlikte Anka- betle fazla talep olunduğu dar mev ba,Iıça mahıuJitı zayariye olmaa 
raya hareket edeceklerdir. simlerde döviz arzedebilmek sure- ve bunlarm pek kııa bir ' zaman 

G • • tile iıterlin fiati 1035 kuruıu teca- zarfında ihraç eailinesi yüzünden 
azı evı vüz etmemiş ve arzın fazla olduğu ıon günlerde döviz arzlarının kesa 

. Hükumet Gazi Hz. için Çanka· günlerde de döviz alıcısı vaziyeti- feti karıııında Türk liruının fık· 
__ '1 • Y~d~ bir Gazi evi inpıını derpif et: ne geçilerek rayicin 1030 dan aıa- danı ehemmiyetle hi11edilmekte ba 

T - mıthr: Bu ikametgah pek ~arurı ğı inmesine mahal bırakılmamıt· lunmuıtur. Dövizin mebzul ve buna 
evffk RO§tü B. Haydarpa•• l•tasyo d · ~eruıme ancak kifayet edebılecek tır. P· .,. tzın bu nisbet daireıint:l~ mukabil miktan mahdut Türk lira• 

Haric· k·1· T . o:r- nun a tır Ga · · · · · t · · ~ M ıye ve l l evfık Rüttü B f b" "k b . zı evının yerının elYlyeaın . -nnoom ... uuu•~·"'""'--"--=ıı•=•-11111111111111unıııııım11111_u......., "'.imli ' 
oıkovaya gitnıek üzere dü~ 1: uyu ve mütekabil hüsnü' niyet aılaıunı§tır. Gazi Hz. ev için An· G ti ti • • F . 

ek.presle Ankaradan §ehrinı' .. , kolaylıkla hareket ettiğinderı karada Milli Müdafaa ve Erkanı enç a e erımız ransız 
aelnıit~r.. Ruı . ıefiri Suriç y old:e ):; gün İçinde bütün esaslar da ar: harbiye binalarını inta eden Pr~f. · . • . 
ta lcendıııne refakat etmekt d' f şılnııtbr. Holç Maysterin Planlarını tercıh · · l ı · •ı · k ı ı · 
..:.:~ B., lıtaayonda c:z~rHz. 1 k y~~anlılarl.a doıtluk ve bitaraf- buyurnıuıl~r~~r. Bu, .mo~e~n uıulc!l" at et erı e arşı a· ştı ar 
aı ID\if *t.•~r Sevket R. ve H fırka ı muzakereıı Atinada ikmal d'J yapıl!l}ıs bu,,..ıc_.k htr Vllladır. 
·1 e .. •tı Dr Halda ş· · nıittir 1 J e ı Z 
ı e aefaretler . . . ınasi Paşa B . t.Ya nız İmzaya kalmı t iya H 1· 8 1 M b f 
iıtikbal eck.nı~~"h:bını tarafındf\n .u. nıera11m. de doat milletin ba:v:. • ve a 18 • er üıa aka ann kısmı azamını 
ra motörile Seyriıe zı~lanan Ank"- ~11.1 M. Yenızeloıun Ankara a Hapı•ane miidürüne de qten • afi 1 • • k d. 
çıknııştır. faın rıhtınıına htınde yapılacaktır. M. V~ni:: el çektirildi. Bugiin m°'•· , mıs r erımız azan 1 

Tevfik Rüttü B bu loı ve Yunan hariciye nazırın keme batfıyor 
ıini kartılıyan Sey~iı {9:(Ja. kendi- teırinievvelde Ankarad b ~ . 20 Bir mOddet evel tevkifane 
müdürü Sadullah Beyİe b~ ~~um ~z. Sonra Baıvekil ı a e hyo. müdüril Ziya 
görüıtükten ve idarede •r. m.ud~et ıle iadei ziyaret için M~t Pata Hz. B. e vazifeyi 
ettikten sonra T okatliyan ıstıraı· at ceğiz. ınaya gide- ıui istimal nuk-
...;._ · · H . . ote ane 
tP"111ftlt. arıcıye vekiliırtiz k Mübadele nıe 1 • tasından yapı-
d' ·ı .. .. b' , - E-n d' ae eıınde t d. ııı e goruıen ır nıuharririm· e ılen muahede ik' t f aı ık lan tahkikat 
harici veziyetimiz ve ıiyaaet· 17 • edilmekted· ı ara ça tatbik . . d · 
h kk d b ımız ır ve tanı ·ı neticesın e ıt· 
t a . ın a fU eyanatta bulunmuş- niyetle tatbik ol ~ı e hüınü ten el çektiril-
ur. bir ihtilaf unaca br. Arada · bk.k t 

- Moskovaya niçin gidiyorau- - M nıevcut değildir. mıf, ta ı a 
nuz, RtiıJarJa münasehatımız nn- naı ld ~acarlarla münaıebat' . enakı,, mub~-
ııldır? ı ır • •mı.z keme ıcrası ı-

- Doıt Türk ve Rua milletler1 ;- Doıt ve kardeı iki nıillet çin ağır ceza 
a~aaındaki mü?8:'~bat çok aamitni· :ın atanı bir enıniyet ve doıara- ma.bk~~eıine 
dır. Ruıyaya gıdıtımde, hiç bir mü- ardır. Bunun tezahürü . . tluk venlmııtır. 
zakere mevzubahı değildir. Mak- [DPDJıllnı ı~uı 9 1 

ıçın Macar Halis B· Diğer t•raf-
ıat yalnız. M~sk~v8:?"ı .~iyarettir. "'""""--•"""1111'""'"""'-~ [Alt ta~alı 6 ıncı tayı/ada] 
•ah~r.:~ r."kib~~c· ~:~u •• ~~·a~:~:~I Balat at ı ·-.. """ .... -" .. :"'" " ...... -Id. ~. ""' ·ııı··. 
;eo~e~!a a;~rk:: •. i~i;ekci~ne:~ğ~~~ e y esı açı ı 
Batka hiç bir yere uğramıyacaiını. 

- Devletlerle münaıebatım1z 
ne halde, tahdidi teılihat müzake· 
releri ne ıafhadadır? 

- Bütün milletlerle münaaeba
bınızın çok doatane olduğunu tek
rar ederim. Tahdidi teslihatın müı
~t bir neti.ceye varmasını en çolc 
~·~ tenıennı ediyoruz. Bunu en çok 
ııtıyen biziz, diyebilirim. 
. • Yunanlılarla bahri teılihat 
ı~ın yaptığımız müzakerelerde iki 
tarafça müsavat esası kabul edil
ıniıtir. Teferruat ayrıca iki tar.:ıfıl 
•raaında konu~.ulac~~tır. Bu~un da '11t 
doıtane halledılecegıne emnıyetinı 
Yardır. Çünkü müzakerenin mevzu 
U zaten doıtluktkur ve onun netice 
ıidir. 

t 

.:,.· " r 
Bayrak merasfminde Fransız ve 

Dün Galatasaray klübümüzün 
25 inci yıl dönümünü teı'it için ha· 
zırladığı büyük spor bayramının 
ilk günü idi. Bu münaaebetle dün 
ıehrimize gelen (Pariı darülfünun 
klübü) atletlerile bizimkilerin kar
tıla9maama ıahit olduk. 

Programa güzel bir geçit resmi
le baılanıldı. f ransız ve Türk atlet 
leri sahanın ortaaında biribirlerini 
ıelimladılar büyük direğe istiklal 
ve marıeyez marılarile bayraklar 
çekildi. 

Müsabakalar e.nasında atletle
rimiz fazla heyecana kapıldıkları 
içiD beklenen neticeyi alamadılar. 

Dün alınan neticeler ıunlardır: 
100 m. 1 İnci: T ear (Derece 

10•/ 11 saniye). 2: Semih 3: Buke. 
200 m. 1: Tear (D: 234/ 1 S.J · 

L - YunanJılarla diğer nıünaıt:
uabmız ne vaziyettedir? 

2: Mehmet Ali. 3: Krotof. ...esim 800 metre lr.01uda Frans·z Va 
400 m. Cakson (D: 534/ı S.) leyı orlt,aao bıra/coralc bırincı Etlir~n 

b. - Doıt iki millet arasında tanı 
ır enıniyet vardır. Ticaret nıüza

terab Yunan murahltas]arile Au
arada cereyan etmektedir. İki ta hlcllrDen claba .. merasimde bulananlar 

[YU1am i~ Ayttaımzdadır.) 

2: Krotof. 3: Semih. 1 Yüksek atlama: 1: Kolyoı (D: 
800 m. 1: Beıim (D: 2,8 dakika) 1, 75 m.) 2: Haydar. 3: Sedat. 

. 2: Vanley. 3: Ziya. Cirit ot~a: 1: Flote (D: 46,75 

1 
Gülle atma: 1: FJore (D: 12:45 m.) 2: Se!ım. 3: Frankakiı. 

m.) 2: Veyai. 3: KangeJideı. [Alt :.aralı 3 üncü •agılada] 





-
S. C. F. Mes'ul kimdir? 

Memurlardan güçlük görü
yoruz, rliyor lar 

Balat atelyesi açıldı 
Anedolu refıkimiz Fethi beye 

cevap veriyor Bu kızak duba tamiri için yapılan bir 
Dün çıkan muhalif gazetelerde .,,. 
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Genç atletlerimiz 
Fransız atletlerile 

karşılaşhlar 
DahiJiye müsteşarı 

cevap veriyor 
Serbest Cnmhuriyet Fırkası 

ınerkez ocağı dün sabah Fethi 
Beyin · · . . rıyaıetı altında toplanmif, 
~çt~maa Aia oğlu Ahmet B. de 
ıştirak etmittir. 

k Bu içtimada vilay~tlerdeki fır. 
1 

8 teşkilatlarından gelen rapor
. ar tetkik olunmu• belediye 
lnt'b b Tt 

•• 
1 

• ab hazırlıkları garnşnl
ınuştür. 

0 
.. :Çtimadan sonra F ethı B. Ağa 
g u Ahmet Beyle fırkanın neı· 

redeceği gazete hakkında uzun 
uzadıya görüımüıtür. 
ik•Fırka Ankarada ve Istanbulda 
B 1 ~azete neıredecektir. Fethi 
intlb:b Gnmnı~ne. .meb •usluğuna 

S. C. Fırkası Lideri Fethi Beyin çok masraf farı azaltmaktadır lUst tarafı ı inci sayıfamızda] 
gazetemize ait beyanatını gördük. d Uzun atlama: 1: Flore (D: 6,40 
F th · B J • d k Dün Balat belediye atelyesinin telyenin meydana gelmesi tim i- ) F e 1 ey zmır e i bidiselerden m. 2: retet. 3: Ras. 
(Anadolu) nun mes'ul olması kütat resmi yapılmış ve bu atel- ye kadar vermeğe mecbur oldu- 4 X 400 Bayrak yarııı: 1: (Te· 
li.zımgeleceğini söylemişı ve bizi yede yapllan bir duba denize in- ğumuz masraflarlD önüne geç- ar, Buke, Cakıon, Ras) tan mürek 
itham etmiş. dirilmiştir. Ku,at resminde vali miştir. Düne kadar dubalarımlZI kep Franıız takimi (D: 43~/5 S.) 

s· · h Muhittin B. ve beledize heyeti yabancı yerlere tamir ettiriyor- 2. (Semih, Cevdet, Ali, Mehmet 
ıyası ayatı ayağı bastığı Ali) den mürekkep takımımız. 

her rd · b fenniye·ı· ve daha birçok zevat duk Nı'hayet bo .. wle bı·r ara tc-ye e ve ıt •tına geçtiği 0 
• J Olempiyat Bayrak yarışı: 1 : 

b d 1 k hazır bulunuyordu. Dubanın de- d ·k d 0 

- dfi;:..t\ ü telyeyı· erzaman a muta a hidiıeler an e 1P gor ~um z 8 Aynı koıuculardan mürekkep Fran 
çıkarmakla geçen Fethi Beyin nize indirilişi muvaffakıyetli ol- vllcude getirmete çalıştık. De- sız takımı (D: 2,119/ 6 dakika) 2: 
bizi itham eden sözlerine karşı muştur. Vali Muhittin B. kurde- nize inen bu duba tamamile Ayni oyunculardan mürekkep ta• 
...nJdük. layıkesmeden evel bir nutuk k d. • . • .d. kımımız . 
5 .. en ı meıaımızın esen ır. 

irat etmiı ve cu ıözleri s5yle- Bu müsabakaların arasında bi· 
lzmirdeki vak'anın mfisebb.ıbı' · · y V ı· B bilh k: rül r ıer mışbr: a ı • assa up e zim genç atletlerin ittirakile umu· 

(Anadolu) değil, Fethi Beyin - Vasi belediyenin teşkilib mühendisi GaJip B. i bu hususta ma mahsus bir 400 ve 800 metre 
kendisidir. Manisada nutuk irat içinde böyle bir atelye vücuda takdir ve teşekkil.r ederek ıözü- ka§u yapıldı. 400 metrede Ali Ba~ 
ettirdiği Sıtkı ŞUkrO Beye hUkii~ getirilmesi icabediyordu. Bu a- nü tamamlam1fbr. haettin birinci. lbrahim ikinci, Mu· 
meti ve meb'uslan alenen tahkir bittin üçüncü. Derece 1'/ 5 dakika. 
ettiren ve bu hakaretle dolu Cester kruvazöründe gazetecı·Jer 800 metrede Talat birinci, Sala· 

k hattin ikinci, Süreyya üçüncü. De-
nut u alkıılıyan Fethi Beyin rece: 2,33 dakika. 
o hareketi bir tahkir, bir müaeb- Bu akşam gemi zabitan ve mürettebabna • • • b. . . ınıo bır ıkı gUn içinde 

~tı~ıleceğine ve meclisin fevkalade 
~~tımaının ilk gllnlerinde mec
ııte bulunacağına fırka erkim 

muhakkak nazarile bakmakta
dırlar. 

bip dej'il midir? Bu yetmiyormuş deniz lisesinde ziyafet verilecek Galatasaray klübü, dün gece 
gibi bu hatibi Manisadan sonra Türkuazda Fransız atletleri terefi· 
Aydına, Balıkesire kadar yanın- Yarın Taksim abidesıne çelenk koyacaklar ne bir ziyafet çekmittir .• Ziyafette 
da taşımak, ona sofrasında yer iki tarafın müsabakaya ittirak eden 

k b · ( L · d ) Üç glindenberi limanımızda faret binasında bir çay ziyafeti sporcularile idarecileri hazır bulun 
verme ır 1 er e bilemeyiz b J ç k verilmiıtir. muılar, ıamimi nutuklar söylenmit 
ki nekadar yakışan bir hare- u unmakta olan ester ru-

Fethi B. öğleden sonra fırka 
um~mi kltibi Klltabya meb'usu 
Nurı Beyle birlikte Dolmabahçe 
: arayına gitmiı •e Gazi Hz. 
arafından kabul olunmu•tur Aw w • 
ga oğlu Ahmet Bey de saat 

beıte saraya gitmiş ve kabul 
olunmuştur. Fuka erkanından 
Erzurum meb'usu Tahsin B. dün 
gazetecilere fu beyanatta bulun
muştu: 

- T eşkiJAt için çalıımakta 
d.evam ediyoruz. Kanun daire
sınde vukubulan bu f•aliyetimize 
~~zı yerlerde mUdahele edildi
~ıni kemali teessüfle görüyoruz. 
d azı ~emurların gayretkeşliğin-

en ıbaret olan bu .. d h 
leleri merkez w mu a a-
klletine b·ıd·ocagı Dahiliye ve-

ı ırerek ' ll . 
tecziyesini istedi. meı u erın 

Düzcede tescili İrin Ü 
d f k .... m racaat e en ır a mUmesailJe . . k 

k k b rını ay-
ma am a ul etmemiş ve t .

1 muamelesi yapılmamıştır. esçı 
Fırka için tutulan binamn k _ 

pııına iki jandarma konulm 
8 

k . • Uf 
ve mer eze gırıp çıkma men • 
d'l . e ı mıştir. 

Bugiln Artevineden bir tel
graf aldık. umumi vilayet mec
lisi ticaret odaıı azaları ve ma
lul gaziler namına üç mümessil
den gelen bu telgrafta fırka 
programının muvafık görülerek 
fırkaya iltihak edildiği bildiril
mektedir. 

kettir, Tazöründe dün saat iki bugukta Bugün saat on birde kuman· tFirU. TBOL TAKIMLARI BUGÜN 
l F · ı· ld danlık tarafından intihap edilen 

F.ethi B.ey bizi itham ederken gemi süvarııi Kolone aır ıe GELiYOR 
f b b zabitlerimiz gemiyi gezecekler, 

lzmıre kımlerı·n kayıgıv nd tara mdan Istanbul mat ua k d b d yarın Galatasaray ve F enerbah a ve a ıam ıaat örtte Hey eli e• 
kimlerin arasında çıktığını ve erkanına bir çay ıiyafeti veril- niz lisesinde misafirler ıerefine çe ile Taktim stadyom~~a kSrtı· 
ctrafmda dolaşan ı·nsanlar ara- mi t' z· f k . - bı·r ,.ay zı·yafeti ven·tecekti. laıacak olan lll Ker ve ıner por f ır. ıya et ço samımı cere- T isimli Macar ve Avusturya talam-
sında tebarüz eden lngiliz Hak- yan etmiı, davetlilere gemi gez- Yarm aaat onbirde miıafirler lan bugünkü konvamiyonelle teh· 
~ınm simasını unutmasın. Bixi dirilmiştir. Akşam saat beşte de tarafından Takıim abidesine rimize gelecekler ve istasyonda iki 
ıthama kalkışan {Lider) e şunu Amerika sefiri tarafından se- merasimle çelenk vazedilecektir. klübe menıup sporcular, latanbul 
söyliyelim ki daha kendisi lzmir rnrntakasr erkanı tarafından kar-
nhbmana ayak basmadan b. y k • ı " İ f d ı tılanacaklardır. 
polisimiz onu istikbale gelenleri: eni teş ) a )fl ay a afJ Beynelmilel Futbol maçlan he-

k yeti tertibiyesinden: 
araaıoa so ulmuş olan o lng·ıı·ız 
H kk M N f B E tJ 1 - Viyanadan Viner ve Pe,te· 

a 1 tarafıodan denize atılmıştı. ahaJli jş)er müdürü azi ey, mane e nin JII Ker . takımlan bugün saat 
lıte lzmir vak'aaı böylece Vilayetin tevhidinden sonra işlerin sür'atle 10,45 de Sirkeci istasyonuna muva 

yeni devlet kuvvetlerine karşı •• ••Jd•• .. .. .. J•• salat edeceklerdir. . 
harekette bulunmak suretile goru UğUDU SOY uyor 2-Tenzilitlı bilet sabfına Ze-
b~ş~amı~ ve gene hepimizin bil- kik Spor mağazası ile Stadyom ki· 
d.ıgı şekılde bitmiıtı'r. Hem uzun .. ~~~-iliye ~ekileti mahalli işler yanıoaşındaki nahi~e müd';U'ü vası~ ıelerinde bugün aktama kadar dP.--

1?uduru Nazıf B., Vilayetle emane· tasile çabucak inetıcelendırmekte- vam edilecektir. Tenzilatın ıon gü
söze, lstanbuldan lzmire feryada tın tevhidi meaeleaini tetkik etmek dir. nü olduğu için bundan istifade edi~ 
ne . h~cet, Adliye işe vaziyet maksadile burada bulunmaktadır. Kazalarda idari ve beledi itle;·- meıi klüp mensuplerına mekteplı· 
tem11tir. MUttehim ve müaebbi Dün kendisile yeni teşkilat hakkın de polisin yegane &miri kaymakam lere bir kere daha tavsiye ederiz. 
bulmak F etbi Beyin değil C p da görüştük ve fU izahatı aldık: lardır. Bu itibrla polis bu itlerde Heyeti tertibiyd 
huriyet adliyesinin ' .um: . - Kaymakamlar tamamen, na doğrudan doğruya kaymakama t~· PEHLIV AN ZlLEYSKO 
dahilindedir. salihıyetı hıye müdürleri de kısmen işe baş· bidir. Ancak Polis müdürlüğüniı ı ŞEHRiMiZDE 

(Anadolu 18:~~~~~· lşler. şi~di . dah~ A çabuk bu gibi işlere ait direktifleri mer· .. A~erikanm m8!'11f prof~syonel 
Dahiliye •. t ) goruluyor. Şımdı eskı teşkilata n~· kez memurlarına vilayetten kaym'-' gureıçılerden Stamıslu Zıleysk• 

B m~a etan ne diyor? zaran en mühi fark kuvvetli hır kamlar vaaıtasile tebliğ edilmekt""- tehrimize gelmittir. 
ve Çurlsadnın. ~hmalp~§a kazasında ınürakabedir. Gerek kayın~kam· dir. ... 

or u a ıntı abat l · l k h · .. d.. 1 muk ı 
bazı dedikodular ya 

1'1Jr~ne dair tJ· gere sera dıye mu.ıu~ 7-1 
Bü- Adliye tetkilatma gelince, bu- 1 KilçOk haberler 

ınıttır. Bu d d'k d t 1 ıgı yazıl- ~ ır memur ar a-;ı seçı ın:•ı ... ır. nun nasıl olacağım kat'i olarak bil- • , 
Bursa valisi~ ı .o u a~ın hulasası tun poli~ v~ beledıy~ teşk.ılatı ~un miyorum. Adliye vekaletinin nok· Bahkçılar cemıyeti - idare be· 
bestçe atın Beyın halkın ser ların daımı nezaretmdedır. lııler t . .. kazalarda beledı· yed intihabı yakında yapılacektır. Bunun rey vermesin ... . h · . k h. b · · aı nazarına gore 1 cebri ç l b e manı olacak ıç gecıkkmeme te ve ıç ır ı1• d l . . b. lh h"ki . için balık çıkmadığı bir gün bek enmek· 
dedir F:e .ere at ~rduğu fekliu~ kayet yapılmamaktadır. ye acva arı ıçın . ırar s~ .. a m~ tedir. 
kaz~ d tı~ B. guya Kenıalpa§a Yeni te9kilat idare makinesini bulunacaktır. Şehır meclısı ıle vah Gireaon fındıklan - Bu sene 
Şaha~ıa: ~a:darma kuınandaıu halka çok yaklaşhrmııtır. Eskiden arasında çıka~ak .ih~il~flara geli~- hafif bir hastalık geçirmiştir. Karadeniz 
muhakka: halk ~apıp yapıp halkın en küçük bir it için valiy~ v~ ya ce bu~u~ hallı o. ıhtılaf!ann teklı· vapurile 6000 çuval fındık getirilmiştir. 
mesini temin ır~~ına rey ver· şehreminine giden halk tımdı onu ne tabıdır. ldareı .. huıus~ye ~anun- Mısırda talep pek çoktur. 
sandığı k etmesını aksi halde lanna göre umumı meclıılerın ka Ticaret odası - Buğday mahsuın 

* * * ru ıöylem1·rıp 0 badıunları kovacaih- kahil bir propaganda mahiyetinde rarlarma vali devlet ıurumda iti· hakkında bütün şehirlerden malOmat iste-
Adana b' J liğler ve 

1

~;ea unu muhtelif t;b. telakki edilmesi imka~ da mevc~l- raz edebilir ve turanın karan kat .. miştir. me US arı miı. Halbp k·'B gandalar ta.kip et- tur. Bu huıusta en mubJm _vazıfe idir. Hlmit B. - Yüksek: mua111m mek:· 

y l . k . ler bunun ı:ı~ğ;:r~dandg"elen haber gazetelere terett~p et~ektedır .. Her Belediye reislerinin intihap ve tebi müdnrU H!mit B. bugün A~karaya 
a an neşrıyatı te zıp nin bazı vilay ti odnıka. ıgını, Yali- gelen havadisi bır hakıkat şeklınde tayı·ni meselesine gelince, Avrupa- ..tdecektir. 

d. d e er e 1 asa · · ·hı~ı fk d k d d. b 1 d 0 
• &• c ıyorJar e en hadisatı ın h b Y•şı ı a e arı umumiyeye arze ere e •· mn bir çok yerlerinde e e ıye reıs Soma fabrikuı - Müskirat jda· 

Dun Adanadan f t I f ld k Gemlikte halkı teenyvz~ a ~ ederek koduya zemin açmak idare adam· leri mansuptur. intihap ile olanlar resi büyük bir soma fabrikası tesisine ka· 
u e gra ı ı ı · h lk b ır ve ırı t · · ı 1 · d ·· k"" ·ı· ,. · a a azı veaayad b l a .., ıçm arının vazife erı esnasın a muş u- da vardır. Bizde iıe İstanbul resı ı- rar vermJş, bunun için Paşababçedc 140 

b· Adana hayabnı kurtarmayan valinin beyanatını ~ hu .~ndugunu lata uğramalarına sebep olabilir. ği vazifesi valiye verilmittir. Anka bin Jiralık tesisatı satın almıştır. 
ır takım i15izlerin yeni fırkayı nefreden bir fstanbula rı e~erek Bu iae menafii umumiye namına d d böyledir. yeni kanuna gö- Darillftınun emini - Neşet Ô· 

b · k 1 hf · iazetesı ·1 ra a a enımaeyere stanbul matbua- ma .~ ımza sahibinin mahk 1 e hiç te arzu edilmiyen bir şeydir. idareten lüzum görülen yerlerde rucr .B. ayın sonunda Avrupadan dönecek 
tının bir kısmına hali faaliyette ~evdıı. ıl~ kanuni takibat a eİeye Netekim Balıkesir valisinin hi- ~=isler mansup olabileceği gibi va- 13 teşrinievvelde yeni eminlik intihabı 
bulunmayan cemiyetler namına gımD~ıldırme~~dir. y pı acıı- lafı usul ve ka~~? ~alkı Rozet tak· li ve kaymakamlara da verilebilir. yapılacaktır. 
ıallbiyet ve baklan olmadan 

1
. u~, tehrımızde bulunan D h. maktan menettıgmı bazı gazeteler· Ş hir hududu evvelce tahdit e- lran maslabatgüzan - SAit han 

t ıye muste•a H"l · a ,. ak ı hk"k t e b ..ı; A k d hri · 1 ektir elgraf ve mektup ıönderdikleri h 1 . % ~ ı mı B., bu müda- yazdılar. F at yal?ı a~ ta ~ a dilmitti. Bu hudut yeniden tashih uı, .. n n ara an şe mıze ge ec . 
• hT'f . . a e rıvayetı hakkıdna .. . neticesinde meselenın hıç te boyle k d k ak 1 Aksaray liıeıinde - Yeni yap-
1 e ı a ı vakı neş~ıyat yapbrdık· söylemiıtir: fU sozlerı olmadığı ve rozetlerin iane §eklin· olunu~cı~al .da abr h adym d amh·ı·ar ttnlan Aksaraydakl lisede dünden itiba-
arı g6rülmektedır. Bu nevi neş- - Bursa valisin. K de d ~ t ld ğı bu halde usulsuz mu· beledıye ıt erı e u u ut a ı ın· ren kayıtlara başlanoıışar. 

riyat memlekette adedi mahdut kazasına giderek buına·· 1 eı:ııalpa'}a amelaegcıeıreyı an ettig'"'i ve bundan do de vazife göreceklerdir. Lı·man ıı"rketi mOdilrO. - Ham-
L • ı· .. · · h oz erı sarf t ~ H I" • t kT"t k f oır takım acezenin ferdi arzula- ıgu~ı ve alkın serbestçe re e • layı vali tarafından menedildiği an u asa~ yenı e~. 1 a ın ço ay· dl o. bugün Ankaradın şehrimize gele-
nnda b k b. d ~ıd· mesıne mani olac k . y ver- l 1 t dalı olacagına kamım. cektir. .Alınan mı!Omata göre .An karada 

A 
n aş a ır ıey eıs~ ır. nı bı·lmı'yoruın a ıcraat yapbg~ı- aşı mıt ırE. k. h" d Ş"dd tii .. f ı 1 d müsait bir dlzbarko tari es esas an tes· 

ana meb'uslannın yeni fırka- Eğer hakik t B S ışe ır e ı e yagmur bit edilmiştir. 
Ya iltikakları hususunda Salihet- sözleri ıarfetm~ en hrİa valisi o 1 skişehir, 17, {Vakıt) - ·Ye- Dlln gece yansına dofru ha- Mm. Pavlona _ Fransız muhar· 
tin imzasile vaki olan ne,n·yat yetine hür ...... et 

1
e't ve :' kın Hürri· nr fırka tetkilabna memur edilen va bozulmağa batlamıf, saat 

d . h 
1
. uı memışse kan . . b• d d .dd tll b• i· rire Yalondan şe&rimlzc dönmüş, şcrc· 

1 
• hıç loymeti olmıyan bir ya- mu İ ıf harfeket etmiştir. Bittabrba Galip b~y buraya. afirg~ldı,ddıı Bta- ır en ~onra a 11 e ır ya fine izmir vapurunda bir ziyafet v~ril· 
•ndır Tekzibini rica ederiz mese e etra ında tahkikat 1 · bibi Ratıp beye mıs ol u. a• mdr yagmııtı!'. miştir. 
A . caktır B 1 b yapı a· . b l d f Y v d m etmif S . f . 'd . Ik dana meb'usulan ~dri. Ke- . : ununa eraher int·h zı zevat ıle temasa aşa ı, a· agmur epey eva • eyr11e aın ı aresı - s ender· 
"al Zamir beyler a.rıf~sı~de vuku bulan bu sikay~ti:. kak henUz hiç bir şey yapmadı ve bir çok yerlerde ıeller huıl ol- ye hawnda tadilAt yaparak Pireye de 

' • ırın ınb apta kazanabilmek için mu muhitte alaka uyandırmadı. muştur. vapur işletmeye karar vcrmi~tir. 
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811, ..... J111 ltlll una. .. j. 
lılar.t etlU9it81at -.U,oftl& llaJlua 

.._ fcla ldafe ol•amuı, haJkın lltalert 
..._, •ı.k Jaaua .. •9'üa 

liirtbllllek "-* ...,..,. 
11.ıkp Glu; UUma lalllulıti .,..., 

aauu" (erdfJetlerla ,......._ ...... , 
fa;rdaya kOf&l\W• leill ..... 
klUeaia ardDMla, • ..,,,h .... 

ldıdm ne ..... Mr .. , .. 
~ •.;ıttlrr. ...... .... .... . 
~.,.,.QI...._ .... ..... 

Pfdır .. 
• .u.Jlf fırlllla. .... .... 

·llllEHYena, Mlld de ben '9k ....... l 

Libera.Hm. 

GELfSi'· ,· 
GüZEL 
Bahçekapı 

Babçekapı ıeçiJmez bir bal 
ahl1. Olomol>illerdea Tram-

ft11ard111 doları dejil. Onlara 
aLttık. Bahçekapıyı ıeçilmez 
bir hale aokaa yazın çimleri 
fena helde barwdut alan pa .. 
t1n11aca dtkk6•1an ile ıtınO• 
her 1aatiade ayak cıyak bapan 
paanofoulardlr. 

Alüiaiaiz. İfİDİZ yolunda git· 
meaüttir, buaatat param& da 
yok. Be,aiDilia Ozeıiae kaJU• 
m11 ilamı• .,. lilti dlk'll•• 
ı&netin albnda terliye t•liJe 
i ... ., ....... 

T .. ba _.da ut t.raftaa 
..... bir ...,.t: 

- Amaaan.. medeeeet! 
o ...... ,... ....... 
- Adalardan bir yar ıelir 

Mzlerel .... 
lerl ı~ ~t çefit gazel

ler, etledea •el nimailer. aç 
kaımaa çifte telliler .... 

Z...U. lmlaldanmts. .. 

Babçebptdan geç.erken ku
laldar-.& laayide gGfteli ıazel· 
lede. burnuaaa putırma çimle
me harap oluyor. 

Şimdi artık izi kalma11Uf olan 
eül, l>alaçenln bOlbtlDen1e çl· 
mealerinia yerine ba mu kaim 
olmalldl!.-

• 
Balatta eski dubalar 

E•••t. bı•lan Ü chabalan. 
elkiclea bqka 1erlerde fazla 

_....... tamir ettİrinlİlo ••nW • ...,.. ubk .. 
iti e.ı.tt.ld keneli lmaiJnda 
,.,.,. Ye ucuza mal ediyor. 

•lıirıı •• •' ....... ............ 
- K--, a. eald .W.hm 

tamir fçla aede Balata alttlıtl· 
Jort... bqka ,erde kızak kuru· 
ı..aa __ ., clıemit ........ 
~ 

KIZIL 1 YAZAN: Omer Rıs• ] 

1 - 11 - 1 

Ebu zerin fikrine göre 
Para biriktiı mele. öldükten sonra mal hırakmal 

günahların en büyüğü idi 
Ha.eli Omer irtihal etlikten. tealrip hinlerce dirhem vererek ~ 

M>nr& ı,un1ar toplammtlar, .neli ma lnqu.nu .... n alarak müınr 
bunlardan üçü, diier üç lehinde maalana su )"Üaillhlea zalamet ~ 
namaetlilderinden feraıat etmifle1' memelerini temin eden, Hz. ~ 
di. Zlheyr re:rfnf Aliye, Talha reyi- ıamberia meeçidiııi. ıeaitJetDI 
ni 0.-na, Sad r.,,lai AW&rrah- için büyük bir meblii tarfedcll. 
mm .-•itti. &mm mütealnp At.- Tebuk seferi esnasında orduollll 
dürraheaa da Jı..- MIDntliiia- te.lih Te teehiZi için yü:1 ltinle~ 
den f•aaat ebDit ve ortada iki -- dirhem veren o idi. Kendisine ~ 
aet kalmıftJ· Bu iki namzet, içleria- tül..Ji IUİ istimal ettili eöyl•~~· 
den birinin intihabım Abclürrahma- u ... D OllDUl f1J cev•ln Tftllllth• 
na haütılar. 1] ''DiJodar ki ben ... ......, ~ 

Abdarrahman. Oç gün, aç gece ver, oalara ihsanda bu~ 
büttta halk ile temas ederek, herke- Dojrudur. Ehli beyt.iani ıeverill' 
sin ...,.U.i .naut, endaa sonra eld.· Fakat ben bu muhabbetimi ıı.k· 
biria fikrini almlf, ...... ao .... bü- uzlıia alet etmit değilim. Belki 
tün uhabı, ümerayı, ricali ve '-lkı ben, hak hmasunda onlara zerr• 
Peyıaaıberin meec:idine davet ede- kadar taraftarlık p.termem. 0rt 
rek efkin ammenin Hatreti O•- lara ~erdii~ ~a ise, mü~hU1f111' 
man üzerinde toplandıiını söyle- keneli Hl'Vfll111ıtlft'. ~ m~ 
mit herkes te ona biat etmiıt.i. 2 J larm malmı ne kemtı tal-m, • -

BGtttn },g altı namzet içinde bir kimae içbl ~elil ıörerek aim•"!"' 
Hazreti o....tan fNatb bir Eme- Resalil ehem devrinde, Ebubekir 
vf 1ektu. Soara AWiinahman ela ve Omer devirlerinde kendi ser 

• vetim41en ~k millim hediyeler 
on1111 akrahw tlefihli. AWilr1ah- t-•..ı:- etm" LuJ o _. 
man Züllıre J.bilaiaclendi. O ._ 'ııı ~":9L ·
halde Hunti 0-•s· intihalnna ~8:'l ı~, tlıoı (eenetini 1emeıı 
. . bilır) bir aamclnn. Bunu o ...... 
ıtiru, yalı'!t ~un au1P old•imm yapmadıiım halde öın.rüm tük~ 
söylemeie imkin Jokt11. diği zanuı mı müfteriler bu sözlerl. 

Sonra Hazreti Onıanın ÜlıMm· siyfiiyorlar? Ben herbanri bir ~ 
lerden bir çok adamları meawriyet bir ve ya vilayete fazla bir verıi dıf 
lerde kullamnuı da fazla mübala- tarlaenim ele on• aldaa? Bana an" 
faya ..etehammil delildi. Bizzat cak IJett;e INırler ıönd.iliyor. 'Y6 
Hureti P.,......her, IGftl'a Hazreti bunlar müstdak olanlara verili
Eh. Beldr, soma Hazreti Om• 4e yor. Bunlardan ltu ıey almak be• 
onlara ayni teHhle amamele etmft nim için caiz dejildir. Ben de b11J1'"' 
leırcli. Hureti PeJeeelr.er ...,....,_ !ardan bjr tf17 ahnıt deiilimı bü~ 
da Mekke ~alili "Attap,. ~-~ keacli az mahiiı;iar. 
rlnderilen Ebti Süfyan, Muzbice, dır [5J .,, 
ve San•aya gönderilen Halit. Tey· E.uen Ha. Ounanm l,,eytülm8• 
ma Ye Hayhere ıönderilen Osman li israf ettijinıe ~ve e•ltfı
ibni Sa'd, Bdreyne ıanderilen E· farına binlerce, milyoalarca puaı.ı 
itan itJei !ait hep Emnf idiler. Da· verdijine dair biç bir aıevauk .-· 
ha ....,. Hazreti Ebllbeılri?, Maeft. kil yoktur. Mevsuk olan nokta O" 

Jenİn kudeti Y aidi SuriJe fethine nun herkese ihsanlarda bulunduiU 
mur etmif, Hazreti O... onu ma dur [8}. 

- Batka yerler .,.kiler alma kumada b.rakmıf, o irtihal edince Hz. Oımamn IJazı aalıaba fena 
M11a'liyqi -• yeriae la7i• eb1dt •ua .. le ettiii itllamı, effrirı umG" 

~ Ji- ti. O halde Ounanın INa ricalclea miyecle - fena b t.n.bcak her 
J• da oada• ... 

---... •111•---- 18tifaU et.maine [3] l>ir .ani lcesia kalbini lmaalr olanı idi. 
Mersin Uman reisi tev· 10lma. Bu rical tecrübe ~ li- Bunlann batında Ebuzer 1-l:uau-

k·ıf _..J!ldi J'&kat Ye efıliJ9l aW-mit .ııme- JGrda. Keadiai Mil derece. ..Wt 
cw.ı lertli. O... JM• u iı.Jet wrdiii a Wr adamdı. Oaua telikkiaine ıö~ 

Me,. iman NW Afi &., da•lu içinde V elit sihi ahit olmak her insan için v~iptı. 
..hab me1alllltea rllpet tlırk• striillwler aı.. ul~. la Bunun en birlnd tartı da her ins&· 
~ --Lut twrade ıablanmlf cm .. mlflerA ~Ofelilerin Aı mm k•Hllellldan kendi zarurf ihtl-

-.u olla 5aWi ,.hirl....._ konnalen ,.cm& llzm olan te1i sarfettikteil 
ft enaldle ciMti a4liJ6'e Mili• pek miihim cleiiWI· Ktleliler daha ._. .-ide kalaa bir feJ'İ ..ıdr 
ıP ...... B. ,.k•na·d 5 _.. ~ lr- fatihi (Sa'd ilmi Ehink mame• idi. ~cak olana -: 
Aiti IMJ a&e,lafncle fflerinl ı&ilr- ku) a llal'fl da, Ammar irin Y eteTe hennemlik olurdu. Bu teli.ldd,.e .. 

· • ~ km'fl da Mufire7e kartı da hana re biç bir kimsenin elinde avu~" 
kea ~~~~- .ı.a- 1Mazer .;._...efeleri tathlk etmit· da bir teJ bıra!'mamuı lazım ıel•
ct. " ~ ,_. Jucli Baara. •afiıl rt.nf Amir o dev- yora Hallıalri •rtahlda refall .-:. 
CW... itlnili ı••••iiltt'•._. rin ~ hirind ricaBndeacl. Bura- m. Herk~ ~UQor. bir ço~ 
w.le ... lut ..,..p ... ... da ea iyı" en nafi eserleri birakan eervet .Uıbi oluyordu. Ebm.erill. 

' cltiıtüniltifne gih'e bunların lıep•• 
,ette hlaamattm'· Afif be1 ".e laer~s tar~fıadan aerilen bu va· cehennemlikti. Hatta, ea güzide 
...ıc.cle Myle bir •aeleden li ale~lm~de soyle~ .&z ~ , uhaptaa l.Wuıa..._. ~ ldt ... ••hktm olmue. fakat bil· çok~· Mıur val'!ı Clbm Sa d) ftfat ettiği zaman onun bir miktar 
idim tecil ... itti m zulmu h..rdmula aübul mal lnralmıuı Ebuzerin nua'"' 

lY .U M • ) bu f8Y Jalitu. Bil!MH lıfuaTiJM. .. Alcaliai celhetmit Ehaer. onud 
l------·'----~----~~1taa Suriye halJom ....., ... -., h lwlaııak ....a'~- tr 

... .__ ... IİJul lmnllll& chtmüki odinlarms··t··"fbuaba~ asttınaı· -!lw.•li 1- ıe uı.-t .... ,. li;rlk ılrmittl· 
TGrk bıdetlerim;,.;. .-w,.t• · u un nca ·~ ~--- • Ba kanaati hndb• Eb-, llıtf 

•MlıMlellM• dı •. ~mn ..a.ttiiı ve - ~ yerde ...ı ve ....,,. tıoplQan llifir 
• ._.. •-- - di"ırill ı ..a- dlz't Wr a~ v-ı:.. "-- •--~- ~ _.:..1-.. 

a.... ,,.... -.ı . ~ .vm• H ~-- • lerin en ıiddetli azaba uinJ....,..-
ltkıW= ,.,.ta et•• kanm re Tabu ıdı- ~ oila ~·~ "':abem- lanm mütemadiyen aöylüyor ve bo 
,.... ~epleslmbia ecleht tan ve Ermenıstan fatıbı ı4i. Daha mezt.ebfne mu•afık zannettiii a· 
qheilJ prçe•eaiae ahnm•ı bu· sonra 1lmi Amir, KiW.I, Herat. Si- yelleri okuyordu. Ebuzerin h ha 

.ı.:1-. ciıtaa, Nitabana fethetmitti. Da'- reketi. b.dıesl rahatsa ediyor r 
ı-...wr-. ••M milli,.& U..IH ftliai lbni ~•'4 Tw~'"'INP ile aun ıilM Mhıiııptan bir zatın ı,;. P
( ıarbl) 1Urette telAkki flltiti- Kıhrıu teabir -. .. Bir.ana elenen- kilde llareketi balkı ilt• i.t__. 
mm •e taillili•tae ..,.. bir malannı tarü mar eden ..ı..dı. mtlltarip ediy~rdu. 
Mtika•et "8lif eldajummu Msvana geliw o- ale,hüMI• (Deoamı oarJ 
iddia .tmemb clopa ..... 1 Ye lehinde ...,-....... melli ' 

e. ............ kaqahtım hu J'et veren hacliaelu laeniia ,,.bul 
--•- mUDJfb [ 4}. 

,..... Tlllıt. .. .... .... & Ha. o.m ... ı.,tiilmali -
.,...._ ilawa nrcllr. timU tıftili heLlınz+Jci ....._ 

9'ölc Jlaii Pqıietha de .......... 0--n. uhahm -
H. AMt ....... idi. ... ..,. --- 1111 

[1} Jllnhaea.dlxı: '""' .,. ...... 
[2] Bulı•ri ue Mlialim. 
[3] /&nl Tegml/Je, elli. 1, aa. 17& 
(4] 6adrl ,., .... cUt 8, I& 38. 
[5J f'abtırl ttırllıl-. mz. 
[6] lbnl te~ ellf ..... iM 



[ ŞEHi 

intihabat 
iki fırka da belediye 
namzetlerini tesbit et

miıtir 
Belediye intihabı hazırlıklan

na devam edilmektedir. İntihap 
encOmenleri mOntehiplerin isim
lerini ihtiva eden defterlerde 
Y_Uzde 80 ni tetkik ederek bi
tirıniflerdir. Bu defterlerin sureti 
cuınartuiye mahallelere asıla
~•lctır. lıimleri defterde olmıyan
l ar 6 gOn içinde itiraz edecck-
~rdir. itiraz kararlannın netice
sı • k b QJ a ul etmiyenlcr 6 glln zar-
fında Sulh muhakemesine mtı
racaat edileceklerdir. 

T eırini enci 5 inde intiha
bat batlancaktır. 

Nemzetıe .. 
C. H. F. namzetlerini klmi

Jen teabit etmi,tir. Namzetlerin 
yUade dokaamnı cemiyeti bele
diye Ye umumi mecliai azalan 
tqkil etmektedir, Hariçten de 
bazı zevat vardır. Bunlar arasın
da da gazetecilerde vardır. 

Yeni fırka da namzetlerini 
!esbit etmektedir. Uste henüz 
ık mal edilmemiıtir. 

QQ 

~ Uhtellt m O bade lede 

Kira bedelleri ve 
tevziat 

latanbulde ve Garbi Trakyede 
tevziat nasıl yapılacak? 

Ankara mukavelesinden son· 
r~ hUkfimetimiz tarafından sa· 
h~plerine iade edilen lıtanbulda· 
kı Yunan ı.ı::.k· • kira em " ının mllterakim 

bedellerinin "b • • • 
hakk cı eti aıdıyeti 

ındaki h k Tn k • em kararı henüz 
r ve Yunan 

bı.ld" ·ı · ınurahhaslanna 
ırı mcmııUr. 

Hendersondan soruld 
Bitaraflardan M. Ho•~ t u 

R. ~,a ve 
ıvaa mezunen Avrupada '- 1 IJU unan 
nan azadan M. Henderao 
fikrini ıormutlardır. M. Hen:: 
ıondan cet·ap gelince karar b ·ı-
dirile k 

• ı 
ce tir. 

Para nerede? 
Yunanlılardan alınarak Garbt 

Trakyadaki etabli Türklere ve 
latanbuldaki etabli ruml~a da
tıblacak olan 300 bin lngiliz li
ruı lngi)tere bankasında bulun
maktadır. Hazırlıklar biter bit
nıez teYziata baılanacakbr. 

Tevziat nasıl olacak? 
Bu teniat lıtanbulda Tiirk 

puaıı ve garbi Terakya da drah
mi olarak yapılacaktır. 

Dia komisyon tlçüncti birosu 
toplanarak tali komisyonlardan 
lıer on beı gfhıdc gönderılen 
raporlan tetkik etmİflir. 

Bu akpm bat murahba11mız 
T emk Kamil B. Ankara ya gide
rek vekaletlerle temas edecektir. 

Vergiler için yeni esaslar 
. . 1931 bütçesi hazırlıklan 
iÇ.•_? gerek Maliye ve gerek 
dıger Vekiletlerce tetkikata de
".a1!1 edilmektedir. Kazanç veraıile
knın ıslahı için Maliye müfettitleri 
lio1!iJ'esinde hazırlanan esular, bir 
r ~ha halinde bu sene B. M. Mec-
ısıne takdim edilecektir. 

Layihada meurlardan verginin 
~kdir salahiyeti alı~k ve vergi
nın tarhı, ıabit eıaılar ve değiımi
Y~1n kıymetler merine utinat etti
rı ecektir. 

5 

HABE~LE~i Seyrisef ain VAKiT 

Darülbedayi 
TemaşEdan bafka opera ve 
operet kısımlarıde olacak 
Darülbedayi nizamnamesi ik

mal edilmiştir. 

Yakında cemiyeti belediye ta
rah?dan mOzakere olunacaktır. 

Şımdiye kadar emanetin büt
çesine koyduğu muavenet ile 

Ticaret odaslnd•· 

Bir murahhas 
Atina tütün kongresine 

gidecek 

Merkez acentesi: Galata l\opru başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesı Sırkecidc 

\ lühOrdnr zade hanı alnnda TeJ.lst.2740 

skenderiye süra 
postası 

(Izmir) E;i~tcu~~ 
saat 13 te 

Galata rıhbmından kalkarak 

1~ 1.yl l l Pcr~embe 9JO 

Dahilde 

ı ayhgı Kunıt 150 

3 • • 4()(1 

6 .. 
ıı .. 

.. 750 

\400 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ay 

1 fariçce 

8011 
14)(J 

2700 

idare edilen darülbedayiin bele-

1 
diyeye tamamen merbut bir mtl-

essese olabilmesi için yapılan yeni ni-J 
zamnamede darülbedayiin mnlhak 
bir bOtçe ile idare edilmesi hak-

Ticaret oda• mnclili dün aaat 
14 te fevkalade bir i~tima aktet
miftir. Necip B. iD riyaHt ettiği 
bu içtimada enell. gtlnlerden 
beri bilhaıaa tltlndllerimizi it
gal eden Ymwllılarm tltiln ze
riyatının tahdidi teklifi görlfal
mtıştür. Bunun için raportör Hak-

cum•rtui sabahı lzmire varır 
•e akşamı Izmirden kalkarak 
Pazarteıi lıkenderiyeye vara
cak ve Çarşamba lskcnderi
yeden kalkarak lzmire uğ
rayarak lıtanbula gelecektir. 

Sıca~larm kmlması 

G'anqm dotıJ1fl: :>,43 - batıft 18.15 

AJIUI doluıu : 24.11 - 1'alı$I : 11, 18 

kındaki madde iJe sanat'kirlar 
için bir taavtin sandığı yapılma
ıı en esaslı maddelerdir. Ni
zamname temaıa kısmından baş
ka opera •e operet kısımlarının 

da teşkilini amirdir. Bu kısımla
rın idaresi bir heyetçe yapıla
cak, 1an'ata ait kısımlar mUte
hassıslara verilecektir. 

Kadın birliğinde 
Pazar günü 6 komisyon 

toplanıyor 
Kadın birliği idare heyeti dün 

toplanarak teıkil edilen komis
yon azalarını pazar glinü saat 
3 te içtimaa davet edilmelerine 
karar vermiştir. Davet edilen 
komisyonlar ıunlardır: 

1 - Mesai hayatında kadınla 
erkeğin mtisavatı. 

2 - Kanun müvacehesinde 
kadınla erkeğin müsavatı. 

3 - Ahlakta mfisavat kadın 
ticaretinin meni. ' 

4 - Evlenmemif annelerin 
ve çocuklarının vaziyeti 

5 - Çok çocuklu fakir aile
lere muavenet 

6 - Sulh ve cemiyeti akvam. 
Bu komisyonlar Pazat günün-

d.en itibaran faaliyete geçecck
tır. 

ltalyan tayyareleri 

Bugün şehrimize 
ge.lecek1er 

Bugün öğleden sonra h • 
mize Kolon el F ongerin k ıe n-
d d 

unıan-
asın a Kaproni sist . d 

emın e •ekiz 
aYcı Ye üç motörl& b. 
tayyaresinden mürekkep ı~i!7:,.\~ 
yan filosu gelecek y 
t ve cıilklSy 
ayyare meydanına inecekti 

Filo itaya konsol r. 
·1 . . uıu ve tay-

yarecı erımız taraf d . . 
edilecektir ın an ııtikbal 

FHo ile beraber el 
tayyareıindc dört ~ eni posta 
gazeteci vardır. e talyan 

~ 

Türk Spor 
yarın çıkıyor 

Her hafta per b 
çıkan Türk S şcın e günleri 

por mecmuası do 
Stadyomda atletlerimizle F D 

atletleri arasında yapıl bransız 
·1 1 l an eynel 

mı e at etletizm müsab k l -
k l a a arını 

o ~yulcu.larına bütün tafsilat ve 
resım erı e beraber b"Jd· ı ırmek u-
zere ve yalnız bu haft 
sus olarak yarın intişaraye~ makh
tir. ece -

T~ S~orun bu haftaki nfis
hası yırmıden fazla r imi 1 es e gü-
ze yazılar ve şayanı dikkat ha-
berlerle her ıporcu b • yu Ye er 
gcncı alikadar edecek bir ckil-
dedir. 1 

kı Nezihi B. tarafındu hamla
nan rapor okunmut ye bit çok 
aza tahdidi mawahk bulmayan 
bu rapor hakkında sCSz almıt
lar bir kısmı da"mesele mühim
dir uzun tetkikat iater" demiş
lerdir. 

Bir çok mtınakaplard• 90nıa 
gelecek ay Atinada bu huMJSun 
müzakeresi için toplanacak olan 
tütüncüler böra.una oda aamına 
bir muralıhu g&ıclerilmeai ve 
raporu hakkında ilahat ftll'IBek 
üzere oda na181na Hakkı Nezihi 
B. in Ankaraya iza• k.btal edil
miftir. Bunun cıaerille Hakkı Ne
zihi B. akıamki qreele An· 
karaya ıitmiftir. Jtçimaa hunclan 
aonra on dakikalık bir fMtia •e-
rilmiı ikinci cellode Y•• tica· 
ret muahedesine _. obnak 6'-
zcre odaca banrl..aD npor o
kunmuı Ye Iktaaat .elıAJetine g6n
derilmeai karulatbrdmıııtır. 

lranla müzakereye devam 
edikcek 

lıkenderiyeden aktarına Porl
ıait için de eşya kabbl olu-
nur. 

lrakzon i~in&i postası 
( KARADENiZ) vapuru 18 

Eyllll Perıembe akşamı Ga
Jata nbtımından kalkarak Zon
guldak, lnebolu,Sinop, Samsun, 
Ünye, Futa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, 
bıeboluya uğrayarak gelecek
tir. 

MU~BDYB ~US1H1Brl 
idare rıhtımından saat 9,30da 

kalkarak cuma, çarıamba Mu
danyaya, pazar gtınleri Mudan
yaya ağrıyarak Gemliğe gi .. 
der ve gelirler. -------11 
YALOVA PLAJ VE KAP-
LICALARI IÇ1N CUMA 

~~s~~tıml '< tbo 
SıD. S,D. S,D. 

K&preden: 8 9 · 21,30 
S,D. S,D. S,D. 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• lktnd ı 

4.19 12,09 JS.39 

Havaı 

Aktam Vatoı lmaak 
IS.17 lt.49 4.01 

Dun azaml hararet 23derece olmut
ıur. Bugün mnu.vasıt şiddetle poyraz 
esecek, hava bulutlu olacaknr. 

Radyo ı 

Bu akıam Istanbulda 
Saat selazden ona kadar alaaıtb 

(a51l 

Sinemalar ı 
Alkaza - Altın çılgınlıklan 
Alemdar - Rus dilberi 
Beti~tat HIW - Vaıdön 
Ekler - Serseri 
Elhamr• - Kartal yıvrulut 
Opera - Sokak kızı 
Etuval - Buhranlı geceler 
Fransız - Mister Vu 
Melek - Muamma 
Şık - Renkli f enc:r 
SüreyyaKac:bkö,- Cu m•pnnisi 

fstanbul lkincı ICl'.a memurlutundan; 
Boğaz içinde küçü Bebekte dere bo· 

yunda t numaralı hanede mukim iten 
ikametg~hı meçhul ~oför Namık 

Kemal efendiye. 

lran mullhat;i1zan Sait İıan 
Ankara dan tehrimize rele
cektir. Ain huelib bitnıelıle be
raber, İran bük6nıetile hu meulie 
nin kat'i 9Ul'ette int.a için mibakc-
reye de .. am edilecektir. • ıa..---t-nl_al..,ya-110S----=-ta._sı---ı 

C.andarma lmaıAth•n••I (ANAFARTA) vapuru 21 

alffadan: S,15 18 19 

KAtip zade Sabn beyin dal· 
remizin 930-2899 numaralı d09-
yasile zimmetinizde alacağı olan 
2502 liranın temini için ahtelliz
de bulunan bennucibi talep 
haczi takerrlir edca 1410 bel.
diye numaralı Fon marbb cııleı
mobilin icra ve iflb kaaymm 1

._ ____ •lılı•A•nliiıııilamrmı -----•il Eyın& Pazar 11 de Galata 
nbbınmdan kalkarak lzmir, 

100 ilA 126500 mebe yaalak 
elbieelik ku.... kapalı ıarf ml)
natua ile aabıi .. nıacakts. 
•üoakua WallHWa Gectikpao 
tada Jandama ima14tlı..,.m.I• 
8 tepiaienel 930 p...,. sb8 
aaat 14 de J•pJaıcaktw. ş.n. 
name iatalltbauclen .-IW. T-. 
lifıaameaia tarza imllaa tulm
mede 7azıbdlr. 

Konya ~ reiiü/bMf!lr: 
Merlı:u nc-ethaaeli &Day.da be· 

lunan Mub~ Jln11119 Nuri•• 
tumlan tollekdf fiıketmilı .ıep ttlili 
konkordatoıuın kabul ve tı:.IYiciııe k&raı 
verildiği ve konkordato !11uamelesinin ifa 
sı 7.nnnmda icra ve ff1ts lrlnummon 
278 inci maddesi mudbinee mr7.tar fir-

kete ı :S.9·930 taribin~n idbaren ii ar me
hil vcrilcligi ve baro rdli anbt Hilmi 
Beyin komtcr tayin edikli&i fl iD OIDAUf-

10 e fterd&rh k llAnları J 

Küllük, Bodrum, Rados, F et
biye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönü.tte mezkur iske
lelule birlikte Andifli. Kalkan, 
Dalyan, Marmaris, Kuşadası, 
Çaııakkale, Gelibohıya uğn
yarak gelecektir. 

Bozcaada postaSt 
(G EL t B OL U) vapuru 20 

Eylll cumartesi 17 deklare 
nhbmmclaa kalkarak Gelibohi, 
Lapedd, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönütt 
Çanakkale, Lapseki, Geli
bobıya uğrayarak gelecektir. 

69 uncu maddaine tevlibn ... 
ameleyi hacziyai içİll tu.ı
tebliği icabeden ihbar ......... 

nın ikametgAhımzın ~ ~ 
sebile illnen teblili brarJrİr al
malda yevmi haczolan 22-9-9!0 

tarihine mllıadif Pazirt .. l ıGntl 
saat 17 de mc.zldlr otomobilia 
halen bulundup bildirilen Tak

simde Şelllt lıllabtar Mf cadda
ıiıKle Kltip ade Semi be, Ga· 
rajında hazar baıbmnana llwı• 
ihbar Tarakasının tehlifi maka
mına kaim olmak Gzere iJja 

olunur. 

Dün aktam 

OPERA SİNEMASINDA 
Bandırma ~lalmüdür- s o K A K K ı z ı 

lüğünden: Filiminde arzı endam eden meşhur violonist 
Bir metre 80 •untim bil t>e- B E T T Y C O M P S O N 

Yfiksek ve şairane parça1şr çalarak f evkalide aHutlaD~lfbr: 
den merkez mulaiti 24 aantİıll Uavctet: Halihazır mu.btelif ve mühim ıö:ı.lü dün a havadislerı. 
ttrnaktan bıaağa 1 metre 2& 11.liiliiiililiiliiiiiiiiillİllilijmiiiiiiiiiilİIİİiiiİIİiiiiİilıiillll••• 
sa11tim buknlle tarbluak 311 
kilo atale.uule biyük ........ 
de ıarin fıtka içia ~Dk bir 
kilit at.MdeD ıeçea kokla ... 
harbi bir metre 87 aaaüıa al 
olu 80 lira •uhammea lo1mıetli 
vapm çapau 10 Eylül 930 tari
hinden itibarea 30 E116l 930 
Salı glall ihale edilnMk ibre 
yirmi gUn ıailddetle albaye.de,.e 
konulmuıtur. 

.....-........-ıııııııı1llll'llı111ılllll!ıııaaıııı«ııau....- Bu akşam "'•11ııırtıutı111ııın•ı 1111111'ııtıııa.,.llımııt1 
~ MELEK SiNEMASINDA 
: iki büyük ve ıJc artist 

ADOLPHE MENJOU .,.e CLAUDETTE COLBERT 
T emamen Fransızca sözlil 

MUAMMA 
Filmüıde anı endam edecektir 

llivetea· f ox Ncw Jurnal halihazır dünya havadisl~i ile (Coıtea) 
ıBell~ntes)in Nevyorka muvasalatları ve kendilerine gösternen = 

ve lstilebal merasimi intibnat1. Paramunt filmidir. 1 
_..,.._ımınınnııııınııı ıılJJl!l ııını ıı ıı nı:nı ın n nııımııınnıııııımınıunııııımııııumıııınnııuııınıuıııuıı ~ 



- 6 VAKiT tg Eylill 1~30 

--, Hariciye vekili 1 ı s t a n b u 1 -:3 ':: 1 -~ d 1 y e s i 1 1 a rı 1 a. r ı ~· eeldi 
Lntihap dPfterleri cu martesı gunu Kadıköy belediye şubesi kanuni müddeti olan altı gu(·~f!. [ Üst tarafı ı m<:ı baydamızda] 

intihap encümeninden: muallak kaldıktan sonra .. a başvekili hükumetimizce Ankara.Y" 
rnahallelere ası lıvor 1 - Kadıköy belediye hu- Eylül Perşembe günü tam SU· davet edilmiş ve kendisi bunu k.ıJ· 

"' dudu dahilindeki mahallfıtt:t at 18 de) kaldırılacaktır. Def- bul buyurduğunu bize bildirmiştı~· 
Beyoğlu belediye şubesi in razlarını beyan etmiye hakla- mukim vatandaşlardan lstan- terlerde ismi yazılı olmıyanlar Ba§vekiJ Hz. te§rinievvel nihayctı: 

tihap encümeni riyasetinden: n vardır. bul umumi meclisine aza inti- ve yahut isim ve hüviyeti yan ne doğru Ankarada bulunacakla' 
1stanbu1 umui meclisine a- 5 - 25 Eylül 930 Perşembe hap etmek ve olunmak hak ve lış yazılmış olanlar t arafın- ı dır. 

1 
k k .. . neti-

za intihap etmek ve edilmek günü s~at 18 den sonra en~~- salahiyetini haiz olanların esa dan serdedilecektir. ltirazatl i hakk:nd: şfikri:~z ~~?ı~~ 
iç.in Be~oğlu şubei ida~iresi- mence ıntih&;bat hakkında ıtı- misini havi .. musaddak defter: i~~n (20 ~rlül Cuma~te~i gü- 1ces_ Son Ağrıdağı hadisesind~ 
nın eskı hududu kanunısı da- raz kabul edılmez. ler 20/Eylul/ 930 Cumartesı nunden ıtibaren 25 ıncı Per- İran büyük bir dostluk ve hüsnıı 
hilindeki mahalelerden gelmiş 6 - İtirazlar üzerine encü- giinünden itibaren mahallat şembe günü saat 18 e kadar niyet göstermiştir. Münasebatım~1 
o]an defterlerin tetkikatı ta- mence verilecek kararlara ra- heyeti ihtiyariyelerinin bu1un Kandillide kain belediye dai- gayet dostane devam elmekted·r. 
mamlanmıştır. zı olmıyanlar kararların ken- duldan mahallerde ve be· resinde müteşekkil intihap en ~rtık Ağ~ıda .ha~e~at bitmi§ ve~: 

1 - Bu defterlerin birer su diJerine tebliği tarihinden iti- lediye dairesi koridoruna ası- cümenine müracaat edilmesi sdılerktehnkil edılmkıştı1r. ~u. c~phegı:s-ır . bük. ... b ·· ·· rf d h I 1 kt (25 E 1 .. 1 930) t lS d e a raman as er erımızın -reti tünel başında ı umet aren uç gun za ın ama a · aca ır. ve y u saa en terdikleri fedakarlık çok şayaı • 
ve belediye dairesi methalinc li sulh hakimlerine intihap en- 2 - Defterler bu mahaller- sonra vuku bulacak itirazatnı takdirdir. Bu suretle şimdi hern b~r 
ve her mahalle defterinin bi- cümeninin kararile birlikte de altı gün asılı kalacak ve muteber olmıyacağı intiha}> §ekvet ocağı söndürülmii~ ce he111 

rer sureti de o mahalledeki müracaatla itiraz etmeğe Eylülün 25 inci Perşembe gÜ- encümeni karariel ilan olunu! de iki mi~~e~ arasında dostluğu~~· 
muhtarlık dairesine Eylülün hakları vardır. Keyfiyet encü nü akşamı saat 18 de kaldırı- Bakırköy belediye şubes1 zan en muhım sebep ortadan k ... 
20 inci Cumartesi sabahından men kararile ilan olunur. Iacaktır. inhap encümeni riyasetinden dırılmıştır. .. 
itibaren asılacak ve 25 inci Beyazıt Belediye şubesi in 3 - isimleri, hüviyetleri den: Mtllet Meclisi reisimiz Kazını 
Perşembe günü akşamı saat tihap encümeni riyasetinden: defterlere yanlış ve ya müker 1 - Belediye kanunu Pı. Hz. dün refaktında Vasıf 
18 de indirilecektir. Kazanın ihtiva ettiği 50 ma- rer yazılmış ve ya hiç yazılma- mucibince İstanbul Umumi B. le birlikte Tokatlıyan oteline 

2 - Defterlerin asılı kaldı· halle dahilinde (İstanbul umu mış olduğuna dair müntehip- meclisi aza intihabına ait def- giderek hariciye vekili Tevfik 
ğı bu altı glin zarfında re)1 mi meclisi) için intihap olun- ler tarafından ileri sürülecek terlerin tetki muamelesi ik- Rüştü B. i zi; aret etmiştir. 
sahipleri defterleri gözden mak ve intihap etmek hakkı- itirazlar defterlerin asıldığı mal olunmuştur. Tevfik Rüştü B. müteakıben 
geçirerek isimleri yazılmadı .. nı haiz olanların mahallattan günden itibaren Eylülün 25 in 2 - Defterlerin birer sure- dolma bahçede Reisi cumhur 
ğmdan ve sair esbaptan itiraz verilip encümence tetkik ve ci günü akşamı saat on sekiz- ti 20 Eylül 930 Cumartesi gü · Hz. i tarafından kabul olunmuş
ve müracaatları olanlar bu al- teksir edilen defterler 29/9/ e kadar intihap encümenine nü sabahı saat ondan itibaren tur 
tı gün zarfında tünelbaşmda 930 Cumartesi günü sabahı bildirmelidir. Bundan sonra Bakırköy merkez mahallfıtı ile • · .. 
hükômet ve belediye dairesin altı gün muallak kalmak üze- itiraz dinlenmez. Yeşilköy Mahmutköy nahiye- Zıyö ve Haııs B. ıer 
de müte.şekkil intihap encün~e re ait olduğu mahalle ile Ba: 4-lntihap encümeni sala- leri v~ bunların ~ülha~atı .?· l V st tarafı 

1 
inci sayıtadaJ 

nince dınlenecek ve deftenn yazıtta kain belediye şubesı hiyeti dahilindeki tashihatı lan koylere.v. e _dıger bıre~ nus 
ı h 1 d bük- t k - tan hapisane müdürü Halis B. in düzeltilmesi lazım gelip ge ·kapısına talik edilecek 25/9/ Eylülün son günü akşamına a arı a . U,!11e on~gı ve 

mediği karar altına alınarak 930 Perşembe günü akşamı kadar bitirir. itirazlar varit belediye daıresı methalıne ta- de vazifeyi sui istimalden muha-
k · kemesi kararlaş:tınlmış, evrakı kendilerine tebliğ olunacak- saat 18 de bu defterler kaldı- görüldüğü takdirde reddi mu lik edilece tır. . . .. 

tır.. rılacaktır. tazammın kararın sureti mu- 3 - Defterlerın talık mud- ağır cezaya verilmiş bulunuyor-
d · 20 E J""ld 25 E rı 930 du. muhakemeye bu sabah baŞ-3 - intihap encümeninin Defterlerin asılı kaldığı bu terize usulen tebliğ olunur. et~ . Y 11 en . . Y u .. !anacaktır. Ziya B. gibi Halis B. 

işbu kararına razı olnuyanlar altı gün zarfında (İsim hüvi- 5- İntihap encümeni ka- tarı~ıne ka~ar yanı altı gun- de işten el çektirilmesine lüzuın 
kararın kendi1erine tebliğin~ yeti yanlış ve mükerrer yazı- ranna razı olıruyanların kara den ıbarettır. . . 
den itibaren Ü,.. gün zarfında Ian]arla bir yazılmamıa olan- nn usulen teblig"' tarihinden 4 - Kanu. ne. n mtıhap et- görülmüş, dun adliye vekaletin-

~ ~ -. k t h 1 k den gelen bir telgraf mucibince Taksim Sıreservilerdeki Be- lar tarafından vaki olacak iti- ititiaren üç gün zarfında sulh me ve ya. ın ı ap 0 uıu!la bu husus müddei umumilikçe 
yoğlu mahkemei asliyesinc razlar encümecne dinlenerek hakimliğine intihap encümeni hakkını. haı~ bulunul:? ta ika kendisine bildirilmiştir. Halis B. e 
müracaat edebilirler. varit görülürse )azım gelen kararile birlikte müracaatla me~ ettı~~erı ma~all!ltın_ def- başkAtip Fuat B. vekalet etmek-

4 - Eylülün 25 inci Perşem tahkikat yapılacak ve varit itiraz etmiye haklan vardıı-. terınde ısım ve h?-Ivvıyetı yan-
be günü saat 18 den so.nraki görülmezse reddi mutazam- Keyfiyet intihap encümeni lış yazılanlarla ~!ç yazılmamış tedir. 

· · 1 d ) 1 I 20 E 1 1 930 Cumar Bugün baılıyacak muhakeme· müracaat ve ıtiraz ar ın en- mm kararın sureti muterize kararile ilan olunur. o an arm Y u .. • • w _ 

· • · · . . . tesi sabahından 25 eylul Per- de dıger bazı memurlar da maz mez. usulen bıldırılecektır. Defter· Aadalar belediye şubesı ın.. b .. .. k t nun mevkiindedir 
5 - Rey vermeğe ne vakit ler kaldırıldıktan sonra itiraı tiliap encümeni riyasetinden: ş~m e gunu. a şamı s~a on se · 

başlanacağı ilerde ayrıca ilanlar dinlenmez. İntihap encü.. İstanbul umumi meclisine khıze00kadardısı:~ro~ c~va~n:... Adliye tayinleri 
edilecektir. Şu kadar ki rey meni kararına razı olmıyanla- aza intihap etmek ve olunmak . at . y~n a aı~ aıı:e . a ı- Akşehir mahkeme reisliği· 
sahiplerinin defterdeki isim- nn kararın usulen tebliği tari hakkını haiz olanların isimle- l~nde ı~tıhap ~nc~menı r;yase ne Bitlis müddei umumisi Meh• 
leri rey atılma günü~de ko- hinden itibaren üç gün zarf1t1 rini gösterir cetveller Eylülün tın~ ~uracaat a tıraz ey eme m~~ v. Aziz~ .Bitlis. müddei urn:: 
)ayca bublunabilmek ıçin rey da ikametgahının bulunduğu 20 inci Cumartesi gününden lerı lazımdır. .. mılıgıne B~~lı~. eskı azasınd~n·~ne 
sahibi zevatın şimdiden bu a- uh · . li b I ·tib 8 .. ük. d •t I 5 - 25 Eylul 930 Perşembe harrem Lutfu ,Tarsus reıslıg 

. . . . . m a!tımı as yeye ve u un- ı .. ~~en uy . a aya aı o anı günü akşamı saat 18 den son- Tarsus eski reisi Mes'ut, Aydın 6 
sılı defterdekı ısıme]rı hızasın madıgı yerlerde sulh mahke· Buyükadada ıskele başında be ki 

1 
k h' b" •t• "d zalıgv ına Mardin azasından Yustıf 

(1 1 1 1 · ·· k ·ı ledi ki. H b r d ra va o aca ıç ır ı ıraz ı v K h·· ayazı ı o an sıra numarasını me erınde encumen ararı e ye mev ıne ey e ı a a- d. d" 
1 

. "'i ilan olu- Ziya, Samsun azalıgına oyun 1 

iyice bellemeleri ve bir yere birlikte müracaatla itiraz et- da.kezalik iskele başında be- ıası ın enmıyeg sar hakimi Rü§tü, Koyunhisar b1'-' 
yazmaları ve rey vermeğe gel meğe haklan bulunduğu ve tediye mevkiine Burgaz ve Kı nur. • .. . kimliğine Anamur haki~i .A~c,: 
dikelrinde sandık başındaki bu müddet bittikten sonra iti- nalıadalarda polis karakolları ! enikoy (Sarıyer) beledı- R~ştü, :ıcozan ~~hke~esı reıslıgıl1 ' 
h b. d• l · ti h .. .. • . . yesınden muddeı umumun Ah Rıza, Kozau 

eyte ıl ır~e erı s~re ma • r~z hakları k~ll'!~acaktır. En oı;ıune v~ h!yetı umumıy~sı· İstanbul umumi meclisi in- müddeiumumiliğine Mersin ~ıı.-
susad~ tavsıy~ ve rıca ~lu~~· cum~n .~ararile ıl~n olun~.. ~ de. Büyükadada . beled~~e tihabatı için hazırlanmış olan sınd.an !d~~~afa !'J':11'i, Siir~ mah~~-

Fatih belediye şubesı ıntı- Üskudar beledıye şubesı ın daıresı kapısına talile edılııJ d ft ler Eylülün 20 inci Cu- m~aı reısh~ı.ne Şıbınk.arahı.~ar ~u~ 
hap encümeni riyasetinden: tihap encümeni riyasetinden: Eylülün 25 inci Perşembe gü- e ter . .. Ü h ll"t k"' deı u.~~ısı Asım, Şıle muddeı 11 

1 B ledi k 1 li . . .• kş . t 18 d k ld 1 mar esı gun ma a a ve oy mumılığme hukuk mezunlarından 
ib. - İeta byel Uanunl! mu· tih sbtan~u! ubmu1m~ meck 81 ın- nu ... a damıdsafat ·

1 
e .a. 1f ~ lerin münasip mahallerine a- Alı Raci, Karacaviran sulh hakilll" 

c_ı .ınce .s . n u mumıA mec- a atı. ıç~n e edı~e a'!u!'u cagm an e er ere ısım erı sılarak mezkur defterler her- lğine hukuk mezunlarından Kemal 
Jısı aza ıntıhap muamelatına nun 35 ıncı maddesı mucıbın· yazılı olmıyanlarm ve ya yan mucibi kanun asılı duracak ve Kaya, Afyon Aziziye icra benıurlu 
başlanmıştır. ce Üsküdar kazası belediye hş ve ya mükerrer yazılanla- Eylülün 25 inci Perşembe gü- ğuna meslek mektebi mezunlar~~: 

2 - Fatih kaza ve belediye hududu dahilindeki mahallat nn bu müddet zarfında bele- nü akşamı saat on sekizde ka1 dan Cemal, Tefen?i müıtantik~gı-
hududu hahilinde aza intihap müntehiplerinin esamisini mü diye dairesinde müteşekkil in d ı kt D ft d · · 1 ne ~es~e~ mektebı mezunları!1 ~~ 

. . . . . . . .. ırı aca ır. e er e ısım erı. Racı Kazım, Banan sulh bakımlı 
etmek ve o]unmak şeraıtııu beyyın defterler 20/9/ tihap encümenıne muracaat yazılı olmıyanlarm Büyükde~ v· h kuk m z larından Adna11 
haiz olanların ayn ayn defter 930 Cumartesi sabahı mahal· etmeleri ve 25 Eylül 930 akşa- re caddesinde hükômet ve be- 1:::m:r hi kir:li;?ne Bocka sullı 
leri tanzim ec:I.ilmiştir. . lenin i_!ttiyar heyetler~nin .. bu- ~m~an ~~.a ... itiraz kabul e- lediye konağında müteşekkil hakiw:rıi M~hm~t, Silivri. ~akimli~i-

3 - 20 Eylul 930 CumarteE11 Jundqgu mahalle ve hır nush" dilnuy~egı ılan olunur. intihap encümenine müracaat ne Şıle miıddeı umumısı Te'Vhı~ 
günü her mahallenin derfter- sı da daire methaline talike- A. Hisar belediye şubesi in- la itiraz edebilecekleri ve inti Birecik müddei umumiliğine.~u~~aı 
)erini o mahallelerin münasip dilecek ve altı gÜn asılı kaldı~ tihap encümeni riyasetinden: hap encümeni kararma razı mez1u.?ları5n~1r;-n ~heyzk'!ll~hş'· ~ku~a b-

. b"I ·· 25/ ] .. 1/ 930 p ··ıh k t•ı aza ıgına ı ıvrı a ımı u ru ~erlerıne ve. ~ cumle .mahal- tan sonra ey u . . .er· B~ykoz kaz~sı mu a a ı e olmıyanların kararın tebliği mer Be.ler tayin edilmişlerdir. 
lat defterlerının heyetı mec- ş~mbe akşamı 16 d~ ındırıle A. Hısar beledıye hududu da- tarihinden üç gün zarfında i- ::..-
muası da Fatih kaza ve bele- cektir. Her m~ntehıp ~endi bilinde Anadolu kavağından kametgahmın bulunduğu as, lacağı ve müddetten sonra l'll 
diye dairesi kapısına asılarak maha11esine aıt defterlerı tet Paşalimanına kadar mevcut liye mahkemesine ve buJunnn ku bulacak itirazın kabul e· 
altı gün müddetle muaJlak ka kile ile defterlere isimleri Y~- köy ve mahallata ait kanu. yan yerlerde sulh hakimine dilmiyeceği encümen kararile 
hp 25 eylül 930 Perşembe gü- zılmış ve ya yanlış yazılmış o· nun tarüatı dairesinde tan- müracaat eylemiye hakları o- ilan olunur. 
nü saat 18 de kaldırılacaktır. lanlarm itiraza tını U sküda. ziın kılınmış olan defterlerin 

4 - Kanunen aza intihap hükumet konağında bulun:\n bermucibi kanun asıllan Kan lsta.nbuı Belediyesi ilanları 
etmek ve olunmak şeraitini ha belediye intihap encümenine dillide vaki A. Hisar belediye- l b 1 
iz olup t.a işbu defterlere isinı bidiri~mesi ve ~ü.ddeti !flUa- sinin h1:1Iunduğu bi~a k~pısı Konservatuvara ta e e a ını y or: 
ve hüviyetleri yalnış ve ya ya- yenesı zarfında ıtıraz edılme- na ve bırer suretlerı de koy ve Talebe ahnınaia ve eski talebenin kayıtlarının tecdidi mua-
Zllmamış on]anlar defterlerin diği takdirde hakkı itirazın mahaUelerin memur oaln no- melesine 15 Eyli'tlden itibaren başlanacağından Pazartesi ve 
asılı kaldığı V)bu müddet zar- sakıt bulunacağı intihap en- katma 20 Eylül Cumartesi gü- Perıembe gOnleri saat onbirden beşe kadar müracaat o!unması:_ 
fmda intihap enciimenine iti- cümeni kararile ilan olunur. nü saat 9 da talik edilecek veı ... 
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Muallim Beyefendilere 

En iyi mektep kitapları 
İlk mekteplerin Dil ıeriai 

Bir alfabe,. ~ • kıraat, iki sramerdea ibaret olan bu Hri en 
maruf muhamrlenmızdea 

CELAL NURi ve RAUF AHMET Beyler 
tarafmclan yazdmlfbr. 

Tatbik edilen •iLERi,. metodu yeni olakmla berabe f _._ '•d 
el• r f!!_ k r •••aaa e-

11". &.aanımm 6frenme Ye afretmek için bundan ak 1 
bir metot yoktur. Maarif Veklleti tarafmdan kabul Ye u: ~:~ 
eclil• bllttln ffrİ werek mOdericat, a-ek tabı ruim ~!.,~•t 
cilt itibari) A kita lan · ' ' .... •• e ftUPa P wsWdir, yerli kitapların bepaindea 
e.tladlr, ffatlan çok ehvendir. 

Adrea: Galatada t&nelin JUıDdaki Mertebani aokatanda ç·tu-
ri huuada .. iLERi,. kDtGplaanui. 1 

P. T. T.U.M. Lvazım 
dürlüğünden: 

.. mu-

1 - Telgraf fabrikası, . çın bir mOhendis aranılmakta olup ta• 
liplerin berveçhi iti evsafı baiı olmalan prlbr. 

A) Türk olmak, 
B) Sinai Azami kırk olmak, 
C) HOaaD abJAk, iffet ve iatikamet sahibi, çahfkan ve dt!Y. 

let memuriyetinde istihdamını mani bir hale ıayri malik, aeri Ye 

iyi İf sörOJmeaiai temine muktedir mOfit bir unsur oldupnu mDabi 
veaika tevdi etmek Alt, bir aan'atlar mektebi, yahut bir malciaa 
mObeadiai mektebi mezunu olmak, makıaeciliie mDteaWk mal6ma• 
tı mDkemmel olmak, 

Ç) Ezberi cihet tamüuıbha bulunmak. 

Arnavutköyiinde kiair Çifte Saraylarda ~~ 

1H::.;; FEYZiA Ti LiSELERi n vk 

D) Fabrika ifJerine hauatu dakomhue, demirhane, tor
na, freze, makkap teaYiye ve çelik parçalarının aulama ameliyatın
da ibtiau ve tecritbe sahibi bulundupnu nabk tenadetnameler 
ibraz eylemek, 

E) T eniyecifikte mtltahauıs olmak, Hbebi tercihtir. 
F) Mltaaddit talip zuhurunda aralarında mlubaka yapı• 

larak ilıra11 muvaffaki1et ed• Barem kanununda muanea olan kırk 
bet lira maqı ull verilmek ıartile talipleri 30-eylDl-930 tarihlae 
kadar latanbulda yeni poatanede Levazım mldlrlettme mlracaat· 
lan illa olunur. 

~. anufa ilk llDlffan ve a,... tetkillt clabilinde im ve erkek orta liae lu r ~. 
.......... icap ettirdiji en mBtekAmiJ Yeait ve tqkillb hai c1· Ye •ımlannı mubteYJdır. 

1Ca11t İçin mektebe Yeya latanbalda Baalret Hanında ~.':~ Kti::~ mua~~leaine ba!labamıailir. br· 
ı...11111 -:L-1..! _ _. ne IDucacaat edile • 
:.ı ~en plecek Nehri talebe için Fatihten Beb .. k da . · 
.,.etileeelctir. Reamı karara teftlkan mektebimizde dahi 1 T ~~ a r d1rekt veaaiti nakliye 

etrtnıenelde denlere bafianacakbr. 
~Telefon: lstenbtlı 2867. Bebek 210 

P~ndik Bakteriyolojihanesi mü
durlüğünden: 

Şişe ve damacana münakasası 
~oloJllaanei Baytarı 
Gram Adet Nni Ad Serom dartlllatllaaan 
500 200o et Kilo NeYi 
100 8000 Şite ıoooo KDolak şı.. 
200 1000 • 20 SO " Damacaaa 
50 2000 .. 20 25 .. .. 
30 .. 25 20 1000 

.. 15 15 " • 1500 " 
lO 500 • 10 10 ,. 

5 500 • 10 5 
1000 300 o.t. 

1'800 kite .... 

.... 

.. 
" 
" .. 

SOOo Kilo koJUD eti 
IOOo ,. Kuza eti 

200oo ,. Sıfır eti 
1 - Ca•ble 3. numaralı Jan· 

N 1 Ş N cianna lllektebi taJebe efradının 
A T A Ş 1 N D A 1/9/830 tarihinden 931 aeneei a• TED A R w;·J ~- PJ'•ine kadar bir aeneHk 
~ •atelerine mUktesi bet bin kilo ı... 

T.Woa: Be,.ojlu 2517 Yun eti bet bin kilo b•cıeti yirmi 
~ lnlAb tefti ecl L DYLJ bin kilo utır eti 3/9/930 tarihin-
.. 

81 
.,.. •Y.... 

14 
den itibaren 2Z ,on müddetle ka· 

.. • ilk • umllan ile c ICJZ NEHARi P&lı zarf ile miNka~a .... LEVU. d·1-.-.ı_· dil-· --. Kız lllllftir. 
llllalindetJ C eRI il &ad mektep 2 - Etin ibaleai 25/1/930 per-

binuma aaldetmiftk ERKEK felDbe IÜDii zeyalf ... OD bette 
AD. - ilk - orta - llıe vilayet claireaiacle icra kıbaca· 

iınclan ihaleden enel mektep ida· 
Jının.n,,. Webe luqdetmelıtedtr. Ber resine müracaat eden taliplere 
111 J'• lıMar ( Şelıayılc Clfdclealnd~ R.lıtVIJ::~-~O ct.n derhal tartnamel• mektep müdü· 

1ro••A·_.....-ı) tı·_uı uıA •ı-. n..- rİJ'etindea ......Uir. 
--;::: ·~.,.... m uur..,ve m•r•C4141t ~ 3 - MUnaka•J• ittirak edecek 

P ~ taliplerin yereceJderi teldif11&111eler 
. T. T. u. M. Levazıın mu··- ~eki ..... İt dahiliac:leve-

nlecek liat yazı ye rakkamla oku-du• •rı .. ~.. d na bilmeai için .çık yuılacakbr. 
U5 un en : 4 - Bedeli muhammenin %7,S 

l - 14-9-930 tarWade kapalı zarfla m•--L--- _ teminatı muyakJrateai aandık mak· 
ta11-.. _ .. ..... ....... icra 1n1ıa baza ••r• haldlmetçe maruf ban-
.._.,.... teklif ettltl flJatm pli slrll•uiae biaa ·bai aa •e lca makbulan laJmeti mutaarr... 

Eınlak ve Evtam bankası umum 
müdürlüğünd~n: 

SahlılC emim< 
Temiaat mlktm 

Kaıaba Belediyeılnden: 
1 -Kaaba tehri• ... eclilecek Sa ................... ... 

-wadufundaa pJl'İ melhuz (5647) lira dahil (115a) lira btifli 
~ Ye teftiAı t.ıaat ft İllfaab 1-9-930 da itibaren ola p 
·•ddetle .. mtlzayecle, mtlnaba UDUIHIU tnflkaa kapak ..,, 
aaullle mllııakuaya lroaalmutbar. 

2 - Mtlıaakuap iftirak edeceklerin eri.aba ftbftan oMnw.. 
aa veya ba ıibi iapat iDfa ebaif bahmduiana dair J11P11111 oltla-
p.. dair mahalll belecli1• nya aafia heyeti f....ı1.-.. midi 
felıadetaame yeya tutilmame ibruma mecbardar. 

3 - Mttteahlıit aalaibi aermayec:lea olup ta Sa ı.....-. lfilla ol
madıja halde lnpatm bida1etindea nilaayelıiae kadar nlabbMa 
ikinci maddede yum felaadetaameH Wr Sa mllaeaclill fltlacfam 
ecfecefiae noterlikten maaaddalr taahlatttname itam ile belıc:H,ef 
temill edecektir. 

4 - MGaakuaya iftirak '"edecekler enel emirde teminat aqetl 
makbuauna •• ya muteber bir banka mektubunu lıaeye mec-
burclaar. • 

5 - ihale 1·10.BI Wr tepiDI enel Çaı,am&. flbaB uat oabJr. 
de Kuaba beledly.mde yapdacakbr. Proje ve enalu k91fl1e ..ı. 
1ann, muakaYelei eauiyeyl s6rmek iateyenleria Kuaba bel~ 
aine ,.ıname içiıı de İzmir belediye Aakark ve latubal ....... 
aetlerl heyeti fenniyelerine mllracaatlan ilAn olmaur. ~!_ 4 Ye 3 m-m lik 205 toa plyuizli demir : io e edilme- re.i üa.inden ietilcruı dahill tah· 

-. l>Uarhkla tedariki tebrr&r etmiftir. ton bronz Yilitile bena fiatmdan %10 nok· Ak 'd p N• } E k k 
2- Muk6r malzemenin 25 e,l&l 1930 tarihi anile aair mall eah•m Ye tahYill· saray a ertev ıya r e 

...... ılal ... t 14 t uarl . ı...ı.__ ne •e..dif p.,._ tın teklifname ile b!rlikte ~nci !>ir • •• •• •• .~ • 

........, e p •ta •cra ........ ca1uac1 ... taı· zarf. koyarak komaayon nyuetıne Lı·sesı Mudurlu~unden. tarihte pey akçelerfai mlataalaiben yeni PGltu 1Pleria birer makbm mukabilinde ..-ile- 6 

~ ......,._ m11racuıı.n. e.ıe ••••- jceldir. Mektebe talebe kayt ve kabu-
E vkaf Levazım müdirlix-tnde } -•er -::·~:::_ ~..' lüne başlanmıştır. 6 - tO uncu 

........ .... taW 6 ı n flhadetnamc ile nüfus kltıdım zayı ol- • k . t. 1 • h 
illete E-'•.._ ~·· Caclarhldara talip ....,_ Y-.Qd u. .... • muttur. YenJılnf llacat1mdan eskisinin Sınıflara gırme 8 ıyen arın er E..ı..-* 7 ...... yirmind martni ı&nD ... t on ikiye k c:ı. htmfl yoktut. • • 

....... •ldiriyetiae mDracaatlan. • r latanhal Uleli aparamuılan 40acfl ~ gün mektebe müracaatları. 
No. 1 4e !72 No. Ju Mack 



f "'m • C=-tl!llBlad.- cdu" ... ..... ....ı.!.nn 

Gesı::ne ı:o. 4•.llccu meıaupların i•zcrloe idare içinse 1 idare vu # 

alt fce f Yv.ı IJaretl konulmalıdır i 
, .... .,,.an --.t•P arın ad•11nden. ıu,.mett mu.l&adde,....a m•lınupıara ırııı.oa• llh• t o.,alana 

u?t>olma•ıncla• •• dia!arıa mllnd•r-at111daıı 1clare ... ·. ı deitl.U. 

= SAVISI UE~ YERDE o KURUŞ --
\lATBAt\ \'E DAR~:l IA~E 

IST ANB UL Babıali. ~ nl:ııra caddrs nde • \' A f.i: iT ' lJR nU. 

[• l970 

~=•t Ôr. A. Kutiel Tah1isiy~ umum ~üdirliğindeI1: 
l Al L • : :ı i\ltıa\cn"hane Ye tedıl'.ii elektrik! b' ası ıle 

ve Erkek • Leyli ve nehari 

a lsesl i • • dd · 34 Rumeli tahlisiye mıntakasının A<.açlı mevkiinde roket ın il" 
•

--- =_:_-_._- laborauvan. 1-\ar.ı"iıy Topçular ca csı t:. O ,. 
. rasathanenin yeniden inşası mukarrer bulunmasına binaen 2 g or 

: ~ Bakırkö~ Taousundan. d 'l · t' Meık 
ilk Orta Ve Ll·se kısımlarını muhtevidir ~ müddetle ve kapalı zarf usuiile münakasaya vaze ı mış ır. • i ı! Yeşil köyde köy içi mahal- . . .. -· .. 14 . k l cağııı· 

Bu··tu··n sımfları mevcuttur. ! · l . d . k 1 . d bmanın ıbalesi 23- Eylul 930 Sah gunu saat te ıcra ı ana ki • esın e vapur ıs e esın e ve . . .. . 1• l · b b,,pta 
Kız ve Erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkilat dahilinde k" . . k kl • 18 ·ı~ dan mühendıs veya mımar vesrnasım haız olan ta ıp erın u d• 

idare edilmektedir. ! 
26

·oy 1'ç1ı ~l~alzm6 
8 

sol/Sa arına~ ı a şartname ve şeraiti ft'nniye Jıstelerini görmek üzere Galata 'l ve ı a ve numero.u maa 
Talebe kaydına başlandı ~ . müştemilat katoJik kaposin kili- Rıh~~d_desinde k!_idareı merkeziyeye ~üracaatları. -----=-1 

Talep vukuunda tarifname gönderilir. 1 ~ sesinin tapuya raptı için usulen [ ;;evlet Dem iryolları ilanıar7 ~ 
Ş h d b PJ • M k . k d ' muracaat olunmu41 ve mezkur ma- _ _ ~ ~11• e za e ŞI OIS e!' ezı ....ıı ~~" "'~'~"""'!.... • hal ferman ile tasarruf edilmek- 19 kalem yerli İp ve sicimler kapalı zarfla miinakasaya kOd• 

....,... " " ,ıı;~ııı·~~ '" 1 te olduğu anlaşılmış olduğundan muştur. Münakasa 6- 10· 930 pazartesi günü saat 15 te Ankar• 

Ali ticaret mektebi mü
dürlüğünden: 

bunun dahilinde bir kiliseden DeletdemiryolJarı idaresinde yapılacaktır. 
maada bir mektep ve maa müş- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve 
temilat üç bap akar hane bir teminatlarını ayna günde saat 14,30 a hadar münakasa 
bap küçük ve digeri büyük ke- katipliğine vermeleri lazımdır. r• 

Mektebin himayesi altında 
kürsü vücuda getirilmittir. 

zalik ıki bap dükkan mevcut Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde Auk• 
{Ticaret ve Bankacılık gece dersleri.t b H d d d 1 d d "k d b'I' ) olduğundan u bapta senetsiz ve ay arpaşa a i are veznt' erin en te arı e e ı ır er. 

1 - Bu kursta bankacıliğı ali.kadar eden nazariyat ve teknik, ban· 
ka riyaziyatı, banka muhasebesi, lisan ve diğer dersler gösterile 
cektir. 

tasarrufata kıyasen 20 Eylül 930 * • * 
l d ·ı fl tarihinde öy e en sonra saat iki Haydarpaıa liman ve rıhtımında yapı1acak kömür tahrn• 

raddelerinde mahallen tahkikat tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. d• 
2 - Haftada bet gün ve bu günlerde ikişer saat ders verilecektir. 
3 - Tedrisat dörder aylık devrelerde devam edecek ve bitirile· 

cektir. 

icra edileceğinden bu yerler Münakasa 2 birinci tetrin 9.30 perşembe günü saat 15,30 
hakkında tasarrufen iddiada bu- Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. ~ t 

4 - Bu dersler Banka ve müeuesatı maliyede memur olanlarla ti· 
caretaneler memurinine, lise ve ali mektepler talebesine ve bu seviye 
de olup ta. tedrisatı takip edebileceklere hasredilecektir. 

lunanlar var ise tarihi mezkurda Münakasaya iştirak edeceklin teklif mektuplarıaı ve muv•k. 'e 
mahalli tahkikatta hazır bulun- teminatlarını aynı gtinde saat 15 e kadar komisyon katip1ii"111 

5 - Tedrisata 1 Teşrinievvel 1930 tarihinde Sultanahmette Ticaret 
mektebi binasında başlanacaktır. 

malan ilan olunur. vermeleri lazımdır. d• 
Talipler mUnakasa ıartnamelerini 5 lira mukabi1inde Ankar• 

Fatıh Sulh 3 üncü Jıul?,u~ '14':imll· 

6 - Kayt için 27 Eylül 930 tarihine kadar müracaat edenler ka
bul olunacaktır. 

7 - Kayt için salı günleri aaat 17 buçuktan 19 za kadar perşembe 
günleri 18 den 19 buçuğa kadar müracaat olunmalıdır. Mekktupfa 
yapılan müracaatlarda nazarı dikkate alınacak ve cevap verilecektir 

Diğer şartlar bu hususla me9gul olan idareden öğrenilecektir. 

1 Türk Philips Limitet Şirketi 
Sermayesi 20,000 Türk lirası 

lstanbul eylül 930 

Telefon: Beyoğlu1812. Posta kutuıu: Beyoğlu 336 

~ Philis • mamulatmın imal ve aatışı ile İftigal etmek üzere 

Türk Philipı Limitet Şirketi 
Unvanı ticarisi tahtında bir Limitet şirketi tesis eylediğimizi 

enzarı ıttılaını:ıa arz ile keıbi feref eyleriz. 

Yazı hane ve tecrübe salonu: Beyoğlu istiklal caddesi 

18 numarala Ltikıemburg apatımanınan 1 numaralı dairesi. 

N•rı ebyez IAmbaları "MET ALIX., 

/ındtn 

Müteveffa Jmam Hasan efen
dinin Yenibahçe hastanesi Ba
rutane yokuşu sokağında 7 atik 
ve 29 cedit No. hane beş oda 
üç sofa ve bir miktar avlu ve 
avlusunda bir odayı havi ve 
caddeye nazır olup ehli vukuf 
tarafından 1200 ve Topkapıda 

Fatma Sultan mahallesinde 
Camii ıerif sokağında 2 No. ha
ne iki oda ve bir miktar hah-
çeden ibaret olup Qç yüz lira 
kıymet takdir edilmiş ve mah-

kemece açık arttırma ile satıl
masına karar verilmiş olduğun
dan talip olanların 19- 10- 930 
tarihine müsadif Pazsr günü 
saat on dörtte F atib Sulh 3üncü 
Huhuk Mahkemesine gelmeleri 
ve % nisbetinde pee akçesi ge
tirmeleri ilin olunur. 

a-ye Hydarpaşada idarevezuelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 1 

Münakasa.sı fesholunan Filyo& betinci kısım intaatı tekrar ~P 
1ı ~arfla münakasaya komuştur. ).l 

Münakasa 1 Birinci teşrin 930 Çarşamba günü saat 15,30 da 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

1 
Münakasaya İ§tİrak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu~~r 

teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon katipliğine 
meleri lazımdır. ,o' 

Talipler münkaaa §artnamelerini (40) lira mukabilinde Ankar 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden tedarik edebilirler. 

U " 'd b" ·ı * · • h * 1 · d k' k y01"~ mumı ı are ınas1 e memurın ane erı arasın a ı par e 
tarafeyninde yaplacak imla kapalı zarfla münakasaya konmuıtut·Jıf 

Münakasa 6 birinci te,rin 930 pazartesi günü aaat 15,30 da }.ti 
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 1'1''' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva ~er 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon katipliğine 
meleri lazımdır. ,d' 

Talipler münakasa tartnamelerini üç lira mukabilinde Ankat 
idare veznesinden tedarik edebilirler. 

* * --1 T eşriniaani 930 tdrihinden itibaren Erzurum - Sankamıf b•~ 
hariç olmak üzere şebeke tizerinde seyrü sefer ıeri ve seyri b• , 
nakliyatı için yeni tertip l..amule senetlerinin kullanılmasına b•f 

Earemit Asil~e mahkemesrnden: !anacaktır. , ,; 
Edremidin Hekimzade mahallesinde 1-Talep edildiği taktirde mfirsillere hamule senetleri nüsbai saoı)'e 

Tubes "Neon,, radyo laml>a ve h 1 . Armetur 
CI 8Z arı lambaları. 

1 LAN iLAN mukim milli Türk san'at ocağı sahibi 
Osmanil Bank,asından: l _ Çanakkale dokuzuncu jan· makinist Ahmer Hamdi B. vekili Tahsin 
Osmanlı B k G 1 t d R. tarafından mahallci mezktlrcde mukı"m an asmın a a a , arma mektebi talebe efradı için 

Y enicami ve Beyoğlu devaiı'İ, beş bin kilo koyun eti, beş bin ki- iken tegayyüple halen mahalli ikameti 
ıafer bayramı münasebetile lo kuzu eti, yirmi bin kilo sığır eti meçhul Ahmet Ilamdi R. zevcesi Ayşe 
Ağustosun 30 uncu Cumartesi 931 senesi ağustos gayesine kadar Münire Hanım alc) hine ikame eyledıği 
eylülün 23 neti salı günü bir senelik iaşelerine muktezi et boşanma davasının icra kılınan muhake-
kapalı bulunacaktır. 3/ 9/ 930 tarihinden itibaren yirmi mesinde müddeialeyhin mahalli ikameti-
------ iki gün müddetle kapalı zarf ile nin meçhul bulunması hasebile namına 
/ı;'anblll aöraüncii ıcra aaırtsınd!n münakasaya vazedilmi§tir. yapıiacak tebligatın il:ı.nen icra!'ına ve 

Erenköy. Gôztepe satirayi cedit ma· 2 _ Etin ihalesi 25/ 9/ 930 peı-- muhakemenin 9-I0-930 f erşembe güniı 
hailesi Kayışdağı caddesinde cedit 139 şembe günü zevali saat on beştf' saat 13 c talikine mahkemece karar ve
l\o. lı köşkte mukim i erı elyeym ikıı· vilayet dairesinde icra kılınacağın· rilmiş olduğundan }evm ve vakti mez
metgAhı meçhul bulunan hafız Salt f:f. dan ihaleden evvel mektep ida· ktlrde mahkemeye bizzat gelmesi veya 
Alacaklı madam Olumbiya 27 resine müracaat eden taliplere der- kanunt lıir vekil göndermesi lüzumu ve 

temmuz 335 tarih 2419 muamele hal şartnameler mektep müdüriye- aksi halde hakkında davanın giyııben 
numaralı Üsküdar Tapu müda- tinden verilir. rü'yet edileceği ildnen teblig olunur. 

Yene senedı'le tamamı yı·rmı· do"rt 3 ·- Münakasaya i~tirak edecek - L 
~ ıst..ı nbul Asarı atılf.a miızeler. mil· 

h. · b taliplerin verecekleri teklifname· ısae ıli a rHe 14 hissenize kar~ı 
Y ler şartnamedeki şerait dahilinde 

borç aldığınız 525 liraya muka- verilecek fiat yazı ve rakkamla 
bil vefaen. ferağ eylediğiniz ba- ve okunabilmesi için açık yazıla
Jida adresı yazılı köşkün mezkür caktır. 
hisseye ait faiz ve resülmal ile 4 - Bedeli muhammenin % 7.5 
borcun verilmesi talep edilmesi teminatı muvakkatesi sandık mak 
üzerine maa arazi köşkün tama· buzu veya hükUmetçe maruf ban 
mına 2650 lira kıymet takdir ka makbuzları kıymeti muharre· 
t;dilmiştir. resi üzerinden istikrazı dahili tah-

Keyfiyet haciz zabıt varak-ası vilatile borsa fiatından yüzde on 
t kd' ı k t b" · · noksanile sair milli esham ve tah 
a ır o unan ıyme e ır, ıtıra- ·ı~t t kl"f ·ı b. l"kt "k· 

vı a ın e ı name ı e ır ı e ı tn· 
zını_z varsa 929-97 dotya numa- ci bir zarfa koyarak komisyon ri· 
rasıle lstanbul 4 üncü icra me- yasetine birer makbuz mukabilin· 
murluğuna üç gOn zarfında mü- de verilecektir. 

racaat eylemeniz akıi takdirde Bu aktam_F_e_r_ı_h-sinemeda: 
haciz zabıt varakası sureti teb-
lii makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Bti\i.ık gala 
San'atk:ir fahri B. temsilleri, büyük 

varyete, sinema. 

aür yttmaen: 

91 i'a 94 takım elbise 
55 adet palto 
52 ila 60 adet kasket 

lstanbul müzeleri hademesi 
ıçın nevileri balada muharrer 
melbusat ve kasketin intihap o-

lunan kumaşlarla imali Eylülün 
24 cü Çarşamba günü saat on 
birde açık münakasa ile ihale 

edileceğinden taliplerin şeraiti 
öğrenmek ve nümuneleri görmek 

üzere Müze dahiliye müdüriye
tine ve münakasa günü de temi
nat akçelerini müstashiben Mü
zeler mübayaat komisyonuna mü
racaat etmeleri. 

verilir. Ve keyfiyet hakkında hamule senedine meıruhat derco)uaı~'~ 
2 - işbu hamule senedi nUshai saniyeleri mürsil yedinde .k• ~ 

cak vesaikten olup muvasalet istasyonunda efyanan mürse1Uoıle1 
tarafından tesellümünde bunlarm ibraz ve itasına lüzum yoktur .. ~ 

3 - işletme nizamnamesinin ikinci bap ikinci faııl bef1~0' 
maddesinın Uçüncü fırkası mucibince hamule senetlerinde mUrse 

1 
nileyhin adresi muayyen bulunmak lazım geldiğinden hamiline "e~e 
emrU havaleye irsalat yapılması kabil değildir. Bu itibarla baOJ&I 
senedi nüshai saniyelerinde ciro kabiliyeti yoktur. di 

4 - Eşyasmı geri almak istiyen veya müraelünileybleri te~ eı 
ettirmek istiyen mürsillerin işletme nizamnamesinin ikinc..i bap ;kıll 'f 
fasıl on dördüncil maddesi mucibince uıuln veçhile tanzim edil~1, 
bir beyanname ve almışlarsa, hamule senedi nUshai saniyeJerırt. 
müsteniden ve münhasıran mahreç istaayonuna müracaatları Jilet 

ru~~ ' 
5 - Mürselünileyhler namlarına vürut eden eıyanın tesellUdJUO 

diğer bir kimseyi memur veya tevkil etmek isterlerse. Jf1 
A) Her mevrude için hüviyet ve imzalan istasyonlarca nıslCı 

mürselünileyhler tarafından verilecek bir beyannameyi. . f 
lJ) Bilumum mevrudeler için ise Noterlikten musaddak d•1~ 

bir vekaletnameyi alakadar mevrit istasyonuna ita etmekle k1tbil<lı' 
~~yfiyet muhterem halkıa malumu olmak üzere ilin olu~ 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapata zarf usulile münakasaya konulan Ankara ıehrioe /!. 

isalesi ve porojelerinin ihzarı için talip olan müteahhitlerin te~ 1Je 
leri muvafık görülmediğinden yeniden münakasa ıartnan:ıes11 11 
mu~ aveJenamesinde yapılan tadilatla yermi gün müddetle ksJ'~ıı 
zarf usulile tekrar münakasaya vazedilmiıtir. Taliplerin bu bus~~, 
evrakı görmek ve almak üzere Dahiliye vekaleti müsteıarlıi'"e 
müracaatları ve yevmi ihale olan 29-9-930 tarihinde saat no bdt 
dahiliye vel<iletinde müteşekkil ihale pomisyonuna mfiracar~ 1 

Mes'ul müdür: Refik ~rı"1' 


