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met Pş. Hükôıoeti istifa Etti 
-;:;=====~~============== 
Kaydı hayat şartile 

re· sicünıhuriuk 
Gaz-= ·' ~. ninı beyanatı 

Bu yo~dal·-~i-t-eımıık-=-.i-rl_e_r_h--=oşuma git-

Serhe::~ }nemi~tir v~ gitmez ! 
hurlulc tek~~· •. anı~,. Gazı. Hazretlerıne kaydıhaynt ı;aı tile reisicüm
Hazrctl . eltıgı. şayıaları üzerine gazeteci mcb'uslar Gazi 

R 
~r.me şu sualı sormuş!ardır : 

- eısıcümhur H r d ' t' . . b" l mışhr, fakat f z .• z~ ı J e\~c. b.erın ze oy e bir teklif vaki olma-
cel· b arzı muua o anı erhaogi uir taraftan vak' l b. 
T·· ~ l . u tarzda bir teklife karşı mütaleai devletleri . - - ı o a ıle-

ur . ıye efkarı umumivcsinc bi!dirmek ·s· . nı o~renmek ve 
G · H " ı .erız. 
" ıızı z. bu suale aynen ~u cevahı vermişi d' 

- Ene .. ~ ..1 • • er ır • b ~ .. a cı.e"'enoeu bu ve buna ·· . · u:ıunan!o:ır çok olmuşll!r ~· f mumasıl tcldif!erde 
ai · ki · ... ız ve e karı u · . nız bu yoldaki teklifler 1 . mumıye bılmeli-

Bcnim gayem T"' k ' d ıoşuma gıtmemiştir ve gitmez 
. ur aye e ye · y·· k' • nııllet ha imiyeti . t k . ' nı ur ıye cümhuriyetinde 

D d"... • nı a vıye e tmek v b d"l • 
e ıgınız gibi bir teki f" b . • e e e ı eştirmektir. 

eden bir manada t I"'kkı. ednı:ı:ı ıdealimi cidden rencide 
b t f e a ı e erım B kt d u e sirlere giden 

8
- • • • u no a a şu veya 

1 
y·· oz.erın manası b . . . ~an urk milleti b d dal • • m, enı ıyı tanımış 

--· .. "' .... - . en en ıa ıyı takdir d 
..... • • .... l[llJ uuı .........., e er •• ,, 

Önce sevgilisi~i-öldürdÜ 
Sonra da kendisi . 
oı· nı ... 

üere kadar d gi en kıskançlık 

• 

Ned!me Hammın katline •aluı 
D.. b e olan 

un sa ah Kadıköyüode fe- Fak t ev 
· b" · a çok k k cı ır cınayet olmuş ye bir a- olan eski 

15 
anç bir adam 

dam enela eski karısını öldür- çekemem· zevhç bu yeni i~divacı 
.. d ış, er fı muş sonra a tabancasını kar- tehdit ed ._ . rsatta kadını 

nı d k k erett mıral d k na eyayara endi canına matını lekl'f . . ay aıı ayrıl-
ıymışhr. N d' 

1 etmıştır. 
D

•. b' h . e ıme hanım 'lk 
un. ır mu arrırim izin vak'& teklife ül 

1 
aylarda bu 

rnahallınc~ yaptığı tahkikata gö- B g mUş ve: 
re "ld·· ··1 k d . . . - en ölürüın d • o uru en a ının ısmı Nedı- le D e senınle ev-
m 'd' O nmem. emiıti 

e ır. sman ağa mahallesinin M h r. p· . k e met Ali bu b ırı çavuş so a; ında 34 numa- bir müddet b c~va ı alınca 
rah evde o urmnktadır. Katil de artık k d eklemıı, sonralan 
Mehmet Ali isminde bir bahçı tel 

8 ının yolunu kesrneğe 
Vandır. J tra~ onu rahatsız etmiye b , 

35 yaşlarında genç •e güzel nmNı~hır. t d aı-
b' 1 aye n b ır kadın olan Nedime hanım çukta Nedimen sa ah yedi bu-
bundan senelerce c\el bahçıvan- kaüt H. kocasının te
la evlenmiş faknt aralarında çok · <Ya ~aafına almak üzere ıoka-
ge d . . l'k b l ,., çı mış, tam kö•e b 

. çme en geçımsız ı aş amış lince sabahın T aşına ge-
nıhayet ayrılmışlardır. nen b b bu erken saatinde 

N d' " e a çıvanla k l c ıme hanım bundan sonra Nedime H . arşı aımııbr. 
nıütekait miralay Ziya beyle eski koc ·karlık nefret ettiği 
t asını arşısınd "rü 
anışarak nikahlanml(lbr. iki de hafif bir feryat 1 a go nce 

ÇO 3 klan olmuıtur. [Alt taralı 4 .. to~armış: uncu aayıfada] 

ı ver 
& 

ı Kabine is · · f as 
1 R~;sicümhur, mec i rei i ve fırll allat' 

reislerile iStişarelere başladı 
. ~nkara, 25 (A.A) - (Resmi tebliğ) Başvekil ismet P9. Hazretleri hükumetin müçtemian istif asım 

Reıııciim:ıur Hazretlerine takdim etmiş ve istifa kabul olunmuştur. Yeni bükümelin tcıekkülüne 
kadar vekaleten vazifeye devam olunması, Reisicümhur Hazretleri tarafından istifa eden hükumete 

tebliğ buyurulmuştur. 
Ankara, 25 (A.A) - (Resmi tebliğ) Re"sicümhur Hazretleri Büyük Millet Meclisi reisi Kazım Pş. 

Hazretleri ile fırkalar rüesasını davet ederek yeni hükumetin teşekkülü için istiıarelerine başlamıştır. 
Yeni kabine\1 İ ismet Paşa Hazretleri teşkil edecek 

Ankara, 25 (Telefon) - Gazi Hz nin yeni kabineyi teşkile ismet Pş. Hz.ni memur ettiği anlaşılı· 
yor. Paşa yeni arkadaşlarını aeçmiş gibidir. Adliyeye Yusuf Kemal, Maarife Esat (Bursa) , Nafiaya 
Must"fa Şeref, Iktısada Zekai (D~yarıbckir) Beyler getirileceklerdir. Fırka grupu yarın üçte toplar.a· 
rak yeni kabinenin programını müzakere edecektir. Yeni Kabine mecliste cumarteıi günü programı· 
nı okuyacak, itimat talep edecektir. 

Fethi B. dün Meclise girdi 
Mali lciyiha müzakere olunurken 
yaptığı tenkitler çok kuvveli ve 
çokmantiki mukabeleler gördü 

Neticede para 
llfttlmMliiffHllfffllJtUWIMlii IMaiiKIHIWWW nl!Mimil ti W IRH~ 

Tenkitler 
Garip bir haleti 
ruhiyenin teza

hürüdür 
Fethi B. ve arktıdtı~larında 

marazi bir muhale( . • · 
hajJıuiveti v.udır 

Ankara, 25 ( Başmuharriri
mizden ) - Meclisin bugilnkü 
içtimaı ile erbeat Sfırka resmen 
muhalefet hayatına girınittir. 
Fakat itiraf etmek lazımdır ki 
gerek F etbi Beyin, gerek Ağa 
otlu Ahmet Beyin tenkitleri 
çok ~arip bir hKleti ruhiyenin 
tezahüratını göstermiıtir. Çünkü 
bir taraftan ewakı nakliye kıy· 
metinin gayri tabii yOksclmeaine 
mani olabilmek için Maliye Ye· 
kileti tarafından teklif edilen 
kanunun lüıum ve faydasını tak
dir ettiler. Bu kanuna muvjık 
rey Yerdiler. 

Diğer taraftan hükümetin mali 
siyaseti hakkında bir takım 
yersiz tenkitlerde bulundular:. 
Bu hale bakarak birçok kimse
ler serbest fırkacıların tam 

hareketlerindeki garabeti bir 
türlü anlayamadılar. Fikrimizce 
Fethi B. ile arkadatlannın bu 
tarzdaki b.reketlerini ancak şu 
suretle izah etmek mümkündür: 
Anlatılan muhalif fırka sıfatile 
meclis müzakeratına ilk defa 

iıtirak eden bu zevat maliye 
vekaleti tarafından teklif edilen 
mali kanunun lüzum ve ehemmi· 
yetini iokir için kendilerinde 
mecal bulamamışlardır. Bundan 
dolayı kacun hakkında tasvip 

[Alt tarafı Z inci aayıfamızda] 

müttefikan kabul edildi 

ı 
ğuna intihap mazbatası ıureti Mec
lise vasıl olduğu cihet1e bu içtimfta 

, İftİrak etmesi iç.timaa hususi bir 
kıymet ve ehemmiyet verdirmitti. 

Bugünkü celsede muhalif fırka· 
ya mensup olan meb'uslar kendi 

. yerlerini ayırmıtlar ve Meclisin ınğ 
yani reisin sol tarafını doldurmu§• 
lardı. Halk Fırkası azasından olup 
ta bu tarafta oturınuf olanlar yer• 
lerini onlara bıraktılar. 

Meb'uslarm hemen hepsi gel· 
mişti. Fethi B. en son olarak girdi. 
Ve fırka arkadaşlarının yanma o• 
turdu. 

Afyonkarahisar meb'us uAli B., 
' (ismet Paşanın şark vilayetlemde 

,ki askeri harekata dair olarak bun• 
dan evvelki içtimada irat ettiği ve 

• m-eclis tarafından alkışlarla kar§ı· 
lanan nutkun tap ve neıredilmeıi 
hakkında bir takrir verdi. Reis Pa-
tanın reye koyduğu bu teklif Ser· 
beıt Cümhuriyetçiler müstesna o• 
larak bütün meb'uılar tarafından 

kabul edildi. 

. Saracoğlu Şükrü B. ~eis ~~'~. bundan sonra Fethi 
VAKiT 25 (Telefon) - Meclis !3erın Gumuşh~ne mebusluğuna 
.. A • • ıntıhabına daır mazbata sureti 

bugun fevkalade ıçtımaına devam geldig" ini söyliyerek b d h' b' 
l
'd . Al' un a ıç ır 

etti. Serbest Cümhuriyet ı erı 1 talil olmadığını ve artık kendisinin 
Fethi Beyin Gümüıhane meb'uslu· meb'usluk vezifesine ba!lıyabilece -------------------IMUlftlmtmUl'lllUUrtlltlSlllll ....-MMlllF 1-

şirketinde Liman 

Liman şirketinin dünkü içtimaında bulunanlar 
[Yazısı ikinci sahifemizdedir.] 



~ ğini b;yan- e~~KIT 26 eylül 193~u,_k_iı-.r-su-·· d_e_n_e_fk-an--u-m_u_mıııııııiıııııııy~ey ... e-go ... s ... te ... r-İr_k_en_z.ikliiiiriiie-tt-İğ-im __ r_a;;;;;k;mam---ı --y-an ______ T ___ eı.-=n_k_ı_· t--1-e'~r---:-~~M---:-a-h--!""n~1 ..... u~t~E~~s~a t B. 
Bunun üzerine yeni Gümü§hnne söylüyorum. Tahminata göre bu ka lıt anlamıtlardır. Ben 150 milyon· \ 

meb'usu yemin kürsüsüne davet o· nun altı, yedi ay kadar paramızı luk fazla ithalat oldu · demedim. e-
lundu. mustnkar tutmağa kifayet edecek- Dört ay içinde yüz milyonlul< ka- [IJHt tarafı J ınc·ı sayıfanu:da] Adliye vekiJıığinden ç 

Fethi Bey, küıüde yemin sure- tir. Bu fili istikrar zamanında hü· dar emtia getirtildi dedim. Bize Fi· k · ı . ·· betile 
tini kelime kelime, hatta hece hece kiimetin en mühim vezaifi paramı· ıerinııin raporu neıredilmemig ol· karara vcrmeğe mecbur kalmış- 1 mes1 munase •f .. 
okudu ve yerine oturdu. Bu suretle zm altın esa11an göre istikrarı için duğundan tariz ediyorlar. Maliye lardır. Fakat aynı zamanda ken· Adliye vekilliğinden jıtE ',t 
muhalefet liderinin meb'us olması ciddi tedbir almaktır. Hükiimet bu Vekaleti kendisine merbut olmıyan dilerinin meclis müzakeratına münasebetile dün Mahmut ~I' 
için geçinneai liizım gelen bütün tedbiri almakta çok geç kalmıttır. bir müeHesenin raporunu neıret· henüz ilk defa iştirak eden B. den lstanbul Müddeium•11".~ 
merasim geçirilmi~ oluyordu. Bir iki sene evvel alabilirdi. Hükd- meğe salahiyettar mıdır. Fethi Bey muhalif bir fırka azası olduk- ğine bir telgraf gönderilınit!': 

Yozgat mebusu Süleyman Sırrı met sadece bazı ufa ktefek tedbir· . t 1 B k b" l'kt · d farını bütünmütler bu muhalif d f '"ldedır · B .. ld V l ld B 1 .. h l ıı erae, f an asma ır ı e gı er, Bu ve a telgra ı, şu ş•" 1 bı'r ey, soz a ı. e: er a ı. aı re.ası mute ass11 arın . d ö .. ·· F k t b r 
0 

• J 
1 1 

f'- d 
- İntihap' mazbatası elimize fikirlerini, reyini sordu. Fiseringin Fnct•h~Ber,. • r~~tuzl. la a ut kal! r VB7ıyet erine ıiç o mazsa e r.iirı "Veldllık kayitlerinden aza e h• 

ı . . b" l h b . d"v• . b.l e ı eyın mu a ea anm a vıye umumı"ye kartısında bı'rdelı'l go··s h ld ·ıı t da ge memıştır, ınaena ey en şu raporunun ne netıce ver ıgını ı - . .. .. .. - a e vatan ve mı c e k 
kanaatteyim ki, o mazbata elimize miyorum. Efkarı umumiye bundan etmBz. tiıf du,u~':1~. . h h termiş olmak ıçm hükumetin foydalı olabileceğimi düşüne~e 
gelmeden yemin edilemez. bihaberdir. Müllerin raporu ne ol· . aı ~ ar~nın ~ 1 101 ma zı . a· mali siyaseti hakkında bir takım Adliye vekaletinden istifa ettı~~ 

Sırrı Beyin bu kanaatine meb' • du? Gayet mahrem surette kasa· kıkat telakkı etmek bo~ kafalı ın- tenkidat yapmak istemişlerdir. · · yO" 
uslar ittirak emtediler. larda saklandı. Bir gazete ele geçir sanların kandır. Türk adalet müessesesıoın I 

Tam bu esnada Gazi Hz. loca- dikten aonra nefretti. Meclis azasın Mecliıin bu kanun için fevka· Bu suretle manası güç anla- ıelmesi uğrunda altı sene fııs~ a; 
larım teırif etmiı bulunuyorlardi. dan bile gizlenmesi neye hamlolu· iade içtimaını musip görmüyorlar. şılan mütenakız bir manzara sız ve müşterek bir çalışın~;, 

Mali kanun layihasının müzake nabilir? Sivasta söylendiği gibi bu Mevsim hadiıesidir. Tatilden evvel ve bir hal almışlardır. ıonra aranızdan ayrılırken . . 
0 resine geçildi ve Maliye vekili kür- rapor yalnız şimendifer murafmı dütünüp kanun yapdırdı, diyorlar. Kabul etmek lizımdır ki Mil- duğum teessürleri mesleği•~~ 

süye gelerek Meclise izah:ı-t verdi. ve masarifi harbiyeyi tetkik etmiı Piyaıaya mütemadiyen İngiliz lira- !et mecliıine meıru ve makul büyük ~ereli etrafında sarf•. , 
Saraçoğlu Şük~ Bey,~u1 ızahatm- değildir. Bütün mali ve iktısadi hu 11 arzederek geçirdiğimiz günlerde münakaşa getirmek istiyen Fet- ceöim devamlı mesai ile teskıO 
da hulas~tan i ra~~t ··y e dev~m talığ!m~zı ve te.davi çaresini ıös· bugü_nkü vaziyeti tahmin edeme· hi B. ile arkadaşlarmda saklan- n 

ederse yukselen Turk parasının ıs- termıştır. Meclıs azası tarafından mek kuıur ise mazur görsünler. Fet çalışacağım. i-
tikranna _imka.A n bul.und.uğu ve alı- mütaleası pek istifa.deli olur. (Oku hi Bey, paranın istikrarı demek, ması mümkün olmıyan marazi Kalbim ve bütün varlığın 9 • 

db 1 ff l ) b. h 1 f t h •ı sı· etı" var · ı b b d' · · d. Gaıı n~n te ır ... erm ~~tıce~ı muva a· duk, ~~duk ıeı erı. kaaıt parayı bankalara verince al- ır mu a e e a., a Y - zın e era er ır ve sızın ır. 
kiyet oldugunu soyledı. Mıllı paaryı koruma kanunu pa· tın almaktır diyorlar. Bu vaziyet dır. Bu itibar ile Serbeıt fırka- inkılabının en büyük hamleletİ11~ 

Bundan sonra Fethi Bey, söz al ramızm panik halinde ıukutuna parası istikrar bulan Fransada bi- cılarm dUnkü tenkidatlarım din- den birisini ba,armak rolü Tür 
Clı ve hulasatan ıunlan söyledi: mani oldu, fakat bazı ahkamı kredi 1 kt liyen birçok kimseler : Acaba hakimlerine. ve Türk bukukçul•" 

FETHi BEYİN SÖZLERİ yi kesti. Bankalarda faiz miktarı e yşo··krüu~.,B, . b · kA d .. taıvı'p ettı"klerı' bı·r kanun alev· k dd ld B -uaS' 
E d be · b ·· d · · k H k' · tt u eyın u ıs at e en ıoz· rrna mu a er o u. u u• 

b - . Y.ey bzamk~n .!1n b rıdgfay b':'"- yukz e b~ırmıyke lçıd tıf. · . a ımahıyle el leri her cümle sonunda alkıılanı· hinde bu kadar söz · söyleyenler h I J • k d v ,ğıt 
et ettıgım u ursuye u e a ır çı an ır ma a e e aızın p a ı o d A ... 

1 
Ah t B .. t • znm am e erın avra ıgı 'l 

mukabil fırkanın reisi sıfatile geldi ması bize munhasır değildir, Ro- yor ~· ğaog u ~e ey mu ~ yarın tasvip etmedikleri şeylere ve büyük işler, sio:lerin Türk ıo• • 
sim zaman hükumetin fırkamızın manyada daha fazladır, deniliyor. ~~dı.~en anl!madı~::ı~an b~.~::~1• karşı nasıl hareket edecekler.? letine has yüksek kabiliyet "~ 
prensiplerile tearuz eden siyasetini Bu rakamları nereden almıtlar. Şukrü Bey nıhayet turkçe og " demişlerdir. zekalarınızla, ölçülmez feragıtı· 
tenkit için söz söylemek isterdim. - Mahmut Bey (Siirt) Riıtin derneğe mecbur oldu. .Ale!Ufcet ASUH nizle başarıldı. Baştan başa vat' 
Fakat ititiyorum ki hükumet bu ka- ı-aporundan. NAiM HAZIM BEYiN ZARiF 11oaııaıımııın1111111nın•1111nıtıın111 .. uıııı11111•ı•ınuıııımnuınıııı•n•••ıııııııı11ıaıımıı • fi' 
nunu meclisten geçirdikten sonra.is Fethi Bey: BiR CEVABI takip olunan maliye siyasetini lığına kavuşan ve yenıleıeo .

1
, 

tifa niyetindedir. Bugün, yann is· - Bu kanunu geçirmek için hü Bundan ıonra ıöz alan Na- ve munffakıyetlerini çok kuv- tan, Gazi inkılabının TUrk e~ 
tif a edeceği anlaşılan bir hükiime- kiimetin meclisi fevkalade içtimaa im Hazım B., Yeni fırkanın vetli bir mantık ve ilzam kir bir kurduğu bir armagandır. G r 
tin siya.etini tenkit etmekten ise davet etmesi basiretkirlık değil- eda "ile mOdafaa etti. terinizi bu armgaana dikince 
~ni hükUmetin programınr dinle- dir. Çünkü bu kanunu mucip olan iman ettiii Mililer raporunun göreceksiniz ki inkılap yoluP~~ 
mek ve ıı.imdiye kadar takip ettig~i hadise hariçten fazla İngiliz geli- Konyadaki elektrik fabrikasının Tekrar kUrsiye gelen maiiye k l . dur 

:ı k'li !t ı · ·· l d' ölenlerin kanlan, ö ıüz erı, ıiyasette ne gibi tashihi meslek et· yor, her sene bu mevsimde teker· iılemediğinden bahsettiğini s6y· ve ı ıu suz erı ıoy e ı: 'dit 
· 1 k lh d B ·· d"" 1 k ları onun ölümsüz ıulelerı ' tiğini an ama ve bi assa ne gibi rür e er. unu uç ortay evve o- ledi Ye ilAve etti: - Ben buraya mali bir kanun bd' 

tesirat altında istifa mecburiyetin- layca tahmin edebilirdi. Mecliıe d b k layihasının müdafaası için gel- Yaıayan 14 milyon Türkün d-
Cle kaldığını tetkik irin intizar la- içtimamdan evvel vermek kabil de - Rapor a unu 0 uyunca kukile beraber bütün bu muk• • 

:r .rı.t h · ldum Çünkü Kon miıtim. Her kesin neleri bilme· d k• zmıdır. Bugünkü sözlerim kanunun ğil mi idi meclisi fevkalade içtima· mu e ayyll' 0 • - desah koruma sizlerin eliniz e 
d k h ık d. d .. ·· ı kt 'k · taayonu itlemek di~ıni evvelden kesdirmek kud- deO mütaleaama tealluk edecektir. a avet etme a 1 en ııeye uıu· ya e e n ıs - 5 kanunlara Ye onlan ifade e 

M h ·· t d' · l · b" y varsa retine malik deg" ilim. u terem Ba§vekil meclisi fev- rur. e ır. lf emıyen ır ıe hükllmlerinize emanettir. , 
kalide içtimaa davet eden esbabı Ali Bey (Rize) - Bu kanun ve- o da Mnllerin kafaaıdır. SUALLER lnkıllbın tehlikeye, tebdid• 
izah ederken diyordu ki: ailesi le zatıalinizi dinlemek terefi- FETHi B. TEKRAR KÜRSIDE MOteakiben sualler başladı. •bı" 

·ı ld k D d" maruz kalabilecek her preııaı - Milli paranın sukutu endişe· ne naı '? u · e 1
• Müteakiben ıöz alan Fethi Nuri Bey ( Kütahya ) Devlet ldf 

.;..den azade bulunuyoruz,· bugu··n Fethı Bey devamla: . nin, yeniliğin dayandığı kurtu 
-u _ '-- B. ıunlan s~yledi: banka11 kanun Jlyıhasının hususi k l · · d' yükselmek ihtimali karııt11ndayız. . - Bu kan~ından m~at pa~a ıı· yeri, sizlerin hU Um erıuız ır • 

Bu ıözler paramızın bugünkü va tıkranm temın .etm-:ktır. latıkr~ - Maliyemize birkaç nokta- bir komisyona Yerilip verilme· Her yıl önünden iki milyoO 
ziyetini ifade eden sözler midir, fı.rka~ızın prensıple~~den en mu· dan dokundum, Tekil Beyi ziya- diğini sordu. in1anın adalet paymı alarak çe-
yokaa milJi paramızın bugün yarın hım hır noktadır .. Bu ıtıbarl~ b ... u ka deaile ıinirlendirmiı oldum. An- Bu sualile ne demek istediği kildiği yllksek ve ıerefli hnkOJll 
alacağı vaziyeti ifade eden söz- ı~una. rey v.erec_e~ız. Fak~t. h~~~e- laıılıyorki timdiye kadar muha- eyice anlJHılmayordu. Mamafih k ·ı · · · hn ti l&mlat• 
ler mi? Anlamıy ...... um. Bugu"'nku·· tm sıyasetme ıtımat ettığımızı ıfa· ~ ürsı erınızı rme e ıe t 

"'' lef et fikrile o kadar itiraz din- cevaben komisyonda okundug-u h · ı candan mu•affakiye Yaziyete munhasır ise doğrudur. de etmez. Bu kanunda fırkamız epın ze • 
İstikbaldeki para vaziyctni jfade i fırkanızla birlefmeği memleketin lememİf. Temin ederim ki mak- söylendi. Nuri B. cevap alama- dileklerile veda ederim, aziz _,, 
çinse doğru değildir. Çünkü bu ka· menafiine muvafık görmü,tür. Mu aadımıza muvafık görmediğimiz mıı bir vaziyet arzediyordu. lekdatlarım.,, 
nwı paramızın yükeslmesine kar§ı halefetimiz 9uunuz bir muhalefet bUtlln teklifabnı samimiyetle, Komisyonda azl olan Afyon 
tıedbirlerdir. Esasen paramızın su· değildir. Memleketin menfaatine ciddiyetle tetkik edeceğiz. meb'usu izzet B.: Komiıyonda 
kutu için ittihaz edilen tedbirler muvafık itlerde fırkamız muhale· Takdirlerimizi esirgediğimizden bizzat ben okudum dedi. 
Yardır. Şimdi yükselmesine karşı, fet fikrinden azade olarak hareket bizi tektir ettiler. Kabahat bizde Ankara, 25 ( A.A ) - Bilyllk 
Lu tedbirle paramızın bundan böy- eder. Bunu efkarı umumiyeye •Ö•· de~il. Hakikatlerı saklamayalım. M J M b ·· kU · t' 
le sabit bir kıymeti haiz olması la- tennek için rey vereceğiz. • i let eclisinin ugun ıç ıma-
zmıgelir. Halbuki paramız musta· * • • GUmrOk iıtatiıtiklerindeki raka- mda Maliye vekili Saracoğlu Şük-
kar değildir; mustakar olabilmesi S Ş •• k •• B ma ait itirazıma uıun cavap rü Beyin izahatından, bazı mll-
İçn altın esası üzerine tesbit edilme • U ru • verdiler. Evelce bu izahabn ya· nakaıalardan ıonra mevcut 269 
9İ ~emektir. Bu kıymetin d:ıhil ve Tenkı.tlere çok kuvvetli nsını verseydiler, bu itiraza ıe- reyin ittifakile Türk parasının harıçte tanınması .. demektır. Her d 

k 1 bep kalmaz ı. kıymetini korumak için teklif Jerden mukabilinde altın alınabil- ve mu ni cavap ar Fethı' B. Mazhar Mu"fı't Beye k b 
· d. k · B k d 1 edilen kanunu a ul etmiştir. mesı eme tır. an anın epo a· verdi ima ederek ıu cümleleri iJive Muhalif ve müstakı'l meb'uslar rmda paraya mukabil bir miktar al 

bn bulunması lazımdır. Halbuki Fethi Beyin bu sözlerinden ıon· etti da kanun lehine rey vermiıJer-
Yaziyet bu merkezde değildir. Bu ra kendisine ilk mukni cevabı Ma· Anlatılıyor ki Mazhar Mil- dir. Kanuna nazaran kar .. 
lıedbir paramızı daimi istikrara gö- liye Vekili Saracoğlu Şükrü Bey fit B. baıka vadilerde.. tıhğı altın veya filen başa baş 
türecek bir tedbir değildir. istifa bahsine temaı ederek verdi. B 

Her sene üç dört aydan ibaret Şükrü Bey dedi ki: Halbuki Mazhar Müfit t:yin altına tahvili kabil ecnebi dövizi 
bulunan ihracat mevsiminde hariç "F ~thi Bey sonra. ten~it edece· birtv söyledifi yoktu. Fethi B. mübayaa etmek üzere ihtiyat 
ten fazla miktarda İngiliz lirası ge· ğim dıyor. Zannederım kı bundan Tokat meb'usu Hüseyin Hfisnii evrakı nakdiyesinden ihtiyaç ve 
rır. Bu sene milli parayı koruma maksadı hükumetin bütün kusurla- Beyin bazı . kısa mukabelerini lüzumu kadarını tedavüle çıkar
kanunu mucibince ecnebi dövizi rı bundan ibarettir, demi! olmak- Mazhar Mllfit Beyin yaptığını 
mubayaa etmek serbest deg~ildir. tadır. Biz kanatimizi sonuna kadar mak suretile iıtimali için hüku-

k ıaanetmiıti. t · ·1 kt d" :Y almz ticaret erbabına muılhasır- miidaf aa ederiz. Fethi Bey her a lı me e mezunıyet verı me e ır. 
· l' · ı Bunun llzerine Mazhar Mü-dır. Bu kayit dolayısile milli piya- selim sahibimn söy ıyeceğı söz er· Satın alınacak dövizler evrakı 

1amıza dahil olan İngiliz liralarına le kanunumuzu takviye etti. T e· fit B. ıinirlenerck fU mukabele- nakdiyenin depoziteri olan ban-
mukabil kafi talep olmadığı için şekkür ederim. de bulundu: 

kada muhafaza edilerek munha-Türk parası yükseldi. Eğer İngiliz Kanunumuz dahilde ve hariçte, - Senin ıözlerin hllkümetin 
1erbest bırakırsak alıcı zuhur eder; hatta ecnebi bankalarda ayni zavi- bir taraftan lehinde, bir taraftan sıran tedavülde bulunan evrakı 
ona mukabil Türk parası kesbi lny· yeden görülüyor. Bu kanuna hükU- da aleyhinde... Böyle ıözleri nakdiyenin piyasadan çekilme
met eder. Müıtahsil buan mukabil met lüzumundan fazla kıymet at- ıinde ve imhasında kullanılacak-

f · ç b d ı · · dinlemeğe tahammülüm yok. •• daha az türk parası elde edecektir, etmıyor. etin ir müca e enın ı· tır. Tedavüle çıkarılacak olan 
mutazarrır olacaktır. Bu itibarla kinci safhasında bulunuyoruz. lldı· Fethi B. Devam ederek : 
hükUmetin dütündüğü tedbir müs· sadi mes'eleleri bir sözle, bir ka· - Ben Fiseriniİn raporunda evrakı nakdiye bugün tedavülde 
tahsillerin menfaatine ve paramı· lemle tebdile imkan yoktur. Franaa israr etmedim. Müllerin rapo- bulunanların kanuni evıafım haiz 
zm istikrarına hadim olduğu için bile on sene mücadele etti, iıtikrarı rundan bahıettim. Vaktile Mec- olup bu suretle tedavüle konmuş 
fD'kamız tarafından, tasvip edil- o zaman yapabildi. liıe neden verilmedi ? buluna• Tilrk lirası miktarı ile 
mittir. Reyimizi vereceğiz. Çok fakir topraklarda çalı tan KUVVETLi CEVAPLAR karıılıiı olan döviz miktarı her 

Kanunun mekanizması ögsteri· arkadatlarmın bu muvaffakıyetle- Bunu müteakip lzmir mebuıu hafta sonunda hem Maliye ve-
yor ki bu kanun bazılarının zannet rini Fethi Beyin takdir edeceklerini 
tiği gibi enflasyon değildir. Bunu ümit ediyordum. Fethi Bey tarife Celil Bey ıöz alarak Cumhuri- kaleli, hem de depoıiter banka 
kar§ı farka reisi ııfatile efkan tat- dolayısile fazla ithalat yapılmaıı· yet devri maliyeıinin bll- tarafından neşir ve ilan oluna· 
tnin etmek için ifade ediyorum. nın geçen seneki buhrana ıebep tün safhalarını teırih ederek caktır. 

Liman şirketinde 
içtima ı-

Liman ıirketi heyeti umu.O 
yesi diln fevkalide bir içti'°:' 
aktet- miıtir. Y akup Beyin r~ 
yaset ettiği bu i~t~made ev\'~ 
şirket sermayesının 1,000,0. 
liraya iblağı görüıülmilt ve f!r 
ketisminin " Tahmil tahliye 11~ 
keti unvanına tebdili konufU 

" bd muştur. Fakat bir çok iza . 
d d . . tınitlt1• iki mad eye e ıtıra:z e 

ve inhisarlar hakkında ınilı;~ 
kere cereyan ettiği bir ıır• .' 

· ıP burada bir karar verilmesıP 
doğru olmayacağmı söyleoıişle~ 
dir. Neticede bu fik:r kabU 
edilmiş ve ıimdilik milzakeratıP 
tehiri münaıip görUlmUştür. . . 

'd clı•1 
Bundan sonra ı are me 

k. &ı• intihabı yapılmıt ve eı ı 

ittifakla ipka edilmiştir. 
Liman fİrketinin yarım milY0~ 

liralık bir istikraz aktedere .. · 

Yeni tesisat vücude getireceiı 
•• söylenmektedir. Bu hususta Y. 

. "k k~l t' deoıı pılan proje ı baat ve a e ı ·1ı 
mllşavirliği · tarafından tetk• 
edilmektedir. 

M. V enizelos i 
V o" Atina 24 (A.A.) - M, e 

d e•" zelosun Ankaraya gitme en 
· de· vel garbi Makedonyada bır 

vir ve teftiı seyahatina çıka~"' 
i l söylenmektedir. 



Namzetler Gazi 
S.C. fırkası kim Asrın en büyük 

adamıdır leri seçti? 
1 t' 
n ıhtp yapı l ırken nutuklar Muır Harıci've nllznının 

' 6
rlemek i9in hazırlınıyorler mtlhtm !Özl•ri 

l Serbeıt Cumhuriyet fırka11 M111r Hariciye nazırı Abdülfet-

d
&tanbul viliyet ocağı hey'eti tah Yahya Pt. Türk. Mısır müna-
. lln IımaiJ Hakkı Beyin ıebatı hakkında beyanatta bulun-

tı nde f 1 nyase- muıtur. Memleketimize, inkıli.bı-
1 op anmıştır. mıza, Gazimizle Baıvekilimize de-

Yap~~::ada bfırka teıkiJatı henüz rin bir hayranlık duyan y ahya Pt. 
l . d ıyan azı Istanbul semt- hislerini ve intibalarını §u surette 
erın e 1 1 utw. Ça ışacak zevatın tayinile an atmıfbr: 
araıılıuıı · t' k' Gazı' b'' "k d I< d ' ıç ıma geç va ıte - ı asrın en uyu a amı-
a akr devam etmiıtir. Dün San· dır. Türkiye için yaptığı hizmetler 

Yer kendi memleketinizin dudutlarını 
hand •~ası ocak hey'eti Nazlı a,mııtır. Türk milleti için böyle bir 

a oplanmııtır. reiıe malik olmak büyük bir talıh 
b' Sarıyer heyeti Yeniköyd~ bir eseridir. 
Nına tedarik edilinceye kadar ismet Paıanın Lozan konferan-
azlıhanda ça)Jfıcaktır. . aını idare editini uzaktan seyret· 

h 
Çatalcanın Ferhat paıa ma· tim. Bu müzakerelerde gösterdiği 

•llcıin-1 b l d dirayetin hayranıyım. ismet Pa .. 
.\le e e iye intihabatı h · n . f h ~ 

Yapılırken Serbeıt fırka ocacrı- er mı etın i ti ar edeceği büyük 
a· bir devlet adamıdır. 

:ditit def~erlerin çalındıgı iddia Memeleketinizdeki ıon hadise-
r:nektedır. Ocak heyeti kay- leri takip ediyorum. Bu yeni fırka 

ınakamlığa •e mfiddei umumiliğc hayatının muahlefet için faydalı 
M:hac~t ederek ıikiyet etmiıtir. olacağına kaniim. Mısırlılar Türki
b allı hllkOmct tarafından ica- ye hakkında derin muhabbet hissi· 

eden tahkikata baılanmışbr. le mütehaaaiıtirler. Biz esasen Türk 
Dnn bu hadiıeyi tahkik et· aslı~an geliyoruz ve bunu söylemek 

~ek Ozcre Istanbuldan bir tab- benım vatanperver bir Mısırlı olma 
k~k . heyetinin gittiği hakkında ma mini değildir. 
bır nYa t d d k Bundan sonra lıkenderiye • la-

l. ye uy u · Bu rivayetı' tanbul h tt f d d b h Ya t mu · · F l a ının ay aaın an 8 • 

d k B. avını az ı Beyden sor- ıeden M111r Hariciye nazın beyau . ıze: 
H d natını fÖy)e bitirmiıtir: 

d
'I akiıc . mahallinde tahkik - Biz, Türkiye ile münasebata 

e ı me tedır. ehemmiyet veririz. 
lstanbuldan bir heyetin gitti- Bu?un içindir ki size genç \te 

il doiru değ-ildir. Maamafi lilzum faal hır ıefir gönderdik. 
gCSrtılilrae milfettiıler tarafından = • ·· · • ·--· mııııaıımıınnıı• 
tahkikat yapılır. Dedi. yecenlı faa:iyeti ıayanı zikirdir. 

lıt•nbul viliyeti ocak heyeti ~adın erkek bütün AydınJrlar İn· 
dün Fethi beye bir telgraf çe- tı~.al!la yak~ndan alikadardırlar. 
k k ~ukum~t bıtaraflığı muhafaza v~ 
rı~reetm~,:uıluğa intihabını teb- ~·! hadııeye ıebebiyet vennemt!I; 

F k 4 dıçın çalıııyor. T aıkınlık yapanla.?' 
ır. anı~ Iatanbul merkezinde . e~hal menediJiyor. S. Fırkalrla'I' 

~eledıye antihabatı hazırlıklarına ı~tıhapkta serbesti olmadığını ileri 
evam edilmektedir B . l •~rere . noter vasıtaıile protesto et 

ocak heyetinde t f ·~- u 11 e tıler. Bır suretini vilayete verdı'ler 
k. .ı.k b. b 

n e rıa edilen Uç n t d .-.ro eato a mevzubahis y 1 1 '
t§I ı ır eyet meıanl olmak- lar t hk'k' o suz UH 

tadır. •- ın. a ı ıne baılandı. Tahkika· 
tın hıtamına kadar intihabatın d 

Namzetlerin iıimleri gizli tu- dHurulduğu vilayetten ilan edil~~-
tulmakta isimlerin intihabat •n'. alkçdardan on zat f k d 1

• l'kt ır a an ve 
feainde ilan edileceği söylen- namz~t .' en iıtif a ettiler. Dah 
IDektedl·r. bazı 11tıf al arın vuku bula • hn 

mi dT 1 cagı ta -
Fırka •kalliyetlerden de Oçer ri ~ e ~ 1~;r· ntihap encümenle-

namıet giSıterecektir· Istanbul ri:e eb,.~ıkatıla edenl~r de var. Yerle-
.,. arı geçtı. 

belediye intihabatı esnasında fır· Ank~ra, 25 (A.A.) _Anka 
ka lehine muhalif ıemtlerde pro- merkezı belediye i ntihabatı hi~ 
P•ıanda da bulunmak, nutuklar tam bulmuıtur. 10,325 r . 
ıUvlemek ilıere Muıtafa Hayri, Cilmhuriyet Halk F k ey ıle 

.1 1 ır aaı nam-
Ziya mulla, Orhan mitat, Mehmet zet e.ri intihap olunmuşlard y 1 
klmil, Sadi Riıa, Nazif, Hikmet, nız, ıki Oç listede bir ·k.~· · .• -

silinmi t' B ı ı ısım 
mllderriı Şekip ve fımail Hakkı F k 1 ır. DtOn reyler Halk 
B 1 1 N h M h. . H ır ası namzet! . ey er e ezi a u ıtbn a· A k erıne •erilmitti 
nımdao mürekkep bir heyet n ara, 25 (A.A) - KUtab~ 
t kk l . . ya merkez kaıasile T 
eıe n etmıtbr. met, Ulukııla Alu ••tanlı, E-

Bu heyet propağanda iıleri)e G3lpazarı b~ledi tar~, _Gebze, 
IDefgul olacaktır. Yeni fırkanın Cümhuriyd HaJ{eF ıkntıbapları 
belediye nam•etleri arasında ti · · k ır •ıı nam-.. ze erının azanm .1 • 
nıatmazel Raıel iıimli bir ya· miştir. 811 e netıcelen-
hudi kızı da vardır. Muğla, 25 (A A ) . 

· d b · · - Şehrı ı 
ADANADA mıı e elediye intibah t b - J 

3 

Akılları korumak için 
Teşekkül eden cemiyet 

dün ilk defa toplandı 
11 

Cemiyetin dünkG içtimaında bulunanlar 
ponya, Amerika ile mUnasebata giriımiıtir. Cemiyet evele~irde 

Geçenlerd t 'sis edilen Akıl mekteplerde tabii ve gerı ço· 
bıf.ıııııbha e e. eti' dUn ilk iç- cukların tefrikini temin edecek, 

ıı cemıy . ki h 1 k . 
timaını Türkocağında yapmııbr. g_e~ı çocu arın uy~~z u nebce· 
içtima b' k ilimler, talebe ıını yapsa pedagoJık sebepler 

a ırço mua d ) ·ı . . k ld -
l'ştı" k t · t' E elı:. cemiye- o ay111 e mı gerı a ıgını ara9-ra e mış ır. vY cı • • k 
tin müessir Dr. Fahrettin Kerim bracaktır. Zıbnen iferı çocu lar 
8. cemiyet hakkında iıahat yer- için y.ardıma m~kteple~, h~ysuz· 
mi. cı Akıl h f hh 1108 umumi Jar içınd de müesselerı vücude 

Y-• ı szıssı a . . . · · k B 
hayat ka ı · t' aı'yet ruhi gebrılmesı ıçın çalııaca br. un-nun arı, ıç ım ' . . . . . 
tababet • 'k J .. f'losofi pe- dan mada mtıbar amıllerı arat· 

, pısı O OJ11 1 ' k h lk · 
dıgoJ· İ ahlak d' d menbarnı tırılacak ve onlara arşı a ır· 

ve ın en k D l'I . 1 alarak teşekkül ctmi~ pratik ve ş~t. ledilecle ~ı~. . he ılekrın tev ~n: 
t tb 'kt b · . . v dırı meme erı ıçın a ın envırı, 
a ı tırdıhm oldugdu~u, muab~- mekteplerdeki zeki muayenHi, 

yen me o u bulun ugunu, ır . . . d 
· ı · h- tenasilli terbıye mesaılı e me-
1 mın en esaslı gayesi ru ı 
marazların tahassülüne mani saiye dahil itlerdendir. 

ı F ahrettin Kerim beyden son-
o mak ltşlcil etlig· :ni söylemiştir. 
F h ra lbrabim Zati bey söz almış a rettin Bey bundan sonra ru-
hiyet sağlam olmadığı vakit or- ve mütereddi, mücrim gençler· 
taya çıkuak anormal:er, anti den, bunların ncYilerinden, gös· 
ıosyal harelcetler ve tenasüli da- terdikleri uzvi ve ruhi hadise· 
)aletlerden bahsetmiş , iktısadi lerden bahıcderek uzua izahat 
hayatın ha leldar ol ması neticesi vermi§, cemiyetin teesaüs itibari
harptcn sonra pisi"op:ıtinin ve Jc geç bile kaldığını, cemiyetin 
cüri!mlcrin arttığını işaret etmiş- akademik mahiyette olmadığını, 
tir. Bu izahata göre bu yolda ilk bir kısım gençlerin selimeti ati· 
cemiyet 1908 de Amerikada ku- yeleri mcvzubahis bulundujunu 
ru ' muştur. Memleketimizde tc· söylemiştir. 
ıekktılU tarihi 12 Mart 1930 dur. ikinci içtima üçay sonra ya· 
Cemiyet şimdiden Almanya, Ja- pılacakhr. 

t ttHtıttmırııııt mt1nmurtnt11ut1ttıt1111nımııu1111umıııtımmtU111tt1UU1fflllln1UUm11111UIUIHllff1ttUm 
mmımınmnnnmotu 11 unuı ıııu '1Utm111u ım iUtmıtllllllıtmmıHllffll#ll 

Güzel bir sergi 
Türk kadınları Biçki yurdunun 

sergisi dün açıldı 

'- Adanada belediye intihaba- mııtır. CUmhuriyet H lk 1 aşla
ı>a.tı baılamıttır. Sabah halkın namzetlerinin kazana: .. FırkHı I 
fa.~la tehacümü ve belediye binası- hakkak nazar ile bakıl~gık~a dmu- ,._.~Elll 
run darlığından öğleden ıonraya a 8 ır. 
ocak sinemaıında devam için tehir S. C. F. mevJit ok t 
kdildi. Saat birde tekrar baılandı. Bahkeıirde k T U Uyor 
&rfı fırka namzetlerini ilan etti. refikımız s C l 1 

kan ilr~ Dili 
J:I. F. liıteıindenki bir kaç zatı da şubeıinin ' I' _ r as~aın Bıgadıç 
h•telerine ithal etmiılerdi. Bunlar y ·u açı .. dıgmı, ılk it olarak 
rnahallr gazetelerde itiraz ettiler. - eıı er camıınde mevlit okuttu
karıı f ırkarun kamyon ve otom o- f~nu. v:e. yeni hrkanın muvaffa
hillerle yaptıjı propagandaya karşı d ıyvetı ıçın tazarruatta bulunul-
1:f. F.nın aiır batlıca hareketi ve ugunu yazıyor 1 
lııteıinde kuvvetli zevatın mevcu· 
~İYeti kazanacağından emin oldu
runu rösteriyor. intihabat hararet-
e devam ediyor. 

L _ ~zi Hz.nin buraya geleceği ha
uerı büyük memnuniyet tevlit et
rniıtir. 

AYDINDA 
Aydında intihab.;,~ hararet-

le devam ediyor. iki fırkanın he-

Belediye azası 
çağırılı yor 

~· H. F. mllfettiıliiinden: 27 
ey)ul 930 Cumartesi ıünü saat 
on dlSrtte cemiyeti um • • . umıyeı 
beledıye fırka grupu . t• 

ıç ımaı 

Yardır. Muhterem azanın teşrif
leri mercudur. 

Biçki yurdunun 

Divanyoluadaki Türk Kadın

ları Biçki yurdunun 18 inci derı 

senesi ıergiıi de dün merasimle 

açılmıştır. 

Müesseıe mndorn lımail Hakkı 
Bey bir nutuk ıöyliyerek mek· 

tep hakkında izahat •ermittir. 
Üç sınıh ihtiva eden mektepten 

bu sene 140 hanım mezun ol

muştur. 

Talebe mevcudu 250 dir. Mek-

yeni mezunlan 

tepten timdiye kadar 3407 ha

nım mezun olmuş, bunların bir 

kıımı muallimliğe baılamış, otu

zuda birer yurt açmışlardır. 
Dört salondan ibaret sergide 

yüzlerce gUzel eser vardır. 
Leman, Zehra, Nevvare, Hay· 

runnisa, Selma, Perihan, AJiye, 
Seniha hanımlann eserleri bil

hasaa takdirle ıörülenler ara

sındadır. 
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Bugünl{Ü 111a'; 

Muhtelit takımd a n 
iyi bir netice bek

Hyoruz 
Bugün mevsim içinde şehri

mize gelen avrupa takımJarile 
v•ptığımız lcmaalann eu mü 
himini yapacağız. Pazar günü 
Fcnerbahçc tarafından 2 - 3 ye· 
nilen III K-:r isimli profesyonel 
takım, bugün Galata saray - Fc· 
ner bahçe mubtelitile oynaya
cak. Bu nevamma pazar günkü 
maçın bir rcvanşıdır. O gün 
Fener yüksek bir oyunla Maca
ristan prof eıyonel likinin dör
düncüsü olan III Keri yenerken 
yalnız takımına değil Türk fut· 
boluna şeref kaıındırmııtı. Bu· 
gOn yapılacak olaıı karıılaşma· 
da macarlar Türk takımını muh· 
te]it, binaenaley daba kuvvetli 
bir halde bulacaklar. Ve bu maç 
muhtelit takım milsabakası m•· 
biyetini verirken F enerbahçcnin· 
de intil<am maçı olacaktır. 

En kıymetli uzuvları bir araya 
toplıyan Galataaaray·F enerbahçe 
muhtelitinden bugün iyi bir 
oyun iıtediğimiz muvaffakiyet 
neticesini verecektir. Takım 
Galataaaraydan ilç oyuncu alın-

mak suret ile takviye edilmiş birF ener 
takım şeklinde çıkacaktır. Fener 
bahçenin o günkO maçtaki zayıf 
noktaları da bu suretle kuvvet 
bulunca muhtelit bittabi pazar 
günkü takımdan daha kuvvetli 
bir manzara arzedecektir. Fut
bolcularımıza muvaffakiyetler le· 
menni ederiz. 

\' . . 
BalkanOlempiyadı 
İştirakimiz kat'ileıivor 
Oğrendiğimize göre, Teı-

rinievelin beıinde Atinada bat· 
Jıyacak olan Balkan olempiya
dına i~tirakimiz takarrur etmiıtir. 
AIAkadar federasyonlar ıimdiye 
kadar yaptıkları hazırlıkları ta
mam Jamıılardır • 

Kafilemiz teniı, atletizim ve 
.,.üreşcilerden mlirekkep 20 ki· 
;ilik bir sporcu kadroıile tıç ida· 
reci Ye iki antrenörden mürekkep 
olacaktır. Atletiz.im fcdera1yonu 

pazar pnü ıtadyomda bir seçme 
yapmak için bOtün atletleri da· 
vet etm ittir. Hafta gilrcıçiler 
arasında da bir aeçme yapıla· 

caktır. Tenis takımımız te1bit 
edilmiıtir. Takım Sedat, Suat 
n Şirin beylerden milrkk~ptir. 

Mübeccel H. 
Brezilyada nişanlandı 
Gllzellik kıraliçemiz Mübeccel 

Hanım Brezilyada kendisine 
bir talip bulmuştur. 

MDbeccel Hanımla nişınl111 
lıtanbula müteYecciben yola çık
mııtır. Gilzellik KıraJiçem!zir 
nişanlısının kim olduğu hakkında 
malOmat yoktur. Fakat, buraya 
gelip evlendikten ıonra, Mübec

cel hanım kocuile beraber Bre· 
zilyaya d6nüp orada yerleşecektir. 

İnkıhlp müzesi 
Jnklap müzesi hazırlıkları de

vam etmektedir. Gni Hz. nin 
Şapka ve Harf inklibma ait nu· 
tukları da bu müıede hıfaedile
cektir. 



~ 4 - V AKIT 26 Eylül 1930 

Ha. Vek1lirniz 
Rusyada emsalsiz 

merasimle kar
şılandı 

Anadolu ajansının Moskova
dan af dığı 25 tarihli telgraflar 
dan anlaııldı~ıoa göre Tevfik 
Rüıtü B. Odeaa ve Kiyefte 
bUyük merasimle karıılanmış, 

Moskovada M. Litvinof tarafın
dan en·elki gün ıereflerine ve
rılen ziyafette çok samimi nu· 
tukfar söylenmiştir. 

Nuri B. 
Ankara, 25. (Telefon) - Nu

ri B. (Kütahya) lstanbula hare
ket etti. 

Ankar ada ziyaretler 
Ankara. - Fethi B., dün Ga 

zi Hz. tarafından kabul edildi. Ga
zi Hz. Fethi Beyi Marmara kötkü
ne götürdü. Bundan ıonra Nuri ve 
Tahsin Beyler de Marmara köşküne 
giderek Gazi Hz.ne arzı tazimatta 
bulundular. 

Fethi Bey ile Nuri Bey akıam 
üstü ismet Paıa. tarafından Çanka
yadaki kötklerinde kabul edilmit· 
lerdir. ismet Paşanın Fethi ve Nu
ri Beylerle mülakatı bir buçuk saat 
devam etmistir. 

~dl iyede; 

H~yri B. 
Şeker fabrikaaına dair ne•
riyattan dolayı dava açtı 

.. Son Posta,. aleyhine "Al
pullu,, şeker fabrikası hiııedar
lanndan Hayri B. tarafmdan 
bir hakaret davası açılmıştır. 

Da•• bir yazısından dolayı 
M. Zekeriya B. le gazetenin 
mea'ul mlldOrn Selim Ragıp B. 
aleyhindedir. 480 inci maddeye 
J.Öredir. Enak, altıncı iıtintak 
Claireıine verilmiştir. 

Meliha H. pezart••!Y8 gıdiyor 
lzmir mahkemesi azalığına 

tayin olunan hukuk fakültesi 
mezunlanndan ve ikinci ceza 
mahkemeıi zabıt katiplerinden 
Meliha H. pazartesi günü yeni 
vazifesi başın gidecektir. 

Ecro i9timeı 
lıtanbul barosunda dün heyeti 

umumiye ictimaı yapılmıı, baroya 
ait dahili bazı itler görilıülmilştllr. 

inzibat meclisinde münhal bu-
lunan beı azalığa intihap yapıl
ması için baıka bir gUn topla
nılaca khr. 

V r:rınkl muhıkeme 
.,Son Poıta" aleyhindeki bo

hümetin manevi ıabıiyetini tah
kir davasının yann sabah lstan
bul •tuceza mahkemeıinde rn'
yetine baılanacakbr. 

~yetto 
~ 

Meclisin teşekkürü teb
J iğ edildi 

Şark havalisinde hariçten mO
ıellihan gelerek halkı kıyama 
tef Yik edek asilerin kat'i surette 
te 'dit Ye im balan hakkında bn-
yük m.uvaffakıyetleri garülen, 
kıymeth kumandanlar elinde bu
lunan ordu ve jandarma ile me
murlara ve btınların hareketleri
ni tetkil eden ve yanyana cum
hurireti •e vatanı mDdafaa eden 
yerfi lıaJkın iÖstereceği kabra
mımİJls. H f edakArhğa kartı te
)•lckOr •e beyanı takdirat olun
ma.ı haklund• media kararı vi
layetler tebfit olunmut ve köy
ler~ kadar tehliial bifdirilmittir. 

Ali B. kc.>vü halkının 
şik~yeti 

Ali bey köyü halkından bir 
hey"l v!lj vete j'elerek burada ki 

· ra.er.aın Jd~y!Oye verilmf yerek 
re1lzar~deye !'Nıulması hakkında 
tiklyette buJunmu,lar ve mera
lenn ~ôy!Oy~ l•vziioi fİca etmiı-
erdir. 

Ağaçsız Çamlıca 
E velki gün Çam!ıcada bir iki 

saat geçirdim. Bundan ıki 

sene evel birkaç Avrupalı dos· 
tumla beraber bu güzel tepede 
neşeli saatler geçirmiftik. Bun· 
!ardan bir tanesi ki hem ... n he
men dünyanın her tarafını gez
mişti, bana: 

- Ben, ömrümde bukadar 
güzel manzaralı yer görmedim, 
demişti. 
Karıısmda uzanan panoramik 

manzara hakikaten emsalsiz: olan 
bu eşsiz tepeye vaktile isim ve
rilirken bu halde bu manzara 
kadar her tarafını bezeyen 
agaçlan da hesaba katılmış da 
Çamlıca denilmiştir. 

Evelki gUn lstanbulun bu ha
vadar tepesinde bir iki" saat ge-
çirirken bunları hatırlıyarak mü
teessir oldum. Çünkü burası ar-
tık saçları yolunmuı bir baş ha
lindedir. · 

Burada asırlar 250 kuruşa, 

yahut daha ucuza sahla sabla 
toprak, azgın bir çöle dönmüf. 

Çamlıca tabiatın lstanbula bir 
hediyesidir. Bu güzel memleket 
parçasını ağaçsız bırakmıyalım. 

14'1J/a j~ 

Once sevgilisini 
Öldürdü 

[Üst taralı 1 inci sa:1ıfada] 

- Deli herif, gene karşıma 
mı çıktın? 

Sözlerile geriye dönmüş, evin 
en alt katındaki odaya girmiftir. 
Burada, aynada kirpiklerini dil
zelterek bahçıvanın gitmesini 
bekliycn Nedime H. bef dakika 
kadar tuvaletile vakit geçirmiş 
fakat başını pencereye doğru 
çevirdiği bir aralık aynanın için
de eıki zevcinin kıskanç gözle
rini ve elinde tabancasile onu 
beklediğini görmüf, çılğm gibi 
baj'ırmııtır: 

- Yapmaf.. Yapma!... 
Bahçıvan bunu duymamış din

lememiıtir bile .. Üıtü~te patliya
rak camlan karan iki kurşun 
Nedime H. beyninden ve kal
binden yaralamış, yere düşür

miltlür. Kadın kurıunların tesi
rile ölmüş, pençerenin parmak
lıklarından eski karısının kendi 
kurşunile can çekişisini seyreden 
koca onun artık kımıldanmadı-

ğını görünce kaçmiya başlamış
br. Böylece Süreyya pafa sine
ması önüne kadar gelen bahçı
Yan orada durmuı. T eessUrün
den tabancasını kendine çevire-
rek son kurıunları da karnına 
sıkmııtır. 

Zabıta memurlan ve halk ka
tili bir sedye ile Tıp fakültesine 
götürmütler, fakat Mehmet Ali 
yolda ölmüştür. Zabıta ve adli
ye don müştereken tahkikata 
baılamışlar, cesetleri morga nak
letmişlerdir. 
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Fırkalarda 

Hakkı Şinasi Pş. geldi 
Birkaç gündenberi Edirnede 

bulunan lıtanbul C. H. fırkası 
müfettişi Hakkı Şinasi Pı. dün 
şebirimize avdet etmiştir. 

Belediyede 

intihap def terleri 
kaldırıldı 

Beş gündür asılı bulunan in
tihap defterleri dün akıam kal
dırılmıştır. Belediye reis muavi
ni Hamit bey belediye dairesine 
giderek intihap işlerine ait faa
liyeti tetkik etmiştir. 

işaretler 

Dün geceki rüyala?.· 
Dün gece S. ('. fıraksı meb'usları 

ismet Pa5a i!'>tifa edecek diye sevjnçk· 
C\'lerine dağıldılar. Sevine, sevine uyu
dular. 

KIZIL 
•• 

1 - 19 - 1 GO 
Yarın. Fethi Bey baş'"ekil oldu diye 

i lfn-e çıkardı. 
Bir papağan geldi, Ağaoğlunun kar 

yolasının başlığına tünedi. 
"- Ey dedi, J{arabağın bülbülü ar· 

tık devlet kuşu ba:.ına kondu .. Kalk Ha 
riciye vekili oldun .. 

Vakayi bir kadın görmüştü 
Bütün müzakeı eyi dinlyen bu kadın dehşet 

içind~ I< a · rnı5t1 

B hh.. d" l l -1 K d MedineYe Uzun saçlı, uzun etekli, müce,·her unu yamayı taa ut e ıyor mu- r~~ ü§tınnış arm. a ın. ]ıtıııştıJ 

kanatlı bir melek; ıızun saçlnı ını .Meh· sunuz? ···. . . d~nm.~kten çok !'1emnu~ 0 de ot"• 
met Emin Beyin saçsız başı üstüne yı- Hepsı bırden cevap verdıler: Çunku orada dogmamış ıse . e"· 

b .. ·· ·· b" k b "" "klerırı ğarak söyledi: - Taahhüt ediyoruz. Bunu ya- ra uyumuş, ır ço uyu 111ıa· 
"- Şair, gözyaşlarını sil! sazını du- pacağız.... l~rine girip çıkmış, oların ~~~jzz•t 

vara as sen !'iadede gelemedin, ama ~a· -O halde karar verilmi~tir. He- nle tanışmıştı. Hatta kendısı çoıı 
det sana geldi .. l'tfaarif Vekili oldun.. men ayrılalım ve yerlerimize döne- ~~~reti (Ali) yi de tamyord~· bs•' 

Tahsin Beye gökten bir nida erişti: lim. ku ılk kocası ve kızının asıl n eJI 
"- Ey kulum ... Git dahiliye vekaleti Dört sakallı adam ayağa kalktı- onun en. yakın ada~l~r~nt;"~retİ 

sana verildi mülkü muhafaza et. lar. Biribirlerine sarıldılar ve veda- sadık dostlarından hırı ıdı. ~ e İf 
Refik lsmali Beye, heybetli, siyah }aştılar. Bir kaç dakika sonra hepsi ~mer zamanında .Mısırın fet~'~ııitı 

cüppeli, kocaman külahlı esmer bir a· merkeplerini aldılar, kadim Mısı· tırak eden zevcı lskend~rıY düf 
dam göründü .. Elinde kocaman bir te· rm bu metruk mabedinden çıktılar muhasarası esnasında ~chıt8 ıa• 
razi vardı. ve tehre dogy ru ilerlediler Onları müş ve onu dul bırakmıştı. u rJ· 

· · d v Bu •1 
Kan ter içinde uyandı ... Geceyansı E gören ve sözlerini duyan bir kimse o zam"':n y~n_ı ogmuştu. J' 0 1· 

bülhüdanın torununu buldurdu. Rüya- bulunduğunu gösterecek bir teke- larda §ımdıkı kocası ~na ta ~piçİfl 
:.-ınr tabir ettirdi. Kendisine "adalet te- mare yoktu. muş, ~ ~a sefalete duş~eıne Jbıılıİ 
razisini eline alacaksın, dediler. 12 _ bu talıbı reddetmem~tı. Ha 0~ 

- bu adam onu çok üzmüş, oJ'J'\l ç ... 
Nuri Bey, bir siyah küçük merkep· . Dört yahudi kadim Mısır ~abe- yıpratmıştı. Bu adam çok katı ~t 

le büyük, büyük, pek büyük bir bina· dınden çıkar~k . hareket ettı~ten rekli, çok zalim bir adamdı. fa dl 
nın önünde durdu. sonr~ mab~du~. ıç tarafına g_ıden biricik kızı ona baba diyordu. '!. aıı 

B,u binanın kapısından itibaren ka· dehhzde .hır TUcut hareket edıyor· onun bütün zulmüne, onun butsıı 
pılar ağızlarını açmışlar, kasaların için du. Bu hır kadındı. KocaM ve kızı huşunetine tahammül ediyordu· 
deki türlü, türlü cins altınlar dile gel- da beraberdi. Bunların üçü, eh~am adam, gerçi Emevilere mensııP~~ 
mişler, şangır şungur sesleniyorlardı: civannda akıamlamışlar, geceyı bu fakat meziyetaizliği yüzündel1 Jı 

· k b · k · · "• sıt" "- Aşkından dıle geldık ... Gel bizi metru ma ette geçırme ıstemı§- baltaya sap olamamıştı. ın• ı" 
gönlüne bas! ... Kavuştun bankaya. lerdi. Ortalık kararmadan ~~be~t~ her kapıy~ başvurduğu .hald~ 0~i· 

barınılacak yer arıyan bu uç kışı bir memurıyet vermemışlerdı· "j' 
Süreyya Paşa- Paşa babasının mer- ayin merasimine mahsus odanın sa hayet karısı, Esma, ona bir akıl :it 

hum dalkayuğunu gördü. Ona sordu: ğındaki dehlizlerden geçerek her retmi§lİ. Kendisinin Medinede ııı' 
"- Bizim paşalık elden gidiyor.- Bu tarafı kapalı bir oda bulmu§lar, eı· çok tanıdıkları vardı. Eski koG"~,, 

ne hal?.. yalarını buraya yerleştirmiıler, ye- seven ve ona hümet eden, oun b "' 
. DaJkavuk, kaşl.ar~nı çattı ve ciddi meklerini yemitler ve uyumuşlardı. sını tebcil eden bu tanıdıkları~ t~ 

bır tavır aldı. Ded~ k~: içlerinde uyumayan, yalnız bu ka- siyeıile belki ona bir iş teınıl1 -· 
"- Paş~~ ... Saghgımda paşa baban dındı. Çünkü haata idi. Bir aralık mek mümkün olurdu. Bundan~~ 

bana her gun sorar: kadın, dı,arda sesler duyarak kork ka eski kocasının Medinede oıJI' 
. "- ~lan, bu ekmek mekmek, ~itap mut, fakat kocasını uyandırmadan berisi kalmıştı. Hiç .olmazsa bıı e,. 

m~tap, )emek memek, ~t mat~ ınsan evvel seslerin nereden geldiğini, rJ satar, ıavar ve hır §eyler eld"" 
mınsan, paşa maşa, ned. ır derdL h' 1 · · k. ld ki derlerdı" Sonra Medı·nede kız)ş .A B .. 1 . . ıes sa ıp erınm ım o u arım an· . ~~· 

"en ~~a ş~y ~ ce;~p "e.rı.rdırm. lamak istemişti. Belki bunlar da ge- evlendirmek ihtimali de çok kıl }j' 
k - ·me ·. e en kım, ksızfınk~ofraknıza ceyi bu mabette geçirmek istiyen li idi. Herkes bu kızın, kimin e~af 

çı ·an nb~n: a.zız, ~~ğ .m~ ha ır fı ara- yolculardı. Kadın dehlizin kenarı· dı olduğunu anlarsa, ona talip 0L~' 

knın vek ız erın ye 1 1 sıya ' toz toprak na kadar gelmif, dört yahudinin lardı. Çünkü onun babası, k~;le 
arısı nesne... b' k k·ı k k t ki ı v•ı . ·ı•v•ı -ı· phg 
K~.t C d' . . ld 1 k" .. h ır enara çe ı ere onuş u arı· man ıgı e, ıyı ıgı e, a ıcena ajı• 

ı ap, e en ımızın ya ız ı utup a· d t B' 1 k b k 1 k · h" · · k atı 17 

1 . d ·ııı· h" 1. 1 h d" ı nı uymu§ u. ır ara ı u onuş· ıer esın urmetını azamnı'J · fıe' 
ne erın e, cı ı, tez ıp ı eser er a ıs· h . k . . t"' b 1 b' lirse 
ler, kur'anlar. Mitap kütüphanelerde maya e. emmıyet .verm~ fıakstemıye- hunld u~lar. ırl ar~yad"ge 

t 1 l h'k" 1 rek gerı dönmek ıstemış, at on- a e ış erı yo a gırer ı. ...ııt 
sa ı an roman ar, ı aye er... l I . . d hl y · k ti•" 

At gerduneyi ikbalinize çek"l n ha- arın söz erı, onu yerın e mı amış- Esmanın kocası ezıt, arı tsıtif! 
Jis m~car hayvanları, mat sür~c~ bey- b .. K~d~n onl.arın bütün ':?~zakere· bu fikirlerini kısmen ~a.bul. e 1'et' 
girlerinin hırizmasını çıkardıkları ka- lerını dmlemı,, onların butun sırla· kısmen ka~ul etmemı!tı. Bı:Öf),ıt 
hurgalan biribirine germiş m hltlkat. rını anlamıştı. kızın kendı kızı olmadıgının it' 

' ~ a • . . . . d c·· k"' nııfl 
İn!o\an, ensesi kat kat, göbeği lüp, lüp Dört yahudi müzakerelerini bi- me~mı ıst~mıyor u. - un u 0 50ııf' 
as.tığı a. tık, kestiği kestik sizler gibisi- tirerek kararlar~ru verdikten. ıo~a de~ı, Medıne~e vardıkta~ O•ıtJ'' 
mınsan baldın çıplak, donsuz, biz- kadın, saklandıgı y~rden gerı don· dogrudan .. dog~uya Hazre~e~i~e' 
ler gibi!'li Pasa muharebe meydanla- dü Bir kaç kere yerınden kalkarak nın konagına ırunek, onu dır 
nnda s;ç

0

ları~ın agwartanların son me~- k~aıını uyandırmak istedi. Fakat rin ümerasından birile evlef1d~ 
' · · kt · E ·ı · ·· atııı · i tebe::;i, maşa anasının karnından fe· kocası bu adamlara ne yapabıhr· ~e. ı. mevı erın um~~ jelr'' 

riklikle doğan mahdum bey gibi çocuk- di? Belki bunların hepsi de silahlı hırı onun damadı olursa ışın 
lar derdim, dedi. idiler. Şüphesiz bunlar, bir kimse· kolaydı. .. . . . ,ı ef 

Süreyya Paşa ağhyarak uyandı... nin kendilerini dinlediğini anlıya- E~ma .~mu~ bu. sozlerıne ıt~ııe~ 
cak olurlarsa, onu imha ederlerdi. memı§, çunku hır kere Me cJı~ 

k . . . M d" ,,sr " 
Çünkü onların tertip ettikleri sui- varma ıste~ı§tı.. e ıneyelletrı1e' 

On dört muhaliften bir meb'us heye- kasdın hafi kalması, onlar için ha- tan sonr~ bu ışlerı orada ha 
ti vekile dairesinin önünde on iki vekil, yati bir mes'ele idi. Onun için ka- daha dogru olurdu. rn·tnıcdiJ 
bir başvekil gördü ... içtima salonunda dın sesini çıakrmamış, onlar gittik-

1 

boş_ b_ir sandalye aradı, fakat hepsi do· ten sonra kararım vermişti. 
lu ıdı. Kendisi, kızı ve kocası Medine· 

Keskin bir ses kulağına çarptı... ye gidiyorlardı. Kızları, gençti ve 
- Guguk... güzeldi. Kocası, onu sadattan biri 
Fırkadan istifaya karar verdi. ile evlendirip, ve bu sayede bir 
Bugün yarın bu meb'usu öğreniriz. mevki sahibi olmayı ümit ediyor· 

Söylenecek bir fikir du: Mısırdan Medineye gitmeleri-
kalmadr nin asıl sebebi bu idi. Tabii kızın 

Senelerdir birini tanırım.. Ne za. bu maksattan haberi yoktu. Fakat 
man rasgelsem, bana: karı koca bunu konuşmu~lar, ve ka 

"- Ah bir hürriyet gelse... Neler nnıınıımıınıııımımu111ııumınnımıııruııuınnıııınıııııırunuımııııııınıııımııınnııııınıı 
söyliyeceğim, neler yazacağım... Gör- "- l\fonşer dedi, dağarcıkta söylene· 
sünler ... O zaman ben bu adamın gayet cek fikir kalmadı... · 
aımbi, heyecanlı Jflflarına bakardım Hakikaten, her şeye rağmen söylenen 
da: fikir halil namevcut. 

"- Şu adam derdim, bir dökülse Kırk yıllık ciddi, ağırbaşlı, profesör 
kimbilir ne cevherler meydana çıka- Ağaoğlu bile altmışından sonra mizah 
cak... yazıyor. Fikir söylemekten t;ekiniyor. 

Nihayet beklediği gün geldi ... Dili Onlarda bu yufka akıl, bu yalın kat fi· 
çözüldü. Çalakalem yazmaya başladı. kir ,-arken laf bolluğuna bile kıran gi

Bir makale, iki fıkra sonra püf rüz- recek. 
gara tutulan bir mum gibi söndü. Ey didarı hürriyet fıı?ıklarına bir az 

Dün gene kendi~ine rasgeldim: akıl, bir az müş:ıhede, bir az kültür kuv 
"- l\'e oldu dedim hürriyetten isti- veti ihsan eyle. 

fade etmiyorsun: S. E. 

Tal)'iyat şirketi .. Jı 
Dünkü gazetelerden bırıJl af 

Ankaradan gelen bfr telgr f 
şehrimizde matbaaçılık ye oe ~ 
riyat işlerile meşgul ola>'r' 
maksadile bir milyon lira 5~if 
maye ve 24 sene mnddetle or~ 
matbaaçılık ve neşriyat ~ ~i 
anonim ıirketi teşkili hakkın. ',. 
mukanlenin Heyeti vek11~ 
kabul edildiğini bildirmekted1

';. 

Dün şehirimizde tabkik•t Y~f' 
tık. Görü4tüğUmüz tabiler bı:~ 
le bir teşekkülden haberi 11 
olmadıklarıoı ıöyledifer. Ya 11 5 
bundan bir müddet evci f' 

tabi arasında 500 bin lira ~e;ıı 
·1 b" . k . . ıÇ maye ı e ır şır et tesısı ıJŞ 

bazı hususi teıebbüs'er olfll 
0
, 

fakat müsbet bir netice verıı> 
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Şıkago haydutlan arasında ponenin ilk aözleri çok ıariptiı ' 
- S, you ore the py who wants 

to aeeme? (beni prmek iatiJ'en nü 
'ı DDn~ü refiklerım"zden birinden VAI{IT Aslı yok 

-J!o london-clan Nakleden 1 M. G. 

Elli cınayetin faili ile 
'' Su .~i~a~o zabıtası. n~ garip! Bir cinayetin 

f aılını kcşf edemedı mı hemen o cinayeti 
Alkaponeve atfeder! .. ,, 

-7-

mune ıiz miıiniz?) 
Ayni auretle cevap verdim: 
- lam the pıy (0 nümune be

nim.) 
Onun üzerinde bir tesir yapmak 

hayalile Pariaten ıeldijimi ıöylüyo 
rum. 

Alkapone likayt bir tavırla di-
yor ki: 

- Pariı mi? T~kau ta mı "lk
now the place (h&yle bir phaı ta-

) 
,, 

llll'llD. 
- Hayır Framadaki Pariı. 
Alkapone hu aefer memnun ıö

züldiyor: 
-Oh! Paria! ifı a fnie placee .•. 

lwiahı could find timce to ıo thea 
.owe day (oh! Paria pzel bir te· 
birdir .•• Bir sün oraya sitmek iıter
dün !) But! am 80 l;uly (fakat o ka 
dar metsuliim ki). 

Beyaz •e narin eli ile bana bir 
aandalye aöaterdi: 

- Oturunuz... Glod to know 
you bet (ıize teaadüf ettifime doğ
ruau memnunum. 

Doiruaunu aöyliyeyim mi •• Her-
kes bana Alka~n imanı tah
kir eden bir adam oldujunu söyler 
ken ben inanmıyordum. Fakat ha
kikat meydanda. Alkapone ıörü
~~ tatlı, wnimt, pvez

1
e
1
. b~ a• 

UlllllCID'. Onu pren kiıme • ı cına
yetin faili il ••...tia~~~i- bir türlü • e so·-."'--
•nanmaz. 

lnailizceai ıayet faaihtir. Zaten 
ulen İtalyan olmakla beraber 

Ylnrd Bralda,.da dotmafbP'· Hiç bir ka· 
aelılzl~rden .lllb11one nı•••nlllc a ..... , Bpp. ba .az ltiyleaıecfi, alamdan bir kü-

t•r•tındltn ıatiı:p9 edillrlcen •Yn für çıkmadı. Hem konupnasmda 
Tar· ( Solda otuar11 Al ltaoonedlr) 8yle bir nükte ve serafet vardı ki ... 
• ıın ıarip Ye müatehzi bir cil-ıriayet edilmemeaind • .. - Herkeaia •oril maymunu de-•:d:· ~DODİD bana randevu miıti. en tikiyet et- diii adamı ıörmeie geldiniz öyle 

~n ~~ f1 kaP_tan Con Steı ile i- Demitti ki. mi? Well ! aeyredin bakalım. Kah-
bet cı .e a söriifeceiim 1&te İ1&· - Poliı m~ 1 kaha ile itilerek ayaklan üzerinde 
Şik:· ~n Stey Vilyam Ruael'in rı tevkif etm • d arının haydutla bir devir yaptı Bu aaretle elbiaeai· 
zahdai ~~müdürü olduğu ıırada Hakimler ba;d~tl:..~ ne çıkar .. k~··· nin zarafetini takctir eclebildün. 
zattır ,:a•7j ~emkuurluiu eden Haydutlar iyi bir aVllka':İ'kı lacız. So~a dedi ki: 
L.......... • uae ,, ın ıu tu ile bera yak J a o ayca - Şiir--- det ettim Çün-
ucr 'On' itten el çektirildi - • a arlınıl sırırıyorlar. En mühim kü Palm--.vE ilya ak" cak . 

n . cınayet ere itt'h el.la 1 n ço •1 
... 

ha d.:aJ:.!ak Lbw'-ia hlılfı letle ,taliliye 
0
(..:0,J!... e ~ kefa- ''Palm EnU,, Floridada Miya-

"~, ..._~dan iftaat nunlar hih•kkin tatbik edU., ._ /a• lllQdaki ._lilıt._ülir. Sordum: 
dince en Yalan ~emecbure- li hGlcOmetin haydQtlarJa .ca- -Tnkif e4ilmekten llıorkm 
yerinden eclildi.-ab.uu k C.::.!teı ......, ŞiQıocla bir tek h.:~dut k:J! )'C)rJ~~?. 
bunun hakaız old ço ler mudı.,, n aozlennı açarak .._ laa 
Zaten kaptan eo:C- b:nidirler. Filan IÜll filan le 1;.aktı. Çekinerek Jak Zatanm ia· 
den nikbet oldukça Jcc!:ikti ıabet e- vadile aynlmıfbk, =~luımak mini aöyledim. Birdenbire m~14: 
diai elyevm memurlan b·ı r. Klmıen- aaatte Alkapone beni L-'-'~ bu meye nihayet ftl'IDeairaclen çekinı-

Lı_ , __ ,_ 
1 

1 e o - Bu iki davet uaanyordu. Yordum Cnap •erdi· 
yan DU' IUll"ll&O a naklolundu. mah ı araaında tereddüd •-"-ı- ,._L .,_........,· __ • 1ümüncle 

Ka tan C St • a •ar mıdır? lıte • • e - DellllD ....-. &iUaWIP VI 
• • P on eaı ıörmeğe ait- tan Stea r ••• eter azızım Kap. methalim yoldur. 
ti~ ~- ne kad~ hayrete diif mz niçin .on d:kj aatıtlan okuna Sonra kahkaha ile ,otcleı 

gayri mübadiller cemiyeti idare 
heyetinin evelki gün lıtanbul 
meb'usu Hüseyin Beyin riyase· 
tinde t<1pJanarak bazı kararlar 
•erdiği şeklinde bir haLer vardı. 

Cemiyet merkeı'nden yap· ı 
tıiılDIE tahkikata göre idare 
heyeti çarşamba gününe içtima 
etmit ne de böyle kararlar 
vermittir. 

Mübadele kom'ıyorund• 
Muhtelit mübadele komisyo

nu üçilncü l::ürrosu dün toplan
mıt aile re'si tabiri hakkmda 
milzakeralta bu?unmuı, yeni 
bir karar verememiştir. 

1 .~ .'.r0 n'.: 1 
Mülra Nafia Nezareti memu· 

rin kalemi mümeyyizi Ali Be
hattin Beyin refıkaaı ve Doğan 
ticaret evi sahibi Ragıp Bahat
tin beyin \•alideıi Fahriye ha
nım müptela olduğu bas!ahktan 
kurtulamıyarak rahmeti rahme
na kavuımuıtur. 

Cenazesi bugün zevalden ev
vel Bet ktaıta Ihlamur cadde
aindeki 1:i2 numaralı haneıindcn 
kaldınlar.ak Üsküdarda Karaca
ahmetteki aile kabristanına def
nedilecektir. 

Mevll Gariki rahmet eyleye. 

1 KüçOk haberler 1 
Y oguslavyada - açılacak olan 

av derileri sergisine Türk tuccarlan da 

davet edilmiştir. 
Yeni Paris sefiri - Münür B. 

yınn Brenden şehrimize gclecel.tir. 
lktısadi balkan konfransı -

için Ticaret oda ~ı b)rkaç \J:Ü~a,\'İrini 
Atlnaya gönderecektir. 

:VU•itq-.PrabMV ~ -
Dfln )\asyadan gele et butday l üklu 
ol~&u halde zlncır şekJinde hm1Jt1Dl1Z· 
dan ~çeret lngiltere~ e gitmiştir. 

Kasaplar - Ilı) vın borsasının 
etten tldığl binde do:t kuruş resme id· 
raz etmişlerdir. 

Ticareti hariciye - Bürosu rap 
örtorluğüne Emni~ eti umuma\ e şube 
müdürlerindan Hasın Zeki 8. tayin 
edthnlştir. 

t~~u unutamıyacagon. Bana Yer 1010 dan telefonla 1:i:· Mocbolr - Çok Ade bir uauı ... Zabıta bu dıiı ndreate harap hal~e bir bina nuzu feahettiiimi 
1 

1 rande-.u- cinayetin failini bulmadı mı Alka- _...,S•bi•e•m_a_m_uh_a_n_ir_le·r·ı-· 
~"f ~· Kap11md~ levha üze- Şimdi bir otomano • IYacakaınız. po~ ...::ı.ı-.. Fakat 1'enim iman nnde 'Polıa merkezı,, kelüneleri beni Alka •

1 
bılde, J&nınada öld71• t::"":_ ___ ... ~ L--"'· ..,. Sinemalarda, kazanç vergiıl kınu 

..nv.tükJe okunuyord ...,_ ı d pone ı e aCSriif .. -:---k uıme.-D ,,.____.. _ _,.... nu tatbiklndan sonra tahadılus ede ı 
•-Y • u. &Wlpı ar Ye am olduiu halde ·~ a- çok.. Ben• iflerim ..,... Yal!llZ pencereler daıma bpalı duruyor- Az •YQfa; Skorf yol alıyorum. herkea beni katil fanediyor~ S."lZI uzl}et hakkında goruşulmek il.zere 
du. Karakolun duvarlarma bıçkın yi, "Bis Boy &ç_e (JUDalr JÜZ) k L----•--- cina eti lerııe- yarın, cumartesı aaat 1430 .t• Mili!· 

bir çocuk tebetirle: "Cloaed forth (büyük L.-•-'ı~ u,A.IBıa. ~eartecl Al ~tekller.~f ecl iıl-&·ı ' .. ı/ir rsil }it gaıetesinde 6arhanetıın .Be)ın 
--- M . d la il ka e h-"- dü--P ı ) ı, Jlnni --•--.! mı ı e er ı e yar k yanında bir toplantı olacakur. Sınema 
-·. e••ım o yıı e pa- .... ımanı r t • • ..:raız ı-..ıliz damı bana INtun ınc - 1· 1· 
hd 

_2 1 · • b m· 11 eaının 1..--ınd • .... ma & 1• k muharrir arkadaşların bu satte l\ ılı· 
ır.,, ""z erım yazmıf • ı seçen adamı IÖ -:-t a ıa- tap J'&Wlf 20000 iller n ıtur te • . . 
Eier evlerin arka tarafında Kap bil Mitiaan bul~ ~i!'n· Otomo lif ecli~ Bi ...... ti • kadar "ete gelmelerı rica olunur. 

ten Con Steain yakıtıklı bünyeıini ba doiru aeairt~:Snnde ce"'1- dolar ecldr. :Anua• ommla flyle lıir var Haydut dedikleri kimaelere 
•e kırmızı ,uzünil ıörmemit olay- ~~hallelere •e Çi • , vura fakir kaç uman kalarak bu müz'iç kom· bal;... yajdınrlar fakat kaMlan
don, beni bu metruk eve davet ede nuyor. Fakat biz -l:° ya ~olnı da tadan •'kurtarmakhiJm,, DJll• nı doldurmak için onlann paraamr 
rek alay ettiliae k•n•at setirecek-~ •11ldıjı kaı&J!°ne~~~lini- Ridicaloua! Hove a ciıar? (na- tenezzül ederler... Benden ıazete 

26 .EvJiJl Cuma YJO 

Dahilde 

ı ıy'ı) Kuru, l 5 ) 
j .. • 400 

b .. • 750 
12 1400 

Cemaziyel~ ,,.el 

1349 
Eu gecekı Ay 

1 larıçte 

8()11 

t4SO 
nrw. 

Gonepn aoju,u. ,Sı - la:rp 18,0 

Ayın tJoAu~u ıo.ıo - ca11}1 20 12 

Namaz vakitlert 

Olf• ıldn-t 
I~ O> J529 

Hava: 

_., • .,.. v' .. 
1110? tt3S 

Dun a:ramı harırer 23dcrn·e o mu 
tur Bugun mmav. sıt şiddetle r.o~ raz 
esrcek. havı t>ulut u nl:u:nı.ur 

Radvo' 
Hu ak,am lıtanbulda 

Saat ~ekizden ona kadar ılıturb 
fasıl. 

Sin~malar ' 

Alkezar - Ta1 zan 
A'emdar - Uçan donanma 
Aari - Kırmızı dud:.klır 
F.kler - Ôlumden 'ı\m:t7. 
Flhamr• - ('ambazl:ır ıır sında 
Ope-ra - lkl.nız ulnızken 
Etuv l - Seher vaktı 
•anaız - Aş gecesi 
Melek - \'eşil hl\ al 
~ık - jud t ~e Ho'.o[eın 
.Süre11aKadıköy · Cız ml ıınf'ici 

·......---------Poıste; 

Posta otornohili bir 
Klz1 ö'l:ürdü 

~oför .->smanın ida~e o# :Lr~i 
Posta oloqıQbili dün !J<.r 
talda Hayr·ye iaminde b 1' f 
rene kızın• çarpmıı ve aldı 
mDttUr. Şof6r tevkif ecf lmitl 

a..-.• Çarıamba aLşamı • 

LHAMRA SINEMASIN 
BOyOk g:ıll olarak 
AŞA VAL.Sl 

tim. mıyeceiiz. ya -.uar ait- ıd bir apra bter miainiz7) lerde bahaedecek misiniz.. Eemeae-
Bana demitti ki: . O rnülikabn alq - <:ak LIDSlenia ölümü hakkın· niz tercih ederim. Gazeteler ben- YILL Y FRITSCH ve LIUAN 
- Siai bekliyordum. Burada 1!e ıörüttüiüm yerin ~~~ne da miit.leilBd ne? • . den çok bahıeUiler ve bundan çol· HARVEY tarafındu 

~taraf kapalıdır. Vaktile bir po- ~tada ~la çalqı: " lını ha- - IJi bir doetta. Çok müteeuır ziyuı pdüm. Her bald:' bana ~o- 1 ·~vam·., '"" ı i·v;1< V v•n• T' 

111 merkezi idi. Şündi merkez bq- ti Ho.pıtal,, ile ''Duaı..· p Kt Kun oldaL .. "Wall Streat,, te çok para ril demiyecejinizi ümıt eclerım &,, ••• ..........,....,... 1erınıı!llllıııı11111111 ..... 
ka tarafa nakledildi. idare, bir ih- unda bir :rer olacak. F-~-- , ara- kaybetmİf cli1orlar. Ben hava o Solouı (allaha ısmarladık)· Bu kıt ~ ı:.l· KA 1 • ~-ili 
tiyar beysiri ahıra çeker gibi beni delilim. Obam bile •• ~emin nu oynamam. Pa.ramı hep itlerime Flodclaya gelİfMOİz pop in (banal · lıurada ~· ıı&ıdercli. Di· Sakin bir ~-ıı&ael tahsia ederim-•• Bir de fıbraya yar ujranUUZ) •• Güzel çiçeklerimi 16· Tamamen Franaızra sil.ı& n 
i• d&ıt zamla lel"IDelll1ll' da be- hizmetçiye benzemi bir ev; clmr ederim-· rününüz... 1 tarkılı film. (Hanry Bataille) 18 

nim aldbetime ujraddar .. Halbuki, ~dm arkadqımı •'be~ bir - "Ç°IÇ8'0" da aahavetinizden V• ellerinde elli kadar adamın meıl:ur p·yesinden n;u tebt 
onlar da benim ıibi namusludur- lüka bir aalona alıyor e BeJcİ ıayet baheettiler. kanı bulafmıı olan ad&m bama mü· ve JEAN TOULOUT ite pe 
lar. ımda batı kuketli ~ 4:f~ oda _ Elimd• pldili zaman iyilik tebeısimane narin ve kar gibi elini gGzel artiıt UEFFERcON-C 

Kaptan "Stea,, amerikalrlara dam sördüm. Bu A.lka zaı • r a· ya ..... ,..erim. uzattı. Böylece mülakatımızın ni- il' te emlerP clilıaon _. 1'eni ırenit bir merdi· dık tof6rii Sil- Bonı"°"K:' ... ~NeplıiitlerluaOffUlolduiu· hayel bulduiunu nn'dıyordu. HN) an te:' 
1 
km: • 

1 

•enden •lai bir aalona çıkardı; aa- den. kapandılırtan aonr ~ 
1 

Pi iyi nazu 80d bilir miyim? Şüphea • z itlerini görmeğe gide- pe ya n n, d 
loacia etYA olarak bir iki aandalye çekildi ve kapı tekrar~ kacl111 _ Obl you, cute fellow! Csidi cek!.... ···-·Sinemasın a 
iiç ceaun mua Ye her tarafta teaa· lşte Alk 1 

• lroca teJiaDI) biliyorsunuz ya!... (Bitmedi) 
düf edilmeai adet olan bir telıiz A.1ka n apone Amerika Mll&lllqbr. "Vo .. t.-.d 
ileti m11catta. O sin ha•a çok 

11
• la airdi.'ön: 'b!:ebeuim Mr ta ..... Aeh,, yani men'i müakirat kanunu "P·--7~Bugün ELHAMRA lfn~masında • .... 

caktı; büyük .... ıarm üzerinde toirafnu çok d f n tanıclan. Fo- osnm ~ laderemez ki. G LARA nov t:arafılaclaa temall edllea 
iiç •akibiz tekaüt olmut polia rei- kat onu bu kad • a. ~Ôl'laUftGm. Fa· s.tnl ,almelterek balmfı: • C ~ N 1 l ~ ZI ~ R :\ R ~Si! 'l> .~ 
ıi yabmflardı. Horultulan radyo- 1&mnıyo d ~ ~n Yan bir adam -H.,ei alrai ,U.IU! .. Ah! bu -'· • -'• . h 1 · d 1 
Dun Haine kanpJordu. Zaten uyu- da d&h.r~ JÜZÜndeki yarumrn .....teMlle -.e lraclar iki ~ a• Sesli ve s6zlll film. At canbaz an~ enn e yaıanı an 
•aaalar ae yapacaklardı ki... idün. Gö .• oldu~ bnaatincle elam ..... ~ aic:k of that seme hayab ~uıavverdır. . • 

Kaptea "Steı,, amerikalılara aöylediklJ•~te da_una t&tıclıimı (Bu bal beni ha.ta ediyor) kurular IJlyetenl FOX NEVS halihazır dllnya bavadıalerı ile 
hu bir mevecldetle derdini bana menaupluiu IU al !erme bir kulüp için rey yeren •• kendileri durma· H.ıi ye prkılı varyete. 
d6kmilfti1. Bazı 1De4Slrktatlannın deni düinıe ':,d~: 0 ::-!:k: ;n !).8.:'..::lar :i"Gic~ .!ici'9 H•iF Bugll• Hat 10.45 te tenzili tiatla matine 

P&ra lunmdan ve bahuaua adalete ne hanai kulübe -=ptu? Alb· ..!k. (berple~ oı.. mı••..: 
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Dil Bilgisi ı::" )\ K 1 Tın-[ Devlet Demlryollar. llAnlaro l 
ıs Eylfil 930 tarih ve 30 na• IKÜÇÜk il3.n~afl J Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla ıatın ahnacaiından taliple~io 
'maralı kararname ile en aon & 29-9-930 pazartesi günil isapati vücut etmeleri ve tahriren fıat l••-11• Hn ı8ıs ıı""0"11"" ..ermeleri ilan olunur. 

kabul edilen kitap : ••••••••Tarife ........ ! 2000 m siyah mücellit bezi (Anupa) 
~ ı Def tılık ktını~ SO : 1300 aded Pirinç kapı kolu numeneıi gibi 

Muallim Ahter Necmettin H .. 
ve 

Necmettin Halli Beyin eseri. 

Liselerin 6 ıncı ve 7 inci sınıflan için 

Gramer 
Kitabı basan yer: Sühulet KUUiphanesi 

Ankara Baddeai 

Kasabo Belediyesinden: 
1 -Kasaba şehrine isale edilecek Su projeıi lastik edilmJf bu· 

Junduğundan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira keıifli 
isale ve tevziat tesisat ve inşaab 1-9-936 dan itibaren otuz ıfiD 
müddetle ve müzayede, münaksa kanununa tevfikan kapali mrf 

r 
usulile münakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasaya ittirak edeceklerin erbabı vukuftan olduklan 
na veya bu gibi inıaat inıa etmiş bulunduğuna dair yapmış oldu
ğuna dair mahalli belediye veya nafia heyeti fenniyeainden muti 
ıehadetname veya tastikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olup ta Su inşaatına itina ol
madığı halde inşaatın bidayetinden nihayetine kadar refakabnda 
ikinci maddede yazılı şehadetnameli bir Su mühendiaJ iatihdam 
edeceğine noterlikten musaddak taahbUtname itası ile belediyey 
temin edecektir. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler evYel emirde teminat akçeai 
makbuzunu ve ya muteber bir banka mektubunu traeye me c
burdur. 

5 - Jhale 1-10-930 bir teırini enel Çartamba giinl\ ıaat onblr
de Kasaba belediyesinde yapılacakbr. Proje ve evrakı ketfiye uıl
lann, muakavelei esasiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediye
aine ıartname için de tzmir belediye Ankark ve lltanbul ıehrema
nctleri heyeti fenniyelerine mfiracaatları ilan olunur. 
---~~- -~~~~~~~~~~ 

Tahlisiye 
ğünden: 

umum müdürlü-

Anadolu tahliıiye mıntakasının Karaburun ve haTaliıindeld tah
liıiye binalarının barılannın tamiri ve bazılarının dahi tecdfden 
inıası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün mtiddetle ve kapah 
zarf ttıulile mllnakasaya vazedilmittir. Mezkül' binalann ihaleai 15 
teırini evvel 930 pa:ıar günü saat 14 de icra kılmacajından taJip .. 
lerin bu baptaki keıifname ile şeraiti fenniye listelerini g6rmek 
Ozere Galat' da rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mllracaat
lan. 

Köhne Fiat Otomobili 
Tütün inhisar umumi mii.diirla

ğünden: 
Azap kapusu le't'azım anbarında mevcut ki>hne ffat otomobili 

pa:ıarhk ıuretile aatılacaktlr. Taliplarin teminat akçelerile beraber 
4 - teşrinevel - 930 Cumartesi glinü Galata tUtOn inhisar mlldilriJetİ 
umumiyesinde mübayaat komisyonuna milracaat atmeleri. 

BtyOl!lll Dçiincii salh hukuk mahkeme 
sınsden 

Alfret Rizo efendinin Beyoğ
lun da istiklal caddesinde 473 ve 
475, numaralı apartmanın 5 nu· 
maralı dairesinde mukim mlldde
ialeyhler madam Hortans Bravo 

ve saire aleyhlerine ikame eyle
digi izalei ıuyu davasının 17 Ey-
101 1930 tarihinde icra kılınan 

muhakemesinde mUddeialeyhler
dcn madam Horlans Bravna 

ilanen vaki olan tebliğata rag
men mumaileyha gelmemiı ve 
Yekil dahi göndermemiş oldu
ğundan Hukuk usulü muhakeme-
leri kanununun 398 inci maddesi 
mucibince mUddei vekilinin tale-
bi üzerine mumaileyha mezbure
ye adiyen giyap kararı verilerek 
iki mah müddetle tebliğ-at icrası 

karirgir olduğundan yevmi mu

hakeme olan 1 kinunievvcl 930 
tarihine mOsadif pazartesi gUnü 
saat 11 de mahkem~de biz.zat 
hazır bulunmadığınız veya vekili 

loefterclarhk ilanları 1 
9 2ylül 930 tarihinde sa

tışlarının başlanacağı ev
velce ilan edilmiş olan Fe
nerbahçe yanındaki arsa
ların haritasında bazı tadi
lat icrasına lüzum görül
müş olduğundan müzaye
delerinin tehir edildiği Han 
oluııur. ( M - 382) 

/stanbul a inci ıcra da1reı fiden: 

Bir alacağın temini zımnında 
mahcuz T orpedo Markalı yazı 
makinesi: 30-9-930 salı günft aa
at 1 buçuktan itibaren Sandal 
bedestanında açık arbrma ile 
sablacaktar. Talip olanların mez
kur gün ve aaatta memuruna 
müracaatı ilan olunur. 

muaaddak göndermediginiz tak
dirde gıyabınızda muhakemeye 
devam olunacağı tebliğ maka· 
mma kaim olmak Dıere il•n 
olunur. 

: 2 • • $O : 1 ,, Numaratörfin eıki rakkamlarının yeniye tahvili 
: .5 • • 65 : So u Adi sandalye bezarau yerli 
: 4 • • :r5 : 50 ,, Vagon için çerçeveli mustatil ayna 320X4SO 
: ihttvaç halnıavın-: : 35 ,, Vagon için çerçeveli beyzi ayna 332X270 
: cava hadar ( cuamr ıoo : 4 ., Kurşun pensi lokmasının . hakki 
: 10 defa) il~n edll- • 20 m Bez hortum 50 m-m 
• mek tfzere makin : 5 d t G · · ı f • • ._'-- . h lı • a e emıcı e enerı 
~ htr~d nfelerimlzin eri Oç ay ~ için : 354 çift Uzun konçlu çorap yerli 
• e 111 meccanen • 
• 4 un eçen lltnllmı !u\a ~ı.tın : 185 adet Keten gömlek i için ~ er k~~ zammolnmır. : 48 çift Terlik 

ti 

• •••••••-• ••••··~·•••••••• 47 adet Pijama 
Satılk - Kiralık 110 " iç donu " 

Sablık hane - Şehzade başmda 55 ,, Dit fırçası 
Çukurçcşme yanında 'I ışhan arkasında 220 ., KOçllk mendil 

., 

Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda " 
ve müşrcmllAth müceddet ktrgir hane 95 n iç fildekoı fanila .. 
tablık.nr. içindekilere müracaat. 177 " Ytın fanili " 

ınııı •-111•1HJ11111"11M111111111an1M1111Hfffıın1111tt11111m11111nııınmnıın1111m1111m111 92 çift Kua konçlu çorap ,, 
İş Arıyanlar 40 adet Demir aplik No. 7543 -kanden kataYot 11a11fa 9S 

lt aramyor - Çabuk yt.zar bir 40 ., Harici asma lamba No577-200 vv ,, " 24 
daktilo hanım iş arıyor. Şeraiti mutedil 50 ,, ,, ., ,. ,, 577)300-500 vv ,, ,. 42 
dlr. Vaku muharrirlerinden Gayur Beye 25 Kg. Tutkal Fransız malı 
müracaat 12 adet Emayye ıu gilğllmU krokisi veçbile 

~i-lllJl~m~ıını~lll~!lll~~~ 400 Kg. Delikli bakır antrtuvaz çubuğu 30 m-m 
Çatalca tahltıl(at. hak~imUtinden: 
BOyftkçekmecenin Kalikıratya 

karyeılndeu lbrahim zevcesi Gli
lizar hanım mOddei aleyh kocaıı 
la.. da Şclıadebaımda Direkler 

arit•iDda terzi lbrahim elendi a1ey
blne mumaileyhln evliliiin tah· 
mil ettiği TezaiR ifa etmtmek 
maksadfle kendisini beı seneden 
beri terk v e tagayyllp eyledi
jindeıı bilbahJs boıanmalarına 
karar ita11 hakkında ikamei da· 
va eylemekle m6ddei aleyhın 
ikamet gihının meçhu liyetine 
m~bni istida ıuretinin illnen 
tebliii karar2ir olmuı ve iıbu 
istida mahkeme divanhanesine 
talık edilmif olduğu c ibetle ta
rihi ilAndan itibaren on glln 
ıarfmda mumaileyh lbrahim ef. nin 

bu baptaki ceYapnamesin! tah
kikat büklmbğine itası hukuk 
uıulli muhakemeleri kanunuuun 
maddei miiteallika.ma tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere il&n olunur. 

lstanbal ıklnd icra memuf"latundan 

' Evvelce Beylerbeyinde Çınar 
ıokaimda No: 9 hanede mukim 

doktor Noman beyin elyevm 
lkametglhının meçbuliyeti 

Atiye hanıma bu kıt'a mnb
rez senede mUsteniden mamaaa• 
rif 220 lira borçtan dolayı 
mezk6r mahallede 7-9 numarah 
bir bap hanenin Ye bahçenin 
tapuca karan veçbile kaydına 
haciz vazedilip deyni nç gün 
zarfında tamamen teaviy•si ak
ıi takdirde mahçuz gayrı mcn
kuliln bilmUzayede furubt edile
ceji ihpar edilme1i ve ilanen 
tebliğat icr&111na karar verilmit 
olduğundan tarihi illndan biliti
bar milddeti kananiyesi zarfın
da kan~i bir itirazmız varsa 
930-2804 doıya numaraııle dai
reye n:ıuracaatla bildirilmesi Ye 

akıi halde muameleyi icraiye 
devam olunacağı ibparname ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan
nen teblii olunur. 

lstanbai btşind icra dair~sinden: 

Mahcuz ve aatılmaaı ınukarrer 
Beyoğlunda maçkada maçka pa
las CİYarında tram..-ay caddesin
de 71 No. dllkkinda bakkaliye
ye miiteallik emval artırma ile 
4·10-930 cumartesi gDnii saat 
12 den itibaren mahaUinden ıa
tılacaiından mllıterilerin mah•I· 
liııde bulunacak memurine mü
tacaatlan illa olunur. 

70 top Kopya için ozalit kağıt 1 m. ıteniılik 
14 adet Seyyar demir karyola 
50 adet baı taralı yerli 
S ,, ıilrahi (btlyilk) 
4 ,, adi ıu bardağı 
4 m beyaz muıamba 

.ŞOOO Kg. Demir saç (O. 5 X 1800 X 700) 
9000 ,, U Demiri (145 X 60 X 8) 
250 çift Asker icin fotin (yerli) 

l adet Yazı takımı kristal (küçl\k) 
35 top Feruprusya kiat negatif 1,00 geniılik 

1000 Ki'. Snt kostik 
102 kalem (Kalem; kitap, defter ve harita) 

S adet Üst yan baıkı 30 X 40 
1 ,, Delikli demirci muayene kalıbı (700 X 140 X 700 
1 ,, ,. " ,, ,. meanedi 700 X 700 
6 ,, Çift tığlı rende 55 m/m 
3 ., Ayarlı amerikan rendesi (büyük) 
3 ,, Düz rende 60 m/m 
2 ,, Taban ,, 50 ,, 

96 pus Yassı kaba dit eğe 15 puı 
2 adet Demirci 6rsn (250 Kg.) 
3 ,, Dört köşe üst baskı 45 m/m 

Sat 11. 30 dan ıonra fiat kabul edilmez izahat almak istiyen1er 
cumartesi paıar gllnleri mabayaa kısmını müracaat etmelidirler 
pazarlığa arzolunan malzemeden yerli hulunan aksam için ittirik 
edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numuneaiz vu· 
kubulucak teklifatın kabul edilmiyeceğ'i ilin olunur •• 

Jf. ,,. .. 
Haydarpaşa Gar binasının çah ile çatı seviyesindeki klrglr 

ak.samın tamiri kapalı zarfla mlinakasaya konmuştur. 
MünakHa 15 birinci teşrin Çarşamba günü ıaat 15 de Anka

rada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münaka1aya iştirak edaccklerin teklif mektuplarım ve mvYakkat 

teminatlarım aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kltiplijin• 
vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şatnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Haydarpaşa .. Ankara hattı üzerinde Derince İstasyonunda teai• 
edilmekte olan enjekte fabrikası müştemilatından fen, idare ve a• 
mele binalarının inşaatı kapalı zarfla münakuaya konmuıtur. 

Müoakaıa 12- birinici tefl'in- 930 pazar gllnü saat 15 te An• 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya itlirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 
aat temin•tlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar komisyon katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamalerini ( 10 ) lira mukobilinde Anka .. 
rada ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler, 

.. lf. .. 

Muhtelif lastik malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 3 / 11 / 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada De.

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komiıyonu ki.tİP'" 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa §artnamelerini (beş) lira mukabilinde Ankar
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. . 

H. P. Mağazaıunda mevcut boş çimento çuvallan aleni mllzayedr 
ile sahlacakhr. 

Müzayede 4 teşrini evel cumartesi günü saat on dörtte H. p, 
Mağaza binasında icra kılınacaktır. 

Talip olanların mezkur gün ve saatte mağaza müdürlüj'üa• 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 
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katta sekiz oda, bir sofa, . bir mut-

O.yrl menkul malların açık aruırma 
ilAnı No. 929-241 

Ddraüncll ıcra mtmurlutu11dan : 
a ~Ç'lk •rttırma ile parayı çevrilecek 

g Yn tllenkulun ne olduğu : Çiflik. 
Gayri menkulun bulunduğu me\•ki 

nıahılles· k d I{ ı, so ağı, numaraeı : Beyoğlun a 
. cnıerburgaz karyesinde, Cebeci mevki
ın~c 44 parça arazi ve çifl ik ebniycsini 
ınü,teı:nil lntepe (Cavuşlu) çifliği. 

Emniyet sandıl!ı en1lak 
müzayedesi 

Kat'i karar linı 
~akdir olunan kıymet : (1921l4) lira. 

at · ' rtırmının yapılacağt yer, gün, sa-
25 lstınbu! 4 üncü icra dairesinde 
kı~~· 930 cumartesi saat 14 ile 16 yı 

.~ lşbu gayri menkulün artırma 
~ ;aıeaı it· 10-930 tarihinden itibaren 

d . - ~1. No. ile lstanbul 4 üncü icra 
aıresının 

sin .. ıııuaayyen numarasında herke· 

1 
gt orebilrncsi için açıktır. htnda yazılı 

0 •n ardın f 1 1 . . 
1 az ı mal1lmat a mık ıstıyen-
er lfbu Şartnameye ve 929- 241 dosva 
num · arasUe memmlyatimlze müracaat et-
ftleltdir. 

'" 2 - Arttırmaya İftirak için yukarda 
• .•1 1.Jlı kıymetin yüzda üç teminat göste· 
rı ecektır. 

3 - Haktan tapu sicilile sabit olmı 
ya . 
1 

n ıpotekli alacıklılarla diğer altkadar-
tın ve irtifak hakkı uhlplerinln bu 
ıklınnı Ye hususıte hlz 'ft masrafa 
~lr olın iddlalannı işbu ilan tarihinden 
ıttbaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
telcrile birlikte memuriyetimize bildir· 
nıelert kıp eder aksi halde haklan tapu 
•lelllle sabit olmıvanlar satış bedelinin 
P.Jl•fn:ıuındı hartÇ kalırlar. 

. 4 - Gösterilen günde aattırmaya 
Jttırık edenler arttırma ~artnamcsini oku-• 
muş ve IUzumlu malOmatı almış, bunla-
ra tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. Üstünde bırakılan gayri men· 
kultln bedeli zamanında verilmezse gay· 
ri menkul ikinci bir arttırma ile saalır 
ve bedel fark! n mıhrun kılınan 
Yiime beş faiz ve diğer zararlar amca 
h~kme hacet kalmaksızın memuri)•eti
nnıce altodan tahsil olunur. Beş numa
rala fı\radaki şart tahakkuk etmek . kn
dile üç defa bağnldıktan sonra ga~i 
menkul en çok: ıntıranın üstünde bı;1_ 
k~lır. Şart tahakkuk etmezse arttırms ge
n bırakılıp alıcı taahhütlerinden kurtul v . ur 
e temınıtt ta kalkar. 

S - Artnrm b" 
1 nnın ırlnct veva ik" . o masına ve . . ıncı 

kanunr hıkk gayrı menkule teallQk eden 
a ve satı .. ın tır .. . 

ğer şartlar. " zına gore dı-
Müterak im vergi, beledi . 

k f . . .. . ye resmı, va 
ı ıcare sı muşterıve aittir 81. • . 

• · rıncı arttır
madı en ziyade SOOO liraya talip çık . 
mışnr. Bal!! esbıptın dolayı venid 
ikinci defa ikinci açık aı ttırması -yapı: 
cai: ve eıi ziyade arnıranın üzerinde bı · 
ra kılaca~ tır. 

Yazılan intepe çifliği yukandı gös
terilen 25· I0-930 tarihinde Istanbul 4 ün
cü icra memurluğu odannda ifbu ilAn 
ve gösterilen arttırma şartnamesi da.ire
nisde ı;arılaca~ı ilAn olu nur. - -- ----- -----

IJ/anbul ı~ınet icra memu.rlutun 

""": 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pıra-

Y• çevrilmesi mukarrer yetmiş adet ma· 
sa ~- 10-930 tarihine müsadif perşembe 

günü saat ondan itibaren Taksimde Pa· 
norama bahçesi derununda açık arıtırma 

Suretile satılacağından talip olanların 
rnezkar gün ve saatta mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatlan H!n 
olunur. 

iilüı s.J.:-:-:ll:-3-::-:IJ:-11-eü:--lı11-~=-u~A:-lı-a-~ı· -m-lr-t-m-tk-11; 
Çal'fambada Beyceğizde Drağ

••n ıokaiında 21 No. hane 
Ahmet efendinin ubtei ta1&rru. 
funda olup vefatile vereıeaine 
intikal eylemipe de nriıleri ara
•uada ihtilaf bulunduğundan mah
lce111ece artırma ıuretile aatılma
ııaa karar verilmiı ve iki kattan 
•e •tatıda bir oda •e yakanda 
ilci oda ve ıofa ve mutfak ve 
heli ve bir miktar bahçeden 
ibaret bulunan iıbu haneye ehli 
YUkufça 1200 lira kıymet konul-
111111 olduğundan talip olanların 

26-10-930 tarihine mOaadif Pa
ıu ıtınn aaat on d6rite Fatih 
Sulh 3 llncll hukuk mahkemeai
ne yDzde on pey akçelerile mn
racaat etmeleri UAn olunur. 

Dr. A. KlITiEL 
Muayenehane ve recf.,.i elektirikiye 

lıbcratu,·m. R'anlrl'iy Tnpçular caddesi 34 

Müarede kırmeti 
bedeli muhımmlncsl 

Lira Llrı 

2231 2231 

375 795 

518 1709 

135 546 

5305 14085 

105 1080 

:4745 57444 

\235 63!0 

ltraz Merhunatm cins ve nev'i ile Borçlunun iıınİ· 
No. mevkii ve mtlttemilib 

790 Üıkiidarda Selimi Ali efendi mahalle· 
sinde Parmakhbakkal sokağında 
23-1 numaralı seksen üç arşın arsa 
Ozerine kirgir iki katta biri sandık 
odası olmak Ozre d6rt oda bir sofa 
b~r ~ıulhane ve bir mutf~k iki ynz 
yırmı dokuı: arıın bahçeyi havi hari-
c~n ııvaaız bir hanenin tamamı. Ahmet Saim B. 

1230 Üıkildarda Arakiyeci Mehmet mahal· 
leılnde Salih ıokağında eski 41 ye 
1eni, 69 numaralı ytb arşın .;sa liıe
rinde ahıap iki katta beş oda bir 
ıofa, bir mutfak , bir kuyu ve ~irml 
artın bahçeyi havi yeni bir hanenin 
tamamL tsmail Ef. 

1316 ÜskUdarda Hacehesna hatun mahal· 
lesinde eski Paşalimaoı ve yeni, Yeni· 
~~kakta eski 89 ve yeni, 21 numaralı 
ıkı yOz doksan arım arsa Uzerinde 
ahıap iki katta yedi oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu ve yedi yQz kırk se
kiz arım bahçeyi havi yenice bir ha-
nenin tamamı. Süleyman Ef 

16~ 6 Hasköyde TUl'fucu mahallesinde Sıva
cıhmet sokağında eski 6 ve yeni 8 
numaralı yetmiı sekiz arım arsa üze· 
rinde klgir bir buçuk katta iki oda 
bir ufak ıofa bir camlcinla bölünmilf 
mu~ak ~ç !{iz doksan iki arşın bah 
çeyı havı bır hanenin tamamı Yusuf Ef. 

1894 Tahtakalgde Hoca Hamıa • h lle 
. d ma a 

ıtn e Hattapkuyusu sokağında 24 46 
•um~ralı iki yüz yetmit artın ~rs• 
ilzerınde kagir iki katta tahin ve 
ıeker fabrikası ve kırk arşın arsa 
üzerinde fınm ve iki ydz seksen yedi 
arpn bahçeyi havi tahin ve ıeker 
fabrikasmın tamamı. Muharrem 8. 

2266 ~amiate B~nak mahallesinde Hakkı 
ey caddcsınde eski 9 mükerrer ve 

yeni 61, 61-1 numaralı doksan Uç 
artın arsa üzerinde ahıap iki katta 
iiç oda, bir sofa. bir tqlık altında 
oda olarak kullanılmakta bir dnkki 
nı ve · · yumı arııa arsa üzerinde ah-
ıap bir ınatbahı ve yllz seksen yedi 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tama· 
rnı. 

270L ~ ~ ·· og" lunda F 'k• b" • . k 
J erı uy ırıncı ısım ma-

hallesinde BUyükdere caddesinde 
eıkı, 5, 5 mtikerrer 5 mükerrer 5 
mükerrer ve yeni 7 9 11 9 1 uu-

' ' , 1 ' ' maralı ı·k· .. .. . ı yuz otuz artın ana uır:e-

rınde 2. 3, 4, 5, inci katlarda yekdi· 
ğ~rinin aynı birer koridor, beşer oda 
bırer banyo, odası vardır bir oıutfak, 
birer balkonlu dört daire Ost katta 
iıe önde bir koridor üzerinde iki 
oda arkada bir korido~, üzerinde llç 
oda birer mutfak birer balkonlu iki 
daire Ye yüz yirmi erşın arsa Dzerin
de hamam ve camekin IJJ&hallini ve 
burada çini iki koridor, bir oda, 
bir kahveocağı, iki dış ınahalli ve 
yiiz doksan artın · arsa üzerinde sı
caklık ve ıu hazineaini ve kırk Uç 
arıın araa üzerinde külhan ve üstün
deki odalan ve altında dOkkim ve 
koridor vo dairelerin kömDrlükleri 
çinikoridor, antre ve Uç odadan iba
ret kapıcı daireıini havi bir apartı· 
manın otuz iki hisse itibarile 

Hıfzı B 

yirmi Oç hissesi Ayıe Şaziye, 
bir hanımlarla Orhan Mithat, Ali 
Rıdvan. Hayrllnnas ve HadimUnnas 

Müfte-

beyler. • 
2972 Beıiktqta T qvikiye mahallesinde 

eıki ve yeni Klhtane caddesinde 
eıki 52, 54, 56 ve yeni 76, 78, 
78-1 80 numarah biri seksen arıın 
araa üzerinde ahşap iki katta sekiz 
e>da, bir sofa, bir mutfak, diğeri yilı. 
yirmi arıın arsa üzerinde "hıap Uç 

fak, bir antre ve altında bir dükkan 
ve yedi yüz doksan dört arşın bah-
çeyi ve derununa cari nısıf masura 
mailezizi havi iki hanenin tamamı. Halil B. 

245 1450 3016 Kartalda Babalar kariyesinde Kariye 
derunu mevkiinde yeni 59, 20 nu-
maralı yüz otuz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta biri ca~ekanh 
olmak üzere beş oda, bır sofa, 
bir toprak avlu, bir mutfak, .ve bi~ 
üç yüz yetmit arım bahçeyı havı 

· Sabri El yenice bir baneoın tamamı. 
291 1134 3127 Horhorda Sofular mahallesinde Peş

temalcıhanı deruou sokağında eski,l 
ve yeni, 26 numaralı seksen beş a~
şın araa üzerjnde zemin katı kigır 
diğerleri ahşap olmak Uzcre iki bu• 
çuk katta dört oda, iki ıofa, bir ocak 
oir methal, ve yirmi dokuz arflD bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. . Cafer ef. 

137 390 't477 Yedikulede Kürkçübaşı Hlileyınağa 
mahallesinde Y edikule caddesinde 
eski, 63,63 mükerrer ve yeni, 93,95 
numarala kırk artın arsa llzerinde taş
tan bir katta bir oda, bir toprak 
aralık bir kuyu ve elli a111n bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Zemci Ef. " 

Fatma Y qar H. 
205 1436 3589 Erenlc5yl1nde Merdivenköy mahalle-

ıinde Y edikardeıler elyevm Bahariye 
sokağmda eski, 6-3 ve yeni, ~6-1 n~-
maralı elli iki arşın arsa Uzerınde hır 
katı kagir bir katı ahpp olmak 
&zere iki katta d&rt oda, bir koridor, 
bir guıulhane ve yirmi beı arıın arsa 
üzerinde bir ahır (abann yan du•arı 
yıkılmıştır) •e bin yüz kark alb arım 
bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı 

Faika H. Ahmet ~~· 
485 3075 3762 Mevlevihane kapusu haricinde Mer· 

kezefendi mahallesinde Dere ıoka· 
ğında eski, 6, 4, 4 mükerrer ve yeni, 
4 numaralı ytiz yetmiş bet artı arsa 
lizerinde zemin katı kAgir diierleri 
ahıap olmak üzere iki buçuk katta 
ıekiz oda, bir tqlık, bir mutbak ve 
yedi yllz yirmi bet a~ııo bahçeyi v~ 
bahçede bir ahır, bar kuyuyu havı 
bir hanenia tamamı. Ayıe Sabiha H. 

Şerafettin B. 

545 1424 3909 Beyoğlunda Feriköy ikinci kııım 
mahallesinde Hanımoğhı ve Hasu 
sokağında eski, 42, 47 ve yeni 74 
numaralı altmıt anın ana üzerinde 
kigir iki katta dört oda, bir ufa.k 
taıhk, bir mutbak, bir kömürlük,. hır 
ufak ıofa, bir balkon, bir merdıven 
altıve yirmi arıın bahçeyi havi bir .h•: 
nenin otuz iki bi11e itibarile yırmı 
hiueıi. Ane Şaziye, Nurkadir v~ MDftehlr 
Hanımlarla Hayrünnas v• Hadimünnas B. lu. 

845 4840 3913 Beyoğlunda FeriköyUnde birinci 
kısıın maballeıinde Kaya ıokağmda 
e.ki 42 44 milkerrer ve yani 4, 8 

565 

uumaraiı:ruır: elli aqın arsa üzerinde 
biri kAgir Oç katta dört oda, iki 
ıofa bir kiler, bir ıabnif, bir balkon 
bir ~utfak, bir antre, bir tatlık Ye 
diğeri keza kigir llç katta b~ı od.• 
bir sofa, bir kiler, bir 1ahn1ş, b~ 

ntre bir taıhk bir balkon, hır 
8 

' b h · mutfak ye Uç ytiz elli arıın a çıyı 
ı.avi iki hanenin otuz iki hisse itiba-
rile yirmi biasesi. Ayte Şaziye Müftehir, Nur· 
kadir hammlarla HayrUnnas ve Hadiınünnal 

Beyler 

t 780 3914 Peyo§-lunda F eriköyllndc birinci kı
sım mahallesinde Hanımoğlu ve Ha
ıu sokağında eıki , 42, 47 mükerrer 
ve yeni, 76 numarah yetmiı iki arşın 

arsa üıerinde yarım kagir iki katta 
dört oda bir ufak sofa, bir tathk, bir 
matbah bir kömUrlük ve yirmi sekiz 
tUflD bahçeyi havi bir hanenin otuz 
iki hisse itibarile yirmi hissesi. 

A Ş "ıye Müftehir Nurkadir, Hanımlarla 
yfe, iZ ' ' Be l 

HayrOnna1 ve Hadimünnnu y er 

615 1884 13131 Usküdarda Bulgurlu mabal~eıinde 
Şebislam kOçOk Çamhca Çılehane 
ıokaj'ında eıki 9,11 ve yeni, 2,4,2,4, 
l, numarala ikiyüz altmıı beı arşın ar• 
IJI ü&erinde yarım katı kargir diğer· 

(Lutfen sayıfayı çeviriniz ) 
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~1uhterem muallimlerimize ~~ • 
Ankara'da son defa Jçdma .. eden ·~ürk n:ıua!limleri. kongresi tarafından 
kabul olunan esaslara gore tertıp edılmış olan edebiyat muallimi Seyrisefain 

Ktzım Sevinç Beyin: 

Dilimizin Grameri 
(İlk mekteplerin 4 ve S inci sınıflanna) 

Oe Maarif müfettişlerinden ( A. Fuat) Beyin ilk mekteplerin 

Yeni Hesap Dersleri 
Eserlerini kendisine has bir nefasde 

Resimli Ay l\1atbaası 
Tıb etmiştir. Nümunelerini isteyiniz. Jlk mekteplerin bütün kitaptan seri 

olarak mevcuttur. JC 
ıcllll_,.,.,__..~~~~EMll~MM~» 

Gazi nıuallinı 
nıektebi 

15 T eşrinevelde tedrisata başlıyor 
Gazi muallim mektebi n1üdirliğin

den · 
' ~lektebimimizde tedrisata 15 teşrinevelde l 1aş1anu-

caktır. Gerek eski talebe,gerek veni<len nıektelıin muh
telif şubelerine kabul edilmiş ~lanlar 14 teşrinievelde 
mektepte hazır bolunm~ıhdırlar. 

Daha e\'el gelenler;u nıek lclıc kabul edilmelerine 
imkan yoktur. 

leri ahıap olmak üzere iki buçuk 
katta OD oda, Uç ıofa Ye yüz elli 
ıekiz arıın arsa üzerinde yıkılmıt 
ahır ve mutfak mah•IUıii ve bin 
yüz yetmiı~ yedi H.flD bahçeyi 
ve yirmi dört dönUm fazla bahçeyi 
ve bostan kuyusunu havi muhtacı 

· tamir bir köşkün tamamı. 
. Mehmet Njyazi Ef. Em;ne Mfü eyyen H 

521 650 '6443 . Ü kild d h b b s ar a a çı aıı ma ailesinde 
Mektep sokağmda caki, 30 30 yeni 
36, 36-1 numaralı yOz altmıı arıın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 
biri dört oda, biri küçük olmak n
zc rc iki ıofa, bir mutfak, diğer üç 
oda bir aütre hariçte kc çlik bir 
mutfağı havi bir çata altında yeni 
i~i hanenin tamamı. ?'\uman ağa 

.S950 17000 18122 Uıküdarda Hacehasnahatun mahal· 
lesinde Paıalimanı sokağında eıki 
90, 121-1 numaralı bin yüz doksan 
arşın arsa üzerinde ahıap iki katta 
birinci katında OD bir oda, bir bn
yük taşhk bir ıofa, iki kurnalı ha
mamı ve iki kllçllk odayı ve ikinci 
katta on bir oda, üç küçük odayı 
ve bir sofa, ve Üf yüz elli arşın ar
sada kirgir bir katta bir mutfak ve 
aaireyi ve üç bin dört yüz beı ar-

: ım bahçeyi Ye otuz arşın arsa üze-
rinde bir odayı havi muhtaçı tamir Sait B. ve 
ve harap bir yalmm tamamı Ayşe Mediha h. 

1230 2865 18754 Süleymaoiyede Taıodalar sokağın
da eski 11-11 mükerrer ve yeni 
~9-2~-23 numaralı üç yüz arşın arsa 
'.Jzerınd~ iki bölüklUaU ahşap iki kat-
ta yedi oda, iki sofa, iki mutfak 
bir tatlık diğeri ahıap Uç katta beı 
~da bir sofa bir mutfak ve müıte-
rek kuyuyu ve yüz on arşın bahçeyi Halil 
havi iki hanenin tamamı irfan B. 

Yukar~a c!ns ve nev'ile mevki Ye müıtemilit yazılı emlak hiza
lartnda .g~stetılen bedellerle talipleri Dzerinde olup 1 Teşrini evvel 
930 tarıhme müsadif çarşamba gllnü aaat ikiden itibaren müzaye
dey~ milbqeret olunarak (Muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde) 
katı kararlann çeki:me.si mukarrer bulunduğundan talip olanlarm 
mezk~r günde saat dörde kadar sandık idaresine müracaat eyle
melen ve 1aat dörtten ıonra vuku bulacak müracaatların kabul 
edilmiyeceği Ye mezkur emJike evvelce talip olanlarm kat'i karar 
e~nasında hazır bulunmadıktan ve baıka talip zuhur eylediği tak
dırde eYVellıi talipleri12 müzayededen çekilmiı addolunacaklan lü
zuma ilin olunur. 

Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyot;lu !362. Şube acentesi Sirkecide 

:Ylühfirdor zade hanı altında Te1.fst274 

l ra~zon ~irinci Posbsı 
(CUMHURlYET) vapuru 29 

eylül pazarteıi 12 de Galata 
rıhbmmdan kalkarak Inebolu, 
Samsun, Gireıun, Trabzon,Ri
zeye gidecek ve dönüıte Sür
mene, Trabzon, Görele, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun Ine
bolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket &'ilnü yilk kabul o
lunmaz. 

ızm ir surat posatsı 
( GÜLCEMAL) vapuru 29 

Eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
Salı sabahı lzmire vanr ve 
Çarıamba 14,30 da fzmirden 
kalkarak Perşembe aababı 
gelir. 

Vapurda mllkemmel bir or-
kestra ve cazbant mevcuttur. • • ı::::mıu::::m11ımu111:111:n:ma:aa1111111m12111 

H ~ adık zade biraderiar wapurıarı 

ı·ı· Karadeniz 
Muntazam ve Lüks poslası 

in •• •• onu 
vapuru Pazar gllnU 
28 eylül akf8iDı 

Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, ve Rizeye 
azimet ve avdet edecek
tir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı altında aceıJ· 

• talığma mUracaat . 

=====!::1:~1!:!::!:!..!!!4,=ıA.111•--a·I 
B.ı\ YRO~ ARSILYA EKSPRESi 

l\larsilya, Pire \'e SelA.nikten bek
lenmekte olan: 

"ANDROS,. 
lüks posta vapuru 29 eylül tarihinde 
limanımıza gelecek ve 2 teşrinievvel 
perşembe günü tam saat 10 da hare
ket ederek doğruca Pire ve .l\.1arsilya
ya gidecektir. Pireye 3 teşrinievvel 

13 te ve t\lrsilyaya 8 teşrinievvel sa
bahı muvasalat eder. Tenzilttlı fiatlar
la yolcu ve ticari eşya kabul olunur. 
Üçüncü sınıf yolculan için mahfuz 
ve yataklı yerler vardır. Umumt acen
teleri : Anagnostopulo ve Siskidis. 
Galata Çinili rıhtım han. Tel. R. 2612. 

Son maçta 
Fenerin galibiyet golünll si

nemada görmek isterseniz 

Dün çıkan Türk 
Spor'u alınız 

Sinema ile ahnmış 16 resim· 

den mürekkep bir filim 

göreceksiniz. 

Zayller • 
1 Inlıcı o!';lu Askerl foc.;inden aldığım 

tastiknamemi zayi eltim. Yenisini alaca· 
ğımdan eski!inin hükmü yoktur. 

450 No. Cavat 
§ Şabık Kndıköy Sultaniyesinden al

dığım tastiknameyi kaybettim 'ı' < ni;:lni 
alacağımdan eskisinin hükmü yo~ tu r. 

Mehmet Raif 

= ~AYISI t1EF( YE~DE b KURUS .;:;:. 

MATBAA VE DAHEI iANE 
ISTANB il~ Babıali. Anknra caddes nde "\' AKii Yt:RD{j. 

r. tt7l · OARE IŞLEr.1 um YAZJ iŞLERi r.ı ... ı vAKll Poat• ..... 

Eınlak ve Evtan1 barıkası unıtJ . 
müdürliiğiinden: 

Satılık emlak aıııı 
Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat 11U 

20 Nişanta9mda Sait paşa konağı yananda 
100 ~o. konak 3800 - lira 

23 Zincirlikuyu kasrı civarmda arazi ara-
balık ahır ve saire. 1500 - " 

26 Dolmabahçede Fatmahatun mahallesin
de Beyoğlu caddesinde 5 ve 5/1 No. 
kagir hane ve ahır. 600 .. ".iti 

Balada yazılı emlak satılmak üzere şeraiti atiye ile rnüıaY 
konulmuştur: 

1 - Müzayede ( kapalı zarf ) usulü iledir. • _JI, 

2 - İhale 29-9-930 tarihinde Ankarada meclisi idaremİI ~, 
runda yapılacaktır. ı .• .J, 

3 - Talipler teklif zarflarmı yevmi mezküre kadar A11r;-,,, 
umum müdürlüğümüze veya yevmi mezkurdan bir kaç güD 
lstanbul veya lzmir şubelerine tevdi etmelidirler. 

4 - Bedeli ihale ilki peşin ve diğerleri yedi müsavi tı 
istifa edilmek üzere sekiz senede tesviye edilecektir. 

S - Talip olanların şubemize müracaatla bir lira mukali 
mufassal şartnamemizi alıp teklif mektuplarına raptet 
lazımdır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü Kaymakamlığmdan: Sekbanbaıı Yakupağa ma 
,. sinde Haaanpaıa caddesinde 104 1 No. dükkanlar müıahere 
pazarlık ıuretile kiraya verileceğinden isticare talip ola 
yevmi ihale olan 2-10-930 Salı günü saat 14 de encümende 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Tütün İnhisarı Umumi müd .. 
lüğünden: 

14803 kilo köhne kana~çc 

1563 " çul 
6014 " ip 
683 ,, kınap 

Azap kapı anbarmda mevcut nevi ve-mıl<fan yukarcıa g3st 
köhne malzeme ihaie tarihinden itibaren nihayet bir hafta 
da kaldırılmak üzere 1-Teşrinievvel-930 Çarşamba günü 
suretile satılacaktır. Talip olanların mUzkü tarihte teminat 
lerile beraber Galatada tütün inhi1arında milbayaat komıiy 
müracaat etmeleri 

Bilecik vilayeti 
Osmaneli ka1abasmda istasyon caddesinde müceddedell 

olunacak 18569 lira 97 kuruı bedeli keşifli 5 dershaneli kagir 
binasının 15670 lira 17 kuruşluk akıamı inıaatı 13 - Teşrini e fi 
tarihine milsadif pazartesi günü aaat 1 S te kat'i ihale edilmek 
re 24 - eylül - 930 tarihinden itibaren 20 gQn müddetle ve k 
zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 

1 - Taliplerin münakasa ve fenni ıeraiti görmek Uzere 
daimi encümenine müracaat etmeleri. J 

2 - Münakaaaya iştirak etmek isteyenlerin MilnG.l.asa ~ 
mcıinin 1 inci ve 2 inci maddeleri mucibince ehliyet ve•~ 
ihale gUnünden liakal sekiz glln evvel rilayet nafıa bat mDb"• 
liğine ibraz eylemeleri. ..Mİ 

3 - Müzayede Ye münakasa ihalit kanunu mucibince b~
yacaklan t<klif mektuplarını bedeli keıfin % 7 buçuğu f; 
tinde hminatlarile beraber iba!e günü olan 13 teırini evvel 9,0,., 
zareteai günll saat 15 e kadar makamı viliyete tevdi etmeleri 
olunur. ~ 

Tütün inhisar umum müdürJ 
ğinden: 

400. Metre. mikabı kereste . ~ 
lzmır fabrıkasına mukteıı muhtelıf ebadda 400 dörtyDı ~ 

mikabı kereste hakkında evelce yapılan münakasa görülen dlf 
llze~ine iptal edilmiştir. Mezkür kereıtelerin mDbayaası bd. ~ 
yemden kapalı zarfla ve ongün mUddetle müuakasaya koD~ 
tur. Ancı.k bilihara başkaca pazarlık yapılmıyacağı için ti ",f, 
ıon ~e kat,i fiatlarmı .b~ldirmeleri ıaruri~ir. Taliplerin temi11ıt W 
çelerıle beraber 6-t~ırınıevel·930 pazartesı günü galatada tOttlO 

nna~:..=.~~~a~-:~=~~~misyonun~ .. ~Ur~~!~~uım=~!~.:U .. ,""'"'"'m~ 
.Mes'ul müdür: Refik 


