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Çocuk Sayıfalan 

Teıkilit Heyebnin Dün Geceki Mühim içtimaı 
Ankara 7-8 (Telefon) - TqkilAt heyeti 5 buçuktan 12 buçaia kadar fuı

luas bir aurette ismet Paşanın riyaaetinde toptanda. Hamdullah, Vlmf, Saip 
(Tekirdafı), Hilmi, Kılıç Ali, Sabri (Cebelibereket), Recep ( KOtahya). Awi 
(Yozgat) Ali Nazmi, Besim Atalay Beyler Yaziyetin tepihi Ozerine mltalealarnu 
a&ylediler. Iımet Pqa, bu mlltalealan hullaa etti. içtima• yann saat altıda 
deYam edilecektir. T eşkilAt encOmenlere aynlark muntazamn çab9ma;a baılıya
cakbr. Cümburiyetçi fırkalann milli bir blok yapmam bau ıiyul mbfillerde 
doıDnüldOtllne dair ( Milliyet ) paete.inde yuaanJar, yanhf tahminlerden ve 
karıı fırkanın amlanndan ibarettir. 

tupla gazet~lerin istizahına karşı verdikleri cevaptR izaf, 
ettikleri vaziyetlerinde hiç bir değişiklik yoktur ve olmıya 
caktır. Gazi Hazretleri. Halk fırkasının banisi ''e n zamna· 
mesine hususi bir madde !le vazıh reisi umumisidir. ,, 

Gui Huretlerl, yeni intihapta Halk fırkumın namzedi olm•k 
._... llb olunacak, ytlkaek lalmlerl, intihapta Halk fırka .. nam• 

Gazi Hazretlerinin evvelce Fethi Beye yazdıkfarı mek· 

setlerinia baflDcla yazılı bmunacaktır. Umumi kanaat o merkezci 
cllr ld fırkl\ akaWyette kalaa bile Gazi Hazretled ıeae Halk fır·--. 
arumda balunacakbr. 

lzmirde Yeniden Tufan 
V ekWcr ayrıldılar 

fMu• IYy• IJ. dedlld ı • 7i1rl 
milletinin 7iflı•ek mnlılıf ı 
~ mak•11emed afrrü olsa 
blftlln sar•l•n q6f0sllve
celc ve 6nUvecelc bir 1'al

J1eıtedlr. • 
o tarikle Ankan:ra fidecelrlerdlr. 

Sıhhıye vekılinln b•r•n•tl 
Sıbhıye vekili Refik Bey tet

kikab hakkında fU beyuatta 
baluac:lu: 

- Afetzedeleri Ye afet :rer
lerini (lrdOm. lzmir lfillliabmer 
merkezimizin ilk glindenberi ta
kip ettiti mefk6r m e~ai yola her 
banıi bir Mfaletia llllıll almlt. 
afetzedeler• udcU aDIDlde ,.,. 
dımcla IMahaam .. tar. 

--~~ı=~~~ ... ;;·~'•mtahm elanmak here 

Oldu 

--..., .... ba beldede ,.i... ~llll•I llf lll-~ll 11r. Ma1ate111 •••a11.c1e topla ~ :rajmurlarla kanpk ..ı..- bir halde ..U. ••• ailelerla 
lel• hiaedilmiıtir. IBfeline on tGa daha dnıam e-

Enelki gece baılayan yafmar dilecek " ·~ derlael 
..._ korkunç bir afet teklini Bulgar hariciye nazırile İllf&it Ye mmirata ~-
.._.. b1t111 lmile tam yirmi vekilin1iz ne konuştu? bmire bu pfe'nle ba afeft• 
tl&t -t -....,n., bir .. ok eyleri dolaya ıermit olaUD derim.,, 
1111-r- ... c__,rea toplaan "'1ul'4li ı.a. Y 

:--. ..,~ bmiri h.ttaa 1ıa1 koni......,. ,,,,,._ .,... as. D•lıUıye velcUırnı.ın tndldm 
..., _... engls, banp bir ,.. 'l'•Uı _,,. .,,,,. ,.,,,,,_, alfut. •6derı 

Mesele gene hararetlendi! 
fakülte meclisi divan azalıille 
ıiyaıt f aallyctin blrletmeıini 

kabul edecek mi 1 

f rfne '1yuet glrfp glrmfyecelt mezaa bahis olan Darillflla111111n methali 

LlebJ1at n 1Wai1at faklllte- olarak kabul etmi .. er, daimi ml
Jeri bir :larllflD•u -' ilmi •• deni1, fakllt• nilİ, emİD •• 

mealeld tetekklll oldupu, darll- cliYan m11 lntilaap eclileoiık ..a
flD• wkAnı uliyeainin ilme derriılerla hariçte meflUI olma
nkfı hayat etmif kimaelerden lan dotru olma:racatı h•muım 
terelddlp edebilecepü bir tez [Utl• _,,.,.., ~] 

........ blrlmllfttlr. ""6lr 1ıqetlıl lulnlrft dtflC 1lfUlllltıt- Dahlliye ftkili ŞOkrl Kaya 
Dtba &.lrda alclafumz teı,. eı. beyde fUDlan a&ylecli: Biraz da alay: 

llflar ba ,..t felaket haklnnda Bu hget Sol,atlan,,. Bull/Gf'fe- - Bir çok Yatandqlarm ha- -.. ı:-b ..... ekteclirlen ::ı;,,:;;:::a~:"::; yabna mal olan yerlerde ev yap- Şehir meclı·sı·nJe tiryakiler 
•nlden fflller JfllaW. aldalımu telt1rwllan ur~z: bnnaJanna •ni olmak ve bura· 

~7<~>-~~ ~~~~~~~~~~~~~w~~--------------------~~ 
..... IUtten beri JİDe felaket nalatımısda Tnflk Rtlttfl Bey iatu- lerde biylk tahHye tertibah bu- Kadınlar erkeklere duman attırıyorlar, içtik-
...... ...,... Yalana' tekrar yonda Bulpr Haridye Naziri M. Bu luadurulma11 ilbat eder. l l k • 9 

~"~~~e~~~~~-™~ ~~~~~~ı~--e_r_i_c_~~a_ra_b_u_ru_n_l_a_n_n~~~~g~e~e~re~~m~ı~t~~ =::-: 42 n J1kb. Tramnylar, ar ••ul bir alona ~lerek JUi• ıehrilea~ aeraaa7e ve aene- bir kaidedir. Resmi mecburiyet ol..._ 
:11__ A-laar --~.ı . . t kadar slrlftller. Kabalfl resminin -&.:•-=- k L. UJe L- '--•lmUel •"• .. ret ... _ ... __._ 

.. ...... ... .., enm ti ile U.mal -~ece •tr .,. - _,..... ~ ....._ 
,..._......... Da&a- bir --• amlalyet ft mUYeddetl 2 numa ha)'I r1a-t icap ederkea ne diye mecllll • 
~. _. .. .,.. fe 11e1 Ye lı bir mUsakende bulandaklannı n kim-Uir. Oalarda milli....... ,_ C...r ı· · d M • d. Kahr 1 - 10110 damana boployor bilme1's ı 

~ın e • a ıye, a- Yekdlteriaden memnanen a11nlıklann netler Ye •tİ çallfmalar-...yemnde sa YU17etten ola olsa t8Wn inlaiar 
:.~' Tepecik harap olmut bir ı.terlTonla. Konqtaklannm ....na· zamanla telAIUi kabil 1ayiatbr. ldarai memnun olur. Fakat ialu.ar-. 

•Yeltedir. na ke8'f ..... d-MJdlr. Gi..n•ulen meeail TOrk mın-•r-:n -"ıek canlı)ı.ll.. ı ~ ... ~ .,.. • U9 ...,.., ,_ •• dareain memnun etmek için kadın &fit 

t-...:._. •imur ke.ıldl Od memleket aruındakl gayet aamlmt Ye maka..-eti ajırda olsa bu kadqlar darı&trlır mı? 
~. 7 (Va'-ıt) Yatmar mUnuebat ile Balkanlara mttt.alllk m •- "---en •ene bir alm"• do*"u11111• ...... ... t " - zaran 1ıu.o.ıeyecea Ye 6n!i- ~ g .... ••• ıı:. --

L-1a. O•da cliadi. Tramva:r mlna· 1" M. Venlulo. ile kont Bethlenin .,. latıyordu: 
~ teaain edildi. Ankara)'( ahiren R)'Bretlerl clbl 19yler yecek bir n•'iyettedir. GllnUn bfrlndf A1manyada ıtipb ltea-
oldlaha•a karp iki defa zelzele dlr. HiJAtiahmet Ye hllk6met vui- lerin ku1Ubii bir kongre yaptı. Belt •• 

.. 
11. Karateı caddesi klmilea Belgrattan geçerken yetin icap ettirdiği mOddete ka- tamir psete1erl yazıyor. Kimimiz o-1aza oldutum için kalktım. Gitti• 'Jla. 
altı.ad d D Belpad, T (Vakit). _ YqoalayY dar Jhım ıe'ea maddi muave- kamq, kimi..U okamam.,ar. İzmir te· yUk bir salonda yttaleree aa ,...,... 

.... tt a ır. ahiliye vekili ile nette bul···-n• tur. hir meeliable ua intihap olanan erkek· Tabii he-'nhı -.ıı-ada Mrer pipo .._ 
"'1111 lllatakaı • • f Haridye Nuın Belpat latu)'onua ---, .,... --
lllıette an ıeuyor yem e- tube mldlrlerlnden bir saU sillde Ve bulunacakbr. Nerelerde Jer ddafetli tiryaki, kadınlarsa müthiş lunayorda. Bir aralık aloa • hale P.I· 
......_ D hlkGmeti haberdar ed1°• _._ T_.lk R•·- ....__. ..1. tUtUn dUımanı imlıler. Sonra, bizim be· di ki reı-ı- - -- -•-- L-aı-ı-.ıı. _...__ 
... -...... r- •n U9- _,. •llml&llllf. Tn- n•ler yap1JU1tan1 Ye muavenetin - ..... - - -...-- ,,...-

flk Ra...a Be bu ı1ra .... _ 1_ ledlye barada tramvay :ıraba1annda, si-,sesleriai da-bll'-rdak-
..... ,, U9"'.. Y naL •M aareketten -kll ye maha:reti azmlrlilerin -a_ #- ., • 

., ı ep hı le t ttfl d Javw •--ırı.1rıe na il h ... - •"'- •- •l•lannda bile Cİlfara lçmeği G-uba kadul aza darıl .... ".,. 
._., 1'9 8 9 t I' o , • -.r-- Zira le m Ye flr z0 -OndeD 1-tiJI.: ı" •;n ~azla b=• 1 ~ •ı rinin tbıaa.ı- ri ._,_.,,._ vu ...... •• .... ~. .. --k ettltl halde zmlrde ırat>hir meclisi ı müd- .... ale e.___ bml _. ... mtıJJlll 

YelciDerı - Dahitiye ve aıhbaye .. m_e_ ..... e ~~---... _ea..._e. _ __,_M& .• .....,_J ıey alylemek iıtemiyorum~ Te• ;;;. icüna eanasrnda fosu; fosur ciga- Berli':de ya; ba ~e ..... 
"- BaL Baa.duma trenile bura- liradan hariç olarak nefai lzmir fernah bftkOmete •erecefimiı ra i~iyorlarmıt- eek-
.._..__ keaare hareket ettilv teJuiadeld luamen YeJa tamamen raporda maf .. alan izab ede- Saloaaa havası bu tUtüa duma~larııı lfaama.tı•. bu tlQ'PI .alai', lwlıal& 
---.... S.....ya Lı harap olm111 muhtacm eYlerinin dan o kadar bulauıyormn• ki nn·-··et nn lhtad .._.._. 'ta~ kapar, feÇecea1er Ye Cejİ& ._ P.-.Y 

tamirine YeJa İ9faaıaa Rrfedil- [O•t tartılı 1 lnd •Qlf_.l kadm aza ayafa kallap,JH911eerelerl .açı· elprala~ fırlatır, ata•ıar. • samaa 

V. A-K- 1-T 

---

mck llaere otuz bin, Banonda yorlanu1o kadm aa k•clllerlae d- attıracak 
klmilen harap olmut 100 •• Gazı Hz. nın seyahati TabB, bu esnada hanımlann çehrele· demekUr. lçUklerl elpraam d ..... 
İllfUI için OD bet bin lira, Kar- Aman, 7 c Telefoa) - Gasi rl auhyor, katlan çatılryormaf. zat:n :.araalanndan rellr; fakat .... 
r1aka için iki bia bet ,.ea Ye -L- , __ _._ Ba vaziyet kal'fUllDd& meells reüdnin fer ad .. makıllı ve tam manulle bana-
S.,dikly Cuma OYUI içia keza Hz. 1.-iniD •1-ti ta1UUT111" et• resmen ba Uryaki asaya dpra l~me- lanndan plecek- Aferla kadın uaıa. 
iki bia beıJll iki ceman elli biD miftir. Bu MJahatin bir hafta meleri ha .. nda .. tarlarda bulundu· ra.. 
lira tabai8 edilmiftlr. IOllra bllflema11Da kutntle ihti· ta hh-iılylent;Jor- Evlerde ol•a!u rO»i mec:llaler•e de 

B•daa bqb ldmaeliz çocak- ...ı nriliıor. ._..,.._da eıcara ~mek aten onlu b6lda ol~ 



_ .. 2 - VAKiT 8 Te4rinsani i J30 ~~~~~!"!"'l!!'•W::m!'!!""'!'!lll-m!!'!"~ım!!!!lle:a..-•al!!l9!~'!!!!!!"-..a-'!1!1E~!!'!-~"""!'!!'!!laazl!!!!!!!!"'n!!!P'!!!'-~!!!!!!!"!!!!!!!!1!!9!20Z!!!ll!!'!!!!!!!!!!!!!"'l!!:a!'!!!:sele'!'~'!!"'!!ııı:-~!!!!1!!~!1!!'e!!!!!!!!!'~~~~-~~!!!!'""!!~!!!!":~ 
birleşmitlerdi. Bunun içindir ki itibarile müderrislerin siyasetle 
ıki faküJtenin yeni dıvana aza meşgul olmaları doğru olmachtını 
ıntihap ettikleri ruhiyat müder- işaret etmit, fakat bunun fakülte 
risi Şekip, terbiye müderrisi Is- mesafesi olmadığını bir hUlı.6met 
mail Hakkı beylerin mensup bu- ve tefsir mesafesi oldufunu, lt:a
ıundukları ıerbest fırka.Q.an çe- nunun ancak memurları siyasetle 
kilmeleri arkadaşları tarafından İjtiıalden menettiğini, halbuki 
zaruri görUlüyordu. iki müder- mllderriılerin memur olup olma
risin de bu zarureti kabul ettik- dıklarmın balledllmit bir nıe1ele 
lerini ve iatifıya kırar verdik· olmadıj'ıoı ıöylemişti. 
ferini arkadaşlarma bildirdikleri Dün Fuat beyle tekrar a-örüı
anlaşılıyordu. Filhakika iki mü- tük. Eski beyanatına tekrar ede
derrisin de son hafta içinde fır- rek dedi ki: 
kalarından istifa ettikleri haber - lsmail Hakkı B. bu ıekil· 
alandı. Buna rağmen yaziyetin de duınnebilir. Bu bir noktaii 
henüz vuzuh kespetmediği gö- nazar meselesidir. Benim kana
rUlmektedir. Çünkü bir hafta atim mUderriılerin ıiyaaetle meı-
evel Serbest fırkanın lstanbuJ gul olmamalan merkezindebir. 
ocağı riyasetinden çekilen terbiye Maabaza evvelce de ıöylediğim 
mUderrisi lsmail Hakkı bey dün gibi bu mesele kanun meselesi· 
gaıetelerden birine uzun beya- dir. Müderriılerin memur adde
natta bulunmuf, iıtif uının fırka- dilip edilmedilcleri •aııh ıurette 
dan çekilmek demek olmadığım halledilmit dejildir. Memur ad· 
anlatmııtır. lsmail Hakkı beyin dedilirse ıiyaaetle meşgul ola-
uzun beyanatmm hulbası şudur: mazlar. 

- «Fırkadan istifa etmedim. - Ismail Hakkı bey fırkada-
Serbest Cümhuriyet fırkasına ki faal çalıtma1ına devam eder-
girmemin ıebebi ıiyaai kanaat· se bu vaziyeti divan azalığına 
Jerimin bu fırka prensiplerine mlie11ir olmaz mı? 
te•afuk etmesidir. Bunlar de· - Bu nokta fakOlte mecliıine 
tişmediği cihetle istifa için ae- aittir. Arkadaşlar divan azalığı
bep yoktur. Geçenlerde arka- le siyasetin imtizaç edemiyeceği 

ne karar verirlerse bu karar ta
daşlarım beni divana aza intihap bii tatbik edilir. 
ettiler. Teklif ve ısrar üzerine 
kabul ettim. Bu benim Darülfü
nuna daha çok zaman hasret
memi icap ettiriyor. Bu vaziyet 
karıısında fırkanın vilayet ocağı 
reiılitinden çekilmeyi müreccah 
gördüm. Fethi Beye iıtifanamemi 
gönderdim. Kabul etmediklerini 
ve vazifede devamımı arzu etti
ğini bildirdi. Bunun nzerine me
sai tarzıma ait bir iki nokta 
hakkında kendilerinden iıtiıahta 
bulundum. Kararımı alacaiım 
cevaba talik etmit bulunuyorum.. 

Milderrillik ile ıiyaaet bahıine 
gelince dOnyanın her tarafında 
darülfünun pı ofesörleri siyasetle 
iştigal edebilirler. Siyasetle meı
gul olmak komitecilik ve adi 
propağandecıhktan baıka birıey
dir. Siyaset, ilmin me-mleket ida
resine tatbikinden ibaret, fikir 
menıeli •e fuur sıfatlı bir fea
liyettir. Benim yaptığım, yapa
bileceğim budur. IJimle ıiyaset 
birleşmez hUkmü amiyane bir 
hfikümdür. Darülfünuna ıiyaset 

girmez diyenlerin, bir cihetten hak
lan •ardır. Fafat darülfünun 
hocaları arasında siyasi kanaa
tini faal ıurette izhar edenler 
bulunuyorsa bunlarm hakkı yok 
tur demek medeni ürflere vikıf 
olmamaktan mütevellit bir hata
dır. Size vereceğim misaller bu 
ürfJerin ne derece tabii olduğu
nu gösterecektir. 

Liyon darUlfUnunu müdenis-
lerinden Oıanyl5r ayni ıehirde 
hem hoca, hem belediye reisi 
olmuştur. Alman kimya müder
risi Haber meb'uıtur. Tarihçiler-
den Göç te meb'ustur. Aynşi· 
tayn siyasi bir gazetecidir. Paris 
fen fakültesi riyaziye müderrisi 
meb'uaan reisi maarif nazırı, 
hariciye nuırı olmuttur.» 

Bu beyanatta görüldnğn ve
çihle Iımail Hakkı beyin fırka. 
nan ocak riyasetini tekrar der
uhte etmesi ihtimali vardır. Bu 
münkaebetle vaz'iyetinin yeniden 
bir fırtına koparması çok müm
kftdür. lsmail Hakkı beyin mil
derrislik ve siyaset hakkıodaki 
dlltllnceleri mensup olduğu fa
knltelerdeki arkadaşlarının ka-
naatinden çok ayrılmaktadır. Bu 
nokta kendisinin müderrislik ol
masa bile Divan azalığı üze
rinde mnu,ir olacaktır. 

Edebiyat fakültesi reiıi Köp
r ülll zade Fuat bey bu mesele 
ilk çıkbjı vakit, huauıi kanaab 

Müderrialik ve 'siyaset 
Fuat Beyin beyanatından da 

anlaıılacağı •eçbile lımail Hakkı 
bey fırkada faal ıurette çal11ma
ıına devam ederae meaele fa
külte meclisine intikal edecek
tir. Muhakkak olan cihet mil-
derrialik - ıiya1et babıine tekrar 
avdet edilecejidir. 

Gazetemiz bu bahis ortaya 
çıktığı Yakıt noktai naunm yaz
mıı tefıire hacet olmadıpL me
aelede wmb oldu~unu, mlder
Tlaleria memmin kaaunaaclaki 
me!J)ur, ,t,arifine dahil oldakJa
nnı ve aiyaaetJe iıtigal edemi-
yeccklcrini iıaret etmiıti. 
Diier bir haber ve tekzip 

DünkD aktam gazetelerinden 
birisine nazaran da lımail Hakkı 
beyin yerine Serbest Fırka h
sanbul ocağı reiıliğine lıtanbul 
meb1U1u Haydar bey intihap 
edilmiıtlr. 

Dün Ismail Hakkı beyden sor
duk. Bu haberin dotru olmadı
Aını, Haydar bevin kendi yerine 
intihap edilmec' ~ . YC vaz'iyetia 
hullsa ettiiimiz, bayanabnda 
ta1rih edilmlt olduğuna aöyledi. 

Fethi Bey ne eliyor? 
Ayni mesele Uzerinde Serbeat 

Fırka reisi Fethi beyde Ankara· 
da beyanatta bulunmuı ve ıua
ları söylemiıtir: 

- Müderriı lsmail Hakkı be
yin Farkanın htanbul Yill•et 
ocağı riya1etinden çekilmek iste
diğine dair filhakika kendisinde~ 
bir mektup aldım. 

lsmail Hakkı beyin bu kararını 
teessürle karııladım. Ümit ede
rim ki fikrinde ısrar etmiyerek 
fırkadaki faaliyetinden bizi mlla
tefi etmeğe devam edecektir. 

Şefik B. geldi 
Trabzon meb'uıu Şefik 8. 

dünkU Avrupa ekiapreaile Paria
ten tehrimize ıelmittir. Şefik B. 
Anupada iki ay kadar kalmıı 
ve tedavi edilmiıtir. 

Dilnkn. trenle ayni zamanda 
A nupadaki ıehbeaderlikleri tef
tiıe giden maliye mDfettiılerin· 
den Abbas B. de ıelmiıtir. 

Haltlar h•kkındı bir tekAllf 
Ankara, 7 (Telefon) Irandan 

gelen halıların gtımrDk resmi 
azaltılmııtar. Hakkı Tarık Bey 
tarafından verilen bir teklifi 
kanuniye g6re bunun TGrkiyede 
imali mutat olmayan hahlara 
hurı iaten~ektedir. 

L YAKITın TILCRAfveTILIPO..._ 1 
1 :. . HA••llLERI~ 

H. F. divanı M ı· ı • Muallimler için 
ka~0;::.·nı6 ~~~~ ~b~·~:~:~ ec IS enconıen erı Yeni bir tekaiıl kanunu 
reis vekili ismet Pı. Hz.nin ri- Kimler intıhap edildi? haz1rlanınaktad1r 
yasetlerinde içtima etmit ve fır- Büyük Millet l\fedislnin evvelki gün- Ankar.', 7. (Vakit). - Maarif Yekal• 
ka umuruna ait müzakeratta bu- kil ı~tımamda mecHs encümenlerinin tinin davetile buraya gelen Hü1nü Hl-
lunmuıtur. intihap edildiğini bildirmiş ve bir kış· mit B. ilk mektep muallimlerini1' te-

Gelen meb'uslar mını den•etmiştik. Ankara muhabfri- ı kaüdiyeleri hakkında vekaletle temas 
Ankara 7 (VaJ<ıt) _ Meclis miz dün mütebaki encümenlere secilen letmektedir. Hüsnü Hamit B. \'esaik Ü· 

bir hafta tatil ıılduğundan bir azaların esamisini de gönderdiği~den zerindeki tetkikk hm bir raporla bildi-

k !
bunları da buğün ne~rediyoruz: recektir. Tekaüt kanunu bu sene çıka-

ço meb'uılar eksprule lstan- ~ 't ARZUHAL ENCCME~l ca .. ı:. 
bula hareket ettiler. T .. k" d ı- b" ·ık 11" d l ~afi7. B. (Amasya). Halit Ferit B. ~.r ı.~·e ~ ·~ ın ı · ~u~ ım var ır. 

lktiaat vekili matbaoıl•rı J(Ankara, Emin B. (Balıkeser), ~afiz Husnu Hamıt B. dedı kı: 
dinledi J B. (Erzurum), Ali Ulvi B. (Eskiı;.ehir), - _M.aliye muallimleri ayrı ".'.u~ınel_e· 

Ankara, 7 (Vakıt) - Devlet j Ferit n. (Gazi Ante-p), ~evket B. (Gire- ye tabı tutacaktır. Ben, tekaudıyenın 
matbaasından tikiyet için bura- sun). İbrahim B. (Hakkı\ri), Miinür n. nisbetlerini, \'e idarei hu!'usi:reden mi. 
ya gelen matbaacılar iktııat ve- J (İzmir), Kazım B. (Kırsehir), Kemalet- hükumetten mi maaşatm kesileceğini 
kilini ziyaretle göıüıtüler. ' tin U. (Kocaeli), .Nuri B. (Mu~Ja), Hev- tetkik edeceğim. 

M. Kleyn Ankarada ket B. (Ordu), Akif n. (Rize), Ziy;et- "!üsnü Hıimit B. yarın lstanhull\ ha
tin B. (Sn·as), Ali Becil B. (Trabzon ),l reket c 1ecektir. 

Ankırıdı bir 9ay ziyıf~ti Mustafa Yas!i B. ('l'okat), Münip B. . Bu kanun. mualliml-:.>rin çok lehine-
Ankara, 7 (Vakıt)- Dün ak- (Yan). lbrahı mR. (lsaprta), Abdur- d. ·. 

ıım Alman ıefaretinde bir çay rezzak n. (l\faı·din). -.----------
ziyafeti Yerildi. Batün ıilfera ve DAHlLlYE ENCCMENl 
meb'ualar hazı.ı bulundular. Cemil B. (Tekirdağ), Hilmi B. (Ada-

... na),Abdiilmuttalip B. (Malatya), Halit 
lzmirde yeniden a. (Kars), Esat B. <Amasya), ı. Hakkı 

d 
B. (Amasya), Emin Fikri B. (Aydın), 

tufan Ol U Fahrettin B. (~~lıkesir), l~ma~l Kemalj 
------- B. (Çorum), !::iaıt B. (Eskışehır), Ha-

(U•t tarafı 1 inci .agıfada] cim Muhittin B. (Giresun), Daha Tali 
Fellketlerin ilk gilnlerinde B. (Kars), Zühtü B. (Konya), Yasıf B. 

yapılması zaruri olan muavenet (Malatya), Ali Münif B. (Mersin), Atif 
Te 19fkatleri icapaız ve lüznm- B. (Rize), Esat B . . (Rize), Avni B. 

icra ve iflas 
Tadil kon1İS)'Onu bugün 

i~e b .. ,şlı \'Or 
"' 

Ankara, 7 - Adliye •ekili 
Yuıuf Kemal bey icra ve ifl•ı 
kanununda yapıldığı bildirilen 
tadilat hakkında ıunlan ıayledi: 

- Bu kanunda mllbim tadilat (Samsun), :Faik B. (Tekirdağ), Halil 
auz idame ettirmek içtimai nok- B. (Zonguldak), Rifat B. (Zonguldak), 
taı• na•ardan ekaerı'ya o fellket- yapacağız. Bu iılerle meıgul • Ata B. (Niğde), Mitat B. (Manisa), Ra· 
ler kadar zararlı neticeler verir. sih B. (Antalya), İsmail B. (Ordu). olmak üzere iki komiıyon tqkil 
Fellkeuedelerden hayatlannı DiVANI MUHASEBAT ENCOMENI ettik. Komisyonun biriıinde tem
kendileri kazanabilecek olanlann lsmail Hakkı B. (Balıkesir), Kazım yiz reislerinden Fuat Hul6si, 
tekrar bayatlanaı kazanmağa B. (Aksaray), Hüsnü B. (Konya), M. diğerinede Fabrettia beyler ri· 
bAflamalan hem zaruri ve hem- Ali B. (Artvin), Hayrettin B. (Dalike- yaaet edeceklerdir. 

sir), Yusuf B. (Denizli), Asım B. (Er· 
de insanlık hayıiyetinin icabıdır. zurum), Hakim Rıza B. (Isparta), Ali Fuat Hult\si beyin riyaset ede-
Hayat kavgaıında kimseıiz ka- B. (Rize), Hüseyin B. (Elaziz). Arif n. ceği komisyon icra ve ifJlı lca· 
1aa dul kadıolar ve ökıUz çocuk- (Trabzon), Şefik B. (Bayazit), Rifat nunu hukuk usulü mubakeme
ların mllletln ıefkat ve himay:e- B. (Çankırı), Mühittin B. (Bj~is), Meh leri kanunundaki tadil&ıh, diler 
tini temıil eden millet ve dev- met B. (ÇunakknJe). ---:Komis)lon ıse ceza u:suıu wu•-

Jet mtıeaeaeleri tarafından hi- iKTiSAT ENCÜMENi kemeleri kanununda yapılacak 
d d Ali Rıza B. (Mardin), Hüsnü B. (Zon- tadı"l•tı müzakere edeceklerdir• 

maye edilmeıi e zaruri ir. guldak), Zamir B. (Adana), izzet B. 
Dahiliye vekili bundan sonra (Afyon Karahisar), Emin Aslan B. Komisyonlar, tamamile hlkim· 

lzmirde muhtemel bir ıeyllba kartı (Denizli), Faik B. (Edirne), Emin B. lerden mürekkeptir. Yann top· 
yapılacak tetbirlerl ıu ıuretle (Eskişehir), Hüseyin B. (lımir), Hüse- lanmalara baıhyacaklardır. Şim· 
hDllaa etmiıtir: yin B. (İstanbul). Hamdi B. (İstanbul) dilik lıtanbul, lzmir, Ankara 

lzmir irin ıeylip feliketine Edip Servet B. (İstanbul), Ahmet Ham b l d ba•ı ., Konya, Samsun aro ann a • 
kartı yapılacak en mühim ame- di B. (Konya), Hakkı B. (Mersin), Nu-

l'k' ri B. (Mardin), Kani B. (Manisa), Ya· miltalialar sorulmuıtur. 
liyat Burnovanın ı 11 çayı ile B (M . ) C d t ı B (Kil 
1 . S d'k il 1 k d şar . anısa , ev e zrap . · 
zmır v ey 1 6yDn .• ~ a. ar tahya), Hasan Cavit B. (Rize), İsmail Evkafta 

eden Melez çayı ve ıehırcı bızz:at n. (Şebin Karahisar), Daniş B. (Trab- ~lahlüller 
tehdit etmesi hasebile daha zi- zon), Tahsin B. (Yozgat), Mustafa Rab Evkaf idareıi MahlUUerin taa• yade tetkik ve ameliyeye muh- mi B. (lzmir), Yusuf Akçura B., Kemal 
taç olan mal deresi ile nitirli B. (Adana), Ragip B. (Zonguldak). fiyesıne gelecek 1eneden itiba· 
oöııllarından ve daha yukandan KÜTÜPHANE ENCÜMENi ren başlanacaktır. 
•- Samih Rifat B. (Çanakkale), Halit ilk evvel biaaeli mablUller aa · 

ıelen ıulan getiren islahane de- Nihat B. (Gümüpne), Basim Atalay tılacak, ıonra arsalar ile az irat 
resinin m•cralannın taihiridir. B. (Aksaray), Velet B. (Kastamonu). 1 

ŞDkrll Kaya bey bunu mUte- MAARiF ENCÜMENi getiren mahlüller elden çıkana· 
akıp fen adamlarımıza rehberlik Nafi Atuf B. (Erzurum), İbrahim A· caktar. 
ederek fen adamlarının ve mD· laettin B. (Sıvas), izzet Ulvi B. (Af- lstanbuldaki mahHiılerden aa• 
tehaaıalarının kanaatlerine g&re yon Karahisar), Haydar B. (Afyon Ka- tılacan olanlar 5000 parçayı mD
mecralan azami ıu iıtiap edebi- rahisar), Talat B. (Çankırı), Osman za tecavizdir. Irat getiren mablUI· 
lecek bir Yaziyete getirmek için de Hamdi B. (İzmir), Naim KAzım B. ler akarab vakfiyeye illve edile-
fenni tet1dkle o tetkiklerin icabet- (Konya), Kılıcoğlu Hakkı B. (Kocaeli) cektir. · 
tir ~ · l' · apmakla mfim Hamdi B. (Ordu), Rahmi B. (Sıvas), ---~~---- --~ 

eceıı ame ıyeyı Y - ş tt" B (S ) Abd il h B - -- --
f. emse ın . ıvas , u a . ) 

kin olduğunu ve na ıanın muave- (Trabzon), Ferit Celal B. (Urfa) Ra- Saip B. (Urfa), Dr. Asım B. (Samsun ' 
netile bu tetkike derhal baılayacak fet B. (Urfa), Celal Sahir B. (Zo~gul· Aziz Sami B. (Erzincan), Ziya B. (Ç~ 
lanm söylemitler ve eıasen lzmi- dak). rum), Kadri B. (Adana), CeIAJ S-
rin fizik vaz'iyeti dolayısile sula- MAJ..lYE ESCOMENl hir B. , ,g'f 
no denize akıdılması keyfiyetini Ali Rana B. (Samsun), Ihsan B. (Ba SIHHAT VE iÇTiMAi MUA' EN 
lzmir için her zaman mevcut ve yazit), Refik B. (Kastamonu), Sami B. ENCÜMEN! . 
bir tnrln halle iktiran etmiyen (Ankara), Emin B. (İçel), Kamil B. (iz Dr. Ahmet J.'ikri B. (Erzurum). s-1'1 
bir meıele oldupnu ili ve etmiş- mir), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), Fuat teriyolok Refik B. (Bursa), Dr. C~lll~ 
l d' B. (Konya), Reşit Saffet B. (Kocaeli), B. (Antalya), Dr. Saim B. (Man~.~ 
er ır. Şe,·ket B. (Kırklareli), Mitat B. (Ma- Dr. Reşit Galip B. (Aydın), Dr. E 1111 

Seylep feleketinln mea'uliyetinl raş). Mahmut Nedim B. (Malatya), Şe- Cemal n. (Bolu), Dr. Mustafa B. C~"' 
belediyede buluyorl•r fik B. (Trabzon), Ziyaettin B. (lstan- rum), Dr. Kazım B. (Denizli), Dr. ~ 

lzmirin yeni belediye meclisi hul), Tahir B. (Gireson). mail Besim Paşa (Eskişehir), Dr. s.11 r 
evvelki riln ikinci içtimaını ak- M. H. T. ENCÜMENi han B. (Kayseri), Dr. Halit B. (~>;-

. 1 k' · 'n Hakkı B. (Van). Mazhar Müfit B. ri), Dr. Hilmi B. (Malatya), Jlil&e tJt" 
tetmı~ ve •~n ıey. lp.~a ası ıçı 1 (Denizli), Mehmet Cavit B. (Balikeser) Hüsnü B. (Tokat), Dr. Refat B. \

1
,. 

beledıyeye ııddetlı hucumlar ya- Ziya B. (Çankırı), Cemal B. (Kastamo- Hüsnü B. (Tokat), Dr. Refet B. ( 
pılmıfb. Bu hususta Cevdet B. nu), Mustafa B. (Konya), Ragip B. fa), Hakkı Şinasi Pş. (İstanbul). 
tarafından verilen bir takrirle (Kütahya), Rifat B. (Ankara), Asım 
kaldırımların su yollarının gayri B. (Erzurum). 
fenai yapıldığı beyan edilerek NAFIA EN<'CMENl 

Etem B. (Samsun), Osman B. (Ma
meı'ullerin tecziyesi iıtenmiı nisa), Asaf B. (Bilecik), Ziya Gevher 
ve heyeti fenniye müdilril B. (Çanakkale), Hakkı B. (l~el). Ha
dinlenmiıtır. Neticede tetkikat san Feıit n. (Kayseri), lsmail Hakkı 
için bir encUmen teıkil olun- B. (Kütahya), Jbrahim B. (Kütahya), 
mqtur. Akif B. (Manisa), Halit B. (Niğde), Ali 

Bu huponu kesip birikti"' 
rini.z; bir .tır4 kupon ge' 

tiıen VAKıTın tlJrld ttJrll 

hediJıelerinden bir'"' 
hendi s~çip 4l4caktır 
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" Sullı :insanlara Se8:lanın Bir Hediyesidir . ,, 
------"'"' 

1 'Patrikhane ve sulh 
lstanbul atletizm şampiyon uğu Patrik Et. bir Auna Türk Talebe Birliği 

U T•• k. k k ld gazetesine ne diyor? 
Ç Ur iye re OrU iri 1 M&ay& Venizeloaun Ankara 

l ......_....i...ı: sooo ve teooe metre ve W:reJI ı 
Tevfik anaaaz atl•ma rekorlanm larcblar 

seyahati mOnaaebetile • Ankara 
ye lıtanbula plen, Atinada çı
kan Etnoa ıazetelİllİ•. muhabir
lerinden Mlayl c V emaeloa ) b
tanbalda Rum Patrikini ziyaret 
etmif, V enizeJORD ıeyahati Jaak
lancla patrik efeaclinia iDtilaaba
bm ıormuetur. 

Patrik Efendi Tllrk - Yunan 
ltilafmuı temiDİlldm mltaha•ıl 
memnuniyetini isali ettikten aon
ra demiftlr ki: 

- Patrikhae Ortodokdup 
maneYI mel'kelidir. DGnya iti.i
le meıgul •iildir. Siyaıet te 
d8nya İfİ oldup tçia onu.ıa 
mqgul olamayaz. Fakat ruhu•• 
aud a.,eJenmuia ki hersb 
Allalıtaa tememai ve dua et:J· 

, illi& dOnJa 8UlhaDUD telDİD ~ 

Yeniden ihyasına karar verildi 
Dhlıdl bp talebe cemiyeti lçtlmamda •eçllen arka• 

tlaflana ha .... utra.-•••n kararlafb 

mekte oJdujunu 1lr01oru1o 

1 
Sulh, ıemamn hediyesidir. la ~ toplanan tele,,.,,en &fr lrumı 

ICop m•MlHılraaınq -;,,;lnd gelirken .Wh lrunetl•iyor " Terkiye Tıp talebe cemiyeti din HDelik içtimauıı Tlrk ocafmcla Jq, 
Dan ladıkoyunde Fenerbabçc sitl• ltok• UHında cereyan etti. He Yunaniatan ... lehindeki fa· llUfbr. Konpe:ri uld idare be,'eti rem Mmaffer bey açlDll " 

•nda lstanbul adedzm şampiyonlutu Ataııdrof V uili, AlfOQI la allyetlere in ayale oluyorlar. Sal- koaıre apn nil, rei8i UDİ ye kltlpler eeçil--im teklif el 'zHr 
•iisabakal111 blyiik bir muYıff~luyetle C.vacL ıayı bu.bile matl6p etti. hun ldirei anda hüim olacala- reri ie-ri ile riyuete Jbrahim reisi aallilite Neaaettla. ki~ 
ıera edildi. Alınan nedceler bu ~n~ ta- Glinln ilk ta am dikkat •• na her zam .. lmaa ederdim. ler• N-det S- L--t-- hltillap edi1m=-ıuc11r. Bnda -dar -pdmış müsabıkalarm hepıınln fev- J k AU b . d . ba J-...lir: .. " .... ae7•- .,. 
ktn.-bir muv•tr.ttyet l9fldl etmektedir. sabalıuı Mallı la App arumda Çb 1 a ın ıra eıı 1"' · Muzaffer bey idare heyetinin bir 1e11elik muaf rapoıaaa ~ 
N\Otayiç listeleri bu bariz farkı açıkça oldu. Makı keadlllnclea ricutça M K 

1 
muttur• Raporda muhta~ maayenet talebelere yardım yapalclih 

Jtiştermektedlr. hafif olan rakibine lıal'fl H)'I r ayn 12 ma)'ll bbbiyeli bayramıma lauarlandaiı. Leh mektep tala ... 
S..t JO ek bql yan müabakalar prog heAbUe salip plmek için har& • ıinin istikbal Ye İm eclllcliii aikredilmiftir. Bu rapor Ye baad• 

;.· v:''!:~'::t:d::~e1!r>c~dtiı.m bul- tlçllk çekti. Baaclan IODra Ru- Amerika t car et mOı· aonra okuau .. ..., rapora kab.I •• twllk eclilmi .. , ... ı.-. 
Musabakatan tam 83 atlet itıirak pea, Marteai, Y orroı ta Naza· laeyetl intihabına reçil•lf*· GiaH rey amll De Japdan inbMpta 

eun ştir. retl y8kaell farklarla matl6p teıarı Ankara ya ıftti Şermi, lbrıhim, Klmil, Necmi, Hamdi, Şlkrl, Mahmut.. H 
Alınan neticeltr fu11larcbr : ettiler.Maamafila MarıeJia ikinci Amerika ticaret mO.tepn Mr. Zeki Emin Eaver beyler aeçllmiflerdir. Bupdaa ıoara bır -• 

.:_::- ~:~~~ik~:·~d~:.· 11 
Tevfik dev~ede apdiı bir dabrbe alaraik Klayn dUn akpm .ıı.:.~• end infia~lı etmlt olan milli Tlrk talebe birlipiu yenid• hf-

p - ı Enver" Behriye 23,3. JJ IsmaiL baylı .. , .. ı •tmı, •• llna ra - Aakaraya fitmiftir. il aw11JD kili i,ia t•bbllatta baluaalma• flrBtllmlf •• birlijia bir • 
m Haydar Bahriye. mea map devam ettip b1- Puarteai ıGnl lın.,ltula dlae- enel ilıJW içia bp talebe cemiyetiaclea intihap edilecek .,..._ 

400- 1 Ziya A. H. 54.6. ll Amin detmecl• P99iY.U.. Soa ola· cek ve bUk6qpet merkezindeki a.ıu- cliı• fakllteler cemiyetleri ile tıe•u etmeleri kuarlllf• 
YY. m Bedi Anadolu. rak Y-• ... piJODU Aaplid• temallan il• İ15b8adl vasiyet b intihap edileceL mlte-bbialerl idare h-eti H~celstlH IOO - ı Ziya A. H. !,11,4. U Seyfi ._1 K. K 1 d F k. anı r a T- -J 

K. A. m Selthattln Beflktaf. ~de••\09•• ema e ran 1 hakkında ~- beyanatta b o,.· b&&,eJr en~ Wafıodan bazarlanmakta olan bbbiyeli al 
* :=;: ı!!'::-=. :'anı 81,tkt~~ -~~:~e i . YJI\\ .. : Nfı-~...-~~ s,eıld ... ke.m.ı.. ...... ......... ,.... ,... ... ! ka"f 

~ 
1

•~~-~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~·,~~~~~~~~~~~~~EU~:~~~~--~~~~~~~~~ nl 1 urk ve rekoru, , skili 9.,88, Mehm9') LI ...... ..ı.. bhiJr bir altka tamu ziyafetl• M. KlaJD bu "-= ı. mı•ktarı a "'"' 9,S0,3-S. ın Muhsin Bqittaf. • .. --·-~ "7.,.. .k dl b L_ _..:.._. y 1 • sooo ı Mehmet Betlkrış 17,05. o ile ••Jredlhli. SeYimli Kemal aOa 1 bA Uuramu a.....- O para 1 
t-uıı Y. Y. ııı Pasomyadis Y. Y. pek çok allutlacla. oldupnu llyliJerü '""'- ae flmdlJ• lc~dıl' • v~rmiyen ••den 

JO,OOO - J Mehmet Beşikuş 35.14.6 S f d kadar devam ecleeeji Jaaklaacla oeze elınnak 
( Yna Türkiye rekoru. Eskisi 36,IS) il por e erasyonu tunlan illwe etmiftil'. 
K.ravas Y. Y. 88,01. lll Vahit Bahriye Ankara, 7 (Telefon) - Spor _ Bu laaıuata k ...... tte ha• Yol ••,W tlllmJrlniu tahıil 
40"'61. .• -LL 1:-ef ~-ı.:k Fak t mlclcleti bitmlflir. Şimdiye ka· ... , ıoo - 1 il..-"-· (Ha .... Meıı1.. koDF•İ. munmuua ~ v--~ lu..ak doiı1I defllclir. • • 1 d L -ı 
~ m, Suphl }ti,~ u ~Y: 49. i'ii B. seWi. Tema118rda bahmda. Amerilrada 80D elli .... wfmcla dar •ermıy• er en va Yer •• 

An.dolu. K.pı fa 28 T......_..e A.. yani 1880 ._eaind• bed oa ,e.le 10 nm ile biWI edlle-
4 400 - I Bahriye ( A. Bah., Şükra. ....,.. aktolıml- 99 ,- fede- bq bahna wku &~. Ba eektlr. Baaacla Yermlyenlerden 

Ha dar, Tevfik) 3.S0,6. il Beşiktq. laeyetlala mtillap ola- balaraalarcla ticarette ~rll• yOI parua, taballl em•ali ka• 
Yüksek atı.mı - 1 Melih Befikraş. ruyoa h u la k ..a;;.a• OD .. tevfikan ahnacakbr. l.U. 11 Asmanidfs t. Y. m Andra Y. Y. ma11 •ulaaklraktır. in ltat v- O ra ı- , 
Uıun adama - Tevfik Bahriye 6,SO beftir. Yalnız 1921 ...... i ... e 1 

(Y• TUrkiye rekoru, akili 6,48) ll 1 BeJMIJecle 1 11ade JİrllÜ Hee kadar pkb. · ••kalanla 1 
..... idil Y. Y. 111 Seni A. K. Bu batar•fana deY... ....u 

'

Stak - ı Sadri A. ıc. a.os. u Sadik Mezbaha resmi olarak 011 ~ aycLr. Bu lanaba · ·e: -m Vedat Bahriye. -.biri bulana alılcek 
Oç ı41ım - 1 SeUm ıam, n Tevfik lolıdlye tenzılina terafter fln, ...... .. 

•ı.rtyı 1!81. tn Me1ıh Bettktaş 11,87. a1da arbk la ... almalı n teı-
.. Dlslr - ı Veytı as.sa Sekm, 30,BS, delil 1 ela ---•· • wkkuf .uaeH. Bla ,_ı _.,. 
r-.t An:dola; H.,,..a boruu i n mm• dalla IJI tlCllNt .-aiti ile ıfr-

Gaue - ı Vıyıl 11,97. ll Kiam Be· reiai R.clna 8. et ffatlanaclaa meHyi&. 
1 

U 
.. ._ m Asmanidiı Y. Y. bah•ederkea mnhahil ramini& Ea ....... •wle 1ltlhu e 

Ciıtc - l Nuri Befikrq, 46.J J. D Se- ap olmuı fiatlarm ylbelm..... latDtllkfa •aftH....ScUr. latllml 
.. ~ W M. Nedim Betiktq 40.86. aebelti1et YerdljiDI alylemiftir.Bu 1a ... p11a 1apdaJOf ve bularaaı 

l\ftlsabakalann umumi uetayicine nı- bahil etr.,_. b-1ecliyede tetm. fula iltih•( Ylcuda ıetiri7or. 
-... pavan hesabile Befiktat birinci, L- _....._ D-•-,,1 k . C!-- ıı•ı.aınla clGnJuuı aafa· 
IQrf!e ikinci gelmektedir. ._.t ,.,._... ~iJeaiaauati ~ ---~ 

Fener mıı•op eact.r: kut ,... • lllılbetiacle arttap 
Ankan, 7 (Vakıt) - Fenerle Sponlnc B•ıll,• ...Wat..a,.......... halde lltÜll'' faalaı+ ytbde ,...._ 
~ ırasmdakl tenis maçı yapıldı. Fe- ., ... nami U. oktm•aclaa temin mi Hfl ~· A~ 
.., 111at1up oldu. Fı ner 3 punn Spar- edlllyor, fula ilti'atıli Jkcle otu biri 
11nı kulUp S puvan yıpa. Pu.r pnfl u.-.,..-. al•u YU'idat ha- bul•ttm'" Ba ..... ıerait -~'!ıl,. daha yıpıp btanbult hareket talaaaelerle atfalreJe t•luiil edil· tle .... ,., yapdal»iUr. Fakat 

kG B k -• n mittir· a. •..U. halilletildfii ...,r.t yapmaktaa llptle •"' 
..._ Ol ma.,.a ta4inle ....... .. .... , 1 iı • --La. •• .,. _ _._ r..&11...--• t-L11Ledfr. ~..- lstaabaJ tarafmanyetlae ...... , r- ~ ..... caa• 

'•ali19tini Galatuaray ı.. ...W.b 2 •llfea .. ,. laecektlr Çlü.1 ı.tok olarak ba kadar 
.,._. ...... , ..... bob -~ tetkil ld lralu ,.. a8calr .... .. ..... tecl.,ık ..... .. •• 
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.. 
GO MLEK Aman Devfencli, siıc dehalet edl> o 

nım. Aklımd~ zorum olduğundan değil 1 

a~lm~annum~.u~nprou~n1~;~~======~=================~ dığımdan. 1 c· ı· . . d . ı k 1 Frınmcad nı Buradan bir müddet evvel kılığı, kı- iZ 1 IÇtıma a Veri en arar ar 
• .. . ~ ~ - ya.fcti perişan, yaşı kırka yakın, takat/ -

1.engfn, muhtqem salonun bır kişe-1 11 gozlennden agladıgı anla!5ılmıyordu . . :mratı aşırı derc~cdc boyalı bir kadın Leyli, bu sözleri ay~kta dinlemiş, dona kalmışlardı. 
elıı~~ ~otul,Juk arkad.qı111, J~kla ayak- D~da~lan. yin~ e~el~i gibi re~kliydi. matbnay:ı. ~eldi ve kendisinin cihan gil· 0~amenin Hazreti Peygambere yakın- ! üçü de bir ağızdan: 
ta .. ıdık. D:ın3 edenlerı seyredıyor, tuva- Mısafırle~ı ~azık bı~ şıtap il~ agırlıyor zeli intihap edilmiş olduğunu, fakat 30 lıgının derecesini anladıktan sonra a- ı _ Emret, itaat edece!'iz ! diye lıa:iır· 
le~ıer hakkında laf atıyorduk. Eıyanın herkese söyhyecek bırkaç kehme bulu· bin lira mükafatının verilmediğini ya. ı :..-nkta kalmıştı. Omame, onu oturttu. dıJar. 
koyu rengi, perdelerin kenf~ kemerleri yordu. na yakıla anlattı. Hasan ile Mehmet. Leylanın misafiri Sclıc oğlu emretti: 
prbelanndakl ağır bqh auaaa ile Aktamı Jak geldi. Onan bildikleri __. olduğunu anlattıktan ve izzetü ikram E 1. b' , . . 

1 
t 

1 
d 

bol ·~~n çiğ panltısı silzel bir uzat benden çok~ Oturdu ve doğrudan doğ görmesi için t:.wsh-elerde bulunduktan - klvvc a, ır ı;:ımtsc~ın md a ( ~ a &· 

d · ma ya - a~nt:ımasını emın e ecegız.. 
'apıyor u. ruya: sonra dı~arı ~ılrnıııılar ve kendi iııılcrilc I\ d ., 

·uir aralık dostum dineiile beni - Gördün mü? itte :ına dcdiğiıt böy· meşgul olma!:a ba'Jannslar<lL • - c en··· 
.r. kll f1-•--" • - Ona yakla§Irlarsa, onu fevkalade durttU ve ta llerde ateş ren unuwe fo obaalı. Kan kızını öldürdü. _ 24 _ 

dolqan geçkince faknt hAll çok gür.el Yerimden &ı~mış onun kolunu tut· merasimle gömmeğe ve kadın er-
levent bir kadını söstererek: muşum? Sebe oğlu, Hazreti Osmanın katil ve kek herkes onun cenazesinde atlqma· 

_Buna iyi bak. Sonra ana biliye- _ Öldtirdtl mü?. evinin yağma edildiğini anladıkbn sonlğa başlarlar. Neticede aleyhimizde bü-
s1nl ranlatlnm. _ Evet. ra hemen bqlıca adamlannı toplamı§ yük bir tezahür vuku bulur. B• .. ma· 

De& - Cannn ne eöylüyorsun. Kız inti· ve onlarla konu§muttu. ni olmak için bir ldDl8enbl cesette )ak-
Baktım. Kırk yaşfarfada belki 'far- har etlaft cijyorlar. Sebe otlu sordu: taşmaması lbımdır. Bunu el birliiile 

dl. Pakat seneler saiaki ona dokunıu· _ ()yle iatihar etti fakat sebep ana· - Şimdi en b8yilk hAdi&e vukubul temin edeceğiz. 
daa ıepaif, yhü diıadUz kalnuıtı. He- sıdır. . Bütün gazeteler beni yazdı. A vru· muıtur. Ne yapaeafıı? - Hay, hay! 
le omuzlanndakl meamatmz dura ve - Nuri! paya Amerikaya telgraflar çekildi. O . Meymun oilu cevap verdi: - Ayni zamanda cinayetin TTureti 
yuvarlak bey:ızhk on tane genç kıza de- _ ICızın ne kadar afif olduğunu gör halde neden hakkını yeniliyor?,, diye - Bana kalına. diirdihaiiz buradan Ali tarafından vukubulan te5vik ile ir-
je~~i. ln.ce. ipe~in. kızıl örtüsü altında dün. o vakte kadar anesinin ne ciyfe sordu. sıvıphm ve bunl~n kendi haline bır(l- 1 tikap olunduğunu ilan edeceğiz. Herke· 
SÖJı:il5len .d~m dı~tı ve yeni yeti§melerin olduğunu öğrenmemişti. Ktndisinin de Dün de buna benzer bafka bir ziya. 1ialnn. Artık ne uııterlene yapsınlar. ! si buna inn.nma.:;a sevkedecci?ız (Ali) 
kiler gibi tıtrek:tı .. ~~hte§e~ endamını (piç) liğinden haberi yoktu. Mahut z:i· retçi ile d~ kartJlaştım. Bu; llakal em! Sebe oğlu bunu muvafık görmedi: inin iktidar mcv!iiine g~mek •·rah:t"'•· 
ikiye ayıran be11 yuriirken oyle kıvrak- yafetten iki akpm sonra bir tesadüf o- ~aşınd~ bır ru~, yahut ermeni kadmı 1 _ Hayırı dedi. Biz buradan sıvışır- nı büyük memuriyetlere getirme ve 
blP salmtı yapıyordu. ki bu kadına fu. na işin korkunçluğunu anlattı. Annesi ıdi. Elınde eski harflerle yazılmıı bir .ıak bu iş neticesiz kalır. Bunlar hemen 1 bütün memleketi eline ge~irme!t 
la bakmal' akılJı~a bir iş olmazdL onu Mkakta zannederek A§lklanndan mektup ta _varclı. derlenip toplanır, ve takibata başlar-' i~in bu cinayeti işlediğini söyliyeceğiz. 

Arkadqıma dondiim: birltdl .......... k k k - Bu kımden? 1 k . . ., e ~ -y-yor, açı saçı onuşu· . .. lar. Bizimle beraber hareket edenlerden Bilhusa bunun ilanına gayret e:lec'?-
- C0 .. cilzel yahu, d~dı~. _Kım bu. yordu. Zavallı kız onlan işittikten son dıye sordum. Çunkii-imz:aıu pek oku· şüpheli gördüklerni derbal öldürürler.I ğiz. 
O, gülumsedi, sonra onümüzden ıe· ra anneSine bu hayattan vazgeçmesini ı\ :ıI•sız atılmıştı. Kadın da bu meçhule-, 1 • 

çen bir (İfti göstererek: söylemi§. Bir köye çekilmeğl namusk3· )i bulup çıkaram~dı. \~e bu suretle barışırlar. ~na kalırsa ! - Pek ata! 
- lştc şu ipek gibi kızı gBrmilyer rane yaşamalı söylemiş. Kadın ar per· Yalnız Kadıköyilnde, yahut Haydar bız burada kalalım ve vazıye~ ~lahm. - Ara )'erde biz:. (Ali) ile .ı.m ı.; e-

mann, işte onun a•aeei! d-_. i k ld k· paşada annesile beraber bir evde otu-1 Cermuz oflu Sebe oğluna ıltıhak et deceğiz, onun i~ başına geçm~ı için ~a-
11:11•• a ırara • j ı ~ K d" i ü i b' ' ı · Dedi. Şaşmı~tım. O ka~ınm. bu kadar _ Ne ile yaşıyaeajlz? ran bir hanımdan geldijini söyledi. ~i· ti: ışacagız:. en. ~ zer ne . 1~ me:t 0 1• 

ergen. bir kızı olabilecefıni hiç tahmin Diye •rmut- Kızı onun boynundaki ra bu madam .deli tdL Bana derdınl - Evet, dedi, bir müddet daha kala-
1 
l~et almam~~ ı~ın uğraşıp dıdışecek. ik· 

edel8ılyordum. Sordumı ~ yüz bin farnklık inei gerdanlıiı par yanmağa gelmış veya gCSnderilmiştL hm, fakat buna karar vermeden evvel, tıdar mevkune gelmemek, devlet ha · 
- Üvey kızı mı? mağile İ§areı ederek: Kadıköytlnde einemaya alındığın· ne yapacağımızı anlryalun. na ge~memek için uğra~acaktır. Fakat 
- Ha~r öz kızı! _Namuslu bir ömUr i~n bu bile ye dan, rezil olduğundan, bu hale bir pre Sebe oğlu anlattı: biz her vasıtaya müracaat ederek onun 
-Gerçı an~na çok benziyor ama ab ter. bulmamdan bahsetti. Daha anlataeak· _Yapılacak iş, bizim (Ali) tarafına iş başınn gelmesini temin edPct-ği7.. Siz: 

ı .. desek daha kolaylıkla ltabul ede- Hflkmilnll vermiş. Fakat alışmış ku- tı ... Fakat ben pundunu setirip sustur-, hemen iltihak etmemizdir. Emevtler, 0sl bu cihetten emin olunuz. Şinıdi h .,·di 
cektim. ~tam yi~e giildti. Sonra: darmuttan beterdir derler. Kadm aldır dum. manm katillerini istiyeceklerdir. Onun 1 iş başına!_ 

- Hada gel senanle bira~ bahçeye P· mamıt- İki gln sonra kızı kendbdne: Aman doktor bey, muayenehaneni· için (All) tarafından tesis olunacak hü· ı Leyla ile hemen dağıldılar. Soluğu 
kalım, hem konqur, hem bitaz ha'f& al· Biv bu kirli hayattan ••--mez zln bialm matbaaya yalan olmunıdan lrA- Osmanın kapısı önünde aldılar 

1 - 1LI.~. ~-- Hfl' ....,.. d r si ti .... .... ~te )'al'~~ !!1'.iYecel\}er, bilakis 0-
0 

llllf o urur. •• 16 aJ' 90..tflknnınm •••~ı 181 e 1 ,,aıe er .... 11a Yl~~~f~ :laıu. Osmanın kati o1undub._~hlrdc yeni 
DecH. Ynat yava~ tfer1edik. lıah~e- Deptiş. Ve bir 9ı,sonra onu yatağın· maktayım. (Al') d t . ki • d (A şayi olmuştur Yığın yığın erkek KJ\· 

J"8 ~tı1'. H'avada yusyuvarlak bir ay dıı ölii bulmuşlar Yüzünde keskin bir Her halde bu deliler ahin için de en- 1 ye yar ım e mıyece erı~ en . dın Hazreti ~manın evine doiru geli· 
fttdı. Ağa~lann yeşil abajurlanndanıklorform kokusu ~e .. ·eden bir pamuk teresan olacak. Ne deninlr. Ne yapa· Ji~ zayıf kalacaktır. Memleketm hemen l hak'kati anlamak istiyorlardı. 
atldl k dök' ül ·iı ta·u 1 'il° ., hıçbir tarafında htlkmtinti yUrlitendye- yor ve 1 

ere en 1'11 e .. ı aşıyor, mukmi •armış.- yım · . . · ı Bütün bunlara karma kanşık cevap-
ball~)'i hayali bir cennet kadar gür.el- • • • Hani bu vaziyetten o kadar hızar olu cektir. Bız ona iltihak edenıek, onun bı· . . .. 
letüriyrodu. • yorum ki kör feyt&n: zi Emevflere teslim etmesine lmkAn kal lar verihyordu. Kıme ne Osmanın . ol· 

lnee kumlann ~tırtılannı dinliye- işaretler: Bir a;lıfrnm yansını gizden ~ıkar maz. Şayet topumuzu teslim etmeyi dü- düğü, kime ne öldüriildüğü, gene kame 
rek kameriyelerden birine ı.:ıdar yürd- da bunlan bir defa Mazhar o.nan Be· şiinse bile biz yanında bulunacağımız· ne öldüriilmed!~ söyleniyordu. Bir •· 
dtik orada eturduk. Jak bana tekrar et· Aa yorum ! ye muay••• ettiriver? diyor. dan dolayı buna mlni oluroz.Haşimtler ralık bir kaç kişı yolu açarak içeri gir-
ıinneden başladı: . Fethi Beyin i~zahırun teoril bir ma ,.,,.. ;...,.,. le Eme,.ilerin banşm:ılan ancnk bizim mek istem!şler, fakat bunl~ra mu~~ve· 

- Ba kadın kendianl bir. maear kon ı hiyeti vardır. tesllmimizle mUmkUndllr. Biz bu imkA· met edllmış, bunlar geri dönmedıkleri 
Mli. cliye eatıyor, Gııliha aaluıeden bu ha Bunu yuaa Serbest Fırkanın bir baş iKTiBAS: ru ref'edeceğiz ve iki taraf arasındıtki takdirde öldürüleceklerini görmüşler-
~la 111~ra~1o Son de.reee zevkine dfif- şnubarriridir. Her gün demokrnsiden, FIRKA G.:.ZETELERl kavpyı te~lde çahpeağtz. Onan i~in, dL 
kun, mub~ras, teln·etpereet bir ınabhll~ kanundan, tefkilltı esasiyeden, falan· Muhalif gazeteler Balk lırkaaı gazc- evveli lla.zreti (Ali) ye sımsıkı bağla· Her kes şa'kın bir halde idi. Kimse 
tur. Zengın; yakı~ı~dı. erkekleri~ hepsı dant fillndan bahseder. t :cUerinl menfaat adamlan olmakla it· narak ve onun daYaunı bütün kuvveti·, olanı biteni bilmiyordu. Müfsitlerin 
·~~n ~kıdı:· Yenı bı~ ~fesa~:~ ; Bakarsınız bir giin reisieümhuru az- 'ıam ediyorlar. mizle güderek işe ba~lıyahm. Bunu ka-lbUtün kuvveti Osmanın kapısı önünde 
88 :kılRan a yqıya~a an ~ "der ertesi fi1n bqvekil nupeder. I~ tam zıttır. bul ediyor muswıqz? birikmişti. Bunlar kıhçlannı sıyırmiş-:! Aşkı~!:':e d~ !.~':'=m ::ı Baba Tahir hiç olmazsa sahte nişan En ~~rlı gazeteciliği~=~~:::::. Meymun oğlu itiraz etti: ııar dertleşiyorlardı. Şehit'deki emeviler 
in ~fta imi• Sağl: molmıyan erke',. Neyse- G~clim bunları da bu kal· :cteeU_ıgi olduğunu bütulln -4~: lı" - Sebc oğlu, dedi, bana kalırsa, blz

1
vaziyetin bu merkezde oldutunu görür 

:ır ". • 1 lan bllfr. Çilnka mllhal gazıı:ı."'n ,~. b k k i 1 k f 1 d 1 1 .. . ler4 Utit&tını hiıobir meblağ mu~uıbil~-'lavi eilmleler altında sırıtan ceha ete bi alıldk ö zilin ko dl U bajlı d u arışı fere pe aza a mıya ım. gormez birer bırer ~irden çıkmağ'a 
de aatmıyormu~: Hele ihtiyar aşıkı ~l~uımi,..ellm.. ~d' l • ~:;, ;;e ~ t':,,.,lulır~ ÇflnkU umduğumuz fesat başlamıştır. , başlamışlardı. Onlann Medinede k~l-
olmamış mıf. Ben bu zatı şerife, i3tiz:ahın teşrii ol Bir ı;_:~ lıiik%:.et :;;,,laine ne 1/fU1ftlf Hiç §Üphe yok ki bu fitne bir müdd.et

1
malanna imkan kalmamııtı. Tehlike Pfi 

- Kısın babası kim? mıyanı Tar mıdır? di öbii ta al bizim ffbı' • .,.,,,.., devam edecektir. Biz de bu fırsattan 18· ıann ba~nda dolaşıyordu, bunlar ya 
....,. Buu bilmiyoruz. Faakt tabii 0 Sualle istizah arasındaki fark nedir? di::· oku:. r tifade ederek kendimizi toplıyalım. Mekkeye doğro yahut Şama doğru ka· 

d• uhayyel bir kont oln.eak. diye orta meklep çoeuklanaın dahi hl· Bizde bir nuıharrir eleı° kazGllf ada- Sebe oğlu kızdı: çıyorlardı. 
- Peki bu debdebe, bu darat, bu ih· dfii bir suali sonaak iatemem- mı iu, belcledlji lırMll wga,.Iık (l'iİll· - Siz ~ ~ vermiştinl~. Bana ita Hepside bir an evvel hareket. 1~ 

tipa?.. • • Neme lbım!. leridir. at edecektinı~ Bız timdi çekıl~~ek Ce.'~ mek üzere de bu dağılmaya ihtiya~ 
.- ll"ps! tahsı.satı mesture! den. Hayıflandığım §eY, za~~nı lider.. · Yeni fırka t;ıktılı zanıan, lıerkft a· ketin b6yUftin~ uğranz. BuStun ~u ışı hissediyorlardı. 
_..Yani. Sadede gelmez bir reie namzedL Basit caL- 8 .. ·-··ı olanlar ne ı6gligeUkler bırakalım, bUtun halkm, hatta bı-ıimlc l 0 t' bi .. k 1 b'r 

• • uu -··- be be h . . smanın eese ı r gun a mış, ı 
- Yanısı varmı ya, kadın buluyor. ve iptidai mal4mattan bihaber bir baş- tH•- merakta idi Halit fırlıaaı meb'uı· ra r areket edenlerın hemeıı bu ,tt111 k' t 'd . nıe • 1 .. ~ -· Os d' .. d . k .1 ımse eesare ı up onun yanına gıre 

Sen Teıiyorsun, ben Yeriyorum. Değır- maharrlr sıkı.t-ıkça Halk fırkasından lan nülerini -A-ntlirrneblzin genlı manm cese ı onün e bırleşel'l" ag RI . b' k' •- h' •-tk"kl •-.. · t ' sr• "~ 1 • .ı:... d ki maş, ır ımse onun KC ız ve MI:" ı r •en suyu bulup donUyor ııte. rey istlyen, aneak pijamalan ve raket- fırkayı intihali etmekte #rbat idiler. m.g• ve matem tatınağa bqla ı ım-,· 1 1 1 t 
Tekrar i~eri «irdik. Jak beni l\fada·ılerl fikirle meşgul olan arltadaşlann a- Mcb'u. gazeteeUer irin de en l/Ük•efc Tcalnı, bu cinayetin faillerini tel'in tıdeıek e m~şgu ~ amamış ı. .. • da· 

naa takdim etti. O gece kıanı da tanı- rumda hakikaten Fethi Beye acıma· z~ lır•atı bu itli. 4 onlan mahvetmcğe ant içtiklerini ve llunci gun .O!!manı gommek içın • 
dm. Ne tezat yarabbi, ne tesat?- Ana manın iınkılnı yok. Hem eövalen fırkanın Bn •fpaintlc1derhal kıyam ederek üzerimize kıh~la- J ha ku~v~~li hır arzu duyuluyordu.~ 
ne kadar ip-ebaz, çapkın, muhıeria v19 ,t;. E. bulunarak biltlln 1aaeıtnı1anı onlar uğ- rile hUcum ettiklerini görUrstinüz. He-

1 
pının o:un:e ~esil bi~ ~al:hk top~a-

dUfktin, kız o derece ulvl, yiiluıek ve me ---..-· ramıgaealtlar lıeın geni tleorİll kalıra- le bizim sımmızı fqedeeek bir ki msc mıştı. un ar ıçere gırup manın 
JekU. Böyle bir kadının lianındaa bun ur manı atldedU;eekler, nJd ftrkaıtua lfln· de çıkana o zaman mahvolup gfderiz:. l lini görmek, ona karp son vazifeyi tf: 
J\Nll hAsıl oldajunu anlo'amQtJorm d iti nws'uligetlm unutaeak ,,. 0.Ulfk Bisden almaeak intlkamm hududu ol· ı etmek istiyorlardı. Fakat miifıitler 
4rr. ,,:ra kazanacaklar idi. maı. Bütiln kavmilnizin kanı heder 0 . ' kinci gUn de buna imkln vermemiıior· 

:bd defa bere.her daneeıtik. ~em Fethi Beg ve arkadaflan111 Bal.'· lor. Bunu mu istiyorsunuz:?.. ldL Her kes müfsitlerin bu hqeketilll 
kaclar umk ve bOlent hlr ralau n.rdr. lırtaı.ından ~ıklan ~n kahraman adj Uç ~udi. vaziyetin bu taa\'irinden nefret ile karşılıyordu. Fakat her keef~ 
Şea, pkraktı. Fakat bltla baalardıt dedenler, nld lırkalannı bırcrkGJI ,,.,,_. __ wwwıwww=•• • .. __ ''""-·--· maneviyatı lanlmııti. itiraz edeıtl• 
bir~ saffeti eesfllyor, salliblni da· lttırrlrleri de ayni gizle g6reeeklerdi. 1

1 mııtır: Sıkıntılannı, dertlerini, iç 11üz-ldayak yiyor, sille yiyor, daima vallflll 
ha ...tmıt yapıyordu. Bul atlan ~k NUeldm gördüler. lerlnl galcıntlan bUtlijfm arkatlaıları- bir harekete uğramamak için dönip '1· 
andltial ve ki)' hayatım .... ri• ...,._. Halk lırltuı fltUdelerintle Balk fır- mGt flllı•I gazdeai olmıgan bir muharriri diyorlardı. Fakat Osmaaın eeeeti, od•· 
,.._ terdh ettilini lli71edL taı.ı lıiUt4ntetinin ~ 11ııriir lıaa6ı olarak, meınlekd IW&r atlamlarının hür I sı içinde kalacak değil ya. Her hald~ 

• • • olmadığına inanmamak. menfaatten nıdlnl lltememekllğim mümkün değU-ıbu adam gömülecekti. O haldt' C.-
0 aeteden iki ay 9011ra ,...uıer ki- baılta diif#Uaee ve kaggılan olmıgan dır. tef euüh etmeden bunu yapmak JAZflll• 

.. tihar ettlllni Te alduaıa Jd~ bir kartı tartıl muharrirleri lfln tabii glrlU Tllrkige'nln matbuat tarihinde idea- di. Kureyı erkAnından birkaç kifl ııat· 

..... bulaıt1acbtmı yndılar. B•p MI- mele ldnmoelir. le bağlılık an'anesinl kuranlar arasın- , reti Aliyi görerek bunu anlattılar. 011•= 

...._., olnnıpuk. Hemen _.879 kot- Fakıat lıtıldkat bllgledlr. da Balk lırkaı gazeteeUerine en biJgük Bu adamlara belki senin sözUn ~ 

.... Madam, beyaz gilahtln parlaklı· Tüecarlık. Hal~ f rrl;n•• qnzetelerlnln ff!n/I aı11rmak ldzungt-lir. dediler, bunlara EÖyle de caeti ııö' 
_, ,_..._ 8t1 en ıon dilıüncni ol•rtılı bnanla w.1 HakimİIJet. - Falih Rıfkı ·Um. 111111 aruıraa lb'ahlar ~'~-r- rme-1 1 



r-ıarici Haberler 1 

lzvestiyanın cevabı 

Rus gazetesi Cenevre vatanperverlerine ne diyor 
Moskova, 6. (A.A.) - lsvcstiya gaze- sinde Sovyct heyeti murahhasası umum 

tesi Cenevre vatanperverler cemiyeti terki teslihat için Cenevre'de mücade
tarafından Sovyet heyeti murahhasası- le eden yegane devlettir. Harp için em-
nın Cenevre'de bulunması aleyhinde bir 1. ti t f d .. tl 1 . perya ıs er ara rn an sura e yapı an 
b~yanname neşrett~ğine daır Vossişe hazırlıkları yalnız o takbih edi:ror bu· 
Çaytung un neşrıyatını mevzu bahs- . . . . , 
ederek diyor ki: bu beyannamenin tah- nun ıçındır kı, Cenevre de vatanperver-
r a.· t h' tı· 19?3 ha· dı'sel · · t Ierin hücumuna maruz kalmaktadır. U\a çı ma ıye - erının e- . . 
kerrürünü mümkün kılmaktadır. Bu Sovyet heyetı murahhasasmın emnıye
zümrenin hariçten ilham aldığına hic ti mesuliyetini Üzerlerinde taşıdıklarını 
şüphe yoktur. EmpcriyaJist siyasetçi: cemiyeti akvama, cemiyeti akvam dev
ler ilerde toplanacak olan terki teslihat Jetlerine ve İsviçre hükumetine kat'i o
konf eransmın ihzan komisyon mesai- larak ihtar ederiz. 

Terki teslihat Zavallı bekçi 
Şiddetli münakaşalar Esat ağaya geceleyin 

oluyor dayak attılar . 
Cenene, G (Hususi) - Terki teslihat Aksarayda Baba Hasan Alemı ma

konferansmda mühim müzakereler o- hailesi bekçisi Esat ağanın başından 
luyor. Alman murahhası Kont Bems- evvelki gece garip bir vak'a geçmiş, 
torf, her devletin teslihatını bildirmesi-! zavallı bekçi meçhul bir kaç kişi tara
lli ve bu hususta müzakere cereyan et· fından adam akıHı dövülmüştür. 
ınesini istemiştir. Esat ağa gece saat on bire doğru 

M. Litvinofun bir nutku gazetecilere mahallede dolaşırken karanlık bir so· 
Verilmediğinden şiddetli münakaşalar kak içinde yiizlq;ini göremediği beş al
olınuştur. tı kişi birden bire üzerine hücum etmiş 

Konferans Fransa ile ltalya arasın- iki kişi bu ani baskından şarşal:ıyan 

.... .. .... . . ~ '·... · .• - - ·, ıo:. Gazi 
Millet!n O Büyük Mürşidi Diyor 

Bilhas"a asri memleketlerde 
hisso~unan cihanşümuJ bir ikti
sadi buhran vardır. Bu buh
ran tabiatile biz!m memleke

timize de temas etmiş ve 
ağırlığını hissettirmiıtir 

Bu sıkmtı karşısında emsal
siz tahribattan, dar ve kurak 
ıenelerden sonra vatanımızın 
gösterdiği hayatiyetle taham
mül ; ancak Türk miJletinin 
bünyesindeki kudret ve B. M. 
.l\1ccl:sinin tedbirlerin deki isa
betle izah olunabilir. Seneler
denberi alman tedbirlere önü
miizdeki sene daha genif mik
yasta ihtiyaç vardır. Gayet 
tasarrufkarane bir idare tarzı 
resmi ve hususi bütün mua
melitımııa bakim olmak la-
zımdır. 

-1. 11. 930 nutuklarından-

Büyük Gazinin işaret ettiii 
tasarruf yolunda muvaffak ol
mak ıçı n en kolay vasıta 

TASARRUF. KUMBARAlandır. --
TÜRKİYE ıs BANKASI 

5 - Vı\.J(YT 8 Tt!-rini sani 19~0.-

3 Perde 

12 tablo 

Y:ız · n . 

H. 13c nstcin 
Tt:rcümc eden: 

Fikret Adil 
Bu a'..şlm umuma biletlerde tenzi· 

lı\t \lrdır. 

f'erah sinenıada 
Hu :ıkşıım em:.-1 '~iz \aryete. sinem. 

.1 Be~ gir. l O l'üpe.,;. u Gı..h-ercın. 

Raşıt Rt:ze ve erkedr!'rrt 
\emııl l eri 

13 ikinci te~rin Perşembe al-.şamı 
5aat 2 t ,30 da 'e Cuma gün~ ,m::tiııc 
[ s,:;o da ve gecesi 2 ı ;30 d_ ı l[kı ( :ı_nl:ıı7:l 
nakleden: ~lahmut \ ı.:s~ıı bey - 'vod,ıl 
3 perde. K!şe her gün 10-12- ve 14-17 
acıktır. 

SIHHATiNİZj 
~ / İRl'tlAL 

ETMEYJNjz(/1-" 
lmtıyulı ycnı bir / 
~sultc vücuda gc. \ 
tirllen LINIA" kc-· / mcri ıcnıizliği iıalc ' : 
eder ve vücu1urı ; ~.:ıi~w-ıırrf 
hutuhınu inccltır : 
Ellıstikl ve- daya· \ \::<:~~!llılll::.I. 
nıklı bir trikpJan 

1 ma:nul olan LINİA' j ..... 1 .. 
hem Silo•·• uların ~ c." u 

henı amiliyal gôrc-nlc-rın kcnıc-ri olup 
fenni ve cezcr1 taıyıkı ıayuindr lılı-

kın zuhı runa manı olur 
fs.~anbul'da ~·alnıı Beyoğıuııd:.ı 
Tunel. m~ydanında ·12 ııuma.rada 
ve İJtıldal caddesinde :ıa;:; ,\fo.da 

da bahri teslihat hususunda biı· itilaf bekcinin ellel'ini tutarken bir kişi ağzı
teıninine çalışıyor. nı tı~amış v.e hepsi bird~n za~~ı.~ı a~.a

Nisanda yeni bir füzari içtima yapı- mı cıvardakı yangın .!er.~ne goturmuş· 
lacak, bundan sonra kat'i idim:ı zama- ler ve tekme tokat dovdukten sonra hı· 

~l·~ ·ı t laa'·tr • ra~pk~mı~a~ı~ ·~--~···~•ı•m•••••••m••••••••maa•ı ... nı.ı aı;ı ırı c .~ ı . . . ı 
Yediği dayaktan bıtap hır hale ge en / 

· · · '" J.Rou§§el 
" mağazalarında satılır.' 

HwUJI mağazasında onıı lccnıbc- edınıı 
.•~y~but batnın .kutru ve lam bCJyunuz~ 
bildırmek ınrchle _ adr~'ıniH gbndc-rme· Franszz meclisinde ı·----------· Seyrisef ain 

Esat ağa güç haHe karakola gitmiş • , ... ~ ~ ..&. 
vak'ayı anlatmış, polisler meçhul şahıs • .,.. ....... 

bir kavga !arı b.eyhu~e yere bir çok aramışlar, fa-
l> ... u .. b' 1. . -~t kımseyı bulamamışlardır. G!orya 8 .. ıldı 

ans, 7.-~>ugun me usan mec ı . J Dün evinde hasta yatan bekci Esat .... ' " _ _ \lerkcz acentesi: Galata Köprü b~şınJa 
de g:ırip bir hadise olmustur. 1\.1. Lec · \ . .

1 
.... t'"k B" 1 k"'rıda Pcr:cmbe gunu at,~amı, BeyoglU""i( l'eyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

llı • a ı e goruı;ı u • ıze va rnyı yu ... • .. L""k b . ı T I 
llnt ıneclise girc.li"'i srrada karı::ısır• iı.. . _ _ " • kt .n u sem urgun yerıne yapı mış c 'ülıürdıır zade hanı altında el. sr.27'-l 

kı . "' . • 7 ·zuıg-ımız şekılde anlattı an sonra . .. . ------·--------talıyet taraftarı Aksıyon Franse gr . la . . .. d'g-i için kendisini dö lan Glorya sınemasının kuşat resmı ya· 

1 ~ete · · · ' k 1 · · ,. · '.7, -
1 ını goreme 1 ld B'lh h . b" "k . t' Zffil. l SU•• "'at 

.. ,. S•1n~ mensup bırı ç1ı1.mış ye er.c ., "'\ 1 ,.· 1 'm -0ldu:ı.unu bilmedig•ini fa. pı ı. ı assa met alı ve uyu ın ı , 1 , .,... .,. 
••in ta~k l'Jd··· . "<ld' t . t' 1 .. 1 ~.ın u ıı; , 

-r < ~ ır C< 1 ll;lnt 1 ıa e mı5 tr. kat bir alacak meselesinden do~ayı kav- zar salonu ile dikkati çeken yeni sine ostaSl 
k • 1. Leon Blum :..u adar.-.a bastonuı:ı .... alı ol dulda~; Rıza isı:-ıinde oir balık· lna, bınıtl" aç"ıli:ş-gunünii hususi davet Ü p 1 
t aldırrnı~, bunun iizcrine lrnYJa ı:ıkmıı;· ~idan ı:ıüphelendiğini ~öyledi. lilerine ve bu meyanda da matbuat mü ( G LCEMAL) Vapuru O 

\ oııtı ııieyıniz . 
, Fiatı 17 Tiirk lirası ' 

Poıta ile gönderilen kc-mcrler muvafık 1>1-
madıp-ı takdirdf tebdil v .. ya !Jrdflı iadr 

eJiht. 

Osmancık asliye mahkemesinden: 
Osmancık kazasının Ç:ıtma m~l\i1U}t0 

1 s~nden H üseyjn kerimesi Safixenin ko
cası üsküdarda Kör ~akkal imamı <,;ık· 
m:ız sokağrnda Osrnancıkh Osman oğlu 
.\hmet aleyhinde O.:;mancık hukuk mah tt t..· <l I · "ktuı·ı deı·'ıal ço • 1 h ı · .eııı.rini1ani pazartesi 14, 30 da - · navga c en erm mı • • · ri;· aksam refikimiz merhu şa ıs a- messilleri ile miınakkitlere inhı·s.ar ' ., &al ı> • :. h d k Ik k kemesine ikame eylediği boşanma Ye na-nııc:ıtır · · d'" d""l t · t • Galata rı tımın an a ara :. • rın bekcıyı ov u { en sonra CYıne aar- ettirmis olmasına ragmen sinema dr ' faka davasının icra kılman muhal~eme· 

h nu sırada bir meu·us penccre<l::?n 1 rüz ederek zevcesini de dövdüklerini oturac;k yer bulmak kabil olmadı. sah sa babı lzmire varır ve sind:?: Müddei ale) :ı Osman karısı ile 
tı~hç:y~ ~trlmı .ıır. Z~min 1\~!ından a· lıildiriJ oı·du. Yaptı~ımız fa ı'dkata bu- GJ.orya sinemaşı, açrlışı için Caz Kı çarşamba 14,30 da lzmirden berabe.::- yaşadığı m~~terek ailemesl~eni-

:~gı ıçın mebusa hır 1:\)Y <'~mamıştır. lnun doğru olmadıgını meydana çıkar· ralı isimli tekmili renkli rüya gibi bir kalkarak perşembe sabahı ge- ni terkederek beş seneden beri aYdct et-
har.ır sos.yalist mC'b"us ve bır hademe' nn~tır. .'ı'r. 

ıf ~ filim o:·n::- ·lı. Bu Cazbant mucidi diye mc 'i.":;i iddia edil ·• - · .. nunu mr<lc· 

1 !:c Yarnnlamrştlr. UYGUNSUZ KADINLAR Vapurda mükemmel bir or· ninin 132 inci maddesine tevfikan işlıı: anı· A..t'o.l. 'raytnıan ve cazbandmm 
ngiffz 111a8rif nazzrznzn ı M~~hane ve birahandcrinde uygun· mu!. ,_. ~<'alannı zengin bir vazı l~eıtra ve cazbant mevcuttur. ilan tarihinden itibaren bir ay zarfın· 

b 1 / ısuz kadınların oturduğu polis tarafın. h · - .k n hu"lyape ı·g-ı· ı'l.n 1ıı11ı... _. da Osmancıkta bulunan müşterek aile 
' ( ;,' '/ ' . . sa ne ve amen a rver ı " UI • 

Lond ır e" l l dan görü.lmu]·ş fbuhahşa tlaltli.ı·nnamtnean~ıets~- toplanmış bir eserin fransızca nü 1ha· I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l.lA •• : nine avdet et .. 1esi.1in ihtarına 
ra, G. (A.A.) - Avam Icamar~- ·,e mugayır t- an u re rn ... . . . . . ı= LEMDAR :ı r:1ahkemece karar verilmiş olduğu Ye 

~::da tcl'biye n:.ızm .M. 'l'ravelyan, mec- ' t•:ırrür etmiştir. sıdır. Fran~ız(!a niıshası dıkkatınıu şu ~ A zadeler İ! muhakemenin de 15/11/930 tarihine talik 
ten rn~cburi tahsil ya<>ını 15 e ibJab BlR CESET BULUNDU suretle çekıyor. i V A p r ~ R 1 A R l U edildiğinin ilanı. 

t!d(' :. .. 1 " 'k r'' • j :. u , •• 
l 

n Ve ıı y:ı.mdan daha büyük çocuk- Dün ög- ıe üzeri Dolmabnh<'e sarayi Bir parça oynanır ten ~pı e ''.en . e! i! _________ ..,.. ______ ---!' 
ara . :. ı dd h f terden hır amerı'i;an •• M · ı ı t 9 :. 

l·t-. Inalık ol:ın ailelere bir tazminat önlerinde Jİr kadın c~sedi bulunmU!"· en me a ar ıs t• d d" k' , !: 1 e Vpmu ii 
.. ı:;, • d'lbe · · t kt' t ı ve ona e ı ı · r T · · · ·• ı . . nı <lerpif:l eden kanun layihasının i- 1 tur ııu··,,iy'-·cti anlasılamıyan kadın elli 1 rını a ım e • •: eşrınısam :: 

l\J)l • • ' • J :. d k' f . . :. ı. 
ltı c_ı Ukunu~unu müteakip kabul edil-' yasrncla görünmektedir, üzerinde kur- - Haydi, karşın a l ransız se:rırcı·ı== p n l n D günü akşamı saat ı: 
l'ı=•ni. talep e) lcmiştir. Bu proje, Ya-ı şu~i bir m:ınto, örme hırka vardır. Cc- )erinin hoşuna gidecek bir şey söyle, on f~ il il lö de Sirkeci rıh- !İ 
lllp ;nılyo~. ~ocuğa taalluk etmckt~. o- :;et morga kaldırılmıştır. lara teşekkür et! .. . • ıl~ tımından hareketle (Zonguldak, H 
lfü 

9
31 Nısanrnda meriyet mevkııne EL11"DEK1 DEGNEKLE Kız tatlı bir tebessumle bıze dc,Jru !: lnebolu A k S O ;:I 

rnesi d . . d' 1lf T 1 :: , yancı , amsun, r- : 
htn h erpı<ş edılmektc ır. u. reve · YAR.ALANDI baktı, sonra: :: d G" T b R" M :. 

• ükum ı· h · · · · r-· d 1 :: u, ıreson ra zon ıze a- :: terık· e ın u proJcnın ışsız ıgı Beykcz çayırında cynıyan 9 yaşın a _ Vive la France. !: , ' . ' !! 
~\ln ıs ~~eceğini iimit etmekte bulundu- r.:~hmcdin gırtlağına elindeki değnek yani "Yaşasın Frµnsa'' diyerek k:-çtı. :i pavrı,Hopaya azımet ve ~vdette :; 
~. ~ so:lemi~tir. Sabık terbiye nazın 1 oatmış ''e çocuk yaralanarak has- Bereket versin 0 ar~!ık ~5 ~a1~ka isti· ı' ii Vak.f ıkewbir, Görele ve Unyeye ii 
ltıas re).' ProJenin senevi 7 ile 9 miJyon tahaneye yatırılmıştır. rahat" verdiler. Ve gemş ıntızar sa- :; dahı ugrayarak avdet ede· l~ 

tafı ıstilz· d ~· · ·ı · .. ı " d' b' ·• k ' .. a.~~Yhind .tm c ecegını ı en .sureı:e.' U:OMŞCJ:. : ·;r; _ :ı~rr YAf' .... I tonu tavsiye ederiz. ıye ır yazının E: ce tır. ii 
tın h· e bu!unmuş ve reddedılmesı 1• Üsküdarda Araplar sokaıhnda 3 nu· nasihatini dinliyerek dışarı çıktık ta,1:! Müracaat mahalli: lstanbu ' h 

ır takkrır ' ·er . t . 1.. •. S mış ır. maralı evde oturan Leman H. la ayni kendimizi tanıdık simalar arasında gör ı ~i Meymenet Hanı alt ndaki ya !i 
. l~ kz Paşaya boykot m:ı!la~~e~c oturan Hm;~e H. bir t~- düm ve henüz Fransada olmadığımrz1 ii zıhane. Telefon lstanbul 1154 ~~ 

t !\ahire 6 (A . ... 4. \ .. Uk yuzt :lden ka,rga etmışler ve Hurı- anladım. i!::::n::=::nc:ı:::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::: 
ıtk l ' · .A.) - Lıberal ve \er~ H k bas t ı·ô· · FA . · · r ··k ı. a arı i 1 . . . I ye • omşusunu:ı :.ma su es ı.,ını B:ıvron l\l:ısılrn Ekspresı ,u ·s posta 

l{ı I> cra comıtelerı, Başvekil Sıt- - tt ı t · · · · · M · 
h aşanın ah· . . . ı atarak agır sure e yara amrş rr. vapuru Andros ıo tcşrınıslnıde arsılyıı, 
aıı 1 ıren ncc::rolunan yenı ıntı-ı .. . H k 1 t F k 1 neler iıl<Sı? . . .... tanununa t ·f·k· . Hurnye . ya a anmış ır. o s Tlım Pire ,.e Seh\nıktcn lım:ınımıza gelecek 

<>tıı ... 1 c' ı an ıcı-asına te,·es- 'd F k ı· . · · · · 
h.. < eceği teş ' h . t"h b tıU ŞOFÖR ARASINDA. Ankaraya gı en o s ses ı ve J3 trşrını5anı t:ırıh ınde tam saat 10 
·•ı. ·" 1 rı 1 n ı a atı boykot et- · d' h · <l k ı ı d 

· .tarar verm"c:ıJ ·d· Soför Asot ile şoför Saim para mese- f Jm gazetesi Ş m ı şe rın da Galata rıhtımın an ·a kara c oğruca 
'' t cı ır. ~ :. · ı il' "d J • 11 ı . . . lesinden kavga etmişler ve Saim susta- tarik manzaralarını almakla meş- Marsı ya ve ıreye gı ece i tır. er sınıf 
~nı ttl aive ınüf rezeleri h çakı ile Aşotu bacağından yarahya- goldür. Atpaıarınm sesli filmi yolcular için mı_h~uz mıhaller. '.\lüteakip 

~t lsBtanbul, Beyoğ:u Kadı~öy r:ık kaçmıştır. en kalabalık ve gürültülü zama• s~ferler: 27 tcşrlın~s:ınl.4 -18-25 U. evvtl. 
akı k- . . ' k v b Umumt :ıccntc erı. An::ıgno~mpulos ve 

lllerbut r oy ıtfaıye gruplanna lhr rcat ety&rr:ız mnda alınmıftur. agnı ara aları Siskidi~. G:ıl:ıta Çinili Rıhtım han Tel. 
ttıllht l'f olmak üzere yeniden lktısat vekileti Istanbul Tica- füme ahnmışhr. Bir çifte telli Beyo~lu 2612. 
tea: le 1

• ınıntakalarda itfaiye müf- ret odasına, ihracat eşyamızın sahnesi de filime alınacakbr. ____________ _.;;,. __ 
e erı te k'J' k "L ı h Doktor lir. ş 1 ıne arar Terilmit· ihracından evvel tetkik ve mu- Eski Türkiyeye Bh. o an aa -

M ayenesile bir usul .ıtında ihracım. nelerle beraber yeni Türkiyeyi Ha-'ız Cenıa) ur re2 1 . )_ ' l d k 1 tıokt 1 e erın ı.;u. urduıulacağı bunun için de her bir ihraç em- gösteren sahne er e ahnma -
Pılı:tı~~r haı kında tetkikat ya- taasına ait bir talimatname pro- tadır. 
~lin 1 ,adır. Bu müfrezeler müm- 1' esi yapılmasını bildirmişti. Atanan ve alınması düşünülen 
b O(Uw k d 
~ltı gu a ar gruplara uzak I~~ görlişmel< üzere bugün Ti- yeni Türkiye mevzuları arasında nan l 

~e.l(r Yt:r erdt: t~,kil edile- caret odasmdı.ı fevkalade bir baıta Gazi çiftliği ve millet 
I~ l 1 lop!d.ı. yapılsıcakbr. mektepleri gelmcktedir1 l 

Cumadan maada her günöğ· 
l!!den sonra saat (14-16) de Is· 
tanbulda Divan yo!unda 118 nu
marah hususi kabinesinde hu
talanırı kabul eder. 

lstanbul; Tel. 2398 

~ 
VtM, t1UTFAk BULAŞHC 
MUSLUK TAŞLARINI TEiıtlZLJın 

Bnlı\flk mıııtult tıı~ kalan 
. nt ve pWikleri VUıt bir Ub.ude 

çı.ltt.nJ'. 
Y" bir p~vn tı.·~riıı• ı~ıu Vtl.l 
eenılnia ., oval.lYllll:; bir 111.llif( • > 
lelı:eler b1lx>lur ve 111 :.ıılü Lit• 
lanıus t<ırtcmlı bir lıl.fo gefü. 
Vtıl bı~. ı;on: 'tn ıı;nJ1. 
çLoi du•ar n dö.;ev eleri ı.ıııJ .
ltm~lı: için 4.'l.bi mU~i... (ır. 
Vlll' in dvkmıd~ se:-Ce p lı.i.. . ~ 
lelı:e ua kalı!ıu. 
/l .Jntnıcde hır diiı ı:; t.ır. -·'• 

rçin Vim idimc:l ıtl:ı.ıs. 

a.M• eıra.ıcıu Llmu..ı. Pott S4nl&yt, t~~ 

....... aı&•w U•Qill 14 ' _... 
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arla lberiade klr1rir iki katta aç 
oda, bir ıofa, bir toprak a•lu bir 
koridor albllda aataDYm arabalık 
on iç bin yedi JI• bir *"flD bahçeyi 
haYi ahfap knmmm ban ltaplama
lan aokıan yeni Wr •nenin tama-

111. a v. ••tan •lıme h•r•tl 
illnlerı 

Ha1taeı. için nümuneli ftÇhil• 
ytia adet bakır tencere aleni mUn2~ 
ya q.,.,.car. lhalai 24-11-080 .--~ 
teli. Sflnti ldt ı 4,30 da Fmdıkbda hey • 
edildade yapllıcakbr. T-lerta ~ 
lmnelak p.ı mukabilinde ..,atamtllm 
almalara n nümmıeJi beftdllliadl &ir· 
melerl •e ihale IUdnden eYVel te•minıt· 
'illtfle ..._ bulanm.,,_ 

• • • 
Merkez ibdyıc:a olan SOO ton tok 

Umürii tapah zarfla münakasaya konmuş. 
cm. lhateaJ 10-11·930 pazartesi günü 
1a1t il• Anlcaıa aaerkez acın .ı.a 
tomllyoallda yap'1ıcakur. Taltplerbı 
flnnı• atmık ve tetliflerini .,...k 
üzere re.llladırile mnkdr komllyoea 
.. flncaatlan. 

• • • 
Hastahaneler için yediy(lz elU adet 

lake karyola kapah zarflı mUnak11aya 
konmuftUr. Dıalesi J 7-11 ·930 puertesl 
gilnfi sut 14 te Fındıklıda beyedmizde 
yapılacaktır. TaUplerin yirmi kuruttuk 
pul .-.bilinde tertrıımealni almalan ve 
nüm1111eyi ueyerimizde görmeleri ve 
ihale 11&dnden evvel ceminatlanyle tek-
llf melrtaptannı heyetimize vermeleri 

• • • 
Çarumclakl knaaoa oeı bir aylık 

ftllllllı. hpah Mdla nailasakauya kon
mUfCDl'. Jhalal ı (). 11 · 030 pazartesi sil· 
afi 11at ı 5 te Çorumda askeri sabn alma 
komlayonunda yapılakbr. Samsun. Mer-

zifon. Amasya ııkerr pmizonlannda fırt· 
nameşi mevcuttur. Taliplerin pnrıımc
al.W n ıdutlerlnt mm.ıt a.... ihale 
Mlaclea enel twmldadarde Qllrumdaki 
mutaı: "81flf Oll& 111üracaadın. • • • 

onla ı~ 159 kalem hotaz, lrulık, 
._.. aJat •e tdewatı tapala _. ml
aıblaya konmuftur, ihalesi 17·11-930 

=si gtinti saat ı 3,30 da Fındıklıda 
mlzde yıpelıcakttr. TıJiplerfn yinni 

klllafluk pal maluıbliiııde tutnameaiftl 
heyetimizden almalın ve ih:ı le eaatiııden 
evyel teminatlırıyle teklif mektuplan .._,....ize vermelerı. 

• ıı: • 

Asbri mektepler içtn bJn kilo pa
muk ve üç bin bet yllz kilo yatatbk 
vla bpah zarfta mtinekanyı konmut
tar. ihaleli 24-1 1·930 Pıurteıl gOIJU 
lllt 14 te Fmdıkbda hey'etimizde ya-
...... Tallplerl Jlrai ~ pil "ilta•• ~- ..--ıllnl almak ve BU· 
•neleri aörmek Uan btfllia " .. le 
llllblden evvel akUf eeitapftDPı 
.._..t bere te'miD•.....,l• 1te,y•e11aıı1e 
llllnaadln. 

• • • 
'habzoadahi kıtaaı "e mOeuetaıın 

iladJICI olan düz lı;ııma un yeniden ka-
Plll ıad1ı münakasaya kODIDUftUr. lha
"" tl·ll·NO pazar ,ana 1111 14 te 
TrablOn askeri Mbn alma komlsiyonua
da 7ıpdacakur. Taliplerin fartna111e al
.at n tekliflerini vermek &i%ere te'ml· 

llllı11Utll 11ttJtOr komisirona mfjrac~ 

Emniyet SandıQı Emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar illnı 
H f" r 
rl ;f .. 

Merhunat1n cins ve nevi'le 
mevki ve müştemilAtı 

375 1015 12604 Mevlevihane kıp1a1nda HacaeYliya ma
halleainde imar caddeıinde eekl 22 
" )'eni 12 aıumaralı iki J&z •ben 
alta ....... -- o..nnde klrtfr Wr 
katta iç oda bir toprak avla iki mut-
fak Ye ahın •• albmf sekiz •l'flll ana 
....Wtt MtaP Wr katta bir ahın Ye 
8' ,as ..... alb Uf1D bahçeyi ve 
bdptle iki kaf'IJU havi bir haaenin 
tamama. M&rıit Ahmet •ta 

S20 16464 Çarp,.kebirde ~U aokaianda •ki 
ye 1eni 27 aumarah Mkiz anın ana 
a..-.ı. ldrsir Wr katta ltir dtlkkl-
nm tamamı. 

365 1190 19218 0_,ldldar'da Rum llebmetpata malaalle
ılade 'MedreM 10katanda eaki 14 •e 
yeni 18 nu...,.la yll HkHn U'fl" ana 
beriadeaMaPDçkattayecliodam 
10fa iW kuyu Ye iki Jlz d9k1U alb 

Kaclri 8. 

UlfD bPçeyi baYi aldce bir haa•ln 
tamama. Ahmet Hamdi Bey 

855 1944 2317 Kartarla Nefailrau&a karlyeainde O.
kldar cadcl•iacle harita 1 meYkiincle 
.. t nmaarah otuz Uflll UM lserin
de ka;p'hir katta yeni bir clllrldnm 
tamamı. !tile• Ef. 

415 1200 rJJ7 Tepae'de Karabq Mutafaafa ma
haDe91ade Karabq caddaiade eüi 
53, SS mlkerrer Ye yeni 55, 51 nu
marala altm11 Uflll ana heriocle iç 
k•tta bet oda iki metlaal bir koridor 
w. matfak Ye • lfd .,... "•"ceJI " 
••ı••• Wr k•t•t• ha.S laarlaa ,._ 
al tamir edilmif Ye daldlea elld lle•lr 
odalapnın tı..-ama. ~ F.elıime Ham,n 
Al .. PJCI•'·• Q.pp·• ..aa.u ...... 

aob .... •.W'!mlWernr• 
S4 ··- ,.. ,.... ......... 

~. ahpp iç katt biri kaçak 
olmak bere on oda hir 10fa bir mutfak 
bir taılık bir hamam blİ' unuç l.lr 
kuJU Ye iki Jll OD dofnli ...... bala-
PJİ bav~ bir haaeDİD ta...... Nimet, il...,. 

•• Mebrure, Taltw~ " Om1t laammlarla 
CeWeftia •• Harun 11.,1er 

JSO 1000 Mı>3 Ortalll,'de yealmeybaae •kalmtla 
1 Ye r•l 25 numaralı aeben 

.eldı arpn .,.. OseriDd• ab,.p iki 
kalfa ildei klçlk olmak Ozere 
He oda .... tqbk bir ... IHr ku,. 
ve pb katmı ve ytb °'! het •l'f!• 
blllls•Ji ba'fi ,_ıce bir lwaeam 
tımımı. Dllldlt•t H. 

665 5890 S818 S.,oiluatla Ha,.,mata •baD..We 
Haca Ahmet mokapcla ..ki Ye Jeal9 
numaralı y8z • eelds ....,.. ... 
rinde klrıir dlrt •cakkatta on oda 
Gç 10fa bir mutfak bir • .,.., taf
hk W. claraça boclramda iki ocloualuk 
" klmlrmllk •• oa iki .,.. arabjl 
havi bir hanenin taa .. L Bil~ •• bilftaaye 

ı.. ... H. ri Satire Nerima H. 
230 llS !Ô3 GalatadaKe•aalı .... halleliade Mo-

damla 10kajmda ..ldlOn pal 12 •u
marak ota ltet arpa .,.. lleriade 
klrJlr aç baçuk katta lltlnd•. ~ 0-

...,.. ha.t ltir mafalaDlll _, hıueai. 
Fatma Riayet. FabrtlaaİIA Hanımlarla Haaan 

Ha,rettla, Meb ... t Necmettin Beyler 
38!5 23160 !178 Hocapqada Karald Hlleyiaçelebi 

•ahalleliDde Deıtifler 81betaDe ao
bjmcla eald 9, 1 •'*.,,... Ye Yelli 
U, 2' Dumanla ,es el .. •• •ı .,... 
ana as.iade kAısiı' cllrt INçuk kat· 
ta '91mıs clalnMI• imet olap .._ 
bei ....,. _li: -tfü. Wr baa10 ••• 

ısss sm 

llalli bir koridor, bir pmaprane do
ku& klmllrlmr. Wr .._ .... 
laodrum " _._ ...................... . 
cllkla ....... laruthaaeyi baYi 
Wr ep..t••• talla... M..W. Ala 
Em..... loyaaklJ cacldeaincle 

2 au••Nla .J1s aekeea ıs .,.. 

ma • lamail Hayrettin .., 
665 1100 3911 e.,ıerlleJlll.de Hki ş ... ibey ve yeni 

ikhlci yent ıokdta elkl 8 mftkerrer 
•e yeni 11 au•arah yOz otuz bet UflD 
ana &zerinde klgiı iki b .. çuk katta 
on oda biri klçDk olmak llzere nç 
10fa bi; k&mttrltlk bir paulane bir kuyu 
bir kOçClk aatre, bir balkoa, ve bir 
kuyu ve kırk arıın ana berinde bir 
matfak Y• bin dlrt ylı yirmi bet arpa 
bahçeyi havi dahili ve harici bazı 
anlan nokNn bir hanenin tamamı. 

Sadbuk ve Hacer Memnune baaflllllllr. 
1185 S300 4010 Bey .. un'da H&aeyinata mabaUe1i~de 

Kırlangıç ıokafında eski 2 ve yenı 1, 
3 numarala altmıı altı arıın arsa ilıe
rinde klair Oç katta bq oda, iki ıo
fa, bir utre, iki mutfak, bir aarnıç 
bir kuyu, altında ltoclrum Ye dOkklDı 
ve Oatbde çab kabnı MYİ bir ha-
nenin tamama. Stark Serı·ı Ef_. 

215 661 4025 KaıımfNIP' da Sirkeci M•lahattin ma
halleıinde Piımaniye aokajmda eski 
47 Ye yeni 73, 75 aumarah ytlz arflD 
UN Ozerinde alapp iki buçuk icatta 
bir toprak antre, biri yani yetmiı iç 
numaralı Oç oda, bir .oEa (odaJudaa 
lliri dii• hane tarafınclea kalluıl
ma1'tadır.) diteri keıa &ç oda, bir 
toprak antre, ufak bir ıo&, bir mut-
fak (odum biri .. adı" ~UJdır) ve 
,az aekaa .,.,. bah~yi havi bir çata 
albnda harici 11valan dlktllmOf ma• 
kaddema bir Ye eJyeym iki hanenin 
tamama. Şaai19 H. 

220 650 4153 Boiuiçin'de P ... bahçe mahalleainde 
eaki Şehitlik yeni Çe,me ıokatında 
eaki 26 ve yeni 44 numaralı y6z alt· 
mlf arım u1a &zerinde abpp iki kat· 
ta bet oda, iki ıofa, bir tqbk, bir 
mutfak, bir kuyu •• iki ylz on yedi 
a"-" bahçeyi havi bir haneain u ; 
taııaamı. Ayp F etdabe n. 

29A Jll ı. a.ı.tt, ~~'l"aM...-... -a..11e*de 
Klprlltap ......... elld 14;14 ml
lrerrer 14 mlkerer Ye ,.af 5o,S2,43 
namarah yiz akmlf Uf1D ana lberinde 
k&rp içer katta cllrcler oda, birer 
lbtfalr, birer çini antre, alta merdiYen 
ltafl, birer tahniç, birer balkon, odun 
Ye klmGrllk, bir ka,. " •but bet 
UflD kalel zemin mailini Ye otuz 1: e, 
arpn bahçeyi •a•i &ç hanenin tamam1t 
iç ıebim itibarile iki aehimi 'fe kale -~ 
mahalllni11 nısf biu~ıi. Hamclf r.r. 

Yakanda cina ve ıae'f'ile mevki ve mGftemillb yuala ••IAlr 
biuJ.,.ıa srl•terilen bec:l.Uerle talipl..-i &zerinde ola, 1 k'-....a 
9SO tarihine mllaclif puarhMli ıtnı aat ikide• ltibuea mlllq 
de,. mObqet oluarak ( mulaanam• ) laymetleriai pçtitf tak.._ 
kat'i kararlann111 çelrilmeai malcarret halandafuadan tallı> 011anllülj11iı 
•eıktr srGnde Nat d&rde kadar Südık idaruiae mlracaat 
meleri ve ıaat d6rtten IODra wk• balaealı mDracaatlana k 
edllmiyeeeii ft mezk6r emltlre entlce talip olanlann kat'i 
una11na huar bulUDIDachklafl •• hat•• talip zuhur eyJediii 

clirde enelld taliplerin .a.,6d• çeldlml addohınacaklan 111tı.ı 
illa olunur. 

E~-e-ve-kundura munakasa 
IstanbuJ Zıraat mektebi 

mudiri · etiı1de 
Takam 

., 

DalafJI eliti" 32 
Harici " 32 
Harid ayakkaba 32 
26 Tetriaiıaai 930 taribıae mludif ç.rtambe pi •• 

ihaleleri icra edilmek ilsere yakanda .Wredatt 1azdt e~=~ 
ayaldcaplara kıpah zarf uaulile ayn, ayrı mOaakaaaya nz 
Ayakkaln ve kumq aumua~erile --~ anlam~k. Weye.._. 
sh Ye aa&aıkaaaya iıtirak edeceldenDde J•Y•• ıhale.te IMfteii~ 
darbk bi11UU1da müeueaatı ikhladife .. bayaat komi•yOlnll& 
mlracaatlan • 

Zonguldak vila eti muhase 
hususiye müdirliğ:nden: 
Mlsay...,.. ~ olu metkesatel,..mdeld edevat - ı.azal~ti1 

IUD n.,... " tq kırma mütnelerlnı · ~ ; ede mtlddetf b mtlddet -.1 
etUJq olftlUdaa ıalip olaaJaıui ea-ctlacat vill1ete r. Jra~tlan llb 
av. 
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SAVISI HER VEF;DE o KURU$ 

:""· j • 1970 D AJU ~Lt.r:ı 1<11 YAZ ~ Lflt ••er•• YAKll I'- lı-u 

--
~lA rBAA vı.: DAR El l.\N~: 

ISTA~B ll.. Aahıall .Antı;ara c-adde~ nde ·v AJ\ 11 

~---------F·---------------------------------------------------------------Süt veren f ti k M it H 1 A K.uttamnız. Sütünüztı 
Annelere 0S 8 ) ar 8 0 asası ~::~~!;,;;0~:~~~~ 

leudırır. 

----------------------------------··----------------------------------------EreQli Türk Anonim Şirketi '• .. ..,.ilk istifade edecekler arasında bulununuz!~-• 
GalatadA. Tünel kurbünde kain Merkezi: IST ANBULDA 

°lo 5 F AIZLI VE BEHERi 500 FRANKLIK 
T AHVILA Ti MOMT AZE 

Merkezi idareai: PARIS, Londra aofak No. 24 (9 e) 
15 tefrinievel 192S kur'a kqideal: • 

Kur'a k•desbtde ~ (227) adet talaviJUın 1 teşrinisani 930 tarihinden 
itibaren •1 numaralı kuponun merbut bulunduğu senet mukabilinde tediye e
dilecek 0Janl&11n Hsteei: 

40 numaradan yukan noksan olan kuponlar tediye olunacak meblağdan 
tenzil olunae&ktır. 

93S iJA 939 
L2" • 1.250 
L8'1 • 1. 3'5 
ı, 411 • ı. 415 
LW • 1.422 
ı. 424 • 1. 425 
1. 548 • 1. 547 
1.M9 • 1. 550 
ı. '7%6 • ı. '130 
1. 811 » 1. 820 
ı. 851 • ı. 85.5 
2. 021 ,. %. 025 
2. 661 » 2. 66,1) 

2. 961 • %. 98.5 

3. lt8 il! 3.120 
3.171 • 3.175 
3. 281 • 3.285 
3. 378 • 3. 378 

3. 380 
3.867 • 3. 870 
3. 941 • 3. 945 
3. 971 • 3. 975 
4.106 • 4. 110 
4. lM • 4..170 
"371 • 4.375 
4. 477 • 4.'80 
... 561 • "58% 
4. 873 • 4.675 

5. 026 ill 5. 030 
5. %76 • 5.279 
5. 736 • 5. 740 
1.026. 1.030 
8.838 • 6.MO 
1.201 • 8. 205 
8.332 • 6. 33:; 
l."67 • 6.470 
6.9" • 6.948 
6. 950 
7.0lS • 7.020 
7. 481 
T. 718 • 7.720 
8. 686 • 8. 589 

s. 766 ua s. 770 
8. 921 • 8.925 
9. 816 » 9. 618 
9.820 
9. 631 » 9. 635 
9. 816 • 9. 820 
9. 966 • 9. 970 

10. 146 • 10. 150 
10. 241 • 10. 245 
10. 331 • 10.335 
10. 411 • 10. 415 
10. 706 • 10. 710 
10. 911 • 10. 915 

Tediyat: lstanbuJda Osmanlı Banka5ı1nda (~) Türk lirası heaabi1e, Pariate 
Meyerber sokaiında 7 numarada klfn Osmanlı Bankasile Buluvar Hoamanda 
(29) numarada (Societe Generale) ve §Uabatmda sa.fi 492 frank Jöneyde (U· 
nion Finandere de Geneve) tarafmdan Paris kambiyo fiatlan üzerinden icra 
olunacakbr. 

MUKADDEMA ISRA EDiLEN KUR'A KEŞIDESINDE 
AMORTi OLUP TEDiYE EDILMIYEN T AHVlLLER 

15 te§rinievel 1930 kur'a keşidesi: 

33 numaralı kuponu havi tahvih\tın tediyesi: lstanbulda: (22) türk lirası. 
Pariste: (494) fnınk, Jönevde: Kambf.yo ibraz fiatı üzere: 

129 1. 468 2. 010 3. 398 3. G77 4 • .t76 :>. 2!i5 8. 8'2 8. 830 7.919 8.826 9.809 10. 053 10.621 
808 L 545 %. 018 3. ,t.ım 3. 890 .(. 671 5. 25e 1.M9 8. 930 8. 086 8.988 9.814 10.122 10.661 
829 1. 557 2. 052 3. 4M 3. 939 4. 828 5. 321 8.057 6. 988 8.134 9. 160 9.857 10.197 10.681 

}.Ql8 ],,.~ ı.IA\.3J>33 3. ~8 4. 987 5. 4CMI S. 099 ı.ou.& lM 9.17' U90 10.198 10.'1l!i 
1.1.88 1.M3 2.138 3.573 3.977 &. os,, 5. 433 s.1n 1.~'i s.ıH 9.21& 9.906 10.ass 10.845 
1.- ı &ıs -z;199 3.587 t.ı84 ;;.os1 s.834 &. m T: m-s.m 9:1tt !Ut~ ıo-.383 u.oe4 
1. 305 ı. 721 %.287 3.612 4.321 5.129 5.8" 1.187 7.992 8.331 9.756 9. 946 10.370 11.075 
1. 444 1 !l90 2.301 3.63:? 4.334 5.19.t 5.922 U31 7.817 8.339 9.767 9.949 10.479 
1. 450 1.992 z. 319 3. 871 4.4se :;. • s. 929 s. 121 1. 849 &806 9. 771 9. 950 10. 549 

15 tqrinievel 1927 kur'a ke§idesi: 
~ numaralı kuponu havi tahvilltın tediyesi lstanbulda: (22) türk lirası 

rariste: (491) f.rank, Jönevde; kambiyo ibraz fiatı üzere: 

leo 1.Me 2.14% 3.518 '-'13 4.9'8 s.113 e. '°° 1. ~ 8.•22 8.812 9. 569 ıo.169 10.82.~ 
8111. M7 Z. 193 3. 691 4. 452 4. 998 5.895 S.4a 7. 300 8."30 8.882 9.582 10.259 10.849 

1. 023 1. &92 2.294 3.8'4 4.415 5.0&& 5.701 8.480 7.701 8.458 8.931 9.608 10.288 10.883 
1.oso 1.n1 3.032 3.893 4.534 5.148 S.725 c.~ 1.118 8.4&8 8.947 9.613 10.398 10.005 
1.037 1.828 3.GU 3.710 U58 5.187 5.913 C.5" 7.717 8.496 8.959 9.619 10.433 10.908 
1.045 1.845 3.143 3.845 .f.581 5.200 5.935 6. 549 7.981 8.590 9.097 9.659 10.449 
1.044 1.939 3.148 3.90% .(.872 :l.208 5.938 6.599 8.o.18 8.812 9.118 9.868 10.533 
1.088 Z.OM 3.157 3.tle 4.707 5.280 5.91.'J 1.842 8.140 8.835 9.184 9.883 10.553 
1.291 Z.014 3.379 4.083 4.732 5A39 5.978 s. ~8.178 8.6.'>2 9.238 9.940 10.585 
1.859 2.043 3.435 4.15& 4.179 5M3 5.992 1.916 &198 8.732 9.250 9.943 10.645 
L5ıt %.082 3.502 4.313 4.873 5.444 t.30$ 6.949 8.229 8. 761 9.460 9.944 10.670 
ı.e ·- :.oes 3.G13 4.:!G 4.919 5.453 &348 1.ı ~- 8.338 8.779 9,50110.099 10.680 

• 
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l 
Matazalarının Bilômum T efrişat 

Hakiki Tenzili.tandan 
Levazımatı Fiatlarındaki 

İstifa de Ediniz 
Kupunla•da Tefrıtat için ipelc· Beyaz etyada.stor-

11 kumatlarcla lard ·,divar kA•tla
n ve pupaılal'da 

Velur ve sobelin 
kum•tlal'cfa 

Halılarda Mutambalarda 

o/0 40 0/025 o/o 20 o/v 15 o/O 10 ol• 5 
·-~Bu fırsatlar uzun mOddet devam edemiyeceğioden hemen istifadeye koı~ouz ~-· 

v AK 1 T ·~ ç kk ı ·ı A ı· 
K .... k .1" 1 ana a e vı aye ın ... 

uçu ı an arı d . 
• ll>Hersh ft ... IH. en· 

·••• •• •••Tarife••••••••. 
: 1 Detalık tana' MI : Balye • Çanakkale yolunun Çanakkaleden Ahlatlı burun k6yllne 
: ~ • • ~O : kadu olan 69 kilometroluk kısmının teaYiyei turabiye ve imallb 
: J • • tJ~ : amaiye inıaatı kapah zarf uauliyle münakasaya konulmuıtur. 

• 
· 4 • • 7~ : Bu inıaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Milnakaaa 20 
• ihtlvaç kalmavın- : tepiuiaani 930 per9embe günü saat 15 de Çanakkale villyettinde 
: cava kadar ( cuam' 100 : yapılacaktır. 
: 10 ckfa) 11.tn edil.. • k : mek az.ere malt/a : ~Gnakaıaya itirak edecekler teklif mektuplarını ve muvak at 
• Abo , _ .. ~ h ..ı."" • temınatlarını aynı günde aaat 15 e kadar Çanakkale valiliğine 
, ne.erlllJUoln er Oç a,,... ~ • I . 
· b· d 1 __ , : verme en lazımdır. , ır e a• ......... canen. 

ı satırı ıeçea ııantmn Julı ,.un ! Taliplerin mlinakaıa şartnamelerini Çanakkale· latanbul Balıke-
: için 5 er kuruş ıammolunur. • air lzmir bqmühendiıliklerinde mUtalea edebilecekleri Ye 15 lira 
' ......................... , b d li . . d' likl • d e e mullabıhnde Çanakkale Istanbul baımühen ıı erın en •e 

Para kazanmak lıter miainir? 
'ıınımlıra beylere kolay bir iş işini& ol

m dığı zamanlardan istifade 'deeeksintz 
~ • 4 araethda 'iDUfıctıt. JMarı~ul l8t' 
düncü vakıf han içinde unionkoltesriat 
(•). 

Takıitle - Hanımlara beylere ejbi· 
selik kumaşlar hanım[ara beylere hazır 

ısmarlama elbiseler Paltolar mantolar 

mu~ambalar htr nevi ıyakkaplan lastikler 
soonlar l!tanbul dördüncü vıkıfhan 

i~niçde Unionkoltesriat (4) 

Marsilya kiremitleri hakkında 
bir mntehauıı usta: - Plan 
ıertip fabrika inşa eder. Keza her kire· 
mit fabrikasına elzem olan hususi mar
silya kiremitler! . için zikzaklı rink biçi-

mi furunlır inşa eder. Adres Istanbul 
Sirkeci Şohinpaşa oteli Slavko Şot'kof (5) -----------

lı aranıyor - Sultınıhmet şehit 

Mehmet Paşa medresesi ! numarada 

Ankara yollar umum müdilrlüiilnden alabilecekleri ilin olunur. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlü~ünden: 

25,000 kilo kırmızı Selluloı kiğıdı. 
Kapab zarf uaulile aatın alınacak olan bu kiiıtlar 63X9S eh'· 

adında •• metre murabbaı 82 gram ııkletinde olacaklar. r aliplerin 
teminat mektuplarile beraber 24-11· 930 Pazartesi gOntı Galatada 
mObayaat komisyonuna mliracaatları. . .. ... 

Tütün inhisarı umumi 
müdirli~inden: 

Yusuf Kenan efendi okuyup yazması 
15 tefrin~evel ~928 lm(.9: ketidesi: vardır. Kendisine ış aramaktadır. As· 

~ ~umaraJı kkuponu havı tahvılatıa *fdıyeal: lstanbulda: (22) türk lira- kerliğini bitirn:ıiştir. 

(2500) yarda yeşil ve (5000) yarda beyaz yağlı kana.içe kapah 
zarf uıulile bilmDnakasa alınacaktır. Talip olanlann teminat mek
tuplarile beraber 29 Teşrin:sani 930 cumartesi ,UnO ... t tı de 
Calatada mObayaat komisyonuna müracaatları. 

•· Panste: (491) frank, Jönevde: kambiyo ibraz fiatı üzere. 

158 1.42.1 2.181 ::. 428 3. 007 ... 582 5. 378 l.!26 C..ır15 7.729 8.764 9.500 10.159 10.6751 
ı-:-o 1.«0 z.291 3. 4M 4. 013 4.802 5.479 &.259 &.797 7.736 8.777 9.506 ıo.234 10.121 Kirahk kagir hane ve 
1. o.14 1. sas ı.wr 3M9 4.022 .ı.1sı 5.490 a.281 &.80:l 1.-:-: 8.910 9.554 10.210 10.121 dük kan 
1.048 1. 639 2.980 3.509 -4.032 .f.8H 5.518 &.26-0 &.825 'i.977 9.026 9.658 10.307 10.859 Beşiktaıta Akaretlerde 30 ( mD-
1.088 1.852 3.01% 3.52'1 .f.IM 4.988 5.820 8.313 8.8" 8.063 9.lt8 9.872 lo.319 10.929 k 30 47) 45 47-63 83-99 
1.278 1.658 3.077 :ı.;;ss 4.179 5.130 5.880 8.370 6.884 8.2!'1 9.166 9.754 10.397 10.934 errer lı h' ı 1 , 1 3 ıs 19 20 
l.%8G L978 3.083 3.722 4.280 5.17S 5.699 6.423 6.901 8.330 !i.ı;:> 9.76~ 10.419 10.977 numara ane ere • ' ' ' 
1.291 2067 3.150 3.732 4.351 s.~ 5.8.=>S 8.-427 ti.935 8•380 9.219 9.975 10.448 10•9871 rr ükerrer 20,28,32,35 numaralı 
1.308 %.085 3.%17 3.757 4..359 5..249 5..800 8.5('~ G.951 8.489 9.229 9.~~7 10.486 10.991 I dükkanlar bilmüzayede icar edi-
1.SSZ %.109 3.233 3.797 4.389 5.274 5.940 8.512 8.971 8.477 9,:ı:;;; 10.029 10.55;> 10992 leceğinden ıehri halin 28 inci 
1.381 2.157 3.248 3.822 4.422 5.291 8.034 6.551 1.0:;1 S.684 !>.28110.030 10.598 11.0:>7 salı gününden itibaren yirmi gtin 
1.:17- :; ı~ı :l.2.54 3.865 4.42.1 5.317 • 'VIO 8.574 7.082 8.685 9.445 10.073 10.608 müddetle aleni mliıayedeye vaz 
1.398 2.171 3.372 3.866 4.471 5.3.55 8.18' G.E.:: 7.274 8.716 9 463 10.088 10.62.; edilmiştir. 

Talip olanlann ve daha ziyade 
malumat almalc isteyenlerin Teı· 
rinisaninin 19 uncu Çarşamba 

15 teşrinievel 1929 kur'a kefiedsi : 
.39 numaralı kur: onu havi tahvtlAtln tediyesi: lstanbulda: (22) tilrk lirası 

Paıiste: (491) frank, Jönevde: kambiyo ibraz fiİlb 117.ere. 

16' ill 169 
8.11 iJA 83,ı; 

991 • 1.000 
1. 021 • ı. 022 
t. 024 • 1. 025 
1. 5!8 • 1. 530 
l.m • 1.580 
1. tel • L 806 
\. 731 • 1. 735 
lGM • Z.090 
.. m ;/> z.21:-. 
l.m • z. 380 
1. 118 • 2. 620 
a. "1 • 3. 460 

3.631 
3. G~:J ill 3. 63.'; 
3. 841 ,. 3. 844 
3. s.ı;1 » 
3. 991 • 
4.378 , 

L9Zt • 
L981 > 
5.051 
5. 05.'J • 
s.m • 
5. '128 • 
l 82e • 
5.; 926 • 

5.930 
t.021 ill .. 025 
6. 048 • 8. 048 
6.050 
8. 142 • s. 150 
.. 178 • 8.180 

8. 811 • " 615 
s. 791 • 8. 795 
8.8'1 ... 865 
7.147 • 7. 950 
7. 9'6 • 7. 950 
&Nl 
8.045 
8. 051 • s. 0&5 

s. 371 na 8. 37:> 
8. 881 ili 8. 683 
8. 941 • 8. 942 
8. 944 • 8. 945 
9. 282 » 9. 285 
9. 481 » 9. 485 
9. 511 • 9. 515 

9. T46 
9. 748 • 9. 750 
10. 850 
10.850 

ıı. 066 l) ıı. 068 
1L070 

günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkiirda 54 numarada mntevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mez
kôrun saat on ücünden on betine 
kadar lstanbul evkaf mlidOriye· 
tinde idare enclimenine mOracaat 
etmeleri. 

Tamirat munakasaf1 
lstanbul Ziraat mektebi 

mudiriyetinden: 
Bedeli keıfi (9085) lira ıs kuruıtan ibaret buJunan Halkalıda 

kAin lıtanbul Ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptakı kqif •e 
prlnameai mucibince 19 Teşrinisani 930 tarıhine müıadif Çarpır.b• 
gOnü saat 14 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile miin~kaaaya 
•az edilmiıtir. Taliplerin ıeraiti anlamak için hergtln Defterdarblr 
binasında müesaesah iktisadiye mllbayaat komisyonu kitabetine •• 
mOnAkaaaya ittirak için de yevmi ihalede mezk6r komiıyonamya.; 
racaatları. 

- - -
Evkaf umum müdir-

lislinden: 
{100) ton la .amarin ve (400) ton kok kömürü kapalı zarf ı1911JU. 

münakuaya vazedilmittir. İhale 17 te,riniaani 930 pazarteıi pnü ,.. .. 
~ 15 te umum müdürlükte icra olunacağındaı. münakaaaya gir~ 
Tıcaret oduında kayitli bulunduğunu gösterir vesika ve teminatıaril• 
beraber mezkUr saatten evvel umum müdürlüğe ve 9artnameyi ıffr 
mek iıtiyenler de levazım memurluğuna, lıtanbul E ıkaf Levazılll 1110-
dürlüğüne mi:.-~ ... t eylemeleri. 

Mes'ul Müdür: Refik Ah-


