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llıış olduğundan istifa etmiştir. 

. •• ı· 

,--~--------------------·, 
Gazi Hz. 

Gazi Hz. dün Dolmabahçe 
sarayındaki dairelerinde meş 
gul olmuşlar ve hiçbir tarafa 
Çıkmamışlardır. 

İsmet Pş. 

C. H. F. Bu 106 bin lira ne olacak? 

Vilayet heyeti Defterdarlık mı işi gecik-
değişti tirdi,sindiklermi vermedi 

lııcbusan meclisinde ekseriyeti 
llıunafaza eden bir kabinenin bu 
1Ur~tle istifa etmiş o.lması _ ~i-ı 
Yası vaziyeti biraz daha muğlak 
~şekle sokmuştur. Fransız a-ı 
ran meclisi kanunu esasi itibari -
e bir hükumeti umumi siyaseti 

ne müteallik birmeseleden devir 
llı~ğe selahiyattardır. Fakat 
llııUı hakimiyetin asıl timsali 
~ebusan meclisi olduğu için fi
Yatta bu hakkını istimal et- • 

Kongreler başlayor, Maliye Vekaleti Adliyeye müracaat etti 
Cumartesi Ista~bula :111 Bt!g yeni ve Defterdardan da izahat istedi .. 

vazıyet/ izah ediyor • 

llıekte çok ihtiyatlı davranır . 
~u defaki hareketi, her halde 

geliyor Halk fırkası vilayet idare he-
Ankara, 10 ( Telefonla ) - y'etinin müddeti bitmiş ve ~ri

ardieu kabinesinin mebusan 
~tclisinde de yavaş yavaş kre-
dısini kaip etmekte olduğuna Diier meoanl arasında yıkıldı/ı onıak it> vakit haber alınabilen 
kani bulunmasından ileri gel- Errtncarı hOKilmet kona/ti 

~ K h .. l'ardieu ka· inesi niçin düşü- ou·· n Erzı.ncan ve ema -
liilınüştür?. L '""1r. muayyen ve 

Yalnız bir meseıeye münhasır •dd ı· ı ı ı ld ' 
~~v~~K~:~~~- u::::ıı ms~~1~:~~i ta şı et ı ze ze e er O U. 
~kkında istizah yapılmış ve 
~ransız Başvekili de kendine Tam malômat alınamamıştır. Hükômet 
'lils vuzuh ve kat'iyet ile hat- k ... b kt 
~-~eketini izah etmişti. ~u onagı, azı me . ep 
~U~ke;ele; esnası~da Tardıeu VC daireler yıkılan mebanı arasındadır .. 
1 bınesıne ısnat edılen kusur-
ardan en mühimmi ctiınhuriyet Nüfus zayiab ve mecruh adedi tesbit edilmektedir. 
~e layiklik prensiplerini ~aha d k J • • 
'Uvvetle müdafaa edememış ol Telgraf muhaberatı saat 19,22 ye ka ar esi mıştır 
11lasıdır. Hatta kabine azasın- ANKARA, 10 (Telefonla)- mamıştır. 
~~n iki zatın layiklik aleyhind_c Bugün buraya gelen bir habere Sıhhi muavenet hey'eti mü
b~ te~kilata mensup oldukları nazaran Erzincanda ehemmiyet temadi faali~tle yaralıları -top-
ı~e iddia edilmiştir. Şu hale li haııaratla ve birçok insanın ya lamakta ve tedavi etmektedir. 

~oı-e Tardieu kabinesi ay<ln ralanmasile neticelenen bir zel- Mecruhların adedi tesbit edilme 
v Cclis!~in s?l cen~he mens~p zele olmuştur. Bugün bu bapta miştir. Vilayet mülhakatından 
k e bu ıtıb3:r ıle radıkal ve radı- Dahiliyevekaletine malumat gel ise henüz malfimat gelmemiş
e~! s~sya.Iıst fırkasına taraftar miştir. Gelen resmi malumata tir. 
><Serıyetı tarafından ve daha zi E · d k' h k · · · • Yad d h'l' . .. 1 ~h 1 nazaran rzıncan a ı are etı Erzıncandan maada Kemah 

e a ı ı sıyaset mu " aza a- zda "f · im k d b' h · ' 
rı ile · ft'- d'I . d kt' ar nu usca zayıat o ama - ta a ır areketıarz vukua gel 

• .... at e ı mış eme ır. 1 b be b' k 1 dır di "' h be · · F • _ a era r ırço yara ı var . gı a r venlmektedır. 
lıiı ransada mal=? oldugu _veç Şiddetli geçtiği anlaşılan hare- Erzincan - Ankara telgraf 
t~~· b:ış~ı ~-aşına bı~ eks_enye_t ketiarzda bazı eski mebani e- muhaberatı saat 19, 22 ye kadar 
bir fn ke e ilkecekBcumbu~ıre~~- hemıniyetli suretle hasara uğ!'a inkıtaa uğramış bulunuyordu. 
~,,_ 1r 1a ydo _tur. unhunl.ıfçın_ .'1 mıştır. Hasara uğrayan binalar Muhabere, Erzincan telgrafha-
h-uet er aıma mu te ı cum- d h"kfi k - · · h -
llriyetçi fırkaların birleşmesin ~(anı; a u mket l o~akgı, nesdakiını~ asahrabeugrayl:_ın üst ka

Jen , ··t ırt kombinezonlara e gra ane ve me tep er zı ro- tın mu a re a atının alt 
'.~ti:-ı~ue:X::k~edir. Bu kombine lunmaktadı_r. Zelzele~e yarala- k_ata konmasile kabil olabilmit
lonıarda senelerdenberi başlıca nanlann mıktan henuz anlaşıl- tır. 
1ki çehre arzederler: Biri cüm
fUıi.yetçi fırkaların adet itibari
t en kuvvetlisi olan radikal 

Ve radikal sosyalist fırkası fir
ll_ıası altında teşkil edilen ekse
liyet, digeri de Marin grupu de 
~ılen demokrat ctiınhuriyctçiler 
:ttihadı etrafında dasa sağa mü
t'-'eccih olarak teşkil edilen ek , .. 
. •tıyet. Son seneler zarfında bu 
~ki nevi ekseriyetin başlıca hü
. linıet devirleriniHerriot iJ,e Po 
1~Care kabıncleri temsil et111iş
tir. Yalnız 1926 da Fransız fran 
kının sukutundan mütevellit 
t~~liıte iki ekseriyetin de teda
•lllü ile milli bir ittihat teşkili
ıe ve Herriot ile Poincarenin 
~n yana çaışmasına saik olmuş 

Şükrü Kaya Bey dün 
akşariı Ankaraya gitti 

• 

Vali ve kaymakamlar arasında vasi 
tebdiller yapılacağı doğru değildir .. 

Şilkrü Kaya 
B.in beyanatı 
Belediye intihabatı 

feshedilecek mi? 
Ancak tehlike zail olduktan , 

~nra bu fevkalade kombinezon Umumi miJfetllşllkler lhta11 
evam edememiş ve radikal sos tasavvuru 
list partisi hükumetten çekil Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. dün 

lııştir. sabah, saraydaki dairesinde ıehrimia 
~adikal ve radikal sosyalist de milkiye müfettiılerine icra ettir
tkasmın iştirak ve müzahare- eliği tetkikatın neticelerini tetkik ile 
ilden mahrum kalan bir kabi- meşğul olmuıtur. 

~e Yaşayabilmek için daima sag· Vekil B. öğleden sonra belediye cı. 
t ireıine ııelmit, tehir ve vilayet itleri 
enahtan muavin kuvvet ara- hakkıncı. vali B. ile ıörüımüt ve ak 
~ak mecburiyetinde kalmamak tamki ekapreıle ele Ankaraya barekel 
ır. etmittir. Vekil B. hareketinden evvel 

1
• ~una mukabil radikal sosya- belediye daireainde lstaabul matbuat 

hıa .. t fırkası da başlı başına biT mümeuillerini kabul etınittir. 
Şehrimizde ic:ra ettiği tetkiluıttaa 

• 11kfiınet teşkil edebilmek için iyi intibalar alan, ..,ı.;.. mecliaini salı 
.~'Yalistlerin muavenet ve mü- yilkıek ve kıymetli bulan Şükrü Ka- . 
~haretine muhtaçtır. Tardieu ya B. ııazetecilere beyanatta buluna .;ıQk'Q Kaya llıy 
't ııa sağa sapmamak ve bu au rak Ankarada üç ıün lıalacağnu, vel faatine bidim oldujunu anla , . !ar-
ttı kilete ait müstacel iılerle ittiııal ede dır. · 

ııı e bir gün sukut tehlikesine ceiini ve ~- giin~ lstanbula av: Tatbikatta, ealı:i itiyatlann tesirile 
~·aruz kalmamak için m!itead- det ecleceimı soyle.nıt ve ıunlan ili lıuı ufak noksanlar olabilir fakat za 
~defalar radikal sosyalistlere, ve etmitti: mania bunların llepai d~elecektir. 
ltııı aber çalışmak tekifinde bu- Vekil B. in beyanatı z.-. bu.kanunun ~ne luı~ar 
!) ;:ıuş ise de onların mutlaka "- lstanbulda ıureti mahauaacla ~!:it~~ :..ı::: ::::~~~ 
ı.~ iliye nezaretini elde etmek bir mesele ile defi! umumiyetle idari nan vali beye de, Tevlıit kanununun 
,. tbi karşısında bir netic~ye itleri ve yeni lranunlannın tatbika- tatbikatından mütevellit memnuniye-
<lsıı olamamıştır. tını tetkik etmelde meşgul oldum. Vi tini beyan etmittir 

llı l~tihabat zamanının yaklaş- liy~le belediy~. 1<;t~ilitını birleıtiren Vali B. de halk;n itleri eıkiıinden 
"<l~ıle Fransız Dahiliye nezare tevhıt kanunu_ wnıdunden daha ~vvel daha iyi bir tqkilat tarafından takip 
''ıtın ıemere vennege batla eh. Halbuki ye- edild'.. . .. l . ti' 

ehemmiyeti de gittikçe · bi · 1 k · ·L--" t tb'L-t ıgmı soy emıı r. a....._- nı r vazıyet o ma ıtı.,... .. e a ıaa - Müteakiben Şükrü Kaya B. benab-

Başvekil ismet Paşa Hz. cuma 
günü buradan lstanbula hare
ket edecektir. Başvekil Pş. ls
tanbulda iki gün kalacak ve pa
zar günü Ankaraya avdet ede
cektir. 

·--~~~~---=-

Tetkikat 
Gazi Hz. ne refakat 

eden müfettişlerin 
tetkikab devam ediyor 

Gazi Hz. ne tetkik seyahatle 
rinde refakat eden müşavir ve 
müfettişler şehrimizde halk ve 
dcvairle temaslara dün de de
vam etmişlerdir. 

Murabahacılık ve tefecilik 
meselesi tetkik olunurken bazı 
bankaların senede yüzde yirmi, 
yirmi beşe kadar çıkan yüksek 
faizlerle kredi yapmaları da na
zan dikkati celbctmiş ve bu hu
sustada tedbir alınması muvafık 
görülmüştür. 

Sıhhiye müsteşarı Hüsamet
tin B. de hastanelerin bazıları 
hakkında vaki olan şikayetleri 
tahkik ettirmektedir. Halkın u
mumi sıhhat işlerine ait şikayet 
!erle ehemmiyetle meşgul olan 
Hüsamettin Beyin tetkikatı es
nasında nuan dikkatini celbe,. 
den Hıfzıssıhha kanunu tatbika
tındaki noksanlarla sıhhiye mü 
dürü Ali Rıza B. ehemmiyetle 
meşgul olmaktadır. 

Dün sabah Vi!Ayettıe Vali 
muavini B. nezdinde sıhhiye ve 
polis mUdüTlerinin ittirakile ak
tolunan içtimada bu kantm mu
cibince 12 yaşına kadar çocukla 
mı sinemaları girmesi hakkın
daki takyidata bazı yerlerde ria
yet edilmediği mevzuu bahsol
muş ve şiddetli takibat yapılma 
sı tekarrür etmiştir. 

Çocukların gidebilecekleri si
nemalar hakkında Vekaletten is 
tizanda bulunulması muvafık 

ı 
göıiilmüştür. Bu hususta sine
macıların da mutalealan alına
rak çocuklara mahsus filmler i
çin matineler temini muhtemel 
dir. 

Saraya dün de istida ile vaki 
miiracaatlardan muhtacı tahkik 
göıiilenler ait olduğu müfettiş
lere havale olunmu5tur. 

Müfettişlerı tetkik ve tahkik 
ettilrleri hususata muteallik ra
porların miihım bir kısmım bi
tirilmiştir. 

Londra sefiri 
dvelet bankası 

mOdllrO mO 
oluyor? 

~·1 •ına ktadır. Bugünkü buhra- ta daha ziyade mü•kilat olacağını tah 
·• n , - fÖyle devam etmittir: .. it B ıı lllerkez noktası da yine bu min ediyorduk. En müşlıülpesentler . ..er '11/ 
e~rettir. ı bile bu kanunun, halkın leh ve men· ' Devamı beşinci sahifed•·. Ankara, 10 ( Telefonla ) 

lıu'l'~rdieunün yerine kim kabi-1 . . Londra sefirimiz Ferit B. in An 
lıa kUmetinin esası teşekklüne te olan .ve nihayet zümre müca dısıne daima hizmet edecek dev karada bir vazifeye tayini ihti-
1 s. olan muamma kolayca hal- delelerine istinat eden amil ve !et adamlarının bolluğunda ve malinden bahsolunmaktadn. 
ı~le~iyecektir. Şahısların rol ıınsurlar kolay kolay değişmez. feragat ~e m~h~etle çalqmala Devlet bankası umum mildilr 
ııı ~e.gışmekle esas mebusan Bununla beraber, Fransız de- rında mudeınıçtır. . lilğü, zikredilen vazifelerden bi-
tcıısınde ve hirtti memleket- mokrasisinin en büyük talii ken Zelıi MESUT rlnl tefkil etmektedir. 

Cevdet Kt•lm Bıy 

ne bir hey'eti müteşebbise geç
miştir. Hey'eti müteşebbise bu
günden itibaren faaliyete geçe
cektir. Halk frkası İstanı...-ı teş
kilatını tetkike memur hey'et 
reisi Ali B. dün bir muharriri
mize şubeyanatta bulunmuştur: 

- Nizamname mucibince vi
Iayet idare hey'f"tinin müddeti 

RDknıddln ve Ali Rıza Bıy/er 

hitama erip kongre neticesinde 
intihap edilecek hey'etin intiha
bına kadar mevcut vilayet hey'
eti ve diğerkri ifayı vazife et
mek rnevkiindedirler. Binaena
leyh ocak hey'etlerinden itiba
ren nahiye, kaza hey'etlerini in
tihap ve kongrenin küşadını te
min etmek üzere bir vilayet he
y' eti müteşebbisesi teşkil ettik. 
Bu hey'eti müteşebbise ile be
raber kongrelerin icrası için ik
tıza eden istihzaratı yapmakta
yız. Bugünlerde istihzarat bite
rek her tarafta intihap ve kon
grelere başlanacaktır. Vilayet 
hey'eti müteşebbisesi şu zevat
tan teşekkül etmiştir: 

Cevdet Kerim, Rükneddin, ı 
eczacı Necip, Şark Demiryolla
rı sabık komiseri Ali Rıza, sabık 
İstanbul müddeiumumisi Esat, 
sabık ticaret birliği katibi umu
misi Hüsnü, Sanayi ve Maadin 
Bankası şeflerinden İbrahim A
li B. ler. Yedek aza Salah Cin
roz B. Safiye Hüseyin H." 

Emir geldi .. 
Gayri mübadillere 
tevziata başlanıyor 

Gayri mübadillere tevziat 
emri ve bu tevziatın talimatna
mesi Ankaradan dün aeç vakit 
gelmi9tir. Pek yalanda faaliyete 
batlanacaktır. 

Ankaranın su ihtiyacı 
Ankara. 10 (Milliyet) - Çubun de 

resinden gelen suları büyük bir ha· 
vuzda toplıyarak Ankaraya iaal için 
Ankara telsizi civarında su yolu ve 
depo inşasına, faaliyetle devam edil
mektedir. Ancak bu auyun şehre vu
rtıdunda susuzluk derdi izale edilmek 
tedlr 

Sindikler, işin Defterdarlıkça ihmal edildiğini ve iş 
işten geçtikten sonra müracat yap1ldı~ını söyleyorl 'lr 

, Maliye V ekileti bir ihpar üzerine 
lıtanbul Defterclarhğmca tahaili li.
llDD ııelen bir mektum verııi üzerincje 
Adliye vekiletine müracaat etmiıtir. 

Umumi iıtihlak verııiıinia cari ol
duğu zamanda Avunduk :ııadelerin 
DIDamİ iıtihlak verıiaini Ysmeden 
büyük bir muamele yaptıkları 1 • ,. 
verilmiıti. 

Bu ihpar üzerine yapılan tc .J<; ı,n r 
ve tahkikat aeticeainde ı... müeue•e· 
nin 106 bin küıur liralık mektum bir 
verııi borcu olduiu anl&filiİııftır. 

Fakat bu ııraıla Avunduk zadele
rin heııabatına ifliı muuı ıinclilderi 
vazıyet etmiıler ve tahıilit yapılma· 
aıııtı. 

Maliye vekileti defterdarlıktan bu 
ft.l'ııinin niçin tahail eclilemecliiini 
IOnnuı, diııer taraftan da Adliye ve
kiletinin na:ııan dikkatini celbederek, 
ıindilr.lerin, hazinenin alacaiı verl'İYİ 
almaoma mini olacak tekilde r.are, 
ket ettiklerini bildirmiıtir. 

Avunduk zadelerin .ifliı mas.>s .rn 
ıindik intihap eclilen zevattan biri bu 
huıuıta demittir ki: 

- lflaı muamelatına vaziyet etti· 
jimiz zaman uaulen bir karar ittihaz 
etmiştik. Müflia Avunduk zadeler
ılcn matliıbatı olanlar nihayet bu aya 

HAdıseyi teyit eden fakat iıa .a t 
vermeyen Defterdar 

Şt/ık Bey 
kadar lll&lllfa müracaat edecekler ve Bu meaele haldıında dün bir muhar 
;. ..... ~k«h .... kaydettireceklerdi. .-iriıniz deft•dar Şefik B. le de sôrüır 

Bu müddet zarfında müracaat etmi müıtür. Mumaileyh diyor ki: 
:venlerin bili.hara vukubulacak taleplt- ' - Aldığınız bu haber doinıdur. 
rİ bizim tarafımızdan reıen nazarı dik Ben timdi buna bir fey ilin edecek • 
kate alınmıyacak, bu huıuıta ait ol vaziyette değilim. Bu bir muamele)? 
duğu mahkemeden bir hüküm iotihsa reımiyedir. Mecrayı tabiiııinde devam 
li icap eclece.ktir • ediyor. Dosyalar yanımda olmadlita 

Masaya vukubulan müracaatları dan ıize bu huıuıta fazla tıofsilit vo 
kaydettik, nihayet tayin edilen müd- izahat vettmiyeceğim.,. 
detin hitamından çolr. sonra lıtanbul 
defterdarhjından bir müracaat yapd .. • • 
dı ve Avunduk zadelerin 106 bin lr.ü 1930 senesi ilk tedrisat ver
'~..". liralık bir bo~cunun ~a~a_kk.uk et gisi de tahakkuk etmiş bulun· 
tiğı ve kaydmın ıcra11 bildınldı. k d Mali •-~ • t . d .. . . . . . ına ta ır. ye vc ....... e ın en 

Bu mıu;acaat ~ayrı !'~m~ ·~ ve Defterdarlıga gelen bir emirde 
bunu teaçil etmece ~yetimız yolı 'lk edri · · ikr 
ta. 929 ı t sat vergısın a· 

Mahltemeden bir karar iıtihsali i- miye meselesi Şurayı Devlette 
cap ettiii~ bil~ir~ik. . l~':"" ettiler! tetkik ve intaç edilinceye kadar 
f~t vakıt geçır~ıkl~n ıçın taleplen bu senenin vcrgı' sinden bir bir 
nı kabul etmefe ımkin yoktu. Meoe . , " . 
le budur ve biz sadece vazifemizi yap ~ıye alınmamasını bıldır-
tıı..., mıştır. 

Dahiliye Vtkili Bty celıt arasında •za Uı 6lJrlf/lyor 

Şehir meclisi dün teşkilat 
hudutlarını tayin etti 

Bu celsede Şükrü Kaya Bey de 
bulundu ve aza ile temaslar yaptı 
Şehir mecliıi dün birinci reiı ve- Dahiliye vekili mecli6te 

kili Sadeddin Ferit B. in riyaıetincle 
toplandı. Divan kitabet mevkiinde E- Bu 11rada Dahiliye vekili Şükriı 
tem izzet ve Sadi Beyler bulunuyor- Kaya B. de refakatinde yaverleri ilı 
du. Haıtalıjının devamına binaen Re beraber tetrif ederek oamiin locumda 
fik Ahmet Beyle Berline gitmek iıt.. ön •ırada ııazeteciler aruında yer .ı. 
yen Kara Muıtafa zade Ahmet B. e dL Hali içtimada bulunan aza vekilB,, 
on beşer ve lzmire gitmek iıtiyen Sa locada görünce alkıtladılar. Vekil B 
deddin Rıza B. e on gün mezuniyet birinci celıenin sonuna kadar müzak• 
verilmeoi kabul olundu. reyi büyük bir dikkat ve alika ile ta· 

kip ettiler, 
Darülbedayi mürakabe encümenine Mazbata, yeni teşlıil edilen Betik. 

Sadeddin Ferit, Abdülkadir Ziya Sa· tq belediye hududundan, lıtanbu • 
di, Feridun, Celal ve Tevfik Amir B. lun 500 küaur mahalleye münkaıem 
!erin intihabı tensip edildi. Bundan; olduğundan, Akbaba, Dereoeki, Kü
ıonra kavanin ve mülkiye encümeni- çükköy, Ki.htane köylerine tehir hu 
nin her kazadan iki azanın iştirakile dudu haricinde bırakıldıjından, Filor 
hazırladığı kaza ve nahiye hudutları· yanın hudut harici iken tehir hududu 
nın tadili hakkındaki mazbatanın mü dahiline almdıjmdan ve muhtelif ka 
:ııakereoine ııeçildi. Devamı beşinci sahi/ece 
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Can bahasına tecrübeler .. 

'llLLIYf.T l'l·:RSE 11111: 1 1 19t<J 

iCi ABERLER .• 
Tahdidi teslihat müzakeratı 

Konıisyon işini bitirdi. Şimdi iş umumi konferansa kaldı 

istinkaf I[ Atina mektubu 1 Buhran ! 

ilk müsbet hatve 

Nihayet terki teslihat 
projesi ikmal edildi 

)'ıldıza karşı "cehennem makinesi,, 
tavsiye eden ihtilalci 

yaptığı tecrübede nasıl telef oldu ? 

Reye iştirak .etme
yenler az değil ... 

Bulgar-Yunan 'A .k d · 
münasebatı merı a a ikhsadi Milletlerin terki teslihata taraftar 

\ - t 

Tahdidi teslihat komisyonu 
i§ini bitirdi. 

ATİNA, 7 (Milliyet) - İki 
taraftan da iddia edildiğine ba
kılrrsa iki taraf da biribirile an
laşmak .ırzusundadır. Buna rağ 
men iki '•arafın karşılıklı vaziye
ti hep öyle durgundur. Halbuki 
bu iyi bir şey değildir. 

Bütün devletler arasında tes 
lihatın tahdidi için umumi bir 
konferans akti hususunda ze
min hazırlamak için geçen ay 
toplanmış olan ihzarı komisyon 
hakikatte beş senelik bir maziye Atmadaki Bulgar sefiri iki 
maliktir. Fakat ihzari komisyo- memleket arasındaki muallak 
nun şimdiye kadar mesaisi va- mesaili halletmek, kat'i surette 
kıt vakıt sekteye oğramıştır. bir ticaret itilafı akdetmek için 

.• Nihayet şimdi işini bitinne- müzakerata giı:işmegi teklif et-
ge muvaffak olmuştur. Umumi ti. Muallaktaki mesailin çoğu 
konferansta münakasa edilmek pek öyle büyük bir ehemmiyeti 
üzere bütün maddeleri tesbit et- haiz şeylerden değildir. Bulgar 
miştir. Bu umumi mukavele 59 sefiri M. Kiosse İvanof tarafın
maddeliktir. Ordulaı·ın mevcu- dan vaki olan bu tesebbüs hak
du; askeri hizmetin devamı, ka- kında burada muhteİif tefsirler
ra silfiltlan, deniz silahları, ha- de bulunuldu. Neticede Yunan 
va silahlan. hariciye nazın M. Mihalakopu-

ı.Jevletlerin askeri masraf los tarafından bir tebliğ neşre-
lfJduılıamlde yapılan suıkııst tahkik"' n•tıct"nde meydana çıkarı/arı butçeleri, istihbarat, kimyevi dilmiştir. Bu tebliğde Bulgar -

bomba far, barut, d. q dntt ı•e kapsOf/cri harp vesaiti, daimi tahdidi tes- Yunan münasebatının son vazi-
1321 Şu~atı ıçinde "Topal,. bulunmuş ve bomba cinayetir.i\ lihat komisyonu, şikayetlerin yeti izah edilmektedir. Bu 

lakabile maruf bir Ermeninınl tertip etmiş olduklarından hak- dinlenmesi, ve nihai ahkama tebliğden anlaşılıyor ki Bulgar 
İsta~bul~a': Filibeye iki k~zı ile lannda öyle büyük bir tezahür müteallık olmak üzere 6 faslı sefiri tarafından doğrudan doğ-
-;eldıklerını ve orada komıte er yapılmıştır. ihtiva ediyor. ruya müzaker<\ta girişmek için 
kanile görü tükten sonra Sof- Sovvet Rusya ve Almanya teklif vaki olmuştur. Lakin bu Pro Ermeniya gazetesi , yaya geçerek Cenovadaıı gelen müzakerat esnasında halledile-
,enç bir Ermeni ile birleşip şeh Bu gazete altı ay evvel sui meyen mesai! çıkarsa bunların 

ri mezkur civarında kain "Bali kastın ikaı karargir olduğunu hakeme müracaat,\ suretile hal-
Efendi,, köyünün ilerisinde di- yazmıştı. !ini Bulgar hükllmeti kabul et-
namitli bomba tecrübeleri yap- 15 Şubat ve 1Mart1904 tarih . memektedir. İki taraf arasında 
tıklarım ve bu tecrübeler esna- li nüshalarında münderiç iki ma n1üzakeratüçsenedenberisürün 
sında iki müfsit şahsın telef o- kalade: Ermenilerin hukuku cemede kalmaktadır. Bulgar hü 
Jup kızların bir semti meçhule milliyelerinden ve tarihi hayat- kumeti Yunanistanaı 33 ,000 İs-gittiklerini ve burrların Trosak !arından uzwı uzadıya bahset-
komiteıi reislerinden oldukl~rı- tikten sonra Osmanlı hükiınıc viçre frangı tediye etmeği ka-
nı ve birisinin ~elçikalı bir mii tinden kötülük, Sultan Hami~ bul etmiştir. Fakat Bulgarista-

ten mezalim gördüklerini son nın mukabil talepleri vardır. Bu 
1. derece bizar olduklarını bundan talepler Yunan hükilınetince ka 

kurtulmak ve Ermeni mefkO.re bul edilmiyor. Yunanistanın da 

vaziyet fenadır 
VAŞİNGTON, 9 A.A. - tk 

tısadi inhitat :·;''ilinden Ameri 
ka ehalisinin 
göstcnnekte ol· 
duğu telaş vt 
merak son haf
ta zarfında M. 
Hoover'in yal· 
nız yüz elli mil
yon talep etme-

olup olmadıkları gelecek 
konferansa kadar tenevvür etmeli·· 

1 LONDRA 10 (A.A) - Tay- si projesini ikmal etmiştir. J3U 
mis gazetesi terki teslihat ko- proje ancak bir çerçevedir. Ve 
misyonunun elde ettiği en mü- bu çerçeveye peyderpey mu•t31: 
him muvaffakiyeti herhangi bir bel terki teslihat konferansları· 
hükumetin kendi askeri kuvvet- nın mukarreratı birer madde ııa 
!erinde yapacağı tahdidatı di- !inde derç ve ithal olunacaktır. 
ğer _bil~üml.e hükO.J:t?e;ıerin de Projenin ikmali münase!--etıle. 
aynı nısbetınde tenzılat yapma Lort Cecil bir nutuk ira lertere~ 

sine rağmen iş- l b • k ı · · · 
~~~ı me.c urı ı an prensıpm~n muahede taslağının terk: tı:su· 

sizliğe çaresa7. b~tun alakadarlarca kabul edıl- hat yolunda ilk müsbet h<ı veı~ 
olmak için kon mış olmasında buluyor. teşkil ettiğini söyledikten 60rıra 
greye vuku bu- milletlerin terki teslihatta halC' 
lan teklifler:r CENEVRE, lO A.A. - Dört katen taraftar olup olm:dık';:ı( 
kabulu takdiriı $enedenberi fasılalarla çalışan noktasını gelecek konferansa l<8 
de ihtiyar ed:' . Hoover ! terki teslihat komi9yonu niha- dar tenvir etmek lavın geldiğı· 
cek masarıfın ~ .. ı.lyar beş yüz yet dün terki teslihat muahede- ni ilave eylemistir. 
milyon dolardan daha aza baliğ -
olmıyacağı keyfiyetinden müs- F k b • • • t J ~ 
~~1;u':ı ~:~~~~~r~~;~~i~~;?1!1,~~ ransız a ınesının eşel' 
~~ü:ı!~~~:.1 etmiyeceğini be-ı külüne mani olan ne? 
VAŞİNGTON, 9 A.A. - M. • • 0 , • _ 

Hoover fazla masraf ihtiyarınr\R d"k }} .. t ·ı •t•}"f •. }"k 
istilzam edecek şekilde kongre- a l a ere gos erı en ı l a gırız ı ı 
ye yapılan teklifleri şiddetle ten "}"" "tti"h t k b• • • 
kit etmiş ve bu masrafların büt- ffil ıil 1 a a ITieSIIlln 
çede derpiş edilen miktarları t kk •• J •• " • " • J • 1 
dört büçuk milyar dolar nisbe- eşe u une manı yegane amı mıŞ· 
tinide tecavüz edeceğini söyle- PARİS, 10 A. A. - Bütün fından takviye olunacaktır. US" 

miştir. Müşarünileyh bütçe ha- gazeteler M. Laval'ın kabineyi zetelere göre iş basına geçrne5' 
ricindeki herhangi bir rakamın teşkile muvaffak olacağı muta- bir çokları tarafnıdan aızu olu·. 
vergilerin tezyidi manasına ge- leasında bulunuyorlar. Kalıine nan büyük milli ittihat kabi.,esı 
leceğini ilave etmiştir. M. Tardieu'yü meb'usan mecli-

F ransada kahine 
buhranı 

nin teşkilini imkan haridnv <; · sinde tutmuş olan ekseriyete is-
tinat edecek ve ayan meclisinin karan şey radikaller.:e gösterı· 
sol cenahındaki unsurlar tara- len itilafgirizliktir. 

sini istihsal etmek için her tür- hir takan iddialan vardır ki bun 

lhi fedakarlıkları ihtiyara karar ıları da Bulgaristan kabul et- PARİS, 10 A.A. - Radikal 
verdiklerini ve pek yakm vakit- mek istemiyor. Yunanistan ha- sosyalist grupu M. Laval tara-
te İstanbulda ve bazı mühim vi riciye nazırının ~bliğinden an- fından kendilerine resmen tek-

1. Birmanya Hindistan
dan ayrılıyor .. layetlerde filiyata geçerek evve !aşıldığına göre Atina hükfime- lif edilen dört nazareti M. Tar-

lemirde Hünkarın şahsını itlaf ti için iki memleket arasında dieu'nün iştiraki sebebile red-
ve imha ve badehu her tarafta lngilız murahhası Lord Robut Ctcil harpten kalma püzürlü mesaili deylemişlerdir. 
ikat eyliyecekleri nairei ihtilal bu tahdidi teslihat mukavelesi- halletmek için en emin vasıta FARİS, 9 A. A. - Radikal 
v~ iğtişaş i~e.Avrupa devletleri- ne itiraz etmişler ve şimdiye ka- hakeme müracaattir. Yunan hü sosyalist fırkasına mensup me
nın. ~e~alıkı O~~aı:ııye •e kar- 1 dar ileri sürdükleri ihtizari kayt kfimeti bu hususta Bulgaristan b'uslar evvelce vermiş olduklan 

S'. <t lı arabacı Mıgırrtıcın karoeşf sı fılı mudahalelennı davete ça- !arını birer muhtıra ile tekrar ın almış olduğu vaziyeti tenkit kararların hepsinde sebat etme-
Mıgırdı.ç Olıanes Garfpyan lı acaklannı yazmış. Mezkfir ga etmişlerdi K . d k l ediyor. Bulgar hükumeti hake- ı ğe ve bilhassa, Marin grupu a-

hendıs idig"i ve nevicat bır mad zete Pariste münteşir olup Er- ı· k lr. om! ıslyon ake .a • me gitnıeg"i kabul etmiyor; di-1. zasınm ela dahil bulunacağı bir · k · 1 . . .. • . ıyette a mıs o an ar no taı na 
c:.~i infilakiyenin murettip ve a- mem omıte erının murevvıcı ,_ b 'd · . "or. Yunan hükumeti noktai na kabineye girmemek hususunda-

fk • Jd v 'k 1 'k' zarw:rmı u suretle yenı en ılen ,, 
ı. ilı bulunan fabrika tarafından e arı o ugu ve zı .ro unan 1 ı .. .. ı d' zarında ısrar ediyor. Bulgaris- ki azimlerinden geri dönmeme-
gönderildigi bildirilmiş ve rner- makalenin meşhur Emıeni mu- surmu er ır. tan ile bir an evvel bu muallak , ğe karar vermişlerdir. 
kumanın dokuz Mart tarihinde harriri "Pirikyar,, tarafından ya İhzari komisyon devletlerin meseleleri halletmek istiyor.Bir PARİS, 9 A.A. - M. Heri-
c -na:r.e merasımı yapıldıo-,.v ı ve zıldığı cihetle haizi ehemmiyet askeri bütçelerini tahdit etmek · ·ı·f • 1 1 k ka ,. b" . - ıtı a a 'ası o ma ve t ı ır i ot, M. Laval ıle mülakatı esna-
! liseden mezarlığa kadar bin- görüldüğünden o vakit canibi suretİl'e teslihatın da tahdit edi· ticaret mukavelesi akti ile iki . sında radikal sosyalistlerin bu 
!erce komite efrat ve mensubi- sefaretten Hariciye Nezaretine leceği kanaatindedir. memleketin iktısadi münaseba- ·husustaki kararını M. Laval'e 
n nin cenaze arabasını takip ey giinderi~~iş, ve başkitabete veri İngiliz murahhası bunu uzun tını düzeltmek istiyor. Fakat tekrar bildirmi:tir. M. Lava! 
!edikleri, ve yüzlerce çelenkler !erek Hunkara arzolunmuştu. uzadıya müdafaa etmi tir. Fa- bunun icin iki tarafın doğrudan verdiği cevapta, parlaıneııtoda-

k<lim olunarak gayet muhte- (Bitmedi) kat Amerika murahhası buna doğruya müzakereye girişebil- ki bazı gruplar arasında mevcut 
şc.n ve mutantan merasim ya h lif Jd • l · y · mu a o ugunu te trar etınıs· mesi hususunda unanıstanın olan ihtilaftan, meb'usan ve a-

ldığr tahriratı mezkurede taf · 
s.ılen zikredilmi tir. İnmlterede işsiz.ler tır. istediği şey şudur: Bir neticeye yan meclislerindeki ekseriyetle-

Sofya şehrinde 0 gün umu- ı 6 " • · İhzari komisyon her mesele- vasıl olunamadığı takdirde ha- rin biribirinden farklı bulunma-
.ni bir fevkaladelik görülmesi· ~OND~A, ~ A.f.;. - Resmı ide ekseriyetle karar ittihaz et- keme müracaat edileceğinin sından dolayı bir temerküz ka-
.ıe ve şehrin bütün arabaları ce- ka~ıtl~re ~or~ bır .Kanunuevvel-

1

· miştir. Ekalliyette kalanların Bulgaristan tarafınaan müzake binesiteşkiline çalışmağa lüzum 
naze alayına tahsis olunarak d~ ışsızlenn adedi geç~~ hafta- muhalefetine rağmen müzake- rata girişmeden evvel kabul edil gördüğünü söylemiştir. M. La-
münakalatın durmasına ve Je- kıne nazaran 19•17.9. k!şı fazla · ratı bir neticeye vardıra bilmiş- j mesi... val, bu akşam M. Tardieu'yü ka 
nev erbabı mefscdeti ile Tropk olarak 2•305•639 kışıyı bulmuş- tir bul edecektir. 

tur ş" • d' • k f Bulgaristan bunu kabul etmi-
komitesinin orada birleşerek bu • . ım ı umumı on eransın ne 

1

· o·· .. 1.. k' 'k' t f M h · . 
mu .. hı'm tezahur" atta bulunın-ası- Geçen senerun ayni devresine v k t t l • 1 . k 1 yor. oru uyor ı ı ı ara ara- acar arıcıye nazın . a ı op anacagı mese esı a ı- d b · d h T · d k •· 
na karşı Bulgar Hükfimeti ta- g.ö~e.,bu mık~rda ı,ooz,7o9 ki- yor. Bu umumi içtimaın bir an: ~~n ·\-~ va,;ı~e\ a ~ ın ke a~.ı PEŞTE, 10 A.A. - Harici-
!ıammül edemiyerek rüesayı şilık.ır tezayut vardır. evvel aktini isteyenler vardır.· ~.r ıtı .. a a vaHsı lbo mk.a yb~"tü'.~ gbo- ye nazırı M. Valko izhar ettigvi 

f M • . . ' runmuyor. a u ı u n u 
'11e sedetin yirmi dört saat zar· Harp borçlan esela Almanya her vesıle ıle · 

111
esel 1 .h t halle<l'l arzu üzerine vazifesinden affe-

f d B l · k 1 b t k . . L''-' . e er nı aye ı emez d"l . . K ın a u garıstanı ter etme e- , unu e -rar etmıştır. a-.ın u· 1 d d d • 'ld' ı mış ve yenne ont Karolin 
rinı emretmiş ve Hiikfimeti Os· ~ ~SHİNGT?N, 9 A.A. - mumi konferansın toplanma3 m- şey er en e egı ır. tayin olunmuştur. Naibi alta-
maniye komiserliğinin vesayası. Hancıye ne~aretı oı:t~ya çıkarı-1 da o kadar aceleye Hizum görme _ . nat M. Horty M. Valkoyu ka-
nı hüsnü kabul ile iyi blr cemi- lan bazr Ş""ıalar hılafına ola· "enler de az 1 --ıd· B 'h ·kabule karşı 12 ret oldugu bil-_, , c eg ı. ır. u c. et d' · ld. - · Al bul ederek senelerden beri Maca 
le göstermi•tir. rak Amerika hükumetinin Avru Cemiyetı' Ak ·· .. ·· d k' ırı 'ıgme nazaran, manya . ' vamın onumu? e ı , .. İt 1 d b k d h k rıstana ifa ettiği hizmetlerden 

Rüesayı merkumenin sakin: pa devletleri tarafına harp borç- ay toplanısındaı tayin edilecek-!'-.. a ~~f ~n 
1 
aşd a. a a peh ç~k dolayı teşekkür etmiş ve mumai 

!ıulundu.klan otelde mahfuz 0 • !arına mahsuben yapılan tediy·a tir. · m~sten"ı u un ugunu ta mın leyhe bir resmini hediye etmiş-
ıı vedı sandık. de~u.ııd~kq tın muvakkaten ·tatiline imkan CENEVRE, 9 A.A. - İhza- caızdır. · 

Mihraceler, Hindistanda iki parlamento· 
nun lüzumundan bahsediyorlar 

LONDRA, 10 A.A. - Hin- bine arzedilecektir. Kon eratı!'.· 
distan konferansında Birmanya ta hazır bulunan mihra ... clertiill 
komisyonu tarafından bir karar distanda tek bir parlaıne torı 
ittihaz edilerek Bimıanyanm tesisine imkan gorülmnllit', t . 
Hindistandan ayrılması prensi-
binin İngilterece kabul edildiği- ciirde lıir> şimali Hindıst rıı:ı 1 

ne dair resmi bir tebliğ neşıedil ğeri mihraccliklcre ait ve ~' 
mesi temennisi izhar olunmuş- iki parlamentonun te k li •u 
tur. Bu karar konferansın tasvi- ı munda mutabık kalmısl rd r. 

Salış kooperatı • r 
İZMİR 10 (A.A) - İhtiya- yesile İzmir mıntaltasımla 

catına mebni istihsatatını biran kooperatifleri teşekklil edt'" d 'I 
evvel elden çıkarmakta olan zür tir. Bu gün bu kooperauf!er J{ . 
raa ihtiyacım temin ederek biri Cumaovasında ve besı t3• 
mahsullerin gelişi güzel ucuzca malpaşada olmak iizere attı 
satılmamasını temin etmek ga-1 ne teşekkül etmiştir. 

Kırklarelinde yeni 1 
nahiyeler 

ANKARA, 10 (Telefonla)
Kırklarelinde mevcut nahiyele
re ilaveten 12 tam teşekküllü 
nahiye daha teşkil edilmiştir. 

Dahiliye vekaleti için 
yeni bina 

Değişiklilc ! 
- 'ııt 

Valiler ve kaymakan1 

arasında ? 
tebeddülat mı yapı:aca"' 

Ankarı, 10 ( Miliiyet) - Al~:.~ 
mız mevsuk n1alüm.o.ta naı:aran ;..>• 
liye vekili Şü!<rü Kaya Beyin An, ş• 
raya avdetinde mü k:J" c ~':!rnurl•' Jş" 
rası~ d3 mü im b:ızı tc!ıcddülal ~ıi' 
cakhr. Bu meyanda wliler ar3'~,. 
da bazı tebeddüliıt icra11 !lıuk• 

ANKARA, 10 (Telefon) - dir • ı.J 
Yenişehirde Dikmen ve Çanka- Şimdilik Sarnsu ı, Eliızız, ~ayc• 

1 1 . valilikleri münhaldır. Hak·ri vı e~ıl• e. 1".'.alykı m~zın:e bır takrıp ıle ılı- hazırlamak yahut şimdiye ka- ri tahdidi teslihat komisyonu 1 CENEVRE, 9 A.A. - Rus- tır. 
tı 'I omıtesı tarafından "'ece d'd' . . ·va k ı t f nd ·ı · k ı .. dar yapılan bu tedivatı mezkur tah · ı teslıhat mukavelesıne ı,, nın omşu .an ara 1 an ı en 
B a~ıs' a6ı~ mrşl oldtı~ l#ld~n hükumetlere istikra"z şeklinde 1 ait layı!ıa hakkrr<!aki ranorıı ! süriilen ihtiraz! kaydin tahdidi 

ya yo ları arasındaki müsel esın vaziyeti coğrafiycıi itibarile ilı;~V•D• 
Dünyayı tartmış 1 içinde yeni müdafaa vekii.letinin rek muhtelif kazalar halinde 

u gafrf zka o\aamsı e e geçfrmege iade etmek maks~dına mattıf tetkik e miştir. . teslilıat konferansının tetkikına 
nuva a amıstır. ı • ı ı k d k' B · 

Yukarda tafsilen sureti icrası bir pliin hakkında tetkikatta bu • Alman murahhas hey'eti bu Jıra;-~ ması ıa kın a ı elçıka 
yazılan cenaze alayının kimler lunmadığını ttbliğ etmişı r. la~hanın hey'eti umumiyesi ale tek~ıfı R~s murahhasının .ı mu
için yapıldığı sonradan anlaşıl- Dünya altın piyasasının m\lra- y~ın?e rey •:ereceğini beyan et· lıalıf ~eyı?e.karşı 18 rey ıle ka
rmşur. . . . 'kabeye tabi tutulması hakkında mışfir. R~sy~n~? .~omsu~ar~ ta- bul ~dı~mıştır. Bunda~ so?r~ ra· 

Bu ~ki ~~nazenı.n bı.rı ~us ~r-ı Fransa yahut diger bir memle- rafından !lerı surulen ıhtıraz~ por ıttıfakla ka.bul edı~ı~tır. 
meni ıhtılal komıtesı reıslerın- ket il A 'k d b' . . kayde dmr hu raporda herhano-ı NOT:- Belçıka teklıfının yal 

k "C h n c men a arasın a ır ıtı- b' · •d b 1 1 " . d'ld' •. den olup Yıldıza arşı e e • laf yapıldı" d . 1 h b ır ıma a u unu mamasr hak- nız 18 rey ıle kabule ı ıgı bil-. · · ı· · tavsi gına aır 0 an a er k d Sovyet hh h • · d' ·1d· - · " T'" k' · eın makiııesı,, ı_stıma mı .. - de tekzip edilmektedir ın a 111ura as. ey etı ın. ıgıne gore,. ur ı~~nın b.u 
e eden ve bu ugurda tecrube- LO tarafından dermeyan edılen tek teklıf muvacehesınde mustenkıf 

Jer :aparken t lef olan Semoel S dNDRA, 9 A. A - M. lif Türk ve Sovvet murahhasla- ler arasında kaldığını tahmin 
Fayın.nanı digeri Hiristifor Mi- no7 er;;. Avam. kamarasmda nnın iki muhafı!, İtalya ve Al- müŞkül degildir. 
·a lvandır. Dıgeri yerli Ermem soru an ~ suale verdiği cevap-! man murahhaslarının iki müs- CENEVRE, 9 A.A. - İhza
o.r;i esi serı;;eıdel .inden Arnal t~ harp. rçl?nnın tes.,iycsi 'şi. tenkif reylerine karsı !?. rey ile ri tahdidi teslihat komisyonu, 
• k J lü Viram Şambuh Ken- nın :ye~ı ~::ı~ ıcaba:a go'.e reddedilmiştir.. • . mukavele proiesini kat'i surette 

dirvandır. tan~ımı Aı:'.1tnka ıle NOT: - Bu ıhzarı komısyon- ka'ıııl ettikten sonra S seneden 
~unlar Ermenı amalini istih- İngıltere .~~a~ı~~ muzakere ce- da temsil edile~ devl,.tlerin adc bef' ı.le'am etmekte olan mesai-

n·• ı;him hızmetlerde revan ettıeını ın ar etmıst'r. di 25 i mütec;.aviz olınası.ıa ve 2 sine n:hayet vermiŞtir. 

Nevyork, 10 (A.A) - 7 ıene tet- önünde insası kararlaştınlan • raptedileccktir. • . telı"~· 
k.ikat~':' sonra Dr1 Beyi, kürei arzını Dahiliye vekaleti binasının plan Kaymakamlar ra•ında va&• pcl1

' 

ıildetını 6,59ı~ooo.oo:o.c_ıoo,ooo,ooo, !arı hazırlanmış ve tasvip olun- d~!~1. Y.al!.'1a~e:ı.tbi ı.'!';,.r;;:ı::i, 11'~, 
ton olarak tabırun elınıttır. I D hil" b" .1 d mu urunun c ı ve rıı•ıı' I 

mustur. a ıye ınası ı er e kez memurları ile komi$•rl•r • ;r o 
' • 1111 • • - d"lm . d" .. "J B M h · ı· d · "kl"kl •--raı'I 

M d P. ınşa e ı esı uşunu en . . e emmıyet ı eğışı ı er "" 
a ame ıera Meclisi binasının önünde ve İk- mu,ıur. 

Fransız artisti Madame Pie- tısat, Nafıa Vekii.letlerinin arka Of kayınakamlı!:'11 1
,,,.. 

ra dünkü ekspresle Ankara'dan 1 larında inşa edilecektir. Vekalet Ankara. 10 (Mi1liyct) - ~aı.-ııtP' 
şehrimize gelmiştir. Madame binasının iki tarafında umum makaml,ğına Refahiye kaY ııgıı>-' 
p· h d ı · d k d J - E Zeki ve Refahiye kaymakam ır ıera seya atın en gayet mem- ıan arına uman an ıgı ve m- Silvan k"ymakamı Ncsip Beyler 
nundur ve Türkocag' ı sahnesin- niyeti umumiye müdürlügv ii bi- · ı d' yin eti ı ..... ı· er ır. •I, 
de verdiği oyunlar büyük bir naları yapılacaktır. l ( t tbı,. 
takdir uyandırmıştır. Kıymetli Dahiliye binasının ortasında Baren on ara nası n 
Fransız artisti bugünkü ekspres birkonferans ve merasim salonu edilecek ? e-
le Almanyaya müteveccihen ha yapılacakUr. • Ankara, 10 (Milliyet) - Mu~ ~ 
reket ediyor. Belki Almanyada Tapu sicili bd hususiy memurlarının Bar• p iti 
t ·ıı d ı p ı rctı tatbikleri icin vil .. et' ,tfen e~' f 
emsı er verme en evve o o- A k (M'IJ' ) T . - d ·ı cetv . . n ara. 10 ı ıyet -- opu sıcı !iye vek;Jetine gön e•ı en 11 vf 

nyada da btr kaç pıyc • oynaya- li nizamnamesi Htycti ve' lece tas· v kliletçe tetkik eı:lılmis ve hey< 
caktır dik ve neşredilmis+fr, 1 lüleye scvkcdilmiştir. 

ı 

' 



MlLLIYET EMSE 1 1 KANUNUEVVEL 1910 ,\ 

apor· bugün Gazi Hz. ne takdim ediliyor 
:---~~~~~~--~~--~~~~~~...;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lhtı•at haftası 
•• •• 

umagunu 
asarruf ve iktısat 
naftası başlıyor .. 
azı dükkan sahipleri 

iişkülat çıkarıyorlar?. 
~illi tasarruf ve İktısat cemi 
la.rafından tertip edilen yer 

~Uar haftası yarın sabahtan 
en başlıyacaktrr. 

J'f erli mallar haftasının İstan 
da diger şehirlerimize nispet 
~a revnaktar olması için i
eden bütün tedbirler alın
tır. 

llııgün şehirde reklam mahi
nde bazı küçük nümayişler 
1la.cak ve halk yarınki top
tı ve mlisamerelere bu suret
~Vet edilecektir. 
:ıı·~n İstanbul cihetinde Da
. -?1un konferans salonunda 
G tırkocağında Beyoğlunda 

a.latasaray konferans salo
'llda merasim ve müsamereler 

1la.caktır. 
Darülfünun konferans salo
da bahri ye bandosundan ma 

~ sinema da gösterilecektir. 
G;ılatasaray konferans salo-
1\d~ da Cümhuriyet gençler 

ı fı!j tarafından temsiller ve
'ttektir. Tayyareler zarif şekil 
. ~ tabedilmiş, tasarruf umde 
11\ı havi konfetiler serpecek 

lıı~alatasaray ve Darülfünun 
trans salonlarında hanım 

'Ctk in ek hatipler tarafından 
.;~ranslar verilecek. tasarruf 
ı~r ~· ısat mevzulan etrafında, 

• 1 tasarrufun kıymet ve ehem 
. Cti hakkında konferanslar i
ledilecektir. Bu akşamdan i
'ilren saat 19 dan 19,30 aka

radyoda da tasarruf ve mil-
;tısat mevzuları etrafında 
feranslar verilmiye başlıya

~tır 

t:~artesi gününden itiba
. b;ışhyacak olan vitrin müsa 
. sına 4 7 mağaza tarafından 
1
ilk edilmektedir. Bu rakam 
Ya ınühim ve şayanı dikkat 
dert cıkarmıstır. Bu dert su-
• • J .. 

, ~st<ınbulda bini mütecaviz 
~ıı olduğu halde bunların mü 

kaya iştirak etmemesi na
. dikkati celbetmiş vt keyfi

tetkik edildiği zaman bunla 

1 
l'erJi mallarını Avrupa malı 
'. Sattıktan, vitrin yaparak 

":ı."1 tnallan halka gö5:'.'erince 
· 
1 tnallan Avrupa malı diye 
ıyacaklarından bu suretle 

~ 1erilerini kaybedeceklerin
S korkdukları anlaşılmıştır. 
ilııayiimizin inkişafına sed 

tıı ve yerli mallarımızın ne
Ilı tıni halktan gizli yen bu mü 
~derdin meydana çıkması a
y d;ırlan harekete getirmiştir 

ı ~etli mallarımız aleyhindeki 
0tnplonun önüne geçilmesi 
llıüessir tedbirler alınacak-

Rapor hazır 
Gazi Hz.ne takdim 

edilecek rapor 

Nerede? 
Agop Nersisyan Ef. 

nereye gitti ? 

1 Maarifte l ikramiye! 
A vrupaya Mesele şurayı devlete 

G Ümrük ! l_M._a_h_k_en_ıe_ıe_~_de___.I 
Anlatıyor! 

talebe.. havale edildi 
Umum Müdürlük 

1stanbula 
nakledilecek mi? 

Ticaret odası dün rapo- Ortağına ve kardeşine Tedrisat vergisinden 

run noksanlarını hazırladı neler söylemiş... Cumartesi günü ikramiye alınabilir mi? Böyle bir şeye ihtimal 

Katil cinayeti mah
kemede anlatıyor .. 

Ticaret odasında Gazi Haz- Kalkoncukulluğuncla, Ermeni kili· h Ankara, 10 (Telefon) - İkramiye verilmeyor •• 
aeoi pasajında berber Agop Nerıiı- imti 8DI iıi hakkında Dahiliye ve maliye ve-

retlerine takdim edilmek üzere yan Ef. 17 ırün evvel ortağı Kosti A- klletlerinin noktai nazarı başveöletc Dün intipr eden bazı gazeteler 

Şahitler de dikkate" şayan 
izahat verdiler 

hazırlanmakta olan raporun son postol Efendiye: kazananlar gı·dı·yor bildirildi. Dahiliye vekaleti tarafın- gümrük muamelatında tüccarımızın 
N. ı dok ·· ·· b · k ı· ld ki b Bundan bir müddet evvel KaS<mpa 

mu .. taleasr dun" Oda ı"dare hey'etı" - lf&ll ona tor ıroturec:e- dan neoredllen "idare,, isimli bir mec azı muş ü ata duçar o u arını, u · h b A tah · ' şadalci kahvehanelerden birinde bir iUn, deyerek dükkii.ndan çıkmıt ve Hlikümet esa ına vrupaya sı Jeki mecmua vardır. Bu mecmua da· nun için Rüsumat umum müdürlüğ Ü 
tarafından yapılmıştır b' dah d'"-'-"-- d"' · · ı "d k ı· ı · tih · t ka arbede olmuş ve neticede Süleyman · ır a - onınemııtir. e gı ece ıse mezun annm ım an biliye vekaletinin tamimlerini de neş niin stanbııla naklini istemeğe rar 

Oda idare hey'eti dün akşam Agop 5-6 ay evvel Yedikulde otu· evrakının tetkiki bitmiş ve neticede reder. verdiklerini yazıyorlardı. Dün bu hu· isminde bir amele vurulara:C ölmüş, 
1 N bir kız f d• L-- b İdris, ve asker Mehmet yaralanmı•· saat 16,30 da top anmış, geç ran uvart isminde · ile nişan· 33 e en ı ..... anmıştır. Mecmuanın 2 kanunuevvel tarihli susta muhtelif yerlerde tetkikatta u ' 

· · d lanmış; bir müddet sonra da nikahlan Bu talebenin esamiııi maarif ernane nüshasında 11-12-929 tarihli ve 1630- lunduk. Gümrük mehafilinde tücca· !ardı. Büyük arbedeye yetişen zabıta 
vakta kadar ıçtıma evam et- f k 'k'h h k . b'ld" ·ı . t' B .. 1 rd h b" 1 b" 'lh kuvvetleri, elinde büyük bir bıçak 0 1. mıı, a at papas nı a ı enüz ıyma tıne ı ırı mıt ır. ugun e e arcı- 21 numara ile vilayetlere şu tamim rın oy e ır müracaatına ve bı aa-
mlştir. dıiı için Agop Ef. dükkanda yatıp rah havaleleri ile talimatnameyi muh yapıldı"ı kaydedilmektedir. sa umum müdürlüğün İstanbula nak duğu halde Yahyayı yakalamı~lardır. 

R r du··n teksı"r edı" lrek kalkın k · • s -----•- ela N · k ı k•ı ı k " li h' ih · Diln alhrceza mahkemesınde, Sülcv-apo a taımış. on_....r u- tevıme tupar ve 4etten geece - "1193 numaralı maarif sero-isi ka- ne ıç tım.alve.ril_memektedir. .. r.• . 
b 1 t manı öldürmekle ve İdris. Mehmedi 

Parça parça idare hey'eti aza- vartın kardeşleri Aırobun halini, bor tir . nununa tevfikan memurini maliyeye stanbul tıcaretını ve stanbul tuc 
f·ı· 1 ol d • • ı ·ı • kk 1 yaralamakfa mazn un olarak muhake sına tevzi edilmiştir. cu ı an o up ma ıgıru, eger varsa Talebe cumartesi günü maarif ema verilmekte bulunan yüzde bir ikra- car arını temsı eden yegane teşe Ü me edilmistir. 

Dün akşamki içtimada bil- b~~~ kendileri ödiyeceklerini aöyle- netine müracaat ederek son muamele miyeainin devamı itası 18-5-930 ve olan Ticaret odası ne böy
1
1eb?ir mü· Maznun. Yahya vakayı söyle anla 

nu .. er. leri yapılacak ye 15 güne kadar Avru 14H numaralı teadül kanunu ahkiimi racaat yapmış, ne de böy e ır mu-
hassa raporda yapılan tadilat ve Agop kayınbiraderlerine tuna bu- paya hareket edeceklerdir. le kabili telif görülmediğinden mcz· racaatı tasavvur etmiştir. Haber bir tıyor: 
iliiveler mevzuu bahsolmuştur. na diye 1000 liraya yakın borç gös- kur ikramiyenin 929 senesi haziranı ı ithaliit tacirinin bu husustaki şahsi - Hava gazi müteahhidi Ali Abba 

E 1• 1 . . 1 d tennİf. Nuvartın kardeıec-i: Ne kadar var? iptidasından itibaren verilmemesi vel mütalea ve temennilerine yalnış ma- sın yanında amclcyim. o gün akşama 
vve a yapı an ıçtıma ar a s beki.rk bu kaJ__ bo ·ı . kadar çalıştıktan sonra biraz yorgun 

rapor okunurken muhtelif bahis - en en ...,. rca Şehrimizdeki orta tahsil gösteren bu hususa ait bütçelerdeki tahsisatın na verı mesınden çıkmıştır . Juk almak istedim .. İskdc basındaki 
gcakirmişsin, ya evlenaen halin ne ola- mekteplerin talebe adedini vekllet mevkuf tutulması tamimen tebliğ olu Rbüsumat umum müdürlüğünün İs bu kahveye uidip bir kahve ısmarla-

ler üzerinde tevakkiif edimiş, ; sen aile besliyemiyecel<ıin, de- 1 • nur efendim.,, tan ula naklini istilzam ettirecek hiç b 
• I aormuştu. Yapı an ıstatistiklcre naza- dım .• Az sonra ask.er SüleVman . Meb 

bu bahisle alakadar olan ihtisas mıt er. ran ıehrimiı:dek.i muallim mekteple- Başvekalet, Dahiliye ve Maliye ve ~ir s~bep yo~ur. Netekim ihracat ve met geldiler .. Sonra nasıl ·oldu, ne ol 
Sahiplerinin mu'"taleaları dinle- Fakat nitan bozulmamaıı, sonra rın· de 700 , r-m·ı ve husuıi lise ve orta !<!!etlerinin ikramiye hakkındaki nok ıthalat noktaı nazarından İstanbul ka d 

200 r d h bo -~' d '" d h · · h · ı ı · Ad u ne bileyim, kahvede on altı kişi 'im' 'htı' h' 1 · d ıra a a rç ~-ı ve orta an mekteplerde de 11 bın" talebe vardrr .. tai nazarlarını Şurayı devlete vermi• ar e emmıyetı aız o an zmır, a b" d . , d 
nı ış ve ı sas sa ıp enn en k ol • ır en üzerıme sal ırdılar .. Bunların yo muf. Yalnız reanıt liselerin talebe mecmuu tir. ŞQrayı devlet bu mütaleatı tetkik na, Samsun ve saire gibi şehirlerimiz ba d k S 
bu mütalealarım rapor tadil e- Agop aıabi bir adam olmalıla bera 

9 
bindir. ederek kanaatını başvekalete bildire- de ba' müdürlüklerle idare edilmekte, ,ın a as er üleymanla Mehmet 

dilmek üzere veya rapora ilave ber hqına bir kaza gelmesine Ye ya cektir. Bundan sonra mesele Heyeti ayni müşkülatın onlar için de varit bulunuyordu .. Birde baktım bıçakları 
edilmek için tesbit etmeleri ri- inditihar etmesine ihtimal ven1mekıe- Millet mektepleri veldlede konuıuJacaktır . olması icap etmektedir. :;,ı :,~~:~·~·1i~ı1;;;d~e/e':,ı'~~ı;::.!::1~ 

ı B d r. . • . . Dahiliye vek!letinin başvekalete 
ca o unmuştu. u meyan a sa- Bu husuata yaptrimuz tahkikata Şehrımuıdeki ~illet mekteplerıne yazdığı tezkerede maliye memurları- yapıştım .. Amma onları ben mi vur-
nayi bahsi Halit Beye, ticareti göre 32 Yllflarında bulunan Agop ~ukayyet tale"".nın adedi 17500 oldu nın esasen bu itle muvazzaf oldukları D } d } k' dum, bunu bilmiyorum .. Zaten yedi 
bahriye kısmı ticareti bahriye Neraisyanın Nuvart ile on ay evvel gu halde ~n g~nl~!'~e bazılar!nın de saati mesai haricinde çalışmadıkları 0 an IYJCI J • ~'.° dayaklarla aklım ba~ımda değil-
müdiirü Zeki Beye, sair bahisle- Beyoğlu evlenme memurluğunda ni- v~m etmedıkierı gorillmektedi;. Bu ve ikramiye için de Heyeti vekile ka- So 1 d . d be "d 

k&lılan İera edilmiı ve bundan bir gıbller ~akkmda. gelen aon taı.~tna rarı !hım geldifi bildirilmektedir. n zaman ar a ote en rı en ga Vak'a mahallinde bulunan bazı 
ri de diger ihtisas sahiplerine ay evvel kızın kardeılcri Agoba: mey~ gore kaza ı~re heyetlerının k~ zeteler namına abone dolandırıcılığı kimseler hukuku umumiye şahidi ola 
havale edilmişti. - Sen artık aileye bakamauın ve rarı ile devam etmıyenlerden beşer li Kazanç vergı·sı· yapanlardan maada ticarethaneler na- rak dlnlenildiler. Bunlardan Akif Ef . 

Dünkü içtimada bu zevatın bu aileyi bota demiıler veBeyoğlu H ra ceza alınacaktır. ınrna dolandıncılıklar yapanlar da gördüklerini ~öyle anlatıyor : 
1 rl ğ .. • R nb t k ' M h peyda olmuştur. K h . b h . d . k !ı'l tesbit ettiği mutalealar okun- enme memu u una muraeaat ebniı ali e ÇO . Ütea hitlerden hiç Bunlar bazı vilayet ve kazalar bele - a venın . a çe_sın _e ıs _am 1 

• d'l • • lerae de bu itin mahkemeye ait oldu- D rillfUn d d . lı diyelerine mal nümunesi e a kata oynuyorduk. İçende bır agız munaza 
muş, tasvıp e ı mış ve rapora ı- ğu cevabını almıtlardrr. a . un a te naata bqlana • 1 1 • v Y ası oldu Mehmet! Y h ..... . 
•~ve olunmuştur. Al"kadarlar B d ela A bu M 2 ay oldu"u halde kaydü kabul için vergt a ınmamış. !okları göndererek sipariş bedelini al 1 d ·· e a ya sovuşuyor 
üt " u sıra a go n anilyada " dıktan sonra malı göndermemektedir ar ı. D~.r~en .. ef<n<lime sor!iyeyim. 
rapor hakkında Çok ketü··m dav- bulunan dayısından bir mektup gel- vaki ola_n müracaatlar el'in devam et Resmi davairle iş yapan mü Ka g b d B ı d -' ı ı !er. Dahiliye vek.fıleti bu eşhasın isim v a_ uyu u: .. aş_a 1 sanr,a ye_er 
ranınaktadırlar. Dünkü nüsha- mittir. Bu mektupta kendinin vaziye- mektedır. teahhitlerinl 926 senesindenberi !erinin tesbit edilerek vekalete gönde atılmaga ... tçerı gırd~ .. ~ahr~ _elın· 
mızda raporun hututu umumiye ti •orulmakta imiı. Söylediğine ::il- Fakat derslerin ilerilemiı ve sülü- kazanç vergisi vermedikleri ve rilmesini istemiştir. Bu gibi e•has hak de bıçak Suleymanın uzer~n~ yuruy_ot 

re son defa ötedenı..,,.; beriden aldığı san müddetinin de yaklaşmış olması . t'hk kl Idık! k' fanda takibat yapılacaktır. · d~ .. Koştum_. •.. Amma yetı~u_remedım 
sini yazmıştık. Raporda bunlar'- 200 lira ile Marsilyaya gittiği tahmin dolayısile bu müracaatlar kabul edil- ıs 1 a ~~ını a arı va. ~t • ki .. Bıçak butun hızıyla Suleymaııa 
dan başka bahisler yoktur ve edilmektedir. • memektedir. bundan yuzde 7 kazanç vergısı- Gıresun gümrük saplandı .. Bunun üzerine Yahyayı ite 
rapor biraz daha ihtisar edilmiş •, • _ __ Müracaatların ekserisi Hukuk fa- nin kesilmediği yapılan tetkikat •'d" l"ğ" !edim .• Dü tü .. F1kat eliıden bıçağını 

Z · · d 1 1 mu Ur U U alamadım .. Mehmedi de.1drı>i de vur bulunmaktadır. eynel Besı·m B. kültesine vaki olduğundan g•l•c•k netıcesın e an aşı mıştır. 
sene bu fakülteye gireceklerin bu se- S.imdiye kadar tahsil edilmi- Rüsumat iıtatiıtik kalemi mümey- du .. Sonradan oğrendik ki, kavgaya 

Rapor bugün Gazi Hazretle- b' · · f d 1 300 iyzi Şefik Bey, tekaüde ıevkedilen sebep, Yahyanın. bir zaman Mehme-
rine takdim edilmek üzere lku- Hnkumetin şahsıyetini r:be.;:ı~cda~~ı fa~l:v~~ac~;I at~hmin t:: yen bu kazanç vergisi mühim Gireson gümrük müdürü Haydar Be din arkasından ulu orta sövmesiy-

.. · · ş f"k B d" dilmektedir. bir yekun tutmaktadır. Maliye yin yerine tayin edilmiıtir. miş · 
sat muşavın e ı eye tev ı e- tahkl'r ettı' mı' ? ~ İ Ahmet 1-. · d k' s h"t t t 
dilecektir. Dün ticaret müdürlü Kuş palazı vekaleti stanbul defterdarlığı- Ticaret odasına hücum! le şehadet;.m~~l~n~~~ 1 • su sure . 
ğü de bu rapor hakkındaki mu- İZMİR 10 - Hükfunetin na emir vererek bu paranın der- lzmir, 10 (Huıusi) - Amerika ti 
taleanamesini ikmal etmiştir. şahsiyeti maneviyesini neşren 

1
Son :ünl~r~e b~z~-t•~te~_erde kuş hal tahsil edilmesini bildirmiş caret mÜ$teıarına verilen incirlerin kahve~::~~~~;~:~!i.m~:h':::'~ı:a~a 

Bu mutaleaname de bugun"' Şe- tahkir ettikleri iddiasile ağırce pa ~zıh ast~ ~gı goru
11

?'e te ıkr ·b. d ve bu noktanın şimdiye kadar bozuk olmadrfı bir tebliğ ile neıre- leyman sonra geldiler .. Çayını içtik 
hk . .1 H' u asta ı mua ım me te ın e · · 'h 1 d'ld'ğ' · dilmiıtir. M h k lk y h "k Beye tevdı' edı''-cektı'r. za ma emesıne ven en ızmet bu"'yu··k talebele d d örill nıçın ı ma e ı ı mı sormuş- ten sonra e met a tı, a yanı 

l'l ı<: r arasın a a g - .. . .. Gazeteler bu tekzibi netrettikten 
Ticaret müdürünün mütalea başmuharriri Zeynel Besim me- düğü için bütün lise ve orta mektep! tur. Dar senedenben terakum •onra verdikleri haberde ısrar ede- yanına gitti · 

s'ül müdi.irii Bedri Beylerin mu- lerde aşı yapılacaktır. Bu mekteple- eden bu vergi hakkında defter- rek ticaret odasına şiddetle hücum.,_ - Benim arkamdan sövüyormtq· 
namesi 20ksayd~eyikge~mektedir hakemelerine dün devam edildi; rin bir kaç. gün için tadil edilmeleri darlık derhal tetkikata baslamıs diyorlar. sun .. Ne anamı bırakıyorınuşsun n 
ve raporu en 1 no taı nazarına M .1 . k'll . muhtemeldır. tır · · Mu·· ellı'fe 25 kı'tap avradımı .. 

.. t hl'l t kt d" aznun gazetecı enn ve ı en y 'd k . gore a ı e me e ır. ..d f 1 1 enı en ongre - • - Dedi .. Yahya da· 
1 mu a aa anm yaptı ar. l k Sahtekar sarraflar verilecek.. - Sövs~m ne lazım gelir' diye ce· 

. Tic~ret odası tarafından ta~- Vekiller makalelerde hüku- yapı aca vap verdi .. 
dim edıl.ecek r. apo_ ra rap_ orun b_ır metin şahsıyetı' manevı'yesı"nı'n H k k f k be . Zat işlerinde yoklamaları es- dTI ica:het. ve saknayi odasında teşkil Bunun üzerine başladılar ka•gaya 
k h f d h d 1 h u u a ültesi tale cemıyeti nasında sahı'plerı· mu··racaat et- e i en ı tısas omisyonları meyanın- E • Yah 1 aç sa ı e e ı tısar e ı en ıi h d f · vvela ya hücum etti.. lk. ,,. ~ . . - e e ıttihaz olunmadığı ve bü- ilk aktettiği kongreyi hükümsüz ad· da Matbaacılık ve kitapçılık ihtisas 
!asası raptedılecektır. tün neşriyatı yalnız Halk fırka- dederek perşembe günü saat beşte miyen bir çok cüzdanların muh komisyonu da teşkil edildiğini yazmış çağı çeken de 0 oldu .. 

Türkocağında bütün asli azanın işti- tekir sarraflar eline geçtiği an- tık. En sonra, Ram!.· ismi-lele. o" ik 

Tenzilat nasıl yapılacak? 
Devlet demiryolları Dör~ yol ve 

Payyastan Haydarpaşaya sevkedile -
cek portakalları için bir nakliyat ik
ramiyesi ihdas ettiğini ticaret odası
na bildirmiştir. 

Bildirilen şekle göre ayni istasyon 
dan aynı 'ahıs tarafından sevkedilen 
portakallar yüz vagona baliğ olduğu 
takdirde idare nakliyat ücreti olarak 
aldığı paranın yüzde otuzunu ikrami 
ye olarak iade edecektir 

sının bazı elemanlarının tenki- rakile ikici bir kongre aktedecektir. !aşılmıştır. Bu hususta mühim Ahmet Ihsan Beyin riyasetind< ya~ında bir çocuk dinleııdı 
dinden ibaret olduğunu izah et- Bu i~t.mada Türk talebe birliğine fa, bazı sahtekarlıklar yapıldığı söy Hamdi Emin. M. Zekeriya. Ahmet Rei';..~~~d~~, 
tiler. kiilte namına gonderilecek murahhası 1 kt d " Halit. Al.ieddin Beylerle Alber Haym . 

Zeynel Besim ve Bedri Bey- lar intihap edilecektir . enme e ır. Beylerden teşekkül eden bu komis- - Ramı< .. 
1 · · • k be · · D" 1 Sarrafların eline geçen bu yon dün ilk içtimaını yapmı•tır. - Yaşın kac? enn sıyası ve ictimai vazivetle- Hu uk tale cemıyetı ıvanyo un

1 
•• • • " _ Onikı. 

• · da yeni binasına nakledilmi•tir. cuzdanlar hakkmdakı tahkıkat Bu içtimada müellifle tabi arasın· 
rinin hükumeti tahkir mahı"ye- • d ı y h , - -- , • 1111 • hitam bulunmuştur. Müfettiş- a mukave e yapılmamış ise tabiin - a yayı tanırmtS:n. 
tinde yazı yazmalarına müsait Hasekı· hastanesı· ' ıer tarafından uzun bir fezlek~ müellife kaç kitap vermesi icap ettiği - Hem~rim .. Aynı k5v '•ni• 
olup olmadığmın tesbiti ıçın gorüşülmüştür. 1 - Akrabaltgın var"ll» z B . yapılmaktadır. Komisyon böyle vaziyetlerde tabiin B"l , 

eynel esun ve Bedri Beyler Yapılan ihbarın aslı Köylü tenvir edilecek müellife 25 kitap verme•i icap ettiği' -
1 

mem · 
tarafından vali Kazan paşa ile k ne karar vermiştir. 1 - Düşmanlıgın' 
meb'uslardan Vasıf, Hacim Mu- yo •• İktısat vekaleti halk için zirai neş- M l d d k - Onu da bilmem. 
h "dd" H Ik f .. . . . . riyat yapacaktır. Her mıntaka çiftçisi Üessese er e O tor 1 _ Bildigini söyle oyle' .. 

3 1 ki ? ı m a ırkası sabık mute- Dun gazetenın bırı, Hasekı- nin ihtiyacına göre kitaplar yazıla- b 1 
ayı ar ne zaman. d" s rh f h . k Ef d b k ı me ı a ı ve me su Serbest nisa hastanesinde bazı yolsuz-, caktır. Bu kitaplar yalnız çiftçiyi de- U unaca M h d~n ım .. ;n .. •.0b· · a.,Jrn 

Üç aylıkların itası için zat işle~i mu fırka İzmir ocak reisi Ekrem luklar oldug'unu ve Sıhhiye müs, ğil aynı zamanda ufak bahçe sahiple Yeni hıfzıssıhha kanunu mucıbın· 'veh.me ındpotbın •krlmıd 
1 
~)i' 1~ ı:m 

hasebe memurlug· u tarafından . H Be f .. d l'k d d k . ll"d f 1 l 1 .. ı a yanın , ıça a <> •$ ". ~ ıcap ayri yler müda aa şahidi 0 _ te an Hüsamettin Beyin hasta- nnı " a a a ar e ece tır . ce e ı en aza ame e ça ıştıran mu- d '" K , d . 
eden bordrolar hazırlanmıştır. Maaşa ş esseselerde birer dokto b 1 d 1 um.... avl!'ayı ~rt->ı gu'\ uv um. 

ı h 
ayın 15 ile 20 si arasında başlanacak larak gösterildi. neyi ziyaretinden gayri mem- Bunlardan tavukçuluk, şarapçılık, k S hh" ..... r . u un ura., Bilahar· bı.lunarr. Y·•' sahitk:' 

&~ edı"ye ı"nti" ahı Muhakeme şahitlertn dinlen- - d d" konservecilik gibi her sınıfı alakadar ca tır._ 1 ıye m;ıd_urıyetı bu husus· ifadeleri nlrn"dU. 
tır, nun olarak ayrrldıgını kay e ı - eden neşriyata daha ziyade ehemmi- ta faalıyete geçmıştır . N"h , , hh" A. 

Maamafih pazartesi başlaması için mesi için Kanunuevvelin on altı d Ald - l' ·· S · ··d·· · · Ird f ı 1 ayet maznun. m '·' 1 ıt 
&.kırko"y ve Kadıköy sarfı mesai edilmektedir. İcap eden yor u. ıgımız ma umata go- yet verilecektir. anayı mu unyetı e ı ~n aza .a: Abbasın. Abdullahın müdafaa şahi 

h . kt sına talik edildi. re, Vekalet tarafından hastane- Yenı· kı"taplar halkın anlayacag" ı mhelhe kulla?da? _muesseselerı_n lıstesını olarak cebolunm•ların: stedı. V 
t hk

'k t ta sısat Defterdarlıktan almaca ır. R m h b b t k , . , "h sı ıye mu urıyetıne vermıştır. d b h" 1 . lb. . 3 k 
a 1 a 1 M d o a u u a ong resı den çıkarılan bır memurun 1 - tarzda tertip edilecektir. Neşriyatı ta- ?va u şa ıt erın ce ' ıçın 1 . 

l.tiilkiye müfettişleri tarafın u anya-Bursa hattı Ankara, 10 (Milliyet) - Romada barı üzerine yapılan bu neşriyat kip eden halk anlıyamadığı yerde zi- Salgın hastalıklar nıye bırakıldı. 
l'a im k 1 B k k"" Mudanya· Bursa hattı kumpanya- toplanacak olan beynelmilel Hububat asılsızdır. Hüsamettin B. Has- raat. fen memurlar~dan soracaktır. Umumi hıfzıssıhha kanunu muci· F eyzİnİn katli davası 

• ı,: pı a ta o an a ır oy Si hattın hükQmetimize devrini tek- kongresine Türkiyeden murahhas ola . 1 Zıraat mekteplerı bulunan yerlerde b" . 1 h t 1 1 ktl 
<\<1dık·· · tih b hk'k tı taneden gayrı memnun ° arak muallimler haftada bı"r ka• defa halka ınce sarı ve sa gın aa a ara a ~ oy ın a ~tı t~ 1 ~ lif etmi_şti~. ~ek.lif e~s itibarile mu- rak zıraat fen müşaviri Aziz ve İs- ' hastalarının mahfuz otomobillerde 
~bulmuştur. Şımdı Üsku- vafık gorulmuştur. Miizakereye ya- tanbul tohum isliih istasyonu müdü- ayrılmamıştır. tavukçuluk, bal yetiştirmek. şarapçı- nakli lazımdır. Sıhhat ve içtimai mu-
ltıtihabatı tetkik edilmekte- kında baslanacao<tır . rü Remzi Beyler istirak edeceklordir. . .. d lık hakkında -izahat verceklerdir . avenet vekaletinden viliyetlere gön-

.. ~u tetkikat ay başına ka-l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!İ!!!!!!iıı!i!i!ııii!i!ı!!i!!!.!!!!ıl!iim!!i!m Beledıye_ de hastane~ 1
f ar~ Kalmis apartımanı derilen emirde bu gibi hastaların açık 

1" eden sertabıp Esat Beyın aalı- . . ta ve herkesin merhametini tahrik •· 
l illa! edilecektir. yetinden memnundur. Sıhhiye Fethı B. Kalmıs apartrma!11: decek vaziyette nakledilmemesi bildi 
~alı gazetesi toplatıldı 1 müdür:yetine de ayni tarzda bir nı artık bı~akmıştır. İçerde hala rilmiştir . 
"d ihbar vaki olduğundan usu len bulunan bır kaç sanda~ya l'.akın Fındık yetiştiriliyor 
~ana, - Abdülkadir Kema- bu ihbar bir sıhhiye müfettişine da ~akloh.~nacak ve daıre kıraya 

:ı..·1~ tarafından neşredilen verılecektır İnebolu ve Cide kazalarında iyi pa 
:~ havale etmiştir · ra eder bir mahsul olan fındık yetiş-
~~ 1 

gazetesi mes'ul müdürü- ' • ein • ' Etabli vesikaları tirmek ve bu kazalar köylerine mecca 
•.g•tevkifı" u"zen"ne go··sterilen S t l yor f"d d g· tmak ,·,· h • ·d a ın a ını Yeni mukaveleye göre, etab- nen 1 an a ı ,ın USUBI ı a 
ı:. lıl tnüdür kanuni şartlan re bütçeıine 700 lira tahsisat konul-
~ oı li vesikaları dağıtılması, haken-
~tı llladıgından gazetenin in- Malik B.in koleksiyonunu lik meseleleri gibi hususatr bita m~~u;~ne alınacak fidanlar Ordu vi 
•;:na müsaade edilmemiş ve M 'f t 1 ı• tın" de s t al ktrr ••n aarı sa ın a ıyor.. raf azalar büro şeklinde bir mec- .. ye n a ın ınaca · 

'""' dağıtılan nüshalar top- Nahı.de Ed' H m 
r11Ştı. Darülfünun müderrislerinden lisle halledeceklerdir. Dün ilk ıp anı 

l~<ıhf ı· nu'' fus kan Un U Malik Beyin zengin bir suhur defa olarak bitaraf azalar M. Vefatı haberini dün verdiğimiz Ha •• seki hastanesi ve tibbiyemizin ilk ye 
ve maden koleksiyonu vardır. Rivas'ın riyasetinde bir seans ti'tirdig"i kadın hekimlerden Nahide 

... Us ıtıu'·d ·· · t" t f d k idare hty'ell intihabı için yanı/an i•/lma.. M 'f kAI · b k ı k · " d urıye 1 ara ın an anu " • aan ve a etı u O e sıyonu akdetmişlerdir. Edip Hanım arkadaşları ve meslek-
' n ~"•nin ahkamına uygun birse lıdare hey 'etı• ı·n tı·ha bı _yapıldı darülfünun namına satın alacak p 1 d da§larınınılıöz yaşları arasında defne ,••ıaufus. hali şahsi. umumi tescil o ı's mil üril yen'nde d·ı · ti' ah"d H d h k , " - tır. Koleksiyonu tetkik ve bir kı- .. ı mış r. ı e anımın a a pe 
~~~_1:_

1

e '!:·~~~~~~~~:~~;nların bir Milli İktısat ve tasarruf ce- idaresi yerine yeni hey'eti idare ymet biçmek üzere Darülfünun Polis müdürü Ali Rıza Be- genç yaşında ve bilhassa muvaffaki· 
"·~ yetle girdiği mesleğinde aşk ve şevki 
:}0 

111111<ri kanunu medeninin tat miyeti hey'eti umumiyesi dün azalarını intihap etmiştir. müderris muavinlerinden İbra- yin değişeceği hakkındaki şayia nfn hızını alamadan yene bu ~evk ıre 
ot;ı: n.fayri k•bili t>tbik hir hale Cemiyetin yeni hey'eti idare him Hakkı, Hamit Nafiz ve Ma- lardan bahsediliyordu. 6ir otopsi esnasında aldığı mikropla 
;,aına'nı··kanunl~r~.n r~nil.:riııi~ y1 T;caret ve Sanayi odası salonun sine Nizamettin Ali, l\bhlis E- arif emin muavinı· Tahı'r Beyler Polis müdürü Ali Rıza Be- tifo gib musibet bir hastalıktan vefat 
•• . . uzum !!orulmur;tur. Dıg· er · k · d ı, .. da içtima etmi$, bundan bir t V hb" D N · "' · d ·· kk b' k · · b k • • 'f. t · · etmesı pe zıya e teessür uyandırmış • ır •J. ,-c,-,i isk•n ka:ıur:o pro . . em. e ı, anrs, azmı .-un e. n m_ure_ .ep ır omısyon teş yın aş a uır vazı eye ayını . 

' · · · · · do - ru de - ildir. tH". Kederdide aılesinc beyanı taziyet 
ederiz. 

Unkapanında tütib deposunda Su 
leyman isminde birinin Feyzi ismi 
deki arkadaşını öldürmekle netice! 
nen cinayetin muhakeme~ine dün d" 
vam olunmuş ve müdafaa şahitlerini 
celbi için başka bir güne bıraktlmı 
tır. 

Türklüğü tahkir 
Türklüğü tahkir etmeftle maznı.: 

müteahhit Stavrinin karısı Marikant 
muhakemesine ikinci ceza mahk~me
nde başlanmıştır. Dünkü celsede Ki 
yakiçe, Anastasya ve Meliha nam! 
rında üç kadın dinlenmiştir. Müdaf 
şahitleri gelmediklerinden bun~rı 
celbine karar verilerek muhake 
başka güne talik olunmuştur. 

Arif Oruç Bey davası 
Yarın gazetesine İzmit vali 

si Eşref B. hakkında mektup y 
zan Mahir Ef. iki gün evvel k 
faletle serbest bırakılmıştı. F 
kat yeniden tevkif edilmiştir. 

Arif Oruç, mes'ül ıniidür Si 
leyman Tevfik Beylerin ve~d' 
!eri kefaletle tahliye istid1'a 
kabul edilmemi tir. Tahkik 
rlevam etmektedir 
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Sa• :ı 'c:t. t 

Zaruri bir mukabele ~~:~:~r;::;~f'.~~~ 
10 K. EVVEL 1930 

.~ •rııı 11111des/ "1111/iyet" lir 

-- ~ --- ..... !~~-·~~~ .. !T~~i .}~!}.ND!~ '" :''"" ·"' ij 
ıanbul. Son çıkan Darülbedayi mec- kadar uygunluk aramak abes- G . . . ~ j edecek ınuauaın hir fi'm .••••••• ( 

ı.ı:~~~;~9 ,".:~;;~~~~13 ~~~:ı~~~e~ı~noakuhdiutamb.enVeynaezddı.ık- tir. Asıl uygunlugu ruhta, ma- emıye girip Saklanan adam ! 

1 
............... ·········••t 

... nada, üslupta aramalıydınız. o . . -lngı·ı,·zceden- OFnuRıauALdtkNı ıs .. IkZAnunr•'"ı'ycuAmaTıtcR;ı o''asınU>&Nal ~o''·~Ao da ... 

iDAREHANE - Anlı:ara cadde•i l "V d · k T · · ·· t · · M Ş ·· k ·· Bf o: 100 Tel~ral adreıi: Milliyet, lı. ene 1 acın,, IDU erCIITII . U rU .ye 

AHONE ÜCRETLERi taciri tercümesinde üsliiba ait zaman tercıimeniz de aslı gıbi 
G Türkiye için Hanç için j o~arak yazdıı;ım. bi~ ~aç satır, bir şaheser _olu.rdu. Gemı uzak bır yolculuktan dö 1 _Çalışabilecek bir adam, de-

3 ayhjı 
400 

lııurut 800 kurut bılnıem neden, sıze ıtıdal ve mu Yo~~a •. vır~ul, n_oktay~ baka- nÜy?rdu. Genç kaptan bir an ev. di, atesçilerin yanına gidip ça- Mtı~y<i podrccanın ııhtı idaresindeki ve kuklıiarJııı nür<kkep 
6 .. 750 .. 1400 ,, l ~akcmenizi ka~.bettirmiş: O~u: r~k, soyhyen~n bıle ı:na~ası~ı vel lngiltereye dönmek için çok Iışsın!.. + PİKOLİLAR TfY A TR OSU 

12 .. 1400 .. 270~ .. ly~nlara karşı hu:ıne.t vecıb~sını g~ç anlıyaı;agı, he!~ dmlıyenın sabırsızdı. Bu sebepsiz değildi; Fakat birdenbire meçhul ada- ı . . . 
- ·~ • ~ . bıl~ aklınıza get_ırmıycrek çok hıç te ne ~lem ek okıunu,1u ~nlı- ı Genç ve güzel bir kadın orada mm yaptığı bir bareket kapta- '.~k tcm'll'. paıaı gunil -•aı ı 5 ıe maıin. 

Gelen evrak gerı venlmez bagıran hak kazanır., zannına yamıyacagı uzun, kansık cum-lkendisini bekliyordu Kaptaıı nm na· a d"kk t" · lb tt. B + <.ıştlcr hıleı s•tışına dr11m eımekıedir 
Müdct.. d.. ·· .. .. . _ . ' z rı t a mı ce e ı. u •••••• ... 

ti l'eç•n nıiıhalar 10 lı:uru' u.~muşsunuz. . . . 1 l~lerı sıralamak .?'anfet değil- memleketine avrlet eder etmez kirli adamın yüzüne dikkatle•••••• .......... .. 
tur. Guete ve matbaaya ait iıler kı Sh:~s~ear~., .ın takdı~ı hak: dır. Hele lllın_u boyl·.

1 
yaptıktı_ın '.bu ırn_dınla edenece~ti. . . , baktı. . C0080CCICCC•• ••• •114141NMİ~••114'1 

~İll müdiriyete müracut edillt. d"~d~ ı ~ozlerımÇ~ ha.na hı tap ~ sonra muah~zc eden.ere; kaı~ı Epı Lamandanberı sevışıyor-i O da kendısine dikkatle bakı ti< k:\ııuııcı d p.-r;tınbc akşıını "" ·11..10 ıc , _ ı<ı ~Aııu •ıc ı d 
Oazet..,is illnlarnı meo'uliyetini .~.kmdıı:_ho.am1 azh .. udnkb~ ben o b~- lfrnbda ~~bda :-oylenmek. lııç marı- 1 !ardı .. Fakat ka~tan iki aylık u- yordu. Kaptan bir şey diyeme- cum.ı ı inü '"" ıs,.ıo tc ın.ıliııc ı•lırık 

lıabul et... yu a ı a ey ın e ır ııey yaz- et. egıl ır . .be::~:endd . 1 zun. bır_ yolcııluga çıkmak mec: 1 di. İ 
madım. . . I llk perdedeı. uç cumle seçıp 1 burıyetınrle kalınca evlenmelen Menemecliıti bir his onu tit- fRANSJZ T YA TRQSLJNDA 

Bugünkü hava ~eselenın. b~na aıt o~a~ cep-, bunların nasıl bolünebileceğinij de bir müddet daha gecikmis- · retiyordu. 
l"'"a hııırt,• en ··oi. J."i •n •• 10 hesı pek basıtttr: Ben sızın ter-ı bemlcn soruyorsunuz. Hemen. ti · . Ge ç aem· , b"t· b d ınc~hwr plyıni<ı 
,,. • ' ~ .. . . . .. 1 d . . .. . . . - . . n .... ı za t ıne u a anır ALFRED CORTOT 

cltrece idi. Bugün rıı"ljtr lodo; c~enız . .'cın ~oy e emısım: . soylıyeyım kı l?u _ yaı:tı~ınız; Vazifesini ikinciye bırakarak: bırakıp gitmesi için işaret et-
... ~.ı. hın bulutlu olacılıaır. . 1:tt.rcumede bazan, hususıle. -ben de- pek nazıkane tabır bu 1 kamarasına inmişti. Biraz son- ı ti. 

ılk ıkı perdede sahneye_ sıkıntı ı ıamazsam mazur v,örünüz am - 'ra kapıya hafifçe vurulduğunu . . ıuılıııdın llıi ~o'"" ı cııltttl•tıı. 

L ~~ 
verecek kadar uzun cuRJleler ma- mu~alii.tadır. göz boyayı-! duydu. Kapıda geminin za- Adamı ıçerıye aldıktan son- l\on>crleıın progrtım ıhaıro gıte• i· J< ıdık edilm'! ve {ifdtr h!lel 

t- lildi. , var.. cılıktır ukalalıktır Cünkü mu·· b·tı · d h. · ·· ·· d"' A 1 ra kamaranın kapısını kapadı. -ımını devam cın:cklcdı·r. -• _ : , . .. • , · . - ı enn en ırı gorun u. r- . . · 
nu~~z buna mukabıl ne dıyorsu- nekkit musahh~h . değildir. B~r kasında da üstü basr sim siyah, 1 . I.k~si d~ . ay~kta dur~,r?.rlar, ···=········ • ••••@•N=••• 

d 
". . . ey satın almak ıstıyen adam bır yüzü gözü kara bir adam bek-' bırıbırlerını dıkkatle suzuyor- M" "f b" . 'h l ~ 

Kasım paşa - Dolap ere Çoğu e1>e~ın baş .. tarafıı:a ısa bınayı hegenmezse mühendisi ı !iyonlu. Gene gemici kaptanı ~e: lardı. uessı ır ırti a A•k desise saad11t, 
İnııanlarda yeniye ve değişik- ~~t a~den .stJkız ?~ cuır_ıleoın. ha: l ona "s~n d~ha -~yi~iı~i J-'.aP ba~a !aınladı ve: . Fakat bu kirli adamın gözle- r,.bıoıı \leh\"• 'ielıi .. de r lara ' 1 t '. 

l•<te kan1ı garip bir meyil var... ~ e~ 1>ahne ıçın agrr telakkı lım., dıyemıcegı gıbı, bır eserın _ Size bunu getiriyorum. rinde acı bir istihza vardı. Söze di Beyin tetıcıadt<i '\luhendis Ab- ' 
8

' ~ 
robised;n tutun da isme ve cis- edılebılecek dere~~de uzun ol - kusurunu söyliyen miinckkide Kimse görmeden "emive bin-1 ilk başlıyan 0 oldu: dUlkıdir 8eziıı daym Sab•k ccmlyed '. 

me kadar ... Ga
liba bunun önü- duğunu be~ ~e bılıyoruIT}·:· de "sen daha kusursu/,unu yaz miş .. İngiltercve gidiyo~ .. Sakı - Demek ki r ık 1 L·mumiyci llelcdiye aıa,ından ,. 

. . . . Ey. pek ala, o halde sızın de bakalım,. denemez. l2r.dı-ı erde sim(ii bulu ıkar .. , . ~ t e': ~ne- \!illi >igoıra jirkeıi mıidtlrll '11ublı-
ne geç~ek ıçın. olmalı kı ~ı:ıı- '!1evcudiy.etind~n habe~_dar olrlu Bununla beraber. zanneder dık .. g Y P ç ceksınız ... Çok ıyı.. Çok ıyı.. tin ':'ev'm Hev mıipııli oldu!u 
kah) ı ıcat etmışler.. Bu degış- gunuz bır şeyı ben soylersem misiniz ki 0 cümleleri daha anr Genr kaı>tan ka g tt - Evet.. Evlenmeğe karar k m•er hamlı)l;ınden rehıyap ola· 
me ve egış ırme. mer - . . a ·mıza mı tecavuz etmı_ş o u- !aşılır şekle koymanın çaresi Karsısı~a getirilen mechul ada- ver ı . . . ı~n :1 se.n en uzun za · •'"' ec- ur• 

1 
,., d 

-. ı· akı hele ıh kk .. . l ... pıya ı ı. d"k c·· k'" d mıı·aralı: lrtlhııeııl"' . 1 < . l h bn 

son zama~larda bılhassa ısımle- rum? Y _cıksa z'.1-n;ıı;ıızca bır ku- Y?ktur? Mücerret sizin 0 hüsnii ma baktı. Böyle parn vermeden manda~ber~. ~~ç bır ~aber a~rn- ıldtk. Cenaıe,ı bugün •aaı un birde 
re. m. us. llat oldu. Hı~ kımse_ken ı surun bıle_rek ırtıkab.ı onu ma- nıyev• hamli kabil olmıyan ha- gem ive bierek saklananlara ilk madı. Öldugune hukmettık .. 1 

1 
l>m•nbeyde 1-.ır ıoku~ındı tO nu-

d d b b k 1 k J l , k ı B d ı k ı k d 1 maıa.ı hsne,indtn kaldırılarak ı-:.n 
. ı ıs~?, en, a asının u ag~na 1 zur mu gosterrı:e azım ge .. ır. re et tarzı?ıza karşı bir ulfı:-ıvü defa tesadüf etmiyordu. . en . u a an o a ını a mak 1 dillid,ki aile kıl·mı, nını dcfoedile 
üflediğı ısı~den _n;emnun degıl. Dı~::>rsunuz kı, .?u uz:ın. cun;- 1 c~nap es~r~ ?lmak üzere ışte . .. . . _ ıstednn. 
Anadan dogma ısım taşıyanları leler a~lrnd~ d~ oy le., ımış, sız cuınlelerınızı ve daha anlaşılır ıpek kumaıılarrmı azgrn sulara _ Çok iyi .. Fakat 0 kadının! ccktir. _.,_~:_rahmet eyleain 
içimizde potin kundura gıyen- de eserın "vrrgul ve noktasrna musahhah şekillerini aşağıya giydirecek, hulasa servetimi bir kocası sağdır. İşte kar&rmzda Musadere malından 18 77 
ter ~a?ar e~der. B:ı sistem so- k~dar aslı!1a .s~dık,, kalarak ter- yazıyo~?m: anda mahvedecek olan teJ:ı~ikeli 1 duruyor ... Ah, bu geminin sür- metre mikaba muadil 435 adet 
kak ısımlenne de sırayet etti ... cü:rıe etmışsınız. 1. - Aklımz, dalgaların asil kayalarr hatrrlamadan, kılıseye atini arttırıp bir an evvel vasıl k k t ·ı 212 k"l h · 

ı lşte bunun için o cümlelerin . el a· . "b" I k . .d. b k dd b" ayın eres esı e ı o ce rı stanbulun yeni sokak isimleri- ... •v• • • • ve zengın. e1? ısı gı ı, u a tı- gı ıp u mu a e ·taş ınanın olmak için bir çare yok mudur?. in a T ·· t · · •t 1 ı ilmi budur l 11marıc<1 akı.,~ 
ne göre bir mektup o-önderin de ılade ettı~ı bazı. /~kır ve man~- csret ıı-. emıle.rınin ketenden ka- manzaraçını görebilir miy- · n k~ san ı muş e;ısıne aı 0

: dan 1•11.baren 

bak 1
. . , " /ar hazledılmeksızrn kısaltılabı- natlarıle selamladıkları muhte- dim, Bu istihzalr bir sualdi. ma uzere kerestenın metre mı-ın ge ır mı. v • • • • • •• • G k h · drl f · k b 15 r d h · · k"l G L O R Y A lecep;ınr zannetmıyor .. mussu- ~em yelkenli gemilerinizle bera Tashihi: "Ah! 0 tehlikeli ka- ene aptan 1 e mı zapte- a ı ıra a~. ce rının 1 osu 1 

İşte bu isim değiştirme hızi- nuz: . . . ber engin denizlerde do/aşı- yalar! o tehlikeli kayalar ki na- derek: . 80 kuruştan ı;ıuz~yedeye çıka- • S 1 N E .1\\ A S 
1 

N l) A 
le olacak, hükfunet Kasımpaşa- Sızın -hıç bır nezahet ve ter yor.,. zik gemime carpınca baharatı- - Mademkı sen sagsın, o hal rılmıştır. Talıplenn Haydarpa- FERAH 
nın ismini değiştirip (Dolapde- biye kayd.~na ehemmiyet v~r~i. Tashihi: "Muhteşem yelken-ımı dalgalara' saçabilir, ipek ku- de ben de senin z~vcenle evlen- şa~a Orm_:ın muam~lat ıı:ıemu~: ..._..._ • .....~~ 
re) yapmış. Bizim tahrir müdü- y:rek-. ~açam~~lı. ve ad~. b.~rı/i gemileriniz engin denizlerde mas/arımı azgm sulara giydire- mekten vaz geç~~ım. . lug"?na muracaatla ıhalesıne ~u SiNEMADA ~ 
rü Etem İzzet, "Şehir meclisin- soz tsbıyesı., dedıgınız şu sozu- dolaşıyor. Ulak ticaret gemi/eril bilir, huliı1>a. servetimi bir anda\ - Çok te~~kkur ~d~rı:n. s~~ıf 24/ 121930 çarşamb~ gu- ~ 
de azadır" hemen meseleye mu me bakınız: ketenden kanatlarile onlarr dal mahvedebilır! Onları hatırla- Bu teşekkur de bır ıstıhzadan nu saat 14 te pey akçelerıle Üs Azı• z BE ~ 
dahale etmiş ve Kasımpaşa mer "S~~~spı;are ~ibi .. lngiliz~e! galann asil ve :1.engin efe~disi madan hiç kiliseye gidebilir başka bir şey değildi. küdar Kaymakamlığında haZir , 
bumun Tilrkiyeye olan hizmet- metnr .u~e.rın~e bıl: tur!ü tel?ı;-1 gibi, selamlıyorlar. Aklınız da miydim? Hiç o mukaddes taş bi Bu konuşma burada kaldı. Bi- bulunmaları. Avrupanın ,e Amcrikanıd ~ 
!erini sayıp dökerek, ancak is- le re gır_ı~ılmış .. derın bır şsırın 'hunlarla .bera~r engin d~nizler naıır~ . man_za~asma tahammül ribirlerine söyliyecek fazla bir - j takdir 'e hayretlerini ıopııı- ~ 
mi kurtarmağa ve eskisi gibi eserlerrnı t~rc?_me ı:derk~ıı uğ- de cevelan edıyor!., edebılrr mıydım?.,. şeyleri yoktu. Fakat iki erkek yordu. ) yan bu bllyük Tllrk 1an'11tkA· ~ 
Kasrmpaşaya Kasımpaşa rlenil- r~nrlııcak guçluklerı takdır ede-j 2 - "Bir kum saatine bakar- İste, hiç borcum olm_adığı h.al de biribirlerine karşı kalbinde O gece kaptan buhranlı bir ) rlle birlikte bu gece: ~ 
mesi kararını almağa muvaffak rız... ken, deniz altındaki kumlarr ve de bıı arzıuıuım da yerme getır- derin bir kin ve nefret hissedi- haldeydi. , s· v t ~ olmuş. Yalnız bilsbiitün teklifi . Görüyorsunuz ~i. hakkınızı sığ yerleri gözünün önüne geti- d!m. Ta~!i ?,1ın.1~r ~ümlelerini- yorlardı. Gemi yolda karaya çarptı. Ba • ınema- arye e r 
reddetmeyi pek muvafık görme gızlemek ıstememışım. Bu kaça rir, zengin Andremin mezarım zın altı ustu bılı;'mıyerek ya- G k t k d" k d" . tiyordu. Uzaktan gecen bir ge- • r·vATRO -.4 

mak değildir. Çünkü ömrümde kucaklamak iste; gibi büyük zılmıştır. Eseriııtz ortaya çrktı- envç· dap an ekn 
1 enklıne · mi gelinceye kadar bÜtün tahli- .,..•..,..•ııİİıııİIİıııİİİııılımıl.İİııİİıııİİlııııı_#.,1 

diği icin ilave etmiş; 
1 

b" k b" k d k"l • , k b ü nl 1 · · - ıc amma arsı sa ama- • ya nız ır ere ır aç a ı rn. direğin omurgasından daha a - gı zaman gere n ~ 1 .e .erını- ;;. · k' k. B ·b d siye tertibatı alınırken gitgide ı · ı d ı ·ı ·· ·· ·· - ·· · k k k , · k .. ller ,.,a ıın an yo . en u a amın ı ugun ınuıne rı c t• ıarr 
goruştugun: .s•.ze. arşı açama j !i~.~ı!ar~ e~c:ek, .~:aya gömül- 7.t·n. ve g~re. muması_ ının ma sağ olarak ~imdi karşıma çık-, batan gemiden en son çıkacak ET~l~ ~ı'N~Ml~l~~ı - Eğer Dolapdcre isminın 

muhaklı:ak bir yere verilmesi la
mnsa Babıali ve Cagaloğlu de
resine verilebilir! .. 

yapmaga hıc ıhtıyac ve mecbu duuunu gvrıır •7ıoı olurdum hıyetlerı hakkında lısan ve ter- d h. d - ·ı· 1 olan kaptandı Herkes sandal · • · • " "' ... ·· · · · ··ı·h . 1 masın an ıc memnun egı ım. . , -
rıyetım yoktur. Tashihi: ··Bir kum saatine ba 1 cume ıtıb.ınle mu a aza arını B " ··1 · ı· d" ı · : lara binerken sevdigı" · kadının 

• · · • · · · . d _ ,;.nn u a: ,am o me ıy ı... .. .. 
Lakın bır ı~ın giıç olması ya- karken denrz altındakı kumlarr a ayrıc.~ yazaca,.., · . B d k . . .. kocasını gordu: 
l· d k d • "ld. D ve sığ yerleri gözümün önüne Son soz: Aldandınız, beyefen, u a aın arısını. uzun mud- . . hal1<nır ca ~un! f imi 

Pazarı geçen şey! pı a~a?.1ası. eme egı ır. a .. d. z . A d . di karsınızdaki ne Darülbeda-ı· det bırakarak uzaklara aitmis - Bın, dedı, sen de kurtul... rEMBE K~~K~N ~SRl~I 
ha buyuk bır gayret sarfederek getırır ım. .engın n eremm .' ·. ' . · · . " " Bedbaht adam kurtulmu tu 

Bu hafta Darülbedayi "Geçti b ti ı··kı 1 1 d bT d. -sanki mezarrnr kucaklamak yıden bır ~ey beklıyen hır garaz takat karısım unutamamıştı. ş : _ u g ç u ere ga e )e e e ı ır ı- · · k' . k s· d. "tt. ·.· d k En son kaptan ayrıldı Kendı 
Bolunun pazarı" isminde bir ·. t 1· d" ., O k"t ister uibi- büyük direg"ini 0 _ ·ar, ııe de sıze cevap verme - . ım ı gı ıgı yer e para aza- . · 1 

. nız, ve eme ıy ınız. va ı "' •. b" l'I d · k d.. b. b db ht kendıne: ili~ bir ıakiı ııını•nıavaı:a''o 
pıyes oynuyor .. Pi,•esi görme- h k t. · · murgssrndaıı a•ag" ılara eg· e- ten acız ır zava ı ır. namıyara onen ır e a -, . . . r·ıııı· 

• - • " J . •• er es gayre ınJ7.1 seve seve, se .. .."ı( •• .. .. •• •• •• B"" l b" . ·ı h k t t z . . b 1 l . - B d ··ı d" b t•tnamcn l·r:Hı•tZı:a .. ı,z(ıı 1 
dıgım ve gorsem de tıvatro m . . lk 1 d B.. 1 rek oraya go·nuldıwunu gorur oy e ır zan ı e are e et- ı. evcesının u captan a sevış u sıra a o sey ı, en eme '" 

nakkıdı Oımadıg·ı .. · h k•k u-ı v~nbc. ~eb~·ı~e a ış ar ı .. uk1.1Y1~ e- gı·bı·· olurdum' . ., miııseniz lütfen baska kapıya tiğini ona haber vermişlerdi. O ilime nail olurdum. Fakat bir 1.F01' '1A'l l IO"ı' '" ~·ıw 
1 

m ıcın a 111- n 11 l ırıne uymıyan ı ı ısa- .,. 1 d b k . . l d" , . \ll )I{ \ 
da b·r şey sövle , · _. b" · d .. t k. t ·· 3 _"Nazik gemine çarprnca baş vurunuz . a u aptanın geınısıne para- kaptan yo cusunu ken ınden ev I 
Y l 

1 • • - ) emdı~keckeg~m: 1 nın ıkrın en . 0 :
1 
ıne kercu

1
me buharatım ( J) dalgalara sarrp' 1. N ECMI sız olarak gizlice binmiş, dönü- ve! rlüsünmeli... ---• rırıfl'ıılan _,. 

a nız, ısmı nazarı ı atıını yapar eı1, vırgu ''e no ta ara . "(' . - __ . _ _ ___ _ 

celbetti. Aramızda dolaşan dar- ı ı B Ak AS R- S •NEMA O A bımesel "Geçti Bolunun paza- deye yakındır. Vakıa bu peke- (1) Günlük gazete makalesinde~ U •am ~ ~ 1 1 • 
n ... " değil. ';Geçti Bonın pazarı hemmiyetsiz bir meseledir, anı- iki küçiik tertip yanlışına tahammül S DEL RIOT' CHARLES t ·· ~· · N""d ., kı· d k. b. l" kı· · d DOLORE ve FARREL'ln temsili ve hiç .-

1
r vakit unutamayacağırt• 

.ıur e•e6 ını ıg eye se ın e- ma es ı ır mcse ın ~e mı e- edemez görünüyorsunuz. ~r .. za~ındayım.: Za~en mese- ğisti~ek itibarile ilr§tim. Aca- Bizıat tashih ettiğiniz makalenizde K J Z { L R A K S muazzem ve muhtetem filmln B LJ Y Ü K G A L ,A 
lıu kendi bunu gosterır. Bolu- ba benım hatırımda kalan mı otuza yakın ımla ve tertip yanlışı var ilk lrae•I mUnesebetlle 
rlan Niğdeyc eşekle · gitmeye doğru. yoksa Darülbedayi afişle chr. İstersrniz birer birer göstereyim. \loskO\ a opera,ını ta:ızir etmek uzerc \ eııiden bir Iİ} .ıtro ,~ıonıı in~a rdilmi~ H <;arlık Rtı'~ a-111111 ıhtıl.1 ,ahı:•cri ıcın,il 
kalkarsak biçare hayvan yolda rindeki mi?. Fakat. bu "buharat., yanlışı tertibe f'tlilmbtiı. Tak\i~~ edılmi~ orke,trn '.\lo Pulianskv idaresindf' tatbiki musiki paı~.;alaıı. Perde arı:ların.la ıı:·ı~ın '"rnıc nunıcro~an· 
nıürdolur. Bor kasabası ise Ni" FELEK 1 ait değil; buna ne buyurulur? Flatl•rde zammly•t yoktur. • ___ _ J'< ı \ Jilnı 

hodgarruığm kulu, kÖlesiyim. mak istediği hÜviyet de budur. dir ki, mel bu akşam. lçki burada da dük boyuna cırcır öttürüyor. 
Ölen bir hüviyet, değişen bir Dejenere nesil bu cidalin ,cen- - Beş dakika sonra, beni yu- var. Dans, kavalye umduğumuz - Hala mı buradayız? .. 01ı· 
hüviyet, yepyeni ve.. ters bir deresinden fırlayıp kenara dü- karda bekle... dan bol. Hem neredeyse sabah Diye durdugu yerde sabır 
hüviyet ele bundan başka bir şebilen şaşkınlardır. Dedikten beş dakika sonra, olacak.. !anıyordu. Nusret: el ~ii 

1 5ey olamazdı değil mi?... Ben: hakikaten Şefiki cemile ile ta- Dedim. Dinletemedim. Bür- - Otomobille gideril c 
1 Hayat beni böyle istedi, böy- - Yaşamak için yaşamak ... nıştırıp lafa tutuşturdu, kendisi han da Cavidanla beraber: mi?.. ,ı11 
le oldum. Fakat, genç kızlığı- - Kendim için yaşamak. . . de usulcacık aramızdan kaydı, 1 - Belkiys Hanımefendi, cid-

1 

Diye kapıya doğru Y?ıııı~rt 
1 mın bütün masumluğu ve .. 1- Dediğim zaman, zannediyor- yukarıya, 1 den çok eğleneceğiz.. Yarım 1 

garsonlar da dalmış bizı se 
Elem j ZZE1' nandığı ideal insanlık ve cemi- dum ki, yapyalnız kalacağım. - Bekle. . • j saat .. Yarım saati. . ı diyorlardı. Cavidan atıldı: 

yet telakkisi içinde yürüdüğüm Ne kadar yaııılmı§ım?!. Dediği odaya çıktı. Orada ne Diyip duruyor, viski ve şam- 1 - Hayır .. Hayır.· . 
çıkar ki, onwı adı, manası, te- silecek, beynini, hatrralarınr bir yoldan dehşetli, öldürücü bir Arada tek bir fark var; Onlor kadar kaldılar, bilmiyorum?.. panyadan kızarıp ufalan gözle- Jale bağırdı: . ı:icl 1 

Jiıkkisi, tavsifi bütün bütün baş süngerle yıkayacak, kocasının sarsıntı ile çevrilmeyip te Cahi- şa~kın bir pusla ile şuursuz ola- Cavidan çok içmişti. Hoş iç- rini gözlerime dikmiş: - $uracık .. OtoınobıJle 
lı.a ve ayrıdır değil mi?.. kolunu sıkısıkıya tutacaktı . o- din karısı olsaydım bütün bütün rak böyle yasayorlar: ben bir in meyen de yok değildi ya?. He-j - Haydi.·· lir mi? .. 

Fakat, ben Nazan için vaziye- nun iı:;in örnek ben ve .. Benim ba~a bir kadın, kendi hüviyet sanı tamame~ değiştiren habis pimiz boğazımı~a kadar şanı-,· Diye, sendeliyordu. Bir, iki,ı Seza; • . .· '{iırt've· 
tı daha başka türlü düşünmek gibiler olmamalı idik. Biz, baht ve itikadile yaşayan Belkiys o- bir bedbinliğin reaksiyonun panya, kokteyl ıle dolmuştuk. üç, beş .. Derken, - yallahı olmaz.· . 01tır' · 
1 

tercim. Zaten, şaş_~ım. ·: De- sı_zlıg!n:ızdan hıncalıy~:nz. Be-! !arak kalacaktım değil mi? ... 1 daki kuvvetle, bilerek . y~~~yo- - Çocuklar haydi Gardenba-ı· - Gidelim. . . rek ~ıtt~ezsek ne zevkı 
m<'m rle ondan. En guzel bır er- nun. . u;ın artık yer yuzunde be- o zaman benı·m bu salonlarda rum. cuurumuıı derınlıg·ınde ra. · · D" eni kadmlı erkeklı· on Hılmı: - .. .,, ~ D d : ı~ ~r. 1 - Hani beniM clüdügU · 13t 
kelr. en güzel bir k~ca ile evle- nı hayata,_ aileye, fa~ilete, in:; yerim olmayacaktı, riya .• nedir hiç olmazsa böyle akıl ettikçe e i. bes yırmır bul.du. Fakat, ~?- Diye avaz ava7. baı;ır• ·or. 
, en b"r kadın daha ılk aksam- sanlık ahl~ın.a ve cemıyete bag 1 bilmiyecektim, faziletsizljğe duyabildiğim ölü bır sızı var. - Pek ayıp olur Cavidan.. hakkak kı Cavıdan. Seza, Nuz- d" a _ I 1 
da:ı l~?'~cak hıç bır kayt yok. Ben,\ isyan edecektim, itikatsızlığa Fakat, onlarda ne bu, ne ~! hiçi Dedim. het, Jale, Bedia, Neriman son- ıay Nhıh·klrnk, seıı r!cl rı 

Do'ar kralının oğluna: bu tun bu bağ.~an aya~ını~ al.tı: düşman olacaktım, dürüslüğe birisi yo~ ! Bilmeyorlar, gorme . - Olmaz .. Olmaz... Gide- ra N~sre.t, Haydar, ~ekip, Tah eh de... ~· 
_ Yarın akşam cayı"lda bera- na ~lan ve ??nya .~elakkılerını karşı koyanla:a. yumruk sıka- yorlar, hısset~eyor~ar,. sızlama lım 1:. sin Hıln~ı .kokteyllerın baş_a vu. Dıvord,ı. Cav·c: 1 c'a, , sıır<. 

be~ . Sevgilim!... t~r~ı~~ çevınp en uste ~turan caktım; aile, fıkır, çocuk, ahlak yorl~r. Bu~un ıçındır kı, onlara Dıye tutturdu. Jran hızı ~çındt; daha çok egl;ıı kt!ml: e'.ini bahcesi 1e cı ;ac• 
Hab p zadeye: bırıs'.~ı.~. d~ha a~ık:. Cemıyette samimiyet, vicdan, şef~at seçi- tam ıfad_esıle; -- Gider, _yarnn. saat. bir sa- ıı:ıe~, del:ce eglenmek. _kendıle- ım"z gibi. . 
_ 'Yıu;arıya çık, beni bekle.:· e~ .k~ç_uk bır vazıf~sı olmayan ye, .iyi insan olmak daım~ reh: - .Deı~~ere.... , at k~lır. Yıne gelırız.. rını zevkın hudutsıı~l~ıgııııa ~ıl- _ ÇoLnklar, ht>pin"z b·~cı , 
Demekte"I uzak kalmalı idı. bırı~ıyım. ta~~m_ıle ayrı~ı~, ber:m olacaktı. Zaten .kıtle~ı Dıyebıl:yorum .. Ve .. Nazan Dıvordu. gıncasına kaptırma!. ıstıy?rıa.~- dül al·ıı Öttiire öttüre gıo' 

H-tta, valmz uzc..' ı alacak de- tamı le keı:dımınıı:?, ?:~~.ınl~-ı e.~kırlen _ku-taran: C:" YC:nıye go-ı da yazık. k_ı._ o neslın kurb3;n~a- . - C~nııı.ı, Tokatlı\•anrı_: cazı d!. Heı: N:n:n~n ba~ına b~r ku- oln•az mı, . r) 
ril bütiın h<'r seyi haf•zıısmdan gin yarattıgı başclondtirucu hır tum.ek ısteyen fıkırlerın yaıat- rından bırısı!. Ve .. Onun ıcın- C 0 rdeıoınlmı<len rlalı? ı ukcm- !ah gecırmıs. agzında rla hı" clu- tBıtr r 
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Şükrü Kaya B. Şehir meclisi ----- Tiyatro -Sinema J 
(Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) İ B D lb d . 

"- Yeni te~kilat dolayısile halkın za ve nahiye hudutlarında yapılan ba S. • aril e ayı 
,., cil . ~ 

1 1 zı tadilattan bahsediyordu. En fazla temelllert 
Pı· ttı çoga rnıt ır. Üsküdar ve Beykoz kazalarile Kum· Bu akıa• 

İntihabat şikayetleri kapıdaki Yalı mahalle•i ve Teşvikiye ISTAttftUl BB.fJIUSl•••t ~l,30 d.• 
s bel d' · fhabatı hakkında nin hudutları münakaşayı mucip oldu 

ıika~~t vu~u~~.~~ ~erl•~e ait tahki· Sıtkı Bey: . . . ~ ~~ ~~ ~~ ::::~ 5,~J~~ 
kat fezlekelerini Şurayı devlete gÖn· ı -M~z.batada, Sırk:cının. Ayasofya ÜC"lİ Bolu· 
. nn' fk. ya tebdılı hakkında bır teklıf var. Hal T 

•
1
• 

1~-1 b h sta Şu"rayı devletce buki Ayasofya milli bir isim değildir. nun pazarı ••• 
• enuz u uıu , B h f d "T d d' komedi 3pcrde 

İtti. aı: edilen kararlara muttali olma.. en una tara tar egı ım.,, e ı. ı Yazanlar: B. de 
dıgl!lld:ın tecdidi intihap icra edilip münakaşa şiddetleniyor.. Fler; ve de 
•dilmiyeceğini bi!Lniyorum. Bu, ŞüYa Cevdet KerimB.de Üsküdar ve Bey il il Croi.,et 
Y• devletin bileceği ıeydir. koz hudutlarının mazbatada Kandilli NıkleJenler: 

Valiler arasında den ayrılmıt olduğunu, halbuki kendi 

11111111 
BRıedl;,~.ıslkl'.eyve 

. .. si buna taraftar olmayıp ilk hazsrla· 
·~ Val~ler, kaymakamla~ ~e _polıı 1?u~ nan rnporda olduğu gbi bu hududun 

~u:!•ı;ı ~ında. tebeddulat. ıcra e~c- Küçüksudan ayrılması daha muvafık --------------
e~ı.ne. daır vakı olan n~nyat dognı olacağını söyledi. Makam nanı1na TORK AKADEMi~ 

.Jegıldır. mektupçu Osman B. cevap verdi ve 
Bu tarzda neşriyat alakadarlar üze bilhu•a . TIY ATRQSU 

rinde fen8:. t__esir rapıy'lr. . . "- A;aıofyaya milli bir isim ol~ 
. Tebeddulat daıma olabilır. ~nun madıiı için itiraz ediliyor. Halbuki 
•cabı olarak ,arkta muayyen bır za- bu 1500 senelik tarihi ihtiva eden bir 
illan kalan memurlann yerine diğerle isi:ndir. dedi. 
ri ""!'!edilir, idareten tebeddülat ya· "Kas;~paşanın,, ismi kabul 
Pdabılır. d'ld' 

F-•-- bu h · · d ·· ı d" "· e 1 ı a&at nun arıcın e soy en •a• .. 1 .. 
'L· ' • "kya 1 1 bedd··ı·t ktu Bunu muteakıp Etem zzet B. soz K•ua va11 mı s a e u a yo r. ld 
lstanbul vali muavini Fazlı Beyin a .:· y . h 11 1 · 1 kkT' ·· 

diker bir vilayete tayini hakklnda da d K enı ma. a :'- ;•n 0eıt ,t unu 

birF ~a~ mev:ut 1ıd":ildir. dei r b- ı:ı.av~.'~;":~1~;.~·Ka:ımp~ş:~ t=~fu~ T. A. T. 
d az d . ~o ça ! an ve er ı ır mi:ııe ve tarihi harbi bahrimize şeref Şehzıtdeba,·ı " tllllU ., tiyat · 

are a amı ır. veren bir iıimdir. B!lhas~a bi.r çok ta ı 

Bilmecemiz 

l t 

·•-

1 

il •• • • 
Kanunen terfii icap ettiği zaman rihi şahsiyetleri ve onlara ait camile- tosunda 16 klnunuevvel Salı ak- ı 

bizzarure latanbuldan alınarak bir va ri, abidat ve awı sinesinde cemeden şamı saat 9 da ılk temsi!: 1 11 

!iliğe tayin edilecektir. ·bir muhitin isminin gene Kaoımpata Ercüment Behzadın " Yolcu .. Hııgllnhii blinıecenıl! • 
Haki.ri vilayetinin Yan vilayetine olarak ipka.mı teklif ve rica ederim. lemindeki fantazl muzlkalı, 2 

raptı mutasavverdir. lakin iılerini dedi. " " Eşber ,, in saray fa,lı, 3 Soldan sağa ve yukardan aıağı 

SEYf~iSEf•A!t'i 
~- ™'"'"' _... --

~I. rk z •<~ ,to: f:llatı k"pru 
Başıntla; Be)o.~1u ~'.! Şuh! 

acentesi: Sirk"ci\b MLihar.lı' 
1.ade lıanı •ltınd,_ Telefon lsL 
2740 

Trabzon İkinci 
postası 

( l\.~RADl·:l\IZ ) ,·apuru 11 

kanunucV\·d per~cmlıc ak~amt 

Galacı rıhtımındaı1 lnelıolu. 
Samsan, On) e, !<'atsa, Oıdu, 

Giresun, Trabzon, Rize Ho· 
pa'ya kıılku.:alı: vı: dönüşte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 

Fıtsıı, Samsun, İncbolu"ya uğ
rayac:ıkur. 

Mersin postası 
(AN:\FARTA ı "ıpurıı 12 kil
nun •• ev 1·1.' cuma 1 Oda Galaca 
rılıtııntı\da,' Ça~akkale, lzmir, 
Kül' ü ,, Bodrum, R, lo , Ft>t 
Pİ:fl\ l-İ'l .. e, Antııha, \ \iye, 
\lcr.ın'e knlkac.ı:. ı·c Jo· .ı~te 
Ta~ucu A ,ıu'lorıı uj!;raı ııcaktır. 

D~l~an, \(arman<, l'tthiye'tk 

a~t~rm:ıdır 

Maarif Vekaletinden: 
11'.lku .. c~ ı e> .. H lJ c ıehi ;n • "k...! _re" •· ·i r e rr. l l 1 

girip ıuuvıır ak.iıııct ıt:.ıza, e\~ı.dıı( 1 ı~ ... ı :ı ,.,,ı l a 1 !r. .. t 

Hı.: clfer~ılc:nn rr. • l)Up u:Juk.l:srı \113riı l· ır.int~ ... er 1 

racu'!ları lıizumıı ıl:ln uluıııır. 

\" f.;ı• ı: r 

'.\laarif Vc.:llet. hesalı: a: 
Tarih (' ı~rafy.ı 
Dı:rtceJi '.)ıfrc .:o. 

~.~) 

t 21! 
J '.!08 
ol. ;q 

Riyaıiıe: 

1 

~~ 700 
Vizik • Kim ya 

ı ,ıoıı 

~ 619 
Tedris usulu: 

l:oııni 
l lalil U. 
Ilın 

Ftr JUt 

:-\;..det• n 

ı. az&m 
Feıhı 

. drctttn 
~uphi 

• 
• 
• 

• 

• 
" 

i\leıısuıı cı!Juıt ı 

l;ı.11bul li><>t 

lzmır ı-.c .. i 
Oaru,şrf ıu 

llıcund.ıkı 

Uan.ıjş~fık:ı 

• 

il -

1 808 
30-l. 

Kemal Kayı eL 
:\lunir 

.\nbra O ta ıı. ollım i\l•• 
hı.o bul ~ıuall ::1 r.ıc ,t • 

iktisat vekaleti hesabına tahsile 
gidecekler: 

2 
.ı 

ol. 
5 
(ı 

7 
8 

llll 

1 J 

lır'O 

tıl8 

l ~ 1 ;i 
r.o~ 

201 
xıı 

Kemal 
Salt 

1. Cc'~I 
( '.emal 
1\1. .\lı 

\lümtaz 
ı alAt 
Ferıdun 

• 

" 

E 'tl"ıc , • 
,. n.blt l' ~.e ı 

KOlll8 ... !,. 

C"':.tla.t l::i..ı. a :1t .. ı 

" 
lzr.ılr 

müfetti!lere tetkik ettiriyoruz. Bu teklif ittifakla kabul olundu. Ertuğrul Sadettlnio • Bravo 
' Esa:lı teftiıatla şikayetlerin önü a·; Diğer teklifler.. Rejisör " !&imli groteski, 4 l - Bir meyve (4) Bir başka mey ı\1udanya postaları 
·•;mıı. ıl. . etrn k Bililhare makamı riyaset Yalı ma• Hayri muhittlnio "Ateş lçlnae,, ve ( 4) · 

Nafia vekaleti 
gönderilecekler: 

hesabına tahsile 
. u !t.erd! herkesı memnun e hallesile Üsküdar ve Beykoz hudutla 2 _Erkek (2). Bir kadın ismi (5) !darı' Rıhtımındar snat 11.,lO 

hıttabı 1".'k_ö.nsı.zdır. ~e~ memlekette nnı ve Ayasfoya ismini ve daha son· facıası. Her salı: gece" Umuma,. 
old ğ b d k et edenle H b 3 t "T 1 b Nota (3). da kalkarak Cunııı, Çar,,·anıb:. u. ~ gı 1 aıın:o şı ay ,. ra mazbatanın heyeti umumiyesini er per~em e e a e eye,, 
~labılır. Hakuzlıga meydan verme- reye koydu. Yalı mahallesinin Kum· 4 - Nefi edatı (2). Bulgaristan :\ludanya'ya ' pazıır l(tıl11eri 

ı. 
o 

IJanlş 

ı\lıtıılt 
\ı ık ., 

fe ıdun 

'" 
nkarı li.s 

l,tanbul lis ,. 
Bur ı 1 • ı 

- . 
•nege çalııılmaktadır. kapı nahı'ye•ı"nde kalması Osku"dar Kadıkö• Süreyya :-;inema hariciye nazırı (5) Rabıt edatı (2). • A Ş K y A L 5 :\lı.;dıınynya uğra\arak (;em 

ve Beykoz hudutlarının Vaniköyün· 1 5 - Bir meyve (5) Fenalık (5). liğe ~der \e ;!~lirler. 
Teşkil1i.t değişecek mi 

'}. 

J 
ol. 

:'h3 
1 ' Galata ·a ,, 

Teşkilatı mülkiyede viıi t&dilit ya 
Pdmaıı ve yeniden müfettiti umumi
. "<ler !etkili hakkında mukarrer bir 
\ey yoktur. 

den ayrılmaıı muvafık görüldü. Aya· VJll! Firiç ;arafıı·dan '"'" arkılı fihı 7 - Haşhas (5). Süpürgenin ar-
sofyanın Alemdara tahvili hakkında· ----- kadaşı (5).. 807.Caada t S 
ki S t.__ B · t·'-'if' dd 1 d N ti" Bu ak<am Pangaltı Si!lemasısı - , pOS a. 1 ı,.. .ın .,... ı re o un u. e ' 8 - Taamet (2). inilti (5). Şart 

Adliye Vekaleti: 
cede mazbatanın heyeti umumiyeıi Komik Şevki Bey \Gt:LH3ULU) v•:ıuru 1.1 
kabul olunarak birinci celseye niha· edatı ( Z) · 
yet verildi. Sanatkar Memduh lleı ve \"il.tor !O-Hicap (2) Ankaraya yakın bir K.e \c'. cumartesi 17 de idare 

1 1 l !{ ! ~ An r • l 1. 

Harita umum müdürlüğü: Sadece tasavvur halindedir. Tetki
bt seyahati bittikten sonra memleke
tin ihtiyaçları hakkında lıizun gelen 
kararlar ittihaz edilecektir. O zaman 
t•kliflerimizi hazırlayacağız . ., 

iki celse arasında vekil B. salonaı Haçikyan H. birlıkte LAıcı. yangın istasyon (5). Nota (2). rıhtımından Gcliboı •• Lı\psekl 
girerek aza ile temaı etti ve muhtelif yerleri haklklv nk'a ,1 perde • 11 - Bir meyve (4). Ll.tife (4).. lmrn/. Cozc:ıadaya k:ılkıcaktır. Liıo mıkınıstlığı ıçın: 

mevzular üzerinde görüştü. m•ıııııııııı ı ıı ı ı ııı ı ı ı ı ıı ıı ıı ı ııııı 'liııııı... ..ıııı ıııı ııı ıı ı ı ı 11111111111111111111 ıı ılj •ı------------~-
11111111111111111111111111111111111 ı,.. ~···········••11111111111111111111111 

Biraz so..!..k~~icic:~.~·açddı. Te, §§ A~ N fi H )) O:> n u ss 
ı ı \leh met 
2 ı Reşıt 

• Mmtı a orı 'Tltk bl 
Tarsu ort ııekt ı 

Şükrü Kaya B., Gazi Hz. nin mai 
Yetlcrinde oduğundan tetkik seyahat· 
!.,,.inin ne kadar devam edeceği ma· 
lüm olmadsğını ili.ve ebni,tir. 

Vekil B. gazetecilerin bir sualine 
cevaben, halkın eaaslı tedbirler alın
IDasını icap ettiren dert ve ihtiyaç· 
lanaı tesbit için müfeltİfler tarafsn· 
~ ehemmiyetli surette tetkikat icra 
edıl"'ekıe olduğunu söylemittir. 

İstanbul belediyesi 
Şükrü Kaya B., şehir mediaiııden 

çıkacak olan lıtanbulun yeni bütçesi 
Anluırada vckaletteki lıomiayon tara
fından tekik olunarak muayyen za. 
ınan zarfında kat'i teli letbit oluna• 
cağını ııöylemiştir .. 

lrtlhel 
MOteşebbl3 fabrikatörlerden Te•· 

fllı: Cenan! Beyefendinin pederleri 
Burgu eşrafından lfoseyln Bey kısa 

hır rahaısızlıl!;ı miltoakıp dun saboh 
1 hal eı.cmiş ve Çengelköyündekl 
t:' •f nl mah>usı. a defedllmi,tlr.Mer· 

kilitı miilkiyc mevzuu bahsedildi. Ha :: ~ 16 :: 
cı Adil B. :: :: 

- Bendeniz bir temennide bulu- :: :: 
nacağım. Mütkülatın önüne geçmek:: SJGQRTA ŞIR KETI :: 
için tapu, nüfua ve aaire gibi bütün ES ES 
nun içinde mevcut binalardan iatifade :: TOrklye lf Bankası tarafından te.,kll edil ml.,tlr :: 
ıubeleri bir binada toplamak ve bu .. :: y y :: 
etmektense asri ve yeni binalar yapıl :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobil· moa"ullyetı :: 
ma11 muvafık olacağı kanaatindeyim. :: aıallyc Sigortalarını tabut eder. :: 
Vakıa bunun neye mütevakkif oldu- :: :: Adree: 4 llıu:U Vakıf ban lstaııb ıl ğunu takdir ederim. Fakat mektep bi :: :: 
nalannda vilayetin büyük bir hlmme :: Telefon: lstaııbul - ~31 Telgraf: lnıtıya~ :: 

ti aörülmüıtür. Kazalar için de böyle --···••1111111111111111111111111111111 .... ~····································on bina yapılabilir fikrindeyim. dedi... 11111111111111111111111111111111111 1,.. ~ıııııaıııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Sadeddin Ferit B .de bunun hatta 
nahiyelere de te§mili muvafık olacağı 1 lst. Beled·yesi ilAnları 1 
nt kaza ve nahiye markez binalanrun 
merkezlerin ortasında yapılması için i:ı•aım1:1m•mc::ıı!::r!~•-ı::lı•••••••••••••ıııııi 
makam nezdinde temenniyatta bulu
nulmaıını teklif etti ve heyeti umumi 

B..:} koı bdedı y<: m• ıdiriyeci cn~iimcninden: 

yece tensip olundu. 

Tetkiki hesap 

Lira Kuruş 
282 22 

Bundan sonra tetkiki hesap encü-
men;nin 929 idarei hu<usiye bıitcesi- o '">_ . ,,20 ,, 

l'a.abah~cde lncirköy caddesinde ~Kzmirc hanımın 
bahçl' d•\ art' ·tn kat ve ,,.._ası. 

PR alıahç~de lr.c•rköv .:ad ·e ircle i yazi kaptana 
mt k l\t , d eni ı.r ve in; ·ı. 

ına rahmtt ve kedrr dide mah· 
'Jınu Tevfik Cenan! "eyefeodile 

uhcerem al elcrlne ıab« cem•I 
te ııenr. eyleriz 

ne ait heıabı knti raporu okundu. 
Bunda ııeçen sene biitçe•İndeki miif. 
redat gösteriliyordu. P.aponın ktı·aft-

1 
tinden sonra Safiye Hüseyin H. söz 
aldı. Bu, meclisin içtimaın&n beri 
H azalar tıirafından İ•lenen ilk oöz
du. ı 

fü' ld ı ma ı ~' i c c i[ lıedelleri ı:o terilen in~aııc kı; alı znrl 
u-.u~.. mlin.:ıkn ... ~ı' l \·1 r.edi..'11ı .... \L )ı...\ hn1eu ·n 1 kılrı 1 1 :.ı :::t"" 

tlJI c•ım3rtc·i "ttı ı '"·'t l!'i de ıva.ı Kar~ 1~tı ı'mı tır. 

T.ılipl~rin ~cnr ', ·-ır ı n c .• ı\nltt 0 
0 7.~o hcsııbilc tcminJt 

ttkçeoi mJkJ· z'ııril~ •'Klıi•ıamclr•ıııi havı /. ı •ta,·• lk; koz l1 clediy.: Poliste -1 
"- Sıhhat İ•leri için biraz daha pa 

ra alamaz tnlyız?,. dedi. l 
._____________ Sadeddin Ferit B. 

Zavallı adam 
80 yaşında bir adamca~ız 

tren altında kaldı 
Ankaradan gelmekte olan 4 numa 

talı •ür'at katan yolda 80 yaşında 
Mclımet isminde bir ihtiyara çarpa
rak ölümüne sebebiyet vermiştir . 

Vak'a hakkında daha fazla izahat 
almak mümkün olamaınıgbr. Mesele 
y• Üsküdar müddei umumisi vazıyet 
etmıştlr. 

Siyasi cephe yok mu ? 
İstranca ormanlarında defi

ne ararken yakalanan 2 Bulgar
la polis 2 inci şube memurların
rlan Hilmi efendi haklarındaki 
'lıkikata ehemmiyet verilmek

t dir. 

Hilmi efendi; polıs 2 inci şu
be 1 inci kısmı tarafından istic
vap edilmiştir. Hilmi efendi; 
verdiği ifadede İstranca orman
l:ınnda dolaştıkları yerin yasak 
ınıntaka olduğunu bilmediğini 
röytemiştir. 

2 Bulgar cta hadisenin bu nok 
'.ası hakkında ayni tarzda ifade 
'ennişlerdir. 

Hadisenin siyasi bir cephesi 
"lup olmadığı tahkik edilmekte 
dir. 

İki tevkif 
Galatada otelı Mehmet ve 

ı:amarot Mustafa efendiler po
~çe tevkif edilmi~lerdir. 

Mustafa ve Mel;met efendi
'cr: bir mücevherat hırsızlığın-
1an ctolayı i•ticvap olunacaklar
lır. Eu iki §ahıs haldunda yapı

lan i'k tallk'htt evrakı adliyeye 

- Bu miktarı ki.fi görmüyorsanız 
bütçe müzakero.I esnasında ııöylersİ· 
niz. Bu rakamlar tetkiki hesapta bil· 
münasebe geçiyor.,. mukabelesinc!e 
bulundu. Hesap taadik edildi. Meclis 
bugün de içtima edecek ve bet aylık 
bütçenin müzakereaine batlayacak • 
br. .. * 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. mec 
liain ikinci celıeıi devam ederken da
imi encümen au.larile encümen oda
aında bir içtima aktetmiş. Yeni kanun 
lar, kaza ve nahiye hudutları, daimi 
encümenin vuaifi ve encümen için 
bir büro tetkili mesaili hakkında ııö-
rÜ!Ülmil-;ct~tü.:.'".:.r _.~ ........ ---

Dave"t 
lstanbul mıntakası Merkez 

I>:-~y1etinden: 
Bugün saat 13 te mıntaka 

Merkezinde fevkalade surette 
içtima edecek olan Futbol Hey' 
etine Fenerbahçe - Galatasaray 
-Beşiktaş - Vefa - İstanbulspor 
- Beykoz - Anadolu - Süleyma-
niye klüplerinin birer murahhas 
göndermeleri rica olunur, 

İstanbul Futbol hey' etinden: 
İkinci Küme: 

Kadık(fy Fener sahasında. 
Kumkapı - Pera saat 11 
Boğaziçi - Tötonya saat 12,45 
HiHU - Kurtulu§ saat 14,30 
Hakem Refik Osman Bey. 

lstan~ul ~r~et tisesi 
nın~orıo~on~en: 

Sam;un Erkek il. esi lngilizce 
mualllmll~lnc tayin edilen Robert 
Kollej mezunlarından Emcet HUsnU 
beyiıı >erinn lsrnnbul maarif emin· 

şuhc-'ı cncl.nı\..ninc te' dı -;urctile ınur:h.:.ı.a,J~rı. 

* * * lscanbul belcdiyesınden: \'el. van~ııı yerinde s iad adacln Vefa 

caddesinde 4lıl. 460, 47.5, .ı:-s, 4~?, -l?<l lııırita numarah ıırsaiar 

arastrda ı 1, ııO metro muraM>aı arsamı• metro murabbaın :ı J50 
kuruş ktyınct takdir oıJııarıık saetlmak için avtk müzayedeye kon· 

mu~tur. Taliplerin ~amıumeyi Rörınck için her gün muzayedeye 

girmek için ihale gumi olan .l I • 12-930 çarşamba ~ünü levazım 

müdlırliiı);line gel ııeleri. 

* * 
lstanbul lı~kdiye,;indenı Salı güııkri Şehremini Ercyli mahalle

sir,in lııadiyc soka~tm1u açılan pa1.arııı badema Saray meydanında 
kurulacap;ı İlı\n olunur. 

~aınsun Detter~arlı~ın~an: 
Samsunda Hançerli mahallesinde 5400 lira muhımmea kıymetli 7!i 

dönllm ar&& 1~-11?·430 tarihinde ihale edilmek üzre kapılı urflı müzıye
Jcy• konulmuştur. Tnliplerın oıilracn•tlan. 

t iç beklenllmediöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyonao blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

Tl11l8E rttlNGOS~ 
BiLETiNi ALINlZ. 

5 1NCl KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 BUGÜN 
BüyOk ikramiye 

50.000 Liradır 

6 Kostiim 
-ı6 ~:lbise 

32 Kaput 
2 Yeldirme 

Seyrise!ain idaresi hademc
leri:e tahsildarlarına y~rli ku
ma~tan yaptınlacak ci~s ve 

adetleri yukarıda ynzılt dört 
kalem elbise açtk ek·Ucmı: 

ile ihale edilecektir. Şarmame 
ve numuneyi görmek üzere 
her gön ve mlmakasaya işti

rak etmek üzre 1 .5 birinci 
klnun 930 tarihındc yüzde 

on depo:r.ico akçalarile leva· 
zım müdurlıiP;ıinc mlıracaat· 
l;..rı. 

.'Al" VAPURLARI 

İzmir-Mersin 
1,ıık ve sur · t pc•ta.ı 

1\DA A ''Jpuru 
L~ k!r ouovvdin 

11 Perşt"'mbe ıı;unu 
Jnc1 a· ,amı 

~irk•_, nbıt ıı nd .n h. <'ketle 
(Ç na ,ıu <'. İzınır, ,·.,kıt., llulluk, 

llod ·u.ıı. Rodo,, fethi\ e, Antaly<1 
.-\lil11e ve \lcrsın c azimet ve 

avdet edecektir. 
TııfsilAt için Galata. gümraii 

kar>jısında, Site Franşez hanındk 

12 numarada umumi acantalı
ğına müracaat. Telefon Beyoğlu 
1041 ··---------.. SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
Vt: LÜKS POST ASI 

Dumlupınar 

Askeri fabrikalar umum müdür-
lüğü: 
Makine 

1 
.nuhendl;'lğl için: 

2-ı. 

2 
Tekni;yenlik 

1 
i 
J 

H 
için: 

21 

Niyazi 
Sel b ttln 

• af!z 

" 
" 

Ömer • 
Mehmet Sadi cf. 

Mühendis mektebi 
t 
3 

9 
27 

" 

All Vedat 
Fahri 
Abdullah 

• 
• 
., 

'•int Bcnoıt 1 • >1 

Galsıasara' lisesi 

Aslcerı anıt mek.clıı 

" .. . " 

Is tan buı 1 esi 
Buria lı>est 

lzmır 

lstan~ul ~eniz satın ima ~onıi JDntn aı : 
20,000 kılo gaı 3 Kanunusa

ni 931 cumartesı günu saat 14 
te acık miınakasa ile. 

İ~tanbulda Dz. Levazım am 
barları ihtiyacı için wkarıda 
yazılı 20,000 kilo Gaz mıınaka
saya konu muştur. Yevmi mü
r.akasa olarak tayin edilen 3 Ka 
nunusani 931 tarihine ınüsadif 

Cumartesi gı.nu saat 1 A d y. • 
pılacak açık münakas& a t 
eC!ilecek sartl r ım ~ , k , 
düğü ta' dirde iha' c li'c 
den şartname .- 1r'l k t ~ r 
rin her :;Un ve ··er"' · Stf"y 
rin ihale günü Vf' • tın a 
sımpaşada Dz. atın"lma t r, ,. 
syonuna müracaatları 

--- -·------------
Askeri fabrikalar umum 

ğünden: 
9 Kalem boya malzemesi 
97 kalem boya 

müdürl··-

BalAda yuılı tld kalem boya ve boya malzeme,i !,er k 

ayrı ayn olarak 7 kanunusani 931 tarihinde kap~h ztrfla ıhn .• 
caktır şannameyi gdrmek isteyenler her gün lstanbuld.ı \ ' ti 

san' atlar mektebine merkezde ,;atınalma komi•) onun .. m ·.ıc ı ı• .it 

ve münakasay:ı işgrak edeceklerin vakti mu:ıyye ıclen •'' ı t 
natlarile beraber tekliflerim komisyona tcvdt etmd~ri ıl· n ' ~ 

'~.Y:~fv::ht:ı:;a:r::~~:"e lznıir ~Ykal ınu~irli~in~en: 
(Zonguldak, laebolu, Ayancık, Mütegayyip eşhastan metruk olup evvelce m!lü emlak 
Samsun, ordu, Glresun,Trab· mlldiriyetince Mustafa Nihat Beye satılan ve icaretefıtıl' ol· 
zoo ve Rizeye azimet ve maaına binaen Evkafa devredilen ve- müzayede ~artııaıne iıc 
avdet edecektir. mukavelesine ademi riayetinden dolayı ihal· si f s)ccıile ı 

Tıfslllt için Sirkecide Mey· birinci kordona iki katlı sekiz oda ayrıca boC:urum Lntı 
mınet hanı altında acHtalıtı • f k ı .J • • 

mUracaa-t. Telefoıı:lstubnl21S::I mevcut ve maa müştemilat denize nezareti ev a aoesı o.a'l 
il (476) numaralı hane peşin para ile ve kapalı zarf usulı; ıle 

Silivri mahkemesinden: bir ay müddetle müzayedeye konmuştur. İhalesi (25-k.evvel 
Sillvr'nin gelevri köyunde mukim 930) perşembe gllnü 1&at on bette Evkaf müdüriyetinde 

Şevltet kızı Şefkat hanımın mezkur 
köJd• mukim basan oğlu haseJin mllteşekkil komisyon tarahndan yapılacaktır. .TaLp ~lanl~r 
aleyhine ik••• eylediıt sulh teşeb- (1275) liralık teminatı muvakkate vereceklerdır. Talıplerın 
büsU davı.ının cari muhıkemeslnde mllıayede mllnakasa kanununun kapalı ı:arf usulile yapılacak 
müddei aleyh Huan oğlu büıeyin kk d k' bk' ö .. l mllzayede ha ın a ı a ama g re muayyen gun ~e sa:: e 
namına çıkınlan davetiyede muma· d 1 d 
Ueyh Hüseynin iki ıene mukıddeıo kadar İzmir Evkaf Mü üriyetine müracaat arı ve .müzaye e 
semti meçhule glımlş ılduğu mez· prtnamesinin suretini almaları ilin olunur. ___ _ 
kQr köy heyeti lhtlyarlycoiatıılıı llmtt· 
baberııe Jandarma ıarahnd•ıı ve- Yüksek mektepler mübayaat komisyonundan: 
rilen meşru hattan anlaşılmış " bu lstanbul Selçuk Kız San 'at mektebinin 1650 lira 49 li.Gnı~ k. 
kere lllnen tebllğıt icrasına Te m•· 
bakemenln 13·1·931 ıarlhlne mü.;ı- deli keşifli baca inşasite bazı tamiratın aleni m ;ı~k•sa ıırcd c 
dil perttmbe günü s11t 14 de talikı 29· 12-930 pazartesi gunü saat 14 de ihalesi mıık rre• ir_ Tan-
nı kırar verilmiş olduRundan müd· !erin o/

0 
yedi buçuk depozito akçelerini hamılen Fırı.!t it(. ı .:k 

del aleyh Hüseynin yc~ml mbktlr· /o 
da Silivri mahkemesi sulh hulı:uk mektepler mühasiptiğinde münakıt miibayaat komi ye · n:ı m : l· 
dairesinde llpıtı vUcuı etmesi llln caatlan İlıln oturur. Keşifnamc ve şartname kom·s • .:ım ldtib d ı '• 
nl '"-----------~ 



il 

> Merkezi: Bahçe Kapı Istanbul 
Şubeleri: 

• Ankara 
Galata 

Kadıköy 

Merkezi: No. !4, 
Çarşuyu 

,,.: >~· •• '.-1tı·. :. -· /"": 

, ' . ' jl ftJ . : ·- ~ 
~ "'': ' , z , , . . c:.!11 

BeroOlu ~ 
Pangaltı piyasasına 

Kahire 

• o. 376 ve 

lakenderlye Mond EXtra Fabrika muhterem müşterilerinin Ra-

1 

Hacı Bekir Zade AH Muhiddin Ticaret- G o L D dium ve Rotbart hakkında göster-

hanelerl Pangaltı tubealnde taze paabı diği teveccüh ve rağbeti Mond-Ex-

çay için, neft• blakUI amaalalz "lkolata 1 adedi 12,5 tra hakkında da aynen izhar edecek- 10 .ADEDİ 
L... ı•yet lezlz baklava ~ kuruş 10 adetlik lerini şüphesiz addeyler. Mezkur Mond-

t· .. ~•••••••• ••• •••••••••••• .~ paketi 115 kuruş Extra bıçağı her yerde bulabilirsiniz. 7 5 KURUŞ 
,_ ... ___________ •4 Türkiye umum acentesi : Galatn Kürkçüba, ı ifan .~o. ol PIYER PISIMY AN 4 

evlet Demiryolları •XXXXIIXXXXXXXXIl :xx xx:::xxxxxx:x:x:::n:::::x::• 

ıdares_ı 111 natı ~rtlareli Yil8Jeti eueuıneni ~aiınisin~en: 1guz1~.;1m11~r~.~s;m1:1m1e~<J.ma;0_~fe)vm~ı~m~:eş1~;,--b~ı~ri 1 
f - Bedeli keşfi 5834 lira 18 kuruştan ibaret Burgaz-Pmar· • 

D 11 ~ 
1 il ·~ 1 ~ lıl1ar yolunun 111·17 inci kllometrolar arasında bir adet dört "Duvar tahlmi.neşreııi. Fiaıı ı:.~ 

e' e emlrJO an Umum 1 gresın en· k 0 Ü d d tık ı • b J kt ı rJ ~t : r." f0i)"1 '1 , , \ Lr {" 1 f': ; l:}t_ • :tpı : ır. U 
1 

metre oprün n ve ört a et 0,60 · ruen ezın eton arrne o a-

nk inşası ile bedeli keşli IQ020 liradan ibaret ayni yolun ıs+ PerleVı\iJal vakfından: 
18 ıı:&nunuenel 910 perşembe gilnil saat 14 te millabaka U. oo-ı 7+880 kllemetrolırı araıında yapılacak ""~ ve blokaı· 

Jıareket .-kJrdl ıılınacaknr. """ Şişli'de izzet pqa sokı&ındı Va· 
3 ı 8 Ue 3111 araındıki do&umlulardan her Türk tebutı mllsa- ımellyan kapalı zarf usullle ayn, ayrı münakasaya konmuştur. :~~eı:~arıı mınının ı, 2, 8, ı ıı No 

bakaya kabul edilir. Alkerllk yapmamış olanlar ukerllkler!Di Y!I" ! - JC!Jpriller.n müddeti bı .. ıı Nisan 981 gayesi ve ihalesi de Köprlblfl•dıı Valide Hını ıab· 
pın caya kadar tesçil olunmazlar. t• K. evvel 980 çarşamba gönü Alt on beş ve şoııe lnşaası da unda 4 No maıaza ve fevlı:ınde 5 

imtihan Haydarpaşa, lsldşehlr, Ankara, Kayseri, Afyon, Konya, ayni müddet sarfında ve ihaleli de tarih ve yevm mezkfirda saat No odalar. 
Köprübıeında Valide Hını ılnn· 

t'evzipaşa, Samsun merkezlerinde hareket müfettişleri tarafından on altıda Kırklareli dalmt encümeninde yapılacaktır. da Helncı Nlktfında 2ô, t8 ve 
yapılacağı için milracaatnamelet işbu müfettişliklere Terllecektlr. 1 8 - münakasaya iştirak edecekler erbabı vukuftan olduklarını 8·8t No maıaular. 

imtihan heaaptan tenasüp, coğrafya n tarihten Türkiye ve dalr Naha dairesinden mtta şahadetname ve ticaret Odası vesi- Baltdı muharrer emllk yirmi gtta 
Tıırklcre alt kısımlar Te ldrabetten yapılacaktır. kalarını ibraz ve sahibi sermaye olup bv gibi lnf1Utan anlıma· mQddeı n açık artırma ınretlle 

' 
bak d affak 1 nl •n ll ak U _.,_ ld mtizıyedeyı lı:onulmuııur. lıdcır et· 

lıi ·a a a muv o a ar """ ra m tu er~ arect clıkları takdirde lnşaann hitamına kadar refakatinde bir fen me· 
Ö ill k lf ı j " d"L .ı dlf k mele lsıeyınlerln müzayede gUnU 

mlMlaslp g· r· ece vazı te 1 ra gvr u.o.ten ıonra .,..men er me • muru bulunduracağına dair noterden muııaddak bir teahhütname olan 27 K. Enci 930 ıarlblnc mU· 
tebinde okutturulurlar. Mektepte iken ücrttlerl, iaşe masrafları itasını mecburdur. udi! cumarteıl güotl saaı rs • kı· 
idarece verileceğinden 10 liraya tenzil n muvaffaklyetle mektep- dar lsıanbol Evkaf müdüriyetinde 
ten çıkanların ücretleri de 50 llraya lblftğ olunur. 4 - Teklifnameler birinci maddedeki sıırahat dahilinde yapı· Pcncvniyıl idaresine veya idare en· 

idare etlbbaıı tarafından muayene edilerek nzifeye kabul edl- !arak mühUrlö birer zarfa konup üzerine talip ismini yazacak ve cümealne müracaat eylemeleri. 
işbu zarf teminatı muvakkateye ait ilmühaberler veya bankı ke-

leceklerden mekt-:p ta>diknamesi, nüfus teskereleri, askeri 
faletnameleri üçüncü maddede istenilen evrakla beraber dlger 

vesikalar, mahallc ve zabıta hüsnühal ilmühaberi aranılır. Ayrıca 
da şimendifer mektebini ikmalden sonra üç ı;ene devlet demir mühürlü birer zarf içerisine konacak ve işbu zarf ilzerln tekllfna· 
yollan hututunda çalışacağına dair Noterden musaddak 'ft bir menin yalnız hangi işe alt olduğu işaret olunacıknr. 
kefil gösterilerek 200 liralık taahhütryame alınır. 5 - Şartname ve keşifnameldrl görmek veya sureti musaddı-

Yalnız latasyonlara gönderilen 'akirclere idare ancak bir yatak- kalarını almak için talipler Kırklarell Naha dairesine müracaat 
hlı yer g&terir Te takJn yatağını 1', !i tedarike mecburdur. edeceklerdir. 

imtihanda miiATi derecede k ! ·ın ecııcbt lisanına -,,&idi ---.-"-----,-t--k-t-~-.--d-.-u-.-.-d----
oıaşı1:~~be~~;:ç ı:ı.rcı: l~u~ alın Ll ıkcan aoora dlger •UT&Hak allıara san a nıe Bul DIIlulf ~ınuen 
olanlar bllahara lüzum basıl oldukça adrealerinden aranılacaktır. Ankara aan'at mektebi liparit atelyelerinde çahtbnlmaJı: 
Gerek enelct mUnıcaat edip müsabakaya lntlzarlan tlfaben veya azv. raimden anlayan .,.. ııayet temiz modem takımlar 
talırimı teblll olunanlar ve gerek yenidoa tallp olanlu bu llinda yapabilen birinci ıımf aandalyacı uıtamna ihtiyacım11 
blidlrlltn yerlere müracaat etmelidirler. Müracaatlar ır-ııt-9ao Yardır. Ynmive ile yeva g&Ulril olarak it •erilebilecektir. 
uat on dörde kadar kabul edilir. ' ' 

Taliplerin ça)lfbklan yerlerden aldıklan yeılkalarJa Ankara • • • 
2000 ton katran r•ıının kipll& •rfta münakaıuı r lkincl 

kanun 981 çarşamba günil aut il 1e Anbrada devlet demlryol
ları idaresinde yapılaclltır. 

Münaka11ya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teınlnatlıınıu aynı günde ıaat 14,80 a kadar komllJOD kAtip
Uğ!ne vermeleri l&zımdır. 

Talipler münaka1a şartnamelerini on bq Ura mukıblllnde An
karada ve Haydarpaşada idare Teznelerlnden tedarik edebilirler. 

• • • 
Muhtelif yerli menıucat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19-XII-980 pazartesi günü sut 16,30 da Ankarada 

De-,,let Demlryoll.trı İdaresinde yapılacaktır. . 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını -,,e muvak

kat teminatlarını aynı günde saat ı 6 ya kadar münakasa kom!J
yonu k&tlpllglne nrmelerl l&zımdır. 

Talipler müııakue t•rtnamelerinl 1 lkl Ura mukabilinde Anka
rada n Hıydırpı .. da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Yerli don yılı, ıift, arap ıabunu ve tampon greıör garnitür

leri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münak.tsa 29-12·930 pazartesi günü saat 17 de Ankaracla 

Dnlet Demlryolları idaresinde yapılacaknr. 
Mönakauya lttlrıık edeceklerin teklif mektuplarını Te muvak

kat teminatlarını ayni günde 1aat 16,80 a kadar Münakasa koınis
yonu k&tipllğine vermeleri l&zımdır. 

Talipler münakasa 'ertnamelerlni iki lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşadaki veımelerden tedarik edeblllrler. 

• • • 
J'ortakıl nakllyanna mahsus 

Devlet demlryolları umuınl idaresinden: 
Adana · Nusaybin bımnda klln Pıyas iıtuyoaundtn yıpalıcak 

portakal nakliyatına da 28·328 No. p0rtakal tarifesinin tatbiki 
tekarrür etmiştir. 

işbu istasyondan nakliyatta bulunacaklar, ton başını maktııan 
ve Dörtyol ücretlerine llAveten (33) kurllf tediye edeceklerdir. 

Fazla tafsilit almak ve tarifeden edinmek lsteyenleriıa latasyon 
ve ambarlırımıza müracaatları. 

3000 kilo yerli nişasta: 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
ld•remlz için pızarlılclı 3000 lı:ilo yerli malı nlfaıta Hun ılınıcattır. 

Taliplerin Yilzde 7 1/2 teminat ıkçeleriyle beraber 15 kinunuevvel 930 
••rarteıl günü 1111 11 de r:ılıtadı mübıvuı komllyonunı mürac•atları. 

aan'at mektebi mOdllrllltllne mOracaatları. 

lstanbul ithalat güm
rüğü mdQiriyetinden: 
Adet Nev'i 

1 Balya 

1 
1 

6 
ı 

Sandık 

.. 
Parça 
Balya 

Marka No. Kilo Cinsi 
1 . C 16312 113 Pamuk mensucat 

A . H Bili 74500 Vaketa deri 
L. B. E. S. BilA , 64 Kuf kafesi veı;air eşya 
C. F. A. 7809-7818-78()4 66 Demir 'lift kazanı 

S. L T. U. T. D. 614 127 Hasarsız pamuk ame-
rikan bezi. 

Bal&da muharrer beş kalem eşya 8, 1O,13· ı 2-1930 tarihlerinde 
1stanbul lthal&t gümrüiıü sanş komlsycınu tarabndan bllmUzayede 
astılacağı ll&n olunur. 

Elbise ve saire 
münakasası 

Ali dena ticaret mektebi müdllrlüğünden: 
511 adet kıtlık nevresim, 53 takı:n harici, 53 tıkıın dahill 65 

adet şapka 12 adet hademe elbisesi ve 56 adet iş başı tulumu 
14-12·930 tarihine müsadlf pazar gilnll Alt on dörtte ihaleleri 
icra edilmek üzre münakasa! alenlyeye vazolunmuştur. Taliplerin 
şartname ve nümunelerlnl (Örmek üzre Ortaköy caddcainde k&ln 
mektebe ve münak11aya iştirak edeceklerin lstanbul lknsadt mil
esseseler muhasebeclligine tevdi edecekleri ve mukab!Unde alacak· 
!arı temlnan muvakkat& makbuzunu hamilen yevm ve ıaatı mez. 
k6rda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

lstan~ul Daroıınnun nıo~aıaat koınisıonun~an: 
Darülfünun binası ittihaz kılınmış olan Bcyızıtta kA!n mülga 

Harbiye nezareti binasında muktazl tamlrann olbaptakl evrakı 

keşliye ve fennlyesl mucibince kapalı zarf usullle tamirleri mll
nık11aya vazedilmiştir. 

Münakasası 31 ktnu~uenel 1930 tarihine mUsadlf çarşamlı. 
günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin evrak vı şartnamesini 
görmek üzre her gün öğleden sonra DarWfünun möbayaat komi· 
ıyon kltabetine müracaatları ve teminat akçelerin! münak&1& gü
nünden evvel Darillfünun muha&ebc vezncıine tevdi etmeleri ilAn 
ot-..., 

Hin 
Llıoler mübıyaaı komisyonunda•: 
Kandilll lı:ız om mektebinde 

bermnclbl kctlf vı fattname yapı• 
!acık olan elektrik tesisatı 4 kt· 
aunıııaal 1981 pazar gQnU 1111 (16) 
da ihale lı:ılınmık Usere kapalı sarf 

uıulil ile mUnıkaaıya konulmuftıır. 
Münıkuıyı lfdrtk etmek arzusunda 
bulunınlann mekcep ldareılnt n 
muayyen silo vı saatıt de lı:omlı· 

yonumıwı mUrıcaıı eımcletL 

1 •el hulı:ıılı: dalreılnden: 

lbıu Kapıaıı Et vekili Malmnıt 
Ma!ıir B. tarafından: 

Sultan Ahmeua Dtsdırlye ma
hıllt1lııdı Dlsdarlye ~1fmeal &oka· 
&ında 1 O numaralı lıancda imam 
Halil Et nezdinde mukim imam 
Yunat Fehmi ef. otııllan Saim "' 
Haydar el. !er aleyhine fnul.. ulı· 
telcri•c ıcçlrmlf olduklan &ayrl men 
kDIAnn kayıdınnın tashihi hakkındı 
ikame olunan dandan dolayı bcrayl 
tebliğ müddeiılıyhlmıya sönderllen 
dan arsobıli 'urotlcrlnin mumailcy· 
blmının mıhılll mezk6rdan çıkaralı: 
clynm llı:&mctgAhlınnın mc~hııl bıı· 
lunduğu şerhllc bill 11bllt iade edil· 
miş olmuına mebni hukuk uıulo 

muhakemeleri hnunonun 141 inci 
maddesi ve mındı mQıeıklheıint 

11vflkan tarihi lllndın itibarın 30 
gün zarfında cevap verllmek tlzere 
lllnen tebllgıı lfuına karar verllmiı 
olduğundan milddıl ılcyhlmının 

müddeti mcskllre sarfında ccnp 
vermedikleri ııktlrdı halı:lannda cı· 

yıben maamclc ifa oluııacatı n bu 
baptaki istida ıurctlcrlıalD mahkeme 
divınhanulnc talik edilmlt oldutu 
llln olu•ur. 

Rakıya kıymet varan 
yalnlZ rayiha ve lez
zetl delll, kimyevi 
terkibinin •afiyetidir 

Rayiha ve lezzet en 
nene ve kimyevi ter
blkl en temiz rakıdır 

,,,.., __ _ 

lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Veki leri : 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Clhazlarırıın tecriibelerl ve larlfa/ı meccanen f!llpıfır 

._ ... Toptan ve Perakende Satıf ~ 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

latıllk arsa Ye nısıf ~aue 
Yeşllköyde Ümraniye mahallesinde Kuyu ve Orhaniye ~okağın• 

da 1, 3, 5, 7, 8 numaralı ar1anın tamamı 250 llra: 
Topkapıda Fatmasultan mahallesinde Rthem efendi soka~ınd:ı 

1 O numaralı maa bahçe hanenin nısıf hissesi 250 lira: 
Baltda muharrer ve bedeli muhammenlerl gösterilen emlıikı ıı 

bedelleri nakden ve berveçhl ı>etln verilmek iizre 30-12-930 tarı· 

bine müsadif salı günü saat 14 de pazarlık suretile bilmüzayede 
satılacaknr. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul 
Milli eınllk müdlrlyetl sanş komisyonuna müracaat eylemeleri. 

D, E~me~ ve Jaf se~ze mona~asası 
Nafıa Fen mektebi mübayaat ko~ 

misyonundan: 
Mayıs 9i 1 gayesine kadar lüzumu olan mektebin Et, Ekınek 

ve yaş ıebzeıl 21 kAnunuevvel 930 tlırihlne mü>adif pazar p:iinİİ 
kapalı zarf usulile münakasaları yapılaca~ndan taliplerin ıhale 
günü ~aat 14 te teminat akçeleri, mektuplerile mektepte mıitqcK· 

kil komisyonumuza gelmeleri. 

ISTANBUL V L 

DEFTERDARLIK 
YET 
iLANLA 1 

SATILIK ENKAZ Beykozda Umur yerin

deki tayyare hangarının enkazı kaimen satı
lıktır. Tahmin edilen bedeli 1319 lira, satış 
açık artbrma 14 kanunuevvel 930 pazar 15 
Defterdarlıkta. (M-431) 

Akhisar Belediyesinden: 
Manlu Athllan beledlyell için alzamname tarılırını haiz bir baytar• 

llıtlyac varılır. Mıqı 60 liradır. Talip olıalınn evraklarıle birlikte A khi»' 
beledlye1lnt mllracaadan lllıı olnaur. 

Deniz levazım sabnalma koınisJonon~an: 
1218 kilo Reçel: !5 ktnunuevvel 930 per~embe günü saat 11 dt 

911 " Şehriye: 115 " .. " .. " 14 dt 
5851 ,, Makarna 
2927 ., Beyaz peynir 25 K.evvel,, ,, ,, ,, ı 5 ıe 

Deniz efradının ramazan ihtiyaçları için yukarıda yazılı iıç J;a· 
lem muayyenat ayn, ayrı şartnamelerle münakasaya konulmıı~ıu" 
H!salarında gösterilen gün ve saatte yapılacak açık miınaka,Jda 
teklif edilecek Hatlar muvahk göriildüğü takdirde ihale cd!:tce· 
lfnden f1rtname almak isteyenlerin her gün ve vermek iste) eli" 

terin ihale gün ve saatlarında Kaıımpaşada deniz levazım satın· 
alma komisyonuna müracaatları 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kündura munakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlllğündeıı: . 
53 çift· yeril malı vldaladen ve 11 çift vaketeden mamul ceın • 

an 65 çil kundura 14-12-980 tarihine milsıdlf pı:.zar günii saat 
on beşte ihalesi icra edilmek üzre münakasa! aleniye:,"e vazolun· 
muştur. Taliplerin şartname -,,e nümunelerlnl görmek üzre Orta· 
köy caddesinde ktin mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin 
btanbul lknsadf möeueseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri .,e 
ınukabillnde alacakları teminat! umvakkate makbuzunu MınileO 
yevm ve saau mezktırda mektepte müteşekkil komisyonu mahsıı· 
ıuna müracaatlarL 

lstan~ul limanı Sahil sıbhiJe nıerkezi 

it!,~!·!~:- -..... mahUa Umk ~ 
yeniden yapılma11 ıaam relen akaamı aleni mtlnıkasay• çı• 
kanlaı.,tır. 

Mtinakaaa (fllnll 29-klnunuenel-930 tarihine mtındif pa• 
urteıd ııOnll' olarak teıblt edllmittir. T•liplerin mezkör nıcr 
UJrlln tamirine alt ıartnımeyi almak Ozre her gOn Gılatad• 
nara Muatafa pap ıokağında ki.in merkezimiz levazım mr 
murlufuoa ye mGnakaaaya iıtirak etmek Ozere 11at 14 d• 
komiıyona mliracaatları ilan olunur. 

Mes'ul M::diir: Hiırh~ ıeddJll 


