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NUSHA 1 5 KURUŞTUR 

dUn geldi ve 

BlıGU 
2 nci sahifede · 

1 Tarih! tefrika: Sultanhamlt 
> Harlcı \'e son haberler 

3 lincU sahifede: 
2 BUıCüo -tA°y)afeı;;.-taıar

ruf beyannameleri ata
caklar. 

2- h1eıbehanın fekli idaresi 

tadil edildi. 
3- Su lskeleal hamalları blr

blrJerlue girdiler. 
4 ilocU sahifode: 

Felek, 2- Askeri makah t 
3- l llkAye, 4 - !{oman 
5 nci ~ahlfed~: 

~- l'alk ve csn·- f!: hlfesl 

Gazi Hz.ne mülaki odu .. 
Gazi Hz. 

Başvekil ismet Ps. 
ile beraber küçük 

bir tenezziih 
yaptılar 

Gazi Hz. dün akıama 
doğru Baıvekil ismet Pata 
ile birlikte Beyoğlunda oto
mobille küçük bir cevelan 
yaparak gene birlikte saraya 
avdet etmitlerdir. 

ll Dava bitmedi 
~~~~~~~~~~~'~ 

.Lik maçları Kadıköy 
stadında mı yapılacak? 

Futbol hey' eti Taksim stadını b0ykot 
etmek niyetindedir. Yarın karar verecek 

Futbol hey' eti Reisi Basri Hey maçlara başlanma
masının bütün sebt"Dleri anlatmaktadır 
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MILLIYEl' PAZAR L\NUNU&VVfL 1930 

. anıil ı HARiC1 HABERLER •• 
Tahsin Hat ırat~· l iiili.iiiii F ransada yeni kabine .• Fethi B. in takrirleri 

N : 111 

-
(TercDm• •• lktlb•• 
hakki "'~htuzdur.) 

Abdülhamit, bombanın 
infilakından 

telaş eseri göstermedi 

Radikal sosyalistlerin iştiraki temin 
Steeg kabin~~si teşekkül 

edilebilmiş, 
etmiştir 

Pazartesi Başvekil Pş. cevap verecek 

İzmir cıvarındaki köylerde açlık hüküm 
sürdüğü yalandır 1L Avrupa mektupları] Mısırda 

Y • T'• k• d • Ankara, 13 ( Telefonla ) - vardır. Gazetelerin neşriyatı it 
enı ur ıyeye aır Başvekil Fırka Feti Beyin sual takrirleri, Mec- zerine hükfunetçe yapılan tah· 
Starsburg, 4 (Milliyet ) _ lisin pazartesi celsesinde okuna kikatta İzmir civarındaki bd 

Türklerin eski bir dostu olan teşkil etti caktır. O güne 'kadar avdet etti- köylerde açlığın hüküm sürdil-
maruf Fransız edibi M. Glaude . ği tak'llirde Başvekilin ve Hari- ğü hakkındaki haberlenn asıl~ 

M.Briand 
- -

Gene Hariciye 
nazırı dır 

"N ? " d B Fransaa kabine buhranı artık F --' b d h' b" k Kahıreden yazılıyor: - Bura ciye vekilinin ayni gün bu tak- esası olmadıg"ın tebeyyu"n etrnif 
~falnız •· e Var. dı·ye sor U. ermutat nihayete erdi. Yeni kabine par- acr-re ura a a ıren ır on- d . b' f k t şkil etıni"-ferans verdi. Bu konferansın , a yenı ır ır a ey . f ka" rirlere cevap venneleıri ihtimali tir. 

b ı d d
• . l . 

1
. ld limentoda itimat reyi aldıktan . T .. k" . r. enı ır _ 

ara aya at a 1, ızgın ene ıne a 1.. sonra artık kat'iyyen vücut bul- ı_:ıe.vzkuul' ytenı F ur ıyenediı!1b.yhapkt; .1 adı "Eşşaab" 1 • 1 
.. gı ın ı ap ır. ransız ı a zın a amıyor muş olacaktır:- Dun gele~ tele~. katen memleketimizden bahse r ki, ahali fırka 

~ ha~rl~ .M. ~teeg ın yem derken samimi bir lisan kullar • · · • 
k~bme.~~t~sı~ ka~ 1 surette tc;s- dı. Kendisini dinlemek için ' gibi bir mana- Süreyya Paşa mebusluktan ıstıfa ettı 
b t tt te y r Sek ' gelmektedir. 1 e ıgını gos n ° · tz, !enler pek çoktu. k 'lk ·çt· Ankara, 13 ( Telefonla ) - oldug"unu beyan ederek mec/İll', 
dokuz gün süren bu buhran muh ır a ı ı una l M. Glaude Farrere kenı.l ~ı. . . stanbul meb'usu Süreyya Pa- ten talep ettiği mezuniyetinıd 
telif safhalardan sonra nihayet derin bir alaka ile dinleyen bu ıt aktetmıştı~ : §a, meb'uslu~an istila etmiştir. heyeti umumiyede reddedi/rrıl' 
radikal sosyalistlerin kabineye kalablık huzurunda 930 Türki kanın retsı Bugün meclıse gelen isti/ana- sini istilasına sebep göster· 
iştirakile bir neticeye '/armış 0 - yesini anlattı. Kendisi yazın .ışvekil Sıtkı mesinde Süreyya Pa§a, hasta mektedir. 
luyor. Türkiyeye bir seyahat yapmış- d S tkı P 

Radikal sosyalistlerin iştira- ~. rr. 
1 ş. M'll" f h f Ad l • 

ki olmadan kuvvetli bir kabine tı. Çok ~~~~~e~ intibalarla Sıtkı Pet§" bu vesile ile bir l l tasarru a tası ana Çİfçi erİnld 
avdet ettı~ı T~rkıyeden ~hse nutuk irat ederek ezcümle de-

. lbJülhamıdı yapılıın suikast tahkikatı ntflcesindt meydana çıkarılan teşkilinin imkansızlığı anlaşıl- der~en;ienn ~~~uf ve ihata miştir ki: münasebetile ecnebi 
bom .. -lardan bir kısmı dı. Fakat radikal sosyalistler lı bır kudret gostenyordu Fran 

"" d'b' 1 "h' · k "- Hükumet memleketin ik ANKARA, 13 A.A. - Milli bankalara borçlatl sabık başvekil M. Tardieu'nün sız e t ı evve şu mu ım no ta . . . . . İ f f 
Yenı. kabın' eye gı'nnesı'ne kat'ı" l tt T'" k ·ıı · t k tısadı vazıyetını ve bılhassa fel ktısat ve tasarru ha tasının ..,, 

lnfilik 1 yı ana ı. ur mı etı ar ı ye l hl . . . d" 1 k. b 1 d 1 ·ı l k ANKARA,. 13 (Telefon) 
Surette muhalif kalmışlardır. ıı'lecm·ıctı"r Bo··yle daı'ma yenı' a arın vazıyetım uze tme ı- aş aması o ayısı c meme e- Ad d .~ 

Tafsılatı sabıkadan anlatıldı- 1 
., ~ • - • ı L "k" b" d · h f d B" "k M·11 ana a arazi sahiplerine e• Lakin görülüyor ki bu ihtimal . . . b. .11 1• h" çın ça ışıyor. a ın ız en ev- tın er tara m an uyu ı et • "' 

,ı üzere tedabirimania ve takay bertaraf edildikten sonra M. klı~~Stı_Y~n tr mk ı .~ etvve ab lu velki hükfunetin yapmış olduğu Meclisi Reisi Kazım ve Başve- evcenlceebipbaarnakiaklraarz, beıdıenhavmaillı.ldı eııı.· 
üdau inzıbatiyeye rağmen ko- wuetının mer ezını stan u - işler yüzünden bizim vazimiz kil İsmet Paşa Hz.ne tebrik 

nitenin icra şebekesi hazırlıkla! Steeg için radikal sosyalistlerin dan kaldırıp A~ka~aya naklet- kolay değildir. Gerek Vafd ve telgrafları gelmektedir. zurraın bu seneki fena vaziyeti 
,. nı mahirana yapını!} ve bizim kabineye muzaheret ve istirakle mekle pek musıp bır harekette gerek Abrar fırkahı bu vaziyet E . d 1. 11 ni nazarı dikkate alarak vadetl 

· · · k • 1 b ı l ı..uı ·· 1 , - rzıncan a yer ı ma an ve •·a· tıtai ve inztbatl vesaitimiz işil nnı temın etme kabıl o muş- u unmuştur. stanu , guze te İnailterenin bitaraf hareket hail" 1• h b" hulfil eden borçlarını tetlive ... 
" ld ı tur. bir yerdi; Fakat ralışmak ye- d"'· - • · 'dd' tt"l F k t ma 1 mamu atına ma sus ır biliyeti olmayan arazi sahip!e!'I .akipte noksan göstennış o u- . : . : . '. etme ıgını ı ıa e ı e~. a ~ sergi arılmrştır. Ayni suretle A- e-

ğundan 1321 senesi temmuzuı Buhran çıkınca yeni kabine- nıleşmek ıstıyen bır mılletın a- bizim kabinemiz İngılterenın d K~ k' G d d b" için bir müddet te'cil esası iiZ 
• Ü '"ğl . kili . d h d faka . . "fl . k . . . . İ ana, es ın ve eyve e e ı- . d 1 1 d ııun sekizinci cuma gtln' o e nın teş nı eru te e en, t zım ve metanetını zaı eştırece yardrmını ıstememışttr. Bız n- . 1 s··k K rın e an aşmış ar ır. 

-Ltı'm· mu"•--1-·p mahut " Ma- b"' ·· bb" 1 · kim kalan · 'ki' · d T" kl · Mı · 'kl~" · rer sergt ac mıs ve 0 e, raa- Gelen malu"mata nazaran e<I' ,..,. .,.._, utün teşe us en a bır ı ımı var ır. ur er onun giltere ıle sırın ıstı "'mı ve .. 1 K • ~ A t 1 d .1 ~ Enfemal. yani ceheıısıeml M. Barthou, Steeg kabinesinde için hükUınetin merkezini An- buradaki İngiliz menafiini telif mı· ~kste' aysten, nfahyfat a mı velce milli bankalarla bu esaB 
infi'"L · · harbi · · 'imi k. akl · ı d" b' · l"f k · · · ı ı ısat ve asamı a asının üzerinde mutabık kalan ecnebi nakine · ...... etmıştır . Suikaıt"/arda• Suikastçı/ardan ye nezaretıne getın ş o- araya n etmış er ır, edecek surette ır ıt a a tını ıs b 1 hlk f d b"' "k el' 

•- büyü'- 1anrm ,,_,.,, Kı 1 M Barthou' t bb"' · t · aş aması tara rn an ıtyu bankalar şimdi bu fikirden 
- .. çapta top çı Haçilc PtlMy1111 au,.vı tçyan uyor. · nun eşe u- M. Claude Farrere bu hususta enz .. ,'. . tezahüratla karıılanmıştır. yarak tediye kabiliyeti oırıı" 

Qrdığı tarrakalardan daha gü- satı bilhassa şayanı dikkatti: tariht~n misaller getirmiştir. Yenı fır~a bır de gazete neş- T•• k' l • yan arazi sahiplerinden, il<fl' 
rtiltütfl w: akiali seda çıkaran ve terek telaş ve heyecan izhar e- Çünkü Fransa'nm büyük bir i-, yeni Türkiye mazi ile alakası- retınektedır. Ur ıye- SVI Çre · b•· 
ha ~ ib · h ııul ....:-k lim kal damı 1 M ettikleri parayı almak içın . .., 

vaı özazat u e g........... '. den Kadı:nefendiler ile Sultanla ve em a o an · ıu. kesm. iştir. M. Farrere demiş- muahedesı' · bo k 1 k ·· terıl"" 
tefırimizin usak yerlerinden du n teııkin ve taltif eyledi, Barthou siyasi fırkalar arasında tır kı: :.~~ .::akarşıt~şet~~sündC 
,alan bu infitlk Sultan Abdiil- Badehu bermutat süfenryı ka bir anlaşma, devamlı bir barış- "-Yeni Türkiyenin timsali Paris Elçimiz de ANKARA, 13 A.A. - Tür- bulunmuşlardır. 
!ıamidi'\\ ve o sahada bulmıan bul edip yirmi ~ka kadar ko- ma tesis etınek istiyordu. Bu o- Ankaradır.,, }' kiye ile İsviçre arasında en ziya Bu vaziyet karşısında zir9' 
binlerce insanları l'ethiş etmiş nuştu, sefirler Hiinkin hali ta- lamamıştır. Çünkü radikal sos- Fransız edipi Türk dava ve ge ıyor de ma~~n müsaade mille~ esa- Bankası araya girerek, bunl~ 
ve horkeıı ne olduğunu, ne ota- biide bulduklarını tercüman pa yalistler girecekleri kabinedeM. inktlabını burM4:!Jlüdafaa eden Anlaara, 13 ( Telefonla ) _ BI ~lınde akdolunan tı~ret mı borçlannr derhal ödeye~ 
cağım anlayamayarak pek hay- pya söylemiperdir. JTardieu'nün bulunmaama ta· bir hatiptir. Onun için burada Halen Cenevrede bulıman Parla v~ ikamet mukave~tı:" !>u yecek vaziyette oldukları, b!P" 
,·etengis bir dakika geçirmiş- Sefirler gittikten sonra ma- haınmül edemedikleri gibi yeni bulunan Tüı1t talebesi kendi a·· .. k 1 . . M" • Be tah gün saat 16,30 da ımza edılmış- enaleyh, taleplerinin tecdidı ~ 
. 1 . d rd d . haki . uyu e çımız unır y, - . d d•"' ur. beyn dairesine gelmiş olan Sad kabıne e ya ımcı eğıl m memleketleriain bu eski dostu- d"di teslihat konfenınaındaki tır. bu borçların bir müd et .. 

Hilnkir o dakikada camii şe- razam Ferit Paşaya vesair vüke vaziyette bulunmak istemişler- na teşekkürlerini izhar etıniş- .:m faaliyet ve mukarreat etra- Devlet Bankası mü- t~cili~ .. muvafık olacağını ooe 
ciften çıkıp, arabasma bine- 1!nm afiyet ve selamet tebrikle dir.Bugün radikal sosyalistlerin lerdir Bu alkMtın.an konferan- .. sunnuştü. t' 
1'ek saraya avdet için binek taşı rine bilvasıta memnuniyetini &yandan Sarraut, meb'usandan sm b~ada yalnız esaalarmı kay fmda mal!imat vermek uz.ere dürlüğü namzetleri Ecnebi bankalar henüz "dt 
ııa müntehi merdivenlenı doğru tebliğ ettirdi. Daladier gibi en nafiz adamları dediyoruz. Konferans alkışlar Cenevre içtimai~ sonra ANKARA 13 (Telefon) _ ~~r ~rar vermiş vaziyette 
ilerliyordu. Şeyhislim merhum Zaptiye nazırına ve sair alaka kabineye girdiğine göre radi- arasında hitarq bulmuştur. Anka"aya gelecekbr. C" h . M k B ka gıldırler. . _.cıt 
Cemaleddin Efendi ile bir kaç dar memurlara behemehal ha- kal sosyalistler tatmin edilmiş um unyet er ez an 11 Bu hareket umumi bir ırıı~ 
IDelimelik b" ""sahebe · • p fi• • M •• • B ~üdürlüğüne Londra ~efiri Fe- uyandırmıştır. ır mu zumun dise mütecasirlerinin buldurul- görünüyor. Bir de radikal sosya • ır ey ve nt Beyden maada dıger bazı B ı k ı 
~ate~~ etmi~. Mutat teş- masını ve liman şimendifer is- listlerdahiliye nazırlığını almak arıs se f} un kuvvetli namzetler gösterilmek U gar ra 1010 
nfa: ~unce ~da solda ben- tasyonlarma tenbihatı şedide ic arzusunu beslemekten geri kal- d•• ıd·ı tedir. Resmi mehafiJ.de cere- ' tk 
degan,ncaliaskenye ve yav~ rasile firarlamıa meydan bıra - mamışlardır. Paylaşılması zor c , t p yan eden rivayetlere bakılırsa, Il U U 
ıır~~ ~~t.ı ~en-. kılmamasmı irade ettiğinden eva ş. un ge l er en kuvvetli namzetler Nafıa Ve SOFYA 13 A A _ I(ıt' 
~ selim vazıyetı ihtır~!esı tebliğ eyledim. Şurasını ayrıca kili Zekai, İktısat Vekili Mus- . .' · ·kil clJIY 
~ almış b~unuyordu, set uze- kaydederim ki, havaya silfilı a- 1 hd• d" }"h tafa Şeref Beylerdir Nurullah Bons, parlamentonun şa '!" 
rinde V'C ~e meydanında tan neferi unutmamıştı. Bana Cevat Paşa umuini ta 1 1 tes 1 at Esat Beyin ikinci ~üdürlüğü da irade.ttiği nutk~ ~evabell dil' 
bulunan yerli, yabancı halkta tekrar bunun sıkı sürette talı- üzerinde ittifak edilmektedir zılan arızayı kendısıne tal< jjll 
teşri~ h~ywıu temaşa halin- kik olunmasını emir ite beraber konferansından Ümitvardır Müteahhitlerin 4 seneİik 

1
eden m1 eb'u~~ı h~ytı'~ti~~sfr~ de J?Ü~kQn duruyorlardı. Pek "askerin ruhu kumanda ile ha- _ _ . . e şun arı soy emış r: IJ 

tabu bır ~da '7reyan ed~n rekettir. Bu nizam ve intizama kazanç vergılerı seneden beri dünya, hük~ pJJ 
bu merasımı Maşın ~~femalın halel gelirse maksat gaip olur Münir Beyin Devlet Bankası meclisi idaresine ANKARA, 13 (Telefon) _ r~n ve el'an tesirlerini istı~ 
hesapla kurulan saatının cere- . . k" f h kk ' d"l ;ı.· d h b · kt M 1. V k'l . '"f · 1 · hır surette duyurmakta ,,. 

1 ktrild . . "hlil . onun ıçın mez ur ne er a ın- tayin e ı ece5 ın en a en yo ur a ıye e a etı mu ettış erı- 'k d" buh b" . . ·ıı ı;-. 
yanç~ . 8:1~esı 1la ettık · da mükemmel tahkikat yapıl- 1 nin tetkikatı üzerine dört sene- 1 tısa .. ı . ran ı~ım ~çımetCI 

emay azır yan o . t . deh" .,..1 İk' . Dünkü ekspresle Cenevre denberi İstanıbulda resmi de- yet muhım ve vahım bir şıcUl • 
mı··- -'-"-- müteaddit defalar masını ıs enm.,. _ 1~· • ıncı tahdı'dı' teslı'hat konferansı mü- kil k d' B ·· "" .,,.....,.. fı kak d 1 1 vaire müteahhitlik yapan şahıs teş etme te ır. · u. mu 1 .~iı ·~-•-'- •. ııet .. rind r uman an ıgınca yapı an rak d ş · 11 w~. &eıaiılllA reıımım uze en tahkikat tı' · d k zakeratma isti e en urayı !ardan defterdarlıg"m kazanr larda Bu.lg.ar mı etıne e__,. 

kik edi H .. _....., .. ne cesın e mer um C t p ·ı " - d .,..-• 
~ p . u ...... nn camu şe- neferin nagihani vukubulan Askeri azasından eva ş. ı e vergisi almadığı anlaşılmıştır. den geldıgı kadar yar un ·fı 
nften avdetınde hav~ı ka~ vak'adan heyecana kapılarak Paris sefiri Münir Bey ve Suphi Vekalet bu dört senelik ver- bizim için en yüksek bir~ e 
kadar olan mesafe~. ~ daki~ şaşkınlıkla silah bosltamış oldu Zrya Bey geldiler. İstikbale ge- ı· ginin alakadarlardan derhal dir. Bunu layikile ifa edebı ~ 
42 saniyede katettigtakinı. t~~t ğu ve nefsillemirde · hüsnü hal 

1 
!enler arasında Basri Pş. vardı. tahsilini emretmekle beraber için her türlü şahsi düşünce ~ 

~niş ve cehennem m neııınm sahibi bulunduğu a."'kışılmış ve Cevat Pş. bir muharririmize ati r diğer taraftan da tetkikat ve fırka düşüncelerinin fevk~eif 
saatini ona göre ~rmuş olduk keyfiyet arzolunmuştu. deki beyanatta bulundu: tahkikata başlamıştır. mak lazımdır. Bütün devle (Jİ-
Wından saate verılen c~Y~! Asıl infilik hadisesi hakkın- M. Briand _ "İhzari tahdidi teslihat Yugoslavya- Y unania-.ı aramızdaki münasebatın ecO 
elekt:riktam o lahzede vazıfesını da ilk rapor Beşikto.ş zabıtası 1 .. • • • d' konferansı bir "projet de con- ATİNA, 13 A.A. - Yugos- kemmeliyetinden ve ta~ip • .;t 
Yapmıştı Hünkar infilakın müt kııman..:ı~"'·-"'- ·ı d · · bel d" ı olan bu muhım nezaretın şım 1 

· • lavya haricty" e nazın M. Marin- g" imiz mııslihane ve sa. mıı:nı .... 
· ~.._. ı e aıreı e ı- M Le "b' - nal tan vention" hazırlayarak mesaısinı 1 cı" 

hiş sedasından ve havada uçu- ye müdüriyetinden varit olmuş . · yrıes gı. ı ~. ce ... ~ ikmal etti. Biz, raporu getiriye>- kovitch, Atinaya yaptığı syaha set sayesinde medenıyet ~ 
pn bazı parçalardan pek mü- tu. Bu raporda hadiseden ücün bır meb usa venldigını goruyo- ruz. Bloklarla konferansın faa- Ctvat Paşa Milnir &y tin gayesi hakkında izahat ver- nmda temin e.~tiğ"imiz ~n dıf 
bim we tehlikeli bir hadisenin asker olmak üzere yı"nni altı ki ruz. ~· ~eygues on sene evv~l . · d - diği sırada Yıınanistanın çiftçi bet ve teveccuhten sevınc ..ft 

k bqvekıldi Geçen sene de bahri liyetine sekte verildığı ognı Bankası meclisi idare riyasetine l" t bu Wo' 
vu uunu anlamıştı. Fakat hiç şinin telef ve elli sekiz kişinin · - deg"ildir. Vakıi bazı devletlerin memleketler itilifma dahil ol- yan par amen omuzun . 3&1' 
k?rlaı ve teliş eseri gösterme- ag"ır, hafif mecruh oldukları V'C ye nazın. bul~nuyord~: .. . .. tayin edileceğimden haberim J1Ul8Iru temenni ettiğini söyle- cine iştirak ederim. Bu sıY. 
di, yalnız benden : Ne var di.- b" k balr d h" ka Bu kabinenın teşekkulu ıle bu- murahhasları kııyudu ihtiraziye yok. HiikUmetten emir aldığım wni•tir. te sabit kalmak_ ~_mind~yıt· 

J- ır ço ara am a ı en z .. buhran ihtimalleri artık be dermeyan etmişlersede netice i- · · ldim. F il .. ..., -- -
sordu. Arabaııma atladı, dizgin haline geldikleri ve yirmi kadar tüntaraf 1d F da . r tı'ban'le bı"rleşı"lmı'•tı"r. Ben gele· ıçın ge ranııa e aramız- M 1• V k•J• Al liıı' 
teı·i aldı. o mnıda camii şerifin hayvanın da helak olmuş bu- . ..o u mu.?.. 1'1111811 yır- cek sene inıkat edecek umumi daki iadei mücrimin meselesi a ıye e 1 1 man mec ~ 
havlı kapısında bulunan Arap lıınduklan beyan ve yaralılamı ~ı dört ~t bıle r~yan ka- konferanstan üınitvanrn. Her hakkmdagun"' • Paristebir anşeycaksöyblı~ryemıiki. 'gün>'f'.ce BERLİN, 13 A.A. -931" 
Zuhaf alayı efracbadan biri ha- Yıldız etfa1 ve Gümüşsuyu has bineler gelip '?eçtıgı .hatırlanırsa N k k h d . • hiştag meclisi 3 Şubat 1 • 
v~ra bir el ııillh botalttı. Buna tanelerine sevkolıınduklan ve bu sual~ keatiı:me bır cevap ver halde iyi neticeler alınacaktır." katdığnndan ve Düyunu umu- e a a at evresını rihine kadar tatil yapm!_e 
çok cı;m sıkıldı,. btdiaenin e- mahalli hidiseye gelen müddei ::,.~ =~t ~r. ı:- Cevat Pş. aynı 25 inde Anka miye meselesi ve ne de kupon- Büyükadada geçirecek • • • , 
hemmıyeııe tahkik olunarak umumi ile beraber tahkikata de dar kısa o e~n demek u • - raya hareket edecektir. tar meııe1eai hakkında ilive ede Maliye vekili Saracoğtu Şük- M th t rozeti 
ke,ıdisine arzolunmaaııu eaıret vam edilmekte olduğu derme- . ~alnı mıFran da ıstebi - Paria sef~ Münir B. de cek ~ ~yin yoktur." rü B. iyileşmiştir. Ancak dok- a UB ,,U. '/ 
ti ve arabayı sürdü. Araba kapı yuı kıluunqtı mıyoruz. z sa r şunln söylemışttr: Münir B. de yalmıda Anka - torlar hastahğın nekahet devre- Matbuat cemiyetinin tt" 
dan 

_,_ a dog"nı c;ıkı- B • anlaşma ve barışma hük6meti - "Söylediğiniz ::?:ibi. Devlet rava hareket edecektir. -:": geçı'mıek ı"c;ı'n ı'ki n- L-~ta ni faal ve gazeteci azas~ .. ~. 
çuup ~y .. J-• u raporu arzettiğimde Hila teşkiline irnkin göriilemediğine ~" ...., naı ıınal' '1":, 

du. Set üzenn~e ~~ .~uferaya kir ~zat intihap ettiği zevat- bakılırsa firkalar arasmdaki ih- m:ııctadır: Harici siyaset değiş- Palmade, Harbiıye nazın; 'M. Büyükadada tebdili hava etme- ~ sus 
0 

p:Ufj 
mahsus merasını koşkünd~ bu- ~ m~kkep olınka üzre bu iı til!flar bitmiş değildir. mıyecektır. Barthou, Bahriye nazın: M. Al- sine lüaum göııtennişlerdir. ~~s:e'; . ~, 
lunanlar tarafından geçmış ol- IÇın bir kcımiayoııu mahıua teş- PARtS, 13 A.A. - M. Steeg, bert Sarraut, Nafıa nazın; M. Saracoilu Şükrü B. bu neka- - dan tersitll ._:tı 
sun ınekammda "'çok yaşa, ava kil~i ~ile derhal içtima ve Bilhassa önüm~de büyük bir kabinesini tu ııuıetle teşkil et- Daladier Milli İktısat nazm: bet devresini geçirdikten sonra rek ozct müsaba~asınd;B ~ 
zelerile sürekli alkışlandı. Bun- t~tkıka-ta .iptidu etmelerini ten mi.icadele ~·~~_kaç .•Y. ııon mittir: M. Loucheur, Ziraat nazın: M. tekrar vazüesine avdet edecek- ciliği kaznan nümune Vıy»>-
lara mütebessimane temeıınalar bıh ~yl~ı: ra cümhur reıslıği ıçın ıntihap Başwekil M. Steeg, Adliye Boret, Mesai nazın: M. Grinda, tir. aSracoğlu Şükrü Beyin ne- sipariş edilmişti. oı'lı 
ta mukabele de bulunarak ge- Bı~tabi ıcabr iCl'a oüunarak yapılacaktır. nazın M. Cheron, Dahiliye na- Hava itleri nazın: M. Painleve kahet devresi zarfında vazifesi Viyanada imal edilen~ et ı 
çip doğruca Çit köşküne vasıl komısyonu mahaua iwe batla- Harici siyasete gelince; M. zın: M. Leygues, Hariciye na- Maarif nazın: M. Chautemps, veki1eten Müdafaai Milliye ve- gelm'stir. Yakında cC'IJl!{. Cf' 
ft dahil oldu. Köşkün harem dı. Bitmedi Briand hariciye nazın olarak zın: M. Briand, Maliye nazırı: Tekaüt nazm: M. Thouınyre, kili Abdülhalik Bey tarafından ~m 1 i..\;,.; h.:;,-cti kararı 
cihetine ·nıii~adif kan•sına ıı:~ yeni kabineye de dahil bulun- M. Martin, Bütçe nazın: M. Sıhhiye nazm: M. Queuille. ifa edilecektir. e< .• _ ç K 
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Tayyareler, tasarruf beyannameleri atacaklar 
[ vıı1J11tJtt11 l Mezbaha 1 Poıı.ıe 1 Ş~förler [ Ekonomi 

Ziraat Şekli idaresi tadil Kanlı kavga 40 kişilik bir liste Konsorsiyom 

o ngresı M 1 .. 'd . l"h' Su ıskelesı hamalla- A b k d da t d't dı'ldı' 

1 Tasarruf 
Tayyareler bugün 

beyannameler 
atacaklar k • edildi . . hazırladılar 1 Haziran sonuna ka-

ec ısı ı arenın sa a ıye- b' 'b" . . d'l y aşın~ a a~ intihap r em ı e 
15kazanın iştirakile ti de tadil edilmiştir n ırı ırın~r 1 er bıtecektir Nurullah Esat Beyı·n Vitrin müsabakası dün 

Mezbaha bundan evvel ticari 7 he.mal bıçakla ve Şoförler cemiyetinin geçen- • f ti. bilfiil başladı 

1 Mahkemelerde J 
Y arındavası 
Arif Orucun vekilj 

burada tevhiden 
rüyetini istedi 

bugün toplanıyor bir trzada idare edilmekte iıli. de yaprlan yeni sene intihabatı- zıya e Tasarruf haftasının dün ikin-

K ecli al Halbuki.bu şekil yeni ~~~diye sopalarla yaralandı nın, intihap esnasında bazı yol- Ba~r k~nsorsi?'omu ge- ci günü idi. Dün hava müsait ol Bu·talep hakkında henüz 
ongre eski m 's s O- kanunu ıle taaruz eylecligınden Dün Galatada hamallar ara- suzluklarıncereyanettig"i hak- çen ay mhayetınde hıtam bul- dığ · · el karar ven·lmedı· 

d · · d k b'' · · d k ma r ıçın tayyar er uçama-
nun a ıçtıma e ece utç~ ve m~anamesın e amı-ı smda gene kanlı bir vak'a ol- kında vaki olan şikayet üzerine muftu.Fakat konsoraiyomun ha mıştır Bu "n hava müsait olur "Yarın" gazetesi aleyhindeki 
İstanbul vila.yeti mıntakası na g~re tadılat. ;ı,:ap.!"?ıştır. M:ı-- m:ı.ş ve neticede yedi kişi yua- ticaret müdüriyeti tarafından ziran sonuna kadar temdidi ta- · :U ak f 

ziraat kongresi bugün on beş ~m~fıh bu t~dı~at m~essesenın lanmıştır. Hadiseye ötedenberi feshedildiği malfimdur. Cemi- karriil' etmiş, bu münasebetle ::aı::yy:: r:1~~ t t~ _ davaların hepsi önümüzdeki per 
kazadan gelen murahhasların iş 1~§af~a manı teşkıl. ~~ecek iki haml arasında mevcut husu- yet, yeniden idare hey' eti inti- de konsorsiyoın reisi Nurullah dır ın m ar a aca ar şembe İstanbul 2 inci Ceza mah 
tiraki ile vilayette eeki umumi b~r tadıl 0~r1P me~lisı ?dar~- met sebebiyet vermiştir. Su is- habı için kırk kişilik bir nam- Esat Bey tarafından dün akşam ·Dü a1lim Kaz kemesinde rüyet edileceğinden. 
ıneclis salonunda toplnacaktır .. nı~ ~azı sali~ıyetlen tadı~ edıl kelesi hamallarından arap Os- zet listesi tanzim etmiş ve tica Tokatlıyanda konsorsiyoma . n gece mu . mı mezldlr gazete vekili Etem Ru-
Kon .... ede Ankarda toplanacak mıştır. Mesela evvelce ıdare man çavuşla Mustafa bahşiş tak ret müdiryetine vermişir. Ti- d h'l banka "d' . il . Namı B. radyoda bır konferans hi B. dün mahkemeye müraca-... ' l' . b.. ed .. kal k -' a ı mu ın umunu en . l' mail d 'k ti 
Uınumt ziraat kongresine verile m

00
ec ısıd.ul;ç e mb~l' ak e, . ·8 d'-': ı simi meselesinden dolayı dai- caret müdiriyeti intipa muame- şerefine 25 kişilik bir ziyafet ve vediı:nış ":e y~r ~ d arbahan, ı. tı- a e müvekkilleri Arif Oruç ve 

cek rapor tesbit ve kongreye iş r a ta 1 .. t yapa ı ır en şım 1 ma · "Ben az aldım sen çok al- lesinin intacına çalışmaktadır 'imi · K · h y' · sa vazıyetımız en setmış- Süleyman Tevfik Beylerin bura 
tirak edecek murahhaslar inti- bu kabil işler şehir meclisi dai- dm,- diye kavga :derlermiş. Ay başına kadar cemiyetin ye-· n !it;ıı'· · opnsorsıy~ .. -~ etı tir. Bu gece de müderris Münir ya celplerini ve davaların tevh.'-

[ .. · f d ı • umumıyesı azartesı gunu top- B d od b' k f hap olunacktır. m encumeru tara m an yapı a- Dün sabah ta bu mevzu üze- ni idare heyetinin iş başına geç 1 ak b k tik _.,._ - ra Y a ır on erans vere- di için İstanbul Ağırceza mah-
K ed .. tah caktır d ki k 1 . F . k ti . anac ve u aran tas ..,....,.. kti k ongrede arzu en mu as · rin e avga taze enınış. a- mesı uvve e muhtemeldır. cektir K nsorsi ce r. emesinden karar. çıkanlması-

sıslar ile halk sami sıfati:le bulu L l • • )'.at, czun zaman -teraküm eden Şimdiki heyeti idare vazife- . 1 · 
0 

2 .1 yom.';111 s~~ye Yerli mallar haftasr münase- nı talep etmiştir. Bu davaların 
nacaktır. ey eı mıraç her iki tarafın gayzı da artık sinde berdevamdır. Cemiyet re ~!eye~~ rnıı:on uç..;uz ı~. betile yapılmakta olan vitrin her halde bir mahkemede görü-

Kongreye mülhakattan işti- Müftülükten: Recebi şerifin hali işbaa geldiğinden bu se- isi, son işler hakkında şu malu ıı:a1ya 20
'
0 

°bi uliştur. unkun ır müsabakası dün bilfiil başlamış leceği anlaşılmakta isede bunun 
.L ed ek hha l . . . . edi • . .. dif f k" k Jk'l 'bi 1 . mı yon n rasmı onsor- İ . r..,. ec mura s ann ısım yımıı y ncı gecesıne musa er ı avga evve ı er gı .o: matı verıyor: . . .

1 
tır. stanbulda vitnn müsabaka hangi mahkeme olacağı henüz 

leri: Kadıköyden Emin, Bey- 17 kanunuevvel 1930 çarşamba mamış, bir anda iki hası~ bif!· " - Belediye, nihayet son ka sıyomun c;saıı s~rmayesı, 1 mı - sına 49 mağaza istirak etmiştir. belli değildir. 
oğlundan Tevfik, Beşiktaştan gilı?_ü akşamı (perşembe gecesi) birinin Ü?erine atılacak bır vazı- rarı vererek şehirde işliyen tak- yon .1?0 bın lıras.~ da ~un Bunlardan 35 'vitrin İstanbul ci M H . 
Mehmet Rüştü, Sanyerden Leylei miracı N-ebi olduğu ilAn yet takııımıştır. Diğer taraftan silerin bir tipte olmasını kabul mucıbı~ce alınan dovız teşkil et betinde 7 vitrin Galata cihetin- armara asanın beraeti 
~hmut Hilmi, Kartaldan J:I?- olunur. iki rakibin taraftarları da i.~ etmiştir. Belediye, bu hususta mektedir. . . • . de, 16 ~trin Beyoğlu Cihetinde Heybetli bir zenci, jandarma 
dai, Eminönünden Enver, Sılıv M h 1. . b d l d müdahale etmişler ve 17 kişı makine sanayi müdiriyetine u- KUçilk tacırler bırlıA'in- 6 vitrin de Kadıköy cihetinde.'. refakatinde mahkeme salonuna 
riden Asım, Üsküdardan Sait, U te ıt mü a e e e karşılıklı mübarezeye geçmiş- zun boylu tetkikat yaptınnış den ika et dir. Bunlardan İstanbul cihetin- girdi. Adliye kapısnm çok eski 
Bakırköyden Şevket, Yalova- Mübadele komisyonunda dün tir. Kavgacılar itişe kakışa Fer ve neticede Türkiyeye mahsus Ş Y . . A de olanlar: Ali Gali kerci bir aşinası olduğu pişkin tavır-
Jan Demir HulUsi, Şiled~n Os- 1 inci büro toplanrak atideki ka menecilere kadar çıkmış ve bu- yepyeni bir tip vücude getiril- Sabık bakkallar cemıyetı ka- Ka S C p ~ ' !arından anlaşılıyordu. 

d N · B k · ·. · · · bo d"kk' d . . tib' • · Feth' niar naat araç ezayır pazan -ınan, Çatalc& an acı, ey o:ı rarları ıttıhaz etmıştır: rada bır yacı u anın an mıştır. ı umumısı ı, garso "ml k . ll llar 0 dı Reis sordu: 
dan Şeref beyler. ı - 24 kfuıunuevelden 2 kinu içeri dalmıl}lardrr. Boyacılar şa§ Bu nümuneye nazran bu ara- cemiyeti sabık katibi umumisi ~~ ~ çı, yer mal H roz - Adm ne senin? 

Ziyaretler nusaniye kadar 9 uncu ve 6 mcı kın bir vaziyette dışarı fırlamış balar lindole olacak, şoförle İhsan, sabık cemiyetler müra- ' ursa pazar arı, ;arı -Hasan! 
Vali Muhiddin Bey düne- tali komisyonlar tatili faaliyet lardır. Bu sırada kavgada en şid müşteri arası kapalı olcak, şo- kiplerinden Ahmet ve Ali Bey- ~ertev mensu~t, Ahmet aru- _Lakabın yok mu? 

lektrik şirketi müdüıii M. Han- edecektir; merkez heyetinde detli safhasına girdiği cihe:tI_e för mahalli tek olacak, dö~me- lerin küçük tacirler birliği ün- ; ıtn~;1s:;~t mensucat _Var. Marmara Hasan der• 
sens ziyaret etmi.ıtir. münavebe ile çalışılacaktır. kamaları sıyıran hamallar bın- ler maroken, üzeri kılrflı ve şo- vanı ile bir cemiyet tesisine te- an?' '.. asan ecza, ı - · 

lbrahiın Tali Bey 2 - Garbi Trakyada vesika birlerini yaralamağa başlamış- förün yam bağaja tahasis oluna şebbüs ettikleri mallimdur. Bu Necıp arıyat, S~y~a paşa er.::.:_ Bak, İlyas Ef. senden da-
B'ırın· cı· umum'ı mu"fettiş İbra- tevzi eden memurlara günde !ardır. Bunlardan Hasan, Hü~e- taktır. oemiyetin tesisi için henüz vila- mensucat, Ha. cı Huseyın mah.-

-1 d ek k k va ediyor. Cebinden yankesici-
hinı Tali Bey dün vilayetteki 50 drahmı verilecektir. yin, Osman çavuş, arap og u Cemiyet, belediye nezdindeki yetten müsaade verilmemiştir. umu ş ercı, mene şe şe ercı, lik 
dairesinde m:şgul olmuştur. 1 Diger taraftan tali komisyo- Hüseyin, Salih ve Şükrü Y!11'8· mütemadi teşebbüslerile, halen Buna rağmen müteşebbislerin Hacı Mahmut ~ucat, Şeref suretile parasını çalmışsın ... 
Defterdarlıkta konferans nıaı falliyeti meeelesi göriifül- lanmışlardır. Vak'aya . ~etışen çalışmakta olan arabalara üç faaliyete geçtikleri anlaşılmak- yazmacı, Nestle çıkulata mağa- ma!~rmara Hasan hiç şaşala-

Defterdarlıkta dün Şefik B. müştür. zabıta memurları hepsını de ya sene mühlet verilmesini temin tadır Bu zevat birliğe aza kay- zalandır. tı 
ınemurlara vergi iş,leri hakkın- Girit muhacirleri kalamışlardır. YaraW~ hstane- etmiştir. Bu üç sene geçtikten dı içlıı ticaret odasına miıkay- Beyoğlu cihetindekiler Etem - Kimmiş bu yas? Ne pa-
tla konferalll6 vermiş ve tered- Giritten gelen ırlı:daşlarmu- ye yatmlmıştır. Talrkıkat yapıl sonra hüsnü muhafaza olunıan a yet bakkal gibi tacirlere müra- Pertev ltnyat, Foto Süreyya ~imiş bu çalınan? Ne vakit 
di.it ettikleri noktalan izah ve , zm Fethiyede iskanlan Dahili- maktadır. rabalann müddeti temdit oluna caat etmişlerdir Bu hal "ikaye- fotograf, İskarlatos, Bursa, Be- ça mmış b~ para? . 
h · · · v· I alanın ş caktır · " k K ı L' azarı - Hatta bak senı karakola ~tmıştır. ye vekfiletınce kararlaştırılmış- ınç e yar 1 · • • • • • ti mucip olmuş ve bakkallar ge- Y er, arman, ryon P an, d .. .. ..'.1 ' 

·· -·~-- - tır 1 D 1 Kabul edılen taksı tıpmın ka- . Kanzuk ecza Jan Weiinberg a gotürmu..,.er. 

T b• ı . A~n bandıra ı oyç ~~ ~: roseleri dhil<Je; 'yapılacağmdan re~ ocı.~ya •. gı:re.k esna~. cemıyet- fotograf, Galerl dil Nöel, Salih - Hangi karakol muş o ... ?. a ıp er Hasekı' hastanesı· puru dun Haydaq~aş~a ~ . daha ucuza mal olacaktır... l~nAmüraki~liğin~ m~~ca~~ Abdullah Psalti mobil e v - Marmara Hasanın Ağlrceza 
eşya çıkanrken vıncın demın • • • ·- - - şıkiyet etıni.şlerdır. Murakiplik .! . y magaR mahkemesın' de baslı: b' 

---~- - eti T .. 3 ) k zaiarı Guzcl hisar kundura il a ır mese-
Muhtelı•f mu"essese- Tahkika,. ihbarabn haı:na1 ~eh~ e osunun uzer ay 1 maaşın yann şikayetleri bir tezkere ile vila- yaı' k 1 M ıcisuı leden mahklim olduğu anıaııldı . ., ıerıne duşmuş, ve zavallılar ya- ete bildirmi tir va şe er eme, ayer, a . . . . , , 

)erde mu"stahdem asılsızlığını gösteriyor ralanmışlardrr. verilmesi muhtemel y Kamblyş o Bor3BIH bıraderler Vitali Alço şapka, ~~J~\?-nkesıcıldı~-~adk asbı ıse 
T b k b k 

Alfişer mensucat Radyom trat e e ıs ınat etme ıgın en er:ı 

d kt ı Hasekinisa hast~i etrafın: a ancayı anş rır en . ~yt8?1, Eramil ve, müteka~- sıeruı ıoao- r.... 65 -,rn bıçağı, Neııtle Çikolata, mağan etine karar verildi. 
O or ar da aslı olmayan hır ~ım dedı Fındıklıda Havagazi fabrika- dının ~.anunuevvel, kanunusanı, lan varılır. Marmara dışarı çıkanlırken, 

Ma larıru tam olar ak kodular yapılmakta ıdı. Bu me- sı amelesinden Abdullahın oda- şubat uç aylıklan hekkın~a. la: ooıor 0.4? -,19 5111ng a :ıı.6-'I Kadıköy cihetinde Hasan boyuna, boluna, manzarasına 
aş d yanda geç~nlerde ha.stanede ve smda misafir bulunan İzzet, Ab zı mgelen bordrlamı tanzımı nı Frant ııı oo.oc M1rt ı 97,6~ Tahsin kundura Müstecabı bira bakanlar arasında bir fısıltı ol-

alacaklar ır tat eden asıstan Nahıde H.ın da d ilah .t t ban ~"'ı kanştır- hayet bulmuştur. Bu maaşlarla Liret , 00,0< T.ey :"l -,40 d rl t A d du. İçlerinden biri gülerek: 
. . d • . . "Jd" • ... 1 u a aı a c"J b' l'k 12 l(k kü t t · e er mensuca , sa or mensu. Umumi bütçeden maaş alan ıyı bakılma ıgı ıç.ın o ugu 1 e- ak 'k im kan ır ı te ay sura a ven Drahmi Ju -.4~ Dinar 26 -,6-'I Al f k nd K--• - Mramara Hasan yakış;k . . .... 1 kt -di Bu mfuıase m ta ı en ateş a ış, c;ı lecelrtir cat, tın ener u ura, çUJiU 

doktorlar hakkında Maliye Ve- rı suru me. ~ ı · 
1 

T h kurşun Abdullahın kamına isa- z . ·
1 

. h 'bi , 11.. Fraot 2 411,15,ocKoroo ıs-,9' Rifat ecza Mehmet Rasim şe- almıyor, dedi herife Karadeniz 
ki.Jetinden vilayete şu tamim 1 b~tle tahkık~tb?'.3:~ı mdışd~kr.od al betle ağır surette yaralamıştır. • ... at ış e~ .mbeukal ıı ktmeds' u Gu- kerleme m~g· azalan bulunmak- Hasan demeli! ... 
it" d 'lm' ti . kıkatın seyn utun e ı u a gu ıta emrını eme e ır. e 
<>n..~n ·~ ~.: d 1 rın hususi maksatlarla ortaya İzzet kaçmıştır. lir gelmez maaşlar ita edilecek- ,,.----------- tadır. iki beraet karan 

tnak m~mı do~i 1en m':ş d~·İ j atılmış şeyler olduğunu göster- Sarhoşluk yüzünden tir. Maaşların pazartesi günü Maarifte ı İstanbul ehalisi bu mağaza- Gümrükte _ k til 
ta 0 an or aI?11• a u mektedir. Kendisine bu husus- itası muhtemeldir. . - lar içinde en güzelini intihap et ~eşya sır a e 

kanununun 5 ve 15 cı maddele-, ü .•.. bel d' Koca Mustafa paşada otu- Ü ·oı·k t l b' T f k")t • • ğ da et olunmu•tur B maznun manıfesto memurların-
rile kabili telif olmadığı için, tahmh. raca~td.~t.~gNımız Ose ıye ran İsmet Efendi, arkadaşı Nu- Ç muavı 1 a e ı ip a U esi relS ~~ ... e ti vh t tul " - 1 u dan İzzet ve Kaznn Ef. !er, dün 
h . d . .. sı ıye mu uru eşat man _ . h şl kl 1 d • d k b I d'I d' b nıa&sa a azır u an pusu a- A ~ hk . 
e~ h~ bir .aıre vey~ muesııe Bey de bunu teyit etmiş ve şu nyı sar o u ayara a ıgın ~ a u e ı me ı intiha 1 1ar mağazalardaki kutulara atı- ~eza .ma emesınde beraet 

seı resmıyede illveten ıfa eyle- izahatı vermiştir. yakalanaraka hakkında tahki- Belediye riyaseti işlerin çok· lacaktır. En güzel vitrini inti- etmişlerdır. 
'llekte oldukları dokto~luk~ " - Haseki hstanesinde bir kata başlanmıştır. luğundan bahisle muavinliğin yarın yapılacak hap edenlere hediyeler verilecek Sergardiyan Galip Ef. 
Jolayı maaş~ tesvıye ~ tahkikat .yapılıyor: B}na~na~ Polise hakaret üç~ i~lağ~ istemiştir. Fakat Tıp fakültesi reisi Süreyya tir.2 Hapisane sergardiyanı Galip 
ınemekte oldugu cereyan ede leyh tah~~atın netıce~ıne m~- Galatada Emekyemez ma- daunı enc?D'en t&!'af'!1dan Y~: Ali Beyin müddeti hitam bul- Dün halk tarafndan gezilen Ef. nin muhakemesine dün de 
tnuhaberedeıı anlaşılmıştır .. _ · ı zar zarurıdır. Maamafıh Nahı- hallesinde oturan Mordeo kız pılan tetkikat netıcesınde, encu tu Yenı' reis intihabının ya mağazalarda beğenil~n vitrinler Üçun·· cu" Cezada devam edı'lmı"c. 

Maaş kanununun 13 uncii d H bakım lık · ·ı ' · · ı· • · muş · ., . .. e · ın sız tesın e ve- kardeşi Faniyi eve gelmemesin me.n~ emanetın agvı, ve c~za ış mı yapılması muhtemeldir. Dün için 5 bin rey verilmiştir. tir. Dünkü celsede ihtiliistan 
~add~sınin dol_rtor v~ muhen- , fatı. mevz~u. bahsolamaz. ~~s- den muğber olarak dövmüş ve l~nnın k~ymaka~~ra ven.ime- kü akşam gazetelerinden biri- Çarşamba günü saat3 te vi- beş seneye mahkfun İbrahim ef. 
dislenn uhtelennde birden fazla 'tahgın tesırile vefat etmıştır. k ndisini yakalıyan polise de s1 dolayısile buna )uzum olmadı _ d • "b" . · · tı'h trin müsabakası 1·üri hey'eti şah' f .1 d" 1 d' B d .. 
" if · tıma' ermı' B h zama he d 1 e • .1 · tı' nın yaz ıgı gı ı yenı reıs ın a ıt sı atı e ın en ı. u a o-

az e ıç ına cevaz v ş u, er n r yer e o an hakaret etmiştir gına karar ven mış r. f d h' b' ünak' ilk içtimaını akdedecek perşem k' şah'tl 'b' G l' f 1 
olan hüküm mer'i bulunmuş ol- eylerdir. Hastanenin iyi bir · B' ·h · d · d" t" batı etra ın a ıç ır m aşa .. .. .. • . . te ı ı er gı ı, a ıp e. e-
duğu gibi teadül kanununun sa ~aşhekimimizin nezareti altın- Bıçak çekenler ır 1 tıyar enıze uş u yoktur. Yeni reisin gene Sürey- be gu~u~e m':1sahakaya ış·ti·~ hinde şehadette bulundu. Gel-
lifüzzikir 5 ve 15 inci maddeleri da idare edildiğinden şüphe ede ı _ Tahtakalede ismettiye . Dün sabah saat 6,30 rad~.el~: ya Ali Beyin o~ası kuvvetle Ü- e~e': ~trı~en dolaşa;aJt bınncı ~yen ~ahitlerden Mahmut Sa-
hükümleri de bunu nehyeder meyiz.,, caddesinde Hasan isminde biri, nnde arkasmd~ f1:1'~cala ~.uk~_ıı mit edilm~ktedir. vıtnru ~esbıt edece~. ~ Ef: ı~ Madam Maryama te~ 
tnahlyette bulunmamış olduğun Halk fı k t ki)"t serhoş olduğu halde Nefise H. 6~ yaşlarınd~ hır ıh~yar kopru- Maarıf memurlannın Türk bokıörlerı Ruıyada ligat ıçın muhakeme başka gu-
dan umumi bütçeden maaş alan r 8Sl eş a isminde bir kadına bıçak çekti- nun A~alar ı.skelesı~~en ge~- lAh' f MOSKOVA, 12 A.A.-Türlı: ne kaldı. 
tloktorlarla mühendislerin ida- hey' etleri ğinden yakalanmıştır. ~ekktebıkden bıkrdden ~euvad~~ne~ı- 'fsa.~d"ı~ebıl . boksörleri buraya gelmiş ve is- Eziyet eden polisler 

. . Beledi 2 p 1 d T h · Ef nı ay e ere enız usmuş- Maan mu uru u unmıyan d . 'kbal 1 reı hususıye ve ye ve sa- Halk f k .11 t kil"t - anga tı a a sın . .. , . " 'f . M 'f tasyon a ıstı o unmuştur. mahkum oldu 
İr .. b. resmiyede mütead ır. ası .vı yet eş a nin lokantasına gelen Esat is- tur. . •. . . vılayetlerde bu vazı eyı aan __... ..- - --
di::~8fe':eruhte etmiş oldukla he;:eti fuli~etıne devam ~ek minde biri içtiği rakı parasını İhtıyarın feryad.ı uzerıne yetı n:ıemurlan yapacaklar~ .. ~aa: Mekfep/İ/er Sirkecide otel~i Sait ve Ali 

takd
. de rek mü . tedır. Hangı kaza ve nahıyeler vermemek ı"stemiş ve Tahsin şen kayıkçılar denıze halat ata- nf memurlan Maarıf mudurlen Ekber Ef. lere ezıyet etmekle 

rı ır ge vazeneı u- d ·ıa h · .ı.·ı ed'l • ı k ·· r b ı /J b k tn . d k vazife de- v ~ teş~ t eyetı te ..... ı Vı .ec
1
., e Efendiye bıçak çekmiş oldu- rak bo~u ma uze e I udunan a- nin salahiyetlerini haiz buluna- ffl uS8 8 8Sl maznun serkomiser Fahri, mu· 

umıye .en v~ gere. .. gı tet!kik olunmaktadır. ı ,.. ğundan yakalanmıştır damcagızı kurtarmış ar ır. caklar ve vekalet tarafından ta- avin Aziz ve taharri memuru 
tuhte ettıklen devaır ve muesse yet teşkilat heyeti bugün de · · · · · · · 8!J tin il hB'" - · aat resmiyeden olan muhassa- 1 k Kcsımpaşada cerh çalğı, gece saat ıkıye kadar de- yırı edıleceklerdır. C , .. anın Mustafa Ef. lerın muhakemelen 
&atlarınn tamamen teaviyesi la- top anaca tır. • Kasımpaşada Camiikebir ma- vaıri etmiş, bu s~retle vaktin ge Avrupaya gidecek tale· birincilikleri d~n intaç edilmiş ve Fa~ri, A-
ınngelir. Behçet Bey dün Ankara- hallesinde oturaıı Halil İbra- cikmesi dolay~sıle ~~et . Ef. benin muayenesi Mektepliler müsabakasının zız v~ Must.afa E.~· ler, bırer .. ay 

Ancak muallmlerin bu su- dan geldi him ile Sıvaslı Kadri, dün gece fasıla vermek ıstemıştır. Üvey 'd k 13 r 83 üncü hafta birincilikelrini ongun hapı~ ve uçer ay mud· 
retle müteaddit vazife deruhte Bir müddetten beri Ankara- saat 22 de Yaninin furununu oğlu ise: Avrupaya gı ece ıse me- srrasile yazıyoruz: detle memunyetten mahrumi-
etmeleri halinde haklarında te- açtırarak ekmek almak istemiş- - Olamaz! .. Çalgı sabaha ka z~unun e~akı Ank?r~dan Ma- 1 - Kabataş erkek lisesi ikin yet cezalarına mahkum edilmiş 
lldül kanunun Snci maddesi bük da bulunan tütün inhisari umu- ler fakat fmn açılmamıştır. dar devam edecek, hen kestir- anf emanetın~. gelmıştır. Tale- ci devreden Ali Kazım Bey !erdir. 

.. . . . mi müdürü Behçet B. dün sa- ' H 1. İ . 1 D · t' be efendıler dun muayene ol- p - 1. . ·····-- · 
tnunün tatbıki ıktıza eder. Bu . k 1 Ank da h Bu esnada a ıl brahım fı- mem emış ır. ak .. G''lh b b _ 2 - ertevnıyal ısesınden M. Bedel'ı'n konferansı 
l'olda muamele ifasının temini bahkı e spres e ara n şe nnın müstahdemininden Araçlı Bunun üzerine çıkan müna- m .~ere. ~ an~ serta a etı- 394 M. Orhan Bey. . . 
rica olunur." rimize gelmiştir. Behçet B. bir Mustafa,·ı sustalı çakı ile tehli kaşa bir az ~.ıınr.a büs.büti\n. alev ne gonderılmışlerdır. 

1 
3 - Galatasaray lisesinden ~.hrımızde bulunan Fransız 

muharririmize demiııtir ki : , - - b d b M B d ı Şa d p l -k l . -d t . b"• , . keli surette yaralamıştır. lenmiş ve Kamı!, belındel;: bıca Müşterek ütçe nekadar Natık Muhtar Bey ; ı ı . e e ren saat 18 c 
o İs mer ez erın e . - ~~~~~ fenı ~11~. 1utiç_, Polis, tbrahimi yakalamıştır. ğı çektığı gibi , üvey babası Ah- t t ? Müsabakayı kazananla~, '?ev 'Mc:x:ıern Kadın ve aşk,. _bao;lık 

telefon !lın tet ı. ı . a.ıye .. e a e nı..e 1 İki hl b't b' met Efendiyi başından ve vücu- u uyor. ut mükafatlarını gazetemız ıda- lı hır l·onferans verecektır. 
Yeni belediye teşkilatı dola- ıkmal edılıniştır. But~ede geçe:.- cer e 1 en ır dünden ve baba ile oğlu ayır- Vilayetle belediyenin tevhidi resine müracaatle aldırabilirler. r••••••-ıwımı1111ıı 

~ı8ile evvelce mevcut merkez :ı7:~7=-~~::=~a:,ı;,uf saz alemi mak isti •en İbrahim ef_ yi de ü~erin7 hazirandan ~.tibaren ~t 84 üncü hafta başladı Vatandaş! 
llıemurluklannın bir kısmı ser- K fi H · h l"~ · üsküdarda kapıaltında bak- bir kaç verinden varalamı§trr. bık.edılecek olan ~uşte~ek ~ut Seksen dönrdüncü hafta baş- 100 kazanıp 99 sar-
"-omiser\iklere tahavvül etmiş- a ı ayn e a a kal çıkmazında 8 numaralı evde . Vak'~?a~ ~aber?ar e?ilen. P~- çenın esasatı t~tkık ed_i!mege lamu;;tır. Bir hafta zarfında ga- feden 1000 kazanıp 
tiı-, Fakat yeni ihdas edilen ba- yakalandı oturan Ahmet Ef. dün gece ar- lısler, Kamılı tevkıf ettıklerı gı- ?a.şla~ıştır .. Musterek butçe on 7.etemizde çıkacak haberlerin 1001 sarfedendan da· 
ıı k . )'ki ı·· h' k 1 ril b . . lik b' 11 da hasta e k ıkı mılvon !ıra kadar tutacaktır. ..h. . . . rt . . dl p ser omıser ı ere e an şe ır Evvelki gün Şehzade başın- adaş ve ahbap a e ır te ı, yar? r ar: n ye na - E f . .h b t en mu ımmını seçıp cu:na esı ha zengın r.. •r• 
telefonu konmamıştır. Ani bir da seyyar satıcı Celali öldüren sazlı sözlü bir eğlenti tertip et- leykmıslerdır. sna ıntı a a ı akşamına kadargazetemız müsa çok kazanmakla de· 
kaza hadise veya yangın vuku- Hayri, dün Marpuççulardaki miştir. Bu baba carihi çocuk Üskü- Bugün Marangozlar cemiye- baka memurluğu adresine gön- §il, h&S!iplı harca-
Un<la zabıtayı haberdar etmek kuş tüyü fabrikasının abtesane- . Bu eğlentide üvey oğlu. Ka- rl.ar A<lliyesine teslim edilecek- , ti.. yar.ıı~da. memba sucuları ce-ı ?:riniz._ Netic~ler, pazar günü ı . .,,, ,,·~ ı blrikir! 
llliişl:iil bir vaziyete girmi~tir. sinde yakalanmıştır. mı! de bulunmaktadır. İçkı ve i tır J mıyr.tı ıntıhapları yapıl?caktır. ıl:m ~dıleccktır 

-

' 

' 



4 MJLLIYl!."T PAZAR 14 KANUNUEVVEL 1980 

Fikir, .M.l.2;Et.h, Edebiyat, ••. cı.t 
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·u·yA·t'j 1 A k t b hi 1 1 Mektepliler müsabakası: ı ı ~ J s er a s er ""-....... - .. - ..... -................. -

s k k d 1 ismet Pş. lstanbulda 
11srın umdeııl "Milliyet" tir 0 a müca e el eri 83 üncü hafta birinciliğini 

14 K. EWEL 1930 "O, m Kabataş lisesi ikinci devreden 
İDAREHANE_ Aakara caddetl T l d h lkı h 417 Ali Kazrm B. kazanmıştır. 

No: 100 Tetırat aclreai: Milliyet, ı.. oplanma ar a a n tarzı areketi - Hükumet Yazısı şudur: 

Bilmecemiz 

Muvaffak yet ve alih yolu .. 
ıanbul. memurlarının verecekleri emirlere itaat lazım - Bu haftanın en mühim habe-

Telelon numaralan• Nt. gibi hareketler silahlı kuvvetlerin silah ri Başvekil İsmet Paşa Hz. nin 
lotanbul 39ıJ, 3912, 39ı3 İstanbulu teşrif edecekleridir. 

kullanmasını mucip olur - Halkın arasına B k'I' İ t b ı t ·r· G ABONE ÜCRETLERi aşve ı ın san u u eşrı ı a- -Fransızcadan-

sokulan cani fikirli kimseler zi Hz. nin de burada bulunduk-
Türkiye için Hariç için lan bir zamana tesadüf etmesi Birkaç arkadaş konuşuyor- sun? ... Dedi, bırak bu işi ber 
400 kurut soo kurut Birinci makalemizde halkın tırmag-a, toplanma mahallı'ne h duk. Sözün mevzuu tıyatroya hallederı'm, Yalnız bana bir el 

G 
3 aylığı 

7 so 1400 ,, I _ • ayrıca şayanı e emmiycttir. Ge 
1400 ",, 210;: ,. , bir toplanmasını dagıtmaya me civar sokak başlarını tutarak çen üç ay zarfında yeni bir frr- intikal etti. Bir arkadaş: bise tedarik etmeli... ciddi biı 

'mur olan silah.lı kuvvetlere k~- c_:>ray'.1 olan akıntıyı meneyleme kanın çıkması ve İnfisahr mem - Her halde, dedi, bir piyes kıyafet lazm. 

6 " 
ız ,, 

n;anda ~denlerın ne ka~ar nazık. ge dıkkat _etmek, fazla bir top- lekette her halde yeni bir takım yazmak kolay bir iş değildir. Elbiseyi tedarik ettim. Pek 
Müddeti aeçen nüshalar 10 kurut hır vazıfe deruhte etmış olduk- lantıyı dagrtmaktan daha kolay t db' 1 1 1 · tt' · Fakat yeni başlıyan bir piyes ciddi bir kadın olmuştu! ... Piye-
Gelen evrak geri verilmez 

! b. h'k" 'k ·ı 1 tm b' db' d' e •r er a ınmas nı ıcap e ırı-tur. Guete ve matbaaya ait itler arını ır ı ayecı ı e an a ış, ır te ır ır. d B . 'b 1 1 2 8 4 ~ 6 7 i! 9 10 ı ı muharriri için en çok iş yazdıgı si aldı. Bir tiyatro müdürüne 
için müdiriyete müracaat edilir. tım. Bir memleketin en büyük! S k k .. d 1 1 

. 
1 

h?.~.u. unu ~aztrı ıt'. :r~ ab~n 1 1 piyesleri oynatacak tiyatro bu- götürdü. Guya hen hastay<l ~· 
Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini hükO.met mümessili olan bir 0 a. muca e e en, asır ar: u umet ve c ev et reıF erı, ~z- labilmektir. o da benim akrabamdı. Piyesı 

ka'-ul etmez. zat kanuna muvatık bir toplan- danberı yapılmakta olan Garbı zat halka yak•nrlan temas edıp 1 un! 11 K d. · 1 " ' A 1 k l · d b .. 1 · ki · · ı Bu söyleyen, muvaffak olmus .. 0~1 a yo an:ı . um. , en ısın 
... ------------..., mayı dahi kendi noktai nazarın vrupa ıı:ıem e. et ~rın ~ u ~u on arın ıste erını arı amakta· b d h b t 

d 1 1 
.. k cadelelerın tabıyesı da hı tedvın 1 dırlar c:abuk şöhret kazanını bir a· ır e sa te ısım u mu' u. 

Bugu""nku"" hava ca sonra anma ızur u gorere ' · d- d 0 · · ,. · . ı, Ben he~cc:a ı 1 l»i 'erken 
h ık d 

• 1 d k edilmişti11 "Her yerde kuvvetli · Büyü't Gazi'lin Anat'oluda am ı. nun ıcın kenuısıne. , d .. d.. 11,, T' .. 1 .. ii 
lltln hararet en çok 1 n en az l O 

derece idi Bugün ruzgAr müceh!vvil 

c<ecek h•v• yap;murlJ olac•knc 

a ın agı masını emre ece b 1 k . h - ' _Sen kendıni bunlardan sayı'. on _u, ge c ı. ıyat.ro nı.c ur 
1 b h ık ·t· · u unma , yanı mu asını tam- yaptıg' ı sevahat ve tesbit ctt;k. ı b d k ı ı t ı< o ursa una a ın ı ıraza ve ı- 1 v • 

/ 
• 

/ 
• , mıyorsun degvil mi? .. Çünkü en ı e ır. e ıı:ıu ave e ımza a '11a·' 

nada hakki Yoktur. Kanunları. 1· ın yapacagı ış. er ve nıyet. erı !eri noktalar; Sonra İstanbula t B t k 
h kk d k J hh 1 rabuk muvaffak olan sensin... ı. enım pıycs ar ı oynan 

mlz bö. ledı'r. Hu" k"met mümes·. a ın a va tı e ve sı at ı nıa gelmeleri yine seyahate devam 7 ~ 1 k ı 
Y u • ! itimat elde etmek, muhasım ta. d ki . h b f · · · · · .. ca tı ..... sil! bir toplanmayı haksız ve lii~ 

/ 
k 

/ 
. . d 

1 
e ece en ep u gayeye matu Dıye ıtıraz edıldı. O gulerek: Buna nasıl muvaffak oldu' ... 

• • ra uvvet erını nere e top ıya- B 1 d - 1 · · B · b" ı b k f zumsuz yere dağıttırırsa alaka- k . b .. v k h . tur. u nu ugumuz sene er u;ın - enım oy e ça u mu va - Bilmiyorum. Esasen bunu araş· 
ca ıse unu ogrenme , angı d b" .. d" b' 'k fak ı b b' "k k b' ak · p· n darlar itaat ederek dağıldıktan h d 11 k h" e utun unyayı sarsan ır ı - ı o mamın se e ı yu se ır tırm ta ıstemem. ıyes oyna 

sonra şikayet edebilirler; fakat ıa:alı e;;re:fI~~ ~::aı~;:;, ~=:~~ tısadl buhran. v~r?ır. 
11 

zekaya malik oluşumdan değil- dı. Ben artık : tiyatro muhar· 

Çakı gibisin be ! dağılma kararı haksızdır iddia- hüratçılardan evvel işgal eyle- Memleketımızın de" ~undan ,__B_u_g_u .. -n-'"""'u.. bllme_c_•""n""'ı ... lz ....... ,_, dir. Ben yalnız çok talihliyim. riri oldum. Hem de muvaffa· 
sile dağılmazlar ve tezahürat mek, tevkifler icra etmek, civar mutaza;r.rr olm~sı tabııdır .. tş~e ,. Bütün mesele budur ... Size bu- kiyeti git gide artan bir muhar· 

Ben iki yüzlü adamları sev· yapmakta inat ederlerse ceza dan gelip geçmeli meneyle- bunun ıçındir kı hlikümetımız Soldan &ağa ve yukardan aşağı: nu anlatırım. Fakat başka yer- rir ... 
mem, vakı! bu zatler pek gir- görürler. mek . . ,, İşte sokak mücadelesi bu dertle yakından alakadar o- de söylemeyiniz. Sonra aleyhi- Bu hikayeye hepimiz şaşmış· 
gin, işgüzar ve hoş adaml~rdır, Toplanmı" bir halk kütlesi- tabiyeııinln ana hatları... luyor. İ~me.t Pa~m İstanbula 1 - Mükafatın aksi (4). İlaç me olur... tık. Bittabi merak edilecek biı 
lakin benim pek hoşuma gıtmez " seyahahde ıktısadı m ı l ( 4) · Sonra anlatmag-a başladı: cihet kalmıştı. Onu sormaktan nin dağıtılmllaı mevcut polis • .. ese e er ) 
ler. Ancak iki yüzlülüklerini de ve jandarma k~vvetlerile temin E~er h~tlmet, halkın herhll? hakkında Gazi Hz. ,ile temas i- 2 - Genişlik (2). Lahim (2 · _ İşte işin nasıl olduğunu kendimizi alamadık. 
yüzlerine vuramam. Dün rlife- . .. . ~ gi bır şehnn meydanında hır çin olduğuna ihtimal verilebilir. 3 - Nota (2). Nota (2). söylüyorum: Ben 0 zaman yir- - Sana bu muvaff~kıyet yo 
karodan birisi bu çeşit birine edı.lem~~se, h~?met mümes~ı- toplantı yapmasına müsaade et ------------- 4 _Dört tarafı su olan toprak mi yedi yaşındaydım. o zaman !unu açan kız n-e oldu ... . . 
bir söz söyledi, bayıldım, ve si- linın muracaatı ıle askeri krt a- mekle beraber bu toplantının da S "t B h ( ) Ç'f d b" · dım - - O mu? .. Bu da ayrı hır hı 
se nakletmekten kendimi ata- !ar dağrtrlması vazifeıtini yap· mahdut bir vaziyette kalması aı ey mer umun gı5"31)(.3Çal). ğı 3 • ı t e· ~r P~!.e~:b~ . Df~gkı:-ısu kbe- ka.ye ... Ben bir müddet sonrs 
madun. mak ~arşısınd~ kal,ırlar.kuO za· lüzumu karşısında ise aşağıda cenazesi nım u~u '!' ı;ıu~a a ıyet ak hakikati tiyatro müdürüne an· 

. rduk, . 
11 

man ışte asken kıt anm man- krokide gösterileı-. tertibah a- 6 - Zaman (2). İstifham (2). zb~~c~gdım şohiy'be. uldrs~ az çoih !attım. Beni sükCln ile dinledi 
Otu";1~0 . tı§ına_n yu. yu danı hayatında yapacağı vazife- Iır. \J ~ Eskişehir meb'usu Sait B. 8 - Bir çalgı aleti (3). Kadın .ır 161tı at sad 1 ok ugMuma • Çok geçmeden bize bir ziyafet 

varlak hın. geldı .. '(e hıç mlina· !erin en naziki karş,ısındadır. ,~ müptela olduğu hastlıktan reha (3). Fena (3). ?-hmbea veren elyodtu. y aamı:; veren tiyatro müdürünün evin· 
sebet yok .~ken.be~ .metetmeye Tek bir çocuğun ezilmesine, tek , <( ı yap olamıyarak yattığı Fransız 9 - Beygir (2). Rabıt edatı ı nmeyus o ~a. un. azma de kimi görsem? .. O kızı .. ~~-
başladı. Sozlen bıttıkten sonra bir vatandaşın burnunun kana- ~ hastahanesinde vefat etmişti. ta devam etm~lı dıyerek. yazı- kar olan tiyatro müdürünun 
arkadaşım dedi ki: masına meydan vermeden so- Cenazesi dün merasimle kaldı-

10 
:~~ıf edatı (

2
) . Nida ( 2) yordum. Hatta o yaşta hır gen- evinde herşeye 0 hükmediyor· 

- Yahu ne kıyak adamsın! kakları doldunnuş olan binler- '"••ro ~ 'l••• rıldı. Birçok meb'uslar, merhu- cin düşünebileceği gibi ben de du Tiyatro müdürü bunu ban? 
Ö ı ıı 11 •" "" ı mun dostları bir kıta asker ve 11 - Eski ( 4) · Balık ( 4) · benim piyes imi beg' enmiyenleri · ı Çakı gibisin be! teki bu nageh ce, oo binlerce insanı dağıtmak, ·• . . yavaşça an attı: 

zuhur sözü anlayamadı, ben de civar sokaklardan, müvazi yol- . ! bir müfreze polis hazır bulunu- kabahatli buluyordum. Daha _ Sizin muvaffakiyetinize a-
anlayamadnn yal ve sordu: !ardan söküp atmak lazımdır. ı)'~A ....... ~·-~.'.'.'.}_;_; yordu. Sait B. Maçkadaki aile ls. B. Darülbedavi oynanmamıştı. Yalnız okutmak mil olan bu kadın benim işlerim 

, - kabristanına defnolundu. t illeri için gösterdiğim adamlara be- fena gittiği zaman bana da mu· 
-Benim nerem çakıye benzı- Halk tarafından silah kulla· f '-:. ... :·:· · · .ı · ems v d' · t' N'h b' l 'h _ - Merhum son cıerece mukte- gen ırememış ım. ı ayet ır vaffakiyet yollrını açıyor ta ı -

yor? ny~::::~~a, :t~i'!a~~çı:ri~~a~~ ı),ııi(ııı ~ 111_1111 dir, vazifesine merbut bir zattı. 1 Bu aktam tiyatro müdürüne gittim. Piye- ::li:..k=a=d=ı::n::I:.::··::· ___ __:_ ____ _ 
-İki ağızlı oluşun kardeşimi hükfimet kuvvetlerinin silah ı '<: ; Magfiret dileriz. .. STlftBUL BEl.ElllYfSJ•aat 21

'
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da si aldı. Büyük bir itina ile oku- T kkü 
Daha dün "Felek" aleyhinde kullanmaları kanun ile menedil ~ •j " U ~ij UU Geçti Bolu• yacağını söyledi. Bir hafta son eşe r 
söylüyordun, bugün lehindesin! miştir. Bu halde halkın silah sırası her 4 dakikada bir kere ır nrr nun pazan... ra gelmemi söyledi. Ayrıldım. Hilaliahmer lat. Merkezinden: 

T 1 fı d. kl · h k(I k ' açdarak her açılışta 500 ki.,; bı- Fakat bir hafta sonra gittiğim Onuncu ilk mektebin birinci 
e gra n.... ıre erı kullanmaktan ve ü met uv-

1 
lı:) y· komedi Spcrde zaman tiyatro müdürü özür di. ilcinci ve üçüncü şubeleri talebe 

Taksim abidesi etrafındaki vetlerine taş atmakl&n çekin- rakır. Üçüncü sıra 2 dakikada ~l~~~nl•~e B. ~: ledi. Piyesi tetkik edememişti. si yevmiyelerinden arttırdık· 
bahçenin ortasında gövde ka- meleri !iizımdır. Maamafih bazı p- k · · e 

. f' . ı · d" il . 1111 Gralsset Bir hafta sonra tekrar gitti- larr.573 ku.ruşu mer ezımız 
lınlığında paslı ve saçaklı bir canı ıkır 1 ve uşman eme erı Nakledenler: dl 

h . d k' ı bö' ı g'im zaman gene aynıi cevap kar teslım etmışler r. telgraf direg-i vardır. Bu direk ne ızmet e en ımse er Y e Yani toplanan halk iki piya- • Bedia il. vo ük ı u 
h 1 1 llllllll \' f şısında kaldım. bilmem kaçıncı Bu küçüc · yavru arın Ş .. o meydanın güzelligvini kasten eyecan ve top anma zamana- de kıt'asile süvariler arasına a- ·as i kk 

d h ık k k Rıza Bey defa olarak tekrar bir gün tiyat necip hislerini takdirle teşe u· 
ihliil eder, bu direği koskoca İs- rın a a ın arasına arışara lınmalı, toplanma ve tezahürler ••••• . _,,, P•v .. cl•l•r 1 

h ık h tt v 1 b' 'k A :.~.: ...... ......... --~ .. ,,,,.. roya gittiğim zaman orada biri- ratımrzın lCltfen ilanını rica e-
tanbuı Şehn. ya kaldırmış ya kal a ın eyecanını ar ırmaga yapı ıp ıttı ten sonra mevcut ~ 'di h" t 

ükO. ' Türk Akademi ni gördüm. Bu da benim gibi der ve bilvesile teyı unne dıramamıştır. Bu tabii estetik çalışırlar, silah atarlar ve h" kapılardan halkın yarısı (A) is· 1 • ,, rim f d' 
met kuvvetlerini silah kullan- 'k . d d (B) . 'I' : so A.,.ım Tiyatrosu piyes yazarak getirmiş, fakat eyle e en ım. 

zevk itibarile çirkindir, ayıptır. magva mecbur ederek kanlı vak' tı ametın eve yarısı a ıs· • onun da piyesi daha tetkik edil-
B 1 d be · b d' kt · tikametinde dışarıyaçıkarılmalı B :.: .. :.; .. 1:.:.: .. ~ " · · ı T' "d 1 t"h ( en ay ar an rı u ıre en şı alar icat etmek isterler. Halk, 1 memıştı ... ıyatro mu ürü be- r ı a 
ko t tt' ld ı d dır.Bunlar muayyen istikamet- · kr · _,_ k bul cıye e ım a ıran ° ma 1• kendi aralarında böyle siliihlı : so Adım nı te ar aynı nez-.etle a Şehir Meclisi azasından Tay· 
dünkü "Cümhuriyet" te Abidin ve bozuk fikirli adamları kendi- !ere çıkarıldıktan sonra, halkın • ettti. Fakat ben artık anlamış- yare cemiyeti lstanlıul şubesi 
Daver Bey de ayni şeye ilişmiş, heyecanı fa2la ise uzaklara ka- C ı tımi Benim piyes okunmıyacak 

d h k• 1. alı'b' . . si tutmalı ve derhal polise tes- dar atılıp sürülerek biribirlerin- d h d v Mıılt muakkibi Sadi B. dün irti· 
o a er zev ı se ım s ı ı gıbı lim eylemelidir. Hükumet kuv- tı, a a ogrusu oynanmıyacak 
b · t ilco t ed' Ev · den tama mile ayrılmalarına dik tı ı hali dınbeka eylemiştir . Ce· u ış en Ş cıye ıyor. ger ı- vetleri de böyle tek tük tahrik- ..... 
k. · b' ı t" · · h ld b k kat eylemelidir. nazesi bugün ( 14 klnunuevvel ımız ır eş 1.g~mı.~ a e u a- çilerin silah ve taş atmasile he- _ Piyesi alıp çıktım. Artık ora-
remar e~fsaekk~ı0n1 ustesMinden gf.eh- men silahla cevap vermeğe ya- . Aşd~.gıda (2f?k. nubma1 ral~ şekil T. A. T. danv nef h

1
isleb a1ynldığımı anlat- r9

1
'3kOze)desagaAtn on apbalrrdtıemaLn&llaerlıindH•: . -J·... ur... aama ı ııa~mıyarak bu gibi canileri a- ıse, uşman ı ır es emıyen ve b' 250 k' magı aza u uyorum. ~ dil p h · .. .. d ., f k · d k k 1 ır açılarak her açılışta ı- Şehzıtdeba111 " HllAI ,. tiyat· 

n osta an~nın on~~ ~n ge~ rayıp bulmağa ve sükunet ve iti a at mık arı. pe a abalık <?· şi boşaltır. Bu boşaltma usulü rosunda 16 kAnunuevvel Salı ak- Bir birahaneye gfrdim. Bir kaldırılarak Aksarayde Va!de 
çerken metha~~ dahilının . hırı dali son zamana kadar muhafa-ı lan ve ~add~y.ı do~durmuş . ~ır ile kadınların, çocukların ve cı· şamı saat aı de ilk temsil: ı - çok genç ve güzel kız arasında camlinde namazı kıhndıktall 
~~t.ak odas~ gıbı beyaz !tarnıtür zaya itina eylemelidir. Masum h~'.k kutlesıı:ıı d~gıtmak .. ıçın lız insanların ezilip telef olma- Ercllm~nt Bebzadın " Yolcu ,, biri bilhassa beni celbetti. Ona soma Merkezefendide ııle mak· 
lu Ja~ rengıne .. boyandıgını ve halkı korumak düşüncesi unu· muracaat edılen hır usuldur. sına meydan vermeksizin insan ismindeki fantezi muzlkalı, 2- bakıyordum. Kız da bana güldü. beresine defnedilecektir. :\!evi& · 
sokaga nazır koşe kapılarının tulmamalıdır. Lüzumsuz süngü Halka karşı bir sıra yaya jan kesafeti seyrekliğe ve tenhalı- " Eşber ,, io saray faslı, 3 - Kız yanıma geldi. Fakat çok 
camlarına bakkal kağıdı geril- hücumları atlı hücumlar kala- darmanın 1,5 metre gerisinde ğa kalbedilir ve ınüvazi ve amut Ertuğrul Sadettlnin " Bravo geçmeden farkına vardı, sordu: 
diğini görünce bu işin Telegraf balık şehi;lerde yüzlerce' kadın bir sıra atlı cephe alır. Birinci diğer sokaklara doğru uzaklaş. Rejisör ,. isimli groteski, 4 - - Bir kederin mi var? .. O ka 
hane cephesinden düzeleceğine ve çocuğun ayaklar altında ezi- sıra yani (A) sırası 8 dakikada tırılarak herkesin kendi mahal- Hayri Muhittlnin "Ateş içinde,, dar- müteessir duruyorsun ı.a ... 
ümidim kalmadı. !erek telef olmasına, srkışıklık- bir kere açılarak, her açılışında lesine ve hanesine doğru uzak- facıası. Her salı: gece" Umuma,, Ben derdimi anlatacak birini 

FELEK 
tan boğulmasına sebep olur. ok ile gösterilen istikamette !astırılması elde edilir. Her perşembe saat 15 te "Ta· bulmuştum. Herşeyi söyledim .. 

Toplanan halkın mikdarını at 1000 kisi iterek sürer.İkinci (B) · _ CİNOGLU lehe,, y~ ve "umuma,,. - Buna mı müteessir oluyor 

EtemJZZE1' 

i Diye tepinip duruyordu. Hele 
en ziyade: 

- Ben- namuslu bir ada-
mım ... 

Diye bağırışında bir canhav
li vardı. Sık sık tekrar ediyor
du: 

- Ben bu ane kadar namu
sumla yaşadım. 

1 
- Lüks ve sefahet ile namus 

- Arkadaşlarımla eğlen- - Öpülmek te vız gelir. . . telif edilebilmelidir .. 
dim. . . - Senden sakındığım için de - Sana bu kadar serbeslik 

- Senin emrinle oturup kal- ğil, cildim bir kaç gün için az vermem itimadımdandı!.. 
kacak değilim. . . da olsa bir leke taşıyacak diye - Kadın müsavi hakka, en 

- Sen beni kendine zorla ka- sıkılıyorum.. geniş manasile hürriyete sahip 
rı yaptın. ~imd~ de ?enim yap- _Ben ne istersem 0 olacak! .. olabilir. Fakat, yine kocasına ve 
tıklanma, ıstedıklenm~ ta?am. _Yalnız Gardenbara değil, namusuna sadık kalmak şarti-
mül etmek mecburıyetınde· " t d·-· 'd · le . 1s e ıgım yere gı enm. . . . . 
sın!. · . _. . - Her erkekle konuşabili-1 - Ben senin göğsünde böyle 
. -:- İstedıgım erkekle gezebı- rim. . . bir emik' yeri olacağım bir türlü 
lırım... Ben, her &özüne böyle cevap- aklıma getinne:ıdim. 

_ Benim de hakkım, hürriye !ar verdikçe kızıyor, köpürüyor, - Sana inandığım ic;in geniş 
tim var. • • - Kadın beni katil edecek- bir hürriyet verdim ... 

- Kimin ısırdığLnI bilmiyo- sin.·· Ve ... Tazyik ediyordu: 
rum, fakat ne çıkar?.. Diye haykırıyor, - Artık &eni kapayacağım! .. 

- Sarhoştum. . . - İstemem. . İstemiyorum. . - Bütün hürriyet haklarını 

yeceğim. . Ve .. daha ileriye giderek: ğii. Ben bir defa kendimi onun 
- Salonunu kapatacağım. . - İşine gelirse böyle benim- karısıyım saymıyorum ki haklı 
- Ahbaplarını dağıtaca- le oturursun. Gelmiyorsa ayrılı- ve istedikleri olsun! 

ğım. . . rız. Söyledikleri ancak sahici 
- Bana esir olacaksın!.. O kadar 1. • I karı kocalar içindir. Hoş onda 
Ben de, bir köpeği tersler gi- Dedim .. Yine, bir müddet kar da tezada düşüyor, yine dejene

bi nefretle yüzilne bağırıyor- şılık!ı çekiştik, bağrıştık, kavga relikten kurtulamıyor. Hem na
dum: !aştık; durduk. En son o; mustan, faziletten, insan ahla

- Sen bana hiç bir şey. yapa. - Sus artık kadın, fena olu-

1 

kından bahsediyor, hem de lüks 
mazsın ! yorum. . . . ve sefahetin bunlarla telifinden 

- Yalıya kapandığım günler Diye bileklerimden tuttu, be-

1 

dem vuruyor! · 
geçti. . ni sarstı, ben, Sefahet ile namusu bir araya 

- Ne salonumu kapatabilir- - Bırak, şimdi avazım çık- getirmek ve .. Bir yapmak! Bu 
sin, ne ahbaplarıma bir şey söy· tığı kadar •bağıracağım. . .. 1 hiç kabil mi? .. Dejenere nesil 
liyebilirsin! Diye yerimden fırladım veyi işte burada en büyük hataya dü 

- Bana yaptığını çekiyor- ne o: 1 şüyor ve hodgamlık namus sa-
sun !. - Seninle Allah başa çık- yılıyor. Sefahet, dünyanın her 

- Beni böyle sen yaptın ı. sın!.: ' devrinde i1!-s~la.r~, 
- Ben seni istemiyorum.. Diyerek odamdan çıktı, gitti.\ .. - Kendınız ıçın. · Yaşamak 
- Senden nefret ediyorum. Ben· de biraz kendime gelmeye ' ıçın yaşayınız. · · 
- Sana kendimi vemıeye ra- çalıştım. Şimdi dargınız, ko-' Dedi. Bu telkinin geniş hu-

zı olduğum zamanlar bana talı- nuşmayoruz. Ben hiç odamdan dutları içinde ne eskisinin, ne 
sis ettiğin servetin faizi olmak çıkmıyorum, o da gelmeyor. Fa ilerin~n namus telakkisinin ye-
tan başka bir şey değildir. kat, ne tuhaf adam .. Bu kadar ri ve ifadesi yoktur. Bunlar, öy-

- Yiyeceğim. . da fedakarlığa razı olmamalı le düşünen bir jenerasyon ki, 
- İçeceğim!. mı? .. Belki, belki değil, hakika ı - Namus ... 
- Gezeceğim!.. ten hakkı var. Söyledikleri doğ-' Diye çok eskiyi alıyorlar ve .. - Hepimiz sarhoştuk!.. - Böyle şeylere tahammül ede- alacağım! .. 

- Öpmekten ne olur?. . . mem. . . - Yalnız bir' vere gönderme-, - Eğlenecevim.. ru. Fakat, onunla benim için de- Bilerek, inanarak değil, kulak-

rahmet eyleye. 

Poliglot 
'J'crcl!nıc ve· kCJpyc lııırosu 

Agopya ı han Hankalur < ;,ıatJ ="' 
tan kapma, babadan gorme alı
yorlar. Ve yine ileriyi dejenere 
sınıfının ortaya koyduğu yaşa· 
yış şekli zannediyorlar. Bu, şek 
!in eskiden yeniye geçerkcfl 
dökülen, arada kalan, şaşırafl 
insan kafilelerinin ortaya koY' 
duğu bir şekil olduğunun farkıfl 
da değiller. Yeninin itikadı ııa· 
musu ne bir kadının esirliği, rı.e 
bir göğdenin belden aşağısı ı!d: 
lecek kadar basit, ne de h 
gamdır. 

Hem, bunlar "tam dejenere .. 
teşhisini koyacağımız zümre.d~ 
değiller. "Tam dejenere,, de ırı 
san ahliik ve namusu tamarrıell 
yoktur. 

Bu telakki, bütün bütün kaY~e 
dilmiştir. Herkes herkesindır . 
İnsanlık vicdanı bilinmeyen, t~· 
nmmayan şeydir. Bağlayan, !' 
nandıran, ayıran, yaşatan ve btr 
leştiren unsur servet ve serrT13.' 

yenin ayakta tuttuğu maddi go 
rünüş ve taşlaşan menfaat ahla
kıdır. Ve .. En yanlış bildi~ler' 

(Bit "l:edı) 
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,HAL 
~ınemalarda küçük çocuklar .. 

Yeni hıfzıssha kan1111u, 12 ya ra kabin etmemeleri icap et- nemaSJna uğrarsanız hep kü
iltıdan a§ağı çocuklarm sinema mektedir. . • çtlk yaııta çocuklarla dolu ol
~e. girmelerini men ediyor. Bi- Halb!110, İatanbul ve Beyog- duğnu görürsünüz. resmimiz 
llae al h b k .b. lu cihetinde bir çok sinemalar, 1 bul .h "nd b" . 

n . ey , u anun mucı ın- bu mernnuiyctten haberdar de- stan c~. ~:ı e ır aınem~: 
<t, smemalarımız:sı 12 ya§ıln- filmit gibi görünl.yorlar. Eğer nm kapısı onunde toplall.an ku 
9'n aşağı çocukları sinemala- Şehzadebaıının herhangi bir si çük yavruları ıösteriyor. 
~~ ......... ,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 

Ucuz mürekkepli kalemler 

Örücülük 
Koca çarşıda 8-10 

örücü kaldı 
lstarıbulun asırlık san'atlerin 

den oiri de örücülüktür. İstan
bulun ilk örücüleri çarşı içinin 
örücüler kapısı dediğimiz sem
tinde toplanmışlardı. :Mercan
dan Örücüler kapısına girilince 
tlua meydanı tabir edilen yeşil 
tulumbaya kadar iki sıralı so
kak, örücü dükkanları ile dolu 

Kürk mantolar ateş pahası ... 
ı 

t 

idi. Bunlar hiç boş durmazlardı. 
Düğünlerde gelinlerin beller;
ne bağladıkları İran ve Hint 
işi şallarınaiaları burada örülür 
dü. Sonralan bu şalların alıcısı 
kalmadığı için örücülük te ya
vaş yavaş faaliyet mecrasını Her sene kış yaklaşırken ! pahalı olması, çok güç avlan-1 siyah renkli mantolar, temamen 
değiştirdi. Ve sadece elbisele- 1 bir çok evlerde gürültü başlar.' masmdan ileri gelir. Kamçat- boyanmış tavşan derilerinden 
rin yırtıklarını ören örücüleı 1 Bu gürültü, ekseriya kürklü bir ka samurlarının rengi koyu başkası değildır. 
oeyda oldu. Örücülük, İstanbul ı manto yapınmak sevdasına dü kahve rengidir. Ü zerinde be- Bu nevi mantoların fiat 

- ~ şen evin hanımı ve ya küçük ha 1 yaz kırçıl benekler vardır. 200 ile 700 lira arsında değişir. 
nımı ile aile reisi olan zat ve ya . Kamçatka samurundan bir Memleketimizde derisi kürk ola 
peder efendi arasında cereyan manto yapılmak laznngelsc 120 bilen hayvanlar, mebzul miktar 
eder. Fakir aile bütçelerin~e, ko ; bin Türk lirasından aşağı çıkma da avlanır. Bunlar sansar, zer
lay kolay telafi e~ilemıyecek i sına imkan yo~t~r. Çünkü b~r dova, tilki, kuzu, kurt, çakal, 
~e~ikler açan bu_ kurk man~O ı tek samurun fiatı (100) İngı- porsuk, tavşan ve bir az da k<> 
ıp!'lisz maatte~üf, ~cmleketi- liz lirasıdır. Boodan sonra en karcadan ibarettir. Kürk hayva 
mı,zde sal~ ~~nded~r. I ~alı. kür~ o~:U:~. ~~üşü t il: natından harice senede S-6 mil-

Muhtelıf kurk magazalarm-
1 
ki gelir. Gumuşu tılkinın rengı yon liralık ihracatımız vardır. 

dan yaptığımız tahkikata g0- 1 tabii siyahtır. Ü zerinde beyaz • . • . .. 
re, bu sene, en .ziyade rağbet • benekler vardır. Mavi tilkiler .İthal ettı_g~ız mamul kurk-
gören deriler, astregan kuzu de-ıde makbul sayılır neviler ara- l~rın. kıymetı ıse (60_0~ - (700) 
rileridir. smdadır. Ancak bunlar, yalnız bin_lir~ aras~dad~, ıki seneden 

Bu nevi derilerden yapılan "buğa,, olarak kullanılır. Manto ben du~ra ~urk pıyasası olduk 
mantolar en aşağı (500) lira- olarak müstamel değildir. Man- ça dilşkündur. 
ya mal olmaktadır. toluk kürkler içinde susamuru Bu sene, ihraç edeceğimiz 

Aııtregan kuzularınm vak- dediğimiz Kanada vizonları var kürklerin geçen seneki kadar 
tinden evvel doğurtulmuş olan . dır. istifade temin etmiyece9;i zan 

öraca Barhaneddln Ef !arı, daha makbftldur. Bunla-j Bunların bir matosu 2000 li- olunuyor. Bizde kürk!c:-1.'ı ihraç 
da bugün için artık aile geçindi rm manrolan, 5-6 ibin liradan radan 10 bin liraya kadar mal edildiği aylar, kanıln:ı.ıar,i, şu
rir bir san'at olinaktan çıkmış- aşağı satılmaz. Dünyanın en olur. İstanbulda en çok sarf olu bat, mart ve nisan aylarıdır . 
tır pahalı kürkleri, yalnız kamçat- nan kürk, tavşan derilerinin en En fazla ihracat yapan şark 

· . . . .. .. .. katla yaşayan bir nevi samur- vaıdrı. Hanım efendilerden bir ve Karadeniz sahil vil!yetleri-
İşlerı gıttikçe aı:alan oruculer dan çıkarılır. Bu samurların çoklarının sırtında gördüğümüz mizdir. 

üçer beşer ölünce örücülükte.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,, , • ....,..... 
inhitata yüz tutmuş, bu iki sıra 
h dükkanlar tedricen kapanma
ğa başlamıştıf. Buglm koca çar 
şıda örücülük cdonlerin mikda-
n 8-10 kişiden fazla değildir. 
Örücüler, şimdiye kadar arala
rmd l:ıir cemiyet teşkiline ve 

r yahut mevcut cemi vetlerden 
birine girmeğe teşebbüs etmiş - 1 

lerdir. Bugün hayatta bulunan 
örücüler arasında en kıdemlisi 
BUrhanettin Ef. isminde bir ih
tiyardır. Söylediklerine göre 
bu zatın ördüğii yırtıkların en 
müdekkik, birgöz tarafından tet 
kik edilmek ~artile dahi kuma
şın diger kısımlarından ayırt e
dilmesine imkan yokmuş. 

Örücüler, yırtığın uzunluğu 

-- -

Yeni cami önünde toplanan fiatleri de 4-0-50 kuruş arasın- cuz etin yahnisi tatsız olur der- na ve örülen kumaşın cinsine . 
Seyar satıcı grupu arasına bir d~dır. Söylendiğine göre, bir iki !erse de halkımız da bu züğürt göre para istemektedirler. Yün 
ltıiiddettenberi, mürekkepli ka- giin zarfında bozulup kull . .nıla lük varken her ıeyin ucuzuna lü, tiftikli, kalın kumaşların ö
l mıyacak hale gelen bu kalemler rülmesi nisbeten kolay olduğun 
eın satanlar da karıştı. Bu, satı ucuz'lukları sayesinde epeyce meyletmesi tabii görülmeli- dan ıbunlar içtn azami yarım ve 

1<ın kalemler, pek adi şeylerdir. bir rağbet görmektedirler. U- dir. daha iece kumaşların örgüsü
~~,•,,•,,,,,,,,,,,,,'•''•••',, ........ ,,,,,,,•,,,,.,,,,,,,,,,,••••,,,~ için bir veya bir buçuk liraya 

kadar ücret almaktadırlar. Bey
oğlunda bu işi yapan bazı yaban 
cı unsurların son senelerde ço
ğalmağa başlaması çarşı içinde 
ki örücülüğü mahveden amiller 
arasındadır. 

~ _J 
... 

• •••• 1 

Hükumetten bir rica 

Maaş cüzdanlarına mu
sallat olan muhtekirler 
Tekaüt, yetim ve dul tertibin

den maaş alan karilerimizden 
bir kaç !:.işinin imzasile gazete 
rnize gönderilen bir mektupta 
fahiş faizle maaş cüzdanı muka 
bilinde para veren muhtekir 
sarraflardan şikayet edilmekte
dir. Maaş sahipleri, bu mühte
kirlerin ellerinden kurtulabilme 
leri için hükumetin kendilerine 
bu maaşlar üzerinde ikraz mu
amelesi yapacak bir müessese 
göstermesini rica ediyorlar. 

Böyle bir ricanın is'afı nP de 

Köşebaşı tÜlÜncÜleri receye kadar mümkün olduğu-
nu bi:lmezsek te bu zavallıların 

Kebap kestane satışı karlı bir iş oldu! 
Son günlerde en karlı alış ve- tuz kuruşa alman kutaneyi iki ticareti, bilhassa Beyoğlu cad· 

rişlerdenbiri de sokakta kebap okka kömürle pişirip yüz kuru- desinde çok kazanç temin et 
kestane satmaktır. Okkasını o- şa kadar satıyorlar. Bu keetane mektedir. 

da ;üllı?a günleri, köşe başların ki~selerin halktan on pa:,a. yi~ı tını verdiğ_i için çoğalmalarına maaş cüzdanları ötedenb ~ ; 
\ • tun ve cigara satmak ta mı para fazla .. arad.ıkl~;ı soylenı memnun bıle olanlar vardır. An mühtekirler tarafından p-!i< i 
tı~tlı işler arasına dahil oldu. yord. Chun;~ gu_nlerı, koşe b1aşla- , cak, fırsat bu fırsattır diyerek safsızcasına kırılmaktadır . T,; Çok ÇOCUklu bir aile 
f ır Çok kimseler, cumalarını rın a a a cıgara satan arın k t b . . . . - k b"" .. . .. 

b
eda ederek, geleni geçeni çok çoğalması~a ~ir şey denemez. pa e aşır.a on _pa ~a, yır:-'.1 P~ cılıge arşı ~tun ve_sa ıtı ıle 1 .:.~ Yukarıya resmini koyduğu .. s~dan 73 yaşında ~ac~ ~li Ef. \ Mehmet, Ahmet, Must3fa İS• 
ırk· · Hatta ıhtıyatsız kimselere ra zammetmelerı, bır nevı ıhtı- rekete geçmege haz. danan h.ı· k kl ·ı l d b" . dır Kasımpaşada Zıncırlı kuvu . . d do·· rt o<T lu vardır . Yedi-

oşe başı intihap edip cıga · k ' d B 1 d" • . . . . . . muz ço çocu u aı e er en ırı · . J mıR e " t;ı s • tlitüncü dükkanlarının kapalı ar ır. e e ıye memurları, bu kumetımızın bu ı ~ ı de ehemmı- . . . . . da 6 numarada oturan Hacı Alı , 
atıcılıgı yapmaktadırlar. bulunduğu günlerde istediği za tütün satıcılarını sık sık müra- yetle nazarı. dikkate altlığına il dır. Ortada oturan ıh t ı yar, a1te Ef. nin Cemile, Ayşe , Nunıha- 1 evlat babası olan Hac ı Ali Ef • 
.ı\ncak bunlar içinde bazı\ man cigara tedarik etmek fırsa kabe etmeli<lir. 1 süphe etmiyoruz. nin reisi, Erzurumun Kiye ka.:a yat i3:11i Hlc üc kızı ve Q3~1ı an 1 yi tebrik ederiz. 
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Macar Hariciye vekili
nin beyanab 

MILLIYE.T PAZAR 14 KANlJNUEVVKL l !;30 
il' il 

5 

T. Odası ismet Paşa geldi 
-•o•• 

(Baş tarafı ! inci sahifede) (Bat tarah ı inci sahifede) tetkiklerine devam etmektedir· 
lan nakliye s;~orta priminden sıl siz de sporla mefful müsü- Dün istidalarla saraya vakı 
iki misli fazla imiş. Bu yüzden nüz?.. olan müracaatlar ait olduğu mü 

Şimdiki gayri tabii vaziyet ortadaki her- İhr~cat emtiası zarar görmekte- ismet Pş. muharririmi:ıden fettişlere havale olunmuştur. 
dir . Çünkü ya sigortadan vaz menfi cevap alınca: Bunlar arasında iskan işler i-

bathğı ziyadeleştirmekten geçilmekte, yahut ecnebi mem- - Nasıl? diye sormuş ve ili- çin de ıbir kaç müracaat vardır. 
. k lekette sigorta yaptırılmakta, ve etmiştir: Berlin ve Londra 

başka bir ışe yaramayaca tır bu suretle de sigorta parası oıa- - çok ıazım, çok ıa.zrm.. El .1 . . 

1 
rak memleket haricine mühim Spor bahsinden istifade ede- çı erımız 

p,..~TE, 13 A.A. - Gazete- ler ve bu yolda Avrupanın haya · · · · ba · tSTANBUL AA B ~ bir meblağ çıkmaktadır. Bütün rek muhan::ınmızın şvekıl p~ . .. .. . .' 13 . . -. er 
cileri kabul eden yeni hariciye tını zehirleyen ve bukadar feli- bu sebepler raporda izah edile- şaya. sordugu spoı:cu1ara yen~ lı~ bu~ elçısı Kem~e~n S~~ 

Bu akş()' m ....... 

MAJil SiNEMA~INDA 
ilibi bir sinema yıldı ıı olan 

BILLIE DOVE 
tar•fından temsil edilecek 

TOPLARIN ATEŞi 
ALTINDA 

· BlLLlE DOVE tarafından şim

diye k:ad•r tçevrilen filml~rin tn 

iyi ve en mükemmelidir. Bütün 
seyircileri teshir ve gaşyedecektir. 

meşhur ALEXANDRE KORDA 
tarafından vaz'ı sahne nazırı Kont Karoly demiştir ki: ketler ve istiraplar doğuran ma rek nakliye sigorta primlerinin tahsı.sat meselesıne muşarı- n:ıı P~ ı~e. L~ndra B~y~ elç~

Kont Bethlen ile selefim. M. razi amilleri bertaraf etmek ni- tevzini temaıni olunmaktadır. leyh. . .. sı Ferıt, bınncı umumı mufettış 
V alko tarafından muvaffak:iyet- yet ft fikirle görüşelim. Mak- Raporda limanda tamirat malze :- ~ a ! .. dıye mukabele ve gul İbrahim Tali, Vali Muhiddin edilmişti r --.---.-.--. ·-------le takip olunan siı;aeete devam ıadmıız bu olmalıdır. mesinin pahalı olduğun~an da muştur. .. ,.. Beyler bugün Dolmabahçe sara 
etmek niye~nde~. Macari~- Hindiata: '~~ •lngiltere bahsedilmektedir. Rapoı 1Cl5 sa . Bu sırada h":~ guzerganında- yına gelerek Başvekil İsmet Pa ••••••••••••• ••••••••OC 
tan g.ayelenn. e muslihane ~esaıt LONDRA, 12 A.A. - Rea- yfedir. kı çamlıktan goste~erek: şa Hz. ni ziyaret eylemişlerdir. . .. . ...... tarihinde . . ...... de 

1 k M - Bakmı.z ne guzel çamlar lcraq lubiyata b"ı:layacak olan me•bur e enpne ısteyor. acarıstan di 'd b' k .. ı M Bugün rapor teksir edilerek .. .. • • .... • • J '-"' " 

b. bük" " ti 1 lh d · ng e ır nutu soy eyen · Od li · 1 · ' Çok iyi, demiştir. (i P E N N S Y L V A E ) A N S 
ecne ı ume er e su atre.- Mac Donald, M.. Churchill'in a mec sı aza arına ve saır Pasa derhal tasarruf haftası- T eimes ne diyor ' 
sinde ıeçinmek arzusunda oldu nutkuna cevap vermiştir. Mu- zeva;ıa birer nüshası tevzi edile- nı hattrlayarak: Görülecek \'e dinlenecek büyük bir temaş a of:ır:ıktir. 
ğu için müsalemeti tahdit eae- ·ı h d . . ki cektır .......... .... 
bilecek her hangı' t.eşebbüste bu maı ey ' emıştır : T' . et "d '" l" v" .. h - Burada neler oldu, konfe- (Baştarafı birinci sahifede) w ..,...,,. 

- "M. Churchill, bu nutkunda ~car mu u~. ugun~n azır- ranslar verildi mi? diye sormuş, . 
Junmaktan gerek umumi sulh ne kiyaset ne de ketumiyet gös ladıgı raporda dun Şefik Beye derin bir alaka göstererek mu- ve kıymetlı eserlcrimuhafazada ()•-···.-·.-.-.-........... -.-.O ......-.-..-.~.-... 'e'i 
namına, gerek kendi menfaati tenni§tir. Hint konferansının a- tevdi ~imiştir. . . harririmizin verdiği izahatı din itina gösterdiğimizi ve bun- • • - -B;;- ;ıin-~a~ 7s-;e-ın;i;· olar:lc·~,;, ·.k;:ı;ı-s-:t-;J:;o .. t~ 
namına içtinap eylemektedir. kametini arzu eden Hintli un- Gazı Hazretlerıne tetki~ se- 1 lemiştir. ~a:ın. son seneler z~mda çok • FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Cihanşümul iktısadi buhranın surlar İngili:: hiikumetine karşı yahat~~rm?~ ref~kat eden. ~ca- İsmet p . sorulan bir ok sü- ıyı b~ s~ett_e ~asmf ve ~u~ • 
ve her tarafta hüküm süren Hindistanda tahrikatta bulun- ret muşavm Şefık Bey Vılayet ll . ..l ş k k 1 ç . za edıldıklerını :yazrak dıyor kı. • tekmili kak1alarden mürekkep 

memnuniyetsizliğin sebeplerin- mak için fırsat elde etmişlerdir. ziraat ve baytar müdürlüklerin- a ~ıB~ :~~e v!7~:"1~k:edi e "Türkle~ h:aki~aten İran san: • PİKOLİLAR TİY ATRQSLJNUN 
den biri sulh muahedelerindeki Maarnafih M Mac DonaJd bu den de ba2ı sualler sormuştur. . ... d·/ b hi 1' ~etmr atma karşı ıkı mıl:let arasında sı ı• 

gibi sözlerln. ~ylenmcsine mü- Aldığnmz malumata göre Vila- s~zu Bı erk~· 8
. ere h .1~jyasi .~ünasebat fena .bir ~ale e temsillerine devam olunacaktır. 

birliaç itisafkir maddenin mev- saade edecek derecede Hınt' .. f_ yetin zirai vaziyeti, ihtiyaç.lan ti~. aşliye ınukilini~e,. mdu .. ::ırn~ g~ldıgı ~mania:da .~ıle d.aıma • Her gün saat 17,30 te matine ve akşamlan saat 2 1,30 t• snvarc 
cudiyetinden ileri geliyor. Bun- " vil"' dahilind k. anla mıs, ma ye ve n. egışece yuksek bır takdır gosterntı"''er- A----·· •• ... •• •• •• •• • 8 • •• •• •• "'" . ........., "" •• --

kan urnumiyesi üzerinde nüfuz. ve ayet e 1 onn - ı ği şayıalarından bahse1miş İs- d' T " kl · b'lh .kinoı: • ""·•-• •• • - •-•.-•-•-•-•-•--• - •- L!' .. • ... •..,.•..l! .. !!.A.~ 
dan fena4ğırı membaını kurut- h 'b· b 1 d ~ k . nn vaziyetleri hakkında tarurun p de • . ki ' ır . . ur er ı assa on ı cı 
mak lizmı geldiği neticei man- sa 1 1 u un uguna anı bulun- edilen ra or Gazi Hz ne tak- met §· mışttr .: . asırda İran tezyinat üslO,bunu .................... •• . ............................................. 4 
tikiyesini çıkarmak lftznndır. D?~ta~. Maamafih, M. Chur- . p ' .. . . - Heyır, bö~l~ hır şer. Y<!k- ve motifleri garba doğru getir-• ·.~··· ... • ... • ... •.,_ ........ •• • N • •• ........ -----·· 

cill e dünkü nutku tarzmdalri nu dım .olunmak uzere Şefik Beye tu.r .. M. aliy. e vekili hasta ıdı. Şırn mekle ·bu··yu"'k bı"r rol oynadıkla- • ü nüm üzdeki 18 kAnunevveJ perşembe akşımı ı;a,at 2 ı,::ıo te 
Müşterek ikteadi ~lit vücu tevdi olunmuştur d yil • 
de getiımek ve muhtelif hük6.- tuk:lan tekrar etmemesini tavsi- · · ı ı eşti. rmı ve bu suretle Avrupa san'a- 19 kinunevvel cuma giiıii saat 18.30 tc matine olarak 

metler arasında iktı6adi bir mu- ye e~Irten kendimi men'ede- Bu esnada tren Haydtaşa- tını zenginleştirdiklerini iddia : FRANSIZ TİY ATRQSUNDA 
karenet tesis etmek suretile u- mem. Dava bitmedi ya gelmiş bulunuyordu. smet l edebilirler. Türklerin askeri ic- • • 

· Sek-er konferansı •• • •• • •• Pş.: raatına zihinleri saplarunış olan • meşhur piyanist 
mumf vaziyet biraz ıslah edilebi ~lt (Başı birinci sahifede) - Allaha ısmarladık, sonra tarihçiler Selçaklann ve ilk Os 
lir. Fakat, mütekabil bir anlaş- BR KSEEL, 12 A.A. - Şe- riz. Bakalım !kat'i karan pazar- görü.d;~ ... demiş ve trenden in- manlılarm sert sadeligı"'"ni müba • A L F R E D C O R T Q 1 k-er konferansının birinci komi- 'fl.W M.4' • 

ma ve mütekabil bir itimat esa- tesi içtimamda vereceğiz.,, miştir. lagalandırmışlardır. Eğer Ana-
• • -ı-- bi t · syonu stok komitesinin r~~ı- T ... 1- akı ıl B' • f d ·1:.· "" .. ·ı ı.· sına m\,lstenıt ""'"'tane r eşn- . . . -r-- - Lik maçları için daha çok mü Gazi H:ı. ile mülakat dolunun i!k . ur~ . ~c arı~ . ~ • tara 1n an ı..ı . ons .. r nrı ece..:ıtr. 

ki meeai husule getirilmedikçe nu tetkik etnuştır. Rapora na- rekkep sarfedileceği zannında- zanslı tanhçilerm ıddıası gıbı 
8 

Konserlerin programı tiyatro kiftsinde talik edilmiş n kiteler 
1:ı • tt lr b' zaran 1930-31 senesinde ihraç yır. A. ESA T Ög-leye kadar saraydaki daire bilm!l!i,. olsaydılar bu takdirde umumı vaxıye e eaas ır se- edilm k .. A da 1929 eo~- • gl'ID bJlet sıtı'1JI& dHım etmektedir 

lih beklemek abesti~. Bunu~ ilk 30 se:es~~:Saı~~dan 750 - Atletizm ve voleybol heyetin sinde istirahat eden Başvekil söylencek yegane şey garbe ge.- • • • • • • • • • • • D ................ t1· .......... ··~ 
şartlan muahedeJenn musliha- bi .

1
,.. f den : 930-931 senesi voleybol İsmet Pş. saat on üç b~çuğa len Töton fatihlerin 500 senede • .. • ...... •• - 0 

•• .. 
0 

- • -~·· ... •• .. "" ---

. , . n tom ato azla şeker mevcut roıampiyonaısmm fikistürünü tes- doğru Gazi Hı:. ne mülaki ol- yaptıklarım ikiyüz senede yap- • - • ••••-•••••• 
ne bır tarzda ıslahı, ekallıyetle- tur. Almanlar senelik ihracat i- '.I: b mül:ı.1-at geç vakte akl Türkl . ' tta d h TEPEBAŞr G A.RDENI 
· la · • bit için yarinki 14-12-930 pazar muş ve u iiA. • • m a ~nn ~an ~ • a a 
~yaşadık n ahval ve şc:aıti- çin yüübek bir rakam istedikte günü saat 18 de bilcümle kulüp kadar devam etmıştır. Dün Av- çabuk terakki ettıklendır.,, 
nın hak ve adle muvafık bir su- rinden Ahnan mutalebatmı tet- lerin birer murahhaslarmm mın mpadan avdet eden Tahdidi tes " Times,, bundan sonra Türk 
rette tebdil ve tanzimi velevki kik için tali bir komisyon teşkil taka merkedne gelmeleri ri..a 0 lihat komisyontmdaki heyeti hükômetinin Loncirada açılacak 
teslihat sahasmda devletler ara- edilmiştir. Bu komisyon Alman lunur murahhasamız azasmdan Paris İran sergisine iştirak hususun-

!4 k:lnnnnevvel çarşamba 

IOEL llEYEYOID 
smda hiç bir fark gözetilmeme- lamı mutalebatını tetkik etmiş · sefirimiz Münir B. ile heyeti dan bahisle Türkiye ve İran a-
sidir. Şimdiki gayri tabii ve ma ve çok yüksek bulm~tur. Tali Edirnede spor kongresi murahhasamızm askeri miişavi rasmda Araratdağı meselesini Sofralann evvelden 
razi vaziyetin idamesi ortadaki komitede Almanlar ile Ameri- ~ime, 12 (A.A) - Edime ri Cevat Pş. saraya giderek Ga hatırlatmakta ve demektedir 

temin edilmesi. berbatlığı ve umumi hoşnutsuz- kalılar uyuşamamışlardır. ksporcullan.' . buMFll··~ fevk~dlade zi Hz. ne arzı uzim.at etmişler- ki: 
l . d • • • ongr~ ennı ı ı. gazete ı are dir. " Kürt asileri dağıtıldıktan 
uğu 21.ya elettirmekten başka Tahdidi teslihat hanesmde akdetmışler ve ma- Lo eh B lin firl rimis beri iki komşu milletin münase Telefon. B. O. ı~ 
bir şeye ~ar~caktır. Hal MOSKOVA, 13 A.A. - İh- halli iş1erini görüşerek yeni ida d d'!' ~~ ':'~;: gi.:nişler batı memnuniyetbahiştir.Ve era ~~~~---------
huır vazı~ bu ~zda ~e~- :zari t~rki tesJ:ilıat k~~yonu- re h~yetini seçmişlerdir. v: ~i Hz. tarafmdan kabul e- zi mübadelesi suretile hududmı 
mmm d\lnyayı bercumerç ıçme nun nihayet bulan mesaısınden Tebliğ dilmişlerdir. tashihi ihtilafın esbabmı iza!e 
sokmak gayesine matuf o1an ih- bahse<kn İzvestiya gazetesi, 0 k" d d İ edecektir İran sergisine iştirak 
tı·t.e11_ı:: fi1-=-ı ,_L. d .. L-- lik me:sa'n 'n be L-t b' rta oy spor yur un an: Sefirlerimiz, sarayda smet Pş. h d. T" ki ha kil" 

J4UAdr AiT er nmm en mues- ~ sene ___ LL rl,NI ır C"mh . t H lk fırk . . . di H fır ususun a ur ye şve ı 
si'r propatanda teşkil edeceğin- netice verdiğini kaydederek di- u_ . unAvefy ak h" ası gru 1 yr da1zıyaret etrn;~lkerh r .. · • : İsmet Paşanın göstermiş oldu-

... k.. pu reısı ve on 1ra ısar me- kası .gtanbul tet~ı eyeti reısı !u . d t haJ"k Lond 
den _ko~a mahal ~r~r. ~u yor ı. . . . . b'usu Ali Beyefendi Ortaköy 1 Ali ve mesai arkadaşı Tekirdağ ad cı~er ~~ Taı:anda da 
tehlikemıı tahakkuku ıhtinıah- Muhtevıyatı ıtıbarıle boş o- spor yurdunun hami reisliğini meb'usu Cemil B.ler dün öğle- r a o ugu gı ~ . d'l k b" 
ne ar kuvvede mini 0ı-.. ~ lan uahed · · hilaf da son derece takdır e ı ece ır 

Zayi diploma: 1920 seuesi Kn· 
mm Almıescit fehrinde ( Troytiski ) 
caddesinde 17 no•arada oturduğum 

zaman. istanbul eczacı me'lnebind_n 
almLş dlda.tam dtplomamJ zayi ccm! • 
tim. Httkmü olmadğı ilin olunur. 
MARAŞ: Demiryo1u fitlı::ed hutansi 

eczacıtı Bekir Mubitdn v &.&:11-.;a ça m e pro1esı m kabul buyurmuşlardır. den sonra İsmet Pş. yr ziyar~t~ hüsnü niyetin nişanesidir.,, 
lı~ w bu mu~a berta_r~ !1-~ek~e c.evaz ver~ .. ~yu~~ g~lmişlerdir. Fak!I~ B~ş~ekıh- "Times,, bundan sonra Türk------------
edildikten sonra pn.. çarelerinı ihtiraı:ıye ı.le de busbuttın lıu- Polı"s kanunu mız 0 esnada Gazı ile goruşmek , .. 1 ··d·· ·· H ı·ı B d 11tmbat mahkemeyi asliye birinci kümsüz kalmaktad Gel k _ mın:e er mu uru a ı ey en 
bulmak ve bu ~leri ortalığı . ır. . ece te olduklarından ziy~etlerini de takdirle bahsetmektedir. ticaret dairesinden· 
samnalram tatbık etmek yal- konferansa terkı teslihat konfe An.kar~, 13 ( _Telefonla ) - bugüne talik etınişlerdır. • •, • • Bolu orman işletme Türk anonjm 
__ mill" Aa;;.iJ • ------ı- . ransı ismi bile verilemez Çün- Emnıyetı ummnıye tarafından şirketi ile ttıccırdan Şnkrii ude 
..... ı ... ..,.. aynı ilf.CU.ucu.lıUlll ın- · · n __ . H · T -'- d h ddi d 

i b. _...:.t~ M · · kli muahede projesi deg"il terki hazırlanan poli. s kanunıu, mez· ~ı z. om, r-,.a Yugoslavyada vergi Ştikrü bey ırasın 1 müte a s •-
san U Vuu:çUJ,r. esaımız ma- ' k" d · kinmd .. k h t ...adan dol•Jı Bolu mahkemesince 
abedel...,.,; ... tadiıuıı· • hed-ı: ı'ttJL-- teslfhata hattl teslihatın tahdi- ur. .aıre er. an muteşe - ıeya a ı BELGRAD, 12 A.A. - Kı- , d .~-.. eı: ua.z b d d f satı.Jmı11na karar verilen kereateıer eo 
-.l---L h h · b' kild dine bile temas etmemektedir. kıl ır komtsyon a son e a tet <=az· H nin bu hafta içinde ral emlak vergisinin tenzili hak 270 metre mtttbı keresrenill Un"•"•· 
~CIL er angı ır şe e . ,. . · · · . kik edilmektedir. Emniyeti u- .;.ı 1 z. . . 1 

• • r--
.l- letl• m . . t kili Bilakıs devletlere ilerde ısteC,k . ..d. . T f'k H"d. ı Trakyaya aıtmelerı mukarrer- kmdaki kanunu unzalamıştır. nında şımandtrada bath Olga mo-
m::v .,r anzumesının eş - I . 'bi ·ı~,_, . k mumıye mu 1n ev ı a ı 8 B d ml"k · · , 1 ne müte eccih ,.._ğ.ld" A en gı sı aıuannı arttırma Be ü d'" .. k d Ank _ dir. u kanun a e a vergısı tapo torunda 16-12-930 saıı ıttn sut 
milleti~ b'rl 

1~ed ~ru?C' imkinmı vermektedfr. Sovyet y, d~ ok ~e a ar a Fakat henüz günü kat'i ola- varidatı safiyesinin yüzde onu 14,30 da mezktr motordı utılaca&J 
tadili taraftar 

1 
di !11 . 

1 
yhe = Rusya sulh siyaseti takip etti- raya o1nec~---;- . rak tesbit edilmemiştir. Bugün nisbetinde tespit edilmiştir. ilin olunur. 

. .. . ' gen a e · l!nden Sovyet hey' eti murahha- epanyada uyan şehrimize gelmesi muhtemel o-
İki. mutebayın ordugaha ayrıl- sası harbe mini olmak için her MADRİT, 13 A.A. - Fran- lan Dahiliye vekili Şükrü Kaya BELGRAD: 12 A_.A. - Na-
ması son derece ~~ı ~ef, mu nevi teslihatın tenkisi için elin- . sa hududu civarında Vhesca eya B. Gui Hz. ne tetkik seyahatle .zırlar, kıralm nyas~~de t~pla
ıur vve battfı tehbkelı bir §eY o den geleni yapmqtır. Binaena- le.ti dahilinde kiin Jaca mevkiin rinde refakat edecektir. narak m~leket dahilindeki ;ıe
lur. İsteyonu ki, bütün devlet- leyb Sovıyet Rusya için tanzim de bulanan muhafız askerler is~ Gazi Hz. nin refakatlerinde ya~tlen ıntibalamu ar~etmış. 
ler gerek umumi ve gerkse hu· olunan projeye karşı ancak men yan etmişlerdir. Bu isyan hare- bulunan Sıhhi~ müsteşarı Hü- !erdir. Halle tarafından ızhar.o
sust menfaatleri D8mma musli- fi bir vaziyet almak ve projeden keti üzerine hükfunet matbuata sameddin ve iktisat mü§Qviri lun~ arzuya ~vfık~ .. zahıre 
hane bir anlapna yohma gitain tammen aynlnıak düşüyordu. sansür koymuştur. Şefik Beyler dön sarayd~ rapor n;aklı~tmda şımen.difer ucretle 

Iarmı hazırlamakla meşgul ol- n tenzıt olunacak, ıhracat mese 
mu,1-dır. lesine hususi bir ehemmiyet at-

.. . . ki fedilecek, valilerin vaziyeti is-
M~fettıılenn tetki eri llh, nahiyeler kanunu tadı1, ver 

İktısath, Asri 
ve sağlan1 

Saltan Ahmet Be•i"d Sulh Hu
kuk Hlkimllfinden: 

Terekl!tinln taafiyeline karar Ye
rilen Sarrf mtlteveffı H1ralambos 
Ramfiyadit afendinln Baktrköy'ilnde 
C.Ti&Uk'te hamam sokatmda ahsap 
1 l oda bahç. ve müştemilln ıaireyi 
havi une ıçak artırma usulUe satila· 
catmdan taHk olanJum tıymeti mu· 
hammtneıd 0111 3500 liranın ytlzch 
onu nttpetinde pey p•allle betaber 
13- 1 -931 tarihine mdlıdlf ptr'4'1mbe 
günti sa.at 14 te Sultan Ahmet Be
şinci ıulh Hukuk mahkemuhle mfi· 
racaatlırı ilin ohl1lur. 

es ı M p L E X) 

Mıaarif müfettişi umumisi Ha gi bakayaları S senede taksitle 
san Ali B. ise halk v~ ma~f istifa edih~cek.tir. Ayni zamanda 
müessesatile temas ve t~tkika- ihracında alınan resmi ile ziraat 
tına devam ederek bilhassa İs- makinelerinin ithalinde tahsil 
tanbuhm Anadolu yakasının ib olunan resim de ilga edileeek-
tiyaçlar~ tesbite çalışmıştız:. tir. Amerikada buhran 

Hasan Ali B. tetkikatı netıce 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

sinde Üsküdar ve Kadıkköy ci- MADRİD, 13 A.A. - &f- NEVYOR~ 12 A.A. -
betleri için ıbir lise açılmasına vekil M. Beranger ile dahiliye, Mevduat sahipleıiııdea bir ço-

Bugün sut 16 J /2 matincsile ~ 
resinde V .A.RYETF. numer 

ARTiSTi: 
SiNEMASl N 1 N 

ÇILMASII' 
Pek az gfü1 kalmıştır. 

--· Bu hafta her yerde • 

ELUMHA sinenı~sm 
temaşakirını heycc:tna se> k 

COŞKUN BELI: 
filmini tcnı:-if eden 

JJN liEP~lü'om 
JAtif sesinden ve 

Brigilte Helm'i1 
kusursuz ıı;ü ?.elliğindPn b:ıhsı 

1 
aıektedir. , 

Ef U4L si nenıasm~ 
LEON MATHOT 

SIMONE VAUDRı 
lüzum görülmüştür. Harbiye, Mesai ve İktısat nam: gu~ nun yatırdıkları --1 .. n gen' 

~ "' 'f tn"cua. tarafın:Jın temsil edilen 
~a~ Ali B. ~U!11ı maan lan saat 3 buçukta bir içtima almalan üzerine yeniden birçok 1 ~ Tercih aidlntz 

miktarda ve 
cins radiatör 

Proje ve 
cadde.sinde 

m~telif 
bulunur. 
keşif i~n= 

Aym harareti ~emin et
nıek ÜHre diğerlerinden % 40 
noksan · kömür .ıarfeder , 
ve iıtimali 10,1 derece ıuhu· 
letlidir. Fabrika 111besi olarak 
deponıuzct. her zaman klfi 

kunette kazanlar ve envayi 

BorH han ittisalinde, 

KIRKOR JAMGOÇYAN mlieasisesinde Kalorifer mühendisi 

4 NTRANIKY AN a miiraı-ut 

vazıyetı, halkın ıhtıyaçları ve yapmışlardır. Bu içtimam so- k ş· al" °'MBE 1 'K N esr 
ilk mekteplere ait ~ese}eleri ~e nunda neşredilen bir tebliğde ~, apannuştır: . un ı 11'1 Y 
tetkik etmekte ve ıhsaı malu- son hadiselerin şümul ve ehem- karolına da bul~ ıki banka Bugüne kadar çevrilen Frnn· 

mat t~plaı:naktadır. .. miyetinin bidayette zan edildi- mevduatın 30 gunden evvel ge- sözlü fil mlerin en i}+i lir. 

Vazıyetın esaslı su
1
rette goz- ğinde daha az vahim olduğu bil ri almamıyacağım ilan etmişler ıı~vet~n: Canlı ,e c:c,li rc , ır 

d:n, g~çirilmes~ ve .~anbul~ dirilmektedir. Jakadaki muha- dir. 
vus ~tı dol~yısıle. h~nuz maanf fız askerlerden bir kısmı hali 
tetkıkatı hıtmemıştır. k . ·· · k edi F 
Bazı aileler, çocuklarını ley- :u :vem~~ g~~tkaerme t . r: da 

li mekteplere meccanen yerleş- t u va t a ır Ç saat ıçm e 
tirmek için istida ile müracaat Y~t!ştırıl~cak.trr. ~a~'~nın .. ha-
etmislerdir. kıki mahıyebMadınd de cumhu 

Ha.san Ali B. mekteplerin ta- riyet ilan ed_il~i~~i temi~ ede
lebe mevcutlarını tetkik etmek- rek askerlen ıhttlale teşvıl eden 
tedir. ir kaç asker ile sivilin çevirdik-

uma. Harik, hayat, kaza ve o1 omobH sip:ortalannı L cı: 
Galatada Oayon hanında ktin ONYON SIOORT ASI NA 

Yaptırınıt. 

Tiirkiyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olar 

ÜN YON 
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Adapazarı BEZFa~rikası 
MlllJ pamuklu mensucatımızın en muvaffak 

) Fabrikasıdır. 

~ ~~~~~.~~~~~ .. ~~~ .. :~r~~~ 1~ ticarethanesi yanındaki mağaza•ında. açmıştır. 
·~ ADAPAZARI BEZ FABRiKASI 
\ Yerll mallar sergisinin takdir kazanan: 
i\ Pike, Peçete, masa örtüsü, tisör ve bluzluklarını muhterem 
~ lstanhul halkına tekrar gösterebilmesinden bahtiyardır. 

12 Baf ~toz ınnnatasası 
Pendik serum darülistihzan 

dürlüğünden: 

•• mu-

Pendik serum darüliotihzarıııa lüzumu olup 3 kAnunuevvcl 980 
&;ıribinde münakasai aleniye ile ihale edileceği il!n olunan on iki 
ha~ Öküze yevmi mezkurda talipler tarafından teklif olunan fiat 
gali görüldüğünden me:tkür Öku1.lerin 28 kanunuevvel 930 tari· 
hine müsadif pazar giınü saat on dörtte ihalesi yapılmak üzre 
ayni usul ile yeniden münakasaya konulmuştur. Münakasaya işti· 
rak etmek isteyenlerin Defterdarlık binasında müessesatı iktısadiyc 

tntibayaat komisyonu kitabetine müracaatla şeraiti öğrenmeleri 
ilan olunur. 

2. K. ~. latınalnıa konıisyonun~an: 
Bayramlçte ln~a edilecek: ol•n ctphanelik ile top sundurması kapalı 

ıarf uıullle 20-12-930 cumartesi günü saat ikide lhalei katlyesi yapıla
caktır. Ştraltl anlamak isteyenler her gMn münakasaya lşdrak edeceklerin 
Yevmi mezkıl.rda ikinci kolordu alım ıanm komisyonunda hazır bulunma
ları il4n olunur. 

Ga berlzin 
ve saire ınünakasası 

!'rtlLLIYET PAZAR 14 KAflı1JNUEVVEL l9ıl<> 

Devlet Demiryolları i 
idares.Lilanat ı 

Portakal nakliyatına mahsus ikramiye• 
KAnunuevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 

28-328 numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaşa'ya, aynı ista· 
Sİ)Ondan ve aynı mürsil tarahndan sevkedilmek şartile yüz va
gondan fa:tla portakal nakledenlere hamule senetleri ile müracaat 
vukuunda idaremize ait nakli ücretinin % 30 u ikramiye olarak 
iade edilecektir. 

ikramiye portakal nakliyatına münhasır olup yalnız mürsillcre 

verilir. 
Dörtyol ve Payas'tan sevkedilecek portakalların nakli ücretin

den idaremize aıt hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikra

miye bu miktar üzerinden verilecektir. 

* * * 
Muhtelif transmisyon ve balata kayışlarlle bez hortumlar kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 5-1-931 pazartesi günü 
saat 15.30 da Ankarada devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat t~ıninatlarını ayni günde saat 15 e kadar münnkase komisvo
nu kAtipliğinc vermeleri lı\zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 (Üç) lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpasada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Mühtelif fırçalar kapalı zarfla müna akayı konmuştur. 
Münakasa 5-1-931 pazartesi gilnü saat 15 de Ankarııda devlet 

demiryolları idaresinde yapı!-ıcaktır. 
:\lünakasaya iştirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni gıinde saat ı -t,30 a kadar münakasa komisyo
nu katipliğine vermeleri lazımdı• 

Talipler münakasa şartnamelerini üç (3) lira mukabilinde An
karadıı ve Ilaydarpaş~da idare veznelerinden tedarik edebilirler 

Istanbul menkul kıymetler ve 
Kambiyo Borsası ve Osmanlı Ban
kası Komiserliğinden : 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan· 
bulda Bankalar konsorsiyomu tıı.rahndan Osmanlı Bankasına çek 
olarak teslim olunan isterlinlerle bunların mukabilinde mevkii 
tedaville çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye mıkdarını mübeyyln 

1 

SEYRISEF AlN 
~I cLz acenra: Gılaıa küpru 

Raşında; Bevo. " 2.162 Şulıe 
ıcenc~"! Si ~i'd: MiihJrJ1~ 

zade hanı altında. Tel;foıı Is~ 
2740 

rire -lsten~eriye 
postası 

(Ankara) vapuru Salı 
16 kılnunuevvel 

saat 1 O da Galata rıhtımın
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e perşembe sabahı Pi
re'ye cumartesi sabahı isken
deri ye 'ye varacaktır. lsken
deriye'den Pazartesi 15 de 
kalkacak Çaışamba Pire'ye de 
uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektir. 

Av,Talık sür'at 
postası 

(Mersin) upuru 1 b kAnu 
nuevvel salı 1 7 de Sirkeci den 
Gelibolu Çanakkale Kuçük· 
kuyu , Edremit , llLi~haniye , 
Ayvalıg'a !calkacak ve Jönuşte 
Altınolujfa da uğrayacaktır. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşevketp~a) npuru 
16 kdnunue\ ve! Salı akşamı 

Galata rıhtı !Utndan Zongul
dak, lnebolu , Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rlze'ye 

lcalkacak ve dönü,te Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, S&msun, Sinop, 

Yüksek Orman mektebi rektörlü
ğünden: 

' tebliğ. l lnebolu, Zooıuldaga utraya· ı 
caktır. 

Mektebimizin Mayıs 931 gayesine kadar 
Gaz Benzin ve sairesi kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzre her gün münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 17 kanunuevvel 930 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 
Defterdarlık binasında müessesah iktisadiye 
nıübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

13 Kalem tezgah ve alat 
Yukandalı.I malzeme ayrı ayn aleni münakau ile 16 2·931 tarihinde 

•aat on dörtte alınacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler her gün f;tan!ıulda 
Sanatlar mektebine merkezde ıann alma komisyonuna müracaatları. 

Kırklareli VilaJeti eneunıeni ~aiınisinoeıı: 
ı - Bedeli keşfi 5834 lira 13 kur11ştarı ibaret Burgaz-Prnar

hisar yolunun 15-17 inci kilometrolar ara>ıntla bir adet dört· 
ın ·tre köprunün ve dört adet 0,60 !ık ruenfezin beton arınc ola
rak ınşa;ı ile bedeli keşfi 10020 lirndan ibaret ayni yolun 1 5 +-
00 - l 7-t-330 kilemetroları ara;ında yapılacak şose ve blokaj 
•ıncliyatı kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasara konmuştur. 

'..? - Köprtiler.n müddeti inşası ı'llsan 931 gayesi ve ihale ide 
24 K. evvel 930 çarşamba günü saat on beş ve ~o'e inşaası da 
B) ıı. müddet zarlında ve ihalesi de tarih ve ycnn mezklırda saat 
on altıda Kırklarell daimi encumcninde yapılacaktır. 

J - münakasaya l~irak edecekler erbabı vukuftan olduklarına 
dair Nafıa dairesinden muta şahadetname ve tic~ret Odası vesi
kalarını ibraz ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan anlama
dıkları takdirde inşaatın hitamına kadar refakatinde bir fen me
nıuru bulunduracağına dair noterden musaddak bir teabhütnamc 

İtasına mecburdur. 
4 - Tekli!name!er birinci maddedeki sarahat dahilinde yapı

l.ırak mühürlü birer zarfa konup üzerine talip ismini yazacak ve 
işhu zarf teminatı muvakkateye ait ilmühaberler veya banka ke
lafctnameleri üçüncü maddede istenilen evrakla beraber diger 1 

nılihurlli birer zarf içerisine konacak ve işbu ımrf iizerin tekliEna
nıe"ln yalnız hangi işe ait olduğu işaret olunacaktır. 

5 - Şartname ve keşifnameldri görmek \'eya sureti musadda
ka °;ı. ını almak için talipler Kırklareli Naha dairesine müracaat 
td~ccklerdir. 
---~~~~~~~~~~~~--.,.~~~~~~~~~~-

lerli oıaınulall tale~e ~aına~ırı uıü~aJaası 
Yüksek Baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yüksek Baytar ve kilçiik Sıhhiye! hayvaniye mektebi talebeleri 

ı~in mübayaa edilecek yerli ınamulAtı çamaşır takımları 1 'l kanu• 
nuevvel 930 çarşamba günü saat 14 de alent pazarlık ıuretile 
ihaleleri icra kılınacaktır. 

Talipler şerait ve evsalını anlamak üzre her gün n yevmi 
ihalede Defterdarlıkta Müessesıtı lktısadiye mübayaa komlsyonwıa 

tııürııcaatları. 

Alman Kitaphanesi 
·:ıs KA ON 

1 - Döviz V&Zlyeti 

l - 4-12-1980 tarihine kadar konsorsiyomea 
Osmanlı Bankasına çek olarak teslim edilmiş olan 

2- 4-12- l 93U dan 11·l2- 1930 ıarlhine kadar 
konsorslyomca Osmanlı Bankasına çek olarak 

tesllm edilen 

3 - Hafta zarfında istirdat olunan 
4- Aradaki fark 

5-11-1930 tarihine kadar teslimat 

'· • 

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
1 ı. 

vaziyeti 

!sterlin adet 
1.044.500 

18.000 

1.062.500 

Türk lirası 

Yukardaki birinci madde mucibince istedin adet 
teslimatı mııkabilinde mevkıi tedavüle çıkarıl- 10.7 59.834,18 
mış olan ihtiyat evrakı nakdiye 

Yukardaki ikinci madde mucibince hafta zar· 
hndııki isterlin teslimatı mukabilinde mevkii 185409 
tedavüle çıkarılan evrakı nakdiye 

Yukardakl üçüncü madde mucibince hafta zar
fında istirdat olunan !sterlinlere mukabil iade 

olunan evrakı nakdiye 
Yukardaki dördLincli madde mucibince arada

ki fark 
\'uk"rdaki beşinci madde mucibince 11-12-

930 tarılıine kadar m'vkli tadavlıle çıkarılmış l0.945.243,18 

olan ihtıyat evrakı nakdiye ) ekunu 
2~ l~ylül 1930 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan key

fiı ct \!aliye Vekaleti namına telılig -ve ilAn olunur. 

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

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
11 1 ci Kanun 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
4 - 1 el KAnun 1930 tarihinde mevcut evelkl bala ye L 1.044 500 -
Tahsil edilen yahut holta zarfında ı:ıbsil edilecek ulın 

Ocivizler 4112 - 11/12 tarihine kadar L 18.000 
1 !alca zarfında çıkan Dövizler .. " 

Fark 18.000 -
11-1 ci KAnun 1930 tarihinde Osmanlı bankası yedindeki 
Duv>;:I . ,., L l.05'2.500.-

')!l - ıhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkon farakt .'/J!ı:tiıeoia 4-1 ci l{:\nun 1930 tarihiadolı.I 
b!ktycsi T. r. 10.759.834.18 
H:ılıa 1..rfın<fa çıkan L\.akı Naktiye 
4/12- 11112 turıl:ino kJclar T.L. 185.409.-
Haftı zorfındı giren Evrakı Nakdye 

Fark 185.409-
Çıkan ihtiyat Evrakı Nıkdyenln 11-1 el Klnun 1930 

tarihindeki yek6au T. L. 1o.945. 243. 18 -
Osmanlı Bankası 

lkbisar Bele~iJe riJasetin~en: 
Akhisar'da Belediyeye ait hali faaliyette Lir elektrik fabrikası 

nrdır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni 
tek!miilltı tevakuk edecek şekilôe idaresi bir müteahhide devr
edilecektir. Deruhde edecek olanların mevcut tesisatı görmek ve 
teklilatııu veımek üzre Akhisar Belediyesine müracaatları ilan 
olun 

TAY!LZAUE VAPURLARI 
Ayvahk - tzmır postası 

... vapu~B~~~I Pa-

~ zarteıl akşamı saat 

17 de Sirkeciden hareketle Gell· 
bolu, Çanakkale, Edremit, Bur
haniye, Ayvalık ve lzmlrı azi
met ve Çanakkaleye uğrayarak 

avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verilir 
Adres: Yemişte Tavllzade 

biraderler telefon lstanbul t2 I O 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

JJ~ID vi:::15 Pazartesi 
Sirkeci.den hareketle E.reğli, Zon

guldak, Bartın. Kurucaşile ve Ci
deye azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi!At için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon lstanhul 354 

Limanımıza muvasalat! beklenen 
Vapurlar 

SEi\llRAMIS vapusu 14 kA
nunuevvel pazar (lıalya ve Yu

nanistan) dan 
ASIR IA vapuru 15 kAnunu

evvel pazartesi (lıalya ve Yuna

nistan) dan. 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
GAŞTAYN vapuru 14 Unu

nuevvel:pazar (Burgaz, Vama ve 
Köstence) ye 

ASIRIA vapuru 16 kAnunu
evvel ~alı ( Samsun, Trabzon, 
Batum ve Novorosisk) e 

SEMiRAMiS vapuru 18 kt
nunuevvel perşembe sabah tam 
ıo da (Lloyd Ekspres ) olarak 
( Pire, Brendizi, Vened!k ve 

Trieote) ye 

[COSULICH Ltne] kumpan
yasının !Uks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubt Ame· 
ika llmanlarına gitmek için ten 
zilllı do~u bilet verilir. 

Her nevi tafslllt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ıer acantesıne. Telefon Beyoğlu 
2127 vaya Galata sarayında 
sabık Seltnlk bonmarşuı bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
BeyoRlu: 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırude hanındaki yazıhanesine 

müracaat edilmesi. Telefon 
luaııbul: _iŞ5. 

l 

I .... ~••••• ~~·~ ~o •••• .. 
:ı En iyi senebaşı hediyes~ 
• 200,000 Liralık büyü ik a-Jt miyeyi kazandırabilece 

.ı 
ıi Bir tayyare piyango biletidir 

i ......................... ~. 

Hlç beklenllmediQI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
T&yyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun için: 

TiJJ~~E Pil~ GJ 
6 

BiLETiNi ALiNiZ 

'Cl KFJŞIDE 11 KA U 
::-iANl 1931 oı.:oiR 

U-

üy ikramiye 
2 • L. a 1 
Ayrıca 

" 50,000 " " 40,000 " " 25,000 " 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

9. cu tertibin 5. ci keşidesinde: 
50,000 Lira babet eden 32873 numaralı biletin 1 ·5 lik iki parçası ve 

aynca I· 10 luk bir parçası lzmlrdc, bir ksrçası lstnnbuid., bir par· 
çası Mermeris'tc satılmış, iki parça:;ı lstanbulda .;atılomıyarak iade 
edilmiş ~• 3 parçası soalmımışur . 

20,000 IJra isabet eden 31808 numaralı biletin blrt beşte bir olmak üıere 
4 parçası lstanbulda, bir parçası Ayvalıkta, bir parça.ı Simavda 
1aıılmıı. bir parçası lstanbıılda, bir parçası lzmirde utılamıyurık 
lıde edilmiş, iki parçası da unlmımıştır. 

10,000 Lira isabet eden 51ll'67 oıımaralı biletin bir parçası lstanbulda, 'ki 
pırçısı Tirede, birer parçası Aydın ve lzmirde satılmıı, bir parçası 
lstanbuldı ve dlger puçuı Trabzonda sanlamıyarık iade edilmiş ve 
3 parcası da uıılmamıştır. 

Jandarma imalatha
nesi müdürlüğünden: 

Yerli imal edllmiş olmak üzre 
617 çift demir efrat karyolası ka
palı zarf milnıkas• usullle .. nn 
alınacaktır. MUnıka•a ~ 12-930 
cumartesi günü saat 14 te Gedik 
p~adı Jandarma imallthaneslnde 
yapılacaktır. Şartname tmallthaneden 
verilir. Teklllnımenln tarzı lmlbı 

şartnamede mUndcrlçtlr. 

Hin 
Llıeler mübayaat komisyonundan: 
Kandilli kız orta melıteblnde 

bermucibi ke,ıf ve f&nnıme yapı
lacak olan elektrik tesisatı 4 U
nunıısanl lll~I paıar gQnU saat (16) 
da ihale kılınmak üzere kapılı zarf 
usulü lle münakasaya konulmuştur. 
Münakasaya iştirak etmek arzusunda 
bulunanlann mektep idaresine Te 
muayyen gün ve saatte de k?mls· 
yonumuz.a müracaat etmeleri. 

-----
GaJri ~1ü~aniller 

Takdiri kıymet komis
yonundan: 

Esaa istihkakları on bin liraya 
kadar olan ve yetlcrinde zirde nu· 
merolan gösterilen karar sureılerl 
bulunan arazı esbabı Gayri Müba
dillerin yüzde iki nispetindeki lsdh
hklarını almak üzere 14 Ununevvel 
1930 pazar güntl saat ondan ltibar'n 
Galata'da Dınilb hanında komisyona 
müracaatları llAn olunur. 

Karar numerolan: 
283 235 238 240 242 
248 247 251 254 258 
260 265 268 277 281 
288 285 294 295 298 
305 308 309 

Sultan Ahmet Befinci Sulh Hu· 
kuk HAklmliğinden: 

lstanbulda Mahmutpışa civarında 
Sururl mahallesinin Medreıe sokıfın
da 15 numaralı hanede mukim• iken 
mezkıl.r hanede lc&tledilmlş olan 
Fatma nımıdiger Zekiye hanımın 
tcrckeslne mahkememizce vu'ıyet 
edilmişdr. Mütevefflyenln mirascıları 

oldutu taktirde Urilıl lltndan itibuen 
nihayet üç ay zarfında ılıcak ve 
borçlularının dahi ılıcak ve horçlı

nnı kayt ve beyan zımnında tarihi 
lltadın itibaren nihayet bir ay zar
fında Sultan Ahmet beşinci solh 
hukuk mahkemesine müracaatları illa 
olunur 

Sablık fabrika 
Mudanyanın Tirilya nahiye

sinde elli metre tulün de ve 1 ~ 

metre arzında kAgir 12 be)'l(ir 
kuvvetinde motorlu nısfı un 

dlger nı.fı da zeytin yağı 1m3J 
eden fabrika müsait liatle sıtt

lıyor. Talip olanların bursada 
HAKKIN SESi idarehnoesine 
müracaat eylemeleri. 

Istanbul İ;elediy;;-·ı 
ilanları ı 

----~----... --.. -~ 
Fatih Belediye şube'i rniidur

lüğünden: F.v\'elce llalut Zabı· 

tai belediye inin i-g::: etti!ti h -
raka enkazının kaill'c'l fL•uht.ı 

mukarrer bulunduıı;undan talip 

olanların kQnunusaninin 3 "' cu 
cu marte'I gün ii >Jat 14 de Be· 
lediye encümenine m.ıra.: .• ıth · 
ilAn olunur. 

* * * 
Fatih Belediye mudtirl• ~ndeıı: 

Unkapanında Pap:tSl.<ıdc malıallc>in 

de Unkapanı cadde~indc Belediye 
malı 18 :Xo. lı diikkAıı açık ımı

zayede ile kiraya verilecektir. 
Talip olanların U.nunı.saninin 3 
üncü cumartesi günü saat ! .+de 
Encümene miiraacatları ilan o
lunur. 

* * * 
lstanbul belediyesinden: icra 

edilmekte olan kanaliztJSy on 
ameliyatı dolayısile l 5- 12-930 
tarihinden itibaren Tahtakalcdc 
Umııca ova ve Fındıkcılar so
kaklannın bilcümle v..-aiti nak
liyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. 

lscanbul 2 nci icra memurlu· 
tundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilen 
halı, sandalya, koltuk ve aynalı do
lap gibi eşya! beytiyenin ıehrih:ılin 
16 ncı salı günü saat 1 O raddele
rinde lstanbuldı Bayezitte Tnşan 
taşındı yeni yolda 21 numaralı ha· 
ne önUnd• açık ar~rma suretile 
para ya çevrilmesi mukarrer bulun
dufnndan talip O\anlann yevm Vt 

saati mezkılrda mahallinde hıw 

bulunacak memuruna luıu:nu mliı:-1 
cantlorı llilo olunur. 



BlN SÖZ 
RfR RESİ f 

Taaarraf lıaftaaı rekllmlanııa •ovam od!Ur.or. Dtlııdon ltlwoo vıttta D1ll&abAka1ıaa b .. laıımıttıl• Bau matazalar vftrlnlorhıl 
ook stıı:el allalemıkte4 rlor. Reshıılerlmlı.de alılll bir Od dllkkln vitrini görlllmektodlr. 

Rusyada boş ııonollk planı akim btnılm:ıak için tertip odllea suikastın mıılıakemesl intaç edRdl, Sekiz maznund•n beşi ld!ma mahktm 
oldu. Bu roılmlerden bOyOltl mahkQmlan, dlgerlerl do bir mahkO.m ile milddelumumfnln lthamname&lni okumasını gösteriyor. 

·.' .:;.., .... ·.,ı. _. ~ .., • 

~··· •••• 
• ~~ Bir hediye takdim et- ·~ 
~ meğe karar vermez- ~ 

: den evel • 

~ . iL_ " KOD AK i . ~ ,, -
~ Fotoğraf makinesini 1 
•+ derhahr ediniz. .~ ••• . ••• ~ 
lfiliJe vekaletin~en: , 

30 Koltuk 
104 Sandal ya 

14 Büyük masa 
~? Küçük masa 6 kalom 
I? Dolap 
20 Tahta kanepe -212 Parça 

BalAda c!n, ve nevlle mlkdarlan muharrer altı kalem 212 par
ça yerli malı muhtelif mefruşa' aleni ırtünakasa urctUe ınülıayaa 
edilecektir. Mahalli teslim lstanbuldur. Talip olanların şartname 
ve kro ·· ıi görmek ve fazla izahat almak üzre lstanbulda ad-
liye 1 aı mumcyy izli ğinc ve Ankarada adliye vekaleti levazım 
mudü rı. •n r-•c.1ac cvlemeleri ilan olunur 

P. T. T. levazım ve me
bani müdürlüğünden: 

P. T. T. idaresi lbtiyacl için 15,000 tekerlek zamklı bük bandı 
kapalı zarf usulile mUnakasaya vazolunmuştur. Y cvmi münakasa 
30 kanunuevvel 930 tarihine mlisad!f salı günildiir. Taliplerin 
şartnameyi almak için her güd ve münakasaya iştirak için de teklif 
name ve teminatlarını havi ve usulü dairesinde kapatılmış ve 
mühürlenmiş zarflarını yevmi mezkOrda ıaat 14 de kadar komi
syon riyasetine tevdi eylemderi. 

l~liJe vekaletin~en; 
Adedi Nevi 
93 Koltuk 

1 ~ 1 Sandal ye 
18 Büyük masa 6 kalem 
35 Küçük ,. 
22 Dolap 

22, Tahta kanepe 
319 Porça 

Balftda cins ve nevile mıktarları muharrer Altı kalem 319 parça 
yerli muhtelif mefruşat aleni münakasa suretile mübayHa edilecek
tir l\lahalli teslim Ankaradır: Talip olanlanların şartname ve kro
kileri görmek ve fazla izahat al.nak üzre l<tanlıulda Adllyo leva
zım '.\lumeyyizliğine ve ı\nkarada . .\dliye vekaleti levazım müdür
hiı:!"linc miiracaat cylemderi liizumu ilan olunur 

PAZAI\ 
14 K. EVVEL 93 

Ayvalıkta lıdkllll m'ntelıl beşlac:I 1111ı1ı· mdlllmlerl Ue birlikte 

;wr, ı ir: ·a~11nJi1 
10 buyuk .u:-afat kazanan ye~tnc 

aaııtir. Umumi acental: ·ı : N"asip 
Cezveciyan ve mahdumu, Çar~u~u 
kebir. Is tın bul 

Yeni takvinı!er 
Duvar la~ viın · eı'i 

- --

+Orta kıt' .. da - Hikaye lfı· 
tifeleri havidir 20 kuruştur. 

l + En büyük kıt'ada - Hika· 
ı yeler, latifelerle doludur 4,0 kıı· 
, ru11tur. 

Romaaya kralı cenç Karol momlekedno dlJndakten ıonra tik' 
taraftan Dovlet lflerllo dlger taraftan da otlunun tahsil ve ter
blyeslle meşgul oluyor. Kllçllk vellaJıt bir zamanlar babasının 
tahtına bllo çıkmı~tı. Şimdi ise derslerini hazırladıktan ıonra 

en bllyUk zevlı.I babasının resmini çekmek oluyor. 

TASARRUF 

Haftası 

Kumbara 

A 
L 

1 
N 

1 
z 

Muhtıra ı 
Ce~ takvimleri 

Yeni 

Baııp takvimi 
,- En son malfunatı havidir· 

Kayıseri - Sıvas, diğer yeni hat· 
lar mevcuttur. Arabi - Rumi ay· 
larmı ve mükemmel malumatı. 
yeni Türkiye haritasını havidir. 
Fiati 25 ciltlisi 35 kuruştur· 
Mehmet Rağıp Beyin resınin! 
havi nüshalara dikkat edilmelt· 
dir. 

BaJal takvimi 
-~ En mükemmel, en son' rıııı 

lilınatı havidir. Bundan dahli 
mükemmel bir takvim yoktur 
Fiati 25 ciltli 35 kuruştur. 

Far ;si takvim 
ı ı Takvimi Sali Nev-Farisi 

du,;ar takvimidir arabi ve celali 
aylarmı havidir. Fiati 50 kuruş· 
tur. 

.:- Bütün takvimlerde - Ars· 
bl, Rumi aylarla alafıranga, a· 
laturka saatler mevcuttur. Ta1' 
vimlerin merkez[ İstanbuldll 
Türk neşriyat yurdudur. 

Dr.HORHORUNI 
Cilt , zUhrevf ve bevli:V• 

Tedavlhıneıi; Beyoıtl• Tokatlıyan 
yanı•da Mektep sokak No. 35 ıııu,. 
yene her gön akşama ka !ar. ___.-

Musadere malından 18, 1; 
metre mikaba muadil 435 ade, 
kayın kerestesile 212 kilo cel1~ 
nin masarifi müşterisine ait 0 . 

mak üzere kerestenin metre ırıı· 
kabı 1 S liradan cehrinin kilosu 
80 kuruştan müzayedeye çı1'ıı· 
nlmıştır. Taliplerin Haydarpıı· 
şada Orman muamelat merııu~: 
luğuna müracaatla ihalesine ~u 
sadif 24/ 12/ 930 çarşamba g~; 
nü saat 14 te pey akçelerile u: 
küdar Kaymakarrılığmda ha?.P 
bulunmalan. 
~~~~~~~~~~~_./ 

Dr. A. Kutiel 
Cll~ Frengi, Belıoğuklu~u 1

: 
1 

ademi iktidar muayene v" elektrl 
tedıvlhanesl. Karaköy Börekçi fırı 0' 
ittisalinde No. 34 __.,. ı 

Akh• B } d• . -d 1 Yüksek mektepler rn°:ı 
ısar e e ıyesın en1 ha~:~ ks~ı:!~Y~~~:~,~~· 

Maniu Akhlsan beledlyeıl için nizamname fartlınnı haiz bir baytarı Mimari bUroau lçia 1763 llra bed• 
1 ~·· lbtlyıc vardır. Maaşı 60 liradır. Talip olınlınn evraklırıle birllktı Akhisar ke'1fll masa ve aandalyı gibi e ıl 

belediyesine mUracaatlan ilin olunur. zıını tcılılyenln 20-li-930 paııtl~ 

Edirne kız muallim 
mektebi nıOdDrlO~Dnden: 

Şehir elıkırlk t11l11nnı ınftkan melı:ıeblınlzdo yıpıırı.acılr olan 4066 
lira bedeli ketifll elelı:trlk tuisan mevcut plln, keşli vo şartnamesi mucJ· 
blnce 1!5-11-930 ıariblndın itibaren 20 glln mllddetle aleni münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin f&rtnıme ve ketlfnıme ile planları görmek üzere 
ber giln mektep idaresine ve mUnıkasayı lşti.-alı: için de ehliyet vesika
larile t<mlnıı makbuzlarını hamilen ihale günü olan 1 ~-12-930 pazartesi 
günü saat 15 te maArif •l'GinllJJ,.de 111(itesek"lr1l korni!' yOn• mürar••tl•rt 

itin olıınııı. 

• 

a<l8CI ıaaı 14 ıı aleni milnılı:as• 
a- lsP' 
ihalesi telı:arrUr eımiftlr. Talip O ~ 
Ju 0/0 vedl buçuk depozito ~.~ 
Çeslnl İıımllen Fındıklıda yü 

t ön • mektepler muhasip lğlnde 01 ·rı· 
llrlt möbıyut komisyonun• ınii • 
caatlan tıto oltı~:' t\e Hn:ıme~i kO 
mlıyou kA"" .,._,.ıc ..-

l.· 

2 INC1 ı OTf.F 
kil~ Galata Tünel ınerıeı.anl so 

ehvence emlak bakımı. so~; 
protesto ve satre ... ·ı el: B. o. ıs,.,. 

••• ... ............................... d'fl 
Mes'iil müdür: Bürhant>d 1 
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