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Son zamanlarda fırka ve mu 
efet tecriilbesinde pek acıklı 
ikatlerle karşılaşan efkirı 

umiyemizin; başka mc:mle
etıerde bu mevzu ve saıhalar· 

neler olup bittiğini öğren
esi faydadan han değildir . 
u n'oktai nazardan son iki se-

icinde Yugoslavyanm dahili 
a~etinde ve idare usullerin

e yapılan inıkdiip şekli ve ma
'yeti itibarile dikkati ve mera· 

celbetmektedir: 
Hatırlardadır ki, 1928 senesi 
ziranında, radikal fırkasına 
cnsup Karadağlı bir ~eb'~, 
ırvat lid eri ile yegenını 

diger bir hemşehrisini 
tletmiş ve iki a~kad.aş~-

ı yaralmış ve bu s.ıyası cı

"et Sırbistanda parlamento 
J • • 

ayatına, bir faısıla vemıege se-
cp olmuştu. Memleketin vazi· 
eti, büyük tehlikelere maruz 
lunuyordu. Filha'kiira Yugus 
yayı teşkil eden muıhteliıf fi.-
sırın arası; son senelerin fır
mücadelatı yüzünden bir kat 
a açılmış; esasen memleke· 

·ıı siyasi , iktisadi içtimai sa· 
lannda pek vahim şekillerde 
ariiz eden muhalefetler; son 

la.ti! h a d isesi m ünasebeti ile 
~emleketi inkisama sürükle
~ek istidadını göstermiştir. 
aziyetin vahametini vaktinde 

Reisicümhur Hz., Mezbahayı, Darül' acezeyi, Deri 
fabrikasını, Kahtane köyünü ziyaret ettiler 

Büyük Gaziyi aralarında gören köylüler, payansız bir sevinç içinde 
reislerini karşıladılar ve süt ikram ettiler. Reisicümhur 

Hazretleri, köylülerin dertlerini ayn ayn dinlemişler ve not almışlardır 
Gazi Hz. dün aabah saraydaki da

irelerinde mqırul olmutlar n öğle
den ııonra tehrimizde tetkik ve te
maslanna devam etıniılerdir. 

Gazi Hz. saat on beti çeyrek geçe, 
refakatlerinde bulunan dahiliye vekili 
Şükrü Kaya, katibi umumi Tevfik, 
seryaver Rusuhi, Kütahya meb'uıu 
Recep, Kılıç Ali ve yaver Celal Bey· 
!erle birlikte saraydan hareket etnıiı 
!erdir, 
Mezbahayı ve Deri fabrikasını 

:lİyaret 
Gui Hz. nin otomobilleri Gazhane 

yokutu, T aluim, Harbiye, Şitli ve 
Sütliice cadcleti tarikiJeKarafaaca gel 
mitlerdir. 

Gazi Hz. orada evveli mezbahayı 
ziyaret ederek bütün uri teıisatı 
tetlıik etmitler ve müeueıenin faali· 
yeti ve alınan sıhhi ve fenni tedabir 
etrafında malumat almıılardır. 

Gazi Hz. mütealı:ıben mezbaha ya· 
nrnda olan Şark deri fabrilıasmı de 
ziyaret buyurmuılardır. 

/ 

Gazi Hz. fabrikanın her tarafını 
tetkik ederek fabrika müdürü Ahmet Gazi Hz. Do/mabahçe <arayından çıkar/urkırı 
B. in izahatını alaka ile dinlemiıler tar olan aceze tükranlarmı arzetmiı- mi tezahürattan çok mütebauıa ol· 
ve milli dericilik sanayünde gösteri· ler, hiç bir §ikayetleri olmadığını, ih- muşlar ve başlarile mukabele etmİ§• 
len yüksek muvaffalnyetleri çok tak tiyaçlannın temin edjlmiş olduğunu !erdir. Gazi Hz. evvela jandarma kn· 
dir etnıiılerdir. .Oylemişlerdir. rakol kumandanlığını ziyaret etmiıler 

Bu müeıseıede 25 dakika kadar ka- Gazi Hz. müeaseıenin halı imalatın ve koğuşları gezmiılerdir. 
lan Büyük Gazi imal edilen derilerin da çalı§llnlann gayretini ve kiınıesiz Müteakıben bir binada olan köyde
ecııebi mamulatından farkaız bir hal· çoeukların itinalı aurelte yetiıtirilme- ki Halk Fırkası ocaği ile Hilaliahmer 
de olduğunu görmü~ler ve çok beğen sini çok takdir etmişler, müeasesenin şulıeoini ziyaret etmişler ve bu teıki 
mişlerdir. aceze mevcudu ve diğer ihRi malu- lalın mümessillerile yakından te-

Darülicezede mab hakkında müdire sualler tevcih mas ederek hasbıhalde bulunmuşlar, 

Bundan ıonra Dariilactzeye gidil
miıtir. 

ederek esaslı izahat almışlar ve mem köyün ihtiyaç ve dertleri etrafında be 
nuniyetlerini beyan etmiılerdir. yeti ihtiyariyeden izahat almışlardır. 

Kihtene köyünde Ga:ıi Hz. ne süt - akdimi 

Gazi Hz. Halk fD"ka&ı ocağında iı 
tirahat ederlerken kendilerine köylü
ler tarafından Kağıthane ıiitünü tak-

ıir~;;-:;~~!:,,O: ~;b';!° ::: liraya almış; 66 bin lirasını peşin vermiş f 
verdiğini yazmıf ve gerisinin borç ol S b L 
duğunu yazmağı unutmuı. Fethi B. a ık ider, Necmeddin Sadık Beyin neşriyatını 
bu yanlıılığı diizeltecek yerde hüku· vesile ittihaz ederek 
met taraflıaı bütün muharrirlerin bo-
ğazına aarılıyor: Bu muharrirler pa- yeni bir siyaset tabiyesi İ}e h 0 rşe}'e hücum ediyorf 
'!; ile :tulm~~.;k !_Um h:!"Uınete bil· Evvelki günkü Alqam gaaeteli, 
cu'!' "!"ae, u u'i:!. ':aJd;ngay". Fethi Beyin Hariciye vekilimizin -
emırb ~~r "!el ~na .!~. k""ı:muıtül' ··ı.ı' seyahati hakkında Millet Meclilline u muuamr enn va.zs,. .. IÇ9ı o u e b" · · 
· h ·· lr, t nkitl · boimak ır sual takrirı veren aabılı: Serbest 

h.ı.h' J.i'..';"e lmıı e en ' Fırka lideri Fethi Beyi demagoji 
ma f· yapmalı:la itham ediyor ve Pariate 

Ali Kemalin aesini i§idir gibi oldum. iken aldığı yiibek ıaaatlndım ve 
Çünkü bu bu muharrirler, anıma hep Düyunu umumiye meaclesinlıı milza.. 
bu muharrirler, o zaman da Muatafa kercei eanasında, kendisine verilen 
Kemalin aiatemini ve hükWnetini bit hakkı huzurlardan birilı:tirdiği. para
muıtuk ve her aab.h AliKemalden pa lar ile Beyoğlunda 130 bin liraya bir 
ra ile löralanımı olduğumuzu, man- apartmıan satın aldığını i!Ave ediylll'
galığımızı, emirberliğimizi, Fethi Be- du. Fethi Bey, (Alqam)m bu itham 
yin iltifatlanru aynen, sabr satır, lıe- lanna cevaben yene bir akıam ga.ze-
lime kelime duyardık. lesine şunları aöylemi,ıir: 

"- Hükumete iki sual takriri ver 
O Muatafa Kemalden, bu Muatafa diğimden naıi Ak§am gazetesinin a• 

Kemale kadar büyük Türk inkılap ha leyhimde yazı yazmaaıru tabii bulu· 
reketinde ~ bir tcY cleğitmediği İ· yorum. 
çin biz de deiitmedik. Fakat öyle Esasen hülrilmetin kendisini tenld 
görüyoruz ki, Ali Kemalden , F~ de eiir'et edenlerin 'şa1ııs1arma hll
Beye kadar ela muhalefette hiç bir cum edilmesi sistemini de evvelce tec 
fay cleiiımemiıtir. rilbe etmigtim. Bir sual veya istizah 

Tutulınuı; sablmıı; emir almıı: 
Bunlar ~ deyil, ayağa yakı,ır &Öz· 
lerdir. 

Bu sözlerden hiç biri, memleketi 
tanıyıftmlZID derecesini, dütünüt kud 
retini, vatan ve halk seTsimizi, ideal 
adamlığımızı ve hiç bir terefimizi 
Fethi Beyle ölçiitmeğe yana,mayız. 

Bu muharrirler, bu muharriler .... 
Muharrirlik büyük bir meslektir. Biz 
bu mesleğin kazanç ve oyun değil, 
vaziyfe ve mesuliyet tarafını İyi anla 
mış insanlarız. Biz batıncılar deyi 
kurtarıcılar arkasından ııideriz ve 
milleti onların arkasından l'İhneğe 
aevkederiz .. 

Biz Halk Fırkasının ve hükumeti· 
nin, Muatafa Kemalin fırkaaı ve bükfı 
meli oduğunu laf arkaoında saklaya
cak kadar küçülerek, portakal oğlu 
hokkabazlığı yapmayız. 

• 
Falih RIFKI 

takriri verıniye cür'et eden mutlaka 
bu gibi hücumlara intizar etmelidir, Fıthl Bıy 

Takrirlerin mevzuu bir tarafa bıra yormusunuz, ahlat nefis bir çerezdir, 
kılır, takrir sahibinin şahsiyeti küçük derler. Anlqılan İzmir gazetelerinin 
düşürülmek için yapılan ve iftiralarla de bu çerezin letafetinden şimdiye 
karışık isnatlarda bulunulur. Jı:adar haberleri yolrmuf. Aceba bu 

Bu defa, hükumet matbuatı namı- I nefiı çerezden Necmettin Sadık B. 
na anla ılıyor ki, Necmettin Sadık de sofrasında gimdiye kadar sık 11Jı: 
Bey bu vazifeyi üzerine almıştır. Ka- '. leuetyap olmuılar mıdır? Huliaa bu 
lem hürriyetini satmış, vicdanından ' beylerin yazılannda mantılı: aklıse· 
çıkan sesleri susturmuş, etrafında ge- : lim aramak beyhudedir , 
cen fecaatlere kulaklarını tıkamış ve! 

1 

Hükfımet aleyhinde her ne aöyler
hasıl medeni insanlıktan tecerrüt et- seniz daima haksızsınız. 
miş bir muharririn bu fecaatlere ses Ben apartıınaru 130 bin liraya al
çıkarmak cesaretini gösterenlere Jı:ar- , madım 106 bin liraya aldım. Bunun 
ıı saldırmaaı birinci defa görülmüş 40 bin lirasını apartımanı rehin sure
değildir . tile borç olarak tedarik ettim. Anka

Bunlar faziletle ve memlcketın gc- radan ayrıldığım zaman bugün Han
çirdiği siyasi ve iktısadi sıkıntılar· ciyc vekilinin oturduğu evi ve C§yaaı 
dan şikayetetmek istiyenlere karşımü nı satarak 20 bin lira almıştım. 150 li 
cadele etmek için tutulmuş adamlar- rahk sefir maaşını 250 liraya iblağ et 
dır. Bunlar için en büyülı fenalığı ya l wdiğim ve ayrıca 10 İngiliz lirası al
panlar, görülen fenalıklara ka111 seıı 1 dığım hakkındaki yazılar da doğrıı 
sıkarmağa cür'et edenlerdir. değildir, Barem kanunu mucibince 

ra ke muva ffak olan Kıra! A
Cksandr: fırsattan istifade et
i: İdareye ha.kim oldu. Her 
eyden evvel, memleketin sü
• n ve asayişini iade etti. Muh· 
lif anasır arasında en çok 
emnuniyetsizli!kleri tevlit e
en muhtelif idari, mali ve adli 
anunları tevlhit etti • Yugus
.,_,yayı teşkil eden anasırı biri
'rine takrip edecek vasıtaları 
r<l§trrdı. 

l stanbulun bu yegane aceze mües· 
sesesinin methalinde Darüliceze mü .. 
diri ile meıai arkadaıları tarafından 
Iıarıılanan Gazi Hz. müeueıenn bü
tiia aksamını ziyaret buyurmuılar, 
,-avyonları, doğum ve çocuk ba
kını yerlerini, halı imalathane•İni bil 
husa daha büyük bir alaka ile tetkik 
buyurmuşlardır. 

Darülacezeden ıaat on albyı yir. 
mi geçe ayrılan Gazi Hz. doğruca 
Kiihtane köyüne inmitlerdir. Büyük 
Gazinin Kahtane köyünü t"f
rifleri çok büyük bir alaka uyandır
mıı, lstanbulun bu çalııkan ve güzel 
köyünü bir bayram yerine çevirmİ§, 
Gazinin geldiklerini kulaktan kulağa 
işiden köylüler onu iatikbale koıuı
muılardır. 

dim olunmuıtur. y • k•ı A Gazi Hz. köylülere teıekkür etıaiı-
ler ve saat on yediyi on seçe fırka bi- enı teş ı at 
naaından çıkmıtlardır. 

Bu cüretkarları cezalandırmalı:, on tayi edilen ıefirlik maaf1DI aldım. 
!arı halk nazarında küçük düşürmek Tazminat olarak 10 ingiliz lirası a
i~in ':'alana dahi müracaat etmek va- ı Jan belki vardır. Fakat bana bunun 
zıfedır. sülüsünü verdiler. 

Bugünkü heyeti içtimaiyemizde Eğer ele geçen paraları kumar ve 
bu meş'um rolü ifa ile meşgul olan.1 sefahet yolunda israf etmiş ot.aydım 
insanlık meziyetinden mahrum mu-ı anlaşılan makbul olacaktım. Çünkil 
harrirlerin yazılarile halkı iğfal ede- apartıman satın alaımyacalı:tım. 
cekleri zannında bulunmaları kendile- ! Fakat o muharrir beyefendi, bana 
rinin .. ne derin ga!let içinde ~ldukları- 1! verilen . paraları .is.tikaar ediyorsam~ 
nı gostermektedır. Ben sefır maaşı, bunu .Oylemek ıçın neden bugun\I 
tazminat ve ikramiyeden para birik- beklediniz? .. 

Memleketi inkisam tehlike
İrıden kurtarmak maksadı al

da 1929 senesi kanunusani
'ııde bir beyanname neş.rede
tk, meclisi meb'usanı fesih ve 
eşrutiyeti ilga etti. Bu suret
frrka hayatına da nihayet ver 

Aceze ile hasbıhal 
Bu tetkikattan iyi intibalar alan 

Gazi Hz. aceze ile birer birer görüıe 
rek hatırlarını ve vaziyetlerini aor· 
muflardır. 

Mütarünileyh Hz. nin bu kıy· 
metli alSkalaı:ından son derce minnet 

Saat on altı buçuğa doğru köye 
muvasalat eden Gazi Hz. köy kahve
sinin önünde toplanan köylülerin "ya 
şa Gazi Paşamız!,, avazeleri ve tiddet 
li alkıtlarile karşılanmıı ve l:ıu aamİ· 

Bu eanada itlerinden dönen bütün 
köylüler de Gazinin otomobilleri etra 
fına toplanrnıı bulunuyorlardı. 

Köylülerle hasbıhal 

Köylüler Gazi Hz. nin &'Örür &"ör· 

(Devamı 4 üncn sahifede) 

5 umumi müfettişlik 
tesisi düşünülüyor 

İbrahim Tali Beyin 
' şoldu. I====================================================================== 
İste o tarihten bugüne ka· M •f f ı· t• 

··tti~~~~~:~~~~'rıa:;1;::~~ aarı aa ıye ı şayanı 
Başvekilin mütaleası soruldu 

lirmişim. Binaenaleyh turfalı imi- Siz meb'uı değilmiainiz? Size dagı 
şim. Başka biri sesini çıkaracak olsa derun olan bu meseleyi ortaya atmak 
onun hakkında da bin dereden su ge I için benim sual takriri vermemi ne· 
tirilir ve "sıtmalıdır., denilir. den beklediniz? Demek ki, vicdanen 

Velhasıl herkes Necmettin Sadık tasvip etmediğiniz halleri meydana 
B. gibi susmalı, ahenge halel getirme ' koymak için fırsat gözetiyordunuz 1 
melidir. j Bu, sizin vicdanınız nasıl bir vicdan

Köylü ahlat yiyormuı dediniz mi? dır. Onu da ben aize aormak iıte
Efendim siz Pariste yagadımz, bilmi- rim? ... ~~iktatürlük hüküm sürü- memnuniyet vaziyette k .. k .. ,-1 

OŞ Unue Yeni bir kanun layihası 

Yuguslavyanın diktatör ida
·csi, yalnız bu inkılibı şekli bir 

rette yapmakla kalmıyor, o
u halka maletmek ve sevdir
ek için her vasıtaya müraca

t ediyor: Bir taraftan memle
·Ctin idari , adli ve mali ihtiyaç 
rı g ö z ö nüne alınarak hususi 
nıınlar yapılıyor, dig;er taraf-
n da m u!1telif anasır arasın· 
ki tefrikayı m uci p sebep ve 

h val izale edil iyor, onların zu
·~runa meydan verilmiyor. 
Kıra! Alek.sandr; gayri mem 

Türk harsının inkişafı için, bazı vilayet
lere umumi bütçeden yardım edilecek 
İlk ve orta tahsil inkişaf halindedir, yüksek mek
teplerin senelik talebe ihtiyacı 2,000 kadardır 
Gazi Hz. ne refakat eden miifettiı

ler şehrimizdeki tetkiklerini bitirerek 
raporlannı ihzara ba~lamıılardır.Bun 
lar arasında maarif müfettişi umumisi 
Hasan Ali Beyin tetkikab çok ehem
miyetli bir mevki işğal etmektedir. 

İstanbul maarifı ne halde? 

Bu ihzar edilen rapora naz ... ran, lı 
tanbulda ilk tahsil vaziyeti mucibi 
memnuniyet bir haldedir. 

Şt:hrimizde mevcut bulunan ilk tah 
sil çağındaki 85,000 çoeuktan 50,000i 
resmi mekteplerde okumaktadır. 

Yapılan tetkikat lstanbulda ilk tah 
silin iııkişaf halinde bulunduğumu, o
kuyanların yüzde yetmiş kadar bu· 
lunduğunu, bu vaziyetin memleketin 
diğer taraflarına da teımili liızım 
geldiğini göstermittir. 

Vekiller ve sef/rle
rimizin iştiralıile 
bir içtima yapıldı 

Alman kupon hamlll~rlnln 
tehlffl tetkik olundu 

ANKARA, 17 (Telefonla)
İsmet Paşa Hz. nin kötklerinde 
bugün mühim bir içtima akte
dilmiştir. 15,5 ta başlıyan bu 
içtima saat 2le kadar devem et
miştir. İçtimada vekillerden ma 
ada Berlin, Londra, ve Paris se. 
firlerimiz hariciye müsteşan 
Numan Rıfat 8. de hazır bulun
mutlerdır. 

Haber aldığıma göre devle

tin harici siyasetine ait bazı e. 

saslı meselelerin görüşüldüğü 
bu içtimada düyunu umumiye 
meselesi de mütalea edilmiş ve 
Alman kupon hamillerinin tek
lifleri tetkik olunmuştur. İçti-

n anasıra karşı, müsavat ve 
1dalet hiss ile ve yalnız Yugos· 
•vlık namına hareket ettiğini 
~iistermek için memleketin is
llıini (Yugoslavya) ya kal betti. 
Sonra da 3 teşrinisani 1929 ta
lihli kanun ile, muhtelif anası-
1) kımıldayamıyacak bir hale 
'okan taksimatı mülkiye kanu· 
~Unu ilan etmiş ve memleketi 
~uz vilayete ayırarak srlcı bir 
lfiare ve müra:kabe altına alm'l
~~ muvaffak olmuştur. Bundan 
~ka Kıral · memleket dahilin-
1e bulunan ~e muhtelif anasıra 
al'rı ayrı bir milliyet rengi ve
~en bütün teşkilatı kaldırnuş, 
alnız yaşamalarına müsaade 

Gazi Hz. nin tetkik seyahatlerinde 
bu hususta izhar olunan temenniler 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınnuı
tır. 

r madan ıonra hariciye vekili, 

Türk harsının inkişafı 
Bilhassa Türk kültürünü inkiıaf 

ettirmeği i•tihdaf eden ilk tahsilin, 
mali imkansızlıklar dolayıaiyle, fllkir 
ve v.if bulundui\'u vilayetlere hüku- • 

Müfetllş Hasan Alı' Bey Berlin sefirimiz, ve hariciye 
metin yardım etmeai tekerrür etnıiı· müstetarı Alman maslahatgü. 
tir. zarı M. Haşmanın ziyafetine it· 

Trabzon havaliıiyle cenup vil.iıyet tirek etmitlerdir. 
(Devamı 4 üncn sahifede) 

~ilen spor teşkilatını da s.-okol takdiren kendisine arzı 
; kilatına ithal ederek, bunun mat eylemişlerdir. 
t J.'~setine veliahti getirmek SU· Yugoslavya Kıralı, radikal 

1 ~ıle bu teşkilatı ciddi bir kont I icraatında daha ileri gitmiş; 
.~~altında bulundunnağı dü- fırka, spor, milli ve hatta hars! 
"'Linüştür. bütün teşkilatı ilga ettikten soıı 

~azi-1 ederek memlekete yeni bir si
ma vennek istemiştir. Bu si
ma; kelimenin bütün mana ve 
şümülile bugünkü "Yugoslav
ya,. drr. 

Miltekaitlere 
ıniljde ! 

Cumartesi günü üç 
aylıklar veriliyor 

:'fugoslavyada yapılan bütün ra büyük bir 'karar daha alınış, 
u ıcraat ve ıslahat hareketleri; Yugoslavyayı teşkil eden muh
.~tana ve debdebelerle yapıl- telif anasırın maziye ve tarihe 
~; bu maksatla memleketin ait bayraklarını cedlerinin mak 
0
r.t tarafından davet edilen he berlerine koydurmuş, orduya 

t ' . . . 

Kıral Aleksandır'm inkılap 
ve isıahat yolunda yaptcldarı 
başka icraatı ve Yugoslavyarun 
yeni rejimi hakkındaki mütale
amızı yarınki makaleye brrakı-
yonız. 

Eytam cramil ve mütekaidinin ka 
nunuevvel. kanunusani, şubat üç ay
lıklarının itası için Maliye vekaletin
den emir gelmiştir. Maaş tevziatı 

hazırlanıyor 

FIKRA 
, Ankara, 17 - Dahiliye vekaleti, 

mevcut bir umumi müfettişliğe il.iıve
ten daha 5 umumi miifettiılik ihlası 
lnısuıuncla bir layiha hazırlanmakta
dır.. Falih RIFKI 

Bu miifettiti umu• 
miliklere verilecek TASARRUF üstünde oturmalı, Başvekil b• 
salahiyet ve vazife- Hükumet bugünlerde büyük vulunu Sirtma vurup Haydarpa-
ler tetkik ve tayin bic kusurda bulundu: Tasarruf- şa vapuruna binmeli, sözün kısa 
010=d~~kileti tan bahsetmek! sı hiç kimsede yanmdakinin öz 
dün buraya gelen Bir memlekette dört beş yüz liyeceği, kıskanacağı bir fazla
lbrahim Tali Bey- lira maaş alabilen, otomobile bi . lık olmamalI. · · · . . . . _ 
den bazı malumat al nen, günde elli kuruştan fazla .1!.u .soka~. a!1arşıstl.ermm ıste 
mıt ve proje etrafm. kazanan. Avrupaya i~ görmeye dıgmı komunıstler bıle yapma-
da mütaleasıru aor- · " d 1 H k M k d / l muştur. lbrahim Ta giden, ev satın alabilen insanlar 1 ar: ~r es os ova .a a~ a 
li Bey buradan doğ varken, tasarruf kelimesi nasıl kaz~ncı ıle Ankara. Yenışelırın· 

fbr,, him Tah Bey ruca vazifesi ba- ağıza alınabilir? dekı tek,k_atlı evlerın muta.sar-
tına hareket edecektir. lbrahim Tali Ya ne yapmalı? r~iı olabıl!r ; ~aaşlar kırk beş 
Bey nihayet iki üç güne kadar hare- Hiç kimsede mal mülk, köylü Jı;a.dan bm. ]!raya ka~~r. çıkar; 
ket edecektir. Umumi valilikler ibta nün en fakirinden fazla para. ge bızı_m Harıcıye Vekılımn otur·. 
11 mevzuu bahia değildir · · d - K h k lir bırakmamalI, her kes yaya ugu ev, ara anın ma am evı 

ANKARA, 17 (Telefonla)- Vali ı· · L"' f sah'f · · · · 
!erin salahiyetlerinin tevsii etrafında gezme ı, tirende yalnız tahta ( ut en ı eyı çevınnız) 
diişünülen esasların tesbiti için Dahi· 
)iye vekiıletince bir komisyon tetkikat 
la meıgul bulunmaktadır, Bu komis
yonun noktai nazarına göre idarei 
umumiyei vili.yat kanununun valile
re verdiği salah.iyet bazı yerlerde nok 
tan görülmektdi. Bunun için -•lı 
tetkikat yapılarak valilerin bazı 
salahiyetlerinin tevıiine lüzum oldu. 
ğunu tesbit etmek zarureti haaıl ol
muıtur. 

Bu meaele hakkında birinci umumi 
miifettit lbrahim Tali Beyin ele nok
tai nazarı ııorulmuftur. Gelen cevap
lar . ayni zamanda hazırlanmakta o
lan eaaalarla beraber tetkik edilmek
tedir. 

Dahiliye vekileti valilerin saliıhyet 
deri meselesine büyük bir ehemmiyet 
atfetmekte ve İcabında her hangi bir 
idari vaziyet kartısında valilerin tam 
bir saliıhiyetle hareket edebilmeleri
ni temin edecek esaslan tesbit etmek 
taraftarı bulunmaktadır. Bu yoldaki 
tetkikat ve hazırlıklar neticeıinde bir 
kanun layihası hazırlanacaktır, Layi-

M. M. 

• () 
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~ta amit~I HARiC.A A ERLER •• 
Tahsin Pa~fıanı11 Halıratı..iMI -~-~-~-~ 

~:ıı.-~ıa.ı ........... v..., .................. t -..rn....--ı• Yeni Fransız kabinesinin vaziyeti 
ı"o:115 

(TercUm• ve lktlba• 
hakki mahfuzdur.) 

Sultan endişe içinde! 
Yeni hükumet, Meb'usan meclisindeki milli cümhu

riyet zümreleri karşısında müşkilat çekecek .. 

Saraydaki tiyatro 
arasına suikastçılar 

artistlerinin 
mı karışıyor? 

Program !1 Ecnebi matbuab 11 ispanyada 
Tahdidi tesli- -.... 

Bugün parlenıento- hat etrafında Vaziyet hala 
Silviyoriçiyi İtalyalı Alfons na' d k k k k 

mile tanıdıklarını ve bir çok de_j a O Unac~ "Times" gazetesi Cenevre arışı tır 
alar Soma ve Lig<>r namlannd~ · Yeni Fransız kabıııe.i ,larla- de toplanan ve işini ikmal ede- MADRİT, 17 A.A. - İspan 
arkadaşlarile beraber umumha- ınentoda bugün programım oku rek dağılan ihzari tahdidi tesli- yanın hemen bütün büyük şehir 
neye gelip eğlendiklerini,mcrku yacaktır. Şimdiye katlar alınan hat komisyonunun vardığı neti- !erinde hali harp ilan edilmiştir. 
ınun sesi tı.pkı kadın sesi gibi haberler ı -ı-.i.ıenin progranunı ceye dair yazdığı başmakalede Nim resmi bir tebliğ La Coro-
vlup musiki usulünde güzel şar hazırla;..a .• t~ olduğn merkezin- ezcümle diyor ki: "Çok şey ya- gne, Hue!va, Jaen, Logrole, 
.ular terennüm ettiğini ve bir dedi.-. • pıldı. Yapıl:ıcak daha bir çok Pampelune, Santander, Biscaye 
gece Eleninin fistanım giyerek Yeni 1;ransız kabinesi hak- şey vardır. Önümüzdeki birkaç Saragosse, Albacete, Cyudad -
neraber Beyoğlunda baloya, ka- kında bazı şeyler söylemek ka- ay zarfında hususi müzakereler Rael, Muricoda gre\• ilan edil-
ieşantanlara gittiklerini ve esa- bildir. Bilhassa kabinenin meb'- mukavelenin yırtık uçlarını dü- miş olduğu bildirilmektedir. Bir 
sen tüysüz olduğundan fistan. usan meclisine karşı olan vazi- . zeltecek surette idare edilir ve çok eyaletlerde birtakım hadise-
giyince bir kadından hiç farkı· yetini anlamak için Steeg kabi- ·çıplak bir ekseriyetle kabul edi- ler olmuştur. Gijonde asiler bir 
·almadığını ve ikisini yalnız gö · · 1 len noktalar hakkında daha va- zaviyenin tepesindeki Primo de en erkeklerin kendilerini davet nesıne gıren nazır arın mensup 

ettiklerini söylemiş ve istiçvabı oldukları fırkaları kaydetmek si bir itilaf hasıl olabilir. Tah- Rivera'ya ait bir kitabeyi kopa-
tekrar olunduğunda Silviyoriçi- Suikast tahkikatı nellcesinde mey- faidesiz değildir. didi hakiki rakamlarla ikmal et np götünneğe teşebbüs etmiş-
•. in ne ile meşgul olduğunu,zen- dana çıkarılan bombalardJn biri Başvekil ve müstemlekat na-1 n'..ek g~bi ı:~zik ~ir i~ de teş~.b- lerdir. Asiler camları taşlamış-
,,- 1 lm dığmı b'I · orsa ve hortumlar.. zın ayandan M. Theodore Steeg \ bus edılebı 1 ır. Hıç bır tcşebbus lar, zaviye binası dahiline gire-
bın o up o a l mıy .. ·ı dilrn r k k dd . 
.. endisine her geldikçe iki Fran ahvalıni diğerlerinin ifada tına (Soi ~1ı demokrat), başve-ı l~zumsuz v~re tacı e _em~ ı: re eşyayı ve mu a es tasvtr-

z lirası verdiğini beyan etmiş muvafık surette serdetmiş ve dır. Hızlı gıtmekte oldugu gıbı leri yakmışlardır. 
~e ancak bu adamın İtalyan mu an~ak terzi Li~or ı:.am~ dig~r yavaş gitmek de doğrudur. Bi- Her taraftan hükfunete sa-
.iki san'atkirlarından olduğunu Gngor bulundugu dukkanın bır r" - beklemek ve daha aşağı ra- dık kıtaat gelmektedir. 
Je sesi ve siması kadına benze- kısmını vaktile Koço namında ın'ar elde etmek bugünkü 
iği için sarayı hümayundaki birine icar 7di_ı> .orad~ terzilik Avrupıı memleketlerinin 
iyatroya girmek teşebbüsünde ederken Arıstıdı demlen şahsı mizacı dahilinde ictinabı 
ulunduğunu ve buna muvaffak Koçonun müşterisi c;ılarak ~nı gayri kabil surette ileri 

,lursa çok para kazanacağını mış ve Koçonuı:ı Atu~a~a, gıde sürülecek yüksek tahminlerde 
ıir gece sarhoşluğu esnasında r~k. vef3:t etınesıl_e Arıstldı ken bulunmaktan daha iyidir.Zemin 
kendisine söylediğini ifade et- dısıne bır kat elbıse ısma~ları:ı~ iyice hazırlanmadan umumi tah 
nişti. ise de ölçü alındığında ısmını didi teslihat konferansını alela-
Hünkar bu ifadeden :jüphelendi Alfons diye yazdırdığını ve Al- cele içtimaa çağırmak için bu 
Mezburcıllo bu ifadesinden fons ile Aristidinin bir isim ol- memlekette hiç bir suretle fırka 

SilviyoriçjninHünkarm sarayda duğunu söylediğini_ ve iki .. ar, haysiyet ve itiban meselesi mev 
ki tiyatrosırnda bulıınan İtal- ~ukaddem ?:'aptı~dıgı kost~mu zuu bahs değildir. Cemiyeti Ak 
··an artistlerin arasına sokul- bır hamal gonderıp aldırdıgını vam teslihatın azaltılmasını ic-
rr.ak istediği anlaşılmakla bu söylemiş ve hamal Yorgi de bul bar edemez. Yalnız buna rehber 
:~okta zatı şahaneye arzolun- durularak mesele soruldukta: lik edebilir. 
nuştu. A:ri~tidini~ Tarlabaşında Peş-
Hünkir buna ehemmiyeti mah kırcı sokagında Anderyanın fın Konferansın aklın kalması 

susa atf.ederek badem~ tiyatro-im yanındaki sokakta 12 numa- M. Steeg teslihatın tahdidini bir nesil i-
·a dahil olacak artistler hakkın ralı hanen~. b.ir odası:ıda ik~- kil muavini ve adliye na~.rı ay- çin tehlikeye koyabilir ve Cemi

<"la sıkı bir kontrol icrasını em- met eyledıgını ve tay~ e~etnı-, andan Henry Cheron (Cumhu- yeti A_k_vaınrn b~tün . ~evkii~ 
etmekle beraber Eleninin bu yeceği bir günde Terzı Lıgor- riyet birliği), Dahiliye nazın sarsabılır. İhzarı tahdıdı teslı-

ifadesinin mektum kalmasını dan elbiseyi alıp mahalli me~- mcb'usandan Gcorges Leygucs hat komisyonundaki ilk ihtilaf
neşir ve İ.jaa edilmemesini sıkı k_üre gotürdüğünü beyan etmış (Sol cenah cümhuriyet), Har[- lan bazı mertebe hatrrlayanlar 
sıkıya tcnbih eylemişti. tır. ciye nazırı meb'usandan Hristi- şimdi endişelere rağmen teşriki 

Yıldız tiyatrosu sarayda baı;- Mezkur hanenin diger bir o- de Briand (Cümhuriyet sosya- mesai f'Sası Cenevrede bazı ha
ı başına bir mevki tııtar Hün- dasında oturan Levant Hrald list) Maliye nazırı meb'usan- kiki terakkilere malik olmuş
,a.r burada hem eğlenir, hem gazetesi muharrirlerinden ve dan Gennain Martin (Sol cenah tur." 
ıe idari, siyasi iş görürdü ki sı- maden i~lerile iştigal edeı:ı .B~y radikal) Bütçe nazırı meb'usan-
rası geldiğinde ona dair mahl- rutlu Şü~~ Bahot Efe~dı ıstıç dan Palmade (Radikal sosya- Yugoslav-Yunanistan 
mat verilir. • vab.ında ıkı senedenberı 0 .~ane list), Harbiye nazırı: ayandan BELGRAT, 16 A.A. - Ha-

Manolün birahanesinde aşçı- de •kamet etmekte. ~lup .uç ay Louis Barthou (Demokrat radi- riciye nazın M. Marinkoviç Ati 
!ık eden diğer Manol dahi tari- evvel me~kum. Ar~stıd~ı;unlıAI- kal birliği), Bahriye nazın ayan nadan avdet etmiştir. Seyahati
lıi ifadeden on gün evveline ka- fons namıl.e . bır 0 a ıra ya- dan Albert Sarraut (Sol cenah nin maksatları hakkında gaze
dar birahaneye devam eden rak gelmış ıse de Rumcadan demokrat), Maarif nazırı meb'- tecilere beyanatında seyahatini 
merkum Köse Aristidinin (Bitmedi) usandan Camille Chautemps Yunan ricalinin Belgrada vaki 

J (Radikal sosyalist), Nafıa nazı- ziyaretlerini iade maksadile 
yanında bic kulübedir. Yüz bin- Biz milletlerle anlaşmağa, ta ı rı meb'usandan Daladier (radi- yaptığını söylemiş ve demiştir 
/erce insan erzak dükkan/an ö- nışmağa, ha~ır ve neşir olma- lkal sosyalist), Mim iktısat w: ki: 
nünde yüz gram et için beş altı ğa, kaynaşmağa mecburuz. Bu ticaret nazın meb'usandan Lou- İki memleketi yekdiğerine 
saat sıra beklerken, Avrupa ve devlet her zam~n misyonlar cheur (Sol cenah radikal), Zi- bağlıyan dostluk ve itimat mü
Amerikaya sürü sürü hey' etler gönderecek ve mısyonlara ken- raat nazın ayandan Victor Bo- nasebetlerine binaen Türk Yu
g!ier. ç_ü1?kü devlet ve ~~ü~~me di emniyet ettiği adamlan k~-. ret (Demokrat ve radikal birli- nan münasebatmını tanzim e
ti? şek!~nı.1!e .kadar d.~gıştıcır~e yacak, .ve her zaman .Babıalı ği) Mesai nazırı meb'usandan den mühim hadisede? s~nra Yu 
n~z deg~ştı~ınız, bu muessesenın caddesınden canhıraş bır kaç Grinda (Sol cenah cumhuriyet) goslavya ve Yunan ncalı arasın 

İskan işleri hakkındaki 
kitap 

Evvelce İstanbul iskan işle
rinde bulunmuş bir zatın "İs
kan masasında neler gördüm?" 
ismile bir kitap neşrederek öte
ye beriye tevzi ettiği anlaşılmış 
tir. Epey· müddet iskin işlerile 
meşgul olmuş, hatta bu işin bir 
kısmı mühimmi elinden geçmiş 
olan bu zatın bu hareketi hayre
ti mucip olarak hakkında taki
bat icrası karargir <Mmuştur. 

Türk boksörleri 
Rusya da 

MOSKOVA, 16 A. A. -
Türk boksörleri ile Sovyet bok 
sörleri arasında hararetli maç-· 
lar olmuştur. Terbiyeyi bedeni
ye ali meclisi mümessili Türk 
boksörlerine bir büket vererek 
onlan ve bütün Türk sporcula
rını selamlamıştır. Muhsin Bey 
teşekkürde bulunmustur. Her 
altı karşılaşmada da Sovyet 
boksörleri kazanmışlardır. Türk 
boksörleri bugün Leningrada 
hareket etmişlerdir. 

MOSKOVA, 16 A. A. -
Sovyet-Çin konferansına me
mur Çin murahhası M. Mehte
ht·; bir müddet icin Cine avdet 
etmek istediğini Karahana bil
dirmiştir. Karahan cevaben yaz 
dığı mektupta Kabarovsk proto 
kolu ile Çinin deruhte ettiği ta
ahhüdatın ifasını ve konferans 
mesaisinin devam için bir an ev
vel avdetini beklemekte olduğu 
nu bildirmiştir. bır vazıfesı vardır. ses çıkacaktır. Tekaüt nazın meb'usandan] da mülakat vukuu zaruri olmuş 

' Çünkü öyle lazımdır; halkı (: Thoumyrc (Sol cenah cümhuri tur. Yunan hariciye nazın bü-
bir niı:am vardır ki, kaldın- E ER.·· yet), Hava nazın meb'usandan tün umumi siyasi me~eleler?e Türk-Bulgar 
'amaz. Eğer hükumet geçen sene pa Paul Painleve (Cümhuriyet so- noktai nazanmızın aynı oldugu SOFY A, 16 A.A. _ Bugün 

Zanaati arını halkın tasarrufu ra yuvarlanırken, tasarruf ve syalist), Ticareti bahriye nazırı nu müşahede etti~. H_arici si- hariciye nazırı M. Burof ve Tür 
ile yapan ve herkesin bir türlü yerli malı esasını ortaya atma-i meb'usandan Danielou (Sol ce- yasetimiziıı direktıflen şu nok- kiye maslahatgüzarı Fuat Bey 
yaşayııı esas prensibi olan saydı eğer kendisi ve halk bu' nah radikal), Posta, telgraf me- tada değişiyor. Yunanistanın Türk _ Bulgar ticaret muahede
memleket te bile böyledir. 1' dk k 1 d b · b'usandan Georges Bonnet(Ra- menafii Balkanlarda ve Akde- sinin tasdiknamelerini teati et-
Kaldı ki bu memleket tok- es:!s ara sa 

1 
k' a brr:-;say 

1
' 1 u- dikal sosyalist), Sıhhiye nazırı nizde olduğu halde Yugoslav- mişlerdir. Muahede 1 kinunusa 

tur Bu memlekette bir takım gukn ~aramız ım 1 
r ne 

0 
a- meb'usandan Queuille (Radi- yanın menafii Balkanlarda ve ni 1931 de meriyete gır· ecektir. 

. ca tı. k • A d d M M 
açlar vardır: Fakat bunlar ek- . _ _ ı kal sosyalist). mer e~ı . ".'1'11pa a ır. · a- T vfik KA ·1 B 
mek ve et açı değil, Babıali cad Bır takım kagıt parçalan.. Bu listeden anlasılıyor ki me- r._nko;ıç .•kı memleket arasında- e amı ey 
1desinde lurstan, kıskançlık- Bugün cebinize emniyetle b'usan rrıcc\i.,inin milli cümhu- \ kt nO!:tat azar te~a~ukunun Mübadele komisyonunda 
an, hasetten,hınçtan kendi ken koyduğunuz ve sizi geçindiren. rlyetçi ba~>ca zümreleri bu ~er- do~t uk münasebetl~rının ~~1- Türk hey'eti murahhasası reisi 

dilerini yiyen akıl hastalacrdır. paranın kıymeti, doğrudan doğ, tibe dahil dei!ildir. Halbuki me- gra-tta aktolunan mısak dahilin- Tevfik Kamil Bey ağlebi ihti
ruya. ~ükıimeıin tedbirlerinin· b't!san mecli;indeki ekseriyet ?e 'nkis~~.e~.ı:_nek lüzı~~nu mal 20 Kanunda Ankaraya ha-

HAY IR.. eserıdır. bu kabinede tavikile temsil edil ısbat ettıgını ılave eylemıştır. reket edecektir. 

Hayır, biz devlet ve hükü- Maatteessüf de•·let tehlikeli mediğinden. şikayetc~r. Bar- Amerikanın ticareti Tercümanların bir tavzihi 
Bir çok tercüman imzaaile fU tavzih 

Türk-Iran hududunda 
yeni vaziyet Üzerine .. 

Tahran maslahatgüzarımız İran 
hükfımetile temasa memur edild 
Hududumuza karşı tecavüzatta bulunduklannd 

dolayı Fransızlar 
tarafından tevkif edilen rüesa serbest bırakıldı. 

ANKARA, 17 Telefonla) - Hükümet Türk- İran bu 
dundaki yeni vaziyet uzerine Tahran maslahatgüzarımızı lr 
Hiikümeti nezdinde teşebbü&atta bulunmağa memur etmiştir. 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Suryede, hududumuzda b 
tahrikat ve tecavüzatta bulunan rüesayı F ranııız:ar tevkif etmi 
leı·di. Onların daahiren serlı~st bırakıldıkları haber alınmıftır. 

Mersin-Selefke yolund 
iki köprü yıkıldı 

Fasılasız devam eden yağnıurlar 
birçok tahribat yapıyor 

ANKARA, 17 (Telefonla) - köprü yıkılmış, soseler harap 
Dahiliye vekaletine gelen malü muştur. Terkerlekii vesait" 
mata nazaran devam eden müte mürurü kabil olmadğmdan m 
marli yağmurlar neticesinde nakale mekkare ile yapılmak 
Mersin- Selefke arasında iki dır. 

lngilizler tasarrufa ehem 
miyet veriyorlar 

İngiliz iktısadiyatını yükseltmek içirı 
tasarrufa son derece riayet lazım! 

Londra, 17 (A.A) - Avam piyasaları büsbütün kaybetm 
kamarası azasından ve muha- mek için olanca gayretin sar 
fazkar fırksı rüesasından 4 meb olunması ve dominyonlarla b 
us tarafından neşrolunan bir be- an evvel iktisaden uyuşulma 
yannamede; tam bir inhitat ha- lüzwnu ileri sürülmektedir. 
~de olan İ~g~liz !.k~ısadiyatı~ı Beyanna11Je ,,ahipleri, bu h 
yuks~~tmek ıçın butun devaır reket vr teşebbüslerine bakıl 
ve muessesatta tasarrufa -xı 
derece riayet edilmesi, ecnebi rak frrkalarından ayrıldıklar 
rekabeti yüzünden birer birer hükmedilmemesini tavsiye e 
elden gitmekte olan deniz aşırı mektedirler. 

Sıvas - Erzurum 
hattının istikşafı 

T erkos şirketi ye 
bir teklifte bulund 

ANKARA, 1 7 (Telefon) - ANKARA, 17 (Telefon) 
Sıvas - Erzurum hattında istik- Nafıa Vekaleti İstanbul bel 
şafata devam edilmektedir. Kış yesinin talep ve müracaatile t 
münasebetile istikşafatm bir kikine lüzum görülen İstan 
müddet tevakkuf etmesi muhte- Terkos ııirketi iintiyazı etı:aiiıq 
mel ise de bu müddet uzun sür- da tetkikatla meşguldür. 
miyecektir .. Şimdiye kadar hat hususta şirketin mümes · 
tın yansından fazlasının istikşa Nafıa Vekfiletile müzakere 
fatı yapılmış ve haritaları tan- meseleyi yakmdan takip edi 
zim edilmiştir. lar. 

Malatyadan Erganiye tem- Şirket Nafıa Vekileitne 
dit edilecek ve Erganinin yakı- yaptığı bir teklifte imtiy 
nından geçecek olan demir yo- tcmdidini. istemiştir. Bir ay 
lundan bir kolun da Elazize çinde İstanbul terkosu teşkili 
raptı için Elazizliler hükfu:nete nm tevsiine ve su ihtiyacmm t 
müracaat etmişlerdir. Devlet tanbulun zaruretlerine uy 
demir yollan idaresi bu hususta bir şekilde yapılmasına mü 
tetkikata başlamıştır. lik bazı tekliflerde bulunm 

Dahiliye vekili dün 
sabah geldi 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. bu sabah Ankaradan şehrimi 
ze gelmiştir. 

Haydarpaşa İstasyonunda 
hükfunet erkinı, bazı meb'uslar 
ve diğer bir kısım zevat vekil B. 
· i istikbal etmişlerdir. Şükrü 
Kaya B. doğruca Dohnabahçe 
sarayına gitmiştir. 

Valiler arasında 
tebeddülat 

tur. Keyfiyet tetkik edilme 
dir. 

Maliye vekili İstanbul 
geliyor 

ANKARA, 17 (Telefonla) . 
Maliye vekili Saraçoğlu Şü 
B. iki güne kadar İstanbula 
reket edecektir. 

Tasfiye 
ANKARA, 1 7 (Telefo'lla) 

Sabık Aydın valisi Kamil 
Müştak Lutfü B. !er tasfiye 
tibi tutulmu91ardır. 

ı ıet mes'uliyet/erini üstüne al- oyunlar oynayamaz : Yoksa t~ou ~utedıllerle ra~ı~al sosya- NEVYORK 16 A.A. _Ti-
rıış olanları doyuracağız. On- Türk parasını bir giin sıfıra in- listlen uzlaştırmak ıçın çalış-. . ' f d d' 
ara her türlü rahatı vereceğiz. dirip 0 vaziyeti bir de .•imdiki' ıruş, fakat muvaffak olamamış- c1 art.nhez~retı talrla ınd anAneşr~kı: 

mektubunu aldık: ANKARA 17 - Valiler ara-
.. Mw.ıte~em gazeten~. pazarteıi. daki t beddüllerin bir kısmı 

Matbuat şubesi müdOt 

muavini vefat etti 
· .. h k d · ' '! ; K b' k'l" k d" · ha en ı saı cetve er en men a Hız ruşvet ve a sızldc orta an istikrarım verıp bu vazıyeti kr tır. a ıne teş 1 ı en ısıne - . · ml k 

1 1 
t' 

k k · · k d k · - . 1 1 d'l L ı · h ·ki nın eçnebı me e et ere ıeare-i!al ma ıçın, a ronun a şam yas ettırmek pek eglencelı ola- va e e ı en ava ıse er ı ta- . .. .. . k k 
yemeğini düşün~ek kayg~~~n_ bilir. 

1 

rafı da kabinesine alm~ktan vaz tınde ~ı•yuk bır tena ~: ;: u 
aan kurtulması lazım geldıgım HODBiNLiK geçti. Fakat o da kabme teşkil buldugu anlaşı~a · çen 
biliyoruz. . . edemedi. Şimdi Steeg kabinesin l 1 ay zarfında ıh~aca: yekunu 

I b .. "k f Ruh şu: Ya ben, ya hıç kım-1 d . d'k 11 . . "b'" 1 . 3 568 473 000 ve ıthalat yekilnu Bu masra , en uyu tasarru set e ıse ra ı a er gtrınış o ur en ' · ' d 
1 

d 'ba 
•ur. · . . .. \alınmamıştır. Steeg kabinesi de 2,853,336,000 ° ar ~n 1 ret 

Bic mütehassıs herhaııgi bir ~u cemıyetı uze.n, yora~: mus mokrat ci.imhuriyet birliğinin, bulunmuştur: !lalbAukı geçense
. ·u1 ldığı parayı bile- tarı~ eden urlar, ışte bıı Ben,. T d' , .. .11• "mh . t ne zarfındaki ıthalat, 4.089.552. 
ıste s~. _en a. .1 · ' k lerdır. Bütün gördüğünüz ten- ar ıeu nun, mı ~ cu . unye 000 dolar olarak tahakkuk et
ıek gorulen :ş!e bı mıyere ya- kitlerin ba•ına esk' ''B'. .1 gruplarının aleyhınde bır teşek 

I . d k. a al far " ı ısmı - "h. k . mişti. . •ı an ış arasın a .. ı m sr .. - 18.h,. yerine siz kendiliğinizden küldür. Bu mu ım e senyete 
Kralın kızı ından senede yuz kere oder. şıı haşlangıçlarr koyabilirsiniz: karşı Steeg kabinesinin mevkii 

Biz ne Fethi Beyin elçi iken Mademki içlerinde ben yo- kolay olmıyacaktır. 
aldığı parayı çok gördük; ne de kum.·· Madem ki ben de almı- FARİS, 16 A.A. - Nazırlar 
,eficlere verdiğimizi çok görü- yorum .. Mademki ben de gitmi meclisi, hükOmet beyanname
yoruz. Ne o zamanki tenkitçi- yorum .. Mademki bana da ver- sinin ana hatlarını tesbit etmiş, 
/erle birleştik; ne de şimdi Fet-

1 
miyorlar.. . iktısadi vaziyet hakkında tetki-

hi Beyle birle ece-iz. Falıh RI 

KAHİRE, 17 A. A. - Bu
gün kıraliçe bir kız çocuk dün
yaya getirmiştir. Bu çocuk kıra! 
ve kıraliçanın beşinci çocukları 
olup hali hazırda bir erkek 

gunkü nushasmda tercumanlar cemı sın .. e . . . . 
yetinin içtima ve bazı mukarrerat itti takarrur etmıştır. Hangı valıl~
haz eylediğine dair intişar eden fıkra rin değişeceği hakkında sıkı bır 
do~~s~e m~va~dı at!yeye nazar~ dilı: ketumiyet vanhr. 
katınizı celbı bır vazıfe addedcnz: Dahil' kil' liste . R . . 

1 - İstanbul rehber ve tercüman ıye ve ı yı eısı-
lar cemiyeti ticaret ve ilı:tıaat müdüri cümhur Hz. nin tastikine arzet 
yetleri kararile bundan altı ay evvel mek üzere İstanbula götürmüş
feıhedilmittir . t" V B" tli Beyazıt, Siirt 

2 - Elyevm tercümanlar cemiyeti ur: ~· l s,.. . . 
namile bir cemiyet yoktur. valilen Şark muddetlennı dol-

3 - Cemiyetin feshi üzerine Türk durmuş olmalaro itibarile deği
ıeyyahin cemiyeti, tercümanlar şube şeceklerdir 
si namile bir §Ube açmıı ve menut . · k 
tercümanlardan 1ı:ramı azamt 1ı:ayde- Gen kalan onser 
~ttir. :f!unlar ~ cemiyeti ANKARA 17 (Telefonla)-
ıdare ve himaycunde çalıımaktadır. . - ' araf 
Esaaen terciimanlar ötcdcbcri ilı:tısat Türkocagında M. Cortot t ın 
müdüriyeti idaresinde bulunduğun- dan verilmesi mukarrer konser, 
dan kendile"ı:ıe ait. aablh ~!~tın san'atkarın Suryeden doğruca 
o_radan alınabileceğı t~P~"!'ızd~ Kcy İstanbula gitmesi yüzünden ve
fıyetln bu ııurctle tavzihı ncaııle arın 

ANKARA, 17 (Telefonla) 
Matbuat şubesi müdür'' mu• 
ni Hayri B. bu sabah füc' 
vefat etmiştir. 

İtalyan tayyare filosu 
Roma, 17(A.A)-Hava na.ı: 

M. Ballonun kumandası altıtld 
12 deniz tayyaresinden mü e1'· 
kep İtalyan flosu İtalya- sreıı 
ya seyahatini icra etmek üz~~ 
saat 7-45 de bu seyahatin 1.,,. 

merhalesi olan Kartegena.r 
hareket etmiştir. 
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r---Z-ir_a_a_t___ Ada_n_ad-a 1s kişi Ihtısas Sadeddin Ef.nin lira Bir tecavüz Bugün Romanyaya ilk mektep 
urahhaslar rapor
larını veriyorlar ---elediye münakasa niza_m 

namesi Vilayete geldı 
Vilayet ziraat kongresi pazar 
• Ü mesaisine nihayet vere
ktir. Mülhakat murahhasları 

ayrı ihtiyaç raporları yaz
k istediklerinden, tanzim ey 
ilderi raporları ziraat odası
vernıeğe başlamışlardır. 

Ziraat odasında bir komisyon 
tıorlan tevhit etmektedir. 

Belediye münakasaları 
Belediyelerce yapılacak mü

Yede ve münakasalar hakkın
i nizamname dün Dahiliye 

kaletinden vilayete bildiril
'ş ve belediyeye tebliğ olun
ştur. Bu nizamnameye göre 
ediyeler namına her türlü a
satış, yapr, tamirat, kirala

, işletme, taşıtma isleri müna 
ve müzayede ile yapılır ve 

işler için ilk önce ait olduğu 
' ece takdir ve encümence ka

olunan muhammen bir b->
l konur. Mühirrt istikşafat ay

müsabaka ile yaptırılır. 
Münakasa ve müzayedede e
kapalı zarftır. Münakasa ve 

,İizayedeye iştirak edenlerden 
ıde yedi buçuk nisbetinde mu 

at teminat alınır. 

aytar umumi müfettişi 
Karantina baytar müdürü 

~li Rıza Bey baytar umumi mü 
·ttişliğine tayin olunmuştur. 

Amcabey yalısı 

~
Anadolu hisarı ile kanlıca a
ında Amca Bey yahSl namile 
ruf yalı maili inhidam oldu
için Güzel San'atler Birliği 
ediyeye müracaat etmiş, ta

ht büyük krymeti haiz oldu
dan şehir namma istimlak 

'!erek tamir olunmasını ilti
eylemiştir. 

boğ~~~ Komisyonlar hak- · larını nasıl çarptılar A Ş b b' hareket ediyor Maarif -;;kaletinin 
h d t M l·-k b h . rnavut a an ır M K d 

Ceyhan ne ri e taş ı kında tetkikat aznurı ar a a atı h t .. tf . rışnamurti kim ir talimatnamesi 
etrafı su bastı -·- biribirine atıyorlar anıma eca'\'.'UZ e ı ve mezhebi nedir? __ _ 

Adana, 16- Yağmur dindi, hava Kanunusanide faaliyete Sadeddin Efendi isminde, kumralı Ret cevabı alınca bıçakla Geçenlerde şehrimize geldi- Muallim ve müfettişlerin 
acıldı Seyhan bir bu~uk metre alçal: b l k pala bıyıklı, usul akdlı bir adam, ses- 1 d g"ini yazdıg'rmız Hintli filozof 'f l · d · d' 
ai'ıştır. Yapılan tahkikata göre 15 kı aş anaca siz sedasız miıddeı mevkiinde oturu· yara a 1 vazı e erme aır ır 

· 25 kılmıQ · d M. Krıs.·namurti dün gazetecile-
~i boğulmuş. kcPpıçten ev yı • Yeni belediye kanunu muci- yor . . I Dün sabah saat 9,5 raddelerın e M ·r k' · 'lk k 1 tır. Bir çok kimseler gudan kurtarıl- . . . . . ı Kondorda ıandarmanm muhafaza-ı Diva" vr' · da 161 numaralı hanede ri kabul ederek, kendisine tev- aan ~ aletı 1 me tep eı 
mıştır. bınce teşkılı ıcap eden ıhtı.sas j sındakı üç sabıkalı sıra ile salona a . mukim Esnaf ban cih olunan suallere büyük bir için yeni bir talimatname neşra 

Karşıyaka el"an su altındaır. Su al komisyonlan hakkında tetkıkat ı lındılar . lcası muhabere ve k · M derek aliikadarlara tevzi etmi -
tındaki diger mahallelerde kalan halk devam etmektedir. Komisvonla İlk giren maruf yankesici!erd n muhasebe memu- nKeza etle c~vyap veı:miştdır. 1· ki dT . .. " b' · · N · ç l k ı d , ı ı M f v ·f rışnamurtı unanıstan an ge tir. Talimatname ayni zamanda 
başka yerlere na e ı ıy°"". ra harıcten alınacak mutehassıs ırı · ıırı, ıp d • 

1 m e çı ' çıp u usta a as ' · · · maarif müdür ve memurlarile, 
Kozanda Deliçay tasarak ovaları l .. ·. d k'k l k- Lır kalası. bov"tunda s.ra sıra :nısk, B•yin ıevcesi Na mektedır Refakatınde Ra1aho-

kaplamıstır. Bazı ~öyler ~u altında- ar uzer'.n e tet ı at yapı ma ı~r vor. !\sabi bir yürüyüş. Basın ,ia Mcl3hat Hanı pal adlı diger bir Hintliyle, hu- ilk tedrisat müfettişlerinin ve· 
dır. Mersin de su ıçındedir. t~dır .. ~ır t~~aftan bu zevat t~s- kı tarafa sallayarak, geçtı. M" • '1a ayni evde ot~ susi işlerine bakan Kallatroni zaifini amir bulunmaktadır. · 

Bir çok köylerden hala haber yok bıt edılıp dıger taraftan komıs- sırasına oturdu, bekledı. ran ve altındakı · · d b" 1- 1 A . Vekalet hususi, ecnebi ve e-
Ad h 1. · d k zaman s 'k' · · K h · K 60 1 d"k ısının e ır ta yan ve merı-tur. ana ava ısın e ço - yonlara "ehı'r mec·ıı'sı'ndeıl dahı'l onra ı ıncısı: a vecı cma" 1 1 numara ı u . . • k 11. k 1 · • · h 1 

b k f .. " s b ki k 1 k 1 M C L t b 1 a ıyet me tep en ıçın azır a-danberi bu kadar üyü eyezan go 
1 

k . 'h d"ld'k oııra sarı ryı ı, açı gözlü pa tosu- kanda biraderi a ı ıs an ıge u unuyor. 
rülmcmişti. O aca aza. ıntı ap e ı ı .ten nun ya klan kadifeli maznun: Yanke Rüstem Ağanın Hintli filozof bugün vapurla dığı talimatnameyi de yakında 

Scylapzedelere yardım içi? ~d~na sonra faalıyet başlayacaktır.Bu sici Hırbto.. ı yanında çalışan Köstenceye hareket edecek neşredecektir. 
da bir komisyon t_.kil edılmıştır. da ancak önümüzdeki ay iptida . Müddei. ı:naznunlar hcl'si yerli ye-ı 38 yaşlarında Ar Bükr d A . 'd k" "b' '_ M E 
Köylerdeki nüfus~a za~t ve ınad.di sında kabil olacaktır rınde .. Samıın. baslarını one U7atmış Carih Arnavut Şab•n navut Şaban te ~şt~ e tına a ıgı ~ u aarif min!erİne lüzum 
hasar miktarı henuz malum degıldır. ' . !ar, bekliyorlar .. Reis müddeiden iza- cavüze kalkışmış ve ret cevabı alınca mumı bır konfer~ns verdıkten var mı, yok mu', 

Civar mahalleer ve köylerden B I d' T k . k 'I hat istedi: . . . Şaban da hamil olduğu bıçakla Mela sonra Avrupanın diger merkez-
de henüz esaslı malümat alınmamı~- e e ıye er OS şır etı e - Sadeddın Efendı, maznun ycrm hat Hanımı arkasınd~n .ağır surette !erini ziyaret edecektir. Şehri- Son zamanlarda maarif cma-
tır. Buralarla irtibat teminine çalışıl· anl"'Ş ma cak de oturan şu adamlar senın paranı cerh ederek firar etmıştır. m· f ~k . . imi . ti · · 1·· \ l im d maktadır. <> a ya nasıl çaldılar?.. Melahat Hanım Hasekinisa hasta- ıze sır gezm ıçın ge ştır. ne ennın uzum u 0 up 0 a ı-

Diğer taraftan dün Ceyhan nehri Terkos şirketi müdürü M. Yutkundu, düşündü. elinin tersile nesine kaldırılmış ve carih zabıtaca, ğı hakkında ortaya bazı fikirler 
de taşarak Abdioğlu köyü de su al- Kastelno nafıa vekaletile temas bıyıklarını sığazladı, başmı çarpıttı aranmaktadır. atılmıştır. Bir kısım maarifçiler 
tında kalmıştır. ederek bazı yeni teklifatta bu- ve anlattı: Zavallı Raife dayaktan manetlerin lüzumundan, diger 

Mersinde dün şiddetli yağmurlar 1 k .. A k . . - Reisefendi .. Rusyadan geliyor- de ademi lüzumundan bah· 
yağmış, şehri su istila etmiş, şebi~ ~ınmFaakuzere l'hn' araya gıtmkış dum .. Vapurdan cuma sabahı tıktım. mı öldü ? 
faaliyeti durduğu gibi dükkanlardaki tır. at,, sa a ıyettar ma a- Rıhtıma ayağamı basar basmaz. bir mektedirler. Kendisile görü~ 
mallar da hasara uğramıştır. l!lah~l- matın verdiği malumata naza- polis efendi yakamı tuttu: Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahalle tüğümüz maarif erkanından bir 
!erde bazı kayıklar batmıştır, Mersın ran şirket ne gibi teklifler ser- - Hişt, arkadaş, dedi, böyle dola sinde Tahta köprü sokağında ikamet zat diyor ki: 

f · t tk y ktı eden fıstıkçı Ali Rıza Efendinin 3 ay 
de nü usça zayıa yo ur. deylerse eylesin belediye, kendi şamazsın.. asa r .. 

Garbi Trakya Türklerine 

tazminat 

Mübadele komisyonunda 4 
büroda Garbi Trakyada Yunan 
hükil.metine intikal edip eshabı
na tazminat verilecek arazi ve 
bu arazi sahiplerine mütedair 
lisetler müzakere edilmiştir.Ko
misyon Yunan murahhasının 
verdiği mütemmim malumatı 
dinlemiştir. 

M. Moris Bödel gitti 
Fransız romancısı M. Moris 

Bödel dün akşam Marsilyaya 
müteveccihen hareket etti. Mo
ris Bödelin yeni kitabı pek ya
kında neşrolunacaktır; mevzuu
nun bizim hayatımıza ve Bal
kan örfü adfı.tına temas edeceği 
söyleniyor. 

Başımdaki eski kalbağı gösteriyor· şmdaki kızı Raifenin peder ve valide - Fransada maarif eminlik-
noktai nazarından bı'r zerre bile d Eh N ı b' k t si tarafından dövülerek öldürüldüğü u. .. e yapa ım, ız yasa anır !eri yoktur. Çünkü bu makama 
feda ederek şirketle uyuşmak insaıılarız. yazılmıştı. Dün bir muharririmiz ço- l 
niyetinde deg•itdir. _Pekit. cuğun valdesi Fevziye hamın ile gö- üzum yoktur. Orada başlıca vi-

Dedim. tık işim Galatadaki şapka- rüşmüs ve şu izahatı vermiştir: tayetlerde darülfünunlar vardır 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün içtima 

ederek Karaağaç müesscsatr ve 
Darülaceze bütçelerini tetkike 
başlayacaktır. Meclis , yarından 
sonra icap ederse bir içtima da
ha yapacak, ondan sonra tatil 
devresine girecektir. 

Adalar elektriği itillfı 
vekalete gönderildi 

Elektrik şirketi mümessilleri 
dfin belediyede fen işleri müdü
rü Zıya B. in nezdinde içtima 
etmiş, Adalar ve Anadolu cihe
tine ait itilafnamenin son şekli 
tespit edilerek nafıa vekaletine 
gönderilmiştir. 

Adalara su temin 

edilecek 

Vali Muhiddin Bey adaların, 
bilhassa Büyükada ile Heybeli
nin su meselesile yakından alfı.
kadar olmuş ve bu hususta la
zım gelen tetkikatın bir an ev
vel icrasını emretmiştir. 

cılardan birine girip başıma bir şap- - Çocuğa sabah kahvealtısım ye- Binanenaleyh darülfünun emin· 
k almak ld dirmek üzere hasırlı sandalyesine o-a o u.. leri ayni zamanda maarif emin-
Yanımda yüz otuz dolar, birzaz da turttum. Bende ev sahiplerinin tarafı l . . 

Moskof parası vardı.. na geçtim. Geldiğim zaman çocuğu erının vazifelerini yaparlar. Bir 
Şapkamı geyip, eski kalpağımı çı- odada sandalyeden yüzil koyun yere vilayette darülfünun emini en 

kmuna yerleştirdikten sonra dışarı düşmüş buldum. Kendisini döğmüş büyük maarif memuru olduğu 
çıktını.. . değiliz. Çocuk sandalyeden düştüğü için kendi mıntakası dahilindeki 
Beş adım mı, on adım mı ne yürü- cihetle sol kasmm yanı berelenmiş b . 

düm, arkamdan biri yapıştı: idi. Doğruca eczahaneye götürdüm. iıtün maarif mektep ve rr.ües-
- Oooool Vay efendim merhaba .. Eczahanede çocuğa iki morfin yapıl seselerinin amiriyetini haizdir 

Nasılsın iki gözilm kardeşcağızım?.. dı ve ruhu koklatıldıktan sonra ec- Halbuki bizde, yalnız İstanbul-
H 1 baş · · b kt zahanede vefat etti. Ceset morga nak ayret e ımı çevırıp a ım. da darülfünun mevcut oldug" u i-

Çıplak kafalı br adam. Nah işte şura- ledilmiştir. Zazıtaca tahkikat icra edil Hintli filozof M. Krışnamıırti · di 
da oturan .. Ne bileyim, bu suratı mektedir. çın ger vilayetlerde bu vazife· 
ben ömrümde ne gördüm, ne de ah- Bir hamal kendini astı · yi görecek ve mıntakalara tefriiı' 
bap oldum.. Konferanslarının mevzuu "ha- edilmiş makamlara lüzum var-

- Şey ... Affedersin, dedim, seni Beyoğlunda telgraf sokağında 13 yat" tır. M. Krışnamurti Avru- dır. Mesela Almanyada aşag-ı 
bir türlü hatırlayamadım, ayıp defil numaralı fıkaraperver cemiyetine . a- panm h ta f d d - ılın 
ya bani..... it bina dahilinde M. Kordelil.nın pıya er ra ın a ~g ~ yukarı 22 darülfünun mevcut 

-Canım sen şey defli misin? Dur no mağazasında hammal Sıvaslı 68 bulunan dostlarının tertıp etti- olduğu için bütün memleketin 
dur bakayım neydi.. şey.. yaşl_arında Hüseyin ~ağazanın .~ı~n- ği seyahatlerle "Hayat" hakkın maarif işleri bu daıiilfünun e-

- Sadeddin.. • daki marangoz fabr.ıka~ı . motor~e daki kanaatlerini nesretmekte- minleri tarafından suhuletle gö 
- Hahhh Sadeddin Efendi Öy- kendini asmak suretıle ıntihar etmış di K d' • • d "'ld' 

leya Sadeddl~ Efendi.. Eeee d~mek tir. Esbabı intihar tahkik edilmekte- r._ ~ln ısı zehngınl egı ır ve rlililr." 
tanımadın ha.. Aşkolsun sana Sa- dir . maışeb e seya at arının masra-
de~~;., Ffendi... Ağırceza odacısı fmr tilmizleri temin ediyor. Görüştüğümüz diger bir zat 

Falan falan .. Bir ılirU lif. Birden~i kayboldu 1909 da Avgar Teozofik cemi- da diyor ki: 
re 

1
0.u·d;uc:uumb. ki, sa~ın. b~ ~dam rr yeti reisesi Madam Anni Bözan - Maarif eminliklerl kendi 

do an rrıcı, ır yan esıcı o masın .. İstanbul Ağır ceza mahkemesi oda af " . İ ,, . . ... 
Derhal elimi cüzdanıma attım. Ey Kii il Ef dört gün evvel evin- tar ından Yem sa dıye ı 1 '.ln başlarında müstakilen pek az 

vah! biz;m cüzdanın yerinde yeller cdısı kınım ~ bı:r daha dönmemiştir. olunan M. Krışnamurti ayni za hususatta amiriyeti haizdirler. 
· G'd· · k 1 h 'f" d' en çı ' d esıyor. ı . ının a pazan erı ı, ı.y~ Kiimil Ef. dört gündenberi dairedeki man a -dünyanın yeni mürşit ve Hemen hemen eminliklerin isi 

karşımdakıne s•ldırdım amma, berıkı vazifesine de gitmediğinden ailesi za halaskarı olarak takdim olun- vekfiletle lise ve ortamektepler 
çoktan. taban!a~ı kaldırmıştı.: bıta a müracaat etmiştir. Zabıta, ta- d . . .. 

Merkeze gıdıp haber verdım .. He- h ~ t devam etmektedir U. O zamandan ıtıbaren şohre- arasında vasıta olmaktan ibare' 
lal ~almış ... Bulundu çok şükür.. Ba~rıya ınah k d. k · d. • ti gittikçe yayıldı ve son senele- tir. Eminliklere gelen herhanıi 

Reıs, Nu~ıre.sordu; . lr ser OŞ en 1 en mı re gelinceye kadar felsefi itikat- bir tamim hiç bir şey ilave edil 
Öyl~~7 ~f~t~ı~ud~:~ .mı?.. yaralamış 1 l~ını kabul. ~denler büyük bir mcden orta tahsil mekteplerine 
Nuri, boynunu kırdı: Fatihte Zincirlikuyuda hamam so- mıktara balıg oluyordu. Fa'·at tebliğ edilir. Vekalet lise ve or-

- Hangi iş?.. Ne gibi?!.. kağında oturan Yusuf Ke~an Ef. geçen senelerde Krışnamurti tamekteplerle doğrudan doğru-
Ve sonra anlattı: son derece sarhoş olarak evıne gel- Am "k d k" "h . . b l'k d d Ç k 
- Reis Beyefendi, allah çarpsın mekte iken kendi kendini bıçakla ba- en a a 1 şo ret~nı gay et- ya a a a ar ır. o zaman ve-

ki, bunun paralarını ~alan ben de- cağından yaralamış ve tedavi altına meye başladı: aleyhınde menfi kalet bu mekteplere tamimler, 
jüri hey'eti içtima halinde .. 

Belediye reis muavini Hamit 
Bey refakatinde makineler şu
besi müdürü Şefik ve adalar be· 
lediye mühendisi Besim Beyler 
olduğu halde Büyükad;ı'ya gide 
rek oradaki Kazoğlu su fabrika 
sını, kuyuları, büyük depoyu 
gezmiş ve buna dair mevcut 
planlar ve haritalar üzerinde 
tetkikat icra etmiştir. 

ğilim .. Zatıftline her şeyi bir bir arze alınmıştır. propagandalar yapılarak, taraf- tebliğler yollar, eminliklerin 
dece~im.. . ·-· . . Araba çiğnemiş tarları üzerinde fena tesirler u- hiç haberi bile olmaz. 

n guzel vitrini kim yaptı 
\iri hey' eti dün vitrinleri tetkik etti 

ve Beyoğlundaki 
iiç vitrin şayanı takdir görüldü .. 
:Bugün tasarruf ve yerli maı-ı--

. haftasının bugün son günü
Q:, Dün vitrin müsabakası jü
lı.ey' eti ticaret odasında top

ış ve bu hususta bazı ka-
lar vermiştir. Karara naza-
vitrin müsabakasında halk 
ından verilen reyler 22 ka

l\uevvel pazartesi günü tasnif 
·birinci, ikinci vitrinler ~ün 
~in edilecektir. Hey'et dt'n ak 1 

İstanbul ve Beyoğlu cihe-
deki vitrinleri gezmiş, saat 6 

sonrada Kadıköy cihetinde 
\oitrinler dolaşılmıştır. 1 t7:.,,,_,":•'t~·-" 
l-Iey'et azasından bir kısmı 
btıgün dolasacaklardır. Jüri 

·~'etile beraber dolaşan mtı-
~İrimizin intibaı maalesef 
cı vitrin tanziminde ço ge
Olduğumuz merkezindedir. 

~tıbulda güzel vitrin hemen 
en hiçvok gihidir.Beyoğlun 

Caleri dömöbl, Olyon ve 
~itinin vitrinlerinden baska 
~A sayan vitrin yoktur. Birin 
~l\ bu üç vitrin arasından se
. Csi çok muhtemeldir. 
~avanı kavdolan cihet g;.izel 
atler <>'rnd,.misi müdürü 
ı\.; t~m~il Bevlr. Bediiyat 

Yeni hef!cnilen l'ilrlnlerden birisi.. 

de bu üç vitrin müstesna hiç bir 
vitrine numara vermemişlerdir. 

Jüri hey'etinin pazartesi gü
nü yapacağı içtimada tasnif e
dilen reyler 30 bin kadar tah
min edilmektedir. Reylerin tas
nifi neticesinde birinciliği ve 
ikinciliği kazanan vitrinlere rey 
vermiş olanlar arasından 600 
kişiye hediye verilecektir. 

Reıs Beyefendıcıgım, bır Bolşevık andı l 1 ld N'h 
Hilmi derler beynelmilel bir yankesi- Bakırköyde Kartaltcpede~ ge~m~k Y n maya ça ış~ 1

· •1 a- Vasıta olmak noktasına ge· Bu tetkikattan sonra mev
cut tesisattan istifade edilebile
ceği ve hususi evler bu sudan 
müstefit olabilecekleri gibi bu 
tesisata merbut ve Adanın muh 
telif semtlerinde hala mevcut 
dört çeşmeye de mebzul su ve
rilebileceği neticesine varılmış
tır. 

ci vardır. ismini hiç şphesiz zatıaliniz te olan Yorginin arabası Fende ısının yet, M. Knşnamurtı Amerıka- lince: bu, işleri daha beter unı• 
işitmişsinizdir. Bu adamın paralarını de bir 'kıza çarparak ağır surette ya dan çekilmeye mecbur oldu ve maktadır. 
çalan da işte 0 dur beyim.. Bakınız ralamıştır. Feride hastaneye kaldırıl- uzun bir müddet yalmz samimi !!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!! 

nasıl oldu, anlatavım: mıştır. d ti ·1 h t b" · · h H' d" d b 1 d O sabah oradan· geçerken Hilminin s· t b'l ğ OS ll_~I e .. mu a. ır ıı;:zı~~ a- Zar Vf" .ın ıstan a U un Uİ! 
SadeddinEfendinin paralarını çalarak ır O omo 1 a aca yatı surdu. Yemden gunluk ha- zamanlarda husu5İ bir mekter 
sıvıştığını görünce, "Ver ulan parala çarptı yata dönünce kendisine atfedi- te ders verir; kendisi 1900 da 
rı .. diye üzerine saldırıp cüzdanı elin Soför Kadrinin idaresindeki 1842 len akideleri reddettiğini pey- Bombayda doğmuştur: tahsilini 
den aldım.. · · b"I F d ki d T b l d - .. 1 ' · O f dD "'lf" d Tam sahibine iade edecekken po- numaralı otomo ı ın 1 ı an opa- gam er o ma ıgmı soy emış ve x or aru ununun a yapını' 

neye gelirken önüne çıkan bir sarhoş d' · b' " k 1 " b' "k t ·ı· d Jisler yakama yapıs.masın mı? .. Ca- . . d' k . mm ır mu ave e , ır a- tır ve ngı ızce en başka Fran-
Evvela biribirine merbut olan 

kuyuların senelerdenberi dur
gun bir halde kalan s•ıları tah
liye edilecek ve yeniden gelecek 
iyi su depoya sevkedilerek tevzi 
borularının ne halde olduğu tet
kik olunacaktır. 

şa c:arpmamak ıçın ıre sıyonunu çe f 
nım yapmayın eylemenin dedik am- virmş ve sür'otini kesmediği için oto es" olduğunu ilave etmistir. sızcaya da vakıftır. Dostları ken 
ma kaç para eder?.. mobil bir a;.uca çarparak parçalanmış RnP-Ü"' Krı~11:ını11rti e<nler v;.- disine cok merlıııttur. 

Biz nahak ye re kod ese tı kıla hm. !!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iı!!!l!!!!!!!!!!!iiiı!i!!!!!!!!!!!!ıiıı!ıi!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.... 
Hilmi Beyefendi kollarını tallıya sallı tırİıu müsademe dolay"ile otomobil 
ya dolaşsın .. Reva mı bu?.. içinde bulunan mü~tcri Cemile H. ya 

Vak'adan sonra, yankesicileri yaka ralanmış ve tedavi altına alınmıştır. 
!ayan polis Cemal Efendi de diyor Z 
ki: Muhtelis mutemet on-

E~as itibarile şayanı istifade 
görülen bu teşisatm isletilmesi
ne artık bir gün me~e'es· ııaza
rile bakılabilir. 

-Arkadaşımla tramvayda gidyor- ld kt k 1 d 
duk .. Köprünün ortasında Nuri atla- gu a a ya a an 1 
dı .. Arkasından Bolşevik Hilmi .. Bir 
birlerile iteleşiyorlardı. Soı•ra indiler, 
Kemal ve Hıristo ile birleştiler .. Mu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 
hakkak bir vurgun yap t dar diye d ü. 

.. • ı şimdüm, arkadaşımla ındık, Hırısto-
Burhanettın Bey tarafından ta- yu, Nuriyi. Kemali yakaladık .. Para
sarruf hakkında fevkalade ala- lann en çoğunu Nurinin üzerinde 
ka uyandıran vecizeli bir konfe- bulduk.. . . . . . Muhakeme. bazı şahıtlcrın celbi i-
rans verılmıştır. çin baska bir güne kaldı 

Vitrin müsabakası jüri hey'e · 
tinde dahil bulunan Abdülhak Kel Kazım 11 sene 
Hamit Beyle Hüseyin Cahit h hk ld 
Bey rahatsız olduklarından dün apse ma um o u 
kü içtimaa iştirak edememişler Kıskançlık yüzünden Salepçi Azizi 
dir. öldüren Kel Kazımın muhakemesine 
Tahsin Beyin konferansı dün ağırcezada devam edilmiş ve Ka 

zım 11 seneye mahkum olmuştur. 

Darülfünun müderrislerin- Katle sebep §Udur: 
d A 

. Kel Kiizım, salepçi Azizin metre-
en ym zade Tahsin B. dün sini kandırmıştır. Bir geceyi, Kel Ka 

akşam Türkocağında tasarruf zrmın koynunda geçiren kadın, kel 
hakkında bir konferans vermiş olduğunu görünce Kazımdan hemen 
milli iktısadiyatıınızdan, yerli ertesi gün ayrılmıştır. Fakat Kazım, 

kadının Aziz tarafından tekrar kan
malların ehemmiyetinden bahs-

polis müdüriyeti müteferrika mt:<r
kezi mut•medi bulunduğu sırada ba
zı polis memurlarrnın imzalarını tak
lit etmek suretilc teavün sandığın
dan 2000 küsur lira ihtilas ederek fi. 
rar eden Muhtar Ef. bir müddettenbe 
ri zabrtaca aranmakta idi. Muhtelis 
mutemedin Zonguldakta bulunduğu 
anlaşıldığından kendisinin tevkifi i
cin oraya emir verilmiş ve Muhtar Ef 
yakalanmıştır. 

Şehrimize getirilerek isticvap olu
nacak ve Adliyeye verilecektir . 
Dünkü lodos fırtınesı 

Evvelki gece fasılalarla ya
ğan yağmur cabaha karşı şid
detlenmiş ve sert bir lodos es
meğe başlamıştır. Saniyede sü
r'ati 16-t 7 metreye çıkan rüz
gar, bazı evlerin kiremitlerini 
uçurmuş, yağan şiddetli yağmu 
run tesirile muhtelif mıntakalar 
da büyük su birikintileri husule 

Ford Motor Dmıpany Expqrts ine. 19 Birinci Kıi-

nım yarınki Cuma günü sabah tanı saat 10. 30 ta 

Beyoğblnda Glbrya sinemasında bir srnenıa mii~ 

sabahası vereceğini miUıterem dostlanle mılşlt•ri

/erini11 t!llzan ittı./ama arz ile keslii şeref eyler. 

Dulıulfyeler, hususi davetnamelerledir. 

OavttnOJWü' fçİll B. Q. 820·82T 
O.pi. 10 

IW/011. ed.lfnıtsL 

hllıO MOTOR co•PANY EXPORT$ uıc. 
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No: 100 Telınf adreti: Milliyet, ı .. 
~an bul. 

Telel- auınaralanı 
ı.ı.nlıu.I 39: ', 31112, Jlll 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

! •ylılt 
6 .. 

l 2 " 

Türkiye için Hariç içiıı 
400 ı.uruı 1100 hıtuf 

750 .. 1400 .. 
1400 it 27~ u 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeç•n aiiıhalar 10 kuruı 

tur. Ga:ııeta n matbuya ait iti• 
ıçin müdiriyate müracaat edilir. 

Gazetenlla illalanD 
kabul etma. 

mes'uliyetini 

Bugünkü hava 
1 ıın hararet .; çok ı 5 en u 18 

d<rtce idl 8ııgtın ruıgir rnıit<hav"l 
< tctk ban yagıırnrlu olacaktır. 

Yarın Taksim stad
yomunda başlayor 

Stadyom sahipleri arasında 
bazı esbaptan doğan ihtilafı ef
kardan dolayı lik maçlarının bir 
hafta teehhüre uğradığı ve bu
nun ademi devamı için maçların 
Kadıköyde icrasına mıntakanın 
karar verdiğini evvelce karileri
mize haber vermiştik. Yalnız bu 
kararda stadyomla mukavele ya 
pı!ıncaya kadar .. kaydı olduğun 
dan da bahsetmiştik. Memnu
niyetle haber aldığımıza göre 
cuma maçlarının stadyomda ic
rası için ortadaki maniler tama
men kalkmıştır. Cuma günü bi
rinci küme maçları Taksimde, 
ikinciler de Kadıköyde yapıla

caktır. 
Mıntakanın geçen haftaki 

tebliği veçhile ilk maı,: Anadolu 
1 s··1 · ı - u eymanıye arasırır a saat on fF.:·E~ 

Ser hoşlar! 
ı 
birde, ikinci maç Fenerbahçe -
Vefa arasında saat on ücte. ü
çüncü maç Beşiktaş - G;latasa
ray arasında on dört bucukta 

Şehrin başka yerlerini bil
mem amma Beyoğlu ciheti gece 

ri en mütehammil adamları 
, huzur edecek ve en yüzsüzle 
rin yüıünü kızartacak hale ge
l yor 

Bir sürü kendini bilmeyen 
semo ·lar, kanını, ahlak, insa
niyet denilen her türlü kaydı 
kopararak, caddeyi ve caddeye 
'ıemen bitişik sokakları nara 
\ e arbede'lerile, ağza alınmaz 
l ırli latifelerile telvis ediyor
ltır. Polis bu işe bakmamakla 
\ azifesini ifa etmediğinin bil 
mem farkındaınıdır. O saatler 
le Beyoğlunda oturanların uy
' ı ve istirahatleri gezenlerin 
'lhsi emn~etleri bir köpek ka 

' 3r bile kimsenin alakasını 
t:eltetmemdttedir. 

Kanunun umumi istirahat ve 
emniyeti muhafazaya memur o
lanlara emrettiği vazifeler kat'
~en yapılmıyor. Şehrin en bü 

ak caddesi bir takını terbiye 
ve ahlak eşkıyası istilasına uğ 
rarsa bununla aJakadar olacak 
kimse bulunmaz mı? 

Sarhoşluk bir cürümdür. 
Geceleri halkı iz'aç etmek bir 

tlirümdür. 
Sokakta bağırıp çağırmak bir 

'tirumdür. 
Etrafa müstehcen sözler söy

lemek bir cürümdür. Bu böyle, 
lilkin bu cürümleri menetme
mek cürüm değil midir? 

İşitmek istiyenlere tekzibi 
·nuhal bir haber verebilirim: 

Beyoğlu ve civarında sarhoş 
ve sulu sepkenlere karşı hare
ket eden hiç kimse yok! 

Mevsim ! 
Geçende bir ilan görmüştüm. 

Bır mektep kışlık palto müna-
1.asası açmıştı. Tarihini biraz 

eç gördüğüm bu iliina ilişmiş
t.im .. 
Meğer o müessese ıdaresinde 

ahbabımız varmış, bana rastgel 
dikleri zaman serziniş ettiler 
\C ilanın teahhürü sebeplerini 
izah eylediler. Ben haklı sözle
nni yarıda bıraktırdım ve de

icra edilecektir. 
Hakemler, oyun sırasile Nu

ri, Basrı, Sait Salahattin Beyler 
dir. Yalnız Galatasaray hakemi 
ne itiraz etmiştir. 

Maçlar hakkındaki fikrimizi 
karilerimize yarınki nüshamız-
da bildireceğiz. A. Esat 

İzmirde iki klüp birleşti 
İzmirde Sakarya - Altınay 

klüpleri (İzmirspor) ismi al-
tında birleşmişlerdir. Sakarya 
bu senenin şampiyonu, Altınay 
da geçen senenin ikincisidir. 

Altay, Atina seyahatine ha
zırlanıyor. 

irtihal 
'latbuat umum rnudıirlıil!;unde 

birin i ~ube mudiır muavini ku· 
daman memurini harir.ivcdcn 
Ha ·rı· Be\ dün fiic'etcn ·vefat 
etml• n cenazeıl matbuat u· 
mum müdürhiRü memurları ile 
arkadaşları tararından medfenl 
mahsusunnı dcfnolunmu~uır. 

ltıanbul 3HneU icra memurln~undan: 
Bir dcynln temini l1tiluı zım· 

nında p1rayı çıvrllmuine karar ve· 
rllen n 03 parçayı ihdva ıden ırıuh

ıellf lıane •ŞJ'lındın oda tıltım~ 

çini ıoba gibi noılr hane eşyuı 

K.nvelin 23 ilncu ·ılı gllnli Bey 
o&lunda HU.ayin ıga mıball•iinde 

Tat.im caddesi ıokağındı Uin ~ -9 
numaralı hanede •Hl 9 dan l 1 t kadar 

aaıılacığınd4n ıaliplerld mıh allindc 
ı.ızır bulunacak nıtmurunı milrı~ 

c.atı1.tları ilan olunur. 

di. Şu havalara bakın ! Yazdan 
farkı ne? Şimdi palto giyilir 
mi? 

Filvaki, İstanbulun havasına 
bir sihirli el dokundu. Geçen se 
ne kışın bir bahçede erik oldu
ğunu gazetelerde okumuş ve a
lay etmiştim, ertesi günü eriği 
"Milliyet,, e gönderdiler ve be
ni mahçup ettilerdi. . Bu sene 
kendi bahçemizde bir çilek ye-

• • 1 
mış vennış ... 

Guya benim geçen seneki i
nanmama?.lığıma mukabele et
mek için gibi! 
İstanbulun havasına bir sihir 

MlLLlYET Pl~RS~[\JBI: I~ KA:\C\l'E\' \!EL 1930 

Ga~~z. Maarif faaliyeti FERAH 
(Başı birinci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
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tıllm~cemiz 
~eyo~lu. ikinci İl'fJ dairesinden: 
Bir bnr,un temini zımnınd• mıh- Soldan sağa ve yukardan •?it 

cuı ve •ıulm1>1 mukarrer l"'<küdar ı _Siyah (4). İkinci (4). 
da .\rıh• meyda11nuı Kon)a pazı- 2 _En çok (5) Bir meyve (5). 
nnda uthAn t"ıbrikasındJ ın~vı:ut 

S 1 N ~; J\I A D !-. 

çengiler iki celil dınılar 

Bugiln 

Türk Akademi 
Tiyatrosu 

T. A. T. 
Şebzlldebafl "Hilal., tiyatro . 

sunda aaat 15 de ilk temsil: 1-
Ercüment Beh:ı:adın " Yolcu ,, 
ismindeki fanıazl mıızlkah, 2-
" Eşber ,, in saray faslı, S 
Ertutrul Sadettlnin " Bravo 
Rejisör ,, itimli groteski, .ı 

Hayri Muhit1inin "Ateş içinde,, 
facıası. 

Naşit Bey bu akşam 
Esrar.ngi~ kabriatan 6 perde 

<iııemada olüm uçurum11 ıelı:mill 
birden Albtnlni Liyo Döpöd varyete 

Sc-ıı:ı' t 
""' u o u • • • • u • - - - - -

ccxx:;;o Bu akşam: ASRI SINl!MADA ~ 
Rüyük ı: A 1 _;,. •tlarak 

GECE BATAKHANESi 

:•·o~FivA.ekisı;;~~;~ra·~~ 
i RAMO' ., ... NöVARRo 1 
i ELVEDA 1MAdDRID !! i 
i ea ıon filminde bir çok gınedici tanır;ohr ile ~ışırııcr mclml"er f 

ile taganni edecektir. f 
....... ııı.:tro C.ııld\lin - 'l•)cr filmidir • ~· 
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d 4 - Lakin (3). Caka (3). Diş (3) '"oyun'"" lıemen a"'rılanaızı tesk'ın eder. 1<•~ 1 

hine m\i!"-ıdif :,ah C"Ünu ..;a:ıt.on an on 6--Sevimli mizah muharririmiz(S) • --, • 
ikiye kadar açı~ arrırmı ;uretilr s _Yaş (3). Yapmak (3). İyi (3) Cilt ' zilhrevl ve bevliye cloveruını ihya, iltihabı tenkln ve ._.mı 
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ınuı-.<n.le malıollindc bulunacak 10 Pişman (5). Aşikar (5). yanında :\1ekıep aokalı: No. 35 muı-
FELEK ıncın~ruın ııı\lrac•:ı.ları ilan_ olu~~~ ı~ Müsaade (~- Dua (4). _ ene her -~•m• kadar _ _ Taklltlerlnden sakınınız' ııı' 

rsıfat olabiliyorsa henüz dejene-1 En son bn yalvarışları hoşu-! sunu ciğerlerime iyice sindir-lrnile et hissi, et aşkı, et sevgisi.! bir de baktım, bu efench k~ıi 
re tipin bütün hüviyetile kitle- ma gidiyor. Sesi tatlılaşıyor, tat j mek istiyorum.Tuhaf çocuk. Ba Dudaklarını dudaklarımın içine da! 

( Milli11•t)l11 ~aeffio.-ı•nı: 56 

ye c;ıkarılamamasrndan, yüzle- lılaşıyor, hassas, heyecan ve a- ı zan müthiş hoşuma gidiyor. O- aldrğım zamanlar bir alev dal- - Yine yakaladım.. 141,ııı 
rinde ki maskenin yırtrlamama- henk dolu bir nağme gibi kulak 1 nu adeta kalbimle sevdiğimi his gasınm parlayıp ikimizi de Diyen müstemi bir tııı ve· 
sındandır. Beyoğlunun dar ve tan kalbe akıyor. Telefon buse- sediyorum: sardığını ve tutuşturduğunu gözlerimin içine bakıyor. yl' 
karanlık bir sokağında etini ve si değiştiremiyor, elektrik bu - Niçin gelmeyor. . Nere- zannediyorum, bir çok defalar Hafif bir tebessüm, şişrl130 . 

• ırzının çrplaklığınr ortaya koya sesteki içliliği gideremiyor. de?. . yemek, koparmak, iştiha ile çiğ naklarında dolaşıyor. e ,J1 

rak ekmeğini ve müsterisini bek En çok bu yalvarışları hoşu- Diyorum, boyuna dü5ünüyo~ nemek için ısırıyorum, - Neredesiniz hanıı:JlC 1 

leyen zavallı kadın, y B lk' s rum. Bazan çarçabuk bu sevgı _ Aman Belkiys kopardın böyle bir gece?.. _.5~1 
- apma e ıy . . . d "nl h fta • D d 

- Didar Hanımefendi!... - Ne olur canrm?.. ye o~.yorum, gu er ve . a • cannnı yaktın!.. etli, beni bekleme en 
s kı bir cemiyetçilige, daha der 1 biyat, zevk, san'at hiç bir zaman Den c;ok daha üstün, çok da- _ Peki .. Bir gece olsun!.. l~rca gomıesem aklıma bıle ge Diye avaz avaz onu haykırtı- h manalı söylendi: 13il 
!ı toplu bir inzibatı;ılığa çeki- fuh&un ilmi, fuhşun edebiyatı, ha faziletlidir. O, biP kurbandır, _ Kırma beni, bak ağlıyo- tırmeyorum. yorum. Ne yapaynn, o, bu ha- - Affınızı rica ederirn· .,. e 
• or Bu koyu inzibatçılığın ha- fahişenin zevki ve onun san'at- fakat Didar fuhşun ilim ve ede- rum... Hakikaten, hem genç, hem Jile daha çok hoşuma gidiyor! ~i~erebk 1htı~usi ~ir muhav , i 
ı ıurunda idrak ve şuur kadar karlığı olmaktan kurtulamıya- biyatının bataklıg-ında besiye Derken, bir çok defa aklım- güzel, hem çok içli ve s.uh bir Telefonla konuşmamız, yal- nız e u un um .. · eıı K " Fena halde kızdım. zat 0 
.ırriyetin de payı var. ocası- 1 caktır. Ve .. Onlar bütün teza- giren ve zehir saçan bir mikrop dan geçti: çocuk!. varışları belki yarım saatten . b' daı•I· • 
n yanında yatarken bir başka hürleri ile daima ayni şehrin ay tur. Cemiyet ötekine acıyacak, - Hayır.. Olmaz, imkanı Herhangi bir kadını tatmin e fazla sürdü. En son dayanama hoşuma J~itmı?.'en ır " ô111 
<eğin harali ile sarmaş ~?l_aş ni mahallesini işgal etmekte fakat, bunu mahvedecektir. Ne yok ... Gelemem.. c'ebilecek bir erkek. Şehvetle dım, çok müteheyyiçtim, onu nu ,gördum mu yılan g ıı 0

10 

n, cocuğunu okşarken gozun d~vam edecekler ve bir gün ken yazık ki, şimdi ben de bunlar- Diyeyim. Dilim ne kadar onu düşününce insan onu kollarının yanımda, karşımda, kullarımın gibi tüylerim diken dike oıf 
kocasının ardında sıra sır .. a dı kendilerine sönüp eriyerek dan biriyim! üzmekten hazzederse etsin, yi- 1 arasına almak, gög-sünün üzeri- arasında zannediyordum: yor. Nedense bir türlü bdu Ja yıldızlarımız barı ma 1·, ~' 

rkek ba>;ının canlandığını go- ya. ma~volacaklar, ya teslim! * • • ne kalbimle birlik değildi. Fa- ne bastırmak, hamur haline ge- - Pekey... ı 
e 1 kadııın hürriyet davası~a Ege: hır kısım halii Didara: Nüsret telefon etti: kat boyuna lafı uzatıyor, onun 1 timıek, sonra her et parçasını DediI?, illive ettim: 1 - Pekey. · e arayor 

\e t-hakl.üm idr!iasına kitlenı~ - Hanımefendi... - Bir iki gece ne olur Adada his, ahenk, heyecan dolu titrek ağzının içinde tatlı, doyulmaz - Bır gece ... Am~a!.. . burada?.·· ce' ı 
kadını hi~ bir zaman yer vermı Diyor, hll.ll, Cavidana: kalıverelim... sesinin kulağımdan ayrılmasını birer lokma gibi çiğneye c;iğne- Tam, ben bunu soyl~yıp te Dedim. O, bu sualin'e··zıer-1., 
• ecek ve o Kac.lının adı ilkinde - Hanımefendi... Hemencecik: istemiyordum.O,söyleclikçe ben ye, ufalaya ufalaya yemek, yok telefoı_ıu kapa:ken Nedırı; Bey verecek yerde yılıstı,_gcJ;:ıJr]l'. 
de. ~onıında d:ı rl'!ima: Diyor, - Pekey... yaveş yavaş gözlerimin içinde 1etmek istiyor. Onu bunun Nazmı Efenclı Hazretlen ya- süzdü; laübali, fakat rı}'~ocdı)·~ 

0 
Bu, hanımefendi... Demedim, Epey üzüldü. Öyle onun hayalinin dolgunluğunu için seviyorum, ondan bu- ~?a. peyda olmu5.. F3:rkında tavur takındı ve .• BaıB ~~t1' 

K 
1 
ro~P;· Bn )<ara damga Hanımefendimiz yalvarıyor, öyle yalvarıyordu buluyor, bu hayali gözlerimin\nnn için seviyorum, ondan bu- de~ıldım. Ben ahtzeyı. c;~n- - Hanımefencl~itnı~d' 

a aca <'.. e Lafı karışık ve ırfüterek bir ki.. icinde hapsetme\<, onun koku- mm için hoı;lanıyorum. Tama- gelme astım, basımı cevırdım. 
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MlLLlYKl' 

Behçet Bey 11 Ekonomi 1 
Maarif müdürlerinin 

teftişleri 
Dün sabah harareti Portakal mahsulü bu sene Vekalet, maarif müdürleri-

fırladı pek bereketli nin mülhakatta teftişte bulun-
Reji inhisar müdiri umumisi Beh- Bu sene portakal mahsulü- duklan esnada maarif memurla 

cet Beyin Sen Jorj hastanesinde tah- müz gayet berektli ve nefistir. rmm ve muallimlerin evlerinde 
tı tedav.ide olduğunu yaı;mı.~tık. Beh Fakat henüz esaslı ihracat bas- misafir kalmamalarını bildirmiş 
tet Beyın dcreceı hararctı dun akşam • tir. 
Yükseldiği cihetle doktor Abdulkadir lamamış, portakallarımız.~n baş 
operatör M. Kemal, Emin Beyler a- lıca alıcısı olan Ruslar mubaya- Musa Kazım Beyin naşı 
ras;nda lıir konsültasyon yapılmı~ vo at yapmamışlardır. Viyanada vefat eden Konya 
dün bacağındaki kurşunu çıkam_ıak Bu işlerle meşg· ul olması icap ı \mas li t meb'usu Musa Kazını Beyin ce-
çın yapı ı mut.asa~~r ~e ~ eden ticareti hariciye ofisine 

ta doktorların tavsıyesı uzcnnc dort R 
1 

.. - sedi, dün trenle Viyanadan şeh-

lgıin sonraya tehir edi~tir. D?kto~ .us :ır~ portakal mubayaatı ı- riınize getirilmiş ve Cerrahpaşa 
ar istirahatı mutlaka tavsıyc ettiklcrı çın tıcarı muameleler Y.apıp yap hastanesine naklolunmuştur. 
cihetle Behçet Beyin konu;masma madıklan sorulmuş, ofıs bu bap _ .. 
rnüsaadc edilmemektedir. ta malUmatı olmadığı cevabını Merhumun cenazesı bugun ~t 

vermişir. Sual resmi bir makam 11 de Cerrahpaşa ha.stahan~sın
tarafmdan varit olmuştur. d.en kaldırılarak Fatih camıı şeHukuk talebesinin 

Atinaya seyahati 
Hukuk fakilltesi talebesinin 

Atinaya yapacağı seyahat hak
kında Atina darülfünwıwıa bir 
ınektup yazılmıştır. Birkaç gü
ne kadar cevap gelmesine inti
ıar edilmektedir. 

Portakal mahsulümüzün ha- nfınde namazı kılındıkatn son
riçte müşteri bulması için te- ra Edirnekapı kabristanına def
şebbüsler yapılmasının ·ticareti nedilecektir. 

Talebemizin Atinaya seyaha
tı Yunan efkan umumiyesinde 
büyük bir hüsnü tesir yapmış
tır. 

Lirizm ve romantizm 

hariciye ofisine emredileceği, 
diger ihracat mevadı hakkında-
da da ofisin harekete getirilecc: 
j{i söylenmektedir. 

Peynirlerimizin nefasetini 
muhafaza için 

İktısat vekaletine peynirler 1 
hakkında şu tedbirleri alması 
tavsiye edilıni~tir: 

Güzd San'atler Akademisi 1 - Ekşimiı: veya herhangi 
ınuallimlerinden Bürhan B. bu bir suretle tağşiş edilmiş süt
akşam Akademide "san'atta li- lerden peynir imali ve ticerti 
rizm ve romantizm" mevzulu menedilmelidir. 
bır konh:rans verecektir. Konfe- 2 - Peynir imal edilen yer
rans bir silsile taki edecek ve lerde !tastalıklı hayvanlar ~u-

p lundugu anlaşılırsa hastalıgm 
birkaç hafta devam edecektir. 

Gayri mü~a~iller 
Takdiri kıymet komis

yonundan: 
fü•as istihkakları on bin lira

ya kadar olan ve yetlerinde 
zirde numeroları gösterilen ka
rar suretleri bulunan arazi es

babı ga;ri mübadil!erin yiizde 
iki nispetindeki istihkaklarını 
almak üzre IR kanunuevvel 930 
perşembe günü saat 1 O dan iti
baren Galata"da Danüp hanında 
komisyona müracaatl,ırı ilfin o-

Vehbi B. geldi tammen önüne geçinciye kadar 
bu gibi mıntakalarda peynir i- unur. 

Ticaret odası umumi katibi malinin men'i. 
Vehbi Bey İkttsat meclisi filisi 3 - Beyaz peynir imal olu
içtimalarında bulunmak üzere nan yağlı peynir imatathanele
Ankaraya gitmişti. Mumaileyh rinde kaymak makinelerinin is-
jün avdet etmiştir. timali ve yağ imali menedilme-

Esnafın kaydı lidir. 
4-Toptan peynir satanların 

Esnaf cemiyetlerine kaydol- depolardaki peynirleri tahlil e
ınak ve cüzdan almak için bir dilmeli ve bunlara menşe şeha
ınecburiyet olduğunu., esnaf bil detnameleri verilmeli ve üzer
ınemekte ve bu bilgisizlik yü- lerine "yağlıdır, kontrol edil-
zünden cemiyetlere kaydedilme · +:" • reti' k lıdır mış ....... ., ışa onuma . 
nıekte ısrar etmektedirler. Tica Vekalet halkın temiz peynir 
ret müdürlüğü esnafın beyhude yemesi için müessir tedbirler a 
Yere ceza dide olmaması ıçm laca'ktır. 

~eyfire~ tamim ve itana karar Dewrmenler için bir 
ennıştır. t !' ld Yeni bir kadın hastanesi a ımatname yapı ı 

Belediye yeni bir kadın has- ~eğirmeI?-ler ve değinnenler
tahanesi inşa ettinneği düşünü- de ı.mal edılen ~ar . hakkında 
yor. 1931 bütçesine tahsisat Zahıre borsası hır t~lımatnan:e 
konınaaı: muhtemeldir. hazırlamış ve tatbık etmege 

Y . kadın h . Cerrah başlamıştır. em astanesı B .... li ·· d 
hastalı _ u ..... matnameye gore e-

paşa anesı yanında yapı- • · - il h ·· d b-l k V h - d b gırmeıc er, er on gun e ır 

533 
541 
546 
554 
560 
567 
576 
487 

Karar numaraları: 

535 
542 
547 
555 
561 
569 
577 

538 
543 
551 
556 
562 
571 
578 

539 
544 
552 
558 
563 
572 
579 

540 
545 
553 
559 
564 
575 
580 

lstınbul UçUncU icra memurlu
ğundan: 

aca ~· ~~ astanesı e u- doğrudan doğruya mübayaa et
rada ınşa edılırse o zaman bura- tikleri ve kınnacılarm değir
sı bir hastahaneler mahallesi o- menlerine verdikleri unların cin 
lacak~ır. Ş~diki_ Haseki. hasta- sini ve nevini, gene on günde 
':anesı ıslah edılerek bır do- bir yapılan umumi tahniyatın adet kasa ve ı adet yazıhane ve 2 
gum ve c;ocuk hastahanesi hali- umumi surette cins ve nevileri koltuk ı kanepe ı adet camlı dolap 
ne konacak ve Darülacezedeki ni, 10 günlük un ihracatının ve 'i! adet levha ve ı dolap ki mec· 
kreş kısmı da buraya nakledile- mufassal hülasasını Zahire bor- muuna ~000 lira kıymet takdir 

Bir alacağın temini istifası zım

nında mıhcu?. ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen Gilikos yağ imaline 
mahsus istim kaıanı maamüştemlllt 

büyük parçıtdan lbaroı baca demiri 
ve bir adet Vasldlo 4 musluklu yağ 
fıçısı bir adet taktir kazanı mumüş
temi!At 3 motör vr kayışları 4 adet 
konik \"e teferruatı 2 adet mıldepo
su ve müstcmllAır 3 adet madenl 
hortum 1 adet baskül 8 ador söz· 
geç 4 demir boru J adet demir 
filtre ı adet !atım ınotörll 1 makap 
1 büylik terazi ve 146 adet hamızı

klbrit fıçısı ( Eforda ) 15 damacana 
ve 14 helezoni demir boru ve ı 

Cektir. sasına gönderileceklerdir. edilen işbu mahcuz eşya kAin bu-
Çam kesenlere B? su~etl~ hil~li kaçak unı::- lunduıtu Şişlide l liirriyeti ehediıe 

atanbul Vilayetinden: rın ımalıne ımkan kalmıyacagı caddesinde Turan vağ fabrikasında 
Noel yortusunun yaklaşmak- ümit ~diliyor. .. .. •. Kl. Evvelin 21 inci pazar günü saat 

ta olduğu şu sırada bir taknn a- Talım~tnarı_ıeye b~.tun dı;gır- 15 den 16 buçuğa kadar satılacağın· 
damların nereden olduğu belli ~enler rıaye_tı te::~hut et~ı_şler dan taliplerin mahılliııdc hrnr bu
olmayarak piyasaya çam envaı d.ı~. _Yalnız b_ır degırmı;_ncı şırke lunacak memuruna rn r racaatl:ırı UAn 
birçok ağaçlar ve dallar getirip t~ ıtıraz etmış, ~u .m~~~matı. za- _"_ıu_n_ur_. _________ _ 
satmakta oldukları görülmekte hı~borsasına.~ıldırdı?ıtakdır~e Beyoğlu ikinci icra dairesinden. 
dir san at sırrını ı şa etmış olacagı- Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

-Ağaç kesilmesi memnu ve nı ve buna muvafakat etmediği parayı çevrilmesi mukarrer büyük 
ın·· d "'t kkıf ld - ni haber vermiştir. Zahire borsa büfe; koltuk, kanepe. "'·ize, çini 

usaa eye mu eva 0 ugun sı ve ticaret od h k k ·· d li d b k b"l - dal ası u u muşa soba, sandalye, ve saire eşyanın 
an e n e u a ı agaç ve - virleri şirketin bu noktai naza-

ları bulunanlar yabani ağaç~a-,rıru reddetmişlerdir. ~1-12-930 pazar &ilnü saat il! den 
rın aşılanması hakkmdakı Şirket, Şurayı devlete müra- 16 buçuğa kadar Taksimde Ağaç 
1528 numaralı kanunun 23 üncü caat etıneğe 'kaııar vermiştir alu caddeılnde 20 No lu l\roker 
Ve Türk ceza kanununun 516 -~··-- - · pansiyonunda açık arttırma suretlle 
tıcı maddeleri mucibince ceza- Konsorsıyom toplandı saulacaıtndan talip ,ılanların mezkor 
landırılmak üzere mahkemeye Konsorsiyom hey'eti umu- gün , .• sruıtıe mahallinde hazır bu· 
Verilecektir. miyesi dün irtima etmiş ve ikin lunacak memuruna müracaatları ilin 

"' oluaur. 
Keyfiyet alakadarlarca bilin ci devrei faaliyetin neticei he-

tnek üzere illin olunur. sabiyesink tetkik ile yeni icra Emniyet Sandığ·ı ınüdürlôiğünden: 
Mevlılt kıraati komitesme tevdi etmiştir. N • vres Bey tarafından 30 'f. sani 929 tarihinde Saııdı!(ırnıza bıra-

Esbak rnabeyn başkatibi Tah- Dünkü içtimada konsorsiyo- kılan para için verilen !i80~ numı-
sin Paşanın mukaddema vefat mun haziran nihayetine kadar rau bonoyu kaybetılğ"inl söyLmiştir. 
eden hafidesi Fahire H. ruhuna temdidi faaliyetine dair verilen Yenisi \'eriteceğinden eski bononun 
İthaf olunmak üzre yarınki cu- karar da tastik ve tasvip edil- hükmü olmıyac•ğı ilAn olunur. 
illa günü Yeni camide cuma na- miştir. Bakırköy Bağlarha~ı No 23 
mazın ··t k l'd. rif nııı1111111111111111111111111111111111ııı.. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 
L ı mu ea rp mev ı ı şe llliıııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

«ıraat olunacaktrr. Merhumenin :: :: 
ttıhunu taziz ar~usu~d.a bulu- §§ ö N ö IDD <(> n n n §§ 
ilan zevatın tesnflen rıca olun- :: ~ ~ ~ lb \bJJ :: 
~:ıktadır. .- :; 55 

Tıp talebe kongresi 55 SiGORTA ŞIRKErI ~~ 
Tıp talebe cemiyetinden: :: :: 

26/11 930 tarihinde inikat e- :: TDrklyo r, Bankası tarafından teıık!I edllml•tlr :: 
~ y ~-
'.ıen fevkalade kongrenin ikinci :: Va111111 • Hayat • NakUye • l(au • Otomobil· mos'ııllyıtı :: 
Celsesi 20-XII-930 cumartesi :: maliye sııortaıanıu bbııl eder. :: 
ı:Unü saat 17 de Türkocağı sa- 5§ A.dreaı ' Uacll Vakti lıaa lataabııt 55 

ı 1?nunda yapılacağından ceıniye :: Tcleloııı lıtaııblll - 53l Telgraf: lmttyın 5: 
tl 1~~ muka}•yet azanın teşrif- 1iııııı ıı ı ııınınıııııı ııııı ıııııııı:. ,,.ıınını 1111111111111 ıııııııııınuıll:: 
en rıca olunttr efendim. 111111111111111111111 ' 1111111111111 .,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,,,, 

ihtiyat zabitlerine Panorama Palasta 
. Üsküdar Askerlik Şübeai 

~eısliğinden: Memleketleri mil- HER AKŞAM A~ri Şen musiki heyeti ile 
1
1 lıu~uyar h~c!t1da kalmış o- birlikte SAHIBİN1N SESİ kıymettar artistle-

PERŞEMBE l\,\NUNUE\'\"EL 1930 

****• Takslm'de 

~ T ~ &' n B i t VE 
Makinist ıne~telri 

SJtincil yeni devre kanunusani 
ıptldasında başlıyacaktır. lkr 
cin! gaz motörü, otomobil vı 

teferruatı hakkında verilen ders· 
ler saat l 7,30 dan sonra başlar, 

ı.tbiki ve •melidir. Tahsil müd
deti 3 ar fakat de,,ler haftada 
4 ~ündür. Ayrıca gosterllen söküp 
talcma amelivatı huna dahil değil 
dir. Mektebin motör tamirhanesi 
talebesine her gQn açıktır. 

f'IKRI TEVFiK .. 

Yeni devrenin kaylt muamelesine baflenmıttı 
3 taksitte ahnan tedris ücreti nazari ve tat
biki derslerle beraber 12 otomobil talim 

dersi 501 24 talim dersi 60 liradır. 
Mcktelıin ayrıca bir ımatöc kursu vardır bu kursu toıklp den 

kadın ve erkek amatörler, soför ehliyetnarnesl almak için ıeyrüseler 

merkezinde verecekleri lmtlbına hazırlanır. 

Fazla tafsllAt için matbu programımızı lsteyiniı. Mektebe 
Avaspaşa'da Beyoğlu Jandarma Dairesi önünden p;idi'ir 

DXXXX• Telefon : ıt:ıeyotlu 2508 '4 

lstan~ul P. T. T. 1. Mn~urlu~un~en : 
Vesaiti nakliyede lrnllıınılmak üzere l IJOOO kilo benzinle 500 

kilo makı ııa ya~ı aleni olarak munaka>:ıy:ı va1.01unnıu 1wr. Mü
nakasa lıirınci kiintınun yirmi sekizind pazar !(tınü »aut 14 de 
icra kılınacağından talipler %7,5 nisbctinde ıcmin:ılı mU\ ald·at.:
lerini hamilen b:ı,nuidiriyettc müteşekkil kumtsyona gelmeleri 

•• Istanbul i;;ı::ii;;,;· I' SEYRiSEFAiN 
[ ilanları 1 ~Lrk z .~e ı;;;-- (;7!;1;-kuprü 
--···-----·--__. Başındıı; Beyo'.\lu. 2.362 Şube 
Eminönıı Bclcdi)'C şulıe>I mii- acentcıl : Sirk"eci'do MJhürJu 

dürlugünden: Ko,kada Cıimhu- zade hanı a!tınds. Tel fon lst 
riyet caddesinde 2 No. ma.ı _2_7 __ 40 _________ _ 

oda dükk,ın mu~aııere ve pazar- Trabzon ikinci 
lık suretilc kiraya verileceftinden 
ıstıcara talip olanların ihale 
günü olan 22- 12-9.30 pazartesi 
günli saat 14 de daire enciime
ninde hazır bulunmaları llıln 

olunur. 

* * * Beykoz belediye ~ubesi encü-
meninden: Beykozda Karaca 
burun soka~ında cedit 11 nu
maralı Tevfik Bey ve Letafet 
Hanıma ait ha:ıenln ankazı lı:a· 
palı zarf usulile ı O- f-981 per
şembe günü saat f O da ber 
mucibi şartname müzayedeye 
vazedilmiş olmakla taliplerin 
teminat akçesi makbuzlarile 
yevm ve saati me;\ktirda encü
mene müracaatları i!An olunur. 

* * * 
lstanbul Relcdiyesinden: Be· 

postası 
( REŞITPAŞA) vapuru 18 

kAnunuevvel perşembe akşamı 
Galatı rıhtımından lnebolıı, 
Samsan, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho
pa'ya kalkacak dönüşte 
pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsıln, lnebolu'yı uğ
rayacaktır. 

Mersin postası 
(INEBOLU) vapuru 19 kl

nunuevvel cuma 1 Oda Galata 
rıhtımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalya, Alllye, 
Mersiıı'e kalkacak ve dönüşte 
Taşucu Anamor Kuşadasına da 
uğra yaca kur. 

Andifli, Kalkan, Fethiye'de 
aktarmadır. 

l ı 

VENİ GILLETTE BIÇAGI 1 
VE YENİ GILLETTE TIRAŞ 
MAKİNESiNi BiR OEFA 

TECRÜBE ETMEK KAFİDİR 

FİATLEROE BÜYÜK 
~ .. 

TENZiLAT 

Asıl Gillette tırat 

makineleri için 

ı .... ~ .... 
-~-o o o .. .. --

Oç delikli hakiki Gll· 

Jette bıçııklarının fiatı 

!ıerveçhl ati tanzll 

edilmiştir : 

& ilk paketin flalt · 60 K~ 

10 luk paketin fıalı 120 K. 

Har halde orflt •&fb bir bra' makinesi kullaıı
aalt ııı.iylcoktiaiz. r • ..., ........ hl'irren 
.., 1ıf1Hlıııi,.eeblıılı lliçfft ? 
ııi. loraf •ılıiMsialtı - laaliylll ip. ,. mı. 
lliı9 •••ta. ltıçaGı• lamamen gerihnit o1muıdır 
Bu kusasiyet fi'l'di ı ... in e<ıl"'if oluJor. YENi 
Cllleıte _, •oki-iain lıltol•rl .... .ı surette 
tıhir• edil'"'' olup , ,.,. da1ıa40 takdirde 
mıkin•1" ~ılel 9elmeı: raht U~elerl kl
ıilmif ol""fand.\o .. ııan.en glrilme.lııo l&fw. 
llıı YENi Gillette ' teo h..... Hg;ı,, bir ıa.. 

alınız. 24 arar ifh• lrapl•ı, 
fttfis bir ka,t derOnindt, bı· 

cık k... •• YENi "" Gilltlte 
lııçajllo sizi h•liror. 
ko,,.ple M&kiaeniıt fiab 300 K. 
YENi &ilene bıçllların111 fit1ı , 
i ıilt paketin fla~ 10 K••Uf 

IO .... ,.uııa Ilı~ l:ıt Kor"' 
Har - Y- ntılmakıadw : 
Y E • I Gillotıı •ıçafı , aı~ 
....ı.ı llo MI hUuılaMllr. 

Yeni 
GILL.ETTE 

Bıçağı 

ın, Ekmek ve Ja, sebze oıonakasası 
Nafıa Fen mektebi nı übayaat ko

misyonundan: 
:\layıs 931 gayesine kadar !Uzumu olan mtl.tebin ~:t, ~:kmek 

v~ yaş sebzesi 21 k ılnunuevvel 930 tarihine m\Jsadif pazar günli 
kapalı zarf usulile münakasaları yapılae<ığından taliplerin ihale 
günü saat l 4 te teminat akçeleri., mektuplerile mektepte müt"iek
kil komisvonumuza ~elmeleri. 

lstan~ul ~eniz satınalına koınisJonun~an: 

• 

deli ke'ifi 2995 lira o1an Ak.;a
rayda Valde m~ktebi ününde 
yapılacak kaldırım kapalı zarfla 
ııunak:ısaya konnıu~tur. Talip

lerin ~artnanıeyi \"C keşif evra
kını görmek için her giin leva
zım müdürlüğüne mii;a ·;ıatllrı 
ye 21!5 liralık teminat makbu
zilc ~artnarne Ye teklif mektu
bunu mühürlü zarfa koyarak 
hale günü olan ı \!- 1-931 pa· 

zartesl günü saat on beşe kadar 
encümeni dalmtye vermeleri. 

'i!O kı'lnunuevvel cumarte- I' 
sinden itibaren ~loda Kalamış j 
hattı seferleri laP;vedilmişt>r. I 20,000 kilo gaz 3 Kanunusa- Cumartesi günü saat 11 de y;ı 

ni 931 cumartesi günü saat 14 pılacak açık mlinakasada teki . 

* • * 
lstanbul belediyesinden; Be-

deli keşfi 2771 lira 74 kunış 
olan Cerrahpa~a hastanesi eski 
pa vlyonunda ) aptlacak tamirat 
kapalı zarfla miinakasaya kon
mu1tur. Taliplerin şartname al
mak ve keşif evrakını görmek 
çln her gün levazım müdiirlü
ğiine müracaatları ve 171 lira· 
!ık teminat makbuzile teklif 
mektuplarını ve şartnameyi mü
bürlil bir zarf içinde ihale günil 
olan 12- 1-931 pazartesi günii 
ıaat on beşe kadar enclımenl 

daimiyc vermeleri 
- Darül'aceze müdürlül';tinden: 

l\lücsseseye bir >ene içinde 
iktiza eden 28 derecede tahmı: 
nen üç bin kilo sade yağın 8 
kanunu~ani 931 perşembe ıı;ilnü 
saat on üçte kapalı zarf usulile 
münakasası icra edilecektir. Ta -
!Jplerin teminat akçelcrile mü
racaatlarL -·-- --------

Zayi makbuz 
lstı~bul itha!At giimtilğilnün 2594 

numara 30 6-929 tarihli bey•nnıme
sine ait 13991 numaralı makbuz 
11yi olmuştur. Yenisini alac•ğımdan 
hükmU olmadığı illn olunur. 

lbrahlm ltrı 

COMPAGNIA G~:~OVESSE Dl
NAVIGAZIOll;E A VAPORE 

Tunadan muvasaloııbekl nen Capo Pino 
vapuru 23 K.evvel Salı günü ~ Kat an, 
NapoH, Llvurn ve Cenova ) ya 
hareket edecektir. 

Cenovadın muvasalaıı bekle
nen Capo Vado vapuru 24 K. evvel 
Perşembe günü (Köstence)ye bare
kı-t edocektir. 

Birinci ve üçüncCI sıruf yolcu
lan için tenzilltlı flatler. 

Fazlı tafsiltı ılmık ve yolcb vo 
hamule için Galata'dı Çinili nbıım 
hanında acentuı huludan lnıercontı
nentale A. şirketine müracaat. Telefon 
Beyoğlu ' 1294-1295. 

• SADIKZADE BiRADERLER 1 
VAPURLARl 

KARADENİZ MUNT AZA.M 
VF. LÜKS POST A.Sl 

in önü 
vapuru p gün ti 

21 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhtımından hareketle 
(Zongııldak, laebolu, Ayancık, 
Samıııo, ordıı, Olresııa, Trab
zon ve Rlzeye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tatall&t için Sirkecide Mey 
menet lıa•t altında aceatalttı 

ııııcıracaat. Teletoa:btaabııl 2~ 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

Ci~~e v;:~~ve~8 Per,em~e 
Sirkeci'den hareketle Ereğli, Zon

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

te açık münakasa ile. edilecek şartlar muvafık göri.il-
İstanbulda Dz. Levazım am- düğü takdirde ihale edileceğin

barlan ihtiyacı için yukarıda den şartname almak isteyenle
yazılı 20,000 kilo Gaz münaka- rin her gün ve vermek isteyenle 
saya konulmuştur. Yevmi mü- rin ihale günü ve saatında Ka
nakasa olarak tayin edilen 3 Ka sımpaşada Dz. Satınalma komi-
nunusani 931 tarihine müsadif 1 syonuna mür'!c_a_a_tl_a_rı_. ___ _ 

: . 

lzınir ınekte~ler ınu~a1aat koıııisJonun~au: 
lzmir kız lisesinde yeniden yapılııc:ık ı tı9 l 3 lira 53 kuru~ bt.·

deli keşifli banyo binası 18 kllnunuevvel l 9JO tarihinden itilı3rcn 

yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile miiııakas:ıya kunul-
• muştur. 

Talip olanlarııı miihendis veya mimar ye,ikabrını haiz olmaları 

lıl.zımdır. inşaatın şartlarını gönnek isteyenler her )\Ün kız lı$e,ine 

müracaat edebilirler. ihale 6 kAnunusani fQ.lJ tarıhine mü~.ıdif 
salı gün il saat 15 de tzmir erkek lisesine!~ miitc~ekkil komisyon 
huzurunda icra kılınacağından o gün ve s:ıattc taliplerin % 7,5 
nisbetindeki teminat mektup veya makbuzlarını havi k..ıpalı zarf
lardan ibaret teklifnamelcrile münak~ra istirak etmeleri icap 
edecep;i i!An olunur. 

Bilumum er~a~ı ticarete ilan 
Istanbul ticaret ve sanayi odasından 

Ticaret kanununun mevıddı mıhsunsı mucibince her zat ve müessesei 
tlcarlJe unvan ve İln71JI tlcırilerini sicilli tlcar<te tescil ettirmekle mil· 
kellef olduıtındın unvan ve imzayı tfcarllerl mü;eccel ve muJaddak olını· 
yan hiç bir ut ve müessesenin itlerine bıkılmıyacafı hey'eti idare kararile 
llln oluuur. 

Evkaf unıuın nın~irli~in~en: 

an bılumurn ıhtıyat zabitan rinden NEZİHE HANIM ve ODEON artist-
~enıurin ve mensubini askeriy~ • len'nde N A C 1 Y E HANIM ~n yeniden kayıt muameleleri- ( terennüm 

Yaptırmak üzere acilen şube- ( etmektedir ~ _ ~ i 
Sütnine aranıyor 
Kadıköyünde ~1uhürdar cadde;iıı· 

do 33 numarayı rnilracaaL 

Ta[sil:l.t için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon lstanbul 354 

Darülfünun fen fakültesi denız hayrnnau laburatuvarı ( AKL'
VARYU!\t) kışlık bahçesinin inşaat ve tamiran kapalı z3rf usu
lile ve (1!0-12-930) tarihinden (17-1-931) t~rihine kadar müna
kasaya vaz edilmiştir. Talipler şeraiti anlamak üzre her gün öğle

den sonra lstanbul Evkaf inşaat idaresine ve ihale tarihi olan (ı; 
1-931) cumartesi günü saat on dt\rtte id&rc Erıclimcninc mtiraeaatları. .. . ,,... 
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Hiç beklenilmediei bir 
z manda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kabildir. 

Onun lçlnı 

Tllll RE PlllRGDSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞiDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200a000 Liradır 
Aynca 

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

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

lnkara ziraat ~a, ınüdirliğin~en: 
6l51 lira 80 kuruş bedeli keşHli 
Ankara amer!ka asma fidanlığı su tealsatı için kaı>alı sarf uau-

, ille yapılan münaka~a neticesinde talibi tarahndan vaki olan tek

lif haddi !&yık görulemedij!inden mezkur su tealsatının inşa~ 2! -
12-930 pızarte~i Ktinü saat 15 de pazarlık ıuretlle lhalni icra 
lllınmak Uzre ı S gün • üddetle talik e41lmiş olduğundan talip 
olanl ımn % 7,5 teminat akçssını vezneye yanrdıktan sonra ycY
IDI mcıkörda Ankara Vlllyetlndekl komisyon mahsusuna müraca
• t etmeleri liizumu ilAn olunur. 

~ura~ Devlet Beisli~in~en: 
Şurayı Devlette teadül kanununun 10 uncu dereceılne dahil iki ikinci 

aıııf mUlhlmllk münhıldlr. 
işbu dereC'dy~ tayla edilebilmek için Alı mektep mezunu olmakla berı

ller garp llsanlanodan birine vikıf olmak lbımdır. Aynı zamanda Tallplerln 
otuz yaşını ıııütecaviz olmaları şırınr. Bu feraitl haiz olanlar ırasında 10 
Ununu11nl 931 tarihine mU11dU cumartesi güot1 64ıt 14 de Hem lstanbul 
Vil~yet dalrulnde hem de Anltaradı Şurayı Devlet dairesinde müubaka 
~tihanı yapılacaktır. 

ldliJt vekaletinden; 
.Aded1 Nevi 

93 Koltuk 
l 21 Sandalye 
J 8 Büyük masa 6 .kalem 

8!1 Küçük ,, 
! 2 Dolap 

_!2. Tahta kanepe 
319 Porça 

Ballda cins ve neYile mıktarları muharrer Altı kıl tm 319 parça 
J'!rll muhtelif mefruşat-aleni münakasa suretilc mübayaa edllecek
dr ~ahalli teslim Ankaradır: Talip olanlanların şartname ve kro
kileri görmek ve fazla izahat almak üzre lstanbulda Adliye leva
aım Mümeyyizlığine Vi .Ankarada Adliye vekftleti kva7.ım müdiir
lüğllne müracaat eylemderi lüzumu ilan olunur. 

ldliJe vekaletinden: 
30 

104 
14 
27 
17 
20 -

Koltuk 
San dalya 
Büyük masa 
Xtiçük ma~ 6 kalem 
Dolap 
Tahta kanepe 

212 Parça 
Baltda cins ve nevlle mık darları muharrer alo kalem 212 pa~

ça yerli malı muhtelif mefru~ac aleni münakasa surctlle mübayaa 
edilecektir. '1ahalll teslim İstanbuldur Talip olanların şartname 

ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzre lstanbulda ad
liye levazım mümeyyizliRlne ve Ankarada adliye vekA!eti levazım 

mıidürliiRüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~anakkale elrat jan~arına ınekte~i nıudir-
li~in~en; 

Kilo Bedeli muhammen 
5000 2730 Koyun eti 
5000 2730 Kuzu eti 

20000 7300 Sıgır eti 
1 - Kllldllbahirde teslim edilmek ~artilc mıkdarı yukarda ya

zılı ilç kalem et 28-11-9JO tarihinden itib&ren bir ay zarfında 
palarlıkla nıimakasayı kunulmuştur. 

2 - - ihale 28-12-Q:JO pazar gunun saat on beşte Maydos 
hukumetinde yapılacaktır. 

3 - Talipler teminatı- muvakkateleri ile Kilidllbahir'deki jan
darma mektebi karaq(~hma ve yevmi ihalede komisyona müraca
atları ilim olunur 

lk~isar Bele~iJe riJase\\nden: 
.,l,khi>a,'da flduli)cye ait halı faali)cıtc bir elektrik fabrikası 

vardır. Bu tcsbat memlchtin hakiki ihtiyacına tekıbL! 'c fenni 
tcklmol~tı tcvakak cclı'cek ~d,.i\lc idartsi bir mutcahhidc devr
edikcc' t r. lkrııhJc l'Lkı:ck olanların mt\CUt tı>i•atı l',•irmek ve 
ıcl.li!a:- \el ıı-.cl> iızrc .U ~ı•ar l'ckıli) ~~ine nıurac: ;ıı' arı ilan 

(..ll!~ur. 

\lll.l.IYET 18 

A A 

s s 
• 

A A 

R R 

R R 

u u 
F F 

Haftası Haftası 
a 

Türkiye Is 
Bankası 

J 

lstau~ol r. T. T. levazım ın'o~i rli~in~en: 
1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda -ekıı bin adet bez po ta 

çuvalı ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf uouli ile mü

nakasaya konulmuştur. 
2 - Bunların 23 birinci kanun 930 tarihinde ihaksi takarrür 

ettirileceginden taliplerin şartname almak için şimdiden, te klifname 
ve teminıtlımnı ihtiva edecek miihürlti zar!Jap tevdi için de mez
kör tarihe müsadil salı giinü saat 14 te lstanbul'da Yenlpostanede 

mübayaat komisyonuna müracaatları. 

ı •••························ 
1 En iyi senebaşı hediyesi: -

200,000 Liralık büyük ikra
miyeyi kazandırabilecek 

ı · Bir tayyare piyango biletidir • 

••••••••••••••••••••••••••• 
Deniz levazım satınalnıa koınisJonun~an: 

1218 kilo 
91 1 

5853 ., 

Reçel: 25 k!nunucvvel 

Şehriye: 2.5 
Makarna 

930 per~embe glinlı >aat 

.. .. , ,, 

2927 ,, Beyaz peynir 25 K.evvel ,, ,, ,, ,, 
Deniz efradının rama;:an ihtiyaçları ıçın yukanda ya7.ılı üç ka· 

lem muayyenat ayrı, ayrı ;artnamelcrle miinRkasaya konulmuştur. 
Hizalarında gösterilen gün ve ~aattc yapılacak açık munakasada 
teklif edilecek Hatlar muvafık görllldllğü takdirde ihale edilece
~inden şartname almak i~tcyenlcrin her gün ve vermek isteyen· 
!erin ihale giin ve ,aatlarınd;l Kasımpaşada deniz levazım saun

alma komisyonıına miiracaatları. 

Emlak ve E vtam Bankası umum . 
müdürlüğünden: _ 

Esa> Ko. sı 

322 

325 

Satılık Emlak 
Mnki ve Nevi 

iz mirde Karşı yakada Alay bey 
&lııdc :J7-39 numaralı hane 

Te.nilıaı mlkdan 

)alı cadde· 420 

lzmirdc Kar~ıyakada \hıradiye caddesin
de 28 numaralı hane 

830 

\Jevkilııri balada muharrer iki hap hane ilki peşın ve müteba
ki yedisi de mutcakip yedi 'ene zamanda verilmek üzre sekiz 
tabirle müzayedeye konulmu~tur. \tu1.aycde kapalı zarf usuliledir. 
ihale 22· l 2-930 tarihinde .\nkarada idare meclisimiz huzurunda 
yapıla.:aktır. ;\luza\'cdcyc •~tırak etmek isteyenlerin bir lira mu
kabilinde mufo>'1l ~.ırtna•ııcmizı a]m;ıları ve fazla lafsil:\t için An
kar~da ~:nıl:\k ıntidurlı ~ıine ve l<taıhı 1 \'C lzmirdc de ~ubt!crinıiıe 
mıir;ıca.u cvlrnıekrı. 
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H 
ZADE 

Ali MUHiDDiN 
Bahçekapı 

Ankara 
Beyoğlu 

Çarşı 

Pangalb 
Karaköy 
Kadıköy 

•••••••• K., GEL D I 
Erkek, kadın ve çocukları mahsus her clnttın ve her renkte 

empermeablllze lngiliz gabardin pırdesillerlnlo yegtne deposu: lstıo
buldı Emlnönündc Köprilbıtındı 13 numaralı dairenin blrh•ci katında: 

Laon Lastnlck: INGILIZ PAZARI dır 

~RK~ILERE 
lngili1: mutambalan 
9 liradan itibaren 
Fantaıi lngiliz mu
ıambaları. -
16 1-2 liradan iti
baren Gabardin par 
deslileri 25 liradan 

it iba ren Ha kiki 

" MANDELBERG ,, 
ma,ka muflon as-

B!NIMLARA 
Empermeabl par
dealller. 15 liradan 
itibaren 

Deri taklidi muşam
J-. ılar: 112,1·2 lira 
İ .giliz muşambaları 
18 liradan itibaren 

tarli gaLardin par- Maktaplllare 
desüler 37 1-2 lira· mahsu• mun
dan itibaren tahap va mU
İngili% Trençkot- · tenavvl çe,lt-

lar 16 1-2 liradan larde mutam-
itibaren 1 balar. 

ı•M~ Toptan flatına perakende •atıt eeee 
1 ........................ :.. ........ ~ 

Devlet Demiryolları 
: idaresi ilanatı 
1 -Irmak-Erej!;li hataııın Filyos iskelesinden geçirilecek e~ya ve 

hayvanattan alınacak iskele ve tahmil, tabii ye iiçretlerine mahsus 
olmak iizre O. D. 15 numaralı bir tarife lhdaş edilerek 1 O- l ·931 
tarlklnden itibaren mevkii tatbika konulmuştur. 

Fazla tafoilat almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin istasyon 

ve ambarlarımıza mürJcaatları. 

* * * 
Karpit lamba ve fenerlerile üç renkli el f11nerleri kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 28/1/931 çarşamba 
· günü saat 15 te Ankarada D evlet Demiryollan idaresinde ya
pılacaıktrr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin t eklif mektuplarını ve m u-
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 

komisyonu katipliğine venneleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

• * • 
Asgari on kişilik grup halinde seyahat edecek izci ve spoı c: 

Jara mahsus olan 8 ve 20 numaralı !3ri!cler laj!;vcdilcrak yerin, 
D. [) 14 num~ralı yeni bir tarife ihdas ulilmiştir. işbu tarıf, 

eskisi gibi % 33 tenzil!u muvtevi olup Erzurum demiryollarıP 
dan maada bilumum devlet demiryollarına te~mil edilmi~tir. Fazla 
tafsilatalmak vetarifeden edinmek isteyenler ve ambarlarımıu 
miiraı:aat etmelidirler. 

PHILIPS 
(Filips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

.. 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 

Ta~lisiJe ~nıuın Mü~irli~in~en: 
Anadolu tahlisiye istasyonları arısında mevcut bulunan Kara

klrız, kurna, Boyalık köprUlerinin yeniden inşası kapalı zarf usu
lile miinakasaya knnulmuştur. Mezkı)r köprülerin ihalesi 23 k&nu
ııuevvel 930 tarihine müsadif sah giinii saat 14 de icra kı lınaca 
ıı;ından taliplerin keşif ve şartname>lni görmek iızrc Galatada rıh
tım caddeıindeki idarei merkezlyeye müracaatları \'C 22 kıinumı· 

eHel 930 tarihine müsadlf pazartesi gtinu saat 16 ;•ıt LaJar da 
tekli[ mektuplarının komisyona tevdt edilm<''i ve rnczkı)r ,,ıattcn 
son ra wrilceck teklif mü tııplsrının kabul r<Hlmin·cd•i ıl:in ıılunıır. 

1 . .1rıbul Kınci icra m !1J .. 
Sa ::ı u ) L a m l..i anı C:ı: 

mukim ik. n h• ' A ııer a 13 oı Jı 
ğu ve Amerikanın nercs,.Hle lk•11• ı 
cı •. ği meçhJI bulunduğu Samsun 
icra memurluğUnun derkenanndan 
anlaşılan Şehbendcrzıd' llalit lleı• 

Kavscıklı Mehmet Rıza beyin 
lstanbul mahkemd asliye birinci ti· 
caret dairesinden aldığı 22 kAnuııu
sani 930 tarih ve 9:lO· 181 ve928 lJ,19 
No.lı ilAm mucibince alacağı olan 
1373 dolor 79 çentin 31·5-929 ıa 
ribinden itibaren •;, 5 faiz ve yüıd• 
beı ücreti vıkAlet ve 7943 kurul 
menrlfl muhakeme ile birlikte t<h· 
sili için llAmı daircmiı< ibraz eyi•· 
mit ve tanzim kılınarak bcroyl t<' · 
llit Samıun icra memurluğuna gb~ 
derilen ödeme emrine Samsun ter• 
memurluğu tarafından verilen mcı· 

ruhı ıtı balen Amer~ıdı ikımeı ıt · 

tlğlniz ve lıkaı Amerikanın neresi•· 
de mukim olduğurıuza dalr meşruh•I 

olmadığından tebllptm ilanen icrl" 
11nı karar vertlmlftir. Tarihi lllnd•• 
itibaren nihayet bir ay zarfıııd• 
930-5 ı 53 numarulle daireye bıuaı 
ve ya brr vekll göndererek et•I 
hakkındı bir ldrazınız olduğu uk· 
dlrde dermeyan cylemeniz, aksi ı ık· 

dirde müddeti mezlturenin hitamın· 

dan ıekiz p n nrlında borcu cd• 
ve ya borc.a edasına kAfi mal gö;· 
termedlğlnlı takdirde gıyıbınızdı 
nfuamelltı icrıiyeyı devam olunacığt 
mılOmunuz ol mık ,.e ıdlyen h ıcl 
yolulile ıcblW muktızı ödeme eror" 
mak:ımın:ı kaim bulunmak ijr,er~ 

l!An en tebliği keı liyeı olunur. 

lsıanbul 4 lincü icra memurlu· 
tun den llln: 

]ak Zarı efendinin lttiıati Ponirı· 
di ı efendi ıimmetindeki alıcağınd•• 
dolayı mahcuz Tophıncd~ Viruı 

ağıdı kadiriler •Okağındı hudud•" 
blrtırı fı caır cı lsmıll ağa arsm '' 
bir tarafı bcygird bıcı l\·1 ehıntt ıı~• 

menzili ve bir tarafı !"inız •ğa bo. 
tanı ve tarıh bir tarlki Am il· mahdl. 
halen elde mevcut Şehrcmancım 
3-7·930 11rihli çapı suretine nai 
ran JÜZÜ ~ M 45 S oaha;ı 171 \1 

5 e !. ki ehli nıkufu ıar:ıfınJı 

3 lO arşın murahlıaıııJJ olan işle• 
mahallin beher arşınına üç buçuı. 
lira. kı~·ıncri ırı ık:ıdderefi ccdi 
39 atik .l'l numaralı muhıerik ar>J 
nın tamııtnının oruz gün nn .. dd ... d 
ihılei evreliyeslnin icrasını k ırJ 
veri1miş olınakl:ı n1ü:1.nve.Je\o·c konu 
mnşıur, t~lip olanlar kıym,ıi mu~aııı 
men enin yüzde ımc ni,lıct •de 11' V 

akçısını rniiı.;tashlbı.:n ll.l0-"94-. d 1 •\S. 

numuasilc 26· l·Q.lf ıari .ine ıniı

dif pa1.utcsl günu saıı on üçJcn 
on beşe kadar ya bizzat vcva hil· 
Vt..kAIL' dairrmİZl' mür11:ıc1tl3n iJ;if1 

olunur. ·---

~ , ıneya.nınJıı 
IO büıiık ı: •- >t kazanan ycg&n• 
!Nlattir. Umu.ı..i a.cent:ılan: • ·:ı~ıJ' 
Cezveciyan ve m'hdumu. Çar•' · 
kebir. lsıınbul 

-- --Beyoglu 

2 iNCi NOTER 
Gıılııtıı Tünel ınertebanl ~okllk 

ehvence emıa~ bakımı. aorı~ 
protesto ve saire ... Tel: B. O. ~ 

ADEMi IKTIÖAR 
ve belgevşekl:ğ·no 

karşı en ınlıcssir dr,·:1 S"rvoin iı:JJ~ 
landır. Deposu; l;tanhulda !'irkc< d 
Ali Rıza merkez · czanesıd: 
Tı<rava 150 kuru< po-. ı ik g .• nı.i•" '' ·ı·•· rilir. lzıni rdc lrıı;atpaz . ı ı lakı. r 

zonda \eni I·\·rah eı.:z~nı:l ... ri'1de bL 

Devredilecek ihtira lırrnıı 
"l~lektrlkle çalışan mukz cı· 

\]J• 
hazlara d;ılr,, ic~t için '.'inaı · 
düriyeri umumiy .. sindeı istih5:~ 

. 1 ' ı o~ cdll•ış o an 14 kfounuc' •·< . ı~ı: 
tarih ,.e :"6':" nu1naralı ihur:ı 

1 k ·ın 
ratı hakkında bu kere baı ·adc" 
ferag veyahut icara vcrikeegın h"' 
mezkQr ihtira\"ı sat1n aln. ·ı.. veyn f1 

isticar cttnek arzusund:ı bulutı•r 
zevatın lsıanbul Yeni postahane 

r d. k' · ha"•" kasında Aşır c en ı ·ıııup · ,, 
caddeıinde 'l'ürkııe lhmoın I8· 11 ı 
numaralarında klin vc~ıli H.\ '\ 1 
VALTER !STOK den<İl\c morııc• 
eylenıcleri.. .-__,.-" 

or. A. Kutiel 
Cilt. Frengi, llelsoğuk luğU • 

ademi ıkudar mu'ı\·ene ' • ,Jeı.:t 
tedal'ih•nc,i. 1'nrı iiy ıı, rel<Çİ fı 
ittbalinJı: ,\;o, .. l-i eJll' 

............. . ......... ,.rı 
~es'ül ınliflii,·: lfıı· 1;·"'nCtl~ı 

1\ 
el 
h 


