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1- Tarihi tefrlka:SuıtanHamlt 
2- Harici ve son haberler. 

1- oı,çı mektebi için ayrı
hk kabil olacak mı? 

açılıyor 

3- Kolza sullsllmall güı d n 
ıtüne artıyor 
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3 Uncu sahifede: 

2· Belediyede Turl&m "'e 
miJl(;1ııhdemln ~ubelerl 

1- Felek 2- Neşriyat hnvaıı 
1~ Rotrl\rı 4 • l'·avc 

.... 
C.dirne Halk fırkası 

br EDİRNE, 29 A. A. - Halk 
ıq kası teşkilatı meb'us Faik B. 
~fından ıslah ve tadil edilmiş 

.&rele a v ie"ar 

Reisicümhur Hazretleri bugün 
şehrimizi teşrif buyuruyorlar 

Büyük Reisimiz Istanbulda da halk ile temaslarda 
bulunacaklar_ ve bazı müessesatı ziyaret edeceklerdir 

Vali Muhiddin Bey dün kolor
du kumandanı Şükrü Naili pa§a 
ile H. Fırkası İstanbul te§kila
tını tetkika memur Afyonkara
hisar meb'usu Ali Bey ziyaret 
etmittir. Bu ziyaretler esnasın
da Reisicümhur Hz. nin lstan
buldaki ikametleri etrafında ba
zı hususatm görüşülmüş olması 
muhtemeldir. 

Bugiin toplanıyor; 
azalar diin 

Ankaraya gittiler 
Ali İ:ktısat mecfüıi bugün 

toplanacaktır. Bu mec!i~e -s~· 
rimizden iştira]· 
edecek olan Ti 
caret odası umu 
mi kaübi Vehbi 
Sanayi ve Maıı 
din Bankası t 

mumi müdüı:f 
Sadettin, mader 
ci Rifat Karni 
Şerif zade Si 
reyya Zahire be 
sası reisi Mur" 
ve bankalar ko 
sorsiyomu ic ı 
komitesi reis 
Nurullah Esat Nurullah Esat 
Beyler dün ak- ve Vehpi B.ler 
şam Ankaraya hareket ettiler. 

Bu defaki meclis içtimaları 
15 gün sürecek, ihracat ticareti· 
mizin inkişafı çarelerile 1927 ve 
1928 tediye muvazeneleri tetkik 
oluna·caktrr. 
F ransad_a_s_u"'"la-r"""kabarıyor 

Hukuk talebesi 

• 
1 

Roma, 29(Baımuharririmizden)
Tevfik Rüıtü Bey refakatindeki 
meb'uılarla bu akşam Romadan hare 
ketle Venedik tarikile Sofyaya azİ· 
met etmiılerdin. Tevfik Rüştü Bey ~ 
gösterilen arzu üzerine Sofyada 48 
saat kalarak Hariciye nazın ile mül.i 
kat edecek ve Bulgar ricali ile bazı 
mühim meseleleri görüıecektir. i 

Tevfik Rüştü Bey lıalyada bulun• 
duğu müddetçe lıalya hükumeti ta
rafından büyük d;l<kat ve nezaketle 
misafir edilmiş ve hakikaten çok sami 
mi ve cidden dostane mahiyette olan 
bu misafirperverlik Hariciye vekili-

r 

A tin aya bir seyahat mizi mütehassıs eytcmittir. 
Tevfik Rüştü Bey ltalya Kıralı 

Yapmaya hazırlanıyor Hazretlerile M .Musolini tarafından 
pek samimi bir ıekilde kabul edilmiş 

Oğrendiğimize göre lstanbul hu- ve M. Grandi ile ilk günü iki saatten 
kul fakültesi talebesi kanunusani ayı fazla mülakat etmişlerdir. 
İçinde bir Yunanistan seyahati tertip Gerek M. Grandi tarafından ve ge 
etmiştir. Seyahat on gün kadar de- rek büyük elçimiz Suat Bey tarafın 
vam edecek ve Atina darülfünun)u .. dan verilen ziyafetler davetliler Üze 
farı ile as.mimi temaslar yapılacaktır. rinde iyi ve devamlı intibalar bırakan 
Seyahata iştirak edecek talebenin 1 çok dostane bir hava içinde cereyan ( 
50 kiıilik kadar bir kafile olacağı !ah etmiş, bilhasaa ayan meclisi reisi !a
min edilmektedir. rafından ayan sarayında mühim lıal 

Seyahat etrafında fakülte cemiyeti yan r.i.calinin huzu.rile . verilen r~~mi 
yakında Atina hukuk fakültesi ile mu ve mukell,f çay zıyafetınde Harıcıye 
habereye geçmek üzeredir. v~kiJi~ize ve mc~'~slarnn.~za .. kar'}l 

S h 1 be . . . ki . gosterılen çok nazıkane husnukabul /lariciye ı·ekilı Ttvfik Rıışta Bey 
. ~>:a ata .. ta c .. nın ışt~ra nı t~- ve konuşmalara h5.kim olan havadaki . . , . 

~':'•çın. >:0 ! uc~etinın asgarı ~a~d? !n samimiyet heyetimi2 i çok mütehassis ne hır surette yekdıgerıne tekar 
dırilmesı ıçın lazı~gelen tes~ılat ı~n etmiştir. M. Musolini matbuat şefi rüp etmektedirler. Tevfik Rüş-
bazı makamata muracaat edılecektir. mebuı M Feretıi tarafından bütün t .. B b .. t ki 1-t l · . . u ey unu mu ea p a ya-

Talebe Yunanistanda ilmi tetkikat lı"':ya m:-ıbuat erkanının ~u~urlarıle Türkiye-Yunanistan misakların 
·· ah d "' b ı cak venlen zıyafet le pek oamımı olmuş- . . . ve muş e a<ta u una tır. tur. dan bahsetmış ve hır tek mısak 

Bugün Romadaki ecnabi matbuat değil biribirine benziyen üç mi· 
müme11illeri Tevfik Rüştü Beyi klüp sak mevzuu bahsolduğunu söy
lerine davet. etmişle~dir .. f!ütün dün· !emiştir. Vekil Bey, M. Mihala· 
ya ~telen muh~bırl~n hazı:r .bu kopulos ile Milano'da mülaka· 

Hıfzıssıhha müzesine 
hediye 

ANKARA 30, (A.A.) 
Dresdenden Almanya hrfıssıha 
müzesi tarafından Sıhhıye Ve
kfiletine hediye edilen çok kıy
mettar bir koleksiyon 63 san
dık içinde olorak İstanbula gel 
miştir. Koleksiyon bu günler
de Ankaraya getirilecek ve bu
rada hrfzıss:cl:ıa müzesinde teş
hir edilecektir. 

Eskişehir sıtma mü
cadelesi 

ANKARA 30, (A.A.) 
Eskişehir sıtma miicadelesi 
mmtakası dahilinde Sakarya 
menbalarmın tathiri için yapı
lan ameliyat tamamen hitam 
bulmuş ve acilen kanallar Sa
karyaya akıtılmıştır. 

intihabı feshedilen 
yerler 

ANKARA 30, (A.A.) - Edi 
len şikayet üzerine hükfunetçe 
tahkikaıtı yapılan ve Şurayı dev 
!ete sevkedilmiş olan belediye 
intihalbatmdan Darıca Kırulk, 
Tire, Biga, Borcka, Menemen, 
Koçhisar, intihabatı fosh ve 
Söğüt intihabatı da ipka edil
miştir. Digerleri üzerinde tet
kikat yapıllmaktadrr. 

Alman tayyaresi 

lundugu bu çay zıyafetinde Hancıye h 1 k b d "k" d 
vekilimiz kısa beyanatta bulunmuş, tını atır atara ura a ı. ı. ~v 
muhabirlerin hepıile huıuıi görüş- let adamının M. Mussolını'nın 
mÜ§ ve kulüpten çıkarken ecnebi mu- fikirlerinden mülhem oldukları 
h~bi~le~ tarafından alkıılarla teıyi e- m kaydederek demiştir ki: Bu 
dilmiş~.. . . • • • üç itilaf şarkta sulhü takviye, 
Hancıye V ekılımızın hır tekeffül ve himaye eden ve hat-

İtalyan gazetesine ta tekn~.il .~ski ~ünyayı al~kadar 
. eden buyuk bır eser teşkıl et-

m ü hım beyanatı mektıedirler. Tevfik Rüştü Bey 
ROMA, 29 A.A. - Popolo sözleri~i Gazi ~azretle~ ~~ra~ 

Ditalya gazetesi muhabirine be fıı;dan ıdare ed~le.n yem Turkı
yanatta bulunan hariciye vekili ye den ha:a.retl.ı b.ır surette bah· 
Tevfik Rüştü Bey M. Mussoli- sederek bıtırmıştır. 
ni hakkında fevkalade sitayişte ROMA, 29 A. A. - Ecnebi 
bulunarak müşariinileyhin şah- matbuat cemiyeti bu akşam 
sına ve dehasına olan büyük i- Tevfik Rüştü Bey şerefine bir 
timadını söylemiş ve müteaki- ziyafet vermiştir. Ziyafetto 
ben İtalya-Türk dostluğuna te- Türk meb'us gazetecileri, Tür
mas ederek bu dostluğun yeni kiyenin Roma sefiri, tekmil se
olmakla beraber muhkem oldu- firler ve siyasi heyete mensup 
ğunu ve iki memleket için müs- zevat ve birçok İtalyan ve ecne
het ve devamlı semereler arzet- bi gazeteciler bulunmuşlardır. 
tiğini söylemiş ve demi~tir ki: ROMA, 29 A. A. - Tevfik'. 
Bu dostluk vaitlerle doludur. Rüştü Bey dün akşam Venedik 
Zira, iki memleket dostluk rabı ekspresile Romadan hareket et-
talarını takviye ederek balisa- Devamı beşinci sahifede 

Bu mesele de halledildi! 
Darülfünun müderrisleri hariçte 

iş alabileceklerdir .. 
Yalnız iş müsaadesini fakülte meclisleri verecek 

ve bu işler müderrislik 
şerefine nakisa getirebilecek iş olmıyacak.. 

Darülfünun müderrislerinin 
tutuştu hariçte vazife alıp almıyacakta-

LİZBON, 29 A. A. - D-X rına dair münakaşa hitam bul
deniz tayyaresinde bir yangın muştur. Netice müderrislerin le 
çıkmıştır. Tayyarenin sol kana- hine olarak kararlaştırılmıştır. 
dı tamamen harap olmuştur. Son vaziyet şudur: Her müder
Yangın murettebatın ve deniz ris hariçte iş yapabilir. Ancak 
tayyare işçilerinin yardımile bazı şerait vard:r. Bu şart 
söndürülmüştür. ları darülfünun emini Muam-

Mektepliler l 
müsabakası 

82 inci hafta başladı 
82 inci halta başlamıştır. 

Gazetemizde çıkan haberler. 
dea en mUblmmlnl seçip cu
martesi akşamına kadar mu. 
aaballa memurlul!'una göade· 
rlnlz. Neticeler pazar gllnU 
neşredllecelltlr. 

mer Raşit B. şöyle anlatıyor: 
"- Hariçte bir müderris fa

aliyette bulunabilmek için fa
külte meclisinden mezuniyet is 
tiyecektir. Fakülte meclisi de 
bu faaliyetin Darülfünun mesa 
isine ve laboratuvar, enstitü gi
bi munzam mesaiye mani olup 
olmadığını tetkik edecek ve sü 
Jüsaıni ekseriyetle karar verecek 
tir. Bu vaziyette divan azasının " 

Darlilji1nun t.miııi M. Raşil Bty muhakkak çok meşgul müder-
rislerden olacağı hakkında da nun şerefile mütenasip olacak
bir kayıt olamıyacaktır. Mü- tır. Hiç bir müderris ali olmı· 
derrislerin hariçte alacakları va yan bir mektepte ders okutamı-
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2 Mlf.LIYRT P,\7, \RTF.SI 1930 

Sulta HARiCi HABERLER.. f~~ 
Talısln Paşaı:ı11 ''Yedi düvel,, in münasebatı Ziraat Bankası bu sene 

~=~~~m:.::,~~=~~.i Türkiye - İtalya - Almanya - Rusya - Macaristan -
Büyük Reşit Paşanın Yunanistan ve Bulgaristan arasında.. nele;,yaptı? 

lngiliz dostlugv u lngilterede il Ecnebi matbuab -" Mu··ıa"'kat 929 senesi bilançosunda mevcudat -vt 

No: 100 

matlubat 253,315,096 liradır 
Sait Pş.nın hatırabnda temas etti" . Mad~nciler işlerini Osmanlı borçlan M ANKARA, 

30 
A.A. - Zira- cudat ve matlubatı 253 315,091' gı meselesi . Litvinof ne at ~?nkası heyeti umumiyesi lira 60 kuruş, duyunatı <la ayııı 

tebligat etrafında bı"rkaç SO •• Z bıraktı cro""nı""ştu .. ?. b_ugun Banka Merkesi umumi- miktar olarak tesbit oıunınııJcl' "Temps,, gazetesi İstanbul- .,. s~nd1:_ Büyük Millet Meclisi rei- dır. Raporun okunmasındall . 

M~~~eketimi~de filhakika Paşa ile şöhret kazanmıştır; Sa DO~D~, 29 A:A. - 92 bin dan Havas ajansı tarafından ve s~ Ka~m Paşa Hazretlerinin sonra bazı murahhaslar söz aJa· 
1 

çok buyük oldugundan dolayı itPaşa Sultan Hamit istibdadı- maden ışçısı lskoçyada maden rilen bir '1aberi kaydederken di nyasetınde toplanmıştır. Ban- rak muhtelif temenniyatta fıll" 
Büyük Reşit Paşa namile yad nr bu mesle~te tesis etmiştir; oca~ların~a faaliyetlerini tatil yor ki: kanın 1929 hesap senesine ait lunmuşlardır. 
o!unan ve hakikaten erbabı ik- nihayet şurası muhakkaktır ki e~.rnı~lerdır. Cenubi Gal maden " Türk hükumeti M. Rist-in muamelatı hakkındaki idare Ziraat Bankasının maksat ~ 
tıda.rdan bulunan Sadırazam memleketimizde adetleri üç b~ cıl~n m_aden. ~ahiplerinin tekltf raporu ahkamının -ileri sürer':c meclisi ve mürakip raporları o- gayesi hilafına olarak ~ 
Reşıt Pşanm mukarrebininden ş.i geçmiyen zenginlerimizden ~~ı~lerı_ye°:1 sa.atleri kabule 928 haziranında Pariste aktedil kunmuıı,tur. İdare meclisi rapo- yardımdan ziyade ticarı kredi· 
Rıza Paşa hikayet etmişti: O biri olmakla maruf bulunan ~yük bır e\,senyetle karar ver miş olan mukavele mucibince runda Bankanı_n. faal.iyeti. ~-e !erle alakadar bulunduğu yolıJll 
,zaman Devleti aliye ile İngilte Sait Paşa, irtikap seyyiesıne mışl~r ve ~uvakkat bir iti~af a~ verilecek taksitlerin üçte birin- mu~emelelennın netıcelen u- da serdolunan mütaleaya ce"lt 
.re arasında pek samimi müna- düşmeksizin iddihar etmiş oldu ~et~ış_lerdır. Made.n. ;ahıpl~r~ den fazla tediyatta bulunmak zerinde tesir yapmaktan hali ı ben, bankanın umumi müdiifil 
sebatı dostane varmış ve Reşit ğu serveti, tıu meslekte emni- ıle ış,çıler arası?da ıtilaf temım ke:ıdisi için mümkün olmadığı kalmıyan zirai vaziyetin 19291 Şükrü Bey Bankanın züraa 1" 
Pas.a bu samimiyete istın· at et- yetı" hymayunukaz~~dıktan son n~ matuf.son bır hareke. t olarak nr tekrar etmektedir. · d b d d d · b" b·" ~· h kilin t senesın e un an evvelki kurak ım a en genış ır surette "'~ 
meg- i kendisine esası siyaset it- ra, padişahtan aldıg-ı in'am u e ın yarın mesaı nazırı- Diğer taraftan Düyunu umu- k k -•• ve nm riyaset' d b' l r sene_lere. nazaran daha müsait et etme te .ve tamamen ...... , 
ti haz etmiş. O kadar ki bir va- ihsanlarla, payansız atiyelerle, · t' d ın e ır . wn.eransı mi ye meclisi Ankara hükumeti denılebılecek bir vaziyette bu- sat ve gayesıne uygun olııt'' 
li tayini lazım gelse Reşı·t Paşa lüzumundan çok fazla maaşı 1~ ımaa avet etmesı muhtemel tarafından 25 teşrinisanide Os- ı d - l" k tdır ar dır Bu k f h"k' un ugu ve 1929 senesi rekolte- muame atınn yapma ta o 
İngiliz sefirile mülakatta bun- la vücuda getirmiştir. Sözu"ne .: . 0~ eransa u. _umeı.: manlı bankasına tevdi edilmiş ' - ·· · ~· mumessıll ı d ı ı sinin, 1928 senesine nisbetle gu.nu soylemışt.ir. Heyeti uııı _. 
dan nev'ama istimzaç şeklinde inanrlmamakla ittiham ettiği . .

1 
. e.n e ma h~n sa 1 'l~ e~ı olan 6 milyon Türk lirasını al- randeman itibarile ekseriyetle mıye çapa zenyatına yapıl"': 

bahseder, söz olurmu~. Reşit adam fakir bir akibet ı'çı"nde ve ışçı erının mura asları ıştı- maktan imtina etmektedir . d · ·ı ..,e1 '< rak d kl d' M d 1 d memnuniyet bahşoldug-u kayıt yar ı_m_ ın mısır ze_rı.ya. tı ı_e w • • .;, , 

Paşa İngiliz dostlug-unu bu de- puyandır. . ~ ece er ır. a. en er e Türk hükumeti Düyunu umu- 1 d li 1 ı• - tatıl l l ı k ' ve ancak varılan bu neticeden gu zuraa a te~n:ıı ı e zıraı .1 

rece ileriye götürmesi ve umu- Sultan Hamidin ilk baş kati 1 cşga e Y.a nız s 0.çya.ı miye meclisi tarafından Türki- mezkilr sene zarfında temamen razat vaddelerının 2-3 serıel. · 
ru dahiliyemiz hakkında dahi bi, merkeziyeti idarenin ilk mü- ;.aden amelesı karar vermt>,i e· - yenin taahhüdatını ifa etmediği hasara uğramış denilebilecek iblağı bütün Türkiye ihtiy3c8~ 
İngiliz sefirile görüşmesi hika- essisi, nüfuz ve kudreti hükil- ır. ni açıktan açığa ilan etmek tar- M. Lıtvınoj olan fındık istihsalatınm istis- tmı karşılamağa kifayet ede~e 1 

yesinden bahsolunduğu bir gün metten alıu saraya getiren mu- LONDRA, 29 A. A. - Kö- zında izhar edilen arzuyu pro- Sovyet Rusya hariciye komi- na edilmesi lazrm geleceği ila- derecede et ve yağ istihsııl•P .. 
Sultan Hamit pederinin zama- karibenin en gözdesi olan Sait mür meselesi hakkında bir uz- testo etmektedir. Türk hükı1rne seri M. Litvinof' Cenevrede ce- ve olunmakta ve denilmekte- müsait vilayatı şarki yede ve 

3 

nında bir ecnebi 3efirin devlet is Pa=nm bir zamanlar bu dal u"s faşma temini meselesini tetkik ti böyle bir vaziyetin hamille reyan eden tahdidi teslihat mü- d' k" 1 l" T'" ki d hl' !13'1" - "- ır ı, umumi rekoltenin nok- e umum ur ye e e ı · . 
!erine bu dereceye kadar karış- tünde kendisinin de oturmuş ol eden komisyonun Glasgow'da rin zararına olacağını beyan ile zakeratını brrakarak geçenlerde sanlığını icabettiren tabiat ari- vanat yetiştirilmesi ve korııtı 
tınlmasınm pek aleyhinde oldu duğunu unutarak sırça köşkten yaptığı içtimalarda bir itilaf el- son defa olarak Düyunu umumı İtalyaya gitti ve İ~~lya .~~-ric.~- zalarının 1929 senesinde ehem-ımasmrn temini maksadile 1'o?_" 
ğunu söylemişti. Esasen devlet sağa sola böyle taşlar savurma de edilememiştir. İskoçya'daki ye mümessillerini müzakerata ye na~.ı1r;kM. GArandı ıle gor~ştu; ıniyetli tesirleri görülmemiş ol peratifler teşkili ve hayva11 s'.. 
memurlarının sefaretlerle müna sı paşanın ihtiyatk~arlıg-ı ve kömür madenleri sahipleri Pa- davet etmektedir. Bu mu a at vrupanın sıyası k b'l 'h · 1 g rta ·· d t' ·lm ı· Jw fT d h rf ınasına mu a ı cı an pıyasa a- o sı vucu e ge ırı es .,, 
sebete girmelerinin ve hatta devriendişliği telif kabul etmı- zartesi günü çıkaraçakları bir Ekchange Telegraf da teyit maha ı ın «:,mu te 1 sur~te rında mahsulat fiatlerine arız susunda Bankanın tetkik3'; 
dostluk, ahbaplık gibi münase- yen bir gaflet sayılır. beyannamede ileri sürdükleri edebilecek mevkide bulunduğu- tefsirlere ogramıştır. Rusya ıle l d" k'' l"'kl .. h ·ıı bulunarak hey'eti umumi"eY. 

b 

· · " 1 h 
1 

d' - · b' İ l d k' .. o an uş un u er musta sı e- , "1 
etler tesıs etmelerinın dahi a- Katina,. namında hafif meş şart ar akkında izahat verecek nu söy e ıgı ır haberde Anka- ta Y~dar~s~. a ı .munasebatın rimizi fiat itibarile ümit eyle- teklifte.bulunı:1ası ha~~a 

leyhinde bulunması ve sefaret- rep serbest bir kadın mühim lerini ve bu şartları beyanname radaki Fransız sefirinin 27 teşrı git gı1 e ıyı ışmesınden ~e~- dikleri derecede tatmin edeme- temennıyatın ıdare meclisıııe, ı 
lere girip çıkanları, hatta klüp bazı maruzatta bulunmak istedi tarihinden 14 gün sonra mute- nisanide Türkiye Başvekili ile nun o mıyanla1r yok degıldır. meğe sebep olmuştur. Umumi tevdiine karatvermiştir.Burıd~ı 
!erde veziyafetlerde sefaret men ğini sureti mahremane de sa- ber addedeceklerini ima etmiş- uzun bir mülakat icra ettiğini Bu memnun o mıyanlar arasın- · ·h 1 · · · · b 1. · ·d ürB1'

1 

1 d
. B b'l d p d h" d p İ ıstı sa vazıyetımızı u çerçeve sonra m~c ısı ı are ve. m. • 0 

subini ile fazla görüşenleri ta- ray erkanından bir vasıta ile er ır. u müddet zarfında o- ı direrek bu mülakatta gilya a ~p~ a ı var ırda. a~a .ta- dahilinde ifade eden raporda, raporlarıle 1929 senesı bilJjllç,9 
rassut ettirmesi hep bundan arzettirmiş olduğundan bu kadı caklar açık bulundurulacaktır borçlar meselesinin mevzuu lya i \ ~sya tı:.as~ gı~. gıde bazı ihraç mahsullerimizin ih- kar ve zarar hesapl~ t.~s~ 
mütevellit idi. Bazı idareler için nın baş müddeiumumi Cemal LONDRA, 29 A.A. - Cum- bahs olduğunu ilave etmekte- artan ':' ost u~u oç go~e- zar ve satış tarzlarının cihan ve kabul olunmuş ve ınhilal ~ı 
Avrupadan miitehassıs celbine Beyin Koskadaki konağına ge- berlaud, ve şimalı Gal mıntaka- dir. mektedır. Papanın gazet~s.ı <>: piyasalarının icaplarına daha den azalrklara Zeki Miiillı:ı:': 
lüzum görültlüğü zaman bunla- tirilerek ifadesinin almması ve larında:ki kömür madenleri sa- - lan Oss.ervator.e romano 1sımlı ziyade tevfiki ve daha ucuz, da- Hüseyin Münir Beyler ve ıll~ . 
rın mensup oldukları devlet se- hülasasrnın arzı emrolunmuş- hipleri ile iş.çieri arasında mu- Niçin şikayet gazetehnın fne~nyİatr1 50~1 zaman ha fazla istihsal için, istihsal rakipliklere İskender, Ziya _:. 
farethanesile alakalarını kesme tu. vakkat bir anaşma hasıl olmuş- !arda ep aşıst ta ya ı e bolşe şartlarımızın ıslahı hakkında ler intihap edilmiştir. ~.,... 
lerine ve aynen devletimizin Bu emir üzerine bir gün ak- tur. Glasgow konferansına işti- ediliyor? vik Rusya a:asında artan dost- hükfunetçe .düşünülen tedbirle- Kazım Paşa heyeti ~~}"' 
bir memuru vaziyetinde kalma- şamdan sonra (Katina) baş rak eden İskoçyalr maden ame . . . luğunk aldeyhınde olarak devam rin muayyen zamanda müsmir nin kendisini riyasete ıntıııı~P 
larına son derece dikkat ederdı·. müddeiumumi Beyin konag-ına lesi yarın ög-leden itibaren İs- (Baş1:8rakd ı.ııc' sahıfede) etme te ır. · 1 - · b' · · ım d d la 
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Görülüyor ki Sultan Hamit ha- celp olunarak ifadesi alınmış- koçya kömür madenlerinde faa takyidatı .t>lr marifetmiş gibi talya - Rusya dostlugW:d<l!1' ınahsulatımızın daha müsait şe kür ederek heyeti umurnıYe~ 
ricin nüfuzundan çok korkar ve trr. Evvel emirde kendisinın liyetin tamamile durdurulması- tatbikte dı..vam ediyorlar. memnun olmıyanlar Jl_JI._ Lıtvı- rait ile satılması mümkÜll' ola- ifa ettiği vazifeden dolayı te 
mümkün mertebe buna meydan ele verilmemesini ve ihbarının na karar vermişlerdir. Hükı1rnetin müracaatımızı na nof u~ İ_talya seya~a~ının e~em cağı kaydedilmektedir. rik etmiş ve yeni meclisi i~3~' 
vermeıneğe çalışırdı. ifşası halinde hayatının tehli- LONDRA, 29 A.A. - East- zarı ~tibara ~larak bu lüzumsuz mıyetını azalttl!ak ıçın bu_ zıya- Bankanın, 31 Kanunuevvel ye muvaffakiyet temennisıle 

Sırası gelmişken arzedeyim: keye uğrayacağını beyan ile ren-Frew - Shire'de yapılan ta~;rı~at v~ ıcraatı kaldıracağı- mreu~ihnı· bbernelmkımılel . m~hıyet~e 1929 tarihindeki bilançosu mev tiınaa nihayet vermiştir. 
Sulta Hamit hasbelvazife be- söze başlryan Madam (Katina) kısmı intihabatta mühafazakar- nı umıt edıyoruz. m ır ta sıyası mesaı-

ni bazı iradeleri tebliğ için Sa- üç dört senedenberi dostu olup ların namzet gösterdikelri mer ~ö~ür ~icare~mi~n inkişafı i- !in görüşülmesi için olmayıp 
it Paşanın konağına gönderir- beraber yaşadığı Artin isminde ki Douglas And Clydesdale 19 -çın ıhrakiye gu.m.rük resminin daha ziyade Rusya-İtalya ara
di. Bu ziyaretlerimde yalnız bir sigorta simsarının iki ay ev bin 753 reyle intihap edilmiştir. kalk~_ası zararıdır . ., sındaki iktısadi mesailin tetkiki 
Hünkardan aldığım iradeleri vel başka bir kız ile sevişerek Amele fırkasının namzedi lr- Dıger taraftan İstanbul Ru- maksadile yapıldığını iddia edi 
tebliğ ile iktifa ederdim. Esa- kendisini terkettiğini ve bera- win, 12 bin 293 ve tskoçya mil- sumat ba.~ ~-üdürü Seyfi B. de yoılar · 
sen meslek ve ahlakımı bilenler ber yaşadıkları müddetçe bu a- Iicilerinden Brown 4818 rey al- şunları soyluyor: İtalyan gazetelerinin bu me
ce ma!Um olduğu üzere vazife- damın on beş yirmi kadar şerik mışlardır. Muhafa~akarlarm ek .. Biz .. k.anun ahkaı:n; da~ilinde esle etrafındaki neşriyatı az şa
min hududu haricine çıktığım !erile teşkil eylediği bir yangı-- seriyeti 6 bin rey raddesinde art mumkun olan teshılatı gostcri- yanı dikkat değildir. İtalya Rus 
ve böyle müşevveş yollarda ik- cı komitesi tarafından İstanbul mıştır. yoruz. ya ile ticari münasebatını dai-
balü menfaat takip ettğm vak da otuz beş kadar küçük, büyük Fakat istedikleri gibi devair ma arttırmak ve kendi mamu-
değildir. Sultan Hamit devrinin yangın yapıldığını ve bunlar Damızlık alındı kapandıktan sonra transit va- Blatmı oraya ihraç etmek istiyor. 
en yüksek makamlarından biri- evvela bazı sigortacılar ile uyu purlara mahsus gümrük muame un~ mukabil kendinde olmı-
m: ve ikbalin eıı yüce basamağı şarak bin lira değeri olan bır İktısat vekaJ.eti hesabına hay !derinin Muhafaza müdüriye- dyan ıptidal mevadı da Rusya
na çıkmış olduğum için başka mülkü beş bin iraya sigorta et- van mübayaası için Macarista- tine tevdi olunması imkansız- han celbetmektedir. İtalya bir 
emelim de yoktu. tirip badehu yakarak parayıpay na gitmiş olan heyet avdet et- dır. arp vukuunda Boğ•~zlar tariki-

Vazifemi bunun hududu da- l~!jtıklarını anlatmıştır. miştir. Lazım gelen damızlık le Rusyadan gelecek buğdaylar 
h 

Ancak bize vaktile bildirildi-
hilind_e, if. a cttiğ_im . müdd. etçe Komitenin içinde kimyager ayvanları mübayaa ederek şeh . 1 sayesinde aç kalmıyacağından - · · 1 İk ğı takdirde gece ge en vapurla- d' 

Ergani - F evzipaşa hatb 
Ray ferşiyatı Malatyaya vasıl oldu.. 1 

EGE vapuru (telsiz) 30. A. duğunu bildirmiştir. Recep ~~ı 
A. - İsveç grupu müdürü, sa- bu nezaket eserinden do ~fı 
bık nafıa vekili Recep Beye çek mumaileyhe teşekkür te1&1ı 
tiği bir telgrafta Fevzi P~şa- göndermiş ve ~aşveki! ıelr 
Ergani hattında ray ferşıyatı- Paşa Hazretlerıne telsızle 
nın bugün Malatyaya vasıl ol- rikatını arzetrniştir. 

Edirnede maç 
EDİRNE, 29 A.A. - Milli 

gazetenin mektepler arasındaki 
kurtuluş kupasını final maçında 
sıfıra karşı 6 ile erkek muallim 
mekıtebi kazanmıştır. 

İzmirde alış verİŞ .,:;ıı 
İZMİR, 29 A. A. - 1311~~ 

27 buçuk kuruştan 41 bıl~ı1'ı 
kuruşa kadar 419 çuval İİ~zı 
ve 8 kuruştan 40 kadar S 
çuval İncir satılmıstır. 

• mevknmın emnıyetıne hıç bir eczacı belediye ve polis ve ma rımıze ge en tJSat vekaleti emın ır. - b rın kömür icleri için memur bu- p 1 İ 
taraftan arıza ve darbe ika olu halle bekçi ve tulumbacıların aytar müdürü umumisi Ali " opo o d' talia gazetesi bun - Rız . l"h h lundurmağa da amadeyiz. d b h d k d' k namryacağı da ma!Um idi. O dan ve sigortacıların adamla a ve ıs a ayvanat şubesi . . an a se er en ıyor i: H d t} \ 
devri yaşamış olanlardan bu- rından yirmi kadar işgüzar ki~ müdürü Nureddin Beyler bu- h 1<:<1!1~n ~~ıbınce ~aftı_m~sai "İtalya - Almanya - Rusya U U ar 
gün berhayat bulunanlar var- senin mevcut bulunduğunu ha- gün Ankaraya har·ket edecek- arıcın e u gece !ş erı ıçin zümresi hayaleti olan bir haki-dır, hatta bunlardan bazılarile her vermiş ve emrolwıursa bu !erdir kalacak memurlara lazım gelen kat gibi birdenbire göründü. Bir günde, beş günde Bir iki mine kadaf 

Ocak kongreleı1 

k k 
.. b 

1 
· n · ücretin bittabi alakadar eshabı B f · ·ı .. b" "k 6-

pe ya ın munase et ve arka- arı cıirmü meşhut halinde der- M · dan b d u arazıye ıe şu uç uyu dev bitecek gihi delTil b l da~lığım da olmuştur. Bu sözle dest ettirmenin çaresini dahi acartstan ma ayaa edi mesalih tarafın an tesviyesi la letin Türkiye - Yunanistan - 6' aşıyor.. ·ı~-
rimin hakikata muvafık olup ol temin eyliyeceğini ilaveten de len bu daıruzltl<lardan (20) ade zımdır. Her halde gümrükte Bulgaristan - Macaristan ile i- Kaza ve nahiye hudutlarının Halk fırkası İstanbul teŞ~ill1 
madığı:na kendilerini işhat ede- miyan eylemiştir. r di şehrimize gelmiştir. Bunlar- müşkilat yoktur... dame ettikleri iyi münasebat ~hdidi hakk~ndaki ı;aporu te~- tın:r tetkike memur heyet 01 
rim. Filhakika (Katina) nın ha dan iki ay;gır ile beş kısrak Ka- Vapurcuların içtimaı arasında görülebilen rabıta Av· kik eden şehir meolisı kavanın d A<l 1 k d rne§gııl - rac~·bey h ·· d "lmi ··lk' .. . d" d e a ar azasın a At' Burası böyle olduğu halde ber verdiği bazı yangınlar hak " arasına gon en· 'Ş- Milli vapurcular birliği idare rupada yeni hakikaten yeni bir ve mu ıye encumenı un e . . 

5 ev 
Sait Paşa hatıratında benim ta kında vaktile sebkeden polis tir-. Mteıbaıki aygırlarda Sivas heyeti diin toplanarak gümrük şeyın vukubulduğu hissini tev- her kazadan intihap edilen iki- muş ocak reıslenle terna ~tJI· 
rafı şiihaneden gidip kendisine tahkikatı buldurulmuş ve şüp- mmtakası Baytar müdüriyeti idaresi tarafından vapur kum- lit etmiştir. şer azanın iştirakile toplanmış rek icap eden izahatı .a ııl3r tebliğ ettiğim iradelerden ve heli vaziyetlerle meçhuliyette emrine gönderilecektir. panyalarından istenilen 340 se- Bu yedi devlet zümresinin mesaisine devam etmiştir. Şe- Ocak kongreleri için hazıt'

11 

~c 
bazan telaşını mucip bir hadi- kaldığı anlaşılmıştır. Bunun ü- Di_ğer tar~fta1'. vilayet mut:a- nesinden evvel satın alınmış tevhit ettiği 300 milyon kisi hir meclisinin geçen içtimaında bitmiştir. Bir iki güne k~d~9~ 
se zuhurunda yine Hünkar na- zerine dediği veçhile cürmü sebeı hususıyesınce Bulgarıs- gemilere ait gümrük resimleri- suiniyet sahibi olanları, çok dü encün~enin bir hafta h.er ~ yazıt kazası dahilindeki 
mına verdiğim teminattan bah- meşhut halinde komite erkan tandan getirilerek köylere mec- nin kaldırılması için teşebbüsat sündürmektedir." . t~~~~ar~k ibu .h~su~takı netıce- kongreleri toplanacaktif· 
sederken şu cümleyi yazıyor: nın derdesti çaresine tevessül~ c~.en tevzi edilen buğaların la ta bulunmağı kararlaştırmıştır. . · İtalyan gazeteleri Italya'nın yı ~n~muz~eki ıçtımaa kadar . . dil~t: 
.. - Bu kim.~eler~n meslekle- lunarak kendisine on beş gün yiıkıle bakılıp bakılmadığınıtef- Ayni içtimada Ticaret odasın- faşist, Rusyanrn bolşevik olma yetış~~~esı k~rarlaşmıştı. Fa- Muamele vergısı ta el' 

n ıcabmca sozlerıne inamla- mühlet verilmiştir. . tiş etmek üzıere köylere bir bay ca gönderilen "deniz ticaretin- sı ile bu iki memleket arasında kat butun. şehır hu~:ıdunun ~a- ANKARA. 30 _ :r,{uarll e 
maz. . On beş gün sonra komitenin tar heyeti gönderildiğni yazmış de rekabetin men'i., hakkındaki ki dostluitun artmasında hiç za ve nahıye teşkılatma gore . . . • etflleı>t 

.. Saıt Paşanın ıbu nabemahl Beyoğlunda bir gece yarısı bir tık. Me~k~ heyet teşriften av- kanun layihası da tetkik edile- bi~ mani bulunmiyacağı kana- akyndayb':1 tketkiki ve.1heps_ibhak- vd~rgBısı tadıl~tıddhe·vı~mrnücsse>" 
?ucumunu cevapsız bırakmak ?aneye kundak koyup yangın det etmıştır. cek ve birliğin mütaleası tesbit atı1'.de~irler. Çünkü her memle- rn a ır arar ~erı ~esı u za- ır. ~ vergı a ı ı ı?tıf ~stemem. (~';1 kımsele~) . tabiri ıkaına mücaseret etmek üzere olunacaktır. ketın ıdare şekli temamile o man zarfında mumkun olama- lerle ıhracattan kalkJilaıfl 19' ı~e kasd~ttıgı ~en, aczı~ı mute oldukları ( Karina ) tara _ mahkemeye sevk olunarak alel . _ memleketin dahili işidir. İdare yacağı anlaşılmaktadır. Her ne Bankalarla ikrazat ve i~b~ Jı8' 
rı.f ?l~ugum cıhetle Saıt ~a_~a fın~an haber verilmiş ve polis usul muhakeme ve mücazatlari d Fabkat eks~rıyet ~~m~dı.gm- şekilleri biribirine uymuyor di- kadar iş müstacel ise de o nis- tan alınan muamele vergıs~~'· 
gıbı bır zat nazarında kuçuk ve ıtfaiyece daha evvelce her icra olunmuştur. an u mese e yar ı ıçtımaa ye İtalya ile Rusyanın dost ol- pette de mühim olduğundan lacaktrr tadililıtın esası bll 1 
görülmekliğime _ ~ir. ~ey. denile- türlü tedbir alınarak vak'a ih- Sultan Hamit bu kadını mü- bırakılmıştır. malarına hiç bir marn görülme komisyon mesaisinin bir müd- ·· .. ' lıJ!llŞ 
mezse_ de meslegı~ ıstıhfaf bu d~s ~- ikamı müteakip 

0 
hane- kafatı n~kdiye ile taltif etmiş mektedir. det daha temdidi için meclisten Uçuncü defa soyu ~~ 

meslege yalanctlrk ısnat etmek nın kam bulunduğu mahallenin ve kendı talep ve arzusu üzeri- Mübeccel H. değilmiş ! Giomale d'İtalia . ga:ııe~esi mezuniyet istenecektir. Geçen gece Göztepe'.de:8· iı 
yollu beyanatile Sait Paşanın münasip köşeleri ve sokakları ne bir müddet İstanbulda bu- Güzellik kıraliçesi Mübeccel bundan bahsederken dıyor ki: Ne kadar alınacak?. surnat başmüdürü Seyfı 1 

bi;:zat kendi kendini hançerle- hiç belli-sizsurette tarassut altı lunmamak üzere ihtiyar edece- Hanımın bir tayyare zabiti ile "Bir çok devletler tarafından - · · i)ı:IJlfle miş olduğunu söylemeği bir va na alınmış ve yangın çıkar cık ği maha~le gidebileceğini ve o- evlenmekte olduğu hakkındaki olduğu gibi İtalya tarafından Ticaret odası Devılet Banka- k~~ş~a~ c.~ddd~sın~e~ tıırsıl 
zife addederim. Çünkü mabeyin maz söndürülmüş ve o civarda rada polıs tarafından hayatı mu haberler doğrudeğildir.Teehhü da hukukaın tastik edilmiş olan aı hisse senetlerinden 30.000 li- ga uçuncu e a 

0 

ar baş katipliği, itimada gayri la- yakalanan dört şahıs hakkında hafaza olunacağını temin eyle- etmek üzere olan Mübeccel H. Sovyet Rusya nazarı itibare a- ralık alacaktır. lar tarafından ııoyulrnUŞ~~ ili' 
yik söz söyliyen ve sözlerine polisçe ve adliyece kemali iti- miş ve Madam Katinanın yol değil, onun Hemşiresidir. Ve lınacak surette beynelmilele- Bu para bir kaç seneden beri Ayni gece o civarda ~s ,rJ inanılmak caiz olmıyan bir rnes na ile tahkikat yapılarak yan- masarifi de başkaca verilerek bir bahriye tayyare zabiti ile ni- heın_ın_iyeti ~aiz. o~up kendisile vari~~ tef~ o~unan yüzd.e ev de hırıırzlann ziyaretille ~ 
lek ise bu meslekte kendileri- gmcıların cürümleri meydanı taşraya gitmişti. şanlanmıştır. yakında nikahla- teşrıki mesaı mılli veya beynel on nıspetmdeki ihtıyat akçeaı- ruz kalrru!i ve zabrta bu ,!:, çı· 
o!ul"'"- ' ·'' _,..,slek Sait sübuta çıkarılmıştır. Bilahare (Bitmedi) rr kıvılacaktır. . milel menafii dahilinde faideli di.r. Ayrıca her memur da birer kumpanyasını hala rneyd veya elzem olabilir." lıüıae ııenedi alacaktır. karamamıgtır. 



MiLLiYET PAZARTESi ı-..ANU.\L'E\'VEL 1930 3 

ört-bes 
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Vilayette Kolzal l....__M._a_h_k_en_1_e_ıe_r_d_e_J Ne zaman? 1 Belediyede J Eczacılar Ayrılık! 
Para işi Bu yolda suiistimal Vekaletten emir y eniteşkilat Gece zammı istedi- Dişçi mektebi için 
'fettişlik raporu- gün ~e_çt_. ik~ç ....... e_artıyor bekleniyor ? Turizm ve müstah- ler mi, ne yapıyorlar bu kabil olacak mı? İşportasını devirmiş 

Fıstıkçı l 
.. •• Hazınenın zararı 4-5 Düyunu umumiye binası- demin şubeleri Eczanelere de ispirto Darülfünun Emini bu fıstıklar dökülünce .. 

g"ondermek uzere milyon lirayı buluyor run tesellümü için emir verilm·eye başlanıyor .. 
' Kadrol.ar t""sbı"t edı"ldı·, mesele etrafındaki Taksim bahçesinde 1,5 •ttıiye diye alınan pa- Hazinenin milyonlarca lira- Düyunu umumiye mukavele- '-' Geçenlerde, Beyoğlunda nöbet 

.1 k ? lık zarara uğramasına sebebiyet si mucibince Düyunu umumiye tahsisat isteniyor çi bulunduğu halde kapalı olan teşebbüsleri anlatıyor sene evvel geçen vak'a 
: geri mi verı ece · veren kolza suiistimalinin önü- binasının bugün hükumete tes- Yeni belediye kanunu muci- bir eczanenin,gecegelen birmüş Dişçi ve eczacı mektepleri Vak'a bundan bir buç'.ık sene 
•cfterdar Şefik Beye şube ne geçmek üzere yapılan dahili !imi lazım gelmektedir. hince teşekkül eden turizm ve teri tarafından camları kırıldığı muallimlerinin tıp f_akültesin- .evvel olmuş. Bir akşam Tak-

lerinin aldıkları 21,000 li istihlak vergisi kanununda kafi Tasfiyeden sonra burada mu- müstahdemin şubelerinin esas malı1mdur. Eczacılar cemiyeti- den ayrılarak ayrı lbır fakulte sim bahçesinde Mustafa ismin 
İlk tedrisat vergisi ikrami derecede sarahat olmaması yü- vakkaten işlere bakan Düyunu kadroları bir iki güne kadar tas nin bu vaziyet üzerine vekalet- halinde idare edilmesıni ileri de bir fıstıkçı fıstık satarken 
hakkında müfettişlik tara- zünden bu suiistimal eskisin- umumiyedeki baş katip Maliye tike iktiran edecektir. Turizm ten gece zammı talebinde bulun sürerek ortaya çıkan dedikodu zabıtai belediye memuriarı tara 
~~ dosyada yapılan tetki- den daha ziyade tevessü etmiş- vekaletine müracaatla binanın şubesinin ayrıca seyyah celbi i- duğuna dair ortada bir şayıa muhtelif tefsirlere uğramakta- fından yakalanmış: 
~itmiştir. Müfettiş bugün tir. tesellümünü istemiştir. çin propaganda yapması da te- deveran etmekte idi. EczaNcılar dır. ı -Buradan çekil, sonra karış 
·Yarın mütaleasını- vekale Hatta büyük gaı< kumpanya- Vekaletten defterdarlığa e- karrür etmiştir. Bu hususta tet cemiyeti idare azasından iza- Dün, alakadar mektep mual- marn! demişler. Fakat fıstıkçı 
·
1
direcektir. !arı ıbile piyasaya vergisiz ola- mir gelince bina tesellüm edile- kikat yapılmaktadır. Şehir mec mettin B. bu şayıa ve neşr1~ya- !imleri darülfünun emini Muam gitmemiş. Memurların men'et-
Balıkçılık mektebi n;k kolza çıka:ınağa başlamış- cektir. Emrin bugünler de gel- !isine müracaat edilerek propa- tın doğru olmadıgıııı söy ıye- mer Raşit Beyin riyaseti altın- mesine rağmen fıstık satmakta 
tıs k 'I t' b 1 k 1 k 

1
- !ardır. Bu vazıyetten mutazar- mesi muhtemeldir. · rek diyor ki· d hus s' b' t plant "aparak · · B .. · at ve a e ı a ı çı ı - . . . 'h D" . d k'd o-anda ic.in muayyen miktar talı · a u ı ır o ı , c.evam e tmış. unun uzerıne me · ı b tac lerının ı uyunu umumıye e es ı en "' "- Gece zammı icin vekalete b h f'k" ı · d'l · ·ti .. h d h t' rır o an azı gaz ır sı·sat 1·stenecektir. · u ususta ı ır er taatı e ı mış mur efendilerden biri isportaya 

muıe assıs a a ge ıre- .. .. · ı· ·· .. k 1 d. k. k ·· d ' l d"' · ·b· · 
r B .. h 1 1 barlarına gore, suııstıma m onu ama ye ı se ız memur muva Beledı"yede ma"Ş n;uracaat e ı me ıgı gı ı, cemı- tir. bir tekme vurup bütün fıstıkla-
. u mute assıs ar su a- 'l d' - . kd" d h . k t b 1 kt d B 1 .... tt d b" 1 b' o"z geçme . r . f f . . . lama ne geçı me ıgı ta ır e azme- ·a en u unma a ır. un ar ev ye e e oy e ır s - Dün kendi sile görüştüğümüz rı yerlere dökmüş.Fıstıkçı Mua 

e. ~
1 .ı ennl ıhyesınbı, 

1 
akv. 'h nin ziyanı senede 5 milyon lira velce ikramiyelerini almışlar- Belediye, ücretle müstahdem miştir. Ancak, alelıimum ecza Muammer Raşit B. dişçilerin tafa, he üç memur hakkında da-

rının ıs a mı, a ı ıstı - . - d Od ı ·~ ı · d ı .. ı · · d" f' 1 · · b' d"l · · · -~!\ "d' . k'k d k ya balıg olacaktır. ır. acı arın vazııe erme e memur arın ucret ermı un ver ıyat erının tes ıt e ı mesı ıçın son talepleri hakkında şu izaha va açmış. Dün bu davaya birinci 
tezyı mı tet ı e ece - 1 d f 'h ·ı · · · · B ·· d · · k' b' ·f ı k'l t · ;r · Bu işlerle meşgul o an eter nı ayet ven mıştır. mıştır. ugun e memurının a ır tarı e yapı masını ve a e - tı vermiştir: cezada devam edildi. Maznun-

1· . darlık dördüncü şubesi kanun- Bina tesellüm edildikten son- nunuevvel maaşı verilecektir. ten rica ettik. Vekalet, bu tekli "-Dişçiler ayrılmak istiye- !ar Belediye memurlarından Os 
~ parası vermıyenler da 860 kesafetli maddelerden ra ne yapıalcağı henüz malfım Bu ay maaş barem esasına göre fi tetkik etmektedir. Netice he rek bir mazbata verdikleri mev- man Nuri, Rasim ve Rahmi Ef. 
ltanbul Nafia baş mühendis daha ~azl~ ~esafetli mazot ve d~~ildir,- ~elediye dairesi -.;e ya verilecek, yalnız kazanç tevkif nüz belli değildir. zuu bahs değildir. Esasen bu !erdir. Rasim Ef. gelmemişti. 
~ol parası vermiyenlerden molorın gıbı mevaddan çıkarı- vılayet ıçın dar gelmektedır. olunacaktır. Gece zammı bahsine gelince, kabil mesailde memurlar maz- Şahit olarak dinlenen bir zat 

arda çalışacak olan grup lan daha az ke~afetli mayile_r- Da~a fazla satılması muhte- Ekmek fiatleri zam istemek bir eczacının hak- bata yapamazlar. Bu mektep bahçede bir gürültü işittiğini, 

1
faaliyet sahalarını tesbit den 8 kuruş resım alınacagd~kzkık meldır. • • 

1111 
• Narh komisyonu dün toplana kıdır. Ezzacı, gece nöbetile bir hocalarinin ,bir çok arzuları isportanın devrildiğini görme-

~<tedir. redilmiş olduğunu nazarı ı a rak yeni fiati tesbit etmiştir . fedakarlık yapmaktadır. Hal- hem gayri kanuni, hem de ga- diğini söyledi. 
lar birer cetvel halinde te alarak piyasaya sürülen da- Fethi Bey Buna nazaran yarından itiba- kın da bu fedakarlığa ayni su- yri varittir. Bazı gazetelerde Muhakeme, gelmiyen şahitle 

llıuhtarlarına tebliğ edile- ha kesif kolza yağlarını resme •en francala 20 para noksanile retle mukabele etmesi pekte çıkan havadisler yanlıştır. Me- re tebligat için kaldı. 
t. tabi tutmamaktadır. Söylendig" i haksız deg" ildir. Gece nöbetçi J' 1930 d k d'l r· p l · Gazete çıkaracak mı? 13,5 kuruşa satılacaktır. Ek- se a zammın an en ı e ı- arayı nere erıne 

ne göre, Neft sendikat ve İstan mek 9 kuruşta ipka edilmiştir. eczaneler, zabıta vukuatında bi nin istifade etmediklerini söylü ki ? 
Maaş bugün 

l\anunuevvel umumi maaşı 
verilecektir. 

dartovil kumpanyalarının da Nesim Mazliyah Ef.nin b h ? la.ücret tedabiri sıhhi yapılır.Te yorlar. Halbuki 0 zam umumi sa amış . 
'f Mühendis u ram mı . f 1 k b' ·· ·d bu kanuni vaziyetten bilistı a- sadü en ge ece ır muşterı en değildir. Bir kısım hocalara Ne kadar sabıkası olduğunu 

M. Sara 
de kolza ticaretine girişmeleri sermayesı Belediyede baremin geçen 40 kuruş y~rl:1e 60 kuruş alının~ şamildi. kendi de bilmiyor. Bu sefer 
üzeriiıe gaz sarfiyatı son derece ANKARA 30 (Milliyet) hazir~ndan itib~ren ~ute?_er ol- sı çok degıldir. Beş altı defa bnı.or Sonra dişçi mektebini ala~a- mahkemeye gelişinin sebebi, 

tansız sefareti ataşemilite azalmıştır. . .. Fethi Bey tarafından çıkarılma- mak uzere tatbık edılecegı ya- b~~çi k.aı:ın J;ıir eczan~~~ dar eden meselolerde mezkur çaldığı paraların cebinde bulun 
Gazcıların tetkıkatına gore, sı mukarrer olan ve evvelleri is- zılmıştı. Bareme mahsuben ~ev muşterın~n. ıbile gelmedıgı çok mektebin hocalarının reyleri a- masıdrr. valiyi ziyaret etmiştir. 

~Üsküdar tramvayı 
Sküdar tramvayı müdürü 
1ııettin Sahir Bey dün Va
ıtyaretle yeni inşaat hak

-a. görüşmüştür. • 

piyasada gaz na~iyle kullanı- mi "Serbest Cümhuriyet" ola- ziat yapılmı~tır. Barem tcvzıa- defa .. va~ıdır:,, . . . lınmadığı da mücerret bir id- Şahitler araııında 'bulunan bir 
lan mev~ddın yuzde doksanı cak iken bilahare fırkanın dağıl tından beledıye memurlarından Muskırat mhısar ıdare~ı ~ara diadrr. Elde mevcut talimatna- polis memuru analttı: 
kolza yagıdrr. ması üzerine "Kürsü" narnile çoğu me~nun olmuşlardır. An- fı_nd_~ e~zanelere ucuz ~spır~o meye göre fakülte işlerinde a- _ Çalınan paranın 30 lira ol 

Bu hususta yapılacak muame k d" .... 1 · cak ıbeledıye __ fen m. em_ urları bu bır ıki gune kadar verılı_ne~e miri ita salahiyeti fakülte riya- dug"unu te...ı..ı·t e ..... :.....ık. Üzerini 
1 h kk d h "'k" .. çı ması .uşunu en gazeterun d 1 b 1 1 k E 1 h ıru .... mııu 
e la ın at u umete muraca- tekrar cıkanlacağına dair bazı karardan muteessır .~r er. .. .. _aş anı ~ca tır. cza_ne e~ın ı setindedir. Gene bu talimatna- aradığımız zaman ancak 20 lira 
at o unmuş ur. . . l . . . Baremden zarar goren buy~!\: tıy~ç mıkt~rla~ı tesbı~ ed.ılmek me mucibince dişçi mektebi ho- çıktı. Sonra taharriyatı tamik e 

Suiistimalin önüne geçmek i- rıv:yet er __ ışıt?m. hk'k küçük derecede 53 mühendıs tedir:. C~mı~~tın_ kendilerıne ve caları ıhiç bir idari mesaile karı dince, paçası içinde iki lire.,, ko-
çin kanunun tadiline lüzum gö- unun ~e ta ı at yap- ve fen memu~ vardır. 1 rece_gı ~ıste uzerınden, eczane- şamazlar. Binaenaleyh emin ir.- !unun içinde 3 lira daha bulduk. 
rülmektedir. ~ ~~::~!'la.';;i ~:;:;J~':- Bareı:ı t~sı~tı fen memurla ler ıspırto olacaklardır. tihabına iştirak salahiyetleri Maznun burada itira:ı etti: 

Ik
• • • 1 bit olduğunu, şu kadar ki bunu rına verılenıhtısas tammını kal Eczacılara gece zammı mı -Olmadığı gibi fakülte reisi inti- - Yanlış efendim, ne ki, pa 

Kütüphane 
· ~Y}"ar kütüphaneler 

nasıl olacak? 
rami.ye IŞI. • dırmıştır. • ' Ank 

30 
(M'll' ) İ habına da bittabi iştirakedemez ra varsa hepsi cebimde idl • çıkarmak için vazedilen 9000 ~ 1. rı: ı 1 ara ı ı yet - s- h · d be · d r kad . sahih" Mesela 16 ıra as ı maaş a an b 

1 
' 1 . . "bet !er. Hem epsı e nım param ı. 

Paralar geri alınacak mı? rif vekaleti, memleketi
Cki bütün ilk ve orta mek
:tin okuma ihtiyaçlarını, te A~~ARA, 30 - İlk tedrisat 
'Çin bir seyyar kütüphane. vergısınden d_~fterd.~r~k bi ı:r;.~
ltıi düşünmüş ve tatbikatı- mur~arı~a ~en en yuz. e r ı -
tçilmiştir. Her mıntakada ramıyenın ~tasını mucıp .olan 
ltyyar kütüphane buluna- kanunun bırçok maddelerı tev
'c bu o mıntakanın bütün hidi küsurat kanunile lağvedil
. Plerini sırasile dolaşarıak mişse de ikramiye fıkrası baki
'1Yen bir müddet kalacak- dir. Fakat verginin esasına taal 

ı ~Yyar kütüphaneler, tale- !Uk eden maddelerin kaldırılmış 
~ ltıuallimlerin istifadeleri- olmasına ve tevhit kanunile doğ 
~in edecek bir surette ter rudan doğruya tahsilatın hazi
{ıınmuştur. Bu_ usulün biz- ne tarafından yapılmasına bina 
lıvaffak olacagı hakkında en ikramiyenin sebebi kalma
~li bir kanaat mevcuttur. mıştır. • 

&ehçet Bey geliyor Ayrıca maliye ~e_kaleti Barem 
k d b kanununun tatbıkınden sonra 

aç gündür Ankara a u idarei hususiye ve belediyeler
' tütün inhisarı umum mü 
lıehcet B. in yarın şehrimi den ve müvazenei umumiyeden 

ti maaş haricinde veril.ebilecek her 
tnesi muhtemeldir. 

hangi bir paranın ancak heyeti 
ltıi camlarının tamiri vekile kararına müstenit olaca
~11asofya, Fatih, Nuruos- ğını tamim etmiş idi. Bu itibar
Ye ve ; ire gibi büyük ca- la İstanbulda tevzi edilen22 bin 
deki adedi mühim bir ye- lira ikramiyenin istirdadı mu-
lııtan kırık camların tami- karrerdir. 
~- istenen tahsisat gelmiş- ------
ır iki gtine kadar tamirleri Namık Kemal 
~!anacaktır. 
ernei hayratın aylığı Büyük şaırın gunu 
"taaşları iadeten tahsis edi hazırlanıyor .. 
~demei hayratın evvelce Güzel san'atlar birliği, bir 

f tn toplanmış aylıklarının kaç gün sonra "Namık Kemal,, 
~aaşları ile birlikte tedi- günü yapacaktır .. 

başlanmıştır. " Namık Kemal,, gününün 
~kların elinde bomba parlak bir şekilde yapılması i

' . :Ramide 12 ya!!larında A- çin ·istihzarata başlanılmıştır. 
'I~V.ki naml_arı_ndak_i ço.cuk O gün, büyük vatan şairi Na-
e mık Kemalin hayatı anlatıla-

~;-ne gecırdıklerı bır el cak, hatıraları yadedilecek, bir 
,~ 1 

ile oynamakta iken zat onun şiirlerini okuyacaktır. 
, r bomba infilak ederek Namık Kemalin piyeslerin
e Sevki bacaklarından ve 
4~e'"n - 1 den birinden bir parçanın, bir-

>ır h agır hsluretthe ytara an-. lik tiyatro şubesi azaları tara
tı nıecru ar as aneye f T d d" ·· .. , k 
'·dlınıştır. Tahkikat yapıl- ınd~an temsı ı e uşunu me -
~ ır. te ır. 

ernivetler intihabı Tarla fareleri arttı lt . J 

b~ı_Ier cemiyeti intihabatı 
\;t1rilmiştir. 
İg ~ fırkası namzet göster-
lr,tır, 

tt~~ncı!ar cemiyeti idare 
. ~ıntihabatı dün yapıla
td· akat kanuni şerait ik
ılınediğinden intihap 7 

~ lievvele talik edilmiştir. 
i,l:o:ı:ıar cemiyeti idare he-

' 14 Kanunuevvelde ic-
caktır. • 

Haber aldığınmıza göre Siliv 
ri kazası köylerinde tarla farele 
rinin tahribat yaptıkları anlaşıl 
mıştır. Bu civar köylerin ilk de 
fa yaptrkıları zerriyata bu yüz
den tahribata uğradığı cihetle i 
kinci defa zerriyat yapmak mec 
buriyetinden kalmış isede bun 
dan da istifade edilemiyeceği 
anlaşılmaktadır. Farelerin im
hası için lazım gelen tedbirler 
alınacakur. 

ıra ar sermayenın ı bir fen memuru evvelce 50 lira t~ ud eczb~be e1 rındınkglece .no Bu mekteplerin tıp fakülte- Mahkeme şahit celbi için baş-
Nesim Mazliyah Ef. nin başka maaş 60 lira da ihtisas zammı lerın e ta ı u un u arı ul cret- sinden ayrılmak arzusu sadece ka güne kaldı. 
bir kombinezonla gazeteyi çıkar alıyo;du. Bareme göre bu me- le~~ yiıd':ı;de 50d;arn ~apma arı~a bir temenni hududunda kalır. Yangına sebebiyet 
mak istediğini öğrendim. mur 60 liralık ihtisas zammını musaa e «?_ ı ~esı zımnm a İttihazı karar salahiyeti yüksrk . 

Maamafih Nesim Mazliyah kaybetiyor. ~ıh!ı~y~ veka!.etıne v~.kub.uldu- makamlara aittir. Mektebin bu Fındıklıda b~r marangozh~ 
Ef. nin hakikaten gazeteyi çı- gu ı§<tdılen muraca~t uzerıne .':'e h ta salahiyeti olamaz." de zuhur eden ıhmal ve kaytsı_z 
karıp çıkarmıyacağı da malilm B11;f1a ~ukabil .J:ı~~emden üç kalet erkanından bır zat şu soz- us~~şçilerin bu ayrılmak me- lığı görüldüğü iddia edilen Sı-
d .. 1 . bef !ıra bır zam goruyor 1 · ·· 1 · t' Ef · d" iki · da egı dır. . · erı sox emı~ ır. .. . selesi üç sene evvel gene mev- mon . nın_ un ncı ceza 

htıısas zamları fen adamları- -Böyle bır muracaat vakı de 1 b" "'dd muhakemesıne ban1•nmıı ve 
1 'dd ı· 'h · t d • . zuu bahso muş ve ır mu et 9'G na o an şı et ı ı tıyaç an og- ğildir. Avrupanın bazı yerlerın B d f ı muhakeme şahit celbi için kal-

muştur .. b' .. 1 1 bT F sonra yatışmıştı. u e a < a 
. . . de boyle ır teamu o a ı ır. a neticenin evvelki vaziyete av- mıştır. 

Bu vazıyet.~arşıs.ında beledı-lkat bize böyle bir müracaat va- -· k b"d. Çocu .... unu öldüren kadın! 
ye çalışan muhendıs ve fen a- k' 1 d" .. .. ·· det edecegı pe ta ıı ır. <'> 

damlarından çog" unun hariçte ı So ursa .. uşdun5u0ruz:b. f h. b" Çocuğunu bir torbanın içine 

Yerli malı 
Mali iktısat haftasında 

neler yapılacaktır onra yuz e gı ı a ış ır C } "} M ht B · · 1 · 
bir işe geçecekleri muhakkak miktarı kabul etmek kimse- e a u ar ey koyarak denıze a~ ve zmır 

Sanayi birliğinde çarşamba görülüyor. Bu vaziyet tahakkuk nin aklından geçmez. l' k ağır ceza mahkemesınce 10 sc-
günü kadın birliği idare heyeti ederse belediyede bir mühendis Dün Paristen ge ır en ne ağır hapse mahkfun edilen 
azalarının iştirakiyle bir içtima buhranı baş gösterecek demek- • ' •,. neler söyledi ? Bahriye H. ismindeki bir kadm 
yapılacaktır. tir. Belediye zabıtası .. .. _ hakkındaki karar temyiz mah-

B 'çtı"mada 12 k' n ı T k , d . Dunku ekspresle Celal Muh- k . nak edilmi" bu se 
u 

1 
' anu uevve er OS un evrı tar B. Paristen ~ehrimize gel- femesınce .. ddztı. .. 1 ve dört 

cuma günü yerli mallar haftası p l" t t f "k d'I l" ~ e uç sene Belediye meclisinin terkos O ıs en e rı e ı me ı, miştir. Garda kendisini gören er ceza _m
1 

udilm" . nın başlangıcı olmak münasebe . . . . . te tır 
tiyle Darülfünun konferans sa- şırk~tı ımtıyazı!1~n feshı ha~kın eski şekline irca gazetecilere: aya nzı e • ış • 
lonuyle Galaasaray lisesinde d~kı ~arar~. dahı!ıy~de.n nafıa ve olunmalıdır "-Müsaade edin şu bagajları I 
yapılacak propagandalar görü- kaletıı:ıe gon?er~lmışt~r. mı sayayım,, demiş. Sahipsiz eşya . 

1 N f k .. 1 t t tk k t b Yakın zamana kadar ikinci · k d .. sülecek ve konferansları vere- a ıa ve a e ı e ı a a aş- Sonrada teşekkür ederek se- (928) senesıne a ar gum-
cek hanımlar secilecektir. lıyacaktır. derecede işlerle meşgul olan Be- yahatının sebebini anlatmıştır: rükte toplanmış sahipsiz eşya-
Bu konferansla~ı müteal:ıp hal Şirketin feshinden ziyade te- lediye iktısat müdürlüğüne ye- "- Parise gözlerimi tedavi nın tadat ve takdiri kıymeti bi-

ka ikinci yerli mallar sergisi sisatının satın alınması daha ni kanun mühim vazifeler ver- için gittiydim; beş ay kaldım. tirilmek üzeredir. . 
hakkındaki filim gösterilecek- muvafık görülmektedir. miştir. İktısat müdürlüğü bu Umumi ve hususi hiç bir kon- Bu eşyanın kıymetı 600,000 
tir. Bunun da sebebi şudur: Mu- vazifeleri yapmak için hazırla- greye iştirak etmedim. Şimdilik lira kadardır. Yakında bunların 

kavele feshedildiği takdirde nıyor. gözlerim iyileşmiştir. satılmasın:ı- başl_anacaktır. 
Tahsil şubelerinin nakli tasfiye muamelesi uzun süre- Ancak ortada bir mesele var. Parisin Nisteki güzellik mü- Balye şırketıne yardım ! 

cektir. Halbuki biran evvel ter İktısat müdürlüğünün birçok sabakasında hakemlik edip et- Son zamanlarda kurşun fiat
kos işini neticelendirmek lazım emirleri zabıtai belediye tara- mediği hakkındaki suale:" Ah !erinin düşmesi üzerine htiku-

Zat maaşları muhasebeciliği 

binasında maaş kişelerinin ye
ni bir ~ekle konduğunu yazmış
tık. Mercan ve Aksaray Maliye 
tahsil şubeleri buraya nakledil 
mektedir. 

geliyor. fından tenfiz edilmiyor, kağıt bu gazeteciler! diye gülmüs ve met bazı tedbirler almıştrr. Bu 
Sokak fenerlerinden üzerinde kalıyor. Zabıtai bele- Amerika seyahatini tekzip et- tedbirler cümlesinden olarak 

şikayet diye mşidi polise rabtedil- miştir.,, Balyede simli kurşun Karaay-

f diğinden bu husu~ta daha ziya- dın şirketine 40 bin lira ile yar-

Bostancı vapur iskelesi 
Şehrimizdeki sokak enerle- d .. k"I' d .. f d'l · 50 • 

. e mus u ata tesa u e ı mesı ncı sene dım olunacak ve şirketin umum 
rinden bazılarının ya hıç yan- ihtimali vardır. . 

Haber aldığımıza göre Seyri madıkları ve ya gecenin bir saa Aldıg·ımız malu'mata go··re İs- vergileri affedilecektir. Bu hal gecenlerde belediye 
sefain idaresi Bostancı vapur tine kadar yandıktan sonra sön teskilatmı tefti~ eden ··ık· . tanbul hukuk fakültesi mekte- Bir tayin 
iskelesinin bulunduğu yeri 40- dükleri görülmektedir. "f · l · d y h muS t}~ bin tesisinin 50 inci yıl dönümü Tapu ve kadaııtro heyeti fen-
50 d b · t f ·.. B 1_.,. f 1 . mu ettıs erın en a ya ezaı 

sene en erı asarru ettıgın- e cuıye ener erın yanma F .k· b 1 . d · d"k nü bu ay içinde parlak merasim niyesi fen baş memuru Nec-
d · h' ·1 .._ h ı1· t ·· 1 · · b' t 1 ve . aı ey erın e nazarı ı -en oa ıs ı e uu ma a ın apu ve sonme saat ennı u ce ve j • • . . t , le tes'it edecektir. Bu hususta ttı' Bey kadastro tatbikat 

kl. d ·1- t · t' Şı'ka'yet- katlerını celbetmı5tı. ktısadı me n senedini almak istemiştir. Ta- şe ın e ı an e mış ı. . . . h f . tam bir mükemmeliyeti temin mektebi mesaha muallimliğine 
pu idaresi buna cevaben buma- ler çoğaldığı için fenerlerin tef ışlerın sehır alkının men aatı- için talebemeyanından birheyet tayin edilmiştir. 
hallin denizden dolma olması tişi yeniden emredilmiştir. Be- n~ mu~~f~k şe·.;ı?e idare . edil~- intihap edilmiştir. Hilaliahmer balosu 
münasebetile hazineye ait oldu lediye yanmıyan veya erken bılnı:e~ı H;ın venlen_ emırlerıı; Hukuk fakültesinin memleke 
ğu ve tapu senedinin itası müm sönen fenerler hakkında her tatbıkı zımnında dogrudan dog te şimdiye kadar yapıtığı hiz
kün olamıyacağını bildirmiştir. gün şirket nezdinde teşebbüste ruya iktisat müdürlüğüne bağlı metler ve yetiştirdiği binlerce 

Trikotajcılar içtimaı bulunacak, ve icap ederse şirke bir takip ve tatbik teşkilatına büyUk adamiarm tarihçei ha-

D.. trk 1 · f b ·k 1 .. 1 . s te verilen teminat ücreti kesile lüzum görülüyor. yatları bu vesı·ıe ,le yadedile-un o 8J a rı a or erı ana· . .. . .... 
yi birliğinde toplanmıılardır. cektır. Bovle hır teşekkulun ne suret- cektir. Bazı müderrisler bu hu 

Bu içtimada yerli mallar üzerinde Tu·· tu·· n le yapılabileceği tetkik edilme- susta konferans verecekler, şim 
vaz edilecek alametifarikaların dahi- sergısı ğe başlanmıştır en kuvvetli tah diye kadar kürsü işgal etmiş es 
1i sanayi üzerinde yapacağı tesirler T.. .. .nh. 'd · b" .. ·nı ' b ı d. b ti" b" k ··d · 

Hilaliahmer kışlık balosu bu 
sene 18 kanunuevvel perşembe 
akşamı Turkuvaz salonlarında 
verilecektir. Bu balonun her se , 
nekinden daha iyi olması için 
heyeti tertibiye şimdiden fa
aliyete başlamıştır. 

Verem mücadelesi .... ··ı .. ba f b ·k 1 .. 1 b utun ı ısar ı aresı utun mı ere nazaran e e ıye za ı- ki ve kıyme ı ır ço mu errıs 
gonışu mut ve zı a rı a or er U• · • • •• •• 

1
. . . 

nu bir kısmı ıayikıyle tanınmamıı eı memlekette yetışen cıns tutun- tasr tekrar po ısten tefrık edıle- lerin isimleri ve tercümeyi hal- Ankarada müskirat fabrika-
ya için mahzurlu görmüııerdir. !eri teşhir etmek maksadile An- cektir. Ayni zamanda tevhit ha- !eri zikredilecektir. Hukuk fa- sı sahibi Ali Ulvi Bey tarafın
. Uzun ~ü~akera.t .neticesinde kat'i karada bir serıgi açmaya karar tinde iş1erinyarı yarıya umumi kültesinde ytl dönümü tesidi dan veremle mucadele cemiye

bır karar ıttihazı ıçın gelecek pazar . . B · b' d 1 · d' • · . tlm d - ·ık d f tld • d b · 65 50 lira tebelTU edı'lmı"ş günü tekrar toplanıması tekarrür et- vermıştır. 1:1 sergı ır ay e- yet e ın ıgı ve yap · a ıgr an- ı e a yap ıgın an una a- tıne , -
mi~tir vam ede&el<w- ~ılrr>·.,.ır. -,mi ehemmiyet verilecektir. tir. • ... ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ~~~~~~-~-
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1l . • [liy~t· 1 Neşriyat hayatı * Lirik ıenorıarın en cazlb•d•! ,e ~imdiki c .. fl Üs u 

. ~·.;,n umlfe.•I "11.filliyel" tir ) F ransada neşredilen mühim eserler (: llRIC:l~T~ NHFI MKıı! ~ir~tcu p~ ~kında • 
J K. J<.VVEL 1930 ( C O '. K .Ü N B E L o E 

Fransada neşredilen mühim rı muharebenin planları kendi ~ filminde göriinecektir. ><><><><><><><::ıt; 
iDAREHANE _Ankara cadde-.i eserlerden bahsetmek isterken tarafından yapıldığını, bu suret

No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, ı •. son iki üç aydır her tarafta pek le kendisinin lngiltereye pek bi.i 
tanbul. büyük bir aHika uyandıran bir yük bir hizmette bulunduğunu 

Telefon nwnaraları: eserden gene bahsetmek mec- söylemiştir. İmperator İngihe- Kocasına yalan söylemiş olmak için.. 1 2 3 " s tı 7 8 9 10 11 
htımbul 3911, 3912, 3913 buriyetini duyuyoruz. re ile kendi memleketi arasında 

- Fakat hemen söyliyelim dostluktan bahsederken en bü- Fransızcadan 1111 1 Ş A A ., Al L 1 A T 
ABONE ÜCRETLERi • N T · 1 K ki bu tatlı bir mecburiyettir. yük delil olarak bunu ileri sürü- Karı koca mes'utt, sakin bir 1 krle eğlendiğini uzun uzadıya · f _I _ _ I B /AH 

G Türkiye için Hariç içiıı İmparatorluk Almanya~ırun yor. hayat sürüyorlardı. Kocası kan anlatırdı. Bunlar da yalan mıy- , Ş t N • A N A U L U 
3 aylığt 4oo kuruş soo kurUJ pek mühim bir siması olan mü- Mülakatın neşrinden evvel sına sadık bir erkekti. Kadın da dı? .. Yalan değilse hakikaten ~ A N •• • •O R 

1 ~ :: 1 ;~ı " .. 1;~0 ".. teveffa başvekil Bulow'un ha· müsveddeleri okunmaz bir hal- şimdiye kadar kocasını aldat- bu takiplerde kendini kurtara ~ A T A. K A N 1 K,A 
- • - - tıratından geçenlerde bahsetmiş de Başvekile geliyor. mamıştı. Kadın bu hayattan ııi- bilı.ıis mi:·di?.. • -1 N A S A LA -

Gelen evrak geri verilmez tim. Bu meşhur devlet adamı- Prens Bülow her vakit impe- kayet için sebep bulmıyor, ~oca / Bir kadının hayal kuvveti -
Muddeti geçen nüshalar 10 kurut nın vefatından sonra neşredil- rator'un bir çam devirmesine sının samimi muhabbeti kendi- ne kadar müsait ise o kadar ı A B A N A Z • A N f 

Bilmecemiz Her kes tarofınJan görmehilmesini 
c~min için arzu 'e ta.lehi umuıııi 

üzerine 

SERSERi KIRA 
ıabe<e ri dahı bir kaç ıı:iin 

Elhamra sinemasınd 
irat: :'inr d \ 'jffi vdilcL:ekıir. 

ll:hct<n : Yeni FOX JL R1'AI 
4ı nk&ra "da c;ızi rırıfındiln ~· apı T•U 

lU:S.\llCEÇ'IT - Türk . Yunan 
<losıluk muıhcde1inin imza nı• 
ıa;imi - ZARO A(; '\ <eııh• 1 

ıahıssüsahnı Türkçe olarak 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler mesi vasiyetile bıraktığı ha• -a meydan vermemek için onun di sine kafi geliyordu. Bu hayat canlı surette: bunları anlatırken L A • .,. • T ,A 
için onüdiriyete müracaat edilir. ta ne kadar kıymet ve ehemmi- yeceklerin.i, dediklerini sıkı su- kaç senedir böyle sakin ve mes o bunları dinliyor, fakat biribi- • A H U ~ j L A il K A R 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini yet verilse azdır. . rette mürakabc etmek ister, hi.i ut geçiyordu. rine uymiyan cihetleri derhal ı T • L O K A N ı T A E 
kabul etmez. "Hatırat" m ilk cildinin neş- kümdar da -her halde istemi- Fakat bir tesadüf gen~ ve farkediyordu. - • 

k b ıı;mı K U R A ı• l A R ı E 1 ~~~~~·n~lı~ııf,yo~r;;-i~iii~ rinden geçenlerde bahsettik. yere - una razı olurmus. Fa- mes'ut kadının hayatını dci;;ış- Bu yalan söylemek itiyadı, , - • · - lii ::.-"." 
Bugünkü hava Müsaade ederseniz bugün de ha kat bu sefer nasılsa Başveköı bu tirmek hususunda büyük bir .e I tlaha doğrusu .c:evki kendisini bllnıecemlzln lıalledilmlş 

1 
Hu ıkfıın 

ı ür hararet en çok 14 en az 7 trratın diğer neşredilen kısım- müsveddeyi okuyamıyor, harici sir yaptı.. j de sarmağa başlamıştı. Bir ak- şekli .\l~~LEK SINEMA:-;ı-.;DA 
<l r<ct idL Bugün nızgir lodos !arından bahsetmek istiyoruz. ye nezareti erkanından lazım ge Bu tesadüf şöyle oldu. ~am hiç lüzum olmadan yalan 5 6 7 6 9 10 11 Dilber ve bOyülr arıiaı 
«erek hın açık olıcıknr. Fransız neşriyat alemi eski !enlere tetkik için havale edi- Pek eskidenberi tanıdığı bü· 5oyledi. Sonra buna pişman ol-

2 3 ~ 1 1 1 "Gastno ~~~~ris •11!1~\ •• M• 
~=======:::;;;:;;;=;;;; Alman başvekilinin tercüme ve yor. Onlar ise asıl çıkarılması la kadın vardı. Senelerce eve! mek 

1 clı1. Fak<1 t git gide elinde olmı .ı.ı •• •ı \lome. •oclt.. C'EST PARJS, 
kısım kısım neşredilen bu hatı- zım gelen yerlere ilişmc.-iikle- tepte arkadas!tk etmişler, son-'} arak kentlisi de valan söyleme nin mübdiası LUCJE, 'NE BOYtll 
ratı ile yeni bir harekete nıaz- rinden mahut mülakat Tn giliz ra her ikisi de büyüyerek koca- ffe;c ba ~ !atl ı. •ili• m il' ile beraber çevirdikleri 

Mehterler! 

har oldu. Prens Bülow'un hatı- gazetesinde cıkıyor. ya vardıktan sonra biribirlerini İki kadın biribirle •inden ge 4 • ! , ı, -ı~ -_ ı, T~:llLIKIO:Ll OYUN 
ratmm her tarafta bu kadar bii Kopan kıyameti analma~a lü görmez olmuşlardı. ' ne ayrıl d·i;:ı r. O gene kocası ile 

5 
llFlll nam muhıe~em ve muızıım fr..-

yük bir alaka ve merakla okun- zum var mı? ... İngiliz matbuatı , Senelerce sonra bir tesadüfle ,,;eçen yal nız, sade hayata av- _ . _ __ ıu.v!~~~~ \~:!? ~~X bı~ılJ:NAL-
masının hikmeti hiç şüphesiz parlamentosu heyecana geliyor. iki eski ahhap gene buluştu iar. ·det eı mi ıı oldu. Fakat yalan din !rnlı:arıdı Gazi huzurunda yapılı~ 

Cuma günü bahar kadar gü- yazılışındaki güzellik, bu hatıra Harbiye naz ırından istizah edi- Kızlık zamanlarına ait hatıra la kmek ve sövlemek onun icin - _ j_ _ resmigeçit n Türk· Yunan dostluk 
zel havanın başımda esmesi Ü- tı bırakıp devlet adamının kale lirken nazır böyle bir planın rı tazelediler. İki sı <le kendile- ı' bir ihtiyac olmuştu. Artık k~a muaheduslRin imza merasimi. 
zerine Gülhane parkına gitmiş mini kullanırken pek geniş bir mevcut olmadığını söylüyor. Ce rini bu tesadüften son <lerece sına yalan söyliyordu. Fakat . 1• • Yeni makine uyeıinde mUkAl:i 1 
tını. Dönerken askeri müzenin irfan membaından istifade et- nubi Afrikadaki muvaffakıyetin mesut sayıyorlardı. Artık biri- evvela zararsız gibi görünen ı • - '• meler Türkçe ve hın11zca •Y~ 
önünden geçtim. İki şey nazari miş olmasıdır. Prens Bülow va- tamam ile İngiliz kumanı:!anın:ı birlerini ziyaretler çoğalmıştı. 

1 
bu yalanlar sonra şu neticeye 

111 
• • •zamanda filmde görlllecckıi7 

dikkatimi celbetti. Birisi müze- si bir irfana sahip, dünyayı bi- ait olduğunu anlatıyor. İkisinin de kocaları iş yapan vardı: .. .. J"SABELLE 
nin önünde yaptıkları parkın lir bir devlet adamıydı. Hatıra- Bu suretle Alman imperatcru para kazanan adamiardı. Bitta Bir gün sokakta kendisini /J.ugıın_k11 bilmecemiz _ r. 
içine girmek ve orada duran be tı okurken müba!agasız denebi- hakikate muvafık olmıyan bir bi kazandıklarını zevceleri için i bir genç takip etti. Sonra bu Soldan saga ve f.ukarda~ aşagı Bu guzel ve uh ıözlU 
heri bir kaç ton çeken eski lir ki her satırda sahibinin zati iddiada bulunmu~ olmak vazi- sarfetmekten geri kalmıyorlar- o ence tekrar tesadüf etti. Artık 1 - Bayat degııl(4). Bır renk ' 

·· k'" ' " · · ( şarkılı operet topları tetkik etmek mum un kıymeti göze çarpıyor. yetinde kalmıştır. dı. O zamana kadar yalnız koca bu muntazaman takip hfıline ısını 4) 
değil. Halbuki bu topların üs- Prens Bülow hatıratının ahi- Bülow bütün kabahati kendi sının muhabbetiyle sakin bir geldi. Genç kadın o zamana ka 4 - Erkek (2) kaplıca ( 5 ) M A j J K 
tünde tarihleri, hangi orduya ren neşredilen kısmında kendini üzerine alarak meseleyi tamir hayat süren genç kadının haya dar kocasına hiç hiyanet etme- Beyaz (2) · ılncıauındı parlak mu,ıllakıy•ıl• 
a_it o!duklar_ı yazılı .. La_kin etrafı ikbalin en yüksek tepesinden cihetine gidiyor. Fakat AlıTlan tında bu tekrar bulu~madan mits.i. Gene de böyle bir arzusu 5- Ama (5) 

il 1 1 A b "' S ff"' d hliilc dovım ediyor. sıper te erı e çevr~ 1:'1~ş. ca .. a nihayet idbar ve sukuta süriik- efkarı umumiyesi bu vesile ile sonra başka bir değişiklik oldu. yoktu. Fakat kocasına o gün 6- u tene us e en ma G 0 S T A t: K M A N "' . 
bu yasak topları bınsı alır go- !iven amilleri anlatmaktadır. imperatora karşı infial göster- Eski ahbabı olan kadın, daima nerede olduğunu söylerken ya- (5) Bir siyah hayvan (5). 1 ı ~-
.. .. k k d 1 . 7 - Hası's (5). A N T A.. o. O R R . turur or usun an mı, yo ~sa Buna amiller demek te ne ka- mekten kendini alamamıştır. şen, neşeliydi. Denebilirdi ki, lan söylemiş olmak için bu gen 

e! sürerl~r de paslanır endışe dar doğru olur bilmeyiz?.. !m- Nihayet Bülow meseleyi ka- kız-lık senelerini taze neşesini cin davetini kabul etti. Artık 8- Nota (2). Bir Ermeni ka- - Ayrıcı duoyı naadiılerı iiı! 
sındeı:ı ~ı?. , .. . . peratorluk Başvekilinin düşme- patmağa muvaffak oluyor. o zamanın tebessümünü hala düs.müştü. O akşam kocasına dını (5). ,. GARP CEPHESİ 

Ikıncı !fÖzume ılışen şey, sini intaç eden daha doğnısu bir İmperator her vakit yaptığı muhafaza ediyordu. bir ahbabını ziyarete gittiğini 11 - Sıcak ( 4). Fidanın yav- . . 
Mehter kılı!\"ı_nda zı;rnacı ve da tek amilde aramalı. İmperato- bu hataları yüzünden bir gün Fakat onda bir fazlalık hiç söylemişti. Kocası buna inan- rusu (4). Dorı ııh•deler 
vulcunıı_n halı .. Mal~m ~a Me_h- run tahammül edilmiyen hali. memleketin feci bir akibete SÜ- beğenilmiyecek bir fazlalık var' mıştı. Kadın için asıl istenen • s· 1 7 Kanunuevvel 
ter kılıgı, e~kı ~enıçer~ _kılıgı- Prens Bülow 909 senesi yazın rükleneceği hakkında herkes ta dı: Daimfı fr.;;Ja masraf eder, şey kocasından hakikati gizle- Tıyatro - ınema M A J ı K' te 
dır ve Y enu;eı:l~r de ırı Y.a~ı da ve bir deniz tenezzühü esna rafından izhar edilen endişe ve arzuları için pek çok para sarfe mekti !. .. 
cam yarması gıbı adamlar ıdı. sında hükümdara istifasını veri kanaat kar~ı~ın.~~.tah~mdan ~.e- den birkaj;n._qlarak k~ndini g~s M k l'I .. b k . fs.B. Darülbedayi 
Halbuki müzenin . . k~~ııında yor. ragat etmegı duşunmuş ve gun termek isttyordu. Daıma terzı- e tep ı er musa a ası . tem•lllerl 
.ıurnaldavul_lçalank' ıbkı klış1 odkka~ Kayser kimbilir ne vak;tten- !erce asabi bir buhran içinde sinden, yeni gördüğü ve he- ...... c····~··"-:--··-hHm~tn:- ISTAllBUL- lfllllY81Sılı güntt ık-
dar CI iZ ve J eze 1 aş arın a ı b • b kJ d' " ' b ' t'f k b ( kıvranmı~tır. men kestirdig- i bir kumaştan azının seya a } UJ t2J 30 
k k kl 1 k k

. erı e e ıgı u ıs ı ayı a u -. tımı uı , 
oca avu ar a tıp ı es 1 me- hususunda s.ayanı dikkat bir is- Başvekil bu hususta imperato bahseden bu genç kadın bir ta- Gazi Hazretlerinin seyahati ~ ~~ ~~ da yalnız mu· 

zar taşlarını an~ı~ı:ı:'orlar. B~ tical göstermekten kendini ala- riı;e tarafından gösterilen endi- kım tenakuzlara da düşüyordu. bu haftanın en mühim haberi- alll<1 vetaleb•-
adamların daha ırısı yok mu. t H tt' h ı f · k' s,eyi tatmin ederek imperatorun Çok geçmeden anladı ki bıı eski dir. ye mahsuı 
Hele Mehterhane namına çifte mamıJ ır. a ;;1: a ~ mm ~m Bir kavuk 

11
.d b k 

1 1 
olacagını da mustafı Basvckıle tahtından vaz geçmesine birse- ahbap yalancı bir kadın olmuş- Reisi cümhurumuzuın geçti-

te ,ı en aş a şey ça amaz ar söylemiştir. , bep bulunmadığını, artık nıese- tu. Onun için yalan s?y~emek ği bütün şehirlerde halk büyük ı devrildi 
mı. Düşü~ce, malfımat, ruh ... Hü lenin kapandığını, fakat bundan bir ihtiyaç haline gelmıştı. Her bir heyecan ve tahassürle halas 1111 Sperde 2 ııblo 

Bedmestler! lasa daha bir çok mühim evsaf sonra imperatoı:un nutuk irat e- gün terzi~eı:ı, kum~ştan bahset- karı karşılıyor. Sanki memle- Tarihi piyeı 

SAHİRneQPERETİ 
tl! Meçhul Serstri 3 perde sınat , 

Fahri beyin i5tlrakile ıinema v~~ 

2 asırdanberi marııf 
Halis zeytin yılından mamul i~ 

lı:aynamı (Hacı Cemal Zade) sab~P 
!arını ııhbaı n menfeadnlı 
dalma kullanınız. ToptlD n P' 

, .. 
lıende Asma Alh N o. 77 _../ 

Allah rizası için Polis müdü itibarile hükümdar ile Basvekili derken, gazetecılere beyanatta mek te kafı gelmı:ı:'ordu. Genç ı kette yeni bir hayat başlamış Yazın: 
rü mü olur Va~i Bey m~, Kay- arasında büyİlK bir tez~t var- bulunurken a:amı dere:~<;Je. ihti kadın kendisini t_:ıkıp eden aşık gibi köylerde, kasabalarda şe- 111111\1 '.\-lüuhip zade Şark demiryolları hu· 
makam Bey mı olur, hır gece dır. yatlı olması lazım geldıgını an- !ardan bahsetmeg~ . başla~ıştı. I birlerde canlı bir hareket var. CelAI Bey ı 926 ıenesinde cııbcdiltn bil 
yaya olarak Beyo~l~ı_ı ~~zse ı Başvekil devletin mukaddera !atıyor. Bu fü~.ı~ların kendısıne1malık ol Her kes sevinç içinde çrrpını- ıuıl tarifeler mccmualiln• d• . 
d h 1 h -d k ler yantık arın fa Pangıhı inemuı }trınki >ıh •• rı· e sar oş arın a mı gorse. tını idare ederken ne kadar so- Bu hadiseden bahsederken şu ma u;ın ne ... ' - yor. bulunan ikramiyeli hu ust ... d 

11 Değil kabili setrü ihfa olmıya- ğuk kanlı ve ağır başlı olmak nu da unutmıyalım ki impn<1to- kat kendisiıın .. n.asıl mil: - Gazi adı her Türkün ruhun- günü •kt••ı komik Şevki bey sabık fe ı X. ~ni f 93 ı tarihıll ' 
cak hatta ölüleri uyandıracak mecburiyetini duvuyorsa itnpe- run mülakatına ait müsvedde- kavemet ederek butun bu takıp da ebedi muhabbet ve sevgi darölbedı:vı Hnııtarı Kınar hanım 1 d k 
kadar nara atan sarhoşları tu- rator her Jı 3,-, ~i ı, ;_ vesile ile a- nin tetkiki kendilerine havale e mefhumudur. Onun sözleri bü- Mınıkyın EL 1

1
'
1
krcümhe otılfti 

1 
bi

9
r ltibarelıısta:bıuv~, l~e9c\~~ani 111,ıO 

t k t k t da k ·mse 1 k"ld · 1 h "f j . 8 · · · . .. k 1 · f k' d d" kadının on ,,.ne ayaıı acı aca sus uraca or a ı -ıklına ge en şe ı e ve su veya dılen memur ar mu telı suret- ne sonra yanı 91 teşrınısanısın tun anaat erın ev ın e ır. d d Müdl 1 kalmadığını zannetmek bana bu devleti k .ı~ ırnlandıracak su- te ihmal göstermişelrdir. de hemen günü gününe impı:ra Muhterem reis, seyahatında, per e varyete ıns c•ııııııııııııııııııırııyııeıtııll'ıl'ıı''•:•,. 
k r r ı .. -- · · · · d ı · ı- h .. ı.. ı - d · · · •"11111111111111111111111111" 1"11 ıııı.. • pe e ım ge ıyor. rette galeyanlı nutuk ar soy le- Bunlar degıştırılmış, fakat bı- tor, Alman or u arının mag u- er tur u var ıgını saa etı ıçın •• 111111111111111111111111111111111111,.- 111111111111111111111111111 il 

FELEK mek merakından kendini alamı risi ke~~ine v~rilen m~him b!r biyeti karşısın~a. tacı~ıı,_ tahtını vakf~t~iği. halk!a . temas• ed~ek !! /ANA Do lL u ·~~: 
!nihai yordu. vazifeyı ıfada ıhma! gosternıış bırakarak kendısıne ıltıca ede- derdını dınlemıştır. Halaskarı- :: 

'enek rdcnl><ri l larbi' c mckte· Bu bilhassa harici siyasette olmaktan müte".ellit vicdan aza cek bir yer bulmak için Hollan- nı yanın~a a~k?daş ~.ib.~ gör- 55 
binde '" Kuleli li <c•indt , m ıed- pek çok kereler pek nazik vazi- bı ile beynine ~ır kurşun ~ık_a- da hududunu aşıy?rdu. . mek? mı~let ıçm ne ~uyu.~ sa: !! SiGORTA ŞiRKET( iİ 
risati "pan l lıdır nı-ııllırından \!. yetler ihdas etmiştir. rak hayatına nıhayet vemııştır. Yağmurlu, magmum hır son adettır. Bız bu saadetın vucudı !i P. 
fllnbaşı -\1.ıı Bey mupıela olduğu Fakat imperatorun en ziyade Bu hadise 908 te~rinisanisinde ·bahar günü ki cihan harbinden le ~ug~ çok _bahtiyarız. Cüm- !! ,~ 
hasıalıkıan hileşemıverek cuma gıml tenkit edilmeğe değer hareketi olmuştur. Bosna - Hersek me mağlup çıkan Almanyanı~ e~- hurıy~.tın :ııdıgı kuvvet. vatanın !i TOrklye it Bankuı tarafından tefkll eclllmlf*lr ! 
vefat eımi,ıi r, C nazesi ayDl cim bir İngiliz gazetesine verdiğ; selesi henüz devam ediyordu. ki Kayseri yapy?lı:tız, sessı~ bır her ko~esınde hararetlı kalple- !i Yancuı • Hayat • Nakliye • Kua • Oto••lıll • •n'llli1111 

kaldırılıui l\ara•·a ;ıhmetttii ılle lı:ab- mülakat olmuştur. 909 senesi yazında Bülow istifa halde memleketını terkedıyor- r~ ~yn.ı refahı ~unma~tad~._ ~a ii •aHy• sıcortalaruıı lıal,.ıl ecıw. 
rinanıııı n akloltrn mutıur. ;\lerhum İmperator bu mülakatında ! n ediyor. Eski Başvekil 908 tesri- du. zının ırşadı Turk mılletı ıçın :: Adree: ' tlacll Vakıf •aa lltaıılıoıl 
,azife,inr merbuti\CCİ iletemayıtz ec gilizleri cenubi Afrikada yap- nisanisi ile on sene sonra y~ni Prens Bülo"". bu ~kibetiı:, !\- daima nur daima hayatt~. . 5i Tılefo., letaalıııl _ 1.1! Teırrat: l•tlYal rA 
mı tı. l\rdtrdide •iİ c·s i n c be•ını tıklan ve hayli uğraşmağa mec 918 teşrinisanisini mukavese e- veldcn tahminı kabı! oldugıınu Galatasaray lıııesı •• 111111• ' · · R ıııııuıııııııııııııııııııııııııııııtııı.. ~11111111111111111111111111 1111~ ,.,ı,., ederiz. bur kaldıktan sonra kazandıkla- diyor. Bu hadiseden tam on se anlatmak istıyor. 960 at 11111111111111unu1111111111111111,.. ~111111111111111111111111111 !!""'".:ııi 

!adı. Elimi vücudüme dokun- _ Belkiys . . - - - cunda~ zihnimin içinde ne varsa labilecek mukavemctlerimi ge- fiitirastan kararan göı~el'~. 
durdukça ben kendimi çekiyor, Deyişi değişti, gözleri bir tu- söyliyebilirdim. Tam vücudü- riye bırakarak her dediğimi o- gözlerime dikti. İhtimal k1~ı1e1 
Biraz yumuşak, daha çok sert haflaştı, mü kuvvetli kollarının arasına na yaptırabilmek için biraz da· ni çok flu bir fotoğraf seYr 
gözlerinin içine bakıyor, _ Yavrucuğum.. alıp göğsünün üzerine çektiği ha hızlanabilrnesini bekliyor- gibi göriiyordu. 

- Yapmayınız... Diye kasırgalandı, belimi ve dudaklarının dudaklarıma dum. Sahiden de öyle oluyor. - Ne onlar?.. çı~' 
kavradı, bacımı dudaklarına yapı~mak için gerilip ateşlendi Kadın yumuşak bir mukave- Dedi. Ve .. Ağzımdan 

Demek istiyordum. Bu anlar ., "' k dalı k b beki d' dogru· çekti, şiddetle: ği bir saniyede, bütün gücümü metle korundukça erke a ca ceva ı e ı-: el/·' 
da o, bir şeyler anlatmaya çalışı - Ne 01- topladım, çok hızlanıyor, sabırsızlanıyor, - Çok değil.. Bir telt ş . 
yor, benim güzelliğimden, şirin yapıyorsunuz.. D d" 

d maz ı... - Ne yapıyorsun paşa, bı- .düş,künlüğ.~n. ü arttırıyor. e ım. .. . .. ., 
liğimden, cana yakınlığım an - b h ı ç b k ı ız 

. d b' r Dedı'm, tehlikeyi ben de his ıak beni!.. Bekle~ıgını .1.1 .. ız ~nm~ -. a u soy eyın ı'k
00

1e11rfl" 
vindirici bir itidalim v~dı. Bu k b h 1 - ·1 ki dem vm uyor, yıne ara a ır e 1 t' G"· l . 

0 
kadar bulan- Dedı'm kalkmak vu··cudu··mu·· sabırsızlıgın, butun şıddetılc Dıyor, ba•ı elektr 

a• umar az assas ıgı 1 e aya a- ni kaçırmak, kolunu vücudüme set ım oz en ' • - b' · d "d" 'b' il ., d • 
kadarı da paşayı boyuna kadar rıma kapanıyor, ellerimin biri- sarmak ı'cı'n fırsatlar arıyordtı. h · kadar kabarmış saran kol çemberini sıyırıp at- coştugu ır sanıye e ı ı: gı ı sa anıyor u. . ııı~ 

1 - k b'l' d"' N" · b' · · b k k mıs, eyecanı 0 B Ik' b ı· d · Y vadedıvor memnun uga so a ı ır ı. ıte- , nı tutup ırını ıra ıyor, arşını Ben de t~pkı bir sahne artisti t k-. mak için çırpındım. O, sadece: - e ıys, u gece e ım en - apmayı · 
kim de öyle oldu. Dehşetli ü- da diz çöküp ag"layan bir ses-

1 ı. Olmaz Belkı"ys Bı"lla'h ol kurtulamıyacaksın ı Her ~eye nuz' · ·b· l"m" muvaffakıyetle oy - Cancag- zım. Duramıyo- - · - ... ~ · ·· .. · uz Jtı ... 
mide dü!jtÜ, beni yatışmış, rıza le: gı ı ro u u maz. Sen benimsin! karar vererek yanına geldim.. - Soylemıyor.sun 
yoluna adım atmış, hatta kendi - Belkiys... namağa çalışıyor, n~ yapmak rum, dayanamıyorum. Artık a- · · Dedi. Zaten, böyle olduğu - Söyliyece.ğım... ,' 

1 ne koparmak ı·stedı'g- ı'mı· 1· yı"ce d k. "k'hın ı"capları ı·çı'n Dıyor, beru kollarının arasın E H d , , 
sinden biraz hos anmaya başla - Belkiys... ramız a ı nı a d • b" .. b" .. k belli idi. - .. ay ! · ·: .. it is· 

. V Akl S . d' kafamın içinde kararlaştırmak d k d" . bo<>ulmuş görmek a tutmaga, utun utun sı ış- - B-. Cahıdı aornıe 
mıs gibi .ıannettı. e.. ınca - ana perestış e ıyorum... b . et. en ımı ,., tırmağa uğrasıyor ve: _ Artık, pazarlığa gire bili- ~.. ,., 
beni bu yola biraz daha çek- Diye yalvarıyor, ayaklarımı istiyordum. Belli idi ki, paşa u ıs ıyonım.. B ık· · B Ik' · 
mek icin bin dereden su getir- yüzüne gözüne sürüyor, öpü- gece benden hiç olmazsa bir ö- . D~di, bir. h.~ml.e d_aha yaptı. Diyee in;r;~re:. eiıc~kliğinin rımÖ.edim. O, bu hale geldikçe 
meye, ~şkın ın, sevgisinin derin- yor, öpüyordu! Bir aralık, piicük almayı kurmuştu. Bunu Bır lahze duşundu~.. bütün kuvvetini toplamağa ça- beni daha çok ikaz ediyor, ted-
ıl·a_·ı·ne ı'naııdırmaya çalıs. tı. - Pekte sıcak... vermemek, verirken bile rnutla- D" .. d"'kl mı apmak d k 1 l ki ,., . . . - u_şun u erı Y lıs. ıyordu. hirlerimi. aha .. o ay ı_ a tat-

Ben Yı.ne arada bı" r.· Dedı... . ka bir maksat için vermek ve b b f t d r' k k lı ıçın u ır ırsa mı ı · .. Ben de bik edebılme ıçın serın an -
- Rôca ederim, bana aşkınız- - Musaadenızle... pahalıya satmak lazımdı. Bu- Ve ... Karar ·ıerdim: _ O;maz .. Kat'iyyen ol- lığımı arttırıyordu. 

elan sevginizden filan bahsetm.c Diyerek soyundu, bir o-öm- nun içindir ki, onu menederken E p 
yiniz. Ü zerime fenalık gelı- lek ve bir pantalon ile kaldı. bile tahri1< ediyordum. Hele, bir - vet.... maz !.. - aşa .... 

Tekrar yanıma geldi, usul usul, saniye geldi ki, p~~a et _heye- Gözlere şehvet perdesinin Diyerek hem yakınlaşan Dedim: . . •.. 
yor... ı · k ki k a e J1ırsından tıtremege baş indig' i ve her ~eyı'n feda edilir tehlikeden ko.runmak istiy. or, .. -_Benden . ıırtedi. gın_ız şey 

De<likce, kazaıı<l :mı kavbet· kork~ korka )elll uca ama c 11 v "' d d d ki · b 1 d ses' deiiişti gibi olduu.· u bir anda dilimin u- hem de en çetın, hıwttA, hqın o ıçın sız en e rste ı erım var .. 
;.ıeıneye cahalaya'll di;><ki.ııı bir için voklamalar yapmaya aş- a ı. 1 

,, , ,., 

( l llli11et)in edebf ro111•nı: 39 
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yorum. 
- Ne münasebet? .. 
- Bir arkadas gibi. .. ı.ırl't' 
Bir saniye, gö;lerini 

düşündü. . . ·? .. 
- Bir arkadas gıbı mı 

E 
,, 

- veL .. dl 
- Fakat. bir defa ıcın 

mi; f Bi ırrıed" 
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1 Mııarifte 1 

Mes' uiiyet kimde ? 
Isparta nasıl bir yer'? 
Köylünün en ziyade ihtiyaç 

hissettirdiği şeyleri 
yapmak mecburiyetinde}'iZ 

mımk kaınyoneii ıııüııakasası 
Yüksek Orınan mektebi Rektörlüğüııden: 
Bir adet binek kamjoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya 

konmuş1ur. Taliplerin şeraitin: Öğrenmek üzere her giin, münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 3 kanunuevvel 930 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on dörtte Defterdarlık binası dahilinde müesse
satı iktısadiye mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Muallimler mi iyi okutamıyorlar, 
programlar mı kusurlu ? 

1 
Bunu neticelendirmek ancak anketin cevapları 1 

tamamlandıktan sonra kabil olacaktır 
i ! 

--iilimiiiiiiiiııml...-.ı~~~---~~~~~~-

s,~:.~.~~~~~~" 
1

~B E R .Ll'"V""-,e~T z 
2 Jl3şınJa; llcvoglıı 2162 Şıı">: 

ıcen!e5i. Sirkcci'd! 1.{ühi.ir lır 
zJde hanı altında. Tel fon J,t 
2740 

İlkmektep talebesinin son nunumuzun ders program
zamanlarda zayıf yetiştiğini ve !arı, mesaisi ve talebe vaziyeti 
bunda bir parça da hocaların hakkında izahat istenmektedir. 
hissesi olduğunu evvelki günkü Darülfünunumuz bu maliimatı 
muallimlerin içtimaında maarif fransızca olarak ihzar etmekte 
nıüsteşarı Mehmet Emin B. dir. Laboratuvar ve saireye ait 
hasbühal esna5ında beyan et- bazı resimlerde ilave edilerek 
miş.ti. Dün bir gazete bu sözler matbu bir halde Londra elçimiz ' ------------
den muallimlerin müteessir ol- vasrtasile yakında gönderilecek 
duğunu kaydediyordu. Bizim tir. 1 •• 

y~ptığ~ız ta~.kikata nazaran Avrupaya gidecek talebe 1 ı· • 
böyle hır tcessure mahal yok-
tur. Haber aldığımıza göre A vru-

-ı 

l 
1 

Dün kendisile görüştüğü- paya gidecek lise mezunlarrmn ..........
müz maarif emin muavini Fa- imtihan evrakının tetkiki veka- 1 
kir B. bize şu izahatı verdi: letçe ikmal edilmiştir. Üç gün ı 

- Muallimler müteessir ol- sonra İstanbul maarif emaneti- lspartada halı iplik fabrikası İ 
muşlarsa haksızlık etmişlerdir. n.e l~az:ı~an 29 ~fendinin isimle-ı Isparta, (Hususi muhabiri- ruhuna sindirmiş bulunan bankl 
Çünkü henüz kat'i bir netice rı bıldırılec~k~ır. . . mizden) - Tabiatin bütün gü- müdürü Haki Bey ile bütün 
Yok~. . . Bu lahıt kimın ? zelliklerini sinesinde tophyan memleket iftihar edebilir. 

Musteşar B. ahıren ılk mek- . . • • . .. Isparta görülüp te söyleneme- . . 
tepler arasında bir anket açmış Şarkı kadım asarıatika muze k . k. lm k .. 1 Sıhhat ve zabıta t!ilen 
tır Bu ankette talebenin niçin sinde bulunan eski somaki lahit mb. e T~mk anıh~d. ıyGaı:ı: çol guzle Vilayet dahilinde müstevli 1 

· l · d b" · · ·· · d b 1 ır ur şe rı ır. uze mem e . . 
ve ne şarait altında böyle ye- erınb en dırıı•~ıln uzerın eB.u u- ketimizin gül ve bülbül diyarı o ~ır hastalık yoktur. Kuvay.ı m~l 
tiştig-i belli olacaktır Anketin nan azı e aı e nazaran ızans 1 b h" h k . d lıye zamanında cephe vazıfesı-. · 1 d K · an u şe ır are etı arz an ve . .. İ . . 
neticesi yakında belli olur zan- ımparator arın an onstantıne ·ıı- h k. kk" d - nı goren sparta kendıru kur-
nındayım Esas itibarille mual ait olduğu zannedilmişti. mı kı areliattadn tlera ıye og taranların yürüdüg"ü yoldadır 
• · - M"' · d · b h ru uvvet a ım ar atmıştır. . . .. . · 

!imlerimiz vazifelerine ihti- k"k uze ı aresı u .usust~ te~ Memlekete ait her işte olduğu Her~es ışı ve güccu ıle .meş~l 
mamkardırlar ı at yapmış ve netıce o ara "b" b 1 d" . l . . b d oldugundan vukuatı adıye bıle 

· bu lahtin Konstantine ait olma- gı ı e e ıye ış erının aş~ a çok enderdir. 

rire -lsken~eriye 
postası 

(Aııknra) vapuru S )J 
2 kuııu·ıue\ 1 el a 

saar 1 O <! ı Cıılata nhtımın· 

dan kalkarak \'arşaınlxı :;alı;ıhı 

lzmir"c per~cmhc sabahı l'i· 
re"ye cumnrtcsi s:ılıahı isken 
deriyc're Yaracaktır. l,;kcn
deriye"den Pazartesi 1 5 df 
kalkacak Çıı~amlıa Pire'yede 
uğrayarnk J>erşemlıc ltanlıul"n 

gelecektir. 
tsı-a:\Dl~:RIYb"DF.:\' aktar

ma PORTSAİT için de Ewa 
kabul olunur. 

Ne kadar mektep ve dığı anlaşılmıştır. da genç İspartalılar çalı~mış . . . . 
B l•ht" k" "t ld - h ve muvaffak olmuşlardır. Şeh- Vazıfesıne yenı başlıyan valı 1 Ay ~Talık su·· r' at 

t l b ? u a ın ıme aı o ugu e- Ahın D B f d" a e e var. ·· b·ı· kl b _,__ .. rin tanzim edilen müstakbel et urmuş eye en ıye 1 
Maarif vekaleti eminliklere 

bir tamim göndererek mmtaka
ları dahilinde kaç lise, orta ve 
san'at mektebi ve bunların ne 
kadar talebesi bulunduğunu sor 
muştur. 

Istanbul maarif emaneti ya
kında bu malumatı ihza:r ederek 
vekalete gönderecektir. 

Maarif müsteşarı 
Maarif müsteşari Mehmet 

Emin B. dün maarif emanetine 
gele~k bir müddet meşgul ol
muştur. 

Darülfünun hakkında 
resimli malhmat 

Londra Darülfünunu beynel
milel bakalorea komisyonu ta
rafından İstanbul Darülfünunu
na gelen bir tezkerede Darülfii 

Tevfik Rüştü B. 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

miştir. Meıb'us Mahmut, Nec
mettin Sadık ve Asım Beylerle 
kalemi mahsus müdürü Kemal 
Aziz ve Milano konsolosu amir 
Beyler vekil Beye refakat et
mektedirler. Tevfik Rütşü Bey 
i~tasyonda, hariciye nazırı M. 
Grandi, Türkiye sefiri Suat B. 
ve sefaret erkaru, Bulgar sefiri 
M. Volkof ve hariciye nezareti 
erkanı tarafından teşyi edilmiş 
tir. 

nuz ı ınmeme e erdilJCr, mu- ·1 lan t 1.. · ·· 1 
ze müdüriyeti bu hususta tetki planı ve haritası üzerinde çalı- naı ? ~parta ta uru? guze postası 
kat yapmakrtadır. şan belediye şimdiden yaptırdı- ol?u~unu bır kere daha ısbat et (Mersin) vapuru 2 kanu -
- . . ğı park ve yeni yolları ile şehre mışttr. 

Mıllet mekteplen güzel bir çehre vermiştir. Ispar HAYDAR nuevvel salı 17 de Sirkecl:len 
tad b ·· · · k "k ı Gelibolu Çanakkale Küçiik-Yakında t~aanbul vitayeti mil a ugun ıçın e sı o an an-

let mektepleri idare heyeti içti cak bir şey varsa o da asri kon yeni müdür geliyor kuyu. F..dremlt, Burhaniye, 
ed k · h fi l k foru haiz bir oteldir. Ayvalı" a '<alkacak ve dö-

ma ere yem ar er e 0 u- • hf"l Sanayı· ve Maadı"·n Bankası- " 
b·ım· 1 · Yeni yapılan asken ma ı .. Al ı · ki 

yup yazma5mı ı ıyen erın burada mevcut cemiyet hayatı- na merbut fabrikaları islııh v~ nuşte tıno uğ a uğra yara ır. 
931 senesinden sonra hiç bir va k 1 _ .1 1 takviye etmek uz·· ere banka ım Azimctte Gelibolu için ylik 
zifeye alınmıyacaklarmı ilan m yü se tmege vesı e 0 muş- alınmaz. 
edecektir.Maamafih bu seneMil tur. sanayi şubesi müdürlüğüne •-------------
lct mekteplerine devam edenle Fransanm tanınmış mütehassıs 

Hakiki Ispartalt neresinden la mda M B t t · ı rin miktarı gitikçe artmakta- r n · o en ayın o un-
belli olur! muştur. 

dır. 
Memleketinde ~o~ı;p. b~yü- Memleketimize davet edil-

Mülkiyelilerin balosu yen her ~sparta~.ı .. ıçtıgı _ _ıyı su- miş olan M .. Boten Ekol San
Mülkiy mektebinin 53 inci se yun demır _ve ~u~urt murekke- tral mezunlarından olup bilhas 

nei devriyesine tesadüf eden 4 batı~d~n dışlerının beh~mchal ı:a makine, elektrik ve mensu·· 
kanunuevvel perşembe akşamı r~ngı~ı kaybeder .. Bu sıyahlık cat işlerinde mütchassıstır. 
Ünyon Fransezde bir balo veri- d~ş~ zı~~n .v~rmey.ıp yalnız .ren Bankaya merbut Uşşak şekc:· 
lecektir. Baloya şimdiden bir gıı;ıı deg~.ştırır .. ~~~mi neşelılıve fabrikasmm istihsa15.tı gelecek 
çok zevat davet edilmiştir. daıma guler yuzlu ~parta yı sene 800 vagona iblağ oluna-

dişinden anlamak kabıl olur. caktır. 

-~-.. --
Nihayet yakayı 

ele verdi 

Sıçan Hüseyin neler 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşevketpaşa) vapuru 
2 kAnunue~vel Salı akşamı 

Galatı rıhn!"llındın Zongul
dak, lnebolu , Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rlze'ye 

kalkacak ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Onye, Samsun, Sinop, 
lncbolu, Zonıı:uldı~a ufraya. 

te Yeni Açılan Lisan Kursları 
Tür~çe. Fran>ııca. lngilizce, Almancı, ltalyanca. \,panyolca v. < Ji,an.ın.la • 

Kayıt Muamelesi Başlamıştır 
( T~:CRÜBl: lJERSl MECCANJ·:'-lDIR 
( Anbrn:\lerkez Han-HJcı Bayram caddesi· lstanbul 35h lstikl.il c1ddc" 

><>O-C:<>c:><:=<><><><x::< • X><X>O=C=C=O<:>-'"V"'V"V"\C=C=<x: 

31 baş öküz münakasası 
Pendik Bakteriyolojihanesi mü

dürlüğünden: 
l'cnJık Serum d:ırüli.stihzarı:lJ 1Li1.umu olup alı.:nr münakctıia ile 2.J. k!

nunuc\\cl 9~0 tırihinde lhale-i t1karrür eden 31 baş ökuzün şartnaı.ne;inl 

görml·k i~in her ~Uıı V.; verrnezt: t'llip olınların yc"mi ihale olan 21 ki· 
nunue\ rcl 9!l0 tı!rİıı!n! ınüs:ıdif çar$ımba güniı saat 14 t~ defterdarlık 
binastnd:ı l\lüessr~Jtı iktisadi,·e müba\•aı kom:syonunı mür.acaat eylemeleri 
il:\n olunur. 

~n i~i ~a~ ijtüz nıünatasası 
Pendik serum darülistihzarı 

dürlüğünden: 

•• mu-

Pendik serum darulistihzarına mukt;ızl on iki ba~ öküz J k~

nunueYvel 930 tarihine mlisadif çar~:ımba günü saat 14 de iha. 
lesi icra kılınmak üzre aleni münakasaya konulmu~tur. Şartname

sini gö•mek için her hriin ve itaya talip olanların da yevmi ihalede 
lstan bul Defterdarlıhıtı binasında müessesatı iktisadiye mubaraat 
komisyonuna mlıracaar eylemeleri. · 

Deniz levazım . saltnalına 'oınis1ouun~an: 
550 tun ~:kstra Rckompoza kömuru 1 kAnunuc,·vçJ 9JO pa

zartesi günü saat 1 ı de kapalı ır.arfla. 

Yukamla yazılı 5500 ton Ekstra Rekompola köınur 1 kAnu
nucvvel 9,10 razartesi güniı saat 11 de kapalı zarfla teklif edile
cek fiatlar muvafık görüldiiğii takdirde ihale edileceğinden şart

namesini almak isteyenlerin her gün \·e itasına talip bulunanların 
da yevmi ihale ıı;ün ve saatında Ka:ampaşada deniz levazım satın· , 
alma komisyonuı11 müracaatlarL 

Jandarma imalatha 
nesi müdürlüğünden: 

19480 · 21760 takım S<rbuş v 
tozlugu ile beraber yazlık elbise 
biçki ve !maliyesi paZlrlıkla muba· 
yaa olunacaktır. 

2-12·930 salı günil uat 14 tt 

Gedlkpaşada Jandarma lmalAtnanı 
sinde yapılacaktır. Ş1.rıname imı!At 
haneden verilir. Tali[l.ler teminatla· 
nnı beraberinde gaıirmeleri la1.1mdır 

Z AY t 
Namıma mubıırrer imzamı çal 

dırdım. Hükmi! olmadığını lllı 

ederim. Hınn H Tahir 



• 

6 

-PAGEOL 
Prostat it 
iltihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

<Jut mllliter 

~-

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

~""" taaffilnil bevlldlr 

r~siri seri ve esaslı 
"lebevvühin evcaını 

ual• ve bütün lhıi· 
l!tı meneder, 

MÜPTELA VE MUZT'ARIP OLANLAR fçJN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFlDlR 

Parts hastaneleri mütaahhldl: Şatlllen MOe8Seseaf' 
I!> büyük Mükifal ·bilumum eczanelerde satılır. 

J 

ıstan~ul it~alat ~ümrü~ü mü~irli~in~an: 
Dökme K. Eshabı tarafından gümrüğe teııkedilen tehi mu-

1vva kutu "parça halinde satılacaktır. Bilvezin teslinT 
3 Cuval 63 Hasarsız yalmkat pamuk ipliği, 
4 S. 96 Demir çivi, 
1 S. 25,5 Hizar testere, 
1 S. 93 Vidalı demir, 
1 S. 70 Yağlı boya resim,. 
3 S. 20 Fotoğraf camı, 
1 Balya 145 Pamuk mensucat, 
1 S. 40 Nikel ciJalı kanepe aksamı, 
1 S. 77 Çivi, 
1 S. 6 Kokulu sabun, 
5 S. 413 İpekli, pamuklu mensucat, 

37 Adet 1,440 t pekli mendil ve atkı, 
1 Çuval 110 Tane mısır, 
8 S. 304 Zift mamulatı, 
1 Arlet 43 Dökme demir radvetör, 

Balarla muharrer 15 kalem eşya 29-11-930 ve 1-3/12/930 
1rihlerinde İstanbul İthalat gümrüğü satış komisyonu tara
ndan satılacağı iJan olunur. 

Darülfünun mü~aJaat ~onıisJonun~an: 
Tıp fakültı> i iÇ'n: EmJye tabak ve ~airc. Listesinde muharrer 

oldı..gtı uze 'l'. 
P•ıti<ka, tiilbent. makara, dii~me ve saire. Mevcut ve memhur 

nilmunclcri veçhile. 
Fen fakülte;! ve laburatuvarlan için: Eczayı kimyevlye. Mu· 

<addak listelerinde muharrer olduğu üzere. 
Tıp ve Fen fakülteleri için lüzumu olan ba!Ada gösterilen 

levazım ve eczayı kimyeviye kapalı zarf usulile miıbaya etliler.ek
tir. :\Iünakasası 10-12-930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 tc yapılacaktır. Taliplerin şartname ve memhur numune ve 
listelerini görmek üzere her gün öğleden sonra Darülftinurdı 
mübayaa komisyonu kitabetine müracaalları ve teminat akçelerini 
miınaka5a gününden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi 
etmeleri ilıln olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden: 
Diyaribckir nümune hastahanesine alınacak 60 kalem ilaç ve 

ıbbi malzemenin kapalı zarf usulile yapılan münakasasında ta 
.iplerin teklifatt haddi Iayik görülemediğinden mezkQr ilaç ve 
tıbbi malzemenin pazarlıkla alnunasma karar verilmiştir.3-12-30 
lerşembe günü saat 15 te pazarlıkla münakasasr vekalette yapı
lacağından taliplerin şartnamesini görmek üzere içtimai Il"Uave
ıet umum müdürlüğüne ve İstanbul sihhat ve içtimai muavenet 
nüdiirlijğilne müracaat etmeleri. 

Erzak 
ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere Bah,.,köyünde kAin yüksek orman mektebile orman 

ameliyat mektebinin altı aylık erzak ve levazımı saircsi kapalı 

zarf U>ul!le mllnakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartnamelerini görmek üzre her gün ve münakasaya 

i:trak için de yevmi ihale olan 10 kAnunuevvel 930 tarihine 
musadif çar~ambıı gıinü saat 14 de Defterdarlık binası dahilinde 
miic<'esatı iktisadiye mlibayaat komisyonuna gelmeleri i!An olunur. 

25000 kilo kırmızı sellüloz kağıdı 
m ünakasasının taliki 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

24- ı ı 930 tarihinde icra edilen 2!1,000 kilo kırmızı Sellüloz 
kağıdı münakasasında tüccarın verdikleri fiat haddi lılyık görül· 
mcmiştir. Bu sebeple bpalı zarfla yapılacak olan, mezkör müna
kasa 6 kAnunu~Hcl 930 cumartesi gününe talik olunmu~. Talip
lerin o giin sa.ıt 11 de, en son liatlarını havi tekli! ve itibar 
mektuplarile Galat da mi.ıbayaat komisyonuna mi:racaatları. 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 
Mı.ıhtelif madenlerden kalma Zeytinburunundalı:l cürufun tasfiyesi 

50 ton saf yumuşak kurşun 
18 kalem muhtelif kimyahane malzemesi 

30· l 1·930 ve 1-12-930 tarihlerinde münakısası yapılıcaRt i!An 
edilen yukarde yazılı üç kalem malzemenin llAnını .. Milliyet,, ga· 
zetesi ııeşretmediğindeıı ihale gününün 26.a. 930 tarihinde ıalilt 
edildiği ilan olunur. 

• • • . . ... ""'" 

ı •>205 paket muhtelli eb'atta ağaç .vidası 
KapJh zarfla 13· 1 1-9;30 tarihinde munakasası yapıl~ca~ evvel• 

ec ilan edilen 19205 paket ağaç vidasıı'.ın şartnamesın~e yapılan 
tadilat sebelıile ihalesinin 26· l 2·930 da ıcra kılın;u:aıı ılnn olunur. 

:'l!ILLIYF:T "930 

• 
Iktısat Vekaletinden: 
Ormancılık tahsil etmek üzere Ve

kalet hesabına Ecnebi memleketlere 
müsabaka ile on efendi gönderilecek
tir. Bu efendilerin nerelerde tahsil 
edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerın müsabakaya dahil o
labilmesi için aşağıdaki şartları haiz 
bulunmaları lazımdır. 

A-Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 
B -Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nüfusa 

ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C-Yüksek Orman mektebinden mezun olmak, 
O-Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten mu

saddak bir kefaletname vermek, 
E-MüteehhiI olmamak, 
F-Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamüssıhha 

olduğu tebeyyü etmek, 
G-Tahsil müddetince askerliğinin tecil, edildiğine dair 

mensup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, 
H-Memuriyetten azil edilmiş olmamak, 
2- Yukarıdaki şartları haiz olan talipler müsabaka

ya girmek üzere istida ile Vekalete müracaat edecekler 
ve Vekalet talipler arasından müsabakaya iştirak ede
cek namzetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine 
tebliğ edecektir. 

3- Müsabaka Ankara'da Vekaletçe intihap edilen 
hey' eti mümeyyize huzurunda atideki gurup derslerden 
yapılacaktır. 

1- Ormancılık nebatatı ve eşcarın tavsifi, 
il- Silvikültür, ilmitürap, intifa ve tekneloji, 

111- Amenajman ve tekip; 
iV- Hayvanat, haşarat, emraz, 
V- Topoğrafya, riyaziye, 

4 - Lisan imtihanı Alaman' ca, Fransız-
cadır. 

Bu lisanlardan birinin intihabında talip 
serbesttir ve yukardaki umumi ders gu
ruplarından müsabal<ada muvaffak olan
lardan müsavi şeraitte bulunanlardan lisa 
nı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenle
rin uhdelerinde memuriyet mevcut ise 
A vrupa'ya hini izamlarında memuriyetle
rini terkedeceklerdir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek olanla
rın Ankaraya azimet ve avdet ve müsaba
ka vaktındaki masrafları kendilerine aittir. 
Yani bu ınüddet zarfında mezun addedi
lirler. 

7 - Müsabaka imtihanı l kanunusani 
1931 tarihinde icra kılınacağından b11 şera
iti haiz taliplerin nihayet 15 kanunuevvel 
930 tarihine kadar ba istida Vekalete mü
racaat eylemeleri ve bu ilandan evvel ve 
muayyen müddet geçtikten şonra vaki 
müracaatları nazarı dikkate alınmıyacağı 1 
ilan olunur. 

• 

:co-=~~====--~-==~ 
Otomobil ve bilumum boya 1 

• ve döşeme atelyesi 

Resul Bey oğlu 
Ahmet ve Ihsan 

Almanya ve Paris lıoya müesseselerinden dip!cımalt 

Atelyeınizi ziy lret ermeden haşka yere müracaat etm· yiniz 
Taksim kışla<ı geçidi No. 9 

ec:CM.ıt94N 

.. ••••Muhterem ehaliye ilan•••••• 
ı Bilumum sigorta ~irkeılerinin, uhtclerinc dü,en ağır ve külHı·eıli ~~ 

ve mütenevvi masraflar yüzünden 19~1 senesi zarfında gerek tak· ~~ 

vim gerekse ne şekilde olurs1 'Jlsun herhangi bir rek!Am tabı ve • 

tevzi etmemek husununu aralarında kat'! sureıce kararlaştırmış ol- i ' 
duklarını ehalii muhteremeye arzeylemeği vecibeden addedcriı. 

...... Türkiye Sigortacılar Dairei Mcrkcziyesi .. -Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı .... .. ...... ~ 

~evlet ~enıirf olları umum i~aresin~en: 
18 Kılnunııevvel 930 perşembe günıı saat 14 tc nıtisabaka i:, 

hareket ~akirdi alınacaktır. 

3 ı 8 ile 32;1 arasındaki doğumlulardan her Turk tcb:ıa-ı mü,;t· 
bakaya kabul edilir. Askerlik yapmamış olanlar askerliklerini ya· 
pıncaya kadar tcsçil olunmaziar. 

imtihan 1 laydarp:ı~a, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Afyon, Kony;ı, 

Fevzipaşa, Samsun merkezlerinde hareket miifcttiileri tar;,fınd;ın 
yapılacap;ı için mdracaamameler i~bu miiktti~liklerc ı·erilecektir. 

lmtih;ın hesaptan tenastip, co.ı;rnfya ve tarihten T"rkiYc ve 
Türklere ait kısımlar ve kirahettcn yapılacaktır. · 

.\ltis:ıb:ıkada muv:ıfbk olanlar 40 lira maktu ıı.:retlc id:trc.:~ 
münasip ~öriikcck vaz:ıi[te sitaj ~ördukten sonra iiPlendifer nı<k· 
tebinde okutturu!ıırlar. \lektepte iken iicr~tleri, ia~· ma<rar!a'l 
idarece verilecc~inden 20 liraya tenzil ve nıurnffakiyctlc mc~tcp· 
ten çıkanların ücretleri de 50 liraya ibh\ğ olunur. 

idare ctibbası tarafından muayene edilcreL: vazifeye ka!ıul edi· 
leceklerden m~kt~p t.ısLiiknam ~si, nlifu; teskereleri, askeri 
vesikalar, mahalle ve zabıta hüsniihal ilmühaberi aranılır. Ayrıca 

da şimendifer mektebini ikmalden sonra liç sene devlet dcnıir 

yolları hututunda çalışacağına dair Noterden musaddak ve bir 
kefil gösterilerek 200 liralık taahhiitname alınır. 

Yalnız istasyonlara gönderilen şakirtlcre idare ancak bir yaıak
lık yer gösterir ve şakirt yatağını kt>ndi tedarike mecburdur. 

imtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebi füanına vakıf 
olanlarla bekArlar tercih olunur. 

Şimdilik ihtiyaç olan ıo kişi alındıktan ~onra diger muvaffak 
olanlar bllahara lüzum hasıl oldukça adreslerinden aranılacaktır. 
Gerek evvelce müracaat edip milsabakaya ,intizarları şifahen Ycya 

tahriren tebliğ olunanlar ve gerek yeniden talip olanlar bu i!Anda 
bildirilen yerlere müracaat etmelidirler. Müracaatlar 17-12-9.30 
saat on dörde kadar kabul edilir. . . " 
~evlet ~emirJolları unıunıı nıO~irli~in~eu: 
Eskişehir fabrikasında istihdam olunmak şartı ile elektirik kay· 

nak işlerinde mütahassıı bir işçi daimt olarak yevmiye aznıni 
460 kuruşla tavzif edilecektir. Talip olıınların imtihanları icra edll
mek üezre An kara' da cer riyasetine ve Haydarpşada işletme müfet· 
tlşliğine müracaatlarL 

• • • 
Yerli 125,000 adi tuğla, 39,000 Marsllya kiremidi ve 4.ooO 

mahyelik kiremit kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
l\1iinakasa 15· l 2·.lO pazartesi günü saat 1 5 de Ankarada De, .. 

Jet Demiryolları ldartsinde yapılacaktır. • 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif meknıpl:ırını ve mu,·;ı~ 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa korni-· 
yonu katipliğine vermeleri lAzımdır. i 

Talipler münakasa ~artnamelerlni "2 ,, iki lira mukabilin<~ 
Ankarada ve ~:skişchlrde ve llaydarpaşada idare veznelcrind~11 

tedarik edebilirler. . "' . 
, ·e 

Hatlarımızda kullanılacak olan 10(),000 kayın 40,000 nıc~ 
ve yine 9945 tane meşe makas traveslcrinin kapalı zarfla :ıyr 
ayri münakasaları 1 O birinci kAnun 930 çarşamba günli saat ı St•'11 

itibaren Ankarııda devlet deıniryolları idaresine yapılacaktır. 
Münakasalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv•~k: 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kAtıP 
Ji~ne vermeleri !Alımdır. . ·ı 

Talipler bu üç münakasaya ait şarmamelerden her bir ıııull• 
1 

d 
·'l 1 

kasaya ait olanı beşer lira mükabilindc .Ankarada ve Hay arpll~· 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Hiç beklenllm!JdlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~Sil 


