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ı En büyük hakemin hükmü! 
1 Gazi Anadolu yaylasından ve Karadeniz kıyıların-

dan geçerek dün 111tanbula geldi. Trakya ve Akdeniz üs 
tiindf'n Ankaraya doğru yoluna devam edecektir. 

Gazi halkın nabzını tutuyor. Şimdiye k'adar hafif ve 
ağır, nasıl bir hastalığa teşhis koymuş olduğunu bilmi
yoı·uz. Hükmünü İstanbulda mı, lzmirde mi, Ankarada 
mı vereceği henüz tahmin edilemez. Fakat bu hüküm 
inkılap Türkiyesi için yeni bir dönüm noktası olacaktır. 

Bu hüküm hiç kimsenin menfaati için değil, halk ve 
f memlekf'lİn ınenfaati için verilecektir. 

Ona inanmış olduklarını söyliyenler hiç şüphesiz 
kendi düşünüşlerinin zıddı da olaa bu hükmü dinliye
ceklerJir. İçlerinden, halk gibi, vatan gibi, onu da inkar 
edenler ise düşecekleri çıkmazdan kurtulmak için bin 
fesat deliği arayacaklardır. 

Gazi halkı dinlenıcsini ve görmesini, en çetin buhran
ların tedbirlerini bulmaunı bilir ve gariptir ki, her biri 
milleti ağır tehlikelerden kurtaran bu tedbirler, eskiden 
beri, yalnız bugünkii muhaliflerinin işine gelmemiştir. 

Muhalefeti şu fırka, bu fırka, herkes bırakabilir: İ
kinci grup ve Çerkes Etem artıkları bir türlü bıraka· 

1 maz. Gazi bunların kör kafalanna söz anlatmak için de

1 T R .. t .. B . uş u . 
Hariciye Vekilimiz 

1 yarın Sofyadan 1 

İstanbula gelecekler 

Tahdidi teslihat konferansı
na i§tirak eden heyeti murahha 
samız reisi hariciye vekilimiz 
Tevfik Rü§tÜ B. yarın şehrimi
ze gelecektir. 

Dün Tevfik Rüştü B. den ge
len bir telgraf ta bunu teyit et
miştir. 

Roma, 1 ( A.A ) - Türkiye , 

1 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Türk hudutları dahiline girecek otan Hıııhayyel kürdistanm mezarı Agrı 

B,, M. Musoliniye aşağıdaki T h s f• H 
telgrain~m_~yi-çekmiştir: a ran e ırı·mı·z u·· srev 
"- Buyuk dost .memleket , 

topraklarını terkederken Roma 
da gördüğüm samimi ve hara
retli kabulden dolayı bir kere 
daha teşekkürlerimi takdim ve 
minnettarlık hislerimi. arzeder, 
ihtiramatımın kabulünü rica 
eylerim.,, 

Beyin mühim beyanatı 
İran, cenuptan tavziata mukabil Ağrı 

hududunun tashihini kabul etti ğil, halka ve gençliğe yine en doğru yolu göstermek için 
dolaşıyor. 

Gazinin tedbirlerinde en canlı vasıf, memleket ve M • • b d 1 Ağrıda tek şaki bile yok; kürdistao hayali ebediyen 
halkın ihtiyaç ve menfaatlerine uygun, tam ve yerinde U a e e Ağrıda defnedildi; Türkiye-İran menfaati müşterektir 
olmaktır. Büyük vatan adamı ve şefi olduğu için, tedbir Refikalannın hastalığı münasebeti 
ararken, ~ndelik politikayı, hele sokak politikacılarını le mezunen tehrimize gelen Tahran 

T l" "b d l büyük elçimiE Hüsrev Bey Başvekil 
düşünn1ez. a ı mu a e e ismet Paıaya arzı hürmetle lran 

J Gençliğin ve halkın candan emniyeti Gazi ile beraber komı' syonu iıleri hakkında tifahen malıimat ve • ·ı • • • d kul w h"km•• •• • •t k izahat vermek üzere evvelki arün An 
gezıyo\· ve ı cısının e can agı onun u unu ışı me Mlincimiz sarayıı tririyor/ar L~. ı ... • • d' ? KiU"aya gitrniı ve bir gün sonra ıtan 

l'. için sabırsızlanıyor. !ardır. reısı ne IyOr bula avdet eylemittir. Hüsrev Bey, 
~ 4kardan aşalı: Gazi Hz. Trabzon- Ay!ardanberi aklı ı.elime yolunu şaşırtan sisin dağıl- Bu sırada piri azam Abdül- kendilerini ziyaret eden bir mul'a.r'-
~Q /!turken, Trabzonda Türk oca- ma ve dağıtılma zamanı gelmiştir. Azgın dişleri arasın- hak Hamit B. de gelmiş bulu- Altıncı tali mübadele komis- ~=b:ı~~~,ı;:r:';"eçhi Rit " 
• q~an çıkarken, Samsunda hlika- · cimi km lı d M ·1 h G · H ··~ da halkın etini kemiren kurtlar ay ıgw açı a ... nuyor u. umaı ey azı z. "0"'' ıvr=s soka<Yındaki yerle"-., konaxından çıkarktn, Samsunda - , '" " Tu'"rk İran dostlu " MİLLiYET ne sarayda intizar etmı~tir. k · - · b" · - b 
""---""===.,!,g~ez~e:,,:rk~e;;:n===========~============~;;;;;;;;;;;~~= ' :ne ışını ıtır- "-Şark komıumuz dost lra ı., - Reisicümhur Hz. nin şehrimi- mıştır. lığıle samimi münasebetimiz dosıl~k 

Bugu .. n Reı·sı·mı·zıe başbaşayız.. zi teşriflerine gören limandaki Reis Kont Ha- yolunda gittikçe kuvvetle,mektedir. 
bütün vapurlar bayraklarla do- milton komisyo Müceddit bir hükümdar olan Şah 
natılmıştı. Büyük Reisimizi gör nıuı faaliyeti Pehlevi Hazretlerinin Gazi Hazretle· 

h kk d t 'd rine olan hürmet ve muhabbeti po~ 

G V 1 -:- B 1 d' . r·· k ... mek arzusunu duyan halk Dol- ~ m a a 1 e - derindir. lrkdatlık,, dindB§lık gibi ra-azi Hz. bugiin i ayetı, e e ıyeyı, ur ocagını, mabahçe nhtımını doldurmuş- kı beyanatta bu- bıtalara istinat eden bu samimi mu-

D 
lunmu•Wr : habbetin menbaı hiç fÜphesiz Şah 

arülfÜilUilU ziyaret Ve halkla tefficlS buyuracaklardır tu. Gazi Hz. vapurda iki saatten " - T~mamile :::~e:!.ı.~::".ı!1:~:\~d:f~d:ü::v!: 
~ Ç l fazla kalarak kendilerini karşı· yerleşmış olma- cih icraat ve temayüllerinde, meknuz! Tahran BliyOk Elçimiz Hüsrtv Bty 
tisicümhur H,;, İstanbulda 4-5 gün kalacaklar sonra,Trakya, anakka e, layan zevatla görüşmüşlerdir. mıza rağmen dur. , • " ,. -· 

B B l k • A d İz · ' bir kaç gündür Türki~,e lran dostluğu, .bu dostlu• beraber ılelebet topraga gommuttör. 
' ırsa, a ! ~sır' Y ın ve mın . . Gazi Hz. karl\ya çıkıyorlar çalışmağa başla l!'n bugun hudutl'!"a_ emnıyet ve a~ İran Ağrıdağını bize bırak-

ti~aret ve Mersin, Aclana tankıle Ortaanadoluyu tetkık edeceklerdır. Saat tam 12,5 •eçe Reisicümİ dık yıtle baflıyan feyızli mukaddcmeaı ~ k b 1 tf • : . . yakın flll'kla umumi ...U.ün halllnclen magl"ı a u e ı 
önilne demirlemeğe mecbur ol- etmiıtir. Gazi Hz. sarayın öniln hur Hz. refakatlerinde mutat . __ Şundilık es - vikayeoine n ııittikçe kök aaJmaaına Muhtelit hudut komisyonu Ankara 
muıtur. Ege vapuru ıiıin çekil- ele demirli bulunan Peyki,evket zevat olduğu halde vapurdan 6 mcı komisyon habı mesalihe sebep olacaktır _ itilafnaınesi ile çizilen hudut akaamı 
mesine intizaren burada altı ıa- torpitomuz tarafından 21 pare ayrılmışlar ve Sakarya motörü- R:Jsi -J<ont 

1 
~e biz~ kola;:- Ainda tek ıaki bile kalmadı ;ı'd:. ;;.ncı:::nıt:si~~k=t1:,ki;! 

at kalmıttır. top ablmak auretile aeli.mlan- ne rakip olarak sarayın nhbmı- _ am!, tolan ı ~ atlsı . ı- Ağndai vaziyetinin son aafhuı; ya bir claba melce olmasına -yclan 
Denizde iıtikbal mııtrr. na yana§mıtlarclır. ~, buro _ nn ~azıye erı - bllr!'smı g~yri kabil t~hir- addeden vermiyecek ve Tebriz, Erzurum, 

Vapurun tevakkufunu müte- Gazi Hz. §dirimizi huauai ve meşgulıyetlerı hakkında cam ve ,.ı.ilerden bugün bir tek hay- Trabzon mühim ticaret yolu emniyet 
bir kroki çizdiriyorwn. Biz, dut bile bu mmtakada _ıneTaıt olma: ve asayitini her türlü tecavüzden ma 
T" k tab' f d ki rtod k ması, karb, .~P bu claııuı artık emnı sun kılacak olan Ağrı hududu taıhİ· 

ur ıye ın ~ O O S yet ve aaayı~ hav~sı albnda. bulun- hl teklifimiz lran bükUmetince esas 
rwn_larla meşguluz. Bunların~- ~-"'du-. 1:~P ve~ ~eütmı~ itibanle kabul olunmuttur. Yalnız 
dedı ı~.ooo e rakmdır ve vazı- ıı;ıüzun, surat ve fıddeti, askeri""'?": Ağrı da sırf emniyet ve istikrar maJ. 
yetlerını de Tlirk- Yunan mu- zın fevkalbeıer kahramanlıiı bu gıbı sadile talep ettiğimiz bu ufak mınla· 

emeller besleyenlerin emellerini, sarp 
(Devamı beşinci sahifede) kayalıklara tahaHun ebnit eıkiya ile Devamı beşinci sahifede . , . 
Bomba! 

Darü1betl"yiin yunan aı tistlerine ziyafeti 

Hi yunan t111pu ile DarQ/bedayi artlstırrı Dır araJ;ı 

Dün Gardenbarda, Darülbe- bir surette eğlenmiştir. Davet

d~yi taf~almb~an, Yu~anf ar:tistl;
1 

liler arasında Hüseyin Rahmi 
rr şere rne ır çay zıya etı ven 
mis, uzun bir müddet ..amimi B. de bulunmuştur. 
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Sulta amitl HARiCI HA ERLER •• 
_.,..., --

Tahsin Paşllnı11 Halıratı. .. -..... ----------------~ ~-·"" 
(T•rcUm• w• lkllbaa 
hakkı 111•hfuzdur.) 

ilk tren Malatyada ! Gene tahdidi teslihat müzakeresi 
Muahedeye riayet ettirmek için daimi bir hey' et .. • 

Binlerce halk, şehre giren ilk tren1 
coşkun bir sevinç içinde alkışladı Bu Prens niçin dolaşıyor? 

Noı 101 

Bitiyor ı 1 Ecnebi matbuah J Rusyada 
Aziz Paşa hakkında hünkara Tevfik Ru .. ştii· Bey Malatya, 1 Mliliyet) - Bu- hükfunetin şimendifer işlerine 

Ayın altısında Romada Muhakeme hali gün yirmi bini mütecaviz haı- atfettiği ehemmiyetin çok re-
d - l ki d d• or kın çoşğun sevinçleri içinde ilk rinde olduğunu söylerken Tiirf 
agı ac& ar "Temps" gazetesi Tevfik evam e IY tren Malatyaya girdi. Merasi- . . . . . . it' 

A C R .. ·· B R ah · d MOSKOVA, 1 A.A. - Dün' min Martta yapılacag·ına ve o ışçısının. muvaffa. kıyetıne a • 
verilen jurnal ! 

Mısır prenslerınaen ziz Pa- le edeceğini ve kendi maiyyetin enevrede geçen ayın altısın uştü · oma sey atın en 1 'f• ıanın bir aralık Hidiv Abbas deki asekrin azlığına bakarak dan beri toplanmakta olan ih - bahsederek ezcümle diyor ki: mahkeme sanayi hrkasmm mu- zaman işletmeye açdacağma ret ettı. lk trenın Mal~ty ··. 
Paşanın eınrile Suriye tarafla- talihlerini denemek istiyenlere zari tahdidi teslihat komisyonu "Tevfik Rüştü B ıin Roma hakemesine devam ederek yeni rağmen tezahürat çok parlak girmesi dolayısile beiedıye bil 
rrn~a ~olaştzğı ~ünk.3..ra haber fena ?-ki.b~lerr hazırladı~, ma b.u. dört _beş gün kadar !şini bi- se ahati iki memlek~t arasında bir maznunu istiçvap etmiştir. olmuştur. İnşaa~ umum reisi yük bir ziyafet verdi. Halkın Sf, 

verılmış ve o vakıt Sunyede va- amafıh ılri üç aya kadar vasıl ol tınp dagdacak. Bu komısyonun kiY. . .. batının de Bu maznun, merkezi icra komi- Abbas B. irat ettiği nutukta vinci çok büyüktür. 
li bulunan Kizım Paşa bu se- mak üzere muntazam bir fırka- 1!1 mu~se . . vamnu tesi azasından ve sabık iktisat 
yahatlerin bir maksadı mahsus nın yola çıktığını ve esasen va- y~nı~en t~yıt rı:'.ahıyetınde telik planlan komisyonu reisi vekili 
la alakadar bulunduğunu bildir- tana sadık ve her türlü fedakar- kı edılmege deger. Ban maha- Osaci'dir. Osaci, ifadesinde sa-
miş olduğundan evvel emirde lığı ifaya hazır yirmi beş bin ki- fil bu seyahatın yeni ve beynel- nayi fırkasına 1930 senesi Mar 
harekatının takip ve tarassut şilik kabile fedailerinin ilk e- milel ehemmiyette müzakerat tıında girdiğini fakat, 1929 sene 
ettirilmesi emredilmiş ve bila- mir üzt.-ine harekete amade bu için değilse bile Ya.kın Şarkta sinden itibaren mezkur fırkanın 
hare Aziz Paşanın urban me- lunduklarını anlatmış ve paşa- hissedilecek bir tıe~r hasd ede- müdahale hususundaki amaline 

Himayei eşcar yerine 
ağaç koruma cemiyeti 

§ayihi kıyafetinde dolaştığı tes nın ciddiyetinden korkan casus cek surette Türkiye- İtalya mü vakıf bulunduğunu söylemiş, 
bit olımmakla bu seyahat ve a- !ar defolup gitmişlerdi. İngilte- nasebatınm takviyesi mahiyeti- müdahale hakkında ve fırkanın 

~!::1:ı :;ı:;:;~:m~:r~e!1~~t ~=Y~üJ;::~~i ~~ri1:.1~:e~~d;i':ıı~~ ni alacak ki bu Rus - İtalya mu Fransız Ajanları R. ve K. ile o-
Paşanın ertesi sene yine ayni sa Sultan Mamitte bir tesir yap karenetinin de mazharı müsaa- lan münasebatr ve dolayısile 

Himayei eşcar et mi ye :i dünkü kongr~ 
sinde ismini değiştirmeğe karar verdı 

suretle ve ayni kıyafetle seya- mak irin oraya (Diyana) na- desi olacaktır. Bununla beraber Fransız erkanı harbiyesinin fa- ANNKARA AA A" 
" al' · h kkınd d'" • 1 · · - gaç hat te~ebbüsüne koyuldugu· gö- mında bir zırhh da göndermiş iki senedenberi fazla bir zaman ıyetı a a ıger maznun- k · k ., oruma cemıyetinin seneli kon 

rüldüg"ünde nHünkar buna fev- ise de Hünkar hiç bir suretle danberi mevcut olan İtalya - !arın ifadelerini teyit etmiş, gresi bugün saat 10 da Hiına-
kalade hiddet etmiş ve bir mak kararından dönmemiş ve Rüştü Türkiye dostluk muahedesinin Fenlandiyanm bazı hudut me- · yeı Etfal salonunda toplanmış-
sadz mahsus ile dolaşan bu ada- Paşanın ciddiyet ve cesareti sa- ameli ve müspet bilançosunu gö seleleri ihdas ederek müdahale- tır. İçtimada 929 hesabı kat'isi 
mın seyahati cebren menolun- yesinde mesele kapanmıştı. zününe getirmek lazım gelir ki ye sebebiyet vermesinin takar- ile ., 931 ve 932 seneleri bütçe-
ması hakkında mahalline ş.id- (Bitmedi) bu bı'la'nrnnun matı·~p tarafı da- rur etmiş olduğunu ilave ederek 1 . k b 1 . . b' 
d 1

. · 1 ·ı · · B r- u en a u ve cemıyetın ır se-et ı emır er ven mışti. u e- demiştir ki: 
mirlerden sonra Aziz Paşanın a İsmet Paşanın spor M. Polllis ha ziyade zaif bulunmaktadır. - 1930 da Berlinde toplanan nelik raporu tasvip edilmiştir. 
yağı o havaliden kesilmiştir. mesaisi ileride toplanacak olan Fi~k~ka bu siy:i ;esi~a iki cihan elektrik konferansına Umumi merkez tarafından tek-

Sultan Hamidin teşebbüsile kongresinde nutku umumi tahdidi teslihat kon- me e et arasın atta bazı Ramzine ile beraber iştirak et- lif edilen nizamname. ta~ilatI 
ve mütevali bir dikkat ve takip ~~ra, ı - tdm":n ittifakı kon- feransı için zemini hazırlamak zamanlar tehlikeli olan itimat- tik. Bu seyahatten bilistifade d~ kabu~ olunarak.cemıyetın es
ile inşa edilmekte olan Hicaz gresı b~r t klnunusarude a~~caktır. gavesine matuftur Onun için sızlığı bertaraf etn:llştir. Fakat ticaret ve sanayi komitesi ile ~ı adresı olan (Hımayeı eşçar 
şimendiferi İngiliz siyaseti n<ık Başvıekilb. smt ekt .PatşadHz.klıçtunadir dan müzakeratın netic~ verip ver- muahedenin mahiyeti daha zi- temasa gelmeg"ı'takarrur ettır' - cemiyeti) (ağaç koruma cemi-

. d k .. h. "d" cvvc ır nu u ıra e ece er . . . . · ) ah .1 l B' taı nazarın an ço mu ım ı ı. Od b"t . mediğine bu noktadan bakmak yade menfı ıdı. Muahedenin her d'k R mzin f rk nm bazı müs yetme t vı o unmuştur. ı-
t 'li l Akab 1 . .. a u çesı ı . a e ı a l'h • 'd h , . . . ngı z ~r . e mese esı mu- . . . lazzm geliyor. İhzari komisyon halde tarafeynden her hangi bi- tacel işlerile meşgul olmak üz- a are umumı 1 are ey etı ıntı 
~a~betıle b~ cıhettc:rı. Osmanlı .. Tıca.ret od?-sı~ bır senel~k bu itibrla işini görmüştür rine hakikaten esash bir netice re hemen Berline döndü 10 habı yapılmıştır. 
ımperatorlugu arazısıne teca - butçesı 165 bın lıradır. Bu mile- denebilir Çünkü ortaya konan vermemiş görün" B . T d . '. k Cemiyetin okunan mesai pro 
vüz etmek istiyorlardı. İngiliz- tarın 155 bin lirası teş.rinisani bir takı~ esaslar var ki bunlar . . . . uyor. 'İ un.u~ ı- ı:m~uz. ~ tıcar~t v~ sana~ı .. o gramına nazaran ağac mütahas 
!er bu siyasetlerine sebep ol- nihayetine kadar tahsil edilmiş .. . • çındır ki Gıomale d talia run mıtesı reısı Denısef ıle goruş- 1 d dil k -b. 
mak üzere gfiya Mısırın huku- bulunmaktadır uzer~n?e karar. kılınmıştır. O- iki memleket arasında iktisadi tüm. Denisef, sanayi fırkasının srs an av~t e d'~r~ ır pro-
kuna tecavüz edilmiş olduğunu Rapor rekabeti yok nl undı~ın umumı ~onkferans top-. teşriki mesaiden ısrarla bahset- milyonlarca para aldığı halde gram ~.anbz~m ~. ıhmış vbeed'l prok-
. . .. .. . an ıgı zaman muza ere zemını . • . henüz bir hazırlıkta bulunma- gram uç ın nus a ta ı ere 
ılerı suruyorlar ve bu sıyasete Dün bir akşam gazetesi tica- nin hazzrlandıg"ını görerek işe mesıne şaşmamak Iazrrn gelı- - · • şubelere vesair icap eden yerle-
b. h. J ld • 'dd' F k t T .. ki · b sah mrş oldugundan acz acı şıkayet 1~ zaruret ası 0 ugunu 1 ıa reti hariciye ofisi ile ticaret oda başlıyabilecektir. yor. a a ur yenın u a- . . . re dag"ıtılmı~tır Umumi mer-
edlyorlar .. _ İngı'l'zlerden 0··1- da fak bi t d'' k ettı Kendısme fırkanın 1931 ~ · 

. uı. 1 ~- sı arasında bir rapor rekabeti İh • hd'd' lih k · u r esare e uşme ten · . . . .. . ,. k Ank r d t i edildi .. za-denberı son derece gocunan ve • . . . . . zarı ta 1 1 tes at omıs k d k k - ., senesı ıçın mudahaleyı kat ıyen ez a a a es s gı 
ı ·ıt .

1 
D 

1 
ti. al' ba~adıgı ve ıkı daırenın yekdı- yonu tarafından ahiren bir ka- ne a ar or tugu malfundur. 'h ed •. . . tını' man cemiyetin 9 vilayet ve 25 

ngı ere ı e ev e ıye ara- - . . d - 1 b - • . . . "T " b d M ı zar ecegını ternın et . . .• d b" 
1 

lkm gennın yaz ıgı rapor arı egen rara baglanan bır cıhet de daı- ~ps un an sonra . . . kaza ve 24 nahıyede teşkilatı 
sın a 'kır mese e \ ~as~a mediğini yazmıştı. Ticaret oda- mi bir komisyon teşkili keyfi ye Musolininin mümkün olduğu Denısef, ~u g~ç~~ ~ır sene vardı. Bugiin 29 vilayet ve 80 

b
pekddi katked~~ Su~ 

1 
amıt sının en salfilıi~ettar bir şahsi- ti oldu. Tahdidi teslihat için kadar Akden::ii'in şarkında ve zarfında vazıyetı degı.ştırecek kaza 52 nahiyede sube açılmış 

un an ço muteessır o muş ve · h · · k' ··d h 1 · ·· 1 · k b' ' , 
Suriye hududunun tehlike e Y,~tı bu ~susta.?emı~tır ı: ittihaz edilen kararlar ileride Karadeniz hav,ziisında İtalya'- vemu a a~ yı r1~ eştıre~e !'. tır. Bu teşkilat peyderpey tevsi 
girdiğine zahip olarak fena h:J. - Katıy~~ böy!e bır şey yok umumi .konf~rans taraf~?an nm rolünü tevsi etmek ve bu sa çok. va~a~ın hadıs. olabılecegı edilmektedir. Birc;:ok vilayetler-

d ı• . . E 1 ·1· tur. Havadısın ofıse çatmak ba beynelmılel hır heyet teşkılıne hada İtalya'nm her gün bir kat endışesııu ızhar ettı. Ve bu me- d t' d' 1 d d e te aş etmıştı. sasen ngı ız .1 ld • 1 lm k . . . d S 1 . Am .k e ye ışen ve ıger yer er e e 
1 

. b Ak b 
1 

. . 'h hanesı e yazı ıgı an aşı a ta karar verıldı Bu komısyonun dah k li b' k' . yan a ovyet enn en a ta- . . .. k.. 1 . . . enn u a e mese esını ı - d d . t' · a uvvet ır mev ı temın f d Alın d yetışınesı mum un o an ıyı cms 
das etmeden evvel Cebeli Liiıb-' ır,, emış ır. . . . azası alakadar ~üküm~tler tara etmek emelinde olduğunu yaza- ra m .~ t~mnması, . an ya a mey;,alrın tamimi için aşı kale-
nan hududuna müntehi sahille- Hukuk ta\ebesı cemıyetı fında!1 tayin .e~ılece:ktır. Bey- rak diyor ki: mevkiı ıktı~ara b~şka bır gru- mi celbedilmiştir. Bu kalemle-
re yelkenli gemilerle silah çıkar Hukuk fakültesi talebe cemi- nelmılel tahdidı teslıhat muahe "F . t . tı' . b d pun gelmesı ve nıhayet Sovyet . 'kta 77 'tt 3300 d .. . • . . . . .. d . k d'l' .1 'd . aşıs ı;ıyase nın u e- R ali d'. h nn mı rı çeşı e ur. 
dıklan ve bu sılahları urbana yetı ıdare heyetını bugun saat esı a te ı ıp ı erı e menyet 1 h d t· Ş kta k' . de usyanın m ve ıger usus- B 'tl d 180 k 1 k 

k
.. . d'k .. vam ı e e1ı ar es ısın t . . nl ih u ceşı er en a em es-

tevzi ettirdikleri vesaiti hususi- 2 de serecektir mev ııne gır ı etn uç ay sonra h'' b'' .. f . ki b' . .. larda ngıltere ıle a aşması ki , T 1 222 k " · b k · 'f ı us utun ar ı ır vazıyet vu- . . . M''d . n ve urgut uya ve a-
ye tarafından Sultan Hamide u omısyon vazı eye zaş ıya- tımallennden bahsettı. u deı- 1 T S bel . 

bine, Orman fidanlığına gönde
rilmiştir. Zer'iyattan hasıl ol•· 
cak neticeye göre geleoek seıı~ 
!er zarfında daha fazla getifl · 
mesine teşebbüs olunacaktır 
Erzincanda ağaçlaştırılacak sa; 
haya dikilmek üzere İstaııbıl 
orman mektebinden Akas'fl'• 
gladiçya, Maklora, ıhlamur. ç~· 

.. h lrııS nar, enram, servısı to uma 
tenmiştir. İlkbaharda Kavak ve 
Söğüt gibi çabuk yetişen ağaÇ' 
lar dikilmesinin teşviki için ııer 
tarafa tamimler gönderilmiş_ ve 
alınan malumatta ilkbahar ag•ç 
dikme mevsiminde 36 nevide!· 
1,451,934 ağaç dikildiği anlaŞ1 , 
mıştır. İklim itibarile müsa\11 
olan birçok vilayetlerimizde fıl' 
dıg· ın teksiri için ordu ve Gire' 

"S sundan fidan oelbine teşebbıl. 
edilmiş ve aynca pazar şubesi' 
ne 150 bin fındık fidanı göııd.e
rilmesine t:evessül edilmistı'· 
Y erköyünde ağaç tohumları eJcı 
!erek elde edilecek fidanlarııt 
tevzii için bir fidanlık tesisiııt 
karar ~rilmiş ve Midayic çiftlı' 
ğinden beş bin dönüm erazi a1Jl1 
masına tevessül edilmiştir. fl• 
len bu arazinin müzayedeye ç:: 
karılmak üzere haritası yaP' 
maktadır. 

AP:aç koruma cemiyetiniıt 
menafii umumi yeye hadim . ce
miyetler meyanına ithali ı~jfl 
bir karar ittihazı zımnında de~· 
!et surasına müracaat editıniştil 

k d d h Cude getı.rmektedir Akd~ · d , . . em arsus ve zvas su erme 
b'ld' 'lm'şti H" k. b h b ca , on an sonra a er sene · ... ruz e umumı Osacı hakkında takibat- " . . ı: .. e:~e 1

0 ~ahil~:ri~r rı':ün~s?pr Amerikada mali vaziyet toplanacaktır. Fransız ve İtalya'nm nüfuz sa- ta bulunulmasını talep etmiş ve 508 ~alem Geyve ve Kalecık, - --
1111 

• 
""" B'' 1 b' h . k'J' h h d b . t . b' . Akhısar kazalarına 579 kalem M M ı· . . . . ,,, ·noktalarım tarassut altında bu- NEVYORK 30 AA M oy e ır eyetın teş 1 1 a- asın a u vazıye yeıu ır un- mahkeme bu baptaki tahkikat . . • ' .. . . . ec JSinın ıçtırJJ'.". 

1 
• · · - · k' · t·n· muhafa ·c· t'tı' · · ı k' p · Edırne fıdanlı<>'ına gondenlmış _,, 

lundurtmuş ve filhakika ngiliz M ll b ki b" - ımıye 1 1 · za ı ,ın 1 z sur tesıs etmış o uyor ı arıs evrakının maznunun aza bulun- ~ " ·· '\l• 
1 . lk r ·ı 1 .. d e on, u sene utçe açıgı- olan devletler için hoş o-örüle- ve Roma arasındaki müzake d • k , . k . . d' 1ve181 ı kalem de Ankarada me- ANKARA 1 A.A. - Bı.t} ı; 
d~rkıln ~e ·1~nhlı gemlıder eakagoln er nın 180 milyon dolar olduğunu cek bir şey midir' .. 1 d b' .. b . rt b r;- ugu mer de~~ ıcra omıtesı . ı- yva ağacı olanlara tevzi olun- Millet Meclisi bugün toplaıtt11ıe 

ı en sı a ar yo a y ana- t h . t kt di . · .. . er e ır gun azı me e e agır vanına tev une karar vermış- B d k G . fak t d .. k e ev 
rak yeni sistemde İngiliz mamu a mm e me e r. . Bu noktaya bılhassa dıkkat hğrm hissettirebilir." f muştur. un an baş a azıa- a ruzname e muza er 
latmdan oldukları anlaşılmış- NEVYORK, 1 A. A._.- Bır etmek Jazzm geldiği için komis ır. yintaptan celbedilen fıstık aşı- cek mevat bulunmadığındarı 
tır çok bangerlerden ve mutehay- yonun vazifesi şöyle tayin edil- y 1 H !arı İstanbul, Aydın, Antalya, perşembe günü toplanmak ~ıt 

Artık Sultan Hamit için te- y~z iş ad.aml~dan. ~ür.ekkep d~ . . Tahdidi teslihat muahede.si ogus avya . Nazırı Bilecik, Cebelibereket vilayetle re içtimaa nihayet verilmiştıf· 
~ddüde mahal kalmamıştı. Da- bır ~omıte ~sıs edilmiştır. Bu nı ımzalaı:ıı-ış ı;ılan. devl~tle~~n rine, Geyve kaymakamlığına Yeni intihap edilen ağaÇ ~~ 
ha büyük bir mesele zuhuruna komıte, bugun toplanacak olan bunu tatıbık ettıklerıne daır gon gönderilmiş ve ayni zamanda ruma cemiyeti umumi heyet\ . 
meydan bırakmamak ve meyda kongreden bir milyar dolarlık dercokleı:i malfunatı a!111ak, ta~ Dünya, yeni sergüzeşlerin tehdı.dı" sakız ağaçlarının aşılanması i- dare kongreyi müteakıp tof,:_ 
na İngiliz siyaseti çıkmadan bir refah istikrazı için mezuni- bik etm~ıy_enler ~leyhınde vakı _ çin teşwkatta bulunulması ve narak İzmir meb'usu RaJ"' · 
işi bastırmak lüzumuna kani o- yet talep edecektir. Bu para, ye-. olacak şıkaye~len kaydetmek! altınd d d• t Gaziayıntaptan aşı kalemleri Beyi reisliğe Edirne rneb'~ 
!arak yaverlerinden miralay ni bir takım umruni binalar, ye- muahe~e a~kan;~ın her h~g a ır IYOf • 1 getirilmesi için bu vilayetler Faik, Erzurum meb'usu p. · 
Rüştü Beyi Akabeye gönderdi. ni yollar inşasına, kanalların ve fevk.al.ade ?1r ha~ıse do~ayısı~tı nezdinde teşebbüsatta bulunul- Beyleri ':i~ vekilliklerin; . i~~ 
Bilahare mirlivalığa terfi edi- nehirlerin yataklarının derinleş tatbık'. gen k?ldıp takdırde bır Belgrat, 30 (A.A) - Yugos-. ğu k.~dar. fena değildir. Çünkü 1 muştur. İzmir mm takasında ye hap etmıştır. Umumi katıR~~~ 
l~n bu zat son z~ın:~_r~a .. ~- tirilmesine talı;ıis edilecek ve devle~ın c:_m.nıyetıne taalluk e- lavy8: ba~kalan tara~~dan ven sulhun s_ıya!l~t ve muhafazası- tişen fıstık çamının ciiger vila- Hamdi Bey ve muhasebeciJJg 
luller pazarı mudurlugunu ıfa bütün bu amelıyeler federal hü- d= bir hadise vukuunda alına- len bır zıyafette hancıye nazırı na mesaılerını hasreden kuvvet tl . . d t k . . . . B Zeki Bey intihap olunmu§tuf· 
eden bir zattır Rüştü Paşa gö- kumetinin nezaret ve himayesi cak hattıı hareket gibi mesail- mühim bir nutuk irat ederek !er sulhü baltalamağa çalışan ye derım3ı0z 1 ~1 e shın ıçıntı .. e1 r~a • 

.. . • · . d' h b'' h 1 k 1 ma an cı o to um ge rı mış AIA ·k !' · zu,• pek cıddı ve cesur ve aynı altında icra edilecektir. ır. arpten sonra ta •1 a va ve şe uvvete rden kat kat daha mü- K 1. A 1 "--kl li ı ı tısat mec ısı 
' B k · k b l · · · · d · · · rf ı h' d' K ve ocae ı nta ya ~ are zamanda idareli bir adamdı. unu omısyon a u ettı. raıtın ıa esı ıçın sa o unan me ım ır. omşu memleketler- Af K . .' h K' İ ' · f b 

Rüştü Pş. maiyyetine aldığı iki Hı'ndı"standa suikast Bu hususta ıbir ~ekil bulmak i~i sai sırasında bütün iktısadl tes-ı ~en ıbirinde muahedelerin tadi- 1 [0~· utaAy~, . on~, . stan- iÇ ımaı tıgün ...;jf. 
tabur asker ve bir top ile Aka- komisyondaki Yunan murahha kilatın uğradıkları müşküllere ime vasıl olmalc için biribiri ar bu • ursa rtivın! rzıncan, Ankara, 1 (A.A) - Sıll',';ı 
be civarına gitti. Rüştü Paşanın CİHANDPUR, 1 A.A.- Po- sı ~aruf ?u~uk•i;;ı.as M. Politis 1 işaret ettikten sonra demiştir dınca içtimalar ve metingler Erz~rum, Sıvas, Ri~e, Kasta- toplanması mukarrer bulııD.~, 
oraya vusulü peik iyi tesir yap- 1i üf tti . Chittagong'den e duşen bır ış olmustu. Bulunan ki: aktolunmaktadır. Bu faaliyet ı:nonı, ÇankI~ı,. İzmır, Ço~, ali iktısat meclisi reisi faııt' fi 
tığı anlaşıldı Bir gün urban sim b~ ~ d . 'k' şekil istikbalde vücude getirile "Lahey konferansı ferdasın- 17 sene evvel Bükre~ muahede- Isparta, Denızli ve Adana vila- bulunan iktısat vekili Mıı5~1~ 
dan bir müfr~zenin hududumu- ge enf dır ttln enkınen 1

1
' 1 gl enç cek bu heyetin bir taraftan dev da ba~lıca Avrupa memleketle- sine karşı yapılan ;;.ücadeleyi yetlerine, Tarsns kazasına, Dev Şeref Beyin rahatsızlığı d0 

...... i: 

d - . tara ın an a an urşun ara te 1 . h ki · · · 'h"'l · • d k ı De · il E k' h' fi ·ı · ti h'r ev" z~. ogruR .. ıl~~lpemekte olduğunu lef olmuştur. Mütecavizler der- let erkın ad mıyeb~ıtnı dı ·!"". et~ı rini alakadar eden meselelerin and rrml a ktaddır. O .. zamanki m~- detnl - rnıryAo karı ş. ışe ır k ı- ~re ıç marm yarına te L 
goren uştü aşa derhal hare- d lm M k 

1 
K .. yece tarz a tes ı e ı mış ır. halli neticesi olarak ortahktaki ca e e o a ar mukemmel bır a ıgına, n ara zıraat me te · 

ka.t ask · . d est o uştur. a tu, alku- . . - surett t t' 1 k" A , ı erıyeye geçtı ve top a- . 
1
. .. gerginlig" in hafıflıyecegı vebey e er .:p o unmuştu ı, v 1n· cı'r pı"yasası . ı4 

h' ·stimal d k .. . 1 . taya gıtmekte olan po ıs mufet 11 1 · · B b db' ı· •· ı • · ·ı· ı ı e ere mutecavız erı . . • . . 
1
• 

1 
d . .h b nelmilel münaseıbatın biraz dü- rupa ı arın e rnensı ükreş mu- e ın ıgın orta ıgı ıstı a etme-

f. b · İ .1. tışı umumısını resmen se am a- Almanya a ıntı a at . h d · · b hed ·ı · d d ek ı· İzmir 1 (AA) Buguıı .Jı ırara ınec ur ettı. ngı ız casus ak .. . lm' b 1 zeleceği herkesçe ümıt ve inti- a e esının ve u mua e ı e sıne e mey an vermem a- • · - .,.. 
!arından iki Arap şeyhi bir gün m u~r~ ıstasyona ge ış u u BERLİN, 1 A.A. _ Breme zar olunmakta idi. Heyhat ki te!;bit ve tasdik olunan vaziye- zzmdır. Yugoslavya hükumeti kuruş~?~. 47 kuruşa kadarız~~ 
P~. nın çadır~a. gelerek Padişa nuyor ıdi. diyeti için yapılan intihabat so- öyle olmamıştır. Şimdiki buhr~ tin_ ~abil değil de".am. e~emiye- ş~diye. kadar sulhü tehlikey7 çuval uzum ve 7 kuruşt.an ir 4' 
ha sadakatlerını beyan ile sure- syalistlerin muvaffakiyetile ne- , t . 1eri . cegıne kanaat getırmıştı. Peşte duşureıbılecek veya beynelmı- ruşa kadar 1359 çuval ınc 7s-O 
ti haktan görünmeğe Çalışmış- l ~mi muzı~ v~ ~eş .um t es;ernl nı muahedesinin herhangi bir su- le! münasebatta bazı suitefeh- beş kuruş 10 paraya kadar 
lar ve paşanın oraya ne fikir ve ı ~lekteplı•le,... ticelenmiştir. Sosyalistler 40• ıkza 1e 1:11

1
a sa 1 ~ zıraamleketl ~- rette ihlali bütün Avrupayı har hümler doğurabilecek en ufak çuval hurda satılmıştır. 

1 
· ld' •. . k 1'.ı~ ı milli sosyalistler 32 azalık ka- et erı e sanayı me erı- b k . . • . . b' h k b 1 maksat a ge ıgını, ararında 1 d Halk f k M . .. . .. . . e sev ıçın kafi gelecektır. Bu ır are ette u unmamıştır . eS 

kat'iyyet olup olmadığını anla- m1Jsab11ka111 zanmış ar rr. ır asz · ~ı_ıı mutebayın m~afıını telıf muahede henüz nakzolunma- Bilakis hükfunet vekayii en bü Adana trahom hastaJl 
mak istemişler. Bunların birer Dingeldy'yi reis intihap etmiş- ıçın .. yapı.lan. teşe?buslerden de mıştır, denebilir ki, şimdi vazi- yük dikkat ve alaka ile takip et Ankara, 1 (AA) _ Adatl$d,, 

t ld ki 82 · · h f b l !erdir. Demokrat fırkasından h ıb t e çıkmamı · .• k• ngil!z. .c?susu . o u ar~ı ye ıncı a ta aş adı enu~ 1!'1. ır .~e ıc . ş- . yet Bükreş. muahedesile tesis mekten biran bile hali kalma- tesisi hitam buİan 4-0 ya1'.'." 
kendısını ıskandıl etmek fıkrıle 82 inci hafta başlamıştır. ayrılan aza, radikal demokrat tır. Bılakıs dunya tekrar b~ tal olunan vazı yete karşı bir aksüla mıştir. Memeketimizin sulha trahom hast h · ·11 ıııı~. 
geldik~e;ini anlıyan Rüştü P':ş~ Gazetemizde çıkan hallerler fırkasını tesis etmişlerdir. k~ karş~lıklıkla~ ve yem ser mel .mahiye~ini .haiz olmayıp muh!a~ od.uğu.nu bilyoruz. ve.bu resmi bugün~e:eesın~pılac$~ 
bu İngı!ız casusu ve vatan hamı guzeştlerın tehdıdı altındadır. belkı bu vazıyetın kabul olundu nun ıc;ın dır ki, memleketım1Ze tir y 
şeyhlere gayet sert ve kat'i bir den en milhimmlnl seçip cu- Lehistanda kabine Çok fazla nikbin değilim. Fa- ~unu gösteren bir tezahürdür. hücum edecek kadar şuursuz- · 
ifade ile harekatının pek ciddi martesl ak~amına kadar mil- kat siyasi vaziyetin şayanı Vakıa şimdi vaziyet ciddi teh luk göstereceklere karşı topra- I l f 
olduğunu, Padişahtan son dere- sabaka memurlutuna ıönde· V ARŞOV A, 30 A.A. - M. memnuniyet olmaktan uzak bu likelere maruzdur, ve sulh faz ğımızz müdafaa hususunda ib- randa komünist e._..#· 
ce açık ve kat'i emirler aldığı- rlnlz. Neticeler pazar &ünü Slawek, yeni kabiney~ teşkil i- lunduğunu da söylemek iste- la itina ile ıbakılmak istiyen ga raz edeceğimiz azim ve şiddetin THRAN, 1 A.A. - .Tıı:;,ı 
nı, hiç bir şeyde'.1. çekinmiyerek neşredllecektlr. çin istişare ve muzakerelere baş mem. Muhakkaktır iri ıımumıı yet nazik bir fidandır. Bu böy- aymm şimdi sulhün müdafaası da bir Sovyet fesat tertıba 
en ufak tecavüze topla mukabe- larmştı.r. vaziyet :ıl~lumum zannolundu-ı le olmakla beraber esassız bir uğrunda sarfediyoruz. f,.'1.iJmiştir. 
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ankalar birliği • 
mnamesı 

lii 

1 di 
Villiyette Yeni hey' et Bankalar 1 Mahllemelerde 1 Maarif vekili Su -Kömürl .._ __ P_oı_ıst_e __ 1 

Nahiyeler İstanbul spor mın
takası kongresi 

Birlik nizamnamesi 
ikmal edildi 

Sarik kim? Fransızca dersler a- Ticaret odasının ve
zaltılmıyacak diyor kalete müracaati 

Emine mi, yoksa 
Bu cuma toplanarak Kredi faizi yüzde 12 İsmail mi? Akalliyet mekteplerin- Transit gemilerden resim 

Bir ceset 
Moda açıklarında 

bulundu 
yeni hey' eti seçecek olacaktır deki hocaların terfihi alınmamalıdır 

to. h' l' · t Bir kadın 7 yaşında ANKARA 30 (T ı f ı ) Yunanlılar Mı.dı·ııı·de Sıg·rı Cinayet mi, intihar nıı 
Je şe ır mec ısı ara- İki üç aydanberi had bir ~kil Şehrimizdeki başlıca banka- • e e ona -

hndan tasvip edilecek de deva~ ed~n f~d~rıı:syon - lar arasında harici ve dah~~i .Pi- evlenir mi? Maarif Vekili Esat Bey, atide- limanında, Romenler de Kös- belli değil ? 

udutları tadil ko
ın.isyonu toplandı 

. . mıntaka ıhtilafatı ıkıncı ve hat- yasalara ~arşı rekabet . yuzun- Bundan bir müddet evvel E- ki beyanatta buli:mmuştur: tenkcede tesiks~t "..e telmşkil~t .?'apa Kadıköyünde Modada Zaha-
Nahıye hudutlarını tadı! ve ta üçüncü defa araya giren baş- den gayrı muayyen tarıfelerle nk .... d b" h 1 k hAd· e Galatasaray lisesi dil-lisan mel< ra su ve omur a a uzere raf · k ı · ki d d.. 18 "'b· k .. h' .. . h 

1 
re oyun e ır ırsız ı a ıs b.d. B' .. k.. ld _ k t · , k - b" ıs e esı açı arın a un '~ ıt etme uzere na ıye mu- ka mutavassıtların yardnnıle, muamele yapılmasının usu e . im M' 1 K 1 B te ı ır ız mum un o ugu a- ran~ıt ~Hara ugrı:ı:'an echnule 1 yaşlarında genç bir kız cesedı 

-ııtl~ri ile alakadar polis erka- geçen cuma günü bir şekli hal- getirdiği fena tesirleri izale et- ~ı 0 
. uJ ve

75 
~:a ay ~ad ~ bidir. Biz mümkün olduğu ka- g~mılerın~ fevkaladde su e~ bulunmuştur. Kısa boylu, balık 

dun viHiyette toplanmıştır. IAı raptedilmişti. mek üzere bir birlik vücude ge- n evın ~n ıra'. a?'11ı ev e 0 dar bu mektebi takviye edece- gosterme te, rusum an ~ua etinde olan ve üzerinde deve tü 
Otnisyon tadilat hakkında bir B ·· ı d ı k ·· ilin" tirmek için faaliyete geçilmiş- turan Nışan efendinın odasın- ğiz ve etmekteyiz. Böyle oldu- tutulmaktadırlar. İstanbul tı~a- yü renkte bir manto bulunan 
oı·e ı·hzar edecektı·r ProJ·e şe- -'-k!"ScK~ e en ° arla Con ~- tı' da bazı elbise ve paltolar çalın- ret od b h dk I· • = ı anwıuevve uma gu- · ğu halde Fransızca del"S!eri kal- 1 f 51 u .~susud~~zarı \.~ naş,ın hüvviyet ve mezhebi he-

ır meclisince tasvip edildikten nü on altı klübün mümessilleri Bu büyük mali müesseseler ınıştı: , . . . . drrarak, yerine Türkçe dersler cate a mı~. v~ 1 
•• tısa 1 ıcap ve u nüz anlaşılamamıştır. Tahkikat 

_nra tatbik olunacaktır. bir içtima aktedecekler ve umu- mümess.ill.eri_, d. ün _akşam topla-. B~lahare, sırkat hadısesının ikame etmek tasa vur bile edil- zumu. duşunulerck ayni usu yapılmaktadır " ı - l talık k tını b t al !ün bizde de tatbiki için İktısat G .. k d. 
tminönü kaymakamlığı mı kongreye kadar şehir sporu- narak bırlık ı~ın. ~z.ım ge en ':1' ı a yapa~ za r a, ç İ ı- memiştir. vekaletine mürcaat etıniştic. O O su a yan. gın 
,., . .. .. - nu idare etmek üzere yeni mın- zamname pro1esını ıkmal etmış nan eşyalardan bır kısmını s- Eczacı ve dı·şrı' şubelen·nı·n ö "-tnınonu kaymakamlıgı bu- 1 d" ·ı · · d b. d · d ~ da vekaleten İstanbula ve hav- Göksuda bahçivan mer ağa-
. 1 . . . . taka ve federasyon hey'etlerini er ır. maı ısının e ıra amın evm e b. f k··ıt im 

· n erde eskı harıcıye bınasına . .h d ki d' Proı·eye göre, İstanbulda bulmuş ve İsmail ile, Kemal B. ayn ayn ırer a u e 0 ası zai fahmiye limanlarına yalnız nın evinden yangın çıkmış ve 
~ıınacaktır ıntı ap e ece er ır. . . . . . hakkında bize bir müracaat va- k.. ·· ı k ·· k"-" tı 

D 
· . . Bu suretle ve bilhassa futbol mevcut başlıca bankaların tarı- ın evınde hızmetcı bulunan E- ki olmamıştır. su ve omur a ma uzere tran- ev •mlllen yanmış r. 

U
.. b as f ı · d k' f kl k ld · 'd ·· h edil k h ·ki sit olarak uğnyan ecnebi gemi Fahriye Hanım taşla 
yunuumumıye ın 1 lik maçlarının fiküstürünü tan- e en arasın a 1 ar ar ~. ırı mıne en şup e ere er 1 Bu bir Darülfünun meselesi- ı d b' • 

d 1 d Zıın. etmek .-.-l.fr sporunu bü- lacaktrr. İhzar olunan muşte- si de tahtı muhakemeye alın- er.~ ılumum rüsumun ve me yaralanmıc 
evro un u • ..,..... k 'f · halk ı h. dir. Darülfünun divanı tasvip rasımın ka.ldırrlmasmı rica et- Y 

.. . . . Yu .. k bı'r ataletten kurtarmak ka ce tar.ı enın ın. e .ıne ve mışlardır. D"km il d İb {) b il d 1 ld ğ d ı k ederse biz de muvafık görürüz miştir. Bu takdirde rakıp liman u ec er en geç~n ~a~ 
,.;_ uy~nu umumıye ınası e bit olacaktır. Hüsnü niyetle işe mu~e ı o u u temın e t me - Müddei miralay Kemal B. Akall.' b' k l . . cılarla rekabet ı'mkan' ı temı'n e- him çavuş, eslddenben kendısı-
~~llıd. ekı eşya defte)rdarlıkca te- sanlacag-ı •üpheaı·z bulunan ye- tedır. . . . . . .. hadiseyi anlattı; ıyet ve ecne ı me tep en-' ı "" - f d nı·n tu··rkre hoca! t rfih. d" dilmiş olacaktır. ne kin be11lemektıe oldugu- Fah 

u_m 0 unmuştur ·· ni mıntkanm halledeceği bir ta- ~~ı ıçın azamı. aız yuz e Bir gece maa aile sinema- " arının e 
1 

u B d. riye Hanımı ta§la başından ya· 
ikramiye tahkikah kını mühim ve müstacel diger on ıki olarak tesbıt olunmuş- ya gitmişler .. Evde, bir müddet şün~~~~~ris Hüsnü Hamit B. ele ıye rıhtım yaptır- ramıştır. 

İk . . üf' işler de yok değildir. Yeni mm tur. . . . . e""el İsmail tarafından getiri- k · t• d K skanç dost ~ ra~ıye .t~hkikatını m et- takaya -J.mdiden muvaffakıyet Mevduat faızelnn.de ~s~ı vazı len hızmet . kız Emine bulunu- meketp muallimlerinin tekaüt- ma nıye ın e 1 
i bugun bıtırerek evrakı veki t .· d . yetler muhafaza edilmıştır. f, .. . . . lükleri ve hayat sigortaları hak Şehir sahillerinde rıhtım yap Heybeli adada oturan ~dal 

tte gönderecektir. emennı e erız. Bu tarife birliğine iştirak e- yormuş... ınema donüşil evın kmda yaptığı tetkikatın netice- mak belediyenin vazifelerin- cı Ferhat, eski dostu Marikayı 
Maaş verildi Seyrisefain spor klübil den bankaların müdtiTleri yakın iç~d~ ?i: gayri tabi~k seze;k sini henüz bize bildirmedi.Milin dendir berber Zeki ile gezerken gör-

Se · f · d · b' spor da heyeti umumiye halinde top evın ıçını araştırmış ar... n kün oldukça Ankara ve civarın- Bu 
0

hususta belediyece bir ~ü~ ve buna muğbec olarak Ze 
Umumi maaş dün verilmiştir. + ..... ~ ~n :eye': ·~ tir lanarak nizamnamenin kat'i üst kattakıi karanlık odaya gir- daki mektepleri geziyorum. İlk proı·e hazırlanmağa başlanmıt- kiyı bıça1!:la yaralamııtır. 

A li h t kt 1 . -,.~'S ~ vufc.u ge nl şku. şeklirıı' yapacak ve ne zaman tat dikleri zaman Kemal B. in oğlu Ü k f d l'\ffie aya me ep erı eynse aın memur ar - mekteplerin talim ve terbiyesi- tır. Evvela nhtmı şirketinin im Ç a a ar 
l"bü" · · · ta b kul'. bikin.e ba~lanacag~mı tayin ede- Behzat B. in başına bir şişe ş h. r . 'f .. u ısmını şıyan u up ~ "d k" d . A ne c;ok ehemmiyet veriyorum. tiyazı haricinde bulunan yerle- Lingada turan Sahak, Kir-

li d~. ır m~c 161 ma:° encu~~- nizamnamesini hazırlamış ve cektir. . . . an _ eml ış... man zaman Bilhassa çocuklarımıza en kil- re rıhtım inşa edilecektir. Bun- kor ve Karabet, yolda kavga et 
un top anmış, ız ve er e k d b 1 Yakın Henüz bu tesekkiıle gırmemış demege ka madan meçhul hır- "k ta Cümh' · fkı1 d h · k · · · l K bet K' k E lllıcl! hayat mektepleri hakkın- azdaa kay ~a aş amıl ştırb. l olan küçük ba~kaLarın da iltiha sız binanın yağm~r boruların- çu yaş unyet me re- an sonra rı tnn şır etının ala- mış er, ara , ır or ve a· 

1 •• • 
1 

k dr 
1 

,_, e zersız ve maç ara aş ıya- sini yerleştı' rmeyı' hedef ittihaz cag- ı son şekilden sonra şı· rkeıın· hakı bıçakla ağır ıurette yarala 
~ı rapor a a o arının t'Ct.u- .. . . . ka mecbur olacakları muhak- dan sıyrılarak sırra kadem baş-~ne başlamıştır. oak olan klup rıyasetıne kalemı k k .. "im kt d' ettim. Şunu da söyleyeyim ki, yapmadığı yerlere de rıhtım ya yıp kaçmıştır. . 
Encümen azaları bugün de a- mahsus müdürü Refik B. inti- a Bgotru ...... ,:ııe·u·sebı'ılrh.assa ecnebi mışR···. E . . . . muallimlerimizin çok uğraştık- pılması düşünillecektir. Mektepte bir cerh 

1ı • • • h . . . u eru eıs, maznun mıneyı ıstıc- 1 d 
'celı hayat mekteplerıne gıde- ap edilmıştır. mahafilde çok memnuniyet ve vap etti: arını gör üın. T ""d •• Darüş~faka mektebi talebe-
,_k bazı hususat hakkında ma- Ek k f l fi ti • alaka ile karşılanmıştır. Niha- - Adın Emine mP Mektep talebesinin hariçte- apu mu urü sinden İbrahim ve Bosim Efen 
~ilen tetkikatta bulunacak ve me , ranca a a erı yet iki ay zarfında iyi neticele- E t · ki spor kulüplerine gitmemeleri diler kavga etmişlerdir. Bu es-
~dan sonra rapor ve bütçe hak fatanbul belediyesinden· Ki ri alınacağı temin edilyor -K ve· d ? t'Cmin edilmiştir. cevap veriyor nada İbrahim Ef. nin elindeki 
tıı.daki kararını verecektir.. nunuevvelin ikinci Salı gü~ün- · -

19
aç ydaşın asın (H 

1 
kj Halk mekteplerine halkın bü bıçak Besim Efenciinin kasığı-. · D l t B k - un a varım. 8 bu yük' b. t h l .. k ·· d·-· · h Dünkü gazetelerden biri ta- ı ıı. tt den ıtıbaren Ekmek dokuz ve ev e an asının yüzüne bakan kırktan aşag- söy ır e a u goster ıgını a- na sap amış v-e a15.ır sure e ya-c. Halk Fırkası francala on üç buçuk kuruştur. 

1 
) ı her alnıaktaynn. Bu ay nihaye- pu idaresi aleyhinde bir yazı ralamıştır. 

t 
. . . İstanbul merkezi emez . . . . tinde vilayetlerden halk mektep yazmış ve tam manasile bir ba- Otomobil kurbanı 

teşkilat hey' eti ntıhap emırlerı - Evli mısın? lerine ne kadar talebe devam et takhane olarak tavsif etmişti. Üııküdarda Nuh kuyusunda 
li f İ k'li A k l D 1 Cilmhuriyet merkez bankası 'ki - Evet. .. l ~o;m' bundan o- tiği hakkında kat'i rakamlar ge Tapu müdürü Ziya Bey bu hu f . bi k lm b' daır 

.._ alkk'kırkası stanhbul ~eşd~. ı·nn·hnaparlaan, f'-sh l ev et beşural d~ı için şube olarak tütün inhisar ı sene evve o u... lecektir." susta şu izahatı vermiştir: .. elmcı .. r .. aza o ~ve ıra 
'<llt tet ı e memur eyetın un e 0 unan e t- ·d · · ·· · ·· "im" tür - On iki sene evvel mı' o"ldu"). 0 uştür. 
lcrtalda tetkikatta bulunması ye heyetleri hakkındaki tetldka ıMarl~sı m~~sıtı:ı c!or:kın~şa tiİ- "-Yarın ~azetesi benim hak Şoför Salihin idareaindeld 
ilıukarrerdi Fakat heyet azası tını dahiliye vekaletine bildir- .. a 1.Yeh_ve a.de m . r t• Fakat sen yedi yaşında mı ev- D ı knnda yazdıgı yazılar arasında 3340 numaralı otobüı Nuh ku-
' · . . D h·ı· k'J . . tun ın ısar ı aresırun ayrı ı- lendin? d ' b' k ı ltkl d T ~azi Hz. nin istikballerinde ha- mıştır. a 1 ıye ve a etı yenı- 1 kli d" .. "lmekt dlr o an ırıcı. ~r ço :ı:an ış ar var IT. av yusundan süratle geçtiği ıurada ,,_ . d . .h 1 . . na ara na uşunu e · h ed k k { .. r bulundukları için bu tetkı- en ınt: ap yapr ması ıçın ma- İd . b t k'l'tı eni ............ zı eyım. ansızın önüne çx an om ıyon-
(at tehir edilmiştir Diger kaza hallerine emir vermiştir. arel nın b~zı eş 1 aakl dY.1 Emine şaşaladı... "Tuhaf Kumkapı da Muh~ine hatun cu Mihal efendiye çarpmıı ve 
~d . 

1 
b: . 1n y ! satın a ınan maya n e ı e- şey ... Evdeki pazar çarşıya uy- cu·· retka" r hı" d l h b.. l d f tmi.,...; a akı temas ar ıtmış ya iZ organcı ar cemiyeti cektir. Umumi müdürlük için r o an- ma ailesinin hisar dibi sokağın oto usa tın a ve at e ,. •. r. 

~ rıyer ve Beykoz kalmıştır. . .h b D'· d.. .. k f h da .. t matlı ... " der gibi başını salladL. d k l d da atik 13- cedit 12 numaralı ha derhal öldürmüş'tür. Şoföc ya-
~u 1 d ·· .. ·dil ıntı a atı or uncu va ı anın mus a- Hem kocası 12 sene evvel öl- ırıcı ya a an ı nenin mutasarn'fları Şahver, kalanmı"tır. 
-tktr~ arBa a cumtla hgunut. gİı t·e- . . . . kil bir kat tutulacaktır. =""~~-----
l ır. u sure e eye ın s an Yorgancılar cemıyetı ıntıha- D" d" .. krf h müş işin tuhafı hem de 7 yaşın- Dün gaz~temi:in ismi .karıştı Kadriye, v~ R~me Hanımla- Sabık bakkallar cemiyeti 
'Qidaki tetkikatı tamam olacak batı cemiyetin bir de heyeti u- .. or ~ncu v~ kan~nm ~n da çocuğu var.. rılarak curetkarane hır do- rın uhdelerınde ıken akdemce . 

mumiye içtimaı yapmak isteme ~~ ~:tı '?§ ~~~ ta ırİdı; Reis kısa kesti.. landırıcılık yapılmağa teşebbüs Emniyet sandığına birinci dere heyeti mahkemede 

Kolipostallar evlere 

teslim edilecek 

sinden dolayı teehhür etmiştir. . 1 .~res~ . ~~·ka~ a k tı - Emine, sen bu hırsızlığa edilmiştir. Hadise şöyle olmuş- cede ipotek irae edilmişti. Bu Esnaf cemiyetleri mürakabe 
İçtima ve intihap emır uzenne şım 1 u a ne dersin? tur: kere Emniyet sandıg-ından fek heyoti tarafından yapılan t'Ct-

aym ye- k. . k . B k dinci günü yapılacaktır ıraya vermıyece tır. u ata - Billah haberim yok, reis- Güınüş suyu hastanesinin te- ile vakıf paralar müdürlüğüne kik ve teftiş neticesi olarak bak 
p l . . · 'h umumi müdürlük, murakipleri beyciğim... lefonu çalınıyorve ahizeyi eline ipotek yapılmak üzere 25-11-30 kallar cemiyeti katibi umumisi 

İstanbul posta teşkilatının U nızamnamesı san ve birinci şube tamamile yerle- İsmail diyor ki: alan müdüre meçhul bir ses hi- tarihinde idaremize müracaat Fethi Beye işten el çektirilmiş 
~ahı için tertibat alınmaktadır. değil şebilecektir. İdarenin diğer şu- -Efendim, Emine bana "Gel tap ederek diyor ki: ve 27- 11-930 tarihinde harcı ve kendisi mahkemeye tevdi 
,. Ukarrerata nazaran, posta tev T' • l'tt 

1 
. heleri içinde Galatada Hüdaven sana eşya vereyim .. Bunları sat, - Burası Milliyet .. Ben Siirt vezneye teslim ettirilmiştir . edilmiştir. 

<1atı d b.l k 1 ıcarı muame a a pu nızam . , d n a otomo ı ve amyon ar namesinin bir taknn müşkilatı dıgar hanın a boş yerler bulun- parasını taksim ederiz"' dedi ..... mebusu Mahmut. Milliyete abo Yalnız verese, nüfus tezkeresi- Ticaret müdürlülü cemiyet-
an istifade edilecektir. mucip olduğu ve bu yüzden tüc muştur. . . . İşte böyle oİdu bu iş... ne olmanızı rica ediyoruz.. ni irae edemedikleri cihetl'c mu ler mürakabe heyeti cemiyette 

Bir kiloya kadar olan koli carların pek fazla sıkıntı çektik Maamafıh şımdıye kadar bu- Emine helecanla söze karıştı: Müdür B. evvela hayret eder ameleleri·~ icra edilmemiştir. gördüğü usulsüz sarfişat ile yol 
~ketleri de ait oldukları ev ve- leri hakkında ticaret odası nez- lunan boş yerler hep tasavvur- _ Aaaa ... üstüme iyilik sağ- gibi olmuş ve; Diger mesele de şudur; Fa- suz muamelatta cemiyet idare 
~ nıüeesseselere kadar otomo- dinde tüccarlar tarafından bir dan ibarettir, tütün inhisar ida- Jık, onu söyliyen ben değil sen- - Biz gazet~nize aboneyiz. tihte Hacı İlyas mahallesinde heyetini de suçlu bulmnu11 . ve 
~l!erle götürülecek ve orada me teşebbüs yapılmıştır. re~i müstakil bir bina bulamaz- din ayol! Fakat mademki arzu olunuyor, hamam sokağında 80 numaralı nasıl muamele yapılması tktı· 

Ur tarafından gümrük resmi Müracaata nazaran pul nizam sa b~hsi geçen hanlara yerleşe- İsmail, Eminenin 13.fını ağzı- hay hay!.. İbrahim ağanın mutasarrıf oldu sat vekaletinden sorulmuştur. 
1118nacaktır. . . namesi herkesin anlıyacağı tarz cektır. na tıkadı; Cevabını vermiş. Bunun üze- ğu hanenin nısıf hissesi hakkın Dün İktısat vekaleti heyet· 

ehaettın Tevfık Bey da yapılmış değildir, karışıktır. - Sus inkar etme .. Sen söy- rine çok geçmeden elinde Siirt da 29-11-930tarihinde müracaat idarcrin mahkemeye verllme-
Eski matbuat arkadaşlarımız Sarih ve açık ifadeli bir nizam- Bir meb'usumuz !edin!... meb'usu Mahm~t imzalı bir edilmiş ve o tarihten beri idare si ic.ap ettiğ~!1i .. bi~~i~~iştir. 

1 'h . d makbuz bulundugu halde meç- ye takip için bir kimse müraca Tıcaret mudurluğu.ıdaro he-
an Behaettin Tevfik Bey Üs- nameye ı tıyaç var ır. irtihal etti - Hayır sen söyledm!... hu! bir adam müdürü ziyarete- at etmemiştir. yeti hakkındaki tahkıkat ~ezle· 

:f?ar Orta mektebi Türkçe mu Gülhane Müsamereleri Velhasıl her ikisi de çok ga- diyor. Fakat, müdür B. adamın Kalemde baldızımı istihdam kesi ile raporlarları dün ıdare 
lımJiğine tayin edilmiştir. U- Bir müddettenberi kulakların fil davranarak cürümlerini açı- halinden şüphelenerek, hem ga ettig-im yalandır. Çünkü benim he.Y. etin. in isimle. r.i ile _bir.likt.< 

ııın zamanlar Maarif mü"'ürlük Gülhane müsamerelerinin ü- dan rahatsız olup alT'eliyat edi g"a u d lar dd ı ğ b ld "' . v r u ··· zetemize hem de Beşiktaş mer- baldızım yoktur. Evrak kale- mu eı umumı 1 e ı ırmış 
trinde, Galatasaray lisesi Türk çüncüsü Teşrinisaninın otuzun- len Eskişelıir mebusu Ali Ulvi Neticede, bazı şahitlerin cel- k · h be · · t h h k alınm l· lt muallimlig"inde hizmeti mes cu pazar günü muallim Zeki F:ı. B. Eskişehirde irtihal etmiştiı. ezın~ a r vermıştır. minde kayın pelerim diye yaz- ve a. tı mu .a .emeye a' 
'ilk 'k B . . . 

1 
d . 'k C . b k b' k 

1 
bi için muhakeme başka bir gü- Beşıktaş zabıtası meçhul ada dıkları Yusuf Beyde ihtiyar de rını rıca etmıştır. 

1 olan arkarlaşımıza muvaffa 1 _ey_ın nyasetı atın a ını at enaz.esı üyü 1.r a abalığm ne bırakıldı... mı cürmü meşhut halinde yaka g-ildir. Ve Şurayı devlet tanzı·- İmkanı yok 
1 ıyetler dileriz.. etmıştır. huzurıle ve mcrasımle kaldırıl- H . d' 
,
5 
lınd d hh' k l . ı - Dr. Şeref Bey tarafından mıştır. Ali Ulvi B. cidden kıy- apısane sergar ıyanı l~ış ve bunun ar~dan eski mat dairesi muavinlerinden ve Bir gazete şehrimizde icrayı 

a ı sı ı mer ez erı 'd k . 1. d ğ 1. b' Dün' h . h d. bır d. ol.andırıcı oldugunu tesbit müteaddit maliye memurlukla- faaliyet eden ecnebi şirketler· 
!:! • • • • mı e anserı. met ı ve e er ı ır zattı. apıs ane sergar ıyanı 

~veh~ımızın mu~telıf semt~e- 2 _ Dr. Fevzi Bey tarafından . . . Galibin muhakemesi yapılacak- etmıştır. rında bulunmuş bir zat olup ken ni Avrupadaki isimlerinden baş 
lıI de ımdadı s_ıhhı merkezlen a bir tif<? .vaka.~mda.iri tefellüsat Güzel sanatlar bırlığinde tt. Fakat tıahkikat:ı iptidaiye ev- Giritten ?O mübadil disile karabetim yoktur. ka isimlerle tesçil ettirdiklerini 
~~caktı. Aynı zamanda ~a~~- ve basılın mudd~tı devamı. Güzel san'atlar birliği umu- rakında isimleri yazılı şahitle- Tapu memurlarnın nakli meso yazmıtşı. 
~a n ve kazal~~nn nakli ıçın 3 - Dr. Hayrı Bey tarafın- mı idare heyeti bu akşam bir iç rin celbi için muhakeme talik geliyor lesine gelince: İdare memurla- Dün bu hususta tetkikatta bu 
lır Sta otomobılı satın alınacak- d~n Hakevi afatta otohemotera tima akdederek birliğin müsa- olundu. Dün Muhtelit mübadele linci rının istenildiği yerde istihdam lunduk, alakadar bir zat dedi 

· pı f ı· .... i etrafında g"rüşü Abd lh büro toplandı. Bugün tabiiyet ları müdüriyetin saliihiyetinde ki,:, .. . . • 

S 
· D İ f B f mere aa ıyc• 0 il amit veresesinin . 

1 
.1 - 4.. .. b.. 1 olan bı'r 1·ştı"r - Boyle bır şırket mevcut 

ıhhiye müsteşarı 4- r. r a!1 ex tar~ m?an lecektiı;. iŞ erı e ugraşan uncu U1'0 Ça 1 • -· · • • 

S 
Kolonun gayrı tabu vazıyetı. • davası şacaktır. Para alarak iş gördüğü id. degıldır. Olmasına da ımkan. 

ti ıhhiye müsteşarı Hüsamot- 5 D İh Ar'f B t d. l N Ef oktur ıı B. dün şehrimize gelmiştir.. - r. san ı ey ara Dikk I , Abdülhamit veresesının Giritten gelen 70 Irkdaşımız ıa o unan evzat endi ise: Y Ç" k'" h . k b d k 

H kk S ff 
fmdan Uroselectan ile dahili 8 • Trablusgarp ve Bingazideki era Rasih B. in riyasetinde Hani- Vilayet inzibat komisyonu kara d" . u!1 u .~r sı.r et k 1;1r~ ~ ~~ 

a ı a et Bey veridpiyelografi. zilerinden dolayı İtalyan hükfi- yadan- Urlaya müteveccihen cu rile bir daha memuriyette istih ısını tesçı ~ttdırm~ kıçın ekn.lı 
"' 6 M 11· Abdülkadir B d d·ı k ·· s·ı· · memleketlerın e şır et teş ı 

1
. ';'tnlak ve Eytam bankası mü - ua ~m .. . .. . .. .' Milliyetin lıtanbulda abune kay meti aleyhine açtıkları davaya ma akşamı hareket etmişlerdi•. am e ı 1!1eme uzere 1 ıvrı ta . . .. . d' 

1 ~rı umumisi Hakkı Saffet B i- tarafından Rıe surresı twnoru dine memur ettig"i hiç bir kimse yar ht li T .. k İtal pu memurluğundan tadedilmiş edılırken hukumetlerıne v~r ık 
~ · h. · · ı·f· "b k··ı ın mu e t ur - yan C hk l · · b" ·d· leri beyannamenin noterlıkten 
~.aydır bulundug-u Pariaten ıssını veren ı 1 tu er u oz ve yoktur. Her hanııi bir müessiae VI hk . d d d'l eza ma eme erının ırı ır. 1.. b k . ku b 1 cak .. ma emesın e evam e ı ecek- p 1 1 · · B musaddak suretini göstermek 

' .~nkün ekspresle avdet etmi~- romşe tazı.. ya ıahsa vu u a muracaabn tı' B d fh b. 1 k f ı· t• encere er mese esı ıse: u ~r. ., 7- Dr. Kazım Bey tarafın- bir ıahtekirlık olduğuna derha r ... u ava son ~ asındadı~-. ır ay 1 aa ıye 1 idari bir tedbirdir. Hükumet bu mecburiyetindedirler.,, 
ru··rk d k f dan Azigos fussu hakkında teb hükmetmek ve o adamı polise teg. Bku ıtıbarla yarınki celsede bır İı;tan. b_uı c.eza mahkemelerin na böyle lüzum go.·rmüştür. Hu- Ticaret odasında. 

Ocal'rın a on erans tim etmek lazımdır. Bu hususta lı a t 1 ht l 
IS ligatta bulunulmuş ve münaka- ltanbulpolis ve adliyesi ikaz edildiği . rara rap 0 u~~~ı mu em~ de teşrınısanı ayı zarfında 1724 susi harcına gelınce: Husus• Bu sene zarfında şehnmiz ti 

~lı~erşembe akşamı doktor Ab şata muallim Sureyya Hidayet gibi son bir dolandırıcı da tutula· dı.~. Perşembe gunu de mu~telıt davaya bakılmıştır. Davaların harcı denilen para ile daireye caret odasında yeniden 581 
1 ilah Cevdet B. Türk ocağın- Abdülkadir Refik Münir M. Ke ırak polise teslim edilmittir; ki, bu Tu~k - Yunan mahkemesınde en çoğu kaçakçılık, hırsızlık ve bir sigara taJ5lası dahi alınmış kayt yapılmıştır. 
,a Göte mevzulu bir konferans mal LO.tfi Burhaneddin Beyler hususta diger sütunlarımızda malii sekız da~aya bakılacaktır. Bun- cerhtir. değildir. Evet oda tefriş ettiril- İflas, şirket haline inkılap, 
\trecektir. Konferanstan sonra le operatör Burhaneddin Dr. nat vardır. Muhterem halkı ve 0 la.rdan b. ır kısmı.nın. kararları tef Ayni ay zarfında Ag" ırceza miştir. Hükfimet, parasını hava terki ticaret, devri ticaret ve sa 
'a.~ı ki• · k 1 kurlarımızı bir daha ikazı faideli h d 1 k b Ilı- ası· parça ar çalınacak- Kazım, Kemal Süleyman Bey- buluyoruz. ım e ı ece , ır kısmının da hakimleri 154 <lava ile meşgul lenamelerle idaremiz" gönder- ire gibi muhtelif sebeplerde 

· ler iştirak etmişlerdir. miirafaalan yapılacaktır. olmuşlardır. miştir. 373 kayıt iptal edilmiştir. 
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'lHilliy~tj 

AH rn uwıdrtJl "Mllllget" lir 

'2 K . .EWEL 1930 
lDAREHANS: - Ankara caddeü 

No: 100 Telırat adreti: Milliyet, it. 
tan bul. 

Telefon numnralan: 
İttanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G Tür kiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuru~ 800 kul'UI 
6 H 7 50 n 1400 u 

12 " 1400 o 2700 tt 

Borçlar 
Bilmecemiz * .\)1\ \ \ l .Si ., \ ii;nin ı ş ı \ ~nı "la\ l't bır ... ibda t den 

V 1 L L Y FRITSCI-1 
TOOl lill\ 

K 1 R 1 K K A L p 
fil :ıılııd e dilber DITA P.\RLO ilL" 1 v.: r :ıh t r ar z ı 

81 inci haftanın 3 üncüluğu
nu Gedikpaşa Amrihan mekte
binden Melda H . kazanmıştır. 
Yazısı ı;udur: 

. ....... . endam edecl'ktiı ·····~··· 
Nihayet izdivaca karar vermişl~rdi Bu haftanın en mühim habe

ri, borçlar meselesidir. 

-lngili/.ceden- Hükum etimiz teşrinisani tak· 
Genç kadın Londranın büyük yazacak, hissiyatını analtacak· siti olarak <layinler emrine altı 

bir ticarethanesinde çalışarak tı. O da cevap verecekti . milyon lirayı Osmanlı Banka-
biriktirdiği paralara! İtalyaya ikisi bu suretle - velevki a y· sına tevdi etmistir. 
bir seyahat yapmak arzusun - n dillerde olsun- Biribirlerine Son gelen haberlere göre, Dü ı 

•• llniımüzdeki per,embe ;ık~a· ıı ı ..... .. 
SiNEMADA•p 

lll'YCK C \1.:\ M( · s :\\lr:Rı : sı olank ukdi'll edilecek 

G A R p 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen niiıhalar 10 kurut 

lur. Gazete ve matbaaya ait işler 

için müdiriyete mUracaat edilir. 

b
. 'kt' d ' • · 

1 1 
İ 

1 
k .. _, bllnıecenılzin halledllnıl• ı. lmi . her tualt• fe_, kalildt tıl. dir tdileı k p.arl.al. mu,n!lakıyeller. k,u, •. na~ 

ırı ır ıgı para ara ta yaya me tup gon,:erer ek hisıeri.n i_ an ıyunu umumiye meclisi Anka ra- v 'e LLAL DH \ ITRJ>.. - JAQLf; CA rU •. \I'\ - L LTCff.NNF. D 
ya dair okuduğu şeyler oranın !atacaklar, eg~r _ yekdıgennı u- ı ya ~ektiği bir telgrafta senelik şekil AIS:\CE tm.fından kurnrsuz bir s ure rı t c ın sil ,·J ll•n ınuhL ıem • 
güzel iklimini, mavi gökyüzünü nuturlar~~ .. aı tıL bu . muhaoere taksit!n tamamen te<viyesin i is 2 3 -ı. 5 fı 7 8 9 ıo ı 1 ~> hir şahe<·rd ir. Kısmtn r.nkli olan bu fi lm, z cn gınli gi , e gü zelliği ı 

Gazetemiz ilitnlann meı'uliyetini 

kabul etmez. 
~~s~irk:~:re~=~ıa~:~~~ ~a~~;!~~ :u:~~~l~~ı:~:'.~;er r~~iı:tc~~ ~:~~ tneı. mn ıt· şa·laehr,l1au .. ktlseirtı'nakı· dı'fıardeetmTud·r.~İ _Y C: ı,_-.,.ı.-ı--·- 1 il ' ~.~l~ı' ;~~~;dedaera<~~li~k ~:ntgı•.•~r ':·ar hy:~:canl);~;~~ı:: cak .. · rır. .. 
mıştı ki orayı gidip görmek için gilerinde devam edecek olurlar . • . . . . e _ ıg ını ı .,... T · . 

her fedakarlığa katlanacaktı. sa bu askı o:r izuiva~ ile neti- ı lan edeceklerını bılclırmışler· ~ı - ........ Heııuz ha ıır a>ı ~B inmem i ...... .. 
BuO'Ünkü hava Nihayet bu arzusuna nail ol- celend ireceklenli . dı r. 1 llmmmamiiiDm3iiliiiiiiiiiiii;ı--;~:ı-=:---:;::~:;:-:---::; -

to. d t t • JI .%.~ YI - Tıı-,deıe.ı .o·a1.<'1. 
lliııı h•rar<t <n çok 14•5 en az 8 u . . lkba_harda . ~al~a nm .. en Bu. ~ararla __ ay; Iı.rkcn erkek,/ I-JiiLu'Tietimiz bu telgrafa ce- MAJIK S ınemusanda ' 

d rece ıdi. llcgiın ruzgir lodos bellı ba~\ , yerlerını gormek uze kendısıne gonaer:lecek mek-,vap vermiş•ir. Cevapta, Hüku- il fabrika< ına ait arabanın 25' ~ 
e<r -ek han he. ı olacaktır. re yola çıktı . - ~upların postalıanedeıı alınmak m e,·n noktainazar mufa::;salımı 1 İS AB ELLE 1 il k 1 

~;:=======:;;t:;;:;;;;:\' I Trende yolculugu esnasında uzere yollanmasını •-r,uvatık bul ı ·. h , 1. 1 . T'. : _ b • numero u p ' ·a sı ZH 'İ o nı u;-t ır . 
b

. k k ·ı t ti B ıza <:< ı mı• ve u •. venın or'- • ·\ . lLA IJORRIS-\.(lSTA E'' :.l.\'.\:\ \ . . . 1 1 h k u 

~
·-..ı gene; ır er e ı e anış . u er munu. . . . . . • . · ı ~ "" - en1>1 a ın ,.ca~ın ı an u · ın 

1 K kek o-ene yakısıklıydı K dı L d <l" d .1 !arın ıfa etmed•gm'n ılanı ıle t••namile ,iızlti , şark ılı. ı.lı nslı opcre 
. ,., . • > • a n on raya O!' >.ı .ten

1 
d ·ı 1 · d v. aktur. W-LE · Milanoda bir ticarethane sa jsonra ı - kt h me\cut avanm ı r eınesın e 1,, - llill • • • " " ' 1 

yazı ıgı me ur 'if a a·~-; , , . ' • ,. A j -

hıbı oldugunugosteren bır kartı retli cevaolaı aldı. Genç . aşık! ne gılı~ . faıd~ __ eı .'.e edıleccgı ~ ayı 111 il. O ............... • ............... . 
San' at ve san' atkarlar g~nç .kadına uzatarak :cendi hü- . bir türlü bi rlik te peçen saa•leri 1 sual ~orulm<!Stvr. " 1 -·. • • ,, ' • v - .......... 

vıyetı hakkında malumat ver- unutamıyord u. \tene kadın •1a Mevcut nıukavelr ' le taahhüt !' Bııgu. ıl. u blım. c e ı . ıiz ı• TTIHAD.l Mı• LLI ....... 
h kk d mis oldu h ·· l h l · ı · d'l k "l " 'd ·· a ın a ' . 1 ep o guze a tıra arı taze ıyor e 1 en ta s•. erın ' Ilj an,, m u ' Soldan s11jta ve yukardan aşağı 

.~ene;. ~a?ın: b~ tanışmadan du. tevellit buhranın neticesi değ il, ! 1- Ayıp ( 4). Kemiğin içinde 
, Size bugün san'at ve san' at- şı ayye1tı ıc;ın .. kıç. b

1 

tr
1 

sebeb.P yokf· ' Ne saadet!. Aradan aylar gec ic;inde btı lundt.ı;un'tıı mali buh ki ( 4) . rl-ıl··11.j.- S 1· goı·ta .'-',· ı" ı·J~ etı" 
kiirlar hakkında bazı şeyler ya- tu. a nız mus u o an ır tara 1 · • · b' 'b' ı · d b · · · ı · · · · · 2 N (2) p · · J ) '- ' ,., .. d k' d k d İ 

1 
tıgı, ırı ır erın en u kadar U· ranın ıcap et tırc ıgı hır tcdbır - ota ıKır er (5 

• 

v:acağım.. ~~ı' ı 1 0. a k a /nın. ta ı?anbc.a 1 zakta bulunduklan halde vekdi oldt~" u ilave olunmu1 ve mec- Sonuna bir (R) konunca kıza- Harik ve hayat üzerme sigorta muamelesi icra eyleriz. 
Darülbedayiin son hafta oy· kı 1~eme1sı, .e1~ esın 1 

ısc ıç ır gerini unutamıyorlardı. Yalcu- ıı· s A"nkarada mu·· zakerat' de- rır (2). ı s· 1 b lk · · 1 d e ıme ngı ızce an amamasıy-
1 

k d b • " 
3 

H. (2) y (2) ıgorta arı a ıçın müsait şeraiti ıavi ir. 
nadıgı "Venedik taciri" ismin- dı. u esnasın a aglanan aşk ra- vama davet olunmuştur. - ıcap .. a.ş~. . Bı' r ı Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

1 
deki piyeste sahneye bir e- . . . . . . . bıtalarından pek azına nasip o- 4 - Penc;ere ortusu (5) 

1 
şek çıkıyor ve bu e§ek halk tara . Fa~at ıkısı de gençtı. lkısı de lan bir saadet... erkek ismı (5). Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

f S h 
dıllerıle anlatamadıklarını ba- . 1 b 1 Al' h" · b. s - Lazım (5) ......... . ..,...._ Tı / {ı B xı 200·~ ......... . ından alkışlanıyormuş... a - kışlarile pek o-üze! ifade edebili Genç kadın hır mektup daha -tan u ' 11·, mı • tmrn ı - . .., .., • .,.. e e on: oyo5 u- ., ..,. 

neye eşek çıkışı birinci defa va- yorlardı. Kad~n seyahati esna- aldı. Bu hepsinden mühimdi: rlııci hukuk dairesinden: lltı<u mar 6 - Rabıt edatı (2) Kafa t3) 
ki bı-r "e" degı'Jdir ... Mesela" - d "Sevgilim dı·ye ba ı müdirivetl uınıımiı·e >i ıck illeri tara Masset (2) ., , sın a gittiği yerlerde bu genç " Ş ıyor ve . . . 
zannederim - (Rose Marie) erkek daima kendisine refakat şöyle devam ediyordu: fındı.' lleı·ı~l:ı nda Bı lıi<pa zarında 7 - Bır erkek ısmı (5) 
operetindede de sahneye bir e- etti. "Artık bu derin aşkımızın bi- ıhatro sok a~ında ukin l':rmis bak- 8 - Nurlandırmak (5). Bir 

k k · ·· . . kaliye ma~aı• sı sahibi Kiryakidls kuş (5) , 
şe c;ı ar.. . Birlikte hemen her tarafı gez zı gotürmek ıstediği neticeye varalım. İzdivaç edelim. Bana birJdcrler e!tnd!ler altyhine ikam · 9 _ Yemek (2) Nota (2). 

Eşeğin bu suretle alkışlan- diler. Bu geçen günlerin hatı-
11 

• o l un aıı ( Alımı~ üç bin iki yüz -.k· 10 _ Yuva ( 2 ) Spor (5) 
ması artistler arasında kılükali rasını unutmamak için biribirle yo ıyacagınız cevabı artık doğ sen k uru~ alacak da.uınııı gtyabtn Nota (2) 

h • k k 1ı · ı · · d. 1 d rudan dog· ruya Milanodaki tica ve atta ıs anç ğı mucıp o - rıne yemın e ıyor ar ı. cari muhakemesi neılce ; iııde mebl:l~ı 
muş diyenler var. Belki bu söz- Bu yeminler arasında biribir- rethaneme yollamanızda hiç bir me7.ktırun tah'iiline doir udlr olan 11 - Taze değil ('4). Adalet 
ler manasız dedikodulardır. La- !erinden ayrılmak zamanı gel- beis yoktur.,, 928-31 3hukuk :'\.ola karar müddealeyhın li (4 ). 
kin muhakkak olan bir şey var- mişti. Kadın daha ziyade İta!- Bundan sonra aşk, muhabbet ikametg~hıııın rntı;h \!Jl ett basebile ·------------J--. 
sa eşeğin sahnede suflörsüz oy- yada kalamazdı. ve izdivaca dair uzun uzadıya ıeblil edilm :mlş ~- H U. ;\-1. f\. Tiyatro - Sinema 
namts olmasıdır. Bu her artistin Bu ayrılık ikisine de acı gelı- satırlar geliyordu. maddti mahsu;ası mucibince 'l mıh 
yapabildiği bir şey değildir. yordu. Biribirlerini son derece Genç kadın hemen cevap yol- müddetle ilAnen ı bliıt• t ifast tensip İs.B. Darülbedayi 

sevdiklerini anlamışlardı. ladı. Hararetle mukabele etti. \e bir nushrnda mahkeme Jivanba· 
* * 

Gecenlerde şehrimizde bir 
hafta müddetle oyunlar verdik
ten sonra memleketine dönen 
Fransız tiyatro trupundan bir 
iki artist tanıdım. Daha ilk te
masta anladım kiMadam Gabri
elle Dorziat ile birinci erkek ro 
lu yapan Gil Roland'ın arası fe
na halde bozuk. O kadar ki bi
ri ötekinin bulunduğu lokanta
da yemiyor, oturduğu odaya gir 
mıyor ve davetli olduğu yere 
gitmiyor. Buna rağmen alel'ek
ser bu iki l!rtist sahnede birbi
rinin aşığı rolunu yapmaktadır 
lar. Bu çifte komediye ne dersi-

iz? 

* 

Nihayet aralarında şöyle bir Çok geçmeden gene, kadın Mi ntıin e talik edilmi~ olmakla tebliğ 
anla~ma oldu Gene kadın Lon makamına kaim olmak il1.ere key-

~ · . • lanodaki ticarethanenin zarfı 
draya döndüğü zaman İtalyada içinde ve fakat İngilizce olarak 
Milano şehrinde caddesi ve nu· şöyle bir mektup aldı: 
marası kartın üzerinde tamami-
le yazılı büyük ticarethanenin _ ·;~en f le s_ahi!bi, yetişmiş o
sahibi olan genç erkeğe mektup gu an ° an hır adamım. Mektu 
_ . bunuz yanlışlıkla bana gelmiş 

olacak .. Sizin isminizde hiç bir 
kadın tanımıyorum. Teessüf e
dilecek bir yanlışlık olduğunu 
anlıyorum. Başka bir adam kim 
bilir nasıl bir maksatla benim 
adresimi vermiş olacak.,, 

Atinanın en yüksek kadın artist 
!erinden birinin kızı var.. O da 
iyi artist ... Bu hanım İstanbula 
gelirken annesinin sevdalısı o
lan bir artisti birinci erkek rolu 
için yanına almış gelmiş. Böyle 
şeyler artist hayatında olur. An
nesi de vefasız ve saygısız kızı
nın bu hareketini işidince hid
detinden küplere binmiş ve he
men takımını tayfasını toplayıp 
o da kızının arkasından ve ona 
rakabet için İstanbula gelmiş!. 

z /\ y 1 
·r~şrlni ~ıninJn ntuzuncu pazır 

ııUnü sut dörc buçukla beş raJd.
sindc Parmakhpı Tüntl uuında 

bir zuf derununda P"•mı zayi et· 
tim. Sehıadebaşınd• doktor Cemil 
hcv e tr~ liın eden ın mnun cdile
cckılr. Kerimesi \'eclbe 

fi H t lltn olunur 

.138~ il:o. lu k;ımy ;:ın t timin arka 
pılakrnnı zoyi etri~imdtn Hükmü 
kalmamıştır. 

Fındıklıda IU8 - l !O . 'o. lo 
d<podı Sangurski 

Haliç isltcleierinde maıhut lfıO 
kilo kekik oıu M adet ıhlamur ke
re;ıtsi ve 85 ıdet kesıan• çubuğa 
6 adrt kira1. kütük~ ile 24 adet ce
viz ktrt'te>i ve bir çım iti kök 
nu •ereni ve 600 adet kettane çu
bu~u ki ctman 8 kelem urrr an trn
vali 11 • I ~-9JO perştmbe günü ihale 
edilmek üzere müıayt leye çıkanl 

mıştır. 

lahaı alaıak isılyen tıllplerin 

Orıııın ,.!ldürlyctlne ve yevmi lha 

tem alileri 

ISTAnBUL ıwınsı~:~ı r.ı;t~l~~ö 
u ~~ uu ~~i~·~~1~al:ı:~: rr nrr ye mah5 us 

Bir kavuk 

1 
devrildi 

il 11 3 perdt 2 ıahlo 
Tarihi piye. 

llllllll Ya1.1n: 

1 
\lilsahip zade 

CelAl lley 

Bu ık~am l skndar IU!e liyac
roıunda komik Dümbüllü lsmail l~I. 
Anastas varyete heyeti Maskeli balo 
sinema komedi dötto, dans. 

\!illet tiyatrosu bu akşam sonatk:lr 
Naşit Bey rejisör Karakq F.I. !'alcı 

Karı birinci :!da 4 perde kanrolar 
varyete sinema ııri kor -.an 

Edirne kız muallim 
mektebi ıno~nrıoıon~en: 

~ehi r elektrik tesi sa t ına tedikan ın • kteblmizde yıpıırılacalr oltn 4066 
l: ra beddi keşifli elektrik t•• i ,atı mevcut pla n, keşif ve ıarınameal mud· 
bi nce 2.'i · I 1- 9.30 ıariblndan itibaren 20 ,un milddetl• aleni mllnıkısay• 
kon u lm uırnr. Talıplorm >Utname ve keılfnam . · ile pllftları ıörm•k ilzer• 
he r ıı;ü n mtktep ldare>İn< ve milnıkasıra ı~tirelr !çın de ehliyet 'Ytailu· 
lar ilc teminat malcbu7.larını hamilen ihale günli olan 1 S-1 i -1130 p11arteıl 
günü ı aat l .'i t muril eminliğinde müteı <' lrkll lcomityona mllr1cuılın 
llAn olunur. 

10,0000 reklam vara~ası ta~e~ilece~tir 
Tütün 

ğünden: 
inhisarı umumi müdürlü· 

1 !er sabilesi IS <22 santim eb'admda ve olu ubllelllı: elmak Uıre 
numunesi idaremizde mncuı, r<klAm varakuındın on bin adat renkli ıuı• 
kiğıdını bas tırıl a caktır. Talip olanların, numuntyi ııormtk vı !cıp ed•n 
taf•il atı alıp son fiyatlarını b!ldırmek üzere 11 kanuauenel 980 pertemb• 
ıı;ü n ü akşamına kadar, )Uzde ~-.'i teminat okçeler!le btraber Galatıd• 
milbıyaaı komisyonuna müracaatları. 

-2. K. ~. ~abnalma konıisJonun~an: 
llavramlçıe inşt e<iilecelr olın cephanelik ile top sundur•111 kapılı 

zarf usulile 20- l 2·9:JO cumartesi ıünü saat ikide ihale! katlyui Jlpıl•
cakur. Şeraiti anlamak isıeyenler her gln milnalıuaya iftl11Jı: .&aılı[erln 
yenni mtzkı'lrda ikinci kolordu alım 11ıım komlayonunıfa huır bulu•m•· 
farı ilin olunur. 

MalUm ya şimdi şehrimizde 
iki tane Yunan tiyatro trupu 
var. Bu iki truptan birisi daha 
~rken gelerek eski Odeon tiya
trosunda oyunlarıa başladı. 1-
"incisi de sonrada geldi. O da 
.Fransız tiyatrosunda işe başla
dı. Böyle iki takımın birden gel 
mesinin hikmetini bana şöyle 
anlattılar .. 

Ben bu rivayeti, latif gördü
ğüm için ve bütün ihtiyati kayıt 
!arla naklettim. 

* * * 
Dr. KeDNıl Cenap Beyfendiye 

ltdt de sut ilçtt Deltudarlık bl-
Piyaııı;o müdiriyetinden: RUındakl ihale koıııflyonıına ,.ı Evlenme şı·rketı• Hayrı·yeden·. 
29- 11·930 Cumartesi ıunü mtleri. :\lülK• Sadaret mekıubi kalemi 

münakasJsı icra edilecek olan memurininden Mümtaz Beıin kerı-
50,000 adet üçuncü ıınıf ev- Beyoğlu mesi Güzin haaıinla nokt~r !lalim Kebalaf iakeleslnde Şirketi Hayrly•J• •" 

İlk elen trupun ba ında, 

Haklı ve tatllı mektubunuzu 
aldım. Temamen sizinle hem 
fikrin. Nediyclim. 

"Kalem olsun eli olkatihi bed-
tahririn" FELEK 

lenme cüzdanlannın görülen 2 iNCi NOTER bryin mahtumu Osmanlı llanka<ı eeçı dUkkAnı 2511ra arlıkta tallbl uhd••lndedlr· 1 
Bandırma ~ubcsi dlrekıörö Sait 1 la· Kanunuavvelln altıncı cumarteel eaet12 da lhal• 

liizum lizerine ll - 12- 930 çar- k • •ı 11 il •ı d t il 1 ı ld•• Galata Tllnol mertebanl solı.all liın beyin evlenme ıaerasimi O\elki a. 1•• er• ad ece., n en • p o an ar1n o 
şamba giiııüııe talik edilmış ol- ebvcnce cmlllı. bakımı. Bono ak~anı Tokuhyın otelinde icra edil- rel mazkOrede h&J8tl teHltlJ8 rlraeetlne '" • 
du u il~n olunur. rotesto ve s elre ... Tel: 8. o. 1385 miştir. ı ler iki tarafa iRadeılrr dllcriY.. racaatlerı. · 

( Mllli11rt)ln edebi roın•nı: 40 =-Fakat, ben ·öyle istiycrl şjddetimle · bu hamleye karşıl dım. Manyatize edilmişler gibilmeye istemeye ayakları gerlyeİ -= Cahitçiğim ... 
rum.. koydum: kollanma, omuzlanma, sırtıma gitti. O da, lııollanmuı areıına .... ·-

Ve .. Bu nokta üzerinde ıuar - Olmaz... doğru inen çıplaklığa baktı, bak Kapıdan çıkarken, tekrarla- ruk bir ate§ yıfını gibi dolın· 
ettim. O da beni: Zaten. paşanın ahlakını bir tı: dım: dı ve .. Gönlünil kavuran taba•· 

- Evvel.. I kaç gün içinde aldım. Biraz faz- - Aman, ne kadar beyazsı- - Cahirli yarın görmek isti· ıürle haykırdı: 
İle: \_ la bağırınca susuyor ve. , Yu- nız... yorum. - Belkiye L b' 
- Sonra... muşuyor. Bu, son saldırış ta Diye, üzerime doğru bir adım Kısa ve.. Kararlı bir cevap Gözlerimiz hemen ıılandı, ı· 
Arasında fark olmadığına i- böyle kırıldı ve: attı. verdi: ribirlne yaslan111 yanaklarıırıı~-

nandırmak için belki yanın sa- - Pek ala .. Dediğini2' olsun. Parmağımı omuzumun üzeri- - Peki... dan hemen kavruk bir ıam ye ı 
- Tamamen. Hiç olma:ısaı boynuma çıkardı, başımı çek- at uiraştı, yapabilmek istida- Cahidi yarın çağırtacağım... ne götürdüm, gözlerimi süz- • * * geçt_i ve .. Dudaklarımız. dlinY1~ 

onu göreyim, Allaha ıtımarla- mek, dudaklarımı dudaklarına dında oldufu bütün cümleleri Dedi. Ben de hemen arkasın- düm, Odada yalnızdım. Ulviye: yı hıçe sayan coş.&ıın bır ceı 
drk .. Diyebileyim. götürmek istedi. s~yd~ döktü. Adam<;ağız ne bil- dan: - Şuracıktan, bir defa iipme- - Bir saniye Hanımefendi ... içinde kilitlendi! i 

Titreyen sesile: - Aman, papm .. Şimdi ka- sın kı, ben sahnede oynuyorum! - O halde şimdi gidiniz, yi- nize müsaade ettim.. Dedi, çıktı. Nereye gitmişti, Bilmiyorum, bütün ked:~~~~r 
- Pek ali. Çatırıns... rarlaşurdık. Zannediyor ki, ben artık kendi- ne her vakitki gibi yatınız.. Dedim ve. , Tahmin ettim ki bilmiyorum. Kapı vuruldu. mizin ağusunu silrilp g tu 
D d' İlive etti· D--'' · k J k b ö .. · · f J bu an ne kadar devam etti? soı e ı ve.. · ..... ım, başımı ıiddet:k geri· sıne arı o maya , arar verdim Ben de uyumak istiyorum. u puş onun ıçın en everan ı - Giriniz... d 
- Fakat, bir ikinci defanın ye çektim. · ve.. Cahidi şöyle bir görmek Çok hırpaladınız... bir kundak olacak ve hepsine Dedim. önce gözlerime inan ra bir el omuzurna dokun u: pı· 

'imkanı olamaz.. - Neyi?.. istiyorum. Diye bir ağız yaptım. bir saniye evvel malik olmak madını. İnsan ne kadar beklese - Bdkiys Hanrm, ne ya 
Bunu, kabul ettikten sonra, - Bütün bu istedikleriniz Ne bo§ düşünüş değil mi?.. -Oturmaya da müsaade yok için, yine şaşırıyor. Hızla bana doğ· yorsunuz?.. . ıdı· 

'benim için yol açılmıştı. Yava~ ben Cahidi gördükten sonra o- Maamafih, paşayı buna inandır mu?... - Cahit .. Neredise gelsin... ru yürüdü: Diyen sert bir ses bcnı da di 
yavaş bu yol üzerinde yürüye- lacaktı... dığıma çok memnundum. Dedi, hiç olmazsa biraz kal- Diyecek. Koştu, geldi, parma - Belkiys !.. ~ım bu alemden ayırmlabk i~t=ar 
bilirdim.. - Aman yavrucuğum. Kara - Hep böyle giderse zekam mak, konuşmak imkanını aradı. ğımın dokunduğu yerden sanki Sandım, güneş yer yüzüne in Omu:r.umu kavrayan e enğı 'un 
-Fazla da olsa ne olur? Bir ar rımızın haricinde bir §OY yok ... beni kurtarabilecek... - Hayır. Çok yorgunum... odanın içindeki bütün havayı miş ve bir insan kılığında oda- aıyor, öbifrü <le Cahidi gö 

5 
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l.adaş gibi olduktan sonra. Onu Diyerek'. ~e~~ etti: Diyordum. En nihayet paşa Dedim ve ... Kalktım: ciğerlerine götürecek gibi uzun, mm içinde dolaşıyor. Ben de o- den tutup geriye itiyordu. F~ 
çabuk unuta bilmem için onu • - İstedığınızı kabul ettim. da baktı ki, - Bakınız hemen soyunuyo- ıürekli bir çekişle öptü, bir da- na gittim: kat, 0 kilitlenen rluclaklar bı• 
görmemi daha çok faydalr bulu Cahidi bir arkadaş .g~ görecek - Son.ra... rum.... ha gözlerimin içine baktı. _ Cahit!.. türlü biribirinden ayrılmıvor. c 
yorum.. ıiniz. Yarın kend11ını c;.ğıru- Yı, lifla öne almanın imkinı Bu, anda yine aktörlüğüm ü- - Bu kadar. Haydi, ıtldini:ıı Ve .. Salgın bir alev dalgası sarsıntı, 0 itiş, o: 

Dedim. Buna, cevap verme- rım. Ben, sözümden dönecek ~ok. '.l'ekrar bir hamle yapmak zerindeydi. Robumu çarçabuk artık.. gibi onu birdenbire kavr~dım, - Ne yapıvorsıınuz?.. .. 
• Belimi kavrıyan kollarını de ·ilim ya?.. ıated1. O zaman ben de bütün 10yundum ve bir an dekolte kili Dedim. Bqyn\lıllu bi.lktU, iıte- götıUmUn üzerine bastırdırr ( BiımedıJ 

EtemlZZET 
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1 hablr mektupları.. 1 

Karsta irfan hayatımızı 
nasıl buluyoruz? 

Başarılacak işleri yalnız fertlerin 
teşebbüslerine 

bırakmakla hata ediyoruz .. 

Kars Memleket Ha,fahanesi 

~ılı .LIYl:T s ır.r 2 1' \ '\l'\'l T\ 1 F.f. J <)30 

Mübadele 
1 

(Ba~ tarafı 1 in.:i sahifede) ı~i-hallerde bu!un~~ak:ar, bugün 
1 

(B· ~[Pfı lıi'ri;cı sa•.;ı de) (Bas tara;;:··~~ salıifecle) 
çok beşuş ve mültefit görünü- ı og __ !eı:!e::ı s_onı-a Vılay __ et, beled. ıyc, 1 . 

T k 
- k k f kaya muk~ı.;ı daha cenuptan talep ,.1 ~:ave.er;.amesimn iO inci madde 

Bugün Reisimizle ha._ b şayız Hüsrev Bey 

Yorlardı. Arkalarında boz renk- ur ocagı ve en yu ·se ır an . . . 1 d melerini miı<J::ıade ettifrimiz eraziPin sı tayın etler. Bu mukaveleniıı 
li bir parde~u, gri bir elbise var-'1 müessesesi 0 an arülfünunu ve tayin ve teklifi için t tkikatta bulun 1 inci fıkrası ile alakadar olan
dı. Sapkalarını ellerinde tuta-! ~alk fırkasını ziyaret edecekler m~adırlar. B~ '.'~ktad~ hududun lar hakkında vilayetten bir liste 
rak kendi'erini karşılayanlara dır. . . ~mru:;_\;;.e1a•arşını. t.eh'.' ı;::okoaı.:'!11' aldık. vesikaları bu listeye göre 
selam vermek suretile iltifat et- · Şehrımtzde ne kadar kalacak m': veş faid:r:;;.:O:~~:n ı~u ır yalç~~ h'.'-zı_rhyor~; ~iğe:. taraftan ken 
mişlerdir. Müşarileyh refakati<> !arı hususunda henüz kat'i bir kayalıldara muk,.bil tavizen ce- dımız hancı hır buro açtık. Bu
rindeki zevatla doğruca saraya karar yok.tur.. . . . .. nupta münhit ve mahsuloar arazi tek nun vazifesi 10 ıuncu maddeyle 
girmitler ve istirahat buyurmus Maamafıh aglebı ıhtımal dort li~i Türkiye cümhuriyeti hük:imeti- mukayyet olanların emrine a
lardır. • ı beş gün sonra _Trakyaya hare- n~~- dost .lr!'n .k~mşusuna k.~rşı .. be_ıle mada bulunmaktır. Alikadar-

k ed ki d 
digı samımı h111ıyatmın, huınu ruye l ·ı· . 

Gazi Hz. öğle yemeğini sa- et ~e er ır · tinin bir delildir. Bu sebeple lran ar vı ayete ve yahut bıze müra 
rayda yemitlerdir. _Gazı Hz. ne Trakya seyahat cevabının gecikmiyeceğini ve hudut caatta serbes~ kalacaklardır. 

Gazi Hz. dün aktama kadar lerınde yarın İstanbula gelecek komisyonununAğndağı tashihini .ide\ Bu maddenın 2 nci ve 3 üncü 
Dolmabahçe sarayındaki daire- ola~ tahdi~i hudut konferansın- biran evvel ikmale muvaffak olaca- fıkralarile mukayyet olanlara 
!erinde istirahat etmi•lerdir. daki hey.etı murahhasamız aza- ğmı ümit etmek isterim. Maabaza ge gelince: Onların vaziyetini se-

• d · h k 'b lo;ce~ ~uda __ bu mınta~arda aaayi anslarda hallediyoruz. Harici 

D 
··]f·· . . M sın an nyasetı cüm ur atı i •ın ihli"- - d tmı k aru unun emını uam- • . T fi B • ih ' une musaa e e yece suret b.. h .. 100-150 .. 

R 't M "f .. M umumısı ev ık . de ılt ak e- te tedabir de ittihaz olunmuıtur. uromuz er gun mura 
:~frea s'eı lvee atan bemıtnı u- decektir. Heyetin murahhasamı caatle karşılaşmaktadır. Şimdi-

r Y r saa on eş e sara- · . T vfik R.. .. B R . . Ağn tedip harekatına lranın ye kadar 33,500 vesika dağıttık. 
ya gelerek Reisicümhur Hz. ne z'.~ reh ısı e uştu · eısı- · ti" ki Y kınd 500 d h d • b'l . . cum ur Hz. ne konferansın ne- lf ra a a tane a a agıtaca 

1 

ı vasıta arzı atzımat eylemış- t' • h kk d 1• Af;:-ı tedı'p hare'-ob ··~··mda ğız. Hariciye vekaletinde bir 
1 d

. ıcesı a ın a arzı ma umat e- ... --er ır. d kf dost ran hükumeti endirekt bir şe- şube müdüriyetine naklolan 
Şehrimizde bulunan erkanı lece ır. l • kilde harekata iştirak eylemiıtir. Ya Server Cemil B.in yerine bugün 

askeriye de saraya gelmitler ve stanbu dan sonraki seya- ni o tar~a ~~bilen:erin .• aaıııarmı lerde A. Muzaffer B. tayin olu 
t · ti • . l d' hat programl almış, reıdermı tevkıf etmış, bunlar- n:ıcaktır. 
azıma arını arze.mış er ır. . l . dan itaat etmiyen kısımlara kartı da 

Gazi Hz. nin seyahatlerinde Gazı. Hz .. ~ta~?ul~akı tema& silah İ•timal eylemiş, lran Kürt a'8- ---------
refakatlerinde bulunan Dahiliye ve tetkıklerını b_ıtırdı~en sonra 1 irinin bir kı.mıru huduttan uzaklaş- Dün evlenen ç'.ftler 
vekili Şükrü Kaya B. saat on trenle Kırklarelıne gıdecckler- trnnış, eşkiraya yardım ihtimallerine Fatih dairesi evlenıne memur 
beş buçuğa doğru saraydan çı- dir. karşı tedavırilmani" ith!'Z eylemişti.· lugu" nda du··n şu çı'ftlerı·n akı'tle-
k 

· · K k} ı· d d · ·ı Bu meyanda h•o.n Nurı, Seyh Abdul 
arak şehırde bır tenezzüh icra ır are ın e tren en ını e< k d' K" H ·· · p - ğulla rı· yapılmıştır. 

b·ı a ır, or useyın ata o rını 

etmiştir. cek, otomo ı !erle Trakyada do- avenelerae beraber •ilahtan tecrit ile Nevzat H. Hüsnü Rıza Ef., 
Rece B • be t !aşılarak tetkikat icra edilecek- evvela Tebriz de tevkif bilahare da- Mediha H. Hasan Ef., Kadriye 

p eyın yana ı t" h ş k fi nakı-~·ı k .. 

KARS (MJLLIYET) d M kt b
. d'' · d' G . . . ır. a ar tara ara ~ ... ı me uz0 re H üsey· Ef K d · H B h 

- um. e e ın mevcu u şım ı- azı Hz. nın refakatlerınde Tahrana sevkeylem;•tir. Bu canii"" . ın . a rıye . e -
Kars vilayeti maarif husu- lik 120 dir. Mektep 4 dershaneli bulunan sabık Nafıa vekili Re- Çanakkale şehitliğini rin firarlarına meyd;.';. vermiyecegini, cet Ef., Esma H. Şe' Ef., 

•Unda çok ileri gitmiş ve maa- ve taksimatı yerinde bir müesse cep B. dün gazetecilere demit- ziyaret her ~rlü ~uhabere ve n:ıü~aselerine Emine H. İbrahim Ef. i.,t;spina 
rif vekaletince birinciliği kazan sedir. tir ki: Gazi Hz. müteakıben Tekir- ma~ olacagını vadeylemıtür. . H. Sokrat Ef., Hafıza H. Abdur 
ltııştır. Filhakika halkın ma- Merkez mektebi _ Sadece Gazi Hz. nin aeya- dağ iskelesinden Ege vapuruna Tıcaret ll!uhadesi müzakeratı rahman Ef. Necminisa H. Ah-
rife rag"beti şayanı taktirdir. Mevc d .. 

125 1 
b k h ti . . . k b rakip olarak Çanakkaleye gı'de T" hed . "zak met Nizameddin Ef., Pempe .,,. . u u. o an u. me te- .a enne ı•tıra etmekten a•ka - ıcaret mua esı mu eratı • . uıaarif müdürü ile muallim ar- • • 11 d' H Mehmet Salahadın Ef Ay bın bahçesı yoktur. Bına, esa- bır sıfatım olmadığın için malu ce' er ır. epey müddet evvel Tahranda başla- · ., -kadaşların gösterdikleri gayre- n 

1 
k 

1 
T 

1 
Müşarünileyh Hz. Gelibolu mış, fakat Ankarada bilihare bütün şe Nimet H. Ali Enver Ef. 

te inzimam eden vilayetin mü- se ev 0 ara yapı mıştır. a e- mat vermeğe ve beyanatta bu- d~vletlerle ticaretmukneleleri akdine Beyazıt dairesinde şu çiftler 
zahereti sayesinde mevcut 57 be.nin %. 95 i fakir çocuğu ol~p lunmağa salahiyettar değilim. ve Çanakkaledeki şehitliklerimi b~~-heyeti murahhaaamız meınur eda evlenmişlerdir. 
ltıektep 

93 
e iblağ olunmuş- ~ımayeı Etf~! tarafında~ hıç Seyahatin bundan sonraki kıs- zi ziyaret edecekler, sonra oto- dıgınd~n ~u .müzake~t. ta A'.'karaya Fatma H. Osman Ef., Ayşe 

hır yardım gormemektedır. Bu mı hakkı d d b" .. l mobil ile Bursaya hareket ede- nakledılmışür. Haylı ılerlemıı olan . Ef V f' H" 
tur. mektep te 4 dersanelidir. Mek- k . n t: ~ 

1
1r şey soy e~~ rek Garbi Anadoluda 'halkla te- bu müzakeratın ıürati ikmal ve inta- H. Remzı ., as ıye H. ıl-

Merkez vilayetinde muhtelit tep çok haraptır ve maliyeye ce Tvazkiı?': e u un.mıyorum. mas ve tetkiklerine devam ede- cında bizim kadar, belki bizden ziy,.. mi Ef. Kadriye H. Bürhaned-
bir .ortam~kteple bir yatı mek- ait olduğundan hususi muhase- eş lat heyetı sarayda ceklerdir. de lran hükumeti menfaattardır. din Ef. Zeynep H. Müfteza Ef. 
tebı ve ~ ılk mekte~ va~d\l' ki be tarafından tamir olunama- Dün saat on sekizde Halk lran. Türk ticaret münaıebah ihti Mariya H. Bavril Ef. 
1209 evladı vatan sınesınde ba maktadır. Bunun maarı'fe mal fırkası İstanbul tetkik heyeti re- Bursadan garbi Anadoluya yaç ve arzunun çok dunundadır. Bu- Dün de Beyoğlu Belediye da 

d 
B.. .. k R · . · B na ıebep son zamanlara kadar Ağrı- · . d · f 1 · · k" hl 

~ınmakta ır. Her .. sınıfda 60, edilmesi lazımdır. isi Afyon meb'usu A~ B. ile Ce- uyu eısımız, ursayı mü- dağı ıekavetinin devamı, yegane tica ıresın e ıu çı t erın nı a arı 
ıO talebe mevcuttur. Köy yatı mektebi mil (Tekirdağ) ve Hüseyin teakip Balikesir, Aydın ve ha- ret yolumuz olan Tebriz _ Trabzon aktolunınuştur. 

Orta mektep Sekiz sene evvel açılmış olan (İstanbul) Beyler sarayda Ga- valisini de ziyaret edecekler ve caddeıinin hudut mıntaka11nda tedip Talya H. Yorgi Ef. Ligora 

H:1ı:ınd.:ı; B~\:l?i 2.}u> t>· 

aceıtc.-ı. Sırk ci\.i'! ,f ıııur 1 ır 
7.nde hanı ılundı. Tc1 ·~ l 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşevketpa;.a) vapuru 
2 kanunuc~vel Salı akşamı 

Galata rıhtı!'llından Zongul
dak, ine bolu, Sinop, Sam
sun, Giresun. Trabzorı, Rize'ye 

o:alkacak ve döllli$te Si.ıı mene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, S•msun, Sinop, 
lnebolu, Zonıruldıp;a uJrıyı· 

calttlr. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 2 kanu · 
nuevvel salı l 7 dı: Slrkec!J en 

Gelibolu Çanakkale Küçiik
lruyıı. Edre:ni: , Burhanı ye, 
Ayva!ııfı '•alkaı:ak ve do-
nüştc Alrınolufa uğrayaraktır. 

Azinıette Cclibolu için yuk 
alınmaz 

Trabzon ikinci 
postası 

( RJ<:ŞITRAŞ\ ) Yapuru 4 

kılnunuevı·el perşembe akşamı 

Galata rıhtımından lneholu, 
Samsan, Ünye, Fatsa. Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho
pa"ya kalkacak ve dönüşte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, urdu, 
!:'aba, Samsun, lnebolu"ya uğ
rayacaktır. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 5 ki\-Or~~ mektepde 30 zu kız ol- bu mektep, vilayette feyizli ne- zi Hz. tarafından kabul olun- sonra İzmire gideceklerdir. harekatın baılamaaına kadar emniyet H. Emest Ef. Marika H. Ange nıak uzere 256 talebe okumak- ticeler istihsal olunan mu··esse- mu,lardır. Gazi Hz. İzmirde de ziyaret ıizliğidir. Bir tarafta~ derhal b~ m!" los Ef., Ann; H. Haçik Ef., t d G kı ~ k'kl . takada hududun tashıh ve emnıyetın Ele . H D' . . Ef s A H 

a. ır. eçen sene 2 z ve 34 selerden biridir. Mektebi olmı- Hey'et Gazi Hz. nin nezdin- ve tet ı erıni yapacaklar ve- iıtihaal ve iıtikrarı, diger taraftan nı · ımıtrı ·• ara · nunuevvel cuma IOda Galata 
er~ek <ıahadetname almışlardır. yan uzak köylerdeki fakir ço- de geç vakte kadar kalarak İı- tekrar Ege vapurile Mersine ı:rabkamzon- E~1rum- .Tebri~ ~ddesi- Mottı:<loEhafy ZEfhr., HHaceör H. HEayf- rıhtımından Çanakkale lzınir 
Kk_oyler?en ve cıvardan ge~en cuklara nurlu kapılarını açan tanbuldaki tetkikleri ve mınta- hareket buyuracaklardır. run yon ıı emea.ıne muaaıt hale re ın . , e a . mer ., .. .. ' ' ımsesız talebeler mekten hına bu mektep geçen sene elli tale- k t k h iki k" l Gazi Hz. muteakiben Adana biran evvel ifraaı ticari münasebatı- Emine H. Ali Ef. Emine H. Killluk, Bodrum, Ratlos, Fet sı dahilinde tahsis edilmiş olan beye şehadetname vermıştır a mi ın ah akka d a. vahı o ant~- yı ziyaret edecekler ve cenub·ı mızıB t~yilt ve buinkitafld. ettirecekh: • T~· . Muhiddin Ef. Vu~let H. Salih 1 hiye, Finike, Antalya, AH.iye, 1 
P 

. d h f d'l . mas arl a ın a ıza at vennıt ugun ıtan a ve atta ürki- Ef H . H M hm Ef '1 . ' .. _ ansıyon a mu a aza e 
1 

mek- Bunların bir kısmı liseye bir · Anadolu seyahatlerini bitirdik- yenin bir çok ınerakizi ticariyeainde · . ayrıye · e .et · " ersın c ..,.Jkacıık ı·e dönüşte 
tedirler .. ~ektep b~nası tedrisa- kısmı muallim ve bir kıs~ı da tır. • .. • ten sonra vasati Anadolu seya- mü~eaddit !ranlı tüc~lar ve ticaret S.abnye H.,Mustaf~ Ef ile H~y Taşucu Anamor, Kuşadasınııda 
ta elverışlı olmadıgında~ "'"CC? orta mektebe girmişler ve mü- Gazı I:Iz· bugun tetkikle- batlerini yaparak Konya ve Eı- ve irfan muesıeaelen ve haıtane bu- nye H. Faık Ef. Dılber H. Su- ı ujtrayacaktır h:ı-fta b_uraya _gelen ~a~n~ E~ı- tebakisi de köylerine gitmişler- rıne haşlıyorlar kişehir de ziyaret edecekler ve ~nma"'T~kabı;•n'\çalıfllll ve1kuti.Ef. Reöfiha H. Yasef E'.f., Andifli Kalkan Fethiyı:"de 1 Ilı. R_ eşıt B_ eyın em.rıle mt_t_ ısalın- dir. Mektebin mevcudü 00 ı ley- Deniz seyahatı yorgunlugu" K• azanan te. !ı yo. den~ek Hunye H. mer Ef. ve Nacıye . . . ' . dek G kteb 

1 
b d 

1 
anunuevvel nihayetlerinde - derecede '?dır. Tıcan ve_ ~rf!"n mues- H. A. Refik B. ile nikahlarumş aktarm.ıdır. 

e . ı . a~ı me ı e mu. a e e li ol~~k üzere 290 efe~d~dir. Bu h.asebi:le dün istirahat eden Ga- Ankaraya avdet etmit buluna- seaatmuz 11e mevcut değıldir. Tah- ============ dı~mıştır. Ne yazıktır kı m~k- muhıtın çocukları, el ışı ve re- zı Hz. lstanbulda tetkik ve te- caklardır. randa elyevm Alınanların, Franuzla- lardır. 
ntebın kadrosunda 6 muallım sim derslerinde pek muvaffak maslarına bugün baılayacaklar- Gazi Hz. nin ~ehrimizde ka- rın, hatti. Hollandalıların bile e§yayı lJOÇE LI.:V Aı\T LL fY E ak~'.llldır. - olmaktadırlar. Mektebin yatak- dır. • mütenevvia satan pazarlan hususi ec- F ransada nehirler Hamburıı. Brem, Aııverj, 

Hük"-et konagmın karşısın h lacakları kısa müddet için saray nebi mektepler ve hastaheneler var-wıı - ane ve yemekhaneleri pek iyi- s·· ··k G . d'' ·1· 1 d İ l•ta Lul A 13 ~ . ., . ' dak· b mekt b' d .. 170 . uyu azı, ıger vı ayet er a ziyaret defteri açılmamıştır. dır. Uzak memleketlerin bu alakası PAR S, 30 A. A. - Mame D Tu ·ııırı 0ıy,u ara 
olu; g~çen se::~:ıt:~~~ u me- ~ır. Ç~ukl~ günd~ Üı de~a f1ü de yaptıkları gibi bugünden iti- Vali B. dün saat on beşe kadar karşısında gen5, medeni Türkiyenin, nehrinin kabarması Seine nehri sında a zımet va 11vd~! mıırıta 
ıun olmuştur Mektebin fakir Memkmeb. ghı a a mfa ta ıra~. baren halkla te~as e::lnr,.l< hu- saravda kalm .. tır. komşusu dost Iranda, bu ırkdat mem nin sularının da yeniden kabar- zam postas~ 1 Iam!ııı r.;, Bra n 

· . . e te ın er tara ı ter temız lekette her sahade temasi ve faaliye- b 1 p · ço_cuk!arına Hımayeı Etfal ce- ise de su tesisatı pek fenadır ve 
1 

lk k . . h tinin meşhut olması iki karde mili t masına se ep o muştur. ans Stetm, Anver; Yd Hotar.laın tnıyetı tarafından muavenet o- esasen mektep binası da elveriş oıup 1a ı:r ;epı~r 151ı:1 er z~k dfdır. Yalnız suların mülevves münasebatınm teza;üt ve inıJşafı l~- havalisindeki ve Mame sahilin- dan limanımız:ı ınııv,nala•ı 
lunmaktadır ı· d • 'ld' M k d man maa:ı aıre erın~ tazyı o masından dolayı ara sıra tifo znndıT. deki bir çok yerler bu vaziyet- lıekl ı 

Ziya Gök Alp Bey mektebi sım Beyle muallim arkadaşları köyde halk okuma odaları tesis j da da bek ~z sı::na va::.dı;zasın- lran matbuatı ten bılhassa muteessır olmuş- Gernls vapuru 4k.\nunuewelc 
· 1 egı ır. e tep mü ürü A- etmektedırler. Buna bınaen 92 olmaktadır Ka " ızm k 1 . .. . eı ~•

1 

va• u• l' ; dogr,ı 

Merhum Ziya Beyin ismini meslek aşkile çalışmakta ve edilmiş ve risale ve gazeteler : lran matbuatı tekamüle doğru iler tur. Döyçland • 6 • 
taşımakta olan bu cesim mekte mektebin idaresinde muvaffak temin olunmuştur. Me.mleket hastanesı !emektedir. Henüz tabii Ar_apça harf- Amerikada so""'uklar Galata • ıo 
bin mevcudü 250 dir. Geçense- olmaktadırlar. L' d a· Hususı muhasebe tarafından · !arla çıkmaktadırlar. Reımı gazeteler 2S • 

• 

ıse er ı · d 
1 

b h k d ·ı bT T" ki b Olimpo• • ı:.ı 
ne çıkan 32 talebenin cümlesi Millet mektepleri ve halk Karsta liseye büyük ihtiyac 1 tı akrledo uHnank. u as tane elli ya- Y~k kerude ıır.. uhr kkmye dmat ':'.8tının NEVYORK, 30 A.A. - A- ----tırta mektebe devam eylemekte okuma odaları d z· . K K k'' , a ı rr. e ımler şehrin ihtiya yu ıe erecesı a a ruesayı merika'da hüküm sl!rmekte o- Burgu, Vama , K<:istcn·!e, Kalas 

d
. var ır. ıra. arsın, ara ose cat t tm' 1 . devletın bir çoğu bile mıılumattar de ırler. Bu mektebin muallimle- G k ve Artvin vilayetlerine nazaran Haısrut a 

34
m
1 

ey ~mdektedı~ler. ğillerdir. "lran, Şefakı Sürh, Settari lan soğuk dalgası Amerika'nm ,. lbrall \çln limanımızdan 
ri keselerinden ayda beşer lira ere maarif emini Reşit B. k • · 

1 
ane senesın e tesıs o- . . . . k ' kı b d · hareket edecek v-•purlır: ve gerekse Kars Maarif Müdü- mer ezı vazıyette o masına ve lunm .. 1 b' b' . Cıhan,. gıbı bellı batlı gazetelerle ga- mer ezı smının gar ın a şun-

\lererek fakir bir talebeyi orta rü Şevket Beyin ciddi ve müs- ilk mekteplerin lebalep bulun-
1 
uş f guzeh ı.r ına ıse de zetelerimizin mübadele ıurctile tema- diye kadar 100 kadar kimsenin :vlexıco vapuru limanımızda 

tnektepte okutturmaktadırlar. mir mesaile . . d .
1
• masına ve bu mekteplerden çı- maa ese mu tacı tamirdir. Bir sa gelmesi komıu doıt matbuatın in ölümüne sebep olmuştur. Gcrnis vapuru .ı - 6 K. eveWe 

Muhterem muallimlerin bu sa- . . . n sayesın e vı aye- k k 
1 

b 1 . cam kırılsa veya bir yeri aksa kişafına çok yardmı edecektir. Bu tahmilde 
havetleri her türlü takdirin fev- tın maan.fı şayanı şükran bir de k ~~'.'- ita e ~ ;.rın uz~k y~rlerde tamiri bir çok merasime tabi tu matbuat son zamanlarda ilk defa ola-
kindedir. recede inkişaf_ eylemekte bulun- 1 ıse ere gı ıp tahs~llerıne de- tulduğundan bina gittik h = rak Türkiye abvali hakkında alaka-

. muştur. Maarıf Müdürü karlı vam eylemek kudretı:ıde olma- rap olmaktadır' çe a dar olmuş ve dostluğumuzu• takvi-
Turan mektebı ve tipili havalara bakmıyarak ~al~~ıı:a ve Kars'ın ıiç muhte- · l'.esi uğrunda icalei k~~- eyl~t-

Kambiyo Borsası 
1sterUo 1030-25 Ltva 65 -,(( 

Bu mektep mevcut değilken ve kendisini müteaddit tehlike- hf hukumetlerle hem hudut ol- Doğum ve çocuk bakım evi br. Tahr~ ~azeteler~n :• aıan-
bu sene maarif müdürü Şevket lere atarak köylerdeki mektep- masına ve liseye elverişli mü- Bir sene evvel Sıhhiye Veka '?";': ~d rjk mkuhabın gondenne 
Beyin himmetile açılmıştır. !eri teftikten geri durmamakta kemmel bir binanın mevcut ve !eti, Muavenetı ıçtımaıye tertı- sı 

1 

e 
1 0 

aca tır · 

Dolar 0,47 -,18 >lllng 3 34.5( 

Frank !2 ()(),O(; Mark. 1 97.0C 

Mektebin muhtaq tamir olan olduğundan her tarafta maarif memleket nüfusunun da müsait binden olarak Kars'ta bir mü-! hanla menfaatımız 
cihetlerine istasyon mahallesi makinesi muntazaman işlemek- bulunmasına ibinaen bu güzel ve essese açmış.trr. Bu müessese müıterektir 

Liret ? oo,oı Ley 79 -.45 

O rahmi 36 -.4') Dinar 26 -.6~ 

Koron 

halkı 300 lira teberrü eylemiş- tedir. Vilayet dahilinde dolas- feyyaz ana vilayette bir lisenin 20 yatak üzerine mürettep ise lranla menfaatlerimiz mütterektir. 
lerdir. Başmuallim Cemal Ata- tmlmakta olan kuvvetli müfe~- tesisine yeni ~a.arif Vekilimiz de halen 13 yatak vardır. Karyo Şarkta sulhün stikrar ve idameıinde 

frank 2 43.12.50 15-.9l 

Doktor 
lay Bey ve arkadaşları çok fey- tişlerin semeresi de görülmeğe Esat Beyefendının müsaade bu la ve komodinleri Alu"lanyadan menfaatımız bir dir. 
Y~ gayretlerile mektebin .terak başlamıştır. Geçen sene 568 A yurmal~rını umum vilayet hal- geti:tilmiş çc;ık müke_mmel şey- Ticari münaıebabmIZJn istikbali 
kısıne çalışmaktadırlar. Bılhas- ve 24 B dershane açılmış ve bu k. ı _yekdıl ve yekzeban olarak lerdır. Sıhhıye Vekaletinin bu pek büyüktür. Her iki memleket siya 

HAFIZ CEMAL 
h b ıet, ilim, matbuat erkanının müteka· Cumadan maada günlerde ôjtle-

sa bu sene Erzurum Muallim dershanelere 11039 kadın ve ıstır arı: eylemetkedirler bu aptaki himmeti doğrusu çok bil ziyaret ve temaslar yapması pek ınektebinden mezun hanımların 16841 erkek devam ederek şeha çok yerınde olan rica ve istirha- şayanı takdir ise de maalesef lazundır. lrancla yeni dogan sporcu- den aonra saat ( 
14 

· 
16 

) da lstan
b~yük haveslerle mektebe vakfı detname almışlardır. Mektep- ma~a ı:az_etemiz dahi bütün kuv ahaliden bir kimse bu müesse- luğun . _inkit.aftaa temas_ ve tamı· bul Divanyolunda ( l l8 ) numero
\lucut eylediklerine şahit ol- lere devam ve rağbet pek fazla vetıle ıştırak eyler. Kars Maa- seye müracaat edip te vaz'ı ha- mak _şarüle Turk spor~ugunun kıy- lu hu•usl kabinesinde hastaların 

K<ırs Yatı Mektebi 

- rifi birinciliği ihraz eylediği ci- mile yanaşmıyorlar ve hasta ço metli yardımı dokunabilır_. _____ k_a_b_ul_c_d_e_r. ________ _ 

hede vali Salim Bey bir takdir cuklanru da yatırmıyorlar. Has E }' k " d •• } ·· " " d 
name ile taltif olunmuştur, i!lte tanenin iki mütehassrs dokto- IDVa l metrU e ffill Uf UgUil en: 
bu gayret ve mesainin ve aha- nı bir ebe bir hemşire ve beş ~ t l k 'k' ~ b .1 ~ ı b ~ kk b 
li tarafından gösterilmekte o- hademesi vardır. Ve senevi büt a 11 ı l ~0 ane ı e ı' g ava u• a"n ı'ssesı' 
lan maarif havesinin bir müka- ç.esi de 22,000 liradan ziyadedir. Up U 
fatı olmak üzere lisenin küşadı- Bu hastane için sarfedilen pa
na bu vilayet kesbi istihkak ey- ralara hem yazık ve hem de gü-
lemiştir. nahtır. Bu muhterem doktorla-

Sıhhat işleri rın memleket hastanelerine de-
Vilayet umuru sıhhiyesini bü vam ettirilmeleri maksadı te

yük bir muvaffakıyetle idare mine kafi iken böyle mühim bir 
eylemekte olan mütehassıs dok külfeti ihtiyar etmenin hiç lüzul 
tarlarımızdan Hamit Şakir Bey mu yoktu. Böyle güzel bir mü
müşfik bir baba gibi halkın mü- essese de Erzurumda açılmış
racaatlerini teshil ve ihti!{açla- tır ve o dahi bom boştur. Lüks 
nnı izaleye hasrı mesai eyle- ve fantezi zamanı olmadığın
mektedir. Vilayet dahilinde yal dan bu iki müessesenin de tağ
nız frengi hastalığı vardır. Bu vı ve memleket hastanelerine 
da Poshof, Ardahan ve Çıldır devri en muvafık bir icraat o-
mıntakasında mahdut bir saha- lur. R. K. 

Bakırköyünde Sakızağacı mahallesinde lstanbul caddeııinde 154 
ve 156 numaralarla murakkam ve bir senete merbut olup alt 
katları birer oda birer mutfak ve birer he!!, üst katları: ikişer 
oda ve birer mikdıır bahçeleri havi iki bap ahşap hanenin bedeli 
dört taksitte ödenmek ilzcre 1200 lira. 

Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde dört kuyu sokağında 36 
numaralı bill hava dükkAnın 120 hisse ltlbarilt Hazineve ait 34 
tam ve bir hissenin sülüsü ve sülüs hissenin ilçte blri~in bedeli 
nakten ve berveçhi peşin verilmek üzere 2 IO lira.! 

Bal!da evsafı muharrer em!Akin 16-12-930 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de müzayede! aleniyeleri mukarrerdir. Taliplerin 
% 7 ,50 teminat makbuzlarile lstanbul millt emlAk müdüriyeti 
Sarış komisyonuna müracaat eylemeleri 

Hamburg, Brem. A.nver'I, Roterd•m 
\'e Dançig lçln yakında llmanımı.t

dan hıırcket edecek vapurlar: 
A.ııdro< vapuru S - 4 K. evvel de 
tahmilde 
Döyçland vspuru 6 ·8 K. cvvelıle 
tıhmilde 

Antiochla vapuru 10-11 K.evvt.lde 
tahmilde 
Stet(n vapuru 19-21 K. evve:dc 
tahmlldc 

Yakında Rodo;, An\'er, , · 
terdam ve Hamburg !imanları 

için hareket edecek vapurlar. 
Döyçland \'&puru 6 · 10 K.cV\Cl· 
de tahmilde 

Fazla 1:ıfai 1 ıl\ çin ı:a'·ıtı ı 
Ova kim yan l lanıı al ı J..A 
mum! acenteli~ine nwrı.<'cı.ıı 
Telefon : Heyo~lu 641 -67 ~ 

vapurları 

Karadeniz pest ,ı_, ı 

S vapuru :.!J 
amsun K. ev .ı 

ÇAR Ş A l\1 B A 
güııü akı•mı 18 d• Si kcci nht' 
mındın lurekeıl' \. Zonguld•k. 
lnebolu, Samsun, OrJu, l:ı~ ·un, 
Trabzon, Surmcne \·e RıJ:e t;:ı.~ 

leJerine :ııhnttt ve avdet cU 
cekıir. 

Ta!silit için SirkecU: \' elk,- • 
bınındı klln :ıccntcsine nıjfJ· 

caar. Tel. lstınbul 15 l 5 

1 

• 

1 



1 
1 J 

6 

Zayıf ve işti· 
asız olanlara 

t'.11LLIYE.T SAL! 2 KANC'.'lUE.VVl~L 19JO 

Fosfatlı Sark Malt 
' 

HUiasası kullanınız. 
Her eczanede satılır. 

Gaz .benzin 
ve saire ınünakasası 

~K~~HENtEHE: KATRAN HAKKI EKREM' .. B ... •y~· JlN ÖRUıSMKA TITIS ;!~ .. 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhi

sarı umumi müdirliğinden: 
1- Tekirdağ1nda en son tekemınülatı haiz şarap 

• 
Her akşam saat 6 dan itibaren 

Perşembe akşam 4-12-930 «Sahibinin Sesi~ ı 
kıymettar artistlerinden NEZİHE HANIM 

tarafından KONSER 
Yüksek Orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Mektebimizin Mayıs 931 gayesine kadar 

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

imal_atha~esile kavı ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf ı- ISTANBUL vİLİYETI 
usulıle munakasaya k_o~ulmtıştur: . . . . 1.2.EFTERDARLIK iLANLARI 

2-Zarflar 931 senesı kanunusanısının beş1nc1 pa-
zartesi günü saat tam on ikiye kadar kabul edile
cek tir. 

3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei 
merkeziye muhasebesinden 25 liraya mukabil ta

lasa~a hele~iJesin~en: 
Kasaba şehrine so isaleıi '" tevziat ve inşaatı için evvelce 

1-10-930 tarihinden itibaren tayin ve ll&n edilen altım' günlük 
münakasa müddeti görülen lllzom üzerine teralti atiye dahilinde 
bir ay daha temdit edilmiştir. 

liplere verilecektir. . 
4- izahat almak istiyenler müdiriyeti umumiye 

1 - Kasaba Şehrine isale edilecek ıu projesi tasdik edilmiş 

bulundugondan gayri melhuz 5647 lira dahli ( l 15400) lira ke

şifli isale ve tevziat ve tesisat ve inşaatı l-li-930 dan itibaren 
otuz bir gün müddetle ve müzayede, münakaa kanununa tevfi
kan kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

fen heyeti reisliğine miiracaat edebilirler. 

2 - Münakasaya iştirAk edeceklerin erbabı vukuftan olduk,. 
larına veya bu gibi inşaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapmış 

olduğuna dair maha\H belediye veya nafıa heyeti fennlyealnden 
muta şahadetname veya tasdikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olupta su inaşaona aşina 
olmadığı halde inşaatı bidayetinden nihayetine kadar refakatında 

ikinci maddede ya:ıılı şahadetnımeli bir su mühendisi istihdam 
edeceğine noterlikten musaddak taahhiitname itasile belediyeyi 
temin edecektir. 

4- Münakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi 
makbuzunu veya muteber bir banka mektubunu lraeye mecburdur. 

5 - ihale 1-1-931 bir k&nunusani perşembe gün ü saat l lde 
Kasaba beledıyesinde yapılacaktır. Proje ve ~vrakı keşfiye asılla

rını mukavele! esasiyeyi görmek isteyenlrrin Kasaba belediyesine 
ırtname için de lzmir belediye, An kara ve 1stanbl belediyeleri 

hey~ti fen niyclcrinc müracaatları il:ln olunur. 

Çanakkale vilayetinden: 
Balya - Çanakkale yolunun Çanıkkaleden - Ahlıılı burnu kllyilne kadar 

olan 69 kllometroluk kısmının tesviye! turablye ve !malan nnaiye ın,aaıı 

kapılı &arf usulllı yeniden münalı:uıyı konulmuşıur. 
Bu lnşaatıft muhammen bedeli 914000 liradır. Mttnakasa 20 Ununa· 

enci !130 tarihine müsadil cumanul günll uaı 15 de Çtnalı:ktle vlllye
ıinde yıpılacakıır. 

'.\1Unakasaya iştirak edecekler tekili mektupltnnı ve muvakkat tcmlnaı

uı n ı a ynı günde saat 15 e kadar Çanıklı:ılc vıHliğine vermeleri lazımdır. 

U ılerln mfinakui tarmamelerin Çanakkale, lsıanbu~ Balıkesir, lzmlr 
q mllbendl&liklerinde mUtalcı edebllecelı:lerl ve 15 lira bedeli mukabllin
.c Çanakkale ve lstanbul bıfmilbendlslJklerinden ve Ankıradı yollar umum 
uıüdUrltt~ünden alabilecekleri ilan olunur. 

Mn~telif erzat ~az ve ~enzin nıonatasası: 
lstanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 

931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazl (22) kalem muh

telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 8 kAnunuevvel 930 tarihine 
milsadif çarşamba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak lizre 
kapalı zari usulile ayrı ayn münakasaya konulmuştur. Tallplerin 

'eraiti münakasayı anlamak için her glln ve münakasaya iştirak 

için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye 

mtıhaavat komisyonuna müracaatım. 

Emlak veEytam bankası Istanbul 
Şubesinden: 

Esa No 
94 

149 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve nevi 

Heybeliada Yalı caddesi 2 No. gazino 
Kasımpa~a Eyyilhüm mahallesi 41 No. hane 

Senellk icar 
400.-
72.-

150 ~ .. ,, 43 ,, ., f2.-
235 Beşikta~ Fatmahatun mahallesi l No. bostaa 60.-
252 Beyko:ı Tokat çiftliği tahminen 20 dönüm ,, 66.-

. BalA~a ya:ıılı emlak bil müzayede birer sene müddetle kirayı 
verıleceğirıdtn tahplerin ihaleye müsadll 8- 12-930 pazartesi saat 
on aluda şubemize müracaatları. 
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Beyoğlu Orman 
idaresinden : 
Mti11dareli emvalden Fındıklıda 

58 çeki 100 kilo kıyın odunu lle 
Kabıtaştı !08 buçuk çeki me,e ve 
411 çekisi kayın ki ceman 150buçuk 
çeki odun milzayedeten s•Dlıkur. 

20-12-930 tarihinde ihale olunaca· 
ğındın taliplerin Be,ıkıas Orman 
idaresine ve yevmi ihalede Bc,ıktıf 
kaymakamlığında müte,ekkil müzayede 
komisyonuna lüzumu müracaatları. 

Şehltlllderi imar cemiyetinden: 
Edirnckapıda Şehlılilı: dahilinde 

parke yol inşası münakasaya vazedil
miş ve 20-lı:lnunuevvel - 930 cumır

tul günü ihalesi ıakarrilr etmiştir. 

Şeraitini anlamak üzere taliplerin bu 
milddeı zarfında pazartlll ve pcr• 
ftmbe &1lııle ri 11at 14 ıen 16yı ka· 
dır Sirkecide Ncmlizadc hanında 

Nemlizade Ccmıl beyin yazıhanesine 
müracaatları. 

Beyoğlu dördllncil ıulb bokıılı: 

mahkemeılndcn: 

Beyoğlu basıahane&lndı tahtı te
davide iken 23-lll-928 tarihinden 
9-11 -930 ıarihlne kader vefat eden 
eıhasıan Münir, Osmaa, lbrıblm, 
Fcblme, Yakup, Cemal n 11!r 125 
tıhsa alt eşyayı meuuke mıblı:emece 
aaularılı: nakte llhvll edilmlf ol
duğundaa ıarihl iltndan lılbıren ... 
babı mıılup ve ılAkadaranın BlR ay 
ve vercıenin ÜÇ ay sarfında Bey• 
oııu dördüncü sulh hukuk mahke
mt1lne mllracaatlan lllzumu llln 
olunur. 

Darülacze müdürlü
ğünden: 

Müeaseseye bir sene için lkdu 
edca 7erli mımulAıından oıuz top 
lı:cfenlllı: bufJıln 28 kanunuevnl 930 
pazar gllnll 1111 on Uçıc kapalı zarf 
usullle münakasası icra edllecekılr. 
Taliplerin teminat ıkçelcrllc mi· 
racutlın. 

• • • 
Mtiesıescye bir ıcne lçla lkılza 

eden yevmi bet ylls clll kiloya ka
dar birinci nevi ekmelin 81 Unu
nuenel 930 çar,aıaba günti 11aı 

on üçte lı:ıpılı zarf 111Ulile mClna
lı:uı" icra edllecektlr. Tıliplırin 
teminat ıkçclerlle milracaaılırı. 

• • • 
Mlluıcaeye bir sene için llı:ılza 

eden yerli mamulatından sekiz bin 
kilo ••!terin 29 Ununuevvel 930 
pazartesi günll saaı on üçıe kapalı 

zarf usulile mllaalı:aauı icra edile
cekdr. Taliplerin teminat ıkç<lerllı 
mOrıcuılan. 

Devredilecek ibılrı beratı 

" K&ğıııan mamul torbalar " 
hakkındaki icat için Sina! mtidürl
ytd nmumiyuluden iıdb11l tdllınlt 

olan il 1 ni11n 1925 tarih ve 1196-
290 numerolu ihtira beratı hakkında 
ba kere bıfkasına ferıg nyabııı 

icara veriltcel!ndca mezlror lhılrayı 

Mu•• dürlüg" ünden: Kız Lis~lerinln birin~i dcv~eleri ile 11ııa almalı: ve yıbut iıdcar oımık 
Kız muallım mekteplen ve diğer orta arzuıundı bulunan ztvıun lsıanbııl 

dereceli kız mektepleri için b~. çocuk bakımı kitabına ihtiyaç vardır. Halta yeni poııabane arkasında Afır efen· 
da bir saat okutulan bu ders ıçın orta kıt'ada 200-250 sahifelik bol resimli dl küıüpbant1l caddeılndı Türkiye 
ilmi ve tedrisi kıymeti yolunda, ameli bir rehber_ mah!yctinde den kitabı ya hanında 18-2i numerolırdı lı:tin 
ımak istiyenlerin bulundukları mahall~~d~ .• ~z lıae~erı ve ya muallim mek nlrill HANRI V: AL TER !STOK 
ceplerine yahut Vekalet neşriyat müdurlugunc muracaat ederek müfreda Efeadlyc mUracutlın. 
t progranunın suretini istemeleri ve yazacakları ••erlerin makine ile teb ---'-------~--
yiz edilmiş ikişer nüsha müsveddclı;rini tubat 1931 &ayetine kadar Talim Dr. A. KUTİEL 
ee terbiye dairesine teslim cylemelcrı lazımdır. .. . • 

tetkik edilen kitaplar arasında en muaf ık görülenı ".' ck~ctçc baatmla 
cak ve diğer kabul edilenlerde mektep kitapları listeııne ıthal olunacak 
!lr. 

Cilt ve efrencl hastalıklar teda· 
vl hanesi. l(araköy Topçular cad· 
doal 34. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı ..................... ,. 

Devlet demir yolları ve 
Limanları Umumiidaresi 
Samsun-Sivas demiryolu 
işletme müfettişliğinden: 

Yapılacağı ilan edilen Samsun depo binasına 
bazı tadl! At hasebile iptal edilmiştir. 

Yeni münakasa yakında iJAn edilecektir. 

* * • 

ait münakasa 

Devlet ~emwJolları umumi nın~wli~inden: 
Eskişehir fabrikasında istihdam olunmak şartı ile elektirik kay

nak işlerinde mütahassıs bir işçi daimi olarak yevmiye azami 
460 kuruşla tavzif edilecektir. Tallp olanların imtihanları icra edil
mek üezre Ankara"da cer riyasetine ve Haydarpşada işletme müfet
tişliğine müracaatlarL 

• • • 
EşkAI. eb'at ve evsafı olbaptakl şartnamesinde yazılı 7'5,000 

adet ahşap kayın traversi kapalı 7.arlla milnakasaya konmuştur. 
Münakasa 22-XIl-930 pazartesi gün il 1&at l :ı de Ankarıda 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabillne Ankarada 

ve Haydırpata idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
Adi zincir, çinko levha, antimuvan. muhtelif teller ve kaynak 

malzemesinin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kilnun 930 pa
zartesi günll saat 16 da Ankarada devlet demiryollan ldarennde 
yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon kAtip
llğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler mü.pakasa şartnamelerini be' lira mukabilinde A nkarada 
•e Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * • 
Güpilya, çelik bilya, menteşe, kilit, mandal, ratiye, musluk ve 

llirenin kapalı Z&rfla münakasası 29 birinci k&nun 930 pazartesi 
günü saat ı 5,30 da Ankara devlet demiryolları idaresinde yapıla 
cakur. . 

Münakasaya iştirak cdeceklerin tek.lif 

kat teminatlarını aynı günde saat 15 e 

ligine vermeleri IAzımdır. 

mektuplarını ve muvak

kadar komisyon kAdp 

Talipler münakaaa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirleL 

• • • 
Hatlarımızda kullanılacak olan 100.000 kayın 40,000 meşe 

ve yine 9945 tane me~ makas traveslerinln kapalı zarfla ayn 
ayri münakasaları l O birinci kAnun 930 çarşamba günll saat 1 Sten 
itibaren Ankanıda devlet demiryolları idaresine yapılacaktır. 

Mönakasalara iştirak edeceklerln teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı gilnde saat 14,SO a kadar komisyon k&tip
lİğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler bu ilç münakasaya ait şartnamelerden her bir ruüna

kasaya alt olanı beşer lira mükabillnde Ankarada Ye Haydarpaşada 
idare vunelerinden tedarik edebilirler. 

lolo nıubase~ei bususiJe oıü~örlü~Oo~en: 
Bolunua yukarı çar,ıdo lı:lln maarif hanı nımlyle maruf halen TUıUn 

inhisar MUdtırlyetlnln ıabu ildcınnda bulUAın fevkani bina Ilı Altındaki 
aoklıı dUklı:An 18 lı:Aııunuevvel 930 tarihine milaadif cumarteıl günU saat 
IS ıe !balcı! icra cdilmelı: Unı kapalı sarf uıulUe mözayedeyı konulmuf· 
ıur. Talip olanların bedeli muhammenesl olan 14-000 ( on dört bin ) 
Uranın yUzdı yedi buçuk heaabilı teminatı muvıkkıteslnl lıa ve yahut 
bankı mektubunu tıkliln ımeıllc beraber ayrı bir zari içinde muayyen 
olan &Un• kadar vlllyeı encümeni dılmlaln• tt1llm eımılcrl ilan o!Dnur. 

SATILIK HARAP AHŞAP ÜTE.L 
Alemdar kariye deruni. No: 3. Uç kattan ibarettir. Beş dönüııı 

bahçesi vardır. Tahmin edilen ( 800 ) lira kıymet dört taksitte 

verilecektir. Müzayedeye iştirılk edecelderden % 7-5 pey akçesi 

ilınacakur. Satış muamelesi 10-12-930 çarşamba günü saat 14r tf 

Kartal Mılmüdürlülündc aleni müzayede ıuretile yapılacaknr. 

Şiketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi ki· 

nunuevvelin 4 üncü perşembe sabahından iti 
haren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde sabi maktadır. 

Kuzguncuk Yıldırım spor klübünün 
Bu ayın beşinci günü suı 14 te idare heyeti intihabı 

kayıtlı azanın ıeşrifl e rl rica olunur. 
yapılıcağıad•• 

Hiç beklenilmediQI lllr 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllilRE PlllNGOS~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCi KEŞlDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 

1 lst. Belediyesi llAnları l 
İstanbul belediyesin

den: Bir kaç günden
beri zuhur eden sis 
münasebetile Köprü
ler vakti muayyeninde 
açılamamaktadır. Ka
nunuevvelin ikinci salı 
günü sabahı dahi böyle 
bir arıza vukuu ile Köp
rüler açılamazsa ki
nunuevvelin üçüncü 
çarşamba gecesi Köp
rülerin saat 23 den 
saat 24 e kadar açık 
bulundurulacağı alaka
daranca malum olmak 
üzere ilan olunur. 

• • • 
Eczayı tı bbıye namı alnnda 

hçı. damacana, şife, güğlim, ka
fes sandık ve çelik borular 
içinde· rusumat idaresi ve liman 
tirketi tarafından Çubuklu ıı;az 

depolarına gönderilmekte olan 
mevadı muhrika ve eczayı kim
yevlyenin tarifenin tadili tari
hinden muteber olmak üzere 

kilosundan birinci ay için otuz 
lklncl ay için yirmi ve mutea

kıp aylar için on para resim 
alınması lstanhul Umum mecli
lislnce tekarrur etmiştir. A!Akı· 

daranın mahlmu olmak üzere 
ll!n olunur. 

• • • 
lstanbul belediyesinden: Te

mU!lk amelesine yaptı'llacak 
çizmeler için lüzumu olan 1773 

okka yerli kalın kösele, 2 ı ı 
okka aıtarlık ince kösele J 48 ·~ 
okka vakete, 130 okka pırÇ' 
kösele, 750 adet karaman de

risi meşin 30 paket keten yıı· 

mak, 61 düzine siyah makat.ı. 
112 okka tahta çivi, 40 okk' 
kalıp çlviııl., 1500 metro traoı•· 
5 okka balmumu, 20 okka çiriı. 
l 00 adet zımpara kAğıdı, ı 99 

okka kabara çivisi pazarlı~'1 

alınacaktır. Taliplerin 3 ktnııoıı 
evvel çarşamba güııü saıt 00 

beşe kadar levwm müdürlLiP 
ne müracaatları. 

•• •• 
Beykoz belediye şubesi eneli' 

meninden: Paşabahçe-Jncir Jcl!
yünden tepe köyüne münce~ 
tarika !di kaldırım inşası 38 I 

yt 
lira 60 kuruş bedell keşfile 

kapalı 7.arl usulile mllnak458Y
1 

vazedilmiştir. Tallplerln göster· 

dilderi bedeller haddi IAyıkıod• 
görül medigind~ mezktır ıarikl; 
inşasının 6-12-930 cuınartt 

re· 
gunu saat 15 te pazarlık sıı ·t 
tile ihalesine karar verildiği ~
taliplerin o gün ve 11atte ene 
mene mürscaıtlan ilAn oJunr· 

• • • 
Kadıköy şube! !darıyetlndtfll 

~
Kadıköy Hali dahilinde 4 11 ıı 
maralı dükkAn bakkaliye oJara,

1 
istimal edilmek üzere ldr&~ 
verilecektir. Taliplerin ibaleO ~ 
mukarrer bulundugo 25- 12-9

3 

perşembe günU saat 14 re :: 
ledlye encümeninde hazır 

lunmaları. .,,,,,, 

M. • i M"d'" s·· ..... eddiJ es u 'I! ur: urı~ 


