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BlJGü 
2 nci sahifede : 

! - Tarihi tefrfka:SullaLI JI~mlt 
2-Harlci ve Son haberler 
• 3 üncü sahifede: 

1- Cüır.rilklerdekl rr.Ü1kllAt 
bize mil)'onlftr mı gaip 
ettiriyor. · 

2- Sporcular \'iltlycte müra~ 

caat ettiler 
3- lıııtlhanlar meicteplerdtn 

kaldırıJmah mı? 
4- Tiyatro mektebi bocn 

4 llnctı sahi!Gdc: 
1- Fele< 
2- Hf1dl:v" 3 ~ Rorrı'l'l 

Milli Birlik 1 c H f 
llir milletin en büyük kudret • • • 

~tınbaı vatanda§ arasındaki b~r 
~~it ve karşılıklı aevgidlr. Bu bır 
•tlt ve sevgi milli hayatın he
'lıen her safhasında kendini gös 
termelidir. Beynelmilel hayat 
llıllcacJelesinde muvaffakıyetin 
ıl1t tartı hiç §Üpheaiz kuvvetli 
.ılrııektır. Millcıtlerln en büyük 
~udrct amili ise bünyelerinde
ki, tesanüt ve ınefkurelerindeki 
~Uktir. Yekdigeri ile didişen, 
lıirıbirini düşman telakki eden 
~•tandaşlar asıl millet dUşman-
18ıının, bilerek veya bilmiyerck, 

Yeni bir program hazırlıy 
ilk iş: Fırka, yepeyni bir programla' Azalacak 1 

ortaya ahlmak üzredir vergiler 

Teşkilat C. H. F. nın esaslı ve mufassal • 
encumenı 

•• 

bir programını 
1 

yapacaktır 

~erine hizmet eımı, olur- Son içtimalarda mütalealarını nakleden azaların çok şa
Jüp~siz devlet itlerinde b~~ yanı dikkat bazı hakikatleri ortaya attıkları anlaşılmaktadır 
~ vatandaş)ar ayni suretle du Ank 9 (T l f l )- -
tilııı:nezler. Fakat bu düşünce ara, e e .0An a .• 
ihtilafları bilhassa inkılap mil- C. H. Fırkası, tetkilat encu 
lttlerinde hiç bir vakit halkı bi- menleri, bugÜn ilk içtimala 
tiblrıne düşürecek dereceye var nm akdetmiıler ve faaliyet 
~lnıamalıdır. Hayata yeni b!r tarzları hakkında aörütmüt 
llilarn verilmekte olduğu ~ır Ierdir. 
ıltvirde sözün ayağa kadar düş
llıcsi kadar mahzurlu bir şey Bu encümenlerin İçinde 
tasavvur olunamaz. İntikal dev en faal rol oynıyan ve bitta 
relerinde en ziyade lazım ~la'! bi eserlerini en evvel ortaya 
iey vatandaşlar arasında fıkrı ka al · · ed' 
~, h" .... b" . ziıb t... Her inzi- çı rm arma ıntızar ı-

lbı ır ıın a ... . l kilA • ih b ~t mutlaka cebir ile temin edil en, teı at ve ınt a at en 
llıez. Bizim kastettiğimiz inzi- cümeni ile nizamname ve 
~t vatandaşların şuuruna isti- program encümenleridi ... 
~at ~den, emelle?ne uyg~ ?- Fırkanın nafiz erkanın-
.an ınzibattır. Münewerlenmız .. 
içine b"" .. k vazife bunun temi dan murekkep olan bu en-
~ine ~al~~aktır. . cümenler öğrendiğime göre 

, 

n . . ilk İf olarak C. H. Fırkat11-
emokrasilerde devlet ışlerı l f l • I Ct/41 JJ. (lzmlr) Cenııl B. "Tekirdaj!ı,, 

Utııumca münakaşa edilir. Gö- ~ esas 1 ve mu assa yenı • • ·· h elif azalar k dikkate 
l'iişü!" · ı · · · bir şekil- hır programını hazırlıyacak yapdabılecek teşkilatı etut mu t • ~o 
d· ur, ve ış erın. ıy.ı . .. edecek nizamnamenin tadi şayan hakikatlen ortaya at·· 
~ cereyan etnıesı ıçın soz ve ' d 

8alahiyet sahibi olanlar fikir ve line lüzum görürse bir fırka ınışla~ ır • • 
rey müsabakasına girişirler. Ha ~ kongresi aletini umumi hey' İçtımaa rıyaset. ~en ls-

Tadil komisyonu 
işe başladı 

imal muamele verglsll• 
ihraç muamele v•rglsi 

Ilga ediliyor 
Ankara, 9 (Telefonla) - Mali

ye vekiletince tetkik edilmeai tekar 
rür eden itler hakkında üç komia
yon tetekkül ettiği malUındur .. Bun 
!ardan bankalar komiayonu Maliye 
vekli iyileıince faaliyete ııeçecek
tir. Verııileri tetkik edecek komiı 
yon İse bugÜn ilk içtimaım alrtetti. 
Bu komiayonda Fuat ( latanbul ) 
Haaan Fehmi (Cümüıhane) Salih 
Sait(Bordur) Mükem!lll (laparta) 
Varidat umum müdürü Ceami, 
Temyiz komiıiyonu reiai Muatafa 
Beyler azadır. Bu komiayon hüku
metin proııramında tadil ve tenzili 
t<karrür eden müsakkafat ve arazi, 
muamele, kazanç, veraaet ve intikal 
vergilerini tetkik edecektir. 

Bugün ilk içtimada belediye ver 
gi ve reıimJeri tapu ve intikal horç 
lanna e'8ı olan hükilmet formülü
nün projelerinin müzakeresine bat· 
lanmıttır. Muamele verııui husu
sunda tekarrür eden tadilat ve ten 
zilita gelince sınai müeueaeler ü
zerine mevzu imal ve muamele ver 
gisile ihracat emtiaıı üzerine mev
zu ihraç muamele vergisi ilga edi
lecektir. 

Muallimleı·e 
ikıamige 

~atının istinat ettiği prensip- ete teklif edecektir. Fırka- met Patanın teşkilat hey'e-
~Crd~ müttefik ~lan ~illet için nın yeni taşra teşkilatı taay- ti mensuplarının arzu ve te En çok çaltşan mu-
~ fıkir ve tedbır musabakası .. d' kada f k mennilerini hülasa eden ve al/ime her sene 

tgcr müsbet bir vadide cereyan yun e ~nce~e r ır. a b l b" kil 
'derse hakiki bir terakki ıimili müfettışlerı fırka merkezın- ~n ~ra ır cev~p .!t'.§ . e- ikrtımiye verilecek •. 
dir. Ve her milletin siyui ter-\ de ve fırka emrinde buluna- den ~zahatma b~yjjk. hı~ e-
hiyesi bu amilden yaptığı isti- caklar<lır. hemıy.et atfedı~!edır •. 
fadenin derecesine göre takdir .. . Ekserıyet fırkaaı hükfunetı-
01unur. Fakat böyle olmayıp ta Üç gun ııra ~I~ deva~ e: ninbaşhca icraatı. umumi 
•eferruattaki fikir ihti!Uları bi- ~e? fırka teşkilat h~y etı ihtiyaçlar ve tikiyetler , 
't ancak menfi şekilde, yani yal ıçtımalanndan tereşşüh e- memleket ve intihabat işle· 
.ıı yıkıcı mahiyette tezahür e- Vasıf B. "/zmlr,, den haberlere nazaran bu ri, fırkaların vaziyeti, bu i-
lerae bu da zararları büyük bir ve bundan başka fırka ni- toplanmalarda mütaleaları- zahatın esaslarını teşkil et-
1rilik ilmill teşkil eder. zamnamesi dahilinde bugün nı ve görüşlerini nakleden miştir. 

----·- • • 
resmı mı, 

borsa resmi mi 
kalkmalı? 

Sıhhat Vekili Refik B. İzmir afeti 
hakkında malumat veriyor 

Fen /Jkull si sabık rtl&I 
Hüsnü Htlmıt Bey 

·---

Trcartt Odaıının /tvkalbdt lçtinıamdan bir kl!şt 

Ticaret muahedelerinde 
sakat noktalar mı var? 

iktisat Vekaletinin 8 sualine dün 
cevap verilmiştir 

İstanbul Ticaret odası idare tesbit olunmuştur. 
heY:eti dün fevkaiade bir içti- Bu meyanda bilhassa ihraç 
ma yapmıştır. Bu içtimada İk- emtiamızda memleketimizin ik
tısat vekaletince vaki olan teb- tısadl menafiinin muhafazası i-

ı 

ligata cevaben "Ticaretin men' çin satıcı tacirlerimizle alıcı 
i ve ticaretin korunması kanu- memleket tacirleri arasında ak
nu" mucibince bilhassa dahili tedilcn mukavelelere mutlak su 
ve harici ticaretin tanzimi ve 1 rette "alicı memlekette her. h~ 
ticari emtiamızın istihsaline, gi bir zatın veya her hangı bir 

imaline, nakline, ambalajina ve 1 bor~ h~ke~ itti~~~. olu~
ticaretine ait tedbirler hakkında ması kaydı dogru gorulmemı' 
Odanın mutalcaları bir rapor tir. 
halinde hazırlanarak sür'atle 1 Bu kabil mukavelatta tahad
vekaletet gönderilmesi tekarrür düa edecek ihtilafın kanunları-

etıniştir. mıza tevfikan intacı daha doğru 
Oda katibi ne diyor? olacağı için bu suretle şart it-

İçtimaı müteakip Oda kati- tihaz olunması ve maim alıcı 
bi umumisi Vehbi B. demiştirlmemlckctte satıcılığa arzedil
ki : diği takdirde dahi hig olmazsa 

_ Hükumete lizım gelen 1 mahalli kanunlarının muteber 
tdbirleri almak mezuniyetini ve' olması veya bir zatın veya bor
ren bu kanuna istinaden bu se- 1 sanın hAkem ittihazı takdirinde 
ne arpa, buğday, çimento, fm- bu hAkemin sa!Ahiyetinin men
dık, afyon, tiftik, pamuk ve pe.. su~ olduğu memlelcetin k~~
ynir maddelerinin istihsal ve larile mukayyet olması cihetı
ticaretine taalluk eden tedbirle- nin mukavelelere derci llizım 

rin almması hükumetçe mukar geldiği tesbit edilmiştir. 

rer olduğundan bu hususta di- Vekaictte arzedilecek olan 
ğer ticaret odalarından olduğu 8 madde hakkındaki mutalealar 
gibi odamızın da mütaleası so-

1

. dan maada zeytinyağı, susam 
rulmuştur. yağı gibi mühim ihraç madde-

Hilaliahmerin felakete uğrayanlara vapbğı 
yardım 100,000 lirayı bulmuştur 

Bu sekiz madde hakkında ge- lerimizle alel'itlak dahili ticaret 
rek ticaret borsasından, gerek tet satılan sade yağlarımızın ve 
alakadar mutahassıslardan alı- yumurta ticaretimiz hakkında 

Bir müddet evvel vekaletin daveti nan raporlar Odamızın bu içti- bu kanuna tetvfikan Vek§letçe 
üzerine Ankaraya giden eski fen fa- mamda tetkik ve münakaşa e- icap eden tedbirlerin alınması 
kültesi «isi Hüsnü Hamit B. dün şeb dilmiş ve her madde için htikQ- için teşebbüsatta bulunulması 
rimize gelmiştir. mete arzolunacak mütalealar tekarrür etmiştir." 

,-----
Mektepliler 

milsab1Jkası 

Karakış geliyoı ~u ? 
Dün hava birdenbire bozdu; Ak ve 

Karadenizlerde fırtına başladı 
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Sulta am-uj-~~~~-~-R~ıii_i_··_H_A_B_E_R_i_~--~---~f~~· f 
Talısin Paş .. nm.H .. ııratı. .. ii!ıi lngiliz kabinesinde istifa sözlen Mr. Klayn bugün geliyor 

ıe 

No: 
88 ~=~111:.::.~:!:!~.j Bilhassa maliye nazırının çekileceği rivayeti sosyalist Amerik ·· t R · · ·· h Hı 

B•• ··k h b• k w h .. k... · · k .. · ·· k · ·b ·ı ... I d a mus eşarı eısıcum ur · uyu ar ın çı acagını u umetinın mev ıını goster~e ıti arı e mana ı ır tarafından kabul edildi 

s. Hamit biliyor muydu? Kabine ,, Ecnebi matbuab ıı Askerlik 
Tahdidi teslihat bahsi 

Tahdidi teslihat 

Mr. Klayn, buradan Izmire ve Adana yolile 
Mı ı g:Jecek 

ANKARA, 9 A.A. - Ame- ris atcşesi Mr. Finger refald 
rika İktısat nezareti müsteşarı· etmektedir. • Vilhelmin İstanbul seyahatinde boğazlar 4.En nafiz azası "Times" gazetesi Cenevre-

' ı ' meselesi bilhassa aöruş-ülmuş·· tü ! çekiliyor de toplanan ihzari tahdidi teş-
6 lihat komisyonunun toplanması 

Balkan harbinin zuhurunufbir hatırat kitabı geçmişti. Bu ln_gi~iz kabinesin~e bazı az~- münasebetile yazdığı makalede 
ı . ·~ Sırp, Y~ ~e ~ulgar hü-pritabrn pek çok güzel muhtevi- fm. ~t~Z edece~lerı yahut ettık bugün her tarafta siyasi' bir hoş 
: , kumctlennın Turkiyeye karşı yatı arasmda bir (Frernliyan) erı a ında nvayetler çıkma- nutsuzluk ile askeri bir hazırlık 

:ttifalcmı haber alan Sultan Ha meselesi müsadifi nazarım ol- ğa başladı. Amele hükü.meti on mevcut olduğunu ve İtalya ile 
midin nasıl olup ta Bulgarlarla du. Usküp Bulgar metropolidi sekiz aydanberi iktidar mevkiin Fransa'nın bahri tahdidi tesli-

müzakereleri Mister Klain bugün Reisicüm- ANKARA, 9 A. A. - fllr. 
hur Hazretleri tarafından kabul Klain şehrimizden miifarekatl · 

Cenevre, 8 A. A. - Tahdi- b 1 j d o' 
d . uyuru muştur. __ e e_vvel şu beyanatta bulunııt ' 

ı teslihat ıh.lari komisyonu 
k 1.k h' · · '"dd . . ANKARA, 9 A.A. Ame- tur. 

as er ı ızmetının mu etını 'k İkt t · ·· 

' Yunanlıların ittifaklarına mey- 1 olan bu (Fremliyan) hakkmda dedir. Bu uzun müddet zarfında h t h d h'l' nl dk 
d "imi - 1 hülr.fime k d' . d b ki a ususun a a a a asma ı 

tahdid meselesinin müzakeresi- ~· a ~ .nezaret ı;:us~_eşadrı Türkiye hudutları dahilinde 
ne başlamıştır. Komisy-0n, her ıste~r aın şe'.e ıne . ug~~ e ve bilhassa Ankarada gördii· 
sene askere alınacak kur'a efra ~m~rı~a se~ar~tıı:ıde bır ogl~ ğüm hüsnü kabulden ve teshilfit 
dının tahdidi ve ihtiyatların ta ~~a detı verıl~dtı~. Mr. Kla.~n tan fevkalade memnunum. Ye; 
lim müddetlerinin de askerlik ~-g .e _en ev~e. azı o~an çı - ni Türkiyenin az zamanda cüı 
hizmeti müddetine ithali hak- ~ğ~ı ve ~e .nn muhtelıf yerle- i vesaitle tahakkuk ettirdiği bU· 
kında Alman murahhasları ta- nnı gezmıştır. yük tarakkiyat hayret ve takdİ1 

rafındnan verilen tadil takriri- ANKARA, 9 A.A. - Ame- lere şayandır. Gazi Hazretleıı 
ni tetkik etmiı;tir. Bu mesele rika İktısat nezareti müsteşarı tarafından kabul buyurulmııl' 
hakkında cereyan eden.~ müza- Mr. Klain bu akşam ekspresle şerefine nail olduğumdan dola· 
kere esnasında Fransa ve Belçi şehrimizden hareket etmiş ve yı şükran YC minnetlerimi ale; 
ka murahhasları Alman murah istasyonda iktısaat vekaleti na- nen ifade euncği bir vecibe bı· 
haslarının bu noktai nazarmı mına kalemi mahsus müdürü ve lirim . 

b
an vefn ~ old~gunu sual ve 1 evvelce de bir kaç satır yazı yaz . 1 . t en dıs!n den e 'ke_,nen !arını yazdıktan sonra e~cümle 

, ı ,;ın~ ev~de bır hayretle tel ~tun. Balada arz ve izah etti ış ~n yapam~ ı~ın an şı ayet diyor ki: 
. Iakki ettıgı mesmuwı olmuştu. gım vcçhile idarei maslahat ve edilyor. 829 ıntıhabatım kaza- "B "t d h"l' d 'h • 
' • G · • d · sl ha litika 1 f k b " İ .1 u şeraı a ı ın e ı zarı 

1 

P erçıdı arb~ı mah dda. t po_ -ıB~g_arları celp ve imale siya- nan_amkede" ı: ads! ugun n~bı tıeıtahdidi teslihat komisyonunun 
sının a ır a ı var ıse de setı ıcabı olarak Sultan Hamit ıeyı ço uşun uren sanayı u ı . . d - . d' 1 b" 

• h h B ı y Ü · · 1 ıctımaı eger mı ıye soru a ı-1 er alde u garları unanlı- tarafından sküp Metropolitli- canının ve onun netıcesı o an 1c F k .1 k 
ı 1 b

. ı k •. . . . - · · 1·-· k ır. a at ven ece cevapta •te-
·ı ar a ır eşme ten menetmek gıne tayın edılen (Fremlıyan) ışsız ıgın artmasına arşı çare dd""d 1.. k İ . 

B ık h b. · ·· ·· .. al 1 b 1 · b lmak a·ı · b gel · re u c uzum yo tur. çtıma \"e a an ar ının onıxıu - stan u dakı Bulgar eksarhının u va ı e ış aşına mış- . . d d anl şıla • .. 
k .. kün" 'd' 'B 1 l ~ . ı· F k t b "ti t h kk k t ısmın en e a cagı uzere . , ma mum ı ı. 1 u gar arı Babıalıye ısındırmak ı. a a u vaı er a a u e "h .di . . . "k d" 

" ı H · b" h b" · · d . edı" ı zarı r. ~şını ı mal etme ıkçe .,u,tan amıt ır ar ı umu zemının e vakı olan mütevali m · • tahd"d" t lih t k nf 
• hl"k · · .. k "d" ·· 1 · .. . B .. J ·ıt d · · umumı ı ı es a o e-mBı 

1
te bı' eAs1ını gormhe .. kt~ ı ~· mpuracabat erı uz~rın~ v~ bu işin 

1 
_ugu1!ktngı_k~re .e

1 
ışsdız amfe- ransının içtimaa davetinden fa-

u ıar ı manya u umetı- eters urg kabmesı elıne geç- enın mı arı ı ı mı yon an az . • . 
nin Rus-Fransız ittifakından mesine mani olmak maksadl- fadır. Fakat amele hükumeti ye ıde olmıya~aktır. İhza_n ~omıı:
sonra bir kat daha tehalükle ar le Üskübe gönderilmişti. Frem- cine başka bir bükü.met iş başın yonunun b.ıl~assa vaz_ıf~~ı .tesl.ı
zu edeceği ve Almanya impara liyanm Üskübe gönderilmesi da kalsaydı bu buhran durduru- hat~n tahdidı ve tenkisı ıçın ~ır 

1 torunun siyaseti buna mütevec Rumların bir metropolitlikten lacak mıydı?. Orası ayrı mesele. proJ~ ?azırlamaktır. Bu p;oıe 
cih oldugu Vilhelmin İstanbul- mahrumiyeti demek olduğun- Bugün malum olan bir şey var- m~~~bınce her memle~t diğe:-
seyahatinde bütün vuzuhile an elan Rum patrikhanesi feryat ve ~n-, ~~:fınd~ ya~ılmış ~dı-

r 
i 

çürütmeğe sa,hşmıştır. Fakat, Amerika sefiri ve sefaret erka- ANKARA, 8 A.A. - Aıııe 
~ont Bemstrof verdiği takri- ı:ıı tarafından teşyi edilmiştir. rika ticaret müsteşarı M. Klaf11 
rın kabulü hususunnda ısrar et- Istanbulda iki gün kaldıktan bu sabah şehrimize gelmiş ve 
miştir. Nihayet komisyon bu sonra İzmire, Adana ve Mersi- istasyonda iktısat vekaleti 1ta· 
takriri 6 muhalif ve 12 müsten- ne ve oradan da Mısıra gidecek lemi mahsus müdürü tarafııı· 
kif reye karşı 12 rey ile reddet-ı· tir. Mr. Klaine Amerikanın Pa- dan istikbal edilmiştir. 
miştir. İngiliz, Amerikan ve 

r ı Tenis maçları laşılmı!) idi. Almanya impara- şikayete başlamış, Rusya hükfı- 1 
.• tes ~ atm _ endi yaptı~a 

toru Sultan Hamide mülaka- meti de buna yardım ederek bu musavı. 0~~u~una kanaat getı~-
tında boğazlar meselesini bu işin akim kalmasına hayli ca- t~cek bı~ o~ç~ o~acak!ır. ~u mu.ş 
maksatla ortaya atmıştı. İmpa lışmış idi. Halbuki Üsküpte Üç kil fenı:ı .bı: ıştır. Çünkü ~esli~ 
rator Fransızların Ruslara ik- bin kadar Bulgar hanesi mevcut hat tabın bır ~mle~tle dığen 
raz ettikleri külli para ile Rus olduğundan ve Bulgarların bu- arasında tehaliif eden bir şey-

·' h' k · · dir." oruusunun tec ızatı as erıyesı na pek çok ehemmiyet verdik-
ih.rilemekte olduğunu ve gü- !eri ve son derece mütehassis "Times" bundan sonra me-
rrun birinde bu techizat ve teş- olacakları bilindiğinden Sultan sela İngilterede Hindistanda · 
kilatın önüne geçilemiycceğini Hamit Bulgar eksarhının niya- mevcut orduların telakkiye gö-
hikaye ettikten sonra şayet bir zmı tervice muvafakat etmiş- re hesap edildiğini kaydettikten 
harp :rnhur ederse devleti aliye ti. Bulgarhğın banisi olan Rus sonra diyor ki: 
ce boğazlara verilecek vaziyet hükmetinin ne sebeple Bulgar "Bunun gibi bahri kuvvetle-
ne olacağı hakkında Hünkarın amaline muhalif bir siyaset ta· rin hesap edilmesinde, talim 
fikrini sormuştu. Sultan Ha- kip ve Fremliyanın Üsküpten görmüş ihtiyat kuvvetlerin he-
mit ise thlikeyi görmekte ge kaldırılmasını neden dolayı ter- sabmda, bütçeye taallfilc eden 

1 

Dokuz oyundan altısını Ankara 
oyuncuları kazandı 

ANKARA, 9 A.A. - Cuma 6 - 3, 1 - 6, 6 - 1 ve 6 - 4 !{ara· 
günü ikmal edilemiyen Fener- kaş Bey kazanmıştır. Bu suret· 
bahçeden Sedat ve Ankara le dokuz oyundan altısı Ankııc3 
Sporting klüpten Karakaş Be-
yler arasındaki Tenis maçrna ve üçü Fenerbahçenin galibiY'° 
bugün devam edilmiştir. Maçı tile neticelenmiş oluyor. 

Düyunu umumiye meclisinin bir telgrafı 
Ankara, 9 ( Telefonla ) -ı umumiye meclisinin mufassal 

Dün, Maliye vekaleine düyunu bir telgrafı gelmiştir. 
cikmemişti. Almanya imparato viç ettiği meselesine gelince tahminatta, harp malzemesinin Alman mutehassısı K. iJtrnsıor. 
ru bogazlar vasıtasile Rusya ü- Sofya ile İstanbul arasındaki idaresinde've buna mümasil bir Kanada murahhasları müsten- Şükrü Kaya Bey 
ze.rinde yapılacak tazyikın ve münasebatın günden güne iyi- takım mcsail vardır ki ihzari kif kalmışlardır. Almanya, İs-
Rusyayı Avrupadaki müttefi- leşmekte olduğunu gören Rus- Mr. Snovvden komisyon bunlarla karşılaşmak veç, Norveç, Felemenk, Rusya BALIKESİR, 8 A.A. - Da 

1 1 l:i ıden tecrit etmek sisteminin !ar Bulgarları Türklerden ayır- sa oda Mac Donald hükumeti- tadır. Buhlardan bir kısınma ce ve Çin murahhasları takririn hiliye vekili Şükrii Kaya Bey 
pek azim fevaidini bildiği için mak ve kendilerine her şeyin ne karşı olan itimadın bugün vaplar bulunmuştur. Diğer ileri kabulü lehinde rey vermişler- bugün vilayeti kolorduyu, bele
Sultan Hamitli lııı yol üzerinde Rus müzaheretinden geleceğini ı;arsıldığıdır. Geçen gün yapılan gelen me'sailin halli de içtimaı dir. diyeyi, T~rkocağini, Fırkayı zi-
anlaşmaga evkederse harp en- isbat ederk Sofyayı Petersbur- belediye intihabatı sosyalistler işgal edecektir." Türkiye murahhası ve harici yaret etmış memleket hastane-

1 l 

' 1 
1 

Talim ve terbiye 
reisliği 

Ankara, 9 ( Telefonla ) _,, 
Maarif vekaleti talim ve terbİY1 

riyasetine azalardan İhsan 8.f 
yin tayni Milli iradeye ar:ıed• ' di-;esi Almanlar hesabına hay- ga bağlamak için Rus tazyiki- için muvaffakiyetsizlik oldu. Osmanlı borçlan ye vekili Tevfik Rüştü Bey de sini gezmiştir.Cümhuriyet Halk 

!iden hayli azalmış olacaktL nin Babıal.i üzerinde hala mü- Hükumet ile belediye intihaba- bu içtimada hazır bulunmuş- F ·<ası vekil Beyin şerefine bu 
F:ık;ıt Sultan Hamit bir harbi essir olduğun•1 göstermek zaru- tının ne alakası vari' .. Evet .. Fa "Temps" gazetesinin yazdı- tur. a;qam bir ziyafet vermiştir. 
u rumi zuhurıında Türkiyenin retinde bulunuyorlardı. Filhaki kat bu netice çok manidar ol- ğı bir habere göre Düyunu umu On ay müddet Şükrü Kaya Bey, refakatlerinde 
b ı"l karışması ve bitaraflık- ka Petershurg kabinesi buna maktan geri kalmamıştır. miye meclisi Türkiye hükfıme- Lort Sesil ile Çekoslovakya umum jandarma kumandanı 
tan ayrılması mucibi felaket muvaffak olsaydı hem Bulgar- Şimdi Mac Donald kabinesi- t~n~ ye~iden mü;acaa_tia 25 teş- ve İsveç murahhasları askerlik Kazım paşa olduğu halde yarın 
olacağı kanaatınde bulundu- lar bizim tarafımızdan hoşnut- nin bazı nafiz azasının çekilecek rınısanıde vadesı. ~~lul. edecek hizmeti için azami bir müddet Bursaya hareket edeceklerdir. 
ğundaıı ve esasen Bağdat De- suzluğa sev kedi imiş, hem de a- leri bahsine gelince. maliye na olan kupon bedelı ıçı? lazım ge- tayin etmiş olan ve kur'a usulü BURSA, 9 (H. M.) Dahiliye 
mir}'olunun menafii üzerinde mali milliyelerin;n tahakkuku urı M. Snowden am~Ie fırkası- len t;ed_ıyatın ~emamıle yapılma nü tatbik eden akit tarafından vekili Kazım ve Ali Hikmet 
Almanlarla Frans:zl_arın anlaş: Rı:starın. müzaheretile kabil ola mn en ileri gelen maliye müte- sını ı~tıyecektır. . . . her birinin silah altına alınacak Paşalarla ve maiyetlerile Balı
malarını arzu etmes~ ve hatta c~_gını. gorf_rek o tarafa tema- hassısı diye maruftur. Fakat in Duyunu u~u~ıy~ ~eclıs~ ve kur'a efradının hizmet müddet kesirden geldiler. Belediye Re
o ~.a"1:~n Fransu s_efırı bulunan yullerı tesrı _olunmuş olacaktı. gilterenin bugün geçirdiği buh- ı:ransız hamı~lerı. ~ıllı cen:ııye: ini 10 ay olarak tesbit etmesi isi Nazifi, Halk fırkası mute
Mosyo Konstan ıle bu husus- Sultan Hamıt ne Rum patrikha ran karşısında M. Snowdenin tı kupon hamıllcnn~n vazıyetı hakkında Leh murahhasları ta metlerinden Hulusi ve Muhid
ta taatiı efkar ve mülahaz~.t o- nesinin feryat. v~ şikayet~i ne tedbirleri kar etmedi. 930 bütçe hakkınd~ Fra?s.rz hıikfimetiniı; rafından verilen takriri terviç din Beylerle mektupçu Şevket 
lunınası _hep bu kanaate ~uste d~. Rus s~f~re~ının . teşebbus ve si yapılırken bütçe açığını ka- n.~zarı dıkkat~nı celbedeceklerı etmi~lerdir. M. Litvinoff, bu B. tarafından karşılandılar. Çe-
nıt oldug~ndan Almanya ı~_pe muracaatı?ı dınl~mıy:rek ve le- patmak için veraset vergisine soylenmekte~ır. teklif aleyhinde beyanatta bu- kirge hastahanesinde ikamet e-
r~toru bogazlar hakkında Hun- yt~ lealle ıle vak'.tge~ı:e~ek Fre yaptığı zamlarla zenginlerin ka F ransa-ltalya ihtilafı !unmuş tur. İtalya ve İspanya ylenmişlerdir. Sıhhiye vekilinin 
kardan muvafı_k cevap alama- mlıyanın memunyetını uç sene fı dercede infialini celbeden Sno İ . murahhasları bir takım ihtirazi Mersin tarikile Ankaraya gide-
mıştı. Maamafıh Sultan Hamit, idame ettirdi.Halil Rifat Pş.nın wden acaba 931 bütçesini nasıl :a.ly~ : Fran

1
sa arkas~ı;daki kayıtlar ileri sürmüşlerdir. F- ceğini öğrendim. 

miştir. 

İtalyada Almanlar 
ROMA, 8 A. A. - Ga.ıet~ 

!erin neşriyatına nazaran "Çelı 
miğferliler" teşkilatı naJ1lııt3 
bir hey'et Romaya gitmek üııf 
Floransadan geçmiştir. Ji()(11~ 
le d'İtalia gazetesi bu hey'et:ıfl 
İtalya hükumetine misafir oıs· 
cağım yazıvor. ,..,,,,. 
111ıııııtıı11111uuııııııın111ııııımıııııuı"11..,...111111"11 

Zavallı çocuk . 
Şoför Ohannesin idaresiod~'. 

1718 ncrnaralı otomobil BeY~c 
lundan geçerken, Tilrkuva$ ~~e 
sonlarından 11 yaşında Sabri~~ 
çarparak feci bir surette vefa 
na sebebiyet vermiıtir. 

misafı'ri has ola Alm · - k f ·1 k d . . . bahn ıhtılafı hal etme ıçın A- . . · n anya ını- vu uu ve atı e ma amı sa are- hazrriıyacaki'. dıye bır endışe . . ransız murahhası M. Massıglı 
Peratorunun Sual ·n· ce a b t ı b "k · · ·ık · •. . . . merıka tarafından vakı olan te- 1 b . • ı 1 v psız ı e ge en zatı te rı ıçın ı zı- yok degıidı. Bu rıvayetlerın ne u kabılden meseleler hakkm-
rakmıs Olmamak l·cı'n Devlet"ı a- a t" d R f" · M'" .. - • .. . vassut Avrupa matbuatını hay- d . . . • _ •. . Y ~e ın_ e usya se ırı osyo kadar dogru oldugu henuz katı- . . . a ınuttarıt usuller vazetmenın 
lıye bogazların sahıbı ve muha- (Zınovıyef) Üsküp metropoli- yetle maliim değildir. Maliim 0 lı meşgul ede~ bır şeydır. filen imkansız olduğunu ispa
fızı olup olbapta~i. ahitn~de tliği meselesini y.eni sadıraza- lan bir :ıey varsa /ngilterede sos "_!emp~" g.azetes'. bu teşebb~- ta çalışmıştır. M. Massigli, ilan 
Avrupa devletlerının de ımza- ma açarak Fremlıyanın Üsküp- yalist hüki'imetinin mevkii sar- sun netıcesı hak~ında _Yazdı~ı usulünün kabulünü teklif et-

Adli kanunların tadili 

l~rı bulunduğundan ledelhace ten kaklrrılması muvafık olaca sıldığıdır. başmakalede ezcumle dıyor ki: miş ve askerliği sanat edinmiş 
bır tedbir alınmak lazım gelir- ğını teyiden söylemişti. Sadıra Aşağıki telgrafta isimleri ge- "R~mad~n .. ge~en habe:ler olanların da yaptıkları mukave 
se devletlere malfımat verilece- zam paşa o gu··n bunu bir tezke- M B H' d' t İtalya nm buyuk bır ehemmıye- lelerin müddeti hakkında ma-,. .) .

1 
. . . çen r. enn ın ıs an naurı- . h . b" k k "f . 

gı'ıı ı ısas etmış, yanı boğazla reı hususiye i\.e Hünkara arzet- d M Al d b h · tı aız ır arar verme arı esın lfımat vermeleri lazımgeldig" i-. . . . ır. . exen er a rıye nazı- d b 1 d ~ · • k 
rın ~azı~e~ı _Almanya erkanı nı~ştı, Sultan Hamit olup bit- rıdır. ~ u un ugunu ~em:n e,me te ne ve askerlik müddeti hakkın 
harb~yesının ırade _ve tak~irine "1:~ş, ~enel_e~ce .. d~va~ etmiş ve Londra, 8 (A.A) _Gazeteler ~ır. K~rarın ~a~ı~~tı ne olaca- da vazedilecek usul1erin deniz 
tevdı olunamıyacagmı ve ımpe- husnu tesırı gorulmuş olan bu d M S d .1 M Al gı malum degıldır. ve hava kuvvetlerine de teşmil 

t b b. 1 · · b 1 d k" . e . now en ı e . exen- T lıb"" ·· t · · h kk d ra orun una ınayı eme etme- ışın ozu ması tarzın a ı yem d M W d d B ,. ese u~un ne aıcı a ın a edilmesi icap ettig' ine işaret ey 
1• 1 •. . d d ld - b er ve . e gwoo enn ın A "k - . h f"l" d ınesı azım ge ecegını saraha- sa ırazam ana ıgı u tezkere- k b" d . "f . . . men anın re~mı ma a ı ın e !emiştir. 

te yakın bir tarzda söylemişti. ye canı sıkıldı. Fakat ne çare ki b a ıne e~ ıst~. a .. ~ttı~er~ı:ıe 'itır azami ihtiyatkarlık gösterilmek --------
Ba satırlardan maksadım kendi sadırazam paşa Mösyö Zinovi- a,zı yahzıf~lrMgorAulme tde ı~-1 Mes te ise de Waschington'daki İta- Brezilyay? karşı 
zamanıma ait h t b" f ·· · · mı ma a 1 ' • exen er 1 e · 1 f' ·ı h · · M W h" AA . a ıratrmı tes ıt ye e saz vermıştı. B ,. . . f 

1 
h kk d k. h ya se ırı e ancı ye na.lırı . as ıngton 8 . . - M. Ho-

ctmek olduğundan Sultan Ha- Hatıratta b~ bahse ait bir bennl ın_ıstı a arı ka dm aMıSa Stimson arasındaki mülak:::tın over ile M. Stimson Rio de Ja-
"d' b · t" b"l•h . er ere ınanmama ta ır. . n · . d "kb' l"k · h j , . . .. · r.ıı ın u sıyase ı ı a ara ne satır bıle göremedim Bütün d ,. . . f . netıcesın en nı ın ı ız ar neyro dakı Amenkan sefırı ta-

sekillerde tedvir ettiği ve neti- yazdıklarının suretini kemali i- ~wh en1ın ıstı ~sı .. 1~~ İ m~fvzuu edilmektedir Şu anda mü- raimdan gönderilen mufascai 
ccn~n. nede. karar kıldığı sadet tina ile muhafaza eden hatırat t \ sk~ ~Ye;; re~ı ır. /tı anın balağa etmek tehlikesi olmadan 

1 
raporu uzun uzadıya tetkik ~t

harıcındedır. sah"bi elbette bu Fremliyan işi a af ut' a ~n e ma ır_e Gne- zikredilebilecek bir şey varsa o mişlerdir. Bu tetkikat bittikten 

Ankarada toplanan komisyonlar 
müzakerelerine başladılar 

Haddi zatinde küçük bir ha- için Mösyö Zinoviyefle müla- zhare ıne lıcar~. ~azın d:l rak- da havanın iyi olması ve M. Gi- sonra Amerika hükumetinin 
d" 1 ki b b k"" "k · amm ge ecegı rıvayet e ı me . ıse o ~a .. a era. er uçu ışa- katını tasvir ve _Fremliyanın tedir. bs?n tarafı:ı~an. sa~fedıle.n. me- yeı:ıi Brezilya hükfımetile _ se- Ceza usulü muhc kemesi kanununu tallı/ tncanıenl ı/K iıllmuııııJO "e 
retl;r buyuk k~yfıye~~~re vazı!ı kaldınlmasım tervıç eden 0 tez saı, bazılennın ıddıası hilafına lefıle olduğu gibi _ dostane mü ANKARA, - Ceza kanunu i.zaaı ıehrimizde toplanınıt i~ 
Jelaletl~r teşkıl _ettıı::~nden b!r kerei hususiyenin suretini de kıyetpezir olan isticlap ve isti- olarak netice itibarile az müs- nasebat idamesinde memnuni- ile ceza muhakemeleri uıulü ka- bugün ilk içtimalarmı akdet~ı 
:cselenın tavzıhıne !uzum ha- muhafaza etmiştir. Halbuki ha- hale politikasının bilahara Rus- mir _ol.mıyacaktır. Es~s. olan. şu- ı yetle sebat edeceğine dair bir nun~ ve huk~ ~ıulü ~uhake- !erdir. Komisyonlara tef al 

1 olmuştur. tıratta Ru_s~a hükm~~inin ahi- ya eline geçmiş olması ve Bul- ~ur ~ı Cen.evre tahdıdı te.slıhat b~yan~.aT?e neşredecektir. Ame- mesı ~~nu~u ıle ıcr~ ve ıflas ka- reiılerinden Fahrettin ve ıı 
Evvelemirde şurasını arzede- ren t~bdılı teşebbus ederek garların bu yüzden devleti met-, ıhzan komısyonunun mufıt su- ı nka hukumetinin şimdi iktidar 

1 

nunu uzerınde tetkıkat yapmak Hulôıi Beyler riyaset etınekte-
yim ki bu meselede mevzuu bah :C:r~mlıyaAn~n tasdiki memuriyc- bualarına değil, Rusyaya mec-; rette mesaisine başlaması ve bü 1 mevkiine geçmiş olan Brezilya üzre teşekkül eden komisyon dirler. e~ 
so1acak zat hakkında bir kastı ;ıı:ıı _Babıalıden istediği ve Babı- lfip olması ve İngiltere hükfime tün dünyanın rreticelenmesini ihtitalcilerine ait silahlara ve edil· 
tarizi yoktur. Asarı münteşire alın~n de bunu arz~tiği muqar- tinin Bulgarları ele almak için rnmimlyetle istediği ve alaka- techizata ambargo vazetmek su tedir. Brezilyanın gayet mühim tical ile hareket ettiği kayd 
ve muharreratı resmiyeye isti- rerdır.Bulga~larmhukfimeti met tahrikat ve teşvikata kıyam et- dar bütün devletlerin bütün hüs retile evvelce düşmüş olduğu si- ve krymetli bir ticaret mahreci mektcdir . .. e1 
nat ederek hikayei hal ediyo- bualarına ~u:ac.aatle arzetnıiş meleri her halde Bulgarları iyi nü niyetlerile teşkil etmeleri la- yasi hatanın hatıralarını ve izle- olmasından dolayı hariciye ne- Amerika müttahit h~ııi 
nım. oldukları bı~. ıstirh~mm hüku- tanmıayan bir siyasete delalet zım gelen bir miizakeıeye yol a rini silip ortadan kaldırmağa zaretinin bu sefer şimdiye ka- !eri yeni Brezilya hilkuınetı 

Geçenlerde t"•.aclüfen elime metçr kalıulu suretıle muvaffa- (Bitmedi) çılmasıdır." 'lımetmiş olduğu zannedilmek- dar görülmemiş bir sür'at ve is- tanımışlardır. 
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llrnrUklerdeki inUşkilat bize milyonlar· mı kay ettiriyor? 
"1ahkemelerde M. inhisarı Fırsat! [ Belediyed~ j imtihanlar Dedikodu 0

,ı-l ___ vı_ıay_e_ııe __ l 
,500 liral Asım B. seyahatten İki taraf çarpışmak Nalbantlar Sporcular 
lJ avdet etti · · · t• b kl. nıumi Kenan B. ıçın ıç ımaı e ıyor Bunlar için de yeni 

Mekteplerden 
kaldırılmalı mı? 

Tiyatro mektebi 
hoca arıyor Vilayete müracaat 

ettiler .. h. l d Alınan tedbir iyı· neticeler o· · t. d b'lh b. 1. B'lh ı· 1 d mezu H J b" d · · To k" ıne açı an ava . . . ıvan ıç ımaın a ı assa ır ta ımatname.. ı assa ıse er en - e e ır ers ıçın r ı-
vermıştır. Gazıayıntapta neler olacak? niyet imtihanlarının kaldı- yede hiç hoca yokmuş! 

l'fa 4 üncü hukukta fabrikalar işli~or D:<rülflinun e~ini Muamm•_r .Riifİt Bütün nalbantlar imtihan- nlması muvafık görülüyor İstanbulda açılan Tiyatro 
il\ 15 · d ·· ül k Gazi Ayintap Mersın ve Ada Beyın rahatsızhgı devam ettığınden dan geçecekler 1 . . A . . Co İ mektebi önümüzdeki hafta için-

Şimdi İstanbulda iki res!ni 

teşekkül mü olacak? 
t ın e gor ece h ali . d • b' t tk'k divanın ne günli toplanacağı henüz ngiliz alıınlennden n n-
~dırma Agırc-eza Reisi sa- na aftişv. sın eh uzun ır Me .. kı . kat'iyetle ma!Um değildir. Divanın ha Bilfi.rushat çalışan bazı nal- gland isminde bir zat ahiren bir de tedrisata başlryacaktır. Fa- Sporcular arasındaki ihtilif 
,.. ve te seya atı yapan us ı tı· .. k 1 ah 1 - b 1 h ı d 1 d k' kat mektebin muallimleri he- devam etm kt d' Bunlar ma "'\tstantik Hikmet Beyin ı . . • .. "r" A- rare ı muna aşa.ara s .ne .o acagı ant arın ayvan ar arasın a eser neşrederek mektetp er e ı e e ır. -
tiıımumi Kenan B ale _ rat ınh1sarı umumı mu.d~ u .. muha~k.ak addedılmektedır. Dıvan bu emrazı sariyeye sebebiyet ver- imtihanların talebe üzerinde fe- nüz taayyün etmemiştir. lfun olduğu veçhile iki kısma ay 

.. . · Y. sım Bey Toros ekspresı ıle dun hafta ıçınde toplanacaktır .. Ekalh;ct· I kt ldukları anla ıldı"mdan • . - Mektebe terbiyei bedeniye, rılmışlardı . 
. ? ,500 küsur liralık bır şehrimize avdet etmiştir. ler noktai nazarlarını divanda ~iddetlo me e o k . d şb' g l na ruhı tesırler yaptı~ını • y~z- edebiyat, tiyatro nazariyatı, a- 1 - Federasyonları tanıyan· 

t davası ikame ettiği A B ah t tk'k mlidafaa edeceklerdir. Edebiyat fa- bunların ta yı ata ta ı tutuma maktadır. Bu meseleyı salahıyet 
tı. Dava dördüncü Hu- h skrmd eby' sey hat~~ ~ ıba kültesi reisi Köprülü zade Fuat B. sma karar verilmiştir. Bu hu- tar maarifçilerimizden sorduk. meli ders muallimi olmak üzere !ardır ki, yeni mıntakayı bun-

tı a ın a ır mu arrınmıze e d" b. h · · · d · · k' b. l' t h ı d .. t 11' 1. d 1 r teşkı'l edı'yor · llıa.hkemesinde ayın on be- . . k. un ır mu arrınmıze emışttr ı: susta ır ta ıma name azır an Bir lise hocası diyor ki: or mua ım azım ır. a . 
· yanatta bulunarak demıştır ı: " D. ·· ·· ·· b idi H B b d T b' · b d · 11' 2 Tanımıyanlar ki eski tllın . gU .. . ... 1 k . . - ıvan gununu e yoruz. e- maktadır. una nazaran a e- _ Esasen bizim mektepleri- er ıyeı e enıye mua ım- - , 
tUn artesı . nu goru ece " - Bılıyorsunuz, buradan nüz resmi bir tebliğ almadık. Fakat d"kkan açacak nalbantlar . . . . · liğine Selim Sırrı B. in, amelt mıntaka heyetidir. Federasyon-

tarafeyııın duruşmala- doğruca Gazi Ayintaba gittim. bu hafta içinde muhakkak toplanıla- '?a. u .b. 1 " 'b. mızde birçok ııntıhanlar kaldı- t. t d . 11·m1· •. d ları tanıyanların eski mıntaka-
caktır. Müddeiumumi Bu seyahatım mevaddi iptidai- caktır. Noktai nazarımızı israrla mü- ımtıhana ta ı tutu acagı gı 1 nlmıştır. Talebe kanaat notu ıya ro ersı mua 1 ıgıne e 

B sabık Adliye müste- . d . .d . . 1A dafaa edeceğiz... mevcut nalbantlar da altı ay zar ile sınıf geçmektedir Bu usul Ertuğrul Muhsin B. in tayinle- yı kale almıyarak yeni bir mm-
ı. · ye ve saıreye aır ı aremızı a a · b dı - ·· d' d f f d · t.h erec k hs t · n' hakkında Daru"lbeday·ı ınuh·ı taka heyeti t•şkil etmelerine l\ctlan B . k"l ta in et- d h h kk d ~la er aı gıınıza gore ıvan a ~:. ın a ım ı an v e ve ru a talebeyi daima çalıştırmağa -
· eyı ve 1 Y kadar e en ususat a ın a faülteleri müderrisleri de edebiyatçı· name alacaklardır Bundan baş- b d F k t . t tinde bir şayia vardır. Mektebin sebep, eski mıntaka heyetinin 

~emenin bu davayı usu
lloktadan salahiyet harici 

. tk reddetmesi de ihtimal 
itıde olduğu söylenmekte-

i'tt aleyhindeki dava 
ılııtı gazetesi, Haydar Ri
-t..: 11n mahkftm olduğu sıra-
~Umaileyh hakkında ve
•11 kararın efkfi.rı umumi-
1tıı.cide ettiği şeklinde bir 
. 4eşretmiş ve bu neşriyat 

Müddeiumumilikçe ale
tııahkemeyi tahkirden 

. bir dava açılmıştı. Dün 
· ~ıada bu davanın muha
~ . e devam edilmiş ve 
tıumumi iddianamesini 

ederek mezkı'.lr gaze
~ lltşriyatile "mahkemenin 
~iş gördüğiinü" kasdetti
~dilerek gazete mes'ul 

1 k t' k ı d da . . k . · mec ur e er. a a mezunıye b ld 
mem e e 1~ 0 ıs'.bm arı~ a /ara 'yltıha .edbe~eklerdır. ka talimatname mucibince nal imtihanları şarttır. İmtihan fe- edebiyat muallimliğine tiyatro nizamen tanımaya mec ur o u-
mutat seya attan ı arettır. em ır mecmua bant dükkanlarının zeminin as- . . eserleri yazmakla iştihar etmiş ğu federasyonlarla alakasını Ga · A · t t f b 'k . . . na tesır yapmaz. Şu kadar kı k k k · 1 zı yın aı:> a a rı a Darülfünun Türkiyat enstitüsü falt döşelı olacak ve ıçlerınde imtihan usullerini de "i tirmek bir müellif tayin olunacaktır. esme ararı vermış oması-
~eb~ule~ y_etışmekte ol~~ v_e "Türk huk~ku .ve iktis~di!atı tarihi hayvan nallamağa mahsus ayn lfi.zımdır., g ş Tiyatro ile alakadar bazı zevat dır . 

bagcılıgın ınkışafma çok musaıt mecmuası., ısmınde yenı bır mecmua bir yerle bir de atelye buluna- ·. . . . F . tiyatro nazariyatı muallimliği- Bunlardan her iki tarafta vi-
bulunan Gazi Ayı.ntapta mahal- neşrine başlıyacaktır. Mecmua senede kt T l·matname pek k n Maanf emın muavını ahır . b'I k b' la'yete mu··racaat etmiştir. 

y il 1 k · · d kt' Tilrk ca ır. a ı ya ı B d r·k· d d' . nı yapa ı ece ır kimsenin biz-li ·ht' çlarının temininden ve 1 1 c t 0 ara ıntışar e ece ır. ·· b'k k k · e şu ı ır e ır · Eski mıntaka mensupları mü 
Mı ~yaAd . h • !erin ilk medeniyetlerinden itibaren da mevkıı tat ı a onaca tır. _ Bence liselerdeki bakalo- de mevcut olmadığı iddiasında-

ersın, ana ve saır, atta hukuk ve iktısadın geçirdiği safhalar y r lı t 'h d ·ı k . . . ld l d" dır. ı acaatJarında mm takanın mev
İstanbuJa gönderilen iyi üzümle tetkik e"dil~cektir. Mecmuanın birinci er 1 ma ercı e 1 ece nya ımtı~anlarını ka ı~a .ı ır. Darülbedayi muarızlarından c':1t olduğunu, bi~~enaleyh ~·en\ 
rinden arta kalıp atılmak, çürü- sayısı iki ay sonra çıkacaktır. Dahiliye vekaletinden beledi Üç senelık de~slerden ımtıh~ bir zat bir kız ve dört erkek ta- hır mıntaka teşkılıne mahaı ol: 
mek tehlikesine maruz bulunan Talebe sinemaya yeye yapılan yeni bir tamimde olmak talebeyı fazla yorar. Lı: lebesil; tiyatro mektebinin madığını söyliyorlar. Diğeclc".'l 
üzümlere bir taraftan mahalli •t . k gerek inşaat ve gerek mübayai- seden. ş~hadetn~~e .~lan ~ır sahne hayatımıza yeni ve ku~- ~se. yeni mıntakayı teşkil ettnek 
sarfı temin etmek diğer taraf- gı mıyece atta munhasıran yerli malının genç ıntıhap ettıgı fakultede ım r h. b' k d ısuyorlar. 
tan 0 havalinin ' ihtiyaçlarını Mekte,P .t~lebele:inn sinemalara g!t tercih edilmesi bildirilmiştir. tihan olmalıdır'.. Tab.ii~r ~i bu vet ı. 1i·~ ~z~~ azan ıramı- Vilayet tetkikat için mm ta-' 
mahallen temin#ylemek maksa meı:ıelerı ıç~n _vekaletten yemde~. ~ır D let bankası hissesi suretle her faku!tenın ıstıyece- yacagı 1 n e ır · kanın nizamnamesini getirtmiş 
d ·1 da b' . k fab tamını gelmıştır. Çocukların bedu ih- ev ği dersler ayrı olur." ve umuru hukukiyeye havale et 

.ı ı e or~ ır so'?'.1 v~ ra 1 • tiyaçlarıru tatmin edecek filimler ayrı Belediye memurları, Cümhu- -· _ _._,,__ __ _ 
rıkası vucuda g_etırılm~ş ve la- ca talebeye gösterilecektir. Aksi tak· ri et bankası hisse senedatına 
zım gelen tedbirler ~us.:a~.elen ~irde sinemalara gi~en lise ve. orta, k: dedilmeğe başlamışlardır . 
alınarak yaş olarak koylunun e- ilk mektep talebelerı teczye edilecek· Y k d k b 1 d" r d k lmı ola b kı ·· tir Gerek mer ez e, gere e e ıye 

Trikotaj 
Rilsumatta miştir. 

Bir sürü masraf Bursa valisi ın. . e .a § n u .. srm ':1- · M il şubelerinde hisse kaydi için bü M t h · · t' ti" ı· t ·· ) · 
1 t h 1 temın 

'
. et mekteplen· ü e assıs ışçı ye ış r- şe yaramıyan mo or erın zum erın somaya a vı ı yu'"k bı'r aliika gösterilmektedir. . . f h B · 

1 t k d d t 1 ld d fı h 1 et i eyın açtığı 0 unm.uş W:· _ Millet mektepleri tedrisatına Ek k h me ıçın ün e op anı ı e masra ay ı tutuyor 
Gazı Ayıntaptan ayrıldıgım devam etmektedı'r. Şı.mdı"ye ka- me nar ı D.. T 'k . f b y l kik . . d davaya başlanıyor 

b f b ·k f r _ . .. un rı otaJ ve çorap a - apı an tet at netıcesın e, 
z~n 

1 
u a r~ a aa ıyete geç dar kaydolanlarm adedi 27 bine Narh komısyonu dun toplana rikatörleri Sanyi birliğinde top- Rüsumat muhafaza teşkilatı İntihabat esnasında, Bursa· 

mış u unu yor u. . b'.1liğ ol~u.şt!-1r. Devam edı:nte- rak bu haftanın e~ek v~ fıran Janarak mutahassıs işçi yetiştir maı;rafının nazarı dikkati celbe- da S. C. Fırkası lideri tarafın-
Adana, Mersınde rın eksensını kadınlar teşkil et cala narhla:ını tesıbıt etmış, her mek meselesini görüşmüşlerdir. decek ıbir halde olduğu görül- dan, aleyhinde bulunduğu iddia 

Oradan Adana ve Mersine git mektedir. Bu ayın sonuna ka- iki narh ta ıpka olunmuştur. Yeni fabrikaların usta işçi müştür. Teşkilatın kaçakcı taki sile Bursa valisi Fatin B. in 

-

• 

Tevfik Beyin Ceza ka
lln 482 nci maddesi mu
~ cezasının tayinini iste
~ Maznun vekili müdafa
, lunarak matbuatın ser
llden, Reisicümhurun me 

11ııp olmadığı hakkında ka 
~~e~, mahkemenin saliihi 
ı"'.'cınde olduğu sadece 

tim. M~nhasır~. bu havalide dar. kaydolmıyanlar hakkı~da Daimi encümen ihtiyacını tatmin edebilmek için batı için kullandığı 33 motörden aleyhinde açılan davaya yakın -
fazla mıktarda ıçılmekte olan takıbat yapılacaktır. Tednsat . . . . • .. . münavebe suretile eski fabrika- ancak 10 tanesi işe yarar bir va da Eskişehirde başlanacaktır. • 
ve şimdiye kadar İstanbulda ya geceleri saat dokuza kadar de- Şehir meclısı daımı encumenı 1 h l d · t.f ziyettedir. Dig" erleri Halirte mu Fatin B., müstantikliğin daveti .. · · .. . dün to !anarak müzayede ve arın muta assıs arın an ıs ı a- " 
pılıp gonderilen ( Bovma)nın vam etmektedır. Mufettış rapor .. P . . 

1 1 
' • 1 de olunması ve bunlann yanın- atta! bir vaziyette durmakla kal üzerine Eskişehire giderek ilk 

hall• dd · 'd · · l · · 'b munakasalara aıt ış er e meşgu . . . . ma ı meva ı ıptı aıyesın- arına nazaran umumıyet ıtı a- İ . okl • da yetiştirilecek yeni işçilerle mıyarak, mürettebat masrafı o- ifadesmı vermıştır. 
den ve oraca imali için bazı tet rile tedrisat mucip memnuniyet olmu~tur., • şlerı.':1 ç b' ug;a ihtiyacatın tatmini tekarrür et- !arak bir çok masrafları da mu- Fethi B., Bursa valisinden 25 

, llrniş olduğundan bahset 
~ tnüvekkillnin beraetini 

kikler yaptım bir vaziyettedir. mebnı daımı encumen ır rnıı - · · cip olmaktadır. bin lira zararı manevi de iste-
K k 'ı k I E b' k ) · · det için her gün içtimalarına de mıştır. . 

r. 
~~a c~· ı·· aza ryor . ene ı me tep er ıçın vam edecektir. Milli mamulitın hariç ~~- Bu hususta, müfettişlerden bi mektedir_·_. __ ....., __ _ 

Gezdıgım butun bu havalıde Maarif müdürü muavini Na- !arda mazhar olduğu ragbetın ri idareye rıapor vermiş ve bir l 
·d l~ h Ik ·k f' · 1.. Babadan kalan maaş ar r önümüzdeki çarşamba ı are mamu atına a ımızın ci B. badema münhasıran ecne- İ . . takviyesi için daha nefis suret- tensı ve tas ıyenın uzumun-

tcriıecektir. rağbeti~in arttığını g~r?~~· ~'.1 bi ve ekalliyet mekteplerile meş Bir ngiliz gemısı te imali ve asgari bir fiatle satıl dan bahsetmiştir. 
çakçılıgın men ve takibı ıçın bu- ırul olacaktır. Müdür muavinli- k t d • ması Sanayi Birliğince bütün 

Tekaüt kanunu mucibince ha· 
hadan maaş alan ve hazine ile 
kat'i alikaları kesilmesi lazım 
gelen 20-25 yaş arasındaki kız· 
!arın 2,5 senelik maaşlarının ve 
rilmesinin tehir edildiğini yaz
mıştık . 

ilen çocu~un davası 
~iye mektebi tabye mu
~Ymakam Nuri Beyin 
aşında Zıya ismindeki 
. u geçen haziranda bir 

~ti çığnemişti. Nuri Be-
~Ya sebebiyet veren oto

.::11ibi Dr. Taranto B. a
~ açtığı davaya dün Bi
\ı ıa.da devam edilmiştir. 

Vekili Etem Ruhi B. ço
\ı~hadığı sadmenin tesi-

.a. illetine duçar ve ku
,'~Şitmez olduğunu söyli-
10 davis! için Taranto Be
. Oo lira tazminat talep 

1 
• Taranto Beyin vekili 

· asını yaptıktan sonra 
~'.çocuğun maluliyeti-
1: 1tıne lüzum göstererek 
:ıtıeyi diğer bir güne ta
. tir. 

t~n devl~t mem~rla~n~n büyük ğinin ünvanının değiştirilmesi araya O Ur U fabrikalara tamim olunmuştur. 
b~r mesaı ~arfettıklerı_nı memnu düşünülmektedir. Bu mektepler İngili_z bandıralı K~tal na- Birlik, yerli kumaşların paha 
nıyetle mu~ahede ettım. . . • . için ayri bir kadro tesbit edilmiş mındakı 5750 tonluk. bır_ vapur lı satıldığı ve mümasili Avrupa 
B~ mesaıy~ devam edıldıgı tir. Mektep müdürleri bütün iş- Rusyanın Malyapolı lim~.nın- mamulitı derecesinde olmadığı 

takdır~e az ıbır zaman sonra ka !erini doğrudan doğruya bu ma- c.an al.dığı bu~dayla Cebel.utta- iddiaları tamamen asılsız oldu-
çakcılıg~ t~en or_t~~an kal kamla görmektedirler. rıka gıtmekte ıken evvel~ı sa- ğu ve aleyhimizde tesir icra et-
dırılacagını umıt edebılırız.,, , 0 •ıı• • hah Çanakkalede Nara lımanı mek maksadile işaa olunduğu 

Seyahatm neticeleri Harici ticaret karşısında Akıbaş mevkiinde si- kanaatindedir. 
Asım. Bey trenden inince doğ se tutularak k:U:a?'~ oturmuştur. Birliğin tetkikatına göre 

ruca daıreye gelerek meşgul ol- Ofis müdürlüğü ne Vapurun tahlısı ıçın Sezar ve metrosu 5 liraya kadar satılan 
n_ıağa başlamış v~ §:ube m~dürl~ işlerle meşgul? La~ina t.ahl~si~eleri . n_ıahall. harcı fi.lem yerli kumaşlar 7 ,5 
rıle seyaha:~n_~ ı~ı .. netıcelerı vak aya gıtmıştır. Gemının kur- liraya satılan ecnebi mallarına 
hakkında goruşmuştur. Harici ticaret ofisi müdiriye- tarılmasına çalışılmaktadır. muadil bulunmakta ve iyi evsafı 

Halkın memnuniyeti ti dünden itibaren Dördüncü Cemiyetlerde haiz bulunmaktadır. Birlik hey' 
İstihbaratımıza nazaran A- vakıf hanın üst katındaki daire- · · ·d eti umumiyesi tarafından kabul 

sinde işe başlamıştır. Darülfü- Kitapçılar cemiyetı yem ı a· .. . • . 
srm Beyin tetkikatı, o havalide H k k "d . 1 . d re heyeti intihabatı yarın yapı- olunan d~ıl~ s~nayı~~n mua-
:yi bir tesir yapmış bilhassa Ga nu_n u u ~u erns e.~ı11:. ~~ lacaktır. mele vergısının ilgası hakkm
zi ayintaplılar, idarenin ittihaz Mıtat _B. de Ofıs raportorlugu- * Arabacılar cemiyeti intiha- daki rapor Ankaraya gönderll
eylediği tedbirler münasebetile ne ta~ııı 0~~~~ştur. . batı hakkındaki neşriyatın gay miş ve bütün meb'uslara tevzi 
iktısadi vaziyet üzerinde husule Ofıs muduru Cemal Beyın ri varit olduğu ve ortada feshi olunmuştur. . 
gelen inkişaftan dolayı memnu i~a.hatına_ ~öre, ofis_ te~kilfi.tı ~i~ mucip olacak bir vaziyet olma- Ayınca raporların bırer su-
niyetlerini izhar etmişlerdir. dılik hancı tlcaretımıze mufıt . d h , . k"l al 

olacak malUınatı toplamakla dığı cemiyetler mürakipliğince retı ~ .ey.etı ve ı e az arma 
' meşguldur. tesbit edilmiştir. arzedılmıştır • 

Telefon 
Avrupa şehirlerini tele

fonla memleketimize 

bağlamak teklifi 
Beynelmilel bir telefon şir

keti Avrupada Sofyaya kadar 
getirilmiş olan şehirler arasın
daki telefon tesisatının Hindis
tana kadar temdidi için memle
ketimizden geçmesini temin et
mek üzere hükumetimize müra
caaat etmiştir. Bu şirket Avru
pa şehirlerile Türkiye şehirleri
ni telefonla raptetmek niyetin
dedir. Posta ve telgraf müdiri
yeti umumiyesi bu teklifi tetkik 
etmektedir . 

Ancak şehirler arasında te
lefon yapmak imtiyazı evvelce 
bir fransız şirketine verildiği i
cin bu son teklifin kabulü müş
kül olacağı söyleniyor. 

Haber aldığımıza göre 20-25 
yaş arasındaki kızların 2,5 sene 
lik maaııılarınm itası hakkında 
Maliye vekil.letinden zat maaşla 
rı muhasebeciliğine emir gelmiş 
tir. Bir iki güne kadar tel,liyata 
başlanacaktır. 25-45 yaş arasın· 
daki kızların ikramiyelerinin 
itası devam etmektedir. 

Kardeşinden şüphe 
ediyor 1 

Sofılarda İspartalı sütçü Hü
seyin bazı eşyasının sirkat edil 
diğini ve kardeşi Hüseyinclen 
şüphesi olduğunu söylemiştir. 

~m • 0 le • satamıyoruz Müdiriyet raportörlerini Yeni nüfus müdürleri Erbabı sanayi milll sanayi 
V ur rı muhtelif maddeler üzerinde tet Şebin Karahisar nüfua müdürlüğü ~~~de çok ~enfi ~e~i~ Y:f-an 

kikat icrasına memur etmiştir. ne Çankırı nüfus müdürü Necati, Çan . ılı ı:nuame e vergısı~n gve Muallimler Birliği 
h~ Cihan piyasalarının bugünkü kırı nüfus müdürlüğüne Şebin Kara dılmesı ve bu suretle mıllt sana-

İki sabık mürakıp 
İktısat vekaletinden dün ge

len emir üzerine sıfatı memuri
yetlerini suiistimal maddesin
den maznun sabık cemiyetler 
murakıbı Ali ve Ahmet Beyler 
hakkında takibat icrası için 
müddeiumumiliğe müracaat e
dilmesi tekarrür etmiştir. 

qlt\ru•• ktekı• mu••şkı·ıa""t ffil•lyonlarlD hisar nüfus müdürü Münfr, Erzincan yiin daha esaslı tarzda bimaye-
vaziyeti, ihracat maddelerimize nüfus müdürlüğüne Artvin nüfus mü si beklenmektedir 

~!\..} k • "" • } ait talep ve ihtiyaçların ne mer- dürü Kadri, Artvin nüfus müdürlüğü -- • 
~it e ete girmeSIDe mani 0 uyor kezde olduğu hakkında harici ne esbak kaymakamlardan Abdülme· 
't>- ticaret mümessillerimizden ma- cit, Siirt nüfus müdürlüğüne mektebi Rıhbm şirketi ile halimi~ 
•""4ı.rdan transı·t olarak lacagı· nı derpış' ederek Türk kö- h k k ı d etlik dev , IUmat istemiştir. u u mezun arnı an namz . l k ? 
ı,.Ctıı.i.lerin ekserisi ihrakı- mürlerinin bir takım şekle ait resini geçirmek üzere Şevki, Samsun ne O aca . 

'.S
''"I · ·ı d Buna mukabil memleket nüfus müdürlüg'üne Amaıya nüfuı ;. 'amıı Tiirk kömürü muamelat tesın e revaçtan üş h 1• ·kt · Komı·syoncular bı'rligı·· ı'dare ,, - ma su atınm mı ar, cıns, ne- müdürü Hamdi, Tokat nüfus müdür 
~etmek için müracaat mesine meydan vermemek üze- faset ve satış fiatleri hususunda lüğüne Samsun nüfus müdürü Asım, hey'eti dün toplanmış ve güm-
~ t. re gümrük idaresinin nazarı da her vilayetten istatistikler Amasya nüfus müdürlüğüne Tokat rüklerde cereyan eden yolsuz
~!~ lıu müracaatların mü- dikkatini celbetmeğe karar ver- istenilmiştir. nlifus müdürü Bahri Memduh, Kayse luklar hakkında hükUmetin na-

itL.ısrnının gümrük idare- miş ve gümrükte muamele ta- Bu suretle dünya vaziyeti ri nüfus müdürlüğüne Mardin nüfu_ı zan dikkatini celbetmeğe karar 
"<I müdürü Rauf Bey ve Efendiler tayın 

·-ı tılan müşkilat yüzün- til edildikten sonra Türk kömü- karşısında ihracatımızın esasla- olunmuşlardır. vermiştir. 
.11-ı 'dilemirerek neticesiz rü almak için vaki müracaatla- rı tesbit edildikten sonra Ofis B · r k' Komisyoncular, gümrükte 
'i.'lcltk.kında Ticaret odası- rın muhafaza müdiriyetince ta- gazeteler, sirkülerle gerek tica- ır cern va ası hfi.li. işlerin ağır gittiğinden ve 
' ler ·ıuk bulmuştur t ·1 · · · k b' Evvelki gece Haydarpaşada bir takım kamesizlerin komla-;·~n .. . u . · kip ve intaç edilmesini istemiş- re a emımızı ve gere ecne ı 
~ti Uzenne Tıcaret odası I tir. Bu suretle Türk kömürleri- ihracaat merkezlerini tenvir e- Feyzi isminde bir-inin meyhane yonculuk yaptıklarından ve o 
1~ arı toplayarak mesele- . .. . . decek, icap edenlere telefon ve sinde bir hadise çıkmış ve sabı- kadar müracaatlara rağmen 
L Ctrn,· ~ ,. b .. k'lA nın muştensı olan vapurlar 1 fl d k . kalılardan hamal İbrahıın' . Şa R ht . k tı' . l t' ·1 
: İdar'· s , . .• te ıufmduş ı atınk müşkilattan kurtarılacağı için te gra a a malumat verere ıt- ' - ı ım şır e nın yo a ge ın e
' " ı ara ın an a - !erin vaktinde takip ve inkişafı- hap bıçak bıçağa gelerek kavga mediğinden şikfi.yet etmektedir. 

Ambara düştO 

İstanbul muallimler birliği 
bu ayın içinde ilk kongresini 
aktcdccektir Bunun için Iazım 
gelen ihzarat yapılmıştır. İstan 
bul muallimleri Türkiye mual
limler birliğinden ayrılmış ol
duklarından bu ilk kongreleri 
olacaktır. Birlik şimdi muştakil 
olduğundan yalnız İstanbul mu 
allimlerinin ihtlyaçlan ile alfi.
kadar olacaktır. Birliğe şimdiye 
kadar 550 aza kaydolunmuştur. 
İstanbul muallimleri bir de mcc 
mua neşrine başlamışlardır. 

Bir talebenin intihar 

teşebbüsü 

Rüsumat müdürü geldi 
Rüsumat umumi müdürü 

İhsan Rifat ve gümrükler mua 
melat ve kontrol müdürü Cemil 
Beyler dün Ankaradan şehrimi 
ze gelmişlerdir. 

Bu seyahatin mühim bir tah• 
kik;.t meselesile alakadar oldu
ğu şayi olmuşsada tekzip edil
miştir. 

Silah kaçakçıları Şchreminmde Baruthane yo
kuşunda oturan 16 yaşlarımia Beş çuval kaçak silah sahte 
Yusuf isminde bir talebe, elinde l:ieyanname ve ciheti askeriyeye 
ki çakı ile kendi kendisini yara ait olduğu iddiasile şehrimize 
lıyarak intihara teşobbüs etmiş- çıkarılmakta iken gümrük ida-

l\ı~<::ıt on altı buçuktan tr~nsit gemilerin yerli k?mü~ na alışacaktır. etmi§Ier, neticede İbrahim, bıça 
'ti ~mele yapılmamasın- mubayaatı çok ehemmıyetlı Fakat Ofis mesaisine esas ğile Şahabı muhtelif yerlcrin
•t lleldiği anlıqılmıştn·. miktara baliğ olacağr ve memle olmak üzere istediği dokuman- de.n ağır surette yaralamıştır. 

. et od:.sı son zamanlar- ketim:ze y~z bin'.erce !n.gil~z ~!- lan ve vesaiki ne zaman top- Tapu müdürü 
Şamandırada bağlı bulunan tir. Yusuf Ef., mektepte çalUlan resince yakalanmıştır . 

c'\ l;e<;en gemilerin art- ralık Kambıyo gırmesını temın lamış olacağını kestiremediğin· Bir müddetenberi şehrimizde 
~iııı.u~arııı_ ilırakıyesinin edeceği muhakkak görülmckte-[den şimdiki intizar vaziyetinin bulunan tabpu müdürü Osman 

r mıkta:a bali2: o- dir. müddeti (IWri muavvendir. Bev Ankaraya (itmiştir. 

Alman bandıralı Ahya vapuru bazı kitapların meydana çıkarıl Bu kaçakçılıkta alik:;.dar gö
taifesinden Karii vapurun amba ması iç'n mektep idaresinin yap rülen memurlar hakkında da 
rına düşerek yüzünden mecruh tığı tazyikten mütt>enir olarak. tahkikıı.ta başlanmıştır. Ketu-
cılmuştur ölmek istemlatir ı mivet muhafaza i!dilivor_ 

• 
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Gazinin nutku Asrm umdeal "Mllllget" tir 

10 TEŞRlNlS.ı\Nl 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde11 

'io: 100 Telırat adresi: Milliyet, t .. 
t:itnbul. 

Telefon numaralan: 
lıtanltul 3911, 3912, 391S 

Mektepliler müsabakasının 
78 inci hafta ikinciliiini kaza
nan Darüşşafakadan 116 Arslan 
Beyin yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim habe
ri, hiç şüphesiz Reisicümhur 
Gazi Hz. nin B. M. M. inde irat 

ABONE 0C:R J?TLER1_ . ıbuyurduklan tarihi nutuktur. İ 

Parkta tesadüf edilen meçhul adam 
-Fransızcadan-

G Ttlrltlye ıçın Harıç ıçuı ki genç talebe neş'eli neş'-ı dır. 
3 ayhtı 400 kur .. 800 kurt19 Halkımızı saadete kavustura- eli gelmişler, parkın kanapele- - Peki.. Asıl kendi baban 
6 " 750 " 1400 " cak ve her nevi milli ihtiy~çlan rinden birine oturarak konuşu- ne oldu? .. 

12 " l400 M 
2700 " tatminden esaslar ve tedbirlerle yorlardı. Bunlar yüksek tahsil- - Bilmiyorum. Uzak bir yere 

Gelen evrak geri verilmez çok yakından alakadar bulunan lerine devam eden talebeydi. gitmiş ... Fena bir <ı.dam değil-
Müddeti ıeçen nilıhalar 10 kurut Gazi Hz., son nutuklarında bir Tatil gününü sonbaharın tat- rniş, yalnız ailesine karşı la

tur. Gazete ve matbaaya ait itler çok hakikatleri büyük bir vu- lr güneşi altında geçirmek isti- kayt imiş. 
için miidiriyete müraaıat edilir. zuh ve sarahat içinde tebarüz yorlardı. Aralarında bir adam- İki arkadaş bir müddet sonra ı 

Gazetemiz ilaaların mes'uliyetini ettirmişlerdir. Büyük Kurtarr- dan bahsediyorlar, gülüşüyolar wadan kalktılar. Arkadan ta-
'coı.uı etmez. cı. günün bütün meselelerinden! dı. Bu geçen gün burada gördükJ kip edildiklerini anlamışlardı. 
,......-----------~ bahsettiler: Şark hadisesi, Milli. leri bir adamdı. Aceba tekrar Fakat devrisi gün o meçhul 

Bugünk ü hava p_ara ~~hran~, vergilerdeki tadi- ke~d!s~_e r.a~_tgelip gelmi~e~ek- 1 2dama rastgelmediler. Artık 
Dlıı •n çuk 19 huarcc en ., ı ı lat, Cumhurıyet Merkez Banka lerını duşunuyorlardı. İkısı de bır daha onu görmediler. Bunu 

derece idi. Hugun ruzgılr müıchanil sı, Osmanlı borclarr, şimendifer neşeli, genç çocuklardı. çocuk arkadaşına anlattı: 
•1te<lı: hın açık olacaktır. ler, harici siyaset ve nihayet En küçük bahane ile gülüşü- - Babama söyledim. Ne yap 

";;::;;;::;;;;:::;:::;;;;;;;;;~jp;;;;~ fırka hayatı.. yorlar, eğleniyorlardı. Birisi di- tığını bilmiyorum. Fakat artık 

' 

~ 
Büyük Reis, bilhassa şimen- yordu: beni takipten vazgeçti ... t li' Iİ difer siyaseti zaferine ehemmi- - Bu adama dikkat ettim Çocuğun bilmediği şey şu idi. 

- - ı;;;am . lil- yetle temas ederek İsmet Pş. beni takip ediyor. Mektepten Bir yerde memur olarak çalışan 
hükumetinin bu sahada tahak- kaçta çıktığımı biliyor. Geçen meçhul adam bir mektup almış 

k k tt
. d" - . 

1 
. .. k gün parkta da beni takip ediyor tı. Mektubun imzasını derhal Na yapmalı? 

blfnıecemizin halitdllmlı 
ştkll 

u e ır ıgı gaye en, musta - d B b' d"f · - 'Jd' M k 
ı · b 

1 
T" . . . . u. u ır tesa u aegı ır.. tanıdı. e tupta şöyle denili-

•ta~bul yolsuzdur. Bunu ıs- e urk nesıllennın mınnetle Arkadaşı düşündü. Biraz son yordu . Soldan sağa ve yukardan a'6i• 
bata bılmem haoet var mı?. İs- yadedeceğini söylediler. Heri- ra. "B · d' - · . .. .. 'hl'l ı - Beygir (2) Aşikar (5) Rabıt 
tanbulun bütün yollarını yap- ki m:.:mleketin menfaatleri hu- . İ . d d' ıd· K . - . ~ı:a ver ıgınız sozu ı - a et edatı (Z) 

k · · 100 ·1 )' Ji - şte, ışte, e ı, ge 1. ar- tıgınızı anlıyorum. Çocugu hıç 2 - Bir güzd kuştur. (5) Fakat · 
~ka ıb~n d m300ı yobı_ı 

1

1~a zım dudunu aşarak beynelmilel bir şıki kanapelerden birine otura- bir zaman takip etmiyeceg- inizi (5) 
ı en utre e ın ıra var- h' ı T" k y · · · · " . . . . ma ıyet a an ur - unan cak.. ternın etmıştınız. Buna muka- 3 - Atıf edatı (2) Bir nevi kayık 
rnış. O halde ıkı şeyden bin .. Ya .. b t k h • b' Ö b' . · b (3) Çimen (2) 
bütçeye 100 milyon koymak- bu hmunas_e a ınad~o1 Bu~.u~~k dır e- bürü gülmek istedi. Fakat ıl s~ze ış ul_muştum. Her ay 4 _ Ap (Z) Usta değil (S) krrmı 

.. k" d - ·ı ah 
1 

emmıyet ver ı er. uyu ev- mani olan bir şey vardı. Hatta da sıze ayrı bır yardım olmak (Z) 
mum un egı - y ut yo yap- 1 R . . b' k f . . . b' . . " .. 
maktan vaz geçmek .. Mesele bu et eı~ı, ·s-~n . ır . aç ~y za~. ın- çehresı saraı~dı. Arkadaşı so~t:u: ıçın muayyen ır para verdın- 5 - Pantalon dü~mesin diye kulla 

Zamanımızın en meşhur tenoru ~··· 

RİC H ARD TAUB ER 
Ün akşam MAJIK sinemasınc 

En ıon ibdaı olın 

~EYGiLiNiN ~~N ~E~ 
Hhıılnde illhl 'e nıuhrik >UI ile bütün dinhyeulerl ıışy<ımiıt 

SözlU Ute-Pethe hellhazır dUnya havadlı 
lerinda: Mat hur Hh\I '81rl R ABINDRANAT 
TAOHRE hUrrlyata dair bir tllr okuyo .. ..................... . 
><><><:-::><>ôıô<>Cıı(X~QX:-:x><>Oı<X>Oı::}<) 
Parlı't• ((Thcatrc de lıMichodlere)de büyük auvıffıkıveıle ıosı<ri 

( SEX~: FORT ) nur muazum filmini ibdı eden 

V I CTOR BOUCHER 
'l'ımımcn ~·ransızc& süzlü 

SEVGİ N İN ZEV 
güzel fllm lnda görünecektir . 

1 
!\l.\DA.M c;\BRIH: ı.t. IH ı 

.__ ______ ..;... ___ _ı '11ÖSY() PlERIU; ,,1.-\C;:\I 

Cif. ROl. .-\'.\iJ) ıurıı <inin 
m 1J~amcrclcri 

Kvvelce il Aıı c dıl J igı ı eçl 
teşrini ~ ani çar-:Amh .ı. ık ~;\ 

lılbaren MADA\l c; \flRl~: I . 1 
A'f turnc:;.in in ttmıilleri l 'rı 
yatroouadı haşla\acakıır. 

ilk temsil olarak 1 <ı ıeı 
çarşamba akşamı Bern~ t l ~nin ~ 

1 S R \ L L 
'20 rcşrJn i san ı p ı.:rş ınbc ı 

LE PRUC'L . l)J : :\1 \ H \' D 
Diger ıe msilltrin progrom ı 

kişe;inde talik cd ;f ınij ti r. 

bilet sau,ına de \ ın t: tınekte 

kadar basit olduğu içindir ki, da ge.~ırd ı~ı~ız sıya.sı tecı:ube: - Ne var .. ~ Bu adamdan kor yorum. . nı!an şey (4) Yem (4) 
İstanbul yolsuzdur. Lakin ne 

0
_ lere sozl~rınınaklettıler: Sıyası kuyor mus.unr .. Fakat bu bana __ B_unl_a. r_ı. unutmayınız. Ve_rdı_- 6- Büvük <

3
) Rir göz rengi (

3
) R R k _ 7 - Batırm>k (4) Müezzinin oku aşİt İza ve ar adasları 

!ursa olsun şu 300 bin lirayı da hayatımızda yeni bir fırkanın merak verıyor.. 1 g~nız sozu tutu_n. uz_.· Ç __ o_cuk bır_ı- dug-u şey (4 ) 

FR., · -;ız l'IY -\TRO:>l ' 

\JLŞl~ I \l~:\Sl\11 2~ ıeı 
k b d 

Franıı;1z th· ıtr0<111ndı J~l teşrini· 
üstünden geçilen yollara hasret zuhuru ve belediye intihabatına Sonra ikisi de ileride, karşı -ı sene sonra_r~ştunu ıs ate ı~ı 8 - Nida (Z ) . Hame (5) Nidayı 
etııek fena olmaı:. Yaşı kırkı bul iştiraki, dolayısile dikkate şa- sıradaki kanapelerden birine o- I c~ babasını _gıdıp bulacaktır_. Sı- hayret (2) •ani perşembe al;şamı 2 ı,.ıo d• "e 

J h d k ıb d 
1 

g V t (2) S ( 3) E k k (Z) 14 teş r i n i ı.; :ı ni c.·u ı n & p. ünü n1aıine 
rnuo: tanıdıklarımdan biri bana 1 van safhaların sahidi oldukları- turmuş kendilerine bakmakta · zın a ey ınız e onun a m e - aze rr · r e ": · ' .. · · ·-· d d'kk 1 bak - k ' nef·et d k h". 10 - - Mecmua (5) Sulanmış yo- I.'i,.fü da gece 2 1 .. 10da<lki (:aın baz; 
·ledı kı:. nı, bu muşahedelenn verdıgı olana ama ı ate maga ~ n ve .. 1 uyan _ırac~. ıç , ğurt (5). vodı·il J perde. '\akleden: ~lıhmut 
-Şu Beyoğlu caddesinin kal~ neticeden -Cümhuriyetin beka başladılar. O gözlerin_~ e_~di. Ar bır ş~y soylememıştı~. Sızı yal 11- Ayı yuvası (2 ) Bi r sebze (5) Yemi Bey. 

dırımlarıru görüyor musun?. Ya sı ve inkisafr için- istifade et- tık onlara bakmaz gorunuyordu. nız aı_lesıne ka~şı h~~ıf davran- Ba-.na bi r (7) koyarsan nazlanır (Z) 
. . . , · . • . . Bu elli yaslarında kadar bir a- ı mış bır adam dıye bılıyor. Buna y··-~-------1 Kadtkü\" Süreyya '.'l in ema~ı 

Tac lı canavar kı~da bır heyet gelıp bu. taşları mesı lazım ~eldıgmı beyan bu- damdı. O~ta halli bir adama emin olunuz. ' Jstanhul heledivesi 
'llUZeye nakledecek. _;Rıvaycte yurdular. Azız kurtarıcı, bu çok benziyordu Belki de bir rne- Biz vazifemizi ifa ettik, siz de l . , ' 
1a~ar~n bunl_ar Zaro aga_dan e~- irşatkar beyanatına devam ede- rnur · · bize karşı verdiğiniz sözü tutu- l 1 lan la rı l 
ki ınıışl dedı. Zannederırn kı,. rek bu~unıc-orlar kı'. "Sı'yaset . . r9 d . •·-·---·--···-·--·--! , , • ı· k' ı - l' k 1 nuz nca e erım. 1 l 1 l 1 1. . . lünyanın en eıki kaldırım taşla h d k 

1 
kl f 

1
. . ı me .tep ı genç onuşma a ' ~ " sıaıı m ı t l't ı yc>ı mkn: Bıı -

' . . sa asın a arşı ı ı aa ıyetın rına devam etti. ' ı 
n Beyoğlu caddCflındcdır. inkişafları ancak vatandaşlar ı : . . _. ı- Re,at Enis \ yük ,;amlı~a 'u' u hazinesinin 

iki h et
. bi . ' - Evet. Benı takıp ettıgıne 1 Kıl dh ar si\ a lHrıııııı tamiri ı)azar-

. ra m ın n .. arasında dıismanlık husulüne hiç süphe yok. ICiml 
Dbn anlattrlar.. mahal verilmemesile temin olu- · S . b' . 1 k !ıkla yaptırılaca k tır. Taliplerin 
Ah C d B k 

.
1 

- enı tanıyan ırı o aca . •• 1 ~ ·ı · · · · ı b 
. met ev et ey v~ tı e nabilir. Bunun çareleri: Fırka- Her halde seninle komısmak •• '' <';rını,:ını 'I. O perıcm c 
lkdatnı Çlkanrken muharrırler- lar İçine girebilecek gayri sami- . . . ' ı soruyorum µ;ü nü saat 0 11 bc~ t> kadar lc\'U· 

den biri gelip <lemis ki: , . . ı~tıyor... zım ııı ii ıll i rlti i(li ne ıntiracaacl:ırı . 

J-:ınll \an in~' t arafından 

Pıngalu tiyıtrosundı sah ık~ıL 
Komik Scül lley 

Aram :V1anak)aıı kıımpon}ası Kınar 

hanımın iştirakilş Paris fıkarası 

dram -: perde ''ırvtte dans 

Komık Dumbullu l•mall 

• . - . . . mı ve gızlı maksatlı unsurları- Meçhul adam gene onlara ba .'\c ,ri y ııt mnsiminin ilk ,.c 
-: Be~~fe_ndı, ~eye~ı _tahrırıye nın, kanun fev~inde netice isti- kıyordu. Fakat iki arkadaş ar- en kuvvetli eseri olscaktır. * * * nın izdiva.:ı .ı perde vsryc te 

de uç kıııyız, dıger ıkı arkad_a- yen emel sahıplerinin bütün tık buna ehemmiyet vermez gö ı İ 'tanbu l Bd ı>t!i ) esinden: Çu. ••••111111111 1 1111 1 11111111111ıııııııı... 

Bcşlkıaı Park Sinemuında bu akşam 
Aııastu bale he\'eti Himmet ağı· 

nidtn it ı l ıa rt:n 

JAC'Ql I ·:~ THllJAl' 

tıreftndın \·erilecek konstrl 
ba~lavı1 c1Ktı r 

1,ı.nbul ın•hl.emc i asli>< 
tlcırt: l dJ irc inden: 

Hulu Ormın ftletme Türk 
nim şirketi ile tliccırdın ::;u 
de ŞükrU ve Şürekl ı uuın 

tehıd<lis davada. dolayı llot 
keme•lne< m•hkeınemlz ,. 
satılma11na karar yeıilen yU · 
metre mürıbbat kerestenin 
pınındı kerestecilerde Y"u 
torundı satılıcaj!;ından ıllkı 

fltış gUnü olan 13 T. S 
perfembt ıüntt •11t ıo .. ırı 
hallinde hlzır bulunm aları ı l .ıı 

........................... ...... 
"'11111111111111111111111111111 111 

b h k k d 
·ı 1, 1.-1· ııALt ·r L~ 1·· 1 · h . •••• • •••••••••• • •••••••••••••••ı• • •• ,. 

şım s~ a tan a şam:ı . a '.':' ı~: milletçe rnenf-ı.ır görülmesi ve rünmek ister gibi o tarafa bak- ·" · " " 
1 ııp a ııe" ı kurbosun istinat dn arile bostan :: 

kambil oynay~r ve hıç ış gorm.u Cümhuriyet esası üzerinde çalı- mıyorlardı.Fakat belliydiki meç '::kında ~ıkıyor arasında ' c 1-.tlı rnckapıtla 1 f a t İcL :: 
yorlar.Btitün ış bana kalryorRi-,1 f k 1 b · b · ı · f · i h 1 d .. 1 · · - :: d . ban b' k şan ır a arca u gı ı erm aalı , u a am goz erını ayınnıyor- 1 Sul tan ıııa h.ı l l c -ııııkk ı hr» tım :: ANADOLU 
ca e erım a ır aç para zam vetlerinden uzak kalnıması- ı du. Bu adam tarafından takip Z.n·i : Derun unda F• ıih -~ >ke riik olarak ku ll ; ıılahiıtt'l'k mahal :: 
yapınız.. • d'ld " · h " .. h · k 1 ş ulıe,,o,lcrı alJı~ım askeri vesikam ı 55 

dır ... ,, e ı ıgıne ıç şup esı ama- pazarlı k l a ki ;ırn nrile Pk t •• 
Cevdet Bey, biraz düşündük-

1 

mıs olan genç mektepli arkada- ile nü fıı s ıeıkcrcm i ha , ı c ü zd anı mı T 
1 

L ır. :: 
ıen sonra şu cevabı vermiş: Epey zamandanberi efkarı u- şın~: z.- i eni m. \ en il rı l' ı karı l nc•J);ı:·u rn ali p erin 1.1 t c: riııbani •ı .ı o :: 

- Hakkınız var .. O iki kişi- mumiyeyi i ş gal eden bazı rnese- Ben d <1' b b b btikm •1mlcri olmadı ~"" ılan e' krim. per,e.nhc ~urni >:ı:ı on lı c~c :: 
· 1 d ki b · d .. 1 ı G · H · 1 · k ' - · e 1

• unu a ama har p;ıı mrtlk 1'cç " '"' ı«ı :\o katl u lc ı .ız ını nı u durlu .. ıi ne :: 

SiGORTA ŞiRKETi 
Tflrklye it Bankası tarafından teşkil edllml~tlr 

Yangın . Hayat • Nakliye · Kaza • Otomobll • mes'ully 
mııllye Slgortalımnı kabul eder. nın ça ışma ı an enım e go- e er, azı z. nın )U ıcaz ar ve co"y l ı' vece ~. ı·m . . . s· . ~ J c h3'ıt <l e: l\4mil g-t• l nı<kri. 

ıüme ılışti. ızın maaşınıza zam va:dh nutuklarından 'lonra tama _ Baban ne yapacak? .. Son- :: Adr~s: 4 ~neU Vakıf han lstanl1<1l 
yapamafti, lakin o iki havyarcı- men halledilmi~ti r. ra hunu )ı l' r duyan, güler, e ~le-
ya işallah yarın yol vereyim.. y Reisicümhur H azretleri, pek 1 nir.. az geç .. 

Bizdeki, bu kabil zam talep- E f .. · ı ı leı; ekseri bu şekilde neticele- yakında memleket dahilinde ic- ı . - • ~e_t, ak_at kcnoımı )Öy e 
. ra edecekleri seyahatlerde hal- bı lmedıg~rn hı~ladaı;ı t_ar~fın-..,,r. d k d h 

FELEK kımızın ihtiyaçlarını, di lekleri- an ta ıp e 1 rney ı ıc ıste-
. b' 1 • d d ' l' I meın ----------- nı ızzat on arın agzııı an ın ı , . 

Z• 11,· Derununda l• ıiklAI madal '-l d' M 1. k" .. .. d Sonra baoası haklnnda ıza-
yeceı< er ır . ec ı s ·ursusun e h d' F' · b" b" · d -

yııı herıtı , nUfu tczKtrcm Ye ı ıo. . . . at ver ı . z..ı·a t l s utun og-
•icil uıbı·• ı k ehi ,<tn•mcml ıe • ai r Mıllet Vekıllerın~ ız.ah buyur- ru söylemis olmak için ded i k i: 
kA~ıt: >r havı cu zdrnımı zaıi tıı i m. d~ldarı meselelerı bır kere de - Annem ben üç ya~ında 1 

\ rn·im çıkan laca ~ındın ı11 ilerin mıllete aı~lat~caklar~ır. Bt~ ir" 1 iken babamdan ayrılmış . ~on
hükınu y<>kwr. şatlar netıcesındc Cumhurıyet ra başka bir ine varmış.. i şte 

Sırh •c i ı·: ınirle r caddesinde esasları bir kat daha kuvvetlen-! ~imd i benim baba saydığım a-

~o i~i ~a~ ök.iz ıni~na: a ası 
Pendik serum darülistihzarı 

dürlüğünden: 
mu-

len<lik eru m da rulıstihzarın a muktazi on iki ha< i i k ıiz 3 1;1-

r.ıınll,., ıcl 'l .10 ıa rih ınl' mti>ot<li Ç•r,am lııı g;ıı n ll >aa t 14 de iha
L ıcı a k ılın ıl'a l.. ıız re akni ınr •ıakasa \a korı.lr.ı "tl r. Sa rtn:tınc

s·ııı ı;cı·nı. k İ\'in her gun ıc ita ıu ta l i p. olan l arı n da. y ev~i ihaledl' 
i-t rn l .... 1 Jcftn.la r i< J :~ ı b i ıı asındı. m. t<,•: <ıı U ihti>adiyc m libıı yaa t 

--:: Telefon: lstanbul - 011 Tel<cra!: f.,,liyaı 
Wııı 111111111ltil111111 ili' llllll lll l llııı.. ..1111ıııııııııı 1 ıııııııııııııııııı• 
liııilııııııııııııııııııııııtııııııııııııı,. '1111111111111111111111111111111111111 

lz' irap çeki) or musunuz? 
Agrı hissettiğlnlz verde hemen. 

~LOA ~'S ~ ı~IMEN 
koyunuz; hemen agrınızı teskin eder. 

deveranını ihya, iltehabı tenkis ve a 
izale eder 

Taklitlerinden sakınınız! ar•b•cı (;azı \lumfı rniş olacaktır. dam budur. Zengin bir adam- hcıııı· , .,n1on=< mı.rn~a a t ~ylc ır elcr i. ______________________________ ...... _..."""~'--....., _ __.. ____ ,.,_ __ _.._.. ....... __, __________________ ._. ____________________________ --ı 

18 
- Koynuna girmekten çekini I parcahmıak is_•iyorun_ı '.. · - Son pi smanlık pai'a et- var. Bir şeye mi sıkıldın?.. Temiz bir kalp , purü 

:....~...::-:....--...,.----=-- yorsun 1•• - Ben satııık clegılım !. . Mez !.. . Hep: kafa, endisesiz hir :; · 
- Hayatını bir çile .. . Diye - Ben tJccar •1ınlı d~~ilim!. ., Anlasmaınıza imkan yoktu. - Hayır... Ooh bu ne rahatlık? .. 

sürir·orsun !. . Neden sonr;:ı, a n'1err.•n t~krar ı ı lrirkrir:ıiz biribi ;inden ancak - Havadan galiba.. * * * 
- Ben de mi senin gibi ola- dili çözüldü ve. · Ben sustum, o bu kadar ayrı olabilirdi! Hem - Sebepsiz canım sıkılıyor!. Cahitçik, • 

yım? . . . söyle1;ıeğ_1:: başladı: J dir:l ed ikçe ü~~lüyor, bunalıyor, 1 Filan, diye cevaplar verdim. - Ne var? .. 
-- Ben de mi yaşarken ken- - Cahı l sana k?C_a ~l~maz.. bogulacak gıbı oluyordum. · Tonton evdeydi. Ona da: Diye, eve uğrar uğra 

dimi ölü bileyim?.. -Daha mektebmı _ bıtır~c~k.!.. - Anne bu bahsi keselim. - Cahit ağabeyi bekle, mek- men dışarıya fırlamış. 
l!..lenı lzzet Annem, bir heykel gibi beni - Karısına bak3bıl:nesı ıçın Ben teyzeme gidiyorum.. teptcn gelirken söyle hemen da çıkmamış. Bostanları 

karşılıklı çekişmemiz epey sür- tim: dinlemeğe başlamıııtı. Susuyor- en aşağı beş altı sene geçme- Dedim, kalktım. Fakat, hay koruya çıksın.... Emi şeke- da bizi bekliyordu. On 
dü. Bir türlü i~imdcki derdim- _o da beni seviyor. du. Ve .. Beni dinledikçe hay- li.. ret ediyordum: Seven, sevmesi- rim?.. görmez, 
lanııyor, bilmiyor, bana boyu- _ Eveleneceğiz !. . retten hayrete dii~üyordu. Ve. . - Sefil olursun.· . ni bilen bir kadın bana nasıl bü Dedim, yüzüme baktı, güldü, - Cahit ... 
na: _ Bu iş böyle. İster darılın, Ben yine durmadan, bütün hı- - Bedbaht olursun.· · ' tün bu sözleri söyliyebiliyor tekrarladı: Diye haykırmış, boy 

_Rahat edersin... ister giicenin :. . zımla, söylemek isteğimle; bo- - Paşa. yaşını başını · almış du?. O ki, sevmişti. O ki, sev- - Cahit ağabeyimi bekliye- rılmı§.ım. Sonra, hüngür 
_ Sen eti var!.. _ Cok zorlarsanız eviniz<len şalmak, rahatlanmak darlığile bir adam. . . . . diği mülazım için senelerce göz ceğim .. Mektepten gelirken he- ağlamaya başladım. 
_ Ölıi~ii ıie, dirisi de seni ve de çıkar giderim. söylüyordum: - Seni çıldırası ye sevebılır. yaş; dökmesini bilmişti! Benim men koruya çıkmasını söyliye- ğız çıldıracak gibi idi, 

ııepı:niz ı i lıya eJcr!.. - Kendimi öldürürüm, yine - Cahitle evleneceğim... - Bütün para~ıı_ıı, yalıs~ paşa ile evlenmemde babamın ceğim. , .. Değil mi?. - Ne oluyor? .. 
_ Daha ı -. i koca nnede ~.. o herife varmam L . - - Hiç bir karar, hiç bir arzu konağını, her şeyını sana ven- menfaati vardı. Fakat, annem, - Evet!. . Amma, sen hemen - Neye ağlıyorsun J3 
_Bu t ırs.at her iıısana '-ım- - Babam beni kendi elinde bizi biribirimizden ayıramaz. yor!.. . o kadın, nasıl böyle düşünebi- eve gel ki, koruya beraber gide- Diye çırpınıyordu. V 

· d b" 
1 

· ı· kiralık d''kk ' d' · __ O hamallık, ben hız' metı'çı- - Evlenmek bıraz da refah lirdi?.. lim.. rüyorduk!.ı. Cahit, toııt 
run e :r c ew gc: ır... u an mı zan ne ıyor : .. 

- Hiç ,lıışiır,memelisin . . . 1 Ve ... İsyan, kin, nefret karı- lik edecek, yine ayrılmıyaca- meselesidir. _ • • • - Peki... üçümüz! 
Diye ukalalık ediyordu. En şık sözlerim de\'am edivordu. ğız... -Sen, gırtlagma kadar serve Kendimi tutmaya çok çalış· Dedi, şeker yumurcak hemen Bu ağlayış ve .. O çır. 

son cıgerlerııni sızlataıa ı , ; erin - Sen <le sevmedin ~i? .. · - Biz saadeti servette bulmu tı: gömüleceksin. · tını amma, teyzem: kostu! Bir çocuk ancak bu ka- ruya çıkıncaya kadar s 
deı; kopup gırtl:ı~ın ıa cla v a!ıan - S~n ~c sevmenin ne oldu- yoruz. - Adın prenses olacak.·· - Ne oldun kızım?.. dar sevimli olabilir. Keşki ben ... * 
sabırsız gcidü Lir isyanl a : <•unu bılmıyor musun?.. - Zenginlerôen nefret etliyo - Herkesin gözü senin haya Dedi. Beni hep neşeli, güler de, ş_imdi bir, tonton.. Olsay- Bilmiyorum? .. Saat 

_ A~ne l;<!!l ca::: iı S~\i:, o-J"' - Hak'. k_aç senedir. halfı Rüş- rum. tında kalacak!.. eğlenir, hoppa görmeğe alıştı- dım. Onun neşesi, onun kaygu- cenin hangi vakti idi?.· 
rmu... t:ı Efc:ıdıyı sevemcclın !. . - Paşa gibilere düşmanını!.. - Cahillik etme. ğı için soruyordu: suzluğu, onun avareliği bende Cahit · 

i •e b:ı..:•rılım. Ve .. iıa,c eti -- Ond:ın nefret ediyorsun !. - Rü. üi Efendiyi boı!;ınak. - İyi diişiin... - Bugün çok dure-unlu~un olsaydı !., (Bi 
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\ Muhabir mektupları .• 

Mühim bir merkez 
Eskişehirde, belediye, maarif ve 

sıhhat işleri ne halde? 

Esl.lşehlrde, i onulı çayı kenarı 

1 

Eskişelıir (Milliyet) - De- cut talebesi ile buraya r:ıal !et· 
mir yollarının mühim bir birleş mek en kestirme ve doğn bir 
me merkezi bulunan Eskişehir yoldur. 
ıstasyonwıa varıldığı zaman et- Genç muallimlerin idaresın
rafı dolduran kesif bir halk ile de bulunan ilk mekteplerde ı;ör 
canlı bir faaliyet göze çarpar. düğüm faaliyet ve muvaffakı
Trenden inip t'C istasyon bina- yet cidden şayanı takdirdir. 
sını trenin durduğu mahalle Mekteplerin talebe bayramında 
bağlıyan yeraltı güzel bir kori- da bulwıdum. Yıannın büyükle
dordan geçtikten sonra yüzler- ı·i olan genç talebenin gösterdi
ce arabacının insanı rahatsız e- ğ' kabiliyet, terbiye ve intizam 
den davet sesleri Eskişehir taş göğüsleri iftihar ile kabartacak 
!arından mütenevvi tarz ve şe- derecededir. Eskişehir vilaye
kilde yapılmış ilk nazarda ca- ti dahilinde maarifin bu kadar 
zip bir tarzda göze çarpan eş- can!! muvaffakıyetine amil O· 

yayı bile tetkike imkan bırak- lan eski bir muallim ve tecrübe
rnaz. li bir maarif müdürü bulunan 

İstasyon haricinde şehre nis Talat Beyi tebrik ctmeği vata-
betle bir misli fazla fiatle mal ni bir borç addederim. · 
satan bir kaç bakkal ve bir ber· Sıhhat itleri 
be.,, ve iki kahve ile temiz ve Vilayet dahilinde müstevli 
servisi mükemmel bir misafir- bir hastalık yoktur. Ancak mer 
hane vardrr. kezde bir çok doktor bulunma-

Şehirden adeta alakasını kes- sına rağmen kazaların doktor
rniş bu d;ı.r muhitte iyi bir lokan suz kalması muvafık olmasa ge 
ta yoktur. Yalnız akşamcıların l'Cktir. 
şişelerini hariçten tedarik et- Zabıtanın faaliyeti 
mek s~eti~e oturdukları iki pi- Cümhuriyet topraklarının her 
yazcı dükkanı vardrr. yerinde olduğu gibi asayiş bura 

Belediyenin faaliyeti da da çok mükemmeldir. Vuku 
Yüz elli bin liraya yakın vari a~ ad.iyenin bile çıkmasına tna· 

data malik bulıxıan belediye me nı olan zabıtamız b~~ ~ok 
aai programmm ikma1ine mu· muhterem ve kıymetli bır Jan
vaffak olduğu şehrin plan ve d~a ~d~ ile ?1esleğ~· 
haritasına istinat ettirmek su- nın ıncelıgıne vakıf bır polıs 
retile çok doğru bir yol inti- mü~~~n r.ük;ıek. idaresin.de 
hap etmiştir. Şehirde elektrik vazıfesıru ~~drik lıır ıı.:ııdedır. 
tesisa,tı yapılmıı ve mevcut be~ Şofor mektebı 
arazöze bir tane daha i!Ave ~ Türk topraklartnda Eskişe· 
dilmek suretile itfaiye teşlı:ilıl· bir kimıenin haberi olmadan 
tı da haddi ıtyıka çıkartlmı:ş· bir rekor knmıştır. O da ya
tır. Şehrin en büyük derdi su- landa şehadetname alacak se
dur. Şehrin eski mahallelerine kiz kızın şoför mektebini ikmal 
künkler ile getirilen su bugün- etm?< üzere.bulunmasıdır. Üçü 
kü ihtiyaca kifi değildir. yerli ve be§! yabancı bulunan 

ıo ~~?'1'~ __ ,_9~- - -----

Ecnebiler 
Ecnebilerin memlckctimiıde ika

met ve seyahatı hakknıdaki talimatna 
me polise teblii edilmiıtir. 

kenlik beyanname vermekten müstes 

...:;;::~i vcuitlerile karadan ,eıen1e, 
1

_S_E_Y __ R_l_S_E_F_A_i_N_ ... 
rin pasaportlan muntazam olduğu 11 

takdirde seyahatlerine mümanaat o
lunmaz, hudutta pasaportunu vize et 
tirmiyen seyyah ilk vardığı şehirde 
muamelesini ilcmale mccl>urdur. 

Türkiyeyc gelmek istiycn her ecııe 
bi yolcu bulunduiu mahal Türk lı:on 
solo:>luğundan vize alm:ığa mecbur
dur. 

Türk konsolosu bulunan mahalden 
vizesiz pl!ıaportla gelen ecnebi yolcn 
lar haklarında vize harct iki misli alı 
nır. 

Müşterek pasaportla babren ve 
müçtemian gelecek seyyahlar ve tu
ri~tlcrin İstanbul limanına vürutları 
laakal bir hafta evv•I mensup oldukla 
rı kulüplerden ve ya acentelerden po 
lise haber verildiği takdirde Çanakka
Jcye memur izamı surrtilc ve Karade 
nizden gelenler de Kavakta vapurlar 
derununda pasaport tetkikab yaptın 
lır. 

Türk konsolosu bulunmtyan mahal 
!erden hareket edipte yolu üıerinde 
Türk konsolosu bulunmtyan yerler
den ccçerek TUrkiyeye gelen ecnebi 
yolculardan yalmz vize harcı alınır. 

Pasaportlu olmadığı ve ya usulüne lstanbul 4üncü ic"a memurluğundan: 
gayri muvafık pasaportu hamil oldu Açık artırma ile paraya çevrilecek 

, ğu halde gelen ecnebi yolcular pasa- aayri menkulün ne olduğu: M.a ı..ı. 
: port kanununun 2 inci maddesi muci· çe hanenin ve diğer arıların lamam· 
bnce polis murakabesi altında olarak lan. 
nihayet beş güne kadar mensup ol- Gayri menkulün bulunduğu me .. ki, 
duldarı konsoloshaneden pasaport al mahallesi, sokağı, numarau Kadıköy 
mağa mecburdur, bu takdirde de vize Raıimpafa M. çayır S. A. 40 C. 72 No 
harcı iki misli alınır. hane 5000 lira ve ayni mahallede 25 

Usulüne muvafık pasaportu ve vize No. araa 950 lira kıymeti muhammine 
yi hamil olsalar bile atide zikrolunan lidir. 
ecnebiler Türkiyeye giremezler. Arttınnanın yapılacağ,, yer, gün sa 

A - Dilenci ve serseriler. at: lst. 4 üncü icra dairesinde 11-12-
B- Türkiyeden her ne sebeple o- 930 T .S. 13 ili. 15,5 a kadar. 

hına olsun tart ve ihraç edilenler. 1 - ltbu aayri menkulün artırma 
C - İntizamı umumiyi ihlal ınaksa §al'tnameai 1-12-930 tarihinden itiba 

dile vuku bul•n tertibat ve tahrikata ren 930-280 No. ile lsL 4 üncü icra 
i'tiraklerinde zan ve ıüphe edilenler. dairesinin muayyen numaraımda h• 

Ç - Resmi müsaade alrn.ksu:m ge kesin ~örebilmeıi için açıktır, ilanda 
len muhacirler . yazıla olanlardan fazla malumat al· 

D- Türk vatandaşlığından ihraç e mak isti,,enler, işbu fru'ln.meye ye 
dilenler 930-280 dosya numaraıile memuri,,e-

E - Delilik ve bulaşıcı bir hastalı timize müracaat etınelidir. 
ğı olanlar 2 - Arttırmaya iıtirak için yukar-

F - Fahişeler ve kadnılan fuhşa da yazılı kıymetin yÜzde yedi terru
sevkederek geçinen kadın ve erkek- nat ııösterilecektir. 
!er. 3-- Hakları tapu ıicillile sabit olmı 

G - Dahiliye vekaletince tensip e- yan ipolekli alacaklılarla diğer alaka
dilmiş miktar nisbrtinde kendisinin darlann ve irtifak hakkı aahi,.olerinın 
ve ailesinin maişetine k~fi gelecek bu haklarını ve hususilt- k\iz ve mas· 
naktc m~lik bulunmıyanlar. rafa dair olan iddialarını işbu illin ta· 
H- Türkiyedcn geçerek ecnebi rihinden itibaren yirmi gün içinde ev· 

memleketlere gidecek tranıit ecnebi rakı müsbitelerile birlikte memuriye
yokuların Türkiyeden geçecek kadar timize bildirilmeleri icap eder aı.,; 
seyahat paraları ve gidecekleri mahal balde hakları tapu sicillile sabit olmı
için vizeleri bulunmryanlar. yanlar. satış bedelinin paylaşmas.n· 

Türkiycde on beş günden fazla kal da hariç kalırlar. 
mıyacak olan ecnebilere ikamet vesi 4 - Gösterilen sünde arttırmaya 
kası verilmez bu gibilere beyanname iştirak edenler arttırma şartnameı:.ini 
alan daire tarih ve numarasını mü- okum:.ıt ve lüzumlu maliimatı almıt 
beyyin bir makbuz verir. bunları tamamen kabul etmit ad ve 

itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
İkameti on beş günden fazla olanla gayri menkulün bedeli zamanında ve

ra ikamet vesikası verilir. rilmezse gayri menkul ikinci bir a.l"t-
Türkiye dahilinde seyahat edecek tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah 

ecnebiler için ayrıca seyahat vesikası nım kalınan yüzde .__ fa.iz ve diüer 
verilmez. ~ n zararlar ayrıca hükme hacet kalmak-

Memleketimizde on beş günden faz sızın memuriyetimizce alıcıdan tab
la kalmak istiyen ecnebi, evvelce al- sil olunur. Beı numaralı fıkradaki 
dığı beyanname makbuzunu ibraz ede şart tahakkuk etmek ka,,dile üç defa 
rek ve muayyen beyannameyi doldu bağnldıl<tan sonra gapi menkul en 
rarak ne kadar ve nerede lr..alal""\P"ttıı çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
ve ne İ§ yapacağını beyan ederek bu- tahakkuk etmezse artırma geri bıralo 
lunduğu mahallin polis karakolundan hp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
veya polis olmıyan yerlerde en büyük teminatta kalkar. 
hükQmet memurundan bir ikamet tez S - Artttrmanın birinci ve ya i-
kelesi almak için müracaat eder. kinci olmasına ve gayri menkule taal-

kamet vesikası aldıktan sonra bu luk eden kanur. · hakka ve satışm taı:
nun istirdadile memleketten çıkarıl- zma göre diğer şartiar. · 
ınasına lüzum görülecek ecnebiler i- Müterakim verai, belediye vakıf i· 
Çin Dahiliye vekaletinden iıtizan ili- careıi mütteriye aittir. 1 inci artırma 
zımdır · da hane 2500 lira arsa 400 liraya talip 

Türkiyedeki ecnebi sefaret ve kon- çıkmı§tır. Artırma 2 İncidir en ziya 
ııoloshaneler memurini reemiyesi mu- de artrranın üzerinde bırak.ılacakbr. 
amelei mütekabile şartile beyanname Y azınlan gapi menkul yukarda 
vermekten ve ikamet tezkeresi almak gösterilen 11-12-930 tarihinde lst.4ün 
tan müstesnadır. cü icra memurluğu odaımda itbu ili.n 

Devlet müessesatile belediyeler ta- Ye gösterilen artbrma tartnamesi dai 
rafından celbedilen mütehassıslar da resinde satılacağı ilan olunur. 

Mrrkeı A::nts; Galııı köprü 
8aş111d1; Beyo&lu 2J62 Şub: 

acenteıl; Slrkeci'dı Kühiirclır 

zade hanı ılttndL Telefon lst. 
2740 

rire -lsken~eriJe 
,ustası 

(llz,,MIR) upuru Salı 
tc;rinisnni 

saat 1 O d:ı Galata rıhtımın

dan kıılkarck çarşamba sabahı 
lzmir"c 'aru.-ak o gun 16 da 
lzmir'den kalkacak P~r~embe 
sabahı Pire'ye, cumartesi sa
bahı lskendcriye,ye nracak· 
tır. lskenderiye'den Pazartesi 
15 de kalkacak Çaı~amha 

günü Pire'ye ıı~rayarak Per
şemce günü lstanbul'a gele
cektir. 

1 KENDERIY~:'Dl•::X aktar
ma PORTSA! l' için de ~:~ya 

kabul olunur. -- ·-- -- -·------
Ay,.,.altk sür'at 

poc;tası 
(Mersin) vapura 11 teşrinisani 
salı 17 de Slr'<ed rıhtımııdan 
kalkarak c;ditıolıı Çanakkale 
Küçlikkuyu, ~:dremlt, Burhani
ye, Ayvalı~'& gldece'< ve dö· 
nüş:e mezkur lskelelerlı blr

likte Altınolu[fa u~ayacaktır. 

\zinıcrtc Gelibolu için yiik 
alınmaz. 

• 
Trabzon birinci 

postası 
(CÜl\11 IURIYET) vapuru 

1 l teşrini~ni S alı akşamı 

Galata rıhtı!Ull\dan kalkacak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rize'ye gidecek ve dönü,te, 
Surmene, Trabzon, Görele, 
Giresun,Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, ZonJlllldağı 
ufruarak gelecektir. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 14 te~

rinis~ni cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak Ça -
nakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, A!Alye'ye uğrayarak 

Mersin'e gidecek ve dönüşte 

aym iskelelerle beraber Taşucu, 
Anamar,a u~rayacaktır. 

Yeni mahalleler için tevziatı bu gonç kad?11arm makineyi 
yapılmış bulunan sıcak suya a· k!-11.~a~takı muvaffakıyetle- 2 3 ~ s b ~ 
it tesisatı takviye etmek emelin ~~ g~rdukkten sonra- kadın şo-- •••• urusa o a orusu•••m 
de bulunan bekt:.iiye halka içi- or enn er ek arkadaşl'!1'1 kadar ı ı 

Dalyan l\larmaris yolcu 
ve yükü gidiş ve ı;elişte Fethi
ye' de aktarma ~"Urctile alııup 

lcbilecek bir su teminine mu- b.u meslekte ..ı çalışabılecekle- Madeni soba veaslr malzema,.ı ucuz Halle 
vaffak olduğu takdirde cidden rme kanaat getirdim. ••(satılır.Sirkeci EbUasuut caddesi 26 No. »• ------------
büyük bir iş görmüş olacaktır. Bankalar 

' crilı r 

Filhakika çok geniş bir şehir Eskişehirde Osmanlı, Ziraat 
hududu içinde çalışan belediye- ve Adapa~~rı Tijrk B~kaları
clen her şeyi birden beklemek n~n şubesı ıle .me~lekettn ken
cioğru değildir. Yeter ki muay- dı ~alı olan Çıftçı Bankası mer 
Yen bir progra"m dahilinde he· kezı va~drr. B_u banka şubeleri
defe doğru yürümek ve her se- ne t.~hs~~. o~unan ~~rma~~ i~e 
ne bunun asarını göstemıeğe bu.g~kü ihtı?'ac~ kafı ~e?'.ıldı~. 
rnnvaffak olmasını temenni et- Mıllı ıktısat ışlerınde buyük bır 
tnek bir hakkımızdır. nazım olan İş Bankasının mem 

M "f • 1 • leket Çiftçi Bankasına yapaca-
. aa~ı •t erı ğı yardım iktısadi inkişafa bü-

Şehırde on ılk mektep vardır. "k b' - il lacaktır B ·1· bık . 'f yu ır am o . 
•. unak .ı avetfendsa ~ımed.in_dilm~r Hükfunet daireleri 
~ır ·etı tara ın an tesıs e ış .. . • . . 
mektebi olmıyan istasyonlarda Bu~ re:'.1111 daırelerı ~oplı-
bu!Wlan memurları ile buradaki yacak far hukU:Uet konaıp Y.a
ınüstahdiminin çocuklannıı, .eılma~ış old~gwıdan. daıreler 
mahsus leyli ve nehari bir ilk çok .dagnık bır haldedır. 
n1ektep daha var. Bu mektebin Bır ça~ al~mda .b~lu~acak 
idaresi maarife ait olmakla be- devlet daırelerı halk ıçın bır ko
raber ciheti maliyesi Nafıa Ve- 1'7ylık ol~uğu ~ibi. mem~rlar i
kaletinin uhdesindedir. Şehrin çıı: de mute5anıt bır vazıyet te
bugünkü vüs'at ve nüfusuna na mın et:ı,nekle kalmıyacak bura
/.aran ITTevcut on bir adet ilk da aynı zamanda mesken buh
ll'ektep b :Ie ihtiyaçtan çok u- ranının da ön!;in~ g~me~ gibi 
•aktır. Buna rağmen bu mek- ~emlekete buyuk hır hizmet 
teplerden çıkacak talebeye an- yapılmış ola~~tır. 
cak bir muhtelit orta mektep Her sarıldığı ıştet mutlak mu 
var. Temyiz mııhkemesi ve bir. vaffak ol~n. muhterem. _Ha~ı 
Çak askeri müessesatı bulunan Beyefendinin zamanı vilayetın· 
Şehirde hariçten tasdikname i- de buna da muvaff~~ olunacağı
le gelecek bir çok memur çocuk na kalben çok kanıım. 
ları da nazarı dikkate alınacak HAYDAR 
olu~sa orta tahsil için bir mek- rrn Profuör Anjel . 
tebın kafi gelmiyeci katidir. ERANSIZCA 
Şehrin iktisadi ehemmiyetine 
Ve bir çok büyük resmi müesse- Ders sıloaunda husust kurslan 
ScleriI\ bun<la teka~üf etmiş bu aylılı birinci •ınıf 3 lira 2!11ci ve 
~uıımasma mebni bir liseye bile 3 üncü 91nıf 4liradır. Hususi der~ 
1?tiyacı kati vardır. Bütçe itiba ler dıhl vudır. Program: MUklle-
rı!e lisenin yeniden tesisine İm· ıne, ıerceme, imi& ıııulU, klrabet 
kan olmasa bile ehemmiyeti ik ve teıebbü. A•rupa'yı talebe 1 
tısadiycsini kaybetmiş vilayeti hazırlanır. Bılıçekapı Erıuğrula 
tııerkeılerindeıı bir liseyi mev- kar,ı. Kasapyın Hını 

Gelibolu: 11 numaralı jandarma 
efrat mektebi müdüriyetinden: 

Tahsilde bulunan mektep efradının olbaptaki şeraiti veçhile 
yedi aylık ihtiyacı olan 122 bin 112 kilo birinci nı:vi ekmek 
miıbayaa edileceğinden takarrür edecek bedelin haddi l!yiki p;ö
nıldugu takdirde 30-1 l-9JO pazar p:i.ınu saat on beşte ihalesi icra 
kılınmak üzre I· 11-9JO tarihinden itibaren bir mah müddetle 
ve kapalı zarf usulile mevkii munabsaya konulmu~ olduğundan 

talip Olanların 7artnameyi görmek ve bir sııretıni almak üzre ı ı 

numaralı jandarma mektebi karar!!;<lhır:da mliteşekkil münakasa 
ve ihale komisyonuna ıniıracaatlarl ,,., verilecek teklifnamcler ile 
teminat ,·~sıtikini vakti muayyenindc komisyona tevdi eylemeleri 
llAn olunur. 

ı~apazarı Ziraat ~ankasın~an: 
.:\1erkrzi lstıınbul'da bulunan Adapazarı ahşap ve demir malze

me imal;\thanesi Türk anonim şirketi tarafından ciheti kaczdan 
dolayı llankamı.za merhun Adapazarında istasyon cıvarında kıl.Jn 
ve sagı 1 lafız Ahmet ve ambarlı oğlu vereseleri ve çavdır Meh· 
met tarlası ve solu Dabağbane caddesi, arknsı Çarksuyu mecrası, 

cephesi şimendifer yolu ile mahdut ahşap ve demir malzeme fabri
kasını teşkil eden yedi paryon iki ambarı müştemil bir bap müdüriyet 
dairesi, motor ve tezgahlan ve teferrüatı sairesinl havi hizarhane, 
tesviyehane, dökümhane, demirhane, marangozhane ve müteaddit 
motor, dinamo makinelerini havi eleklirik dairesi ve 1!4 dönüm, 
1 evlek, 170 arşın tarlayı havi emvalin 1697 ı:ıumaralı kanuna 
müsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretilı saa
lıRa çıkarılmıştır. 

Satıf 1930 senesi birinci kiınun ayının 25 inci pazartesi günü 
saat 14 te Adapazannda ziraat bankasının bulunduğu binada ya
pılacaktır. 

Talip olanların ve arttırma şartları hakkında daha faz.la izahat 
almak ve fabrikayı görmek istiyenlerin Adapazarı Ziraat banka-
sına lüzumu müracaatları i!An olunur. 1 

COl\lPAG. ·ıA G~NüVr:.SE Dl 

NA\ IGAZIO."~: A VAPORI~ 
Cinev-~·, Ltvamc, Napoll ve Cı-

1111 dan gclmete olın CAPO-VADO 
vapuru 12 ıeşt1nisani çarşamlı günü 
( Kö>tence, Kalıs ve lbrail) e hare 
ket cdecekıir. Birlocl vı üçllncil 
sınıf yolculuı için tenzi!Atlı fiaılar. 

Fazla ııfsillt almak vo yoku ve 
hamule için Galata'da Çinili rıhtım 

hınmda accnıası bDlunan lntercon• 
tlnentale A. şirketine müracuL Tela· 
fon BcyoR!u 1294-1295 

~----~----~~-

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

Ay~ın :e~~~~:~~ Pazarlesi 
Slrkeci'den hareketle EreRli, Zon
guldak, Bartın. Kurucaşile ve Ci
deye azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi!At için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu ban No: ıı 
Telefon fstanbul 854 

COMPAGNIA GENOVESE Dl 
NA VIGAZIONE A VAPORE 
Kalu n Kıiıstence den beklın

mekte olan • Capo Pıno vapuru l 1 
tefrlnlsuıi salı &(lııü Hat 16 da 
Katana, Napoll, Sab111L UVllDl va 
Cenova) ya mütntcclhen hareket 
ıdccekdr. 

Birinci .,. Uçilncl sınıf yolca 
biletlerinde tenalltr icra edilir. 

Malamac, hamule ve yolcu bıh· 
bnda Galatı'da Çinili nhttm haıun· 
da " A.gence lnterconıinenıalw Ano
nim sirkctine mllteQat. Tel. B. 111114·$ 

1 • • 

-· -- ~-- .. .,,.. ---..--- --

E111ııiyet s'lndığı müdürlüğü11den 
Muhammen 
kıvmeti 1.. 

li.r~ı 
No 

Satılıl; mcrhunatın cins 'e nev'i Borçl,ınun fsı 

2094 

• 

2930 

1664 

2115 

1215 

79 Kırkı;eşmede Firuzağa mahallesinde atik ~.ekı 
ci, cedit İmamniyazi sokağında eski 1 7 ınükerr. 
yeni 28 numaralı bir kargir hanenin tamamı. 

Mediha Hamr 
49 Saraçhanede Haydarhane mahallesinde Külhan ~ 

kağında eski 10 yeni 18 - 20 numaralı bir haneni 
tamamı. Emine Vasfiye, Sami; 

Hanımlarla Halit Efem 
592 Kwnkapıda Nişanci Mehmetpaşa mahallesine 

Nişancı çeşmesi sokağında eski 15 yeni 21 num. 
ralı maabahçe bir hanenin tamamı. 

Necip ve Cemil Efendile 
727 Şehremini Ereğli mahallesind.: Börekçi sokağıı 

da eski 12 yeni 10, 12 numaralı bir hanenin tam. 
mı. Hasan aö o 

1523 Erenköy Göztepe Mehmet Efendi mahallesine 
atik Göztepe Kayışdağı cedit Ebru sokağında e 
ki 11, 11 mükerrer yeni 21, 23 numaralı iki h: 

· nenin tamamı. Fatma Hanrn 
ı440 4286 Erenköy Bostancı mahallesinde Bağdat caddesi 

de eski 99 yeni 366 numaralı bir hlnenin tamam 
Ahmet Nüzhet Bey, Cemile Hanm 

3032 4630 Şehzade başında Balabanağa mahallesinde Acer 

7800 

2468 

oğlu meydanı sokağında eski 29 nuırnıralı bir h< 
nenin tamamı. İbrahim ağ: 

5084 Devoğlunda Hacı Hamza mahallesinde Odunkar 
yokuşu Devoğlu mektebi sokağmda eski 1, 3, 
yeni 6, 8, 10 numaralı maa bahçe bir hanenin tam 
mı. Nefise Rana Hanım 

5282 Sofularda Sofular mahalle ve sokağmda eski 5 
mükerrer yeni 86 numaralı bir hanenin tamam 

Ahmet Hulusi B., Fatma Şamile l' 
9146 5305 Bayezitte Yahnikapan mah:ılksinde ve sokagır 

da eski 12 mükerrer yeni 18- 20 numaralı maabal· 
çe bir hanenin tamamı. Reşit Be 

Fatma Behiye Hanm 
1602 5331 Çarşambada Beyceğiz mahallesinde Çarşamb 

caddesi sokağında eski 177 yeni 19:i numaralı bi 
hanenin tamamı . Şemscd !in Be 

23910 5449 Erenköy Göztepe mahallesinde Mehmet Efenc 

8076 

sokağında eski 75 • 76- 77 - • 30, yeni 36 numaıa 
maabaht,<e ve saireyi müşternil iki köşk[in tamam 

Mehmet Celaleddin Bey, Fatma iffot Ha.na 
5461 Erenköy Sahrayı Cedit mahallesinde istasyo 

caddesinde 30-30-30-1, 30-2, 30-3 numaralı ma· 
bahçe üç dükkan ve bir köskün tamamı. 

3l12 
İsmet Hanım 

5622 Erenköy Bostancı mahallesinde Çatal Çesm 
Yazmacı sokağında eski 28 yeni 1 - 1 numara 
maabahçe bir köşkün tamamı. Ali Riza E 

808 16193 Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Süğütlü Ce• 
me caddesinde 93 - 28 numaralı maadükkan hane 
nin tamamı. Ali Efend 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hita.nınd 
tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün mılddetl 

satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat alına 
istiyenlerin sandık ı;atış amirliğine müracaat eylemeleri lüzum 
ilan olwıur. 

ISTANBUL vlii YETI ·--ı 
DEFTERDARLIK iLANL!!!LJ 
Kartal Malmüdürlüğünden: 

Mevlı:ll Cinsi No. su Mıktan zlraı Muhammto bcd li 
Pendik caddesi Tırla 19-16 2062 :ıso lira 

Balada mevkii ve cinsi muharrer hir kıt'a 
tarlanın mülkiyeti 27-10-930 tarihinden itiha-

ı , ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış
hr. Verilen bedel haddi layıkında görüldüğü 
takdirde 16-11-930 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 ten 16 ya kadar Kartal malmü
dürlüğünde alım ve satım komisyonunca aleni 
surette müzayedesi icra kılınacağından talip
lerin yevmi mezkurda teminat makpuzlarile 
komisyona müracaatlan ilan olvnur. 

(Satılık kağir Un fabrikası depo, hane ve 
mağaza) Şark değirmenleri Türk Anonim şir
ketine ait Hasköyde kiremitci mahallesinde 
Hasköy caddesinde 160- 167 - 163 - 169 -169-1 
169-2 169-3 169-2 numaralı kağir Un fabrikası 
depo, hane ve mağaza mukaddema 21 gün 
müddetle müzayedeye konulmuş isede talir 
zuhur etmediğinden 10 gün daha temdit edil
miştir. Talip olanlar İstanbul idare heyetine 
müracaatları. (f .) 

• • • 
(Satılık hane)Haydarpaşada Rasimpaşa ma-

hallesinin çeşme sokağında 36 numaralı hane 
mukaddema 21gün müddetle müzayedeye ko
nulmuş isede talip zuhur etmediğinden lOgün 
daha temdit edilmiştir. Talip olanların İstan
bul idare heyetine müracaatları. (T.) 

Istanbul sıhhi müesseseler müba
yaa komisyonu riyasetinden: 

Bakır köyü'nde kıl.in Akliye ve Asabiye müesses.si hastaları içln 
yaptırılacak 1000 takım palto, ceket, pantalon yerli malı kumaş· 
tan elbise ile 60,000 metro yerli malı amerikan bezi olbaptaki 
tanzim edilen şartname ve memhur nümuneleri veçhile ve 9 kı\· 

nunu evvel 1930 salı günü saat 15 de kapRlı zarf u>ulile ihale 
edilmek üzre münakasaya konmuştur. Bu babdaki şartname ve 
numuneleri görmek isteyenlerin mezkur komisrnn• müracaatları 
il&n olunur-
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HASAN 
Ecza deposu müstahzaratı 

Parls, Loadra. Roma ve Avrupanın bllylllı: tebirlerlndı 
en bllylllı: mutafatı ve aıtın madalya ve nlşanlan 
diplomalarla mııaaddalı: blrlnc:llltl ibraz etmlttlr. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı mmuDd, lıanatzlık., romatizma. 11raca, lı:emlt, 
alatr, yere-, ad .. d iktidar, tasallOba ferayla, bel
ıevt•tlltl U.talılılanııl nafidir, flfCll &O lı.IU'llf. 

Hasan kolonyası 
llaUa o.o. fl9'tfadoa maıtabur bir .. arıtaı ... •at 
olap IO dencectır. Eoaıbllerta YI ••mlelı.etiınlzla •• 
'lllJlk &eYatı Hun koloay- istimal etmektedir. 
U-taıara, elıılrlllere, b&f atrmı•a. bay 11nııta fifa vı 
baya verir 15·80-110 'H 200 kllnJflUk flfCltrde. 

Gliserinli Hasan sabunu 
Oldl yamafatlr, vı dit haıtalrlı:larıaa mani olur. Vec
IM terant ve letafet bahşeder. Bilhassa çocuklar ' ' 
bdıalar YI c:llcll ault ola al ar için bayat arkad8f!dır. 
Avrapaaıa tertibi meçlıul ve pla yağlardan mamul 

..ıı-ıarudaa tevakki ile lıalls rtlaerlndea mamul Hasan 
Sal>ıuıuaa terclb etmek lhımdır. Kolı:usa aıefbUl'll 
alem H.... Koloayasıuıu llaıon çtçelı:lerldlr. Adedi 20 
kanftıır. 

Hasan Zeytinyağı 
Yımelı.lerde ye tababette ve kara ciğer hastalıkların· 

da lıtımaı edilir. Danyanın •n nefis yağıdır. Okkalık 

flfılerde yllz lı:uruftar. Btıytıt tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu . 
Dlflere ebodf Jıayat verir. inci gibi parlatır. çora. 
metten vikaye eder. Ve dlf atrılarını,nezlelerlnl lı:eeer. 

Hasan sürmesi 
Gözlere aıulı.avemetauz bir cazibe ve ruıun lllı:a eder, 
Kadınlann bayat arlı.adafıdır. 30 lı.nruftur. 

Hasan gluten ekmekleri 
Şeker Haıtalıkl1rına ve dlyabetllı. olanlara istihzar 
ıdllmlf aoffı ve bllbasııa tazelltı baııeblle bllytık bir 
ratbet lı.azaamalı:tadır. Adedi 2!I kuruttnr. 

Hasan balık yağı 
Norvıqyanın lıall• Morina balıt111.1n bAf mabsulDdtır, 

içmesi hafif olup ıııtdeyl bozmaz; lı.lloluk rayet temla 
·n muaktaıa flfılerde 100 lı.uruftur. • 

Fayda Hasan 
Talıta llunıa, .taılı:, aivrlılaelr, pire, rtıve ft IAlr 
bataratı yıtmartalaril• lmlıa eder. 75 k•ruttur. 

Çanakkale vilayetinden 
Balya-Çanakkale yolunan Çaııallaleden Ahlatlı bunın tOyllne 

kadar olan 69 tilometrolulı: lı:ısmmın teıJViyci türıblye 'Ye lıııalitı 
$Jnalye inpau kapalı urf usulile münakasaya konmuştur. 

Bu intaınn muhammen bedeli 914,000 liradır. Münakua 20 
teşrinisani 930 perşembe ıünü Mat 15 de Çınıklı:ale vilayetlııdı 
yapılacıkur. 

Münakasaya iştirak edecekler teklif mettuplırını Ye muvillat 
teminatlarını ayni günde ıast 15 e kadar Çanakkale valiliğin• 
ve:meleri lı\zımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini Çanakkale -
lstanbul-Balıkeslr-lzmir Baş Mühı:ndlıliklerinde mütalea edebilecek
leri ve ( 15) lira bedeli mukabillııde Çanakkale ve lsıanbul Baş 
Milhendisll1derlnden ve Anlı.ıra yollar umum müdürlüğünden ala
bilecekleri ilin olunur. 

Erzak münakasası 
Yük~ek Baytar metebi rektörlü-

ğünden: · ı 
Yuksck Baytar ye küçük sıhhiyei hayvaniye memur mektebinin 1 

tkmek, et, crzakı mütenevvi& ve m~külatı hayvaniyesi mevkii mü
nakasada ol_up 12 T. sanı 930 çarşamba giinu saat 14 de kapalı 
zarf usulile ihaleleri ayrı ayn icra kılınacağından talip olanların 

~eraitini anlamak üzre her giin ve yevmi ihalede Defterdarlıkta ı 

iktısat mübaıaa komisyonuna müracaatlari. . i 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul ' 
şubesinden: 

Kiralık emlak 
tsu No. Mevki ve Nevi Muhammen bedeli 

164 Galıtadı Bahriye lokantası 
f4 Heybeliada Yalı caddesi it No. h dUkkb 

144/8 Çırpıcıda 14 dönüm tarlı 

icarı senevlsi 
!400 lira 

60 " 
100 • 

90 .. J 51 Büyükadı Nizam caddeli 34-36 No. la maa oda 
dükkn 

J 55 Bilyilkadadı Kamino Bal mahalleel so • 
Balada yazılı emlit bilmUzayed• bir ııcne müddetle kirayı ve

rilecetınden taliplerin 19-11·980 çar~ımba ıünü ~ı onaltıda 

şubtıdze müracaatları. 

t'AZARTESI 10 T.t:jRINISA, i 

Bôbrel<-/karacıeer:mıae 
,rahatslZhQına 

1
vc. 

hazımsızlığa ika~rft> .• 

tanın.roı$ bi~ ~ 

ıHERYER 
ıBULUNUR 

Erzak 
ve levazımı saire münakasası : 

Yüksek orman mektebile or-
man Ameliyat mektebi ilanı 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere Bahçeköyünde kain yüksek orman mektebile orman ame

liyat mektebinin yedi aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 12 teşrinisani 930 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık binası dahi
linde Müessesab iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Binek kamyoneti ınünakasası 
Yüksek Orman me tebi Rektörlüğünden: 
Bir adet binek kamyoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya 

konmuştur. Taliplerin şeraitini Öğrenmek Üzere her gün, münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 3 kanunuevvel 930 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on dörtte Defterdarlık binası dahilinde müesse
aab ikhsadiye mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

Rekabet kabul etmez 
bir fiatla 

OZEL BİR KÜR 
alik olmak isterseni 

• 
Beyoglu'nda istiklal 

caddesi No. 291 

E P REM 
mığuasına mUr•cuı tdinlz ................... 

Z AY 1 
laıanbul ve Trakya Şeker fabrl

lı:alarının bl11e senetlerinden bir adat 
202 numaralı 1!50 l inlılı: ve !323 
Ut 2327 numaralı beş adet ellişer 

lıralık cem'an beş yüz liralık alb 
adet hlue ıonedini uyl ııtim. Bu· 
lup Sirkecide Rılll hanında Burha-
11ettia Beye getiren memnıın edile· 
cekıir. 

L'>kl\dar Karacaahme ı lbrablm 
ağa yolu üzerinde nufus tezk~remle 

asker! ve ılkam ı ve dijter rnuhtevi
yıtile ZO) ı ettim yenisini a;acağım 
dan eskisinin hükmü vokıur 

Aıgart Azımı Nev'i 

5330 a100 Sadeyağı 

lzıııir mekıe,ıeri ıııu~a1aa tomisyonun~an: 
İzmir leyli mekteplerinin 1 Haziran 931 tarihine kadar ihtiyaç· 

lırı olan yukarıda isim ve mikdarı yazılı erzak 26-10-930 tari
hinden 18- J 1-930 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin erkek lisesinde müteşek· 

kil mübayaa komisyonuna müracaatları ve münakasa gününe ka
dar yüzde (7 ,15) teminat akçasının mektepler mubasebecillğine 
yatırılması lAzımdır. ihale 18-11-930 salı günii ıaat 15 te erkek 
lisesinde icra kılınacakur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11100 Kara~isar Eletlirit MOessesesi 
MO~irli~io~en: 

Üsküdar lhsan lye harem iskelesi 
evsafı caddesinde 7 numoradı 

Sıllm Muhtar 10000-11000 kalori 
Sıklet : 0.89 Kg. 

, 

• 

•• 
o z 

.... 
s:: 
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l >tanlıııl i\Iahkcmci asi 1 

birinci ıicarct dairesinden: 

Müflis Hasan Zade Mehfll~ 
Cemli beye alt olup mahkeın< 

satı lmasına kırar verilen ve rak5irn· 
de merkez garajında ( Sütüt · Bel" 
ker ) marka İı kapalı ve ala klşil~ 
az kullanılmış blr oto•obll ,~ı 
artırma ıureılle 11tılacağından taliP 
olanların 12 teşrlnlsanl 930 çarı•"' 
ba günü Hat 15 de mahal linde hl' 
zır bulunmaları ilan olunur. ---

lstanbul mahkemei asli)"' 
birinci ticaret dairesinden: 

29-5·930 ıarihlndı mlhkııııcı:< 
lflA11na karar verllmif olan Hı,ıJ 
sade Mehmet Cemli bey lfllllpıP 
ikinci alacaklılarının toplınmafl 2! 
ıeşdallanl 930 pa:ıar sana saat J~ 
de mukarrer olduıtundH alacaklılırıl 
iflb oda11nda buır bulunoıalıP 
lltn olunur. 

Dr. Tacaclyafl 
Ziihrevi hastıılıklar tedavih•· 

nesi Emin ön ıi Minasyan ecıs· 
nesi karşı sokağında No 4 .-

Operatör Doktor 

HALiL ZEZ.Ai 
BASUR MEMELERi 
Vı cerrahi buıahkları müıeh•' 

&111. Divan yolu IJokcor Emin p•l1 

ıokak No 20. 

'I' - • AYiarından itibaren aUtten kMllrne zamanı ; 
. .,. ftetvtl nUma•ı •nuında letımaı edllen v• .. 

'- - emeaıeı:r. bir uneury sıdah o'-n -

PHDSPHATllE 
FALltREI 

f FOSFATl·N FALIER 
.. YHlnd• temin ecıınr .. l"oetatın l"aller 

1
ravrutarrn yllzlerlne taaelUı,,. penıı.ıık, 
a<ıellta kuvvet veri•. ve anlan SOrblla 

/ tnlar. ~ -
1 ....... '*, -
o da FOSFATIN f' AUER d1r. 

Hiç beklenllmedll)I bir 
zamanda blrdenblr• 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bllell 
almakla kabildir. Onun 
lçlftı 

TllilBE PIYllGOS~ 
BILETINI ALINIZ. 

4 ONCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
SANI 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 

45.000 Liradır 
il 

Esti~e~ir, lazova tobunı ıslah nıOdlrlü~un~e~ 
Eskişehire dört kilometro mesafede sazov~ 

mevkiinde (21337) lira (83) kuruş bedeli keşifl1 

Laboratuar binasının inşası 20 teşrinevel 930 
tarihinden itibaren ( 25 ) gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Proje, Ke· 
şif ve şeraiti görmek isteyenler müf':ssesf"! mil· 
dOrlüğOne veya belediye mimarına nıliracaat 
edebilirler. · 

13 teşrinisani 930 perşembe günü saat (lS)de 
Eskişehir ziraat müdürlüğünde müteşekkil inşaat 
komisyonu tarafından ihalesi icra kılınacağındaf. 
taliplerin yevmi mezkOrdaki saate kadar mürıı· 

caatlan ilAn olunur. 
23206 No. il iş Bankası tasarruf Ltlzuciel 50 y: derece C.lslzyos a 

::;~·.;~::~:~~.:::~: t~::~~·::~'." 00
-::· mmae, patto, bkarpiu Ye ~aınasır munakasaıı 

ııoo Kilo silindir yığ sıklet: 150 Celzilyoı 0.905 Kg. G . t b' t•t•• .. .. . d . e -
Piyango müdiriyetinden: lüzuciyet: 50 derece Cclzizyos 9.8 Engler azı er ıye ens ı usu muı rıy 
Şartnamesi veçhile 10,000 iştial : 265 derece Cclzlzyos. ti• d 

adet duvar al~i tap ettirilecc- n en: 
lffiden tab'a :alip olacakların Emla"k ve Eytam bankası Istanbul Gazi muallim mektebinin 225-260 talebesinin melbusat !htiY•c; 
pey akçaları ile birlikte 18· ı I · kapalı zarf usu ille mevkii lllünakısaya ~onul~uıundan şartnııll 1 
930 per,embe günü saat 15 te b . d sureti musaddıkannın her gün mektep ıdaresınden alınıb!lecd1 
piyango müdilrlülünde müte- şu esın en: ve münakasaya l~t!rak edecelı.lerln x 7,5 muvakkat teminatlar:;;ı 

1 b l d • f b • k } tekkil tayyare mubayaat komi- Anlı.ara mektepler muhasc:beciliğine tevdi ettlkden sonra yev 
Sİan U eniz a rl a ar UmUm syonuna müracaatlan. Ehven Fiyatlı Satılık Çllılllı ihale olarak tesblt edilen 18 teşrinhıani 930 ıalı günil saat 16t 

mu .. du" rlu" g" u" nden· KU Rumeli Fenerinde Mavromoloa çiflig" i İstanbul icra dairetıin Ankara JDlntakası Maarif eminliğinde te~ckkül edecek olan ııırıı · • Dr. A. Ti EL tepler ınüba"a:ı komisyonu relılil•ine usulü dılrtıinde tanzim ed • ce satılıktır. Mumammen kıymeti 16700 liradır. Sahası 9500 dö- , " 
Fabrikalar için dökumcü ustasına ihtiyaç olduğuodın arzu .:den- Cilt ve efrenci hastalıklar teda· nümdür. Kısmen ziraate elverişli ve kısmen ormandır. Talip 0 _ miş teklif mekttıpla•ını tevdi etmeleri lüzumu llAn olunur.__..-:". 

lcıin b!limtihan kayı ,.e kabulleri icra kılınacaıtından müdüriyeti vlbanes!. Karaköv Topçular cad· !arıların daıha ziyade tafsilat için Bankamıza ve pey sürtmek için __ ,,._,,..,,,_,,,....... ,,..,_,,,,, __ .. - ,ôdİf 
~~~-um~umi_y~ye her ~n müracaada~rı~IU~n~o~lu~n~u~~~~~~~~~.L..;d~e~•~i ~~·~~~~~~~~~Ulilil:.Li!i.JlıWIJ!:illmlllli!r:i!.l!!i~l wi~Uli~·.rgw·illJ!!lll .. Dl!;Oi!:atLesııı~e~li!.!lıl'r~:._~~~~~~~~~~~~~~M!lE!!ıu'uul~M~~d~ür~:-B2.!:ür~l~1an::.:.:.~....-


