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BUGUN 
:ı ncl aahllode : 

1 - Tarihi ldrlka Saltanbamll 
2- Hartcr •• ••• Jııaberler 

S Uncll sahllode: 

2- Dün bava birden bire 
ıofuo 

1- lç:ld fl•tlan•• zam yok 
4- Alpulhı teker fabrlllaaı

nın bu ıenekl latlhaalitı 

4 tıncll sahif~de: 
ı- Felek 

NUSHASI 5 KURUŞTUR ;usunu~ erwu ,....., • ....,._._... •• ._..,.. un' 

ı- Oayrı mOb111dlller paralar 
ll• beraber bonoların da 
h\.1f •<illmeslnll lvoalar 2 - !-flkAye 3-- Roman 

.... 
tırkalarda kemiyet 

ve keyfiyet Bir ihtiıaı daha halledildi •• 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

lier vatandaşa ayni siyasi 
~lan vermiş olan demokras.i
~de sayının büyük bir ehemmi 
tti olduğuna şüphe yoktur İn 
~lıaıı1ard1 :-ıakim olan başlıca 
S\ır r,.y adetlidir. Ilunun için 

(~si fırl.alar, mensuplarının 
:"'llla fazlalaşmasına çalışırlar. 
~/.r>.ın bn hakimiyetini devlet 
l:laresinin hakiki bir ilim teşkil 
t:tiği bir zamanda az çok mah-

Aile reisi ihtilafı 
dün halledildi 

Baba sağ ise o, ölmüş ise ana 
reisi addolunacaktır 

aile 

~•u görenler vardır. Ililhassa • d 11. d• \a~i terbiyesi henüz tekem- Mübadele meselesın en müteve ıt ıger 
~ı etmemiş olan memleketler ihtilaflar da halledilmek Üzeredir 

halk ekseriyetinin ani hisle:· Muhtelit mübadele komisyo 
~tı tesirinde hükumetlere da- .. .. .. b"" d.. b"taraf 
a b" . . h 1 d kl ih nu uçuncu urosu un ı 

· ır sürprız azır a 1 an delece M Holştad'ın riyasetin-
l:ııaı dahilindedir. Ancak bu " · . · d ~'" · -- d · • f ali de toplanmıştır. Bu ıçtıma a, 
1
;nzuru. vatan aşı sıyası a . - bitarafların hakemliğinden ge
ı_ tten uzaklaştırmak suretıle . alın "h .1An ··ru ül 
~ğıı, onu ~e.ıviı etmek, ona reh n~ .. an ı tı a ar go ş __ -
~r 1m k il · 1 ralış muştur. Uzun ve dostane muza 

;, a suret e ıza_eye " - . · d bli 1 Jııaı c\ kr · · b dan kerat netıcesın e eta mese e-
ı. " ta emo ası ıca ın - . . .1 · 1 rl ih ·1~f 
'lif. _ sıne aıt aı e reıs e tı " ı IJU 

lialkın si n•~i terbiye:.ı husu- suret~e ha~l?lu~~ştur: 
ilııı.Ja başhc.1 vazife fırkalara Aıle reısı, sag ıse, yalnız ba-

1 Ş. Kaya Bey'' 
Mecliste cumartesi 
Fethi B.in istizahına 

cevao v.Precek 
Dahiliye V eK.ıll Serbest 

Fırkanın harekabnı 
şiddetle tenkit edecek 
Ankara, 12 ( Telefonla ) -

Yarın sabah (bugün) C. H. fır
kası grupu içtima edecektir .. Bu 
içtimada cumartesi günü B. M. 
Meclisin de Fethi Beyin istihza 
hına verilecek cevap etrafında 
görüşüleceği zannolunuyor. 

Cumartesi günü Meclise mUza 
kerenin pek hararetli olacağı ve 
Başvekil İsmet Paşanın da sfü; 
alacağı <tahmin edilmektedir. 

Vatan 
.., 

çocugu 
1Wemlekettekl vazi
felerin seni uyanık 
bulunmaya davet 

ediyor .. 

içtima da/ıldıktan sonra koridordan bir köşe 

Encümenlerde yeniden 
intihap yapıldı .. 

Şehir meclisi dün de toplandı ve 
hudutların tadili teklifi meclise geldi 
Şehir meclisi azası ne sebepler istifa edebilir? 

~er. Ordu ı eşkilatı, nasil as- hadır. 
~ti talim ve terbiye ocağı ise Anc:k baba vefat ettiği tak
lıt1ta teşkila •:ı da siyasi terbiye dirde ana aile reisi addolunacak 
ıc'k~ai nazarından ayni mahiyet ve bu suretle kabul olunan aile 
.. bir ocak te~kil eder. ller han- reisi etabli ise firari ve gayri re
u bh· teşkllüt \'eya terbiye miı- şlt ailesi efradı memleketimize 
!asesesinin, vazifesinde muvaf- avdet edeceklerdir. 
~it olabilmek için, her şey· len Dünkü içtimada diğer ihtilaf 
~el bir nizam ve disipline ta- mevzuları üzerinde de esas iti
hı tutulma&ı şarttır .. H ~ya~n barile mutabık kalrnmıştır. 

/çtimaa riyaset eden M. f/ol,tal 

Bu ihtilaflarda şunlardır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey, Fethi Beyin takririne ce
vap verirken Serbest fırka namı 
na ötede beride çıkarılan çirkin 
hadiselerir bütün teferrüatile 
meclise bildirecek ve şiddetli 
tenkitlerde bulunacaktır. 
Bugünkü Meclis içtimaı 

Ankara, 12 ( Telefonla ) -
Yarın (bugün ) öğleden sonra 
akdedilecek B. M. Meclisi içti
maı, ruznamede madde olma
dığından pek kısa sürecektir. 

Ankara, 11 ( A.A) - Türk 
ocakları ilim ve san'at heyeti, 
bugün içtima ederek atideki 
kararı neşretmiştir: Türkoca
ğının kurulduğu gündenbeı·i 
daima çok ehemmiyetle takip 
ettiği idealler ma/Umdur. Bu 
idealler, milliyetçiliktir. hlak
çılıktır, garpçılıktır. Layık 
Cümhuriyetin esasları da bun 
!ardır. Cümhuriyetçilik, Türk 
Jcağının öz mefkOresidir. Bu 
mukaddes esasları korumak, 
yaymak ve hayatta gitgide 
daha fazla tahakkukuna çalış 
mak için bütün ocaklıların bu 
Türklüğün ideali uğrunda şu 
urla ve hassasiyetle çalışma
ları birinci vazifeleridir. Türk 
milliyetçiliğinin vazifeleri ek
silmemiştir, artmıştır. Türk 
gençliğini milli mefkure bay
rağı etrafında sımsıkı toplan 
mağa ve uyanık bulunmağa 

davet ediyoruz. 

Şehir meclisi dün ikinci içti- kiki hesap encümenine 13, diger 
maını birinci reis vekili Saded- encümenlere de 7 şer aza ınti
din Ferit B. in riyasetinde ak- habı icap ettiğini binaenaleyh 
tetti. Sadeddin Ferit B. geçen bu hatanın tashihi lazım geldi
içtimada encümenler intihabı ğini söyledi. Bunun üzerine İk
yapılırken yanlışlıkla bazı en- tısat ve maarif encümenlerinde
cümen azasının adedi kanunisin ki aza adedi yediye indirildi. A
den fazla intihap edildiğini tet- (Devamı beşinci sahifede) 

tr safhasında şu hakikatı gor- ' 
~tit mümkıi.ı1dtir: Disipline ta- ı 1 
ti hareket ve faaliyette rr.üteca-
1\is küçük bir hey'et nizamsız, 
e gayri mütecanis büyük bir 
~labalıktan fazla iş görebilir. 
~.ırinin keyfiyet kıymeti digeri
lıin kemiyet kıy.metine dain 
~levvuk eder. Bu itibarla, fırka 1 
~ için en evvel nazarı dikkate · 
llır-.acak cihet kemiyetten ziya-
'lc keyfiyettir. J 

Bir kaç senede bir defa rey ıu.1'"'.___,.L....__... 
M. Fokus ı· Kamil ı:s. 

1 - Mübadeletcn Türkiye
den Yunanistana giden, fakat 
aile reisleri burada bulunan kim 
seler, aile reisine izafeten etabli 
addedilip edilmiyeceği. 

2 - Aile reisleri mübadele
ten Yunanistana gitmiş kimse
lerin etabli tanınması meselesi. 

3 - Atina muahedesine tev 
fikan Türkiye lehine hakkı yiar 
!arını istimal edenlerin Türk ta
biiyetinde ·sayılması meselesi. 

Bunlarında bugünlerde üçün 
(Devamı Beşinci sahifede) 

Dün 17 kişi daha 
tevkif edildi • 

~dığı başına gelerek siyasi 
'akkını kullanacak olan iş güç 
~hibi vatandaşların mü~im bir 
'lllını fırkaların büyük prensip
~rini düşünerek, devlet işlerini 
!ahtil ederek rey atmazlar. On
~ mensup oldukları küçük mu
·t\erin ruhuna, dedikodularına, 
~t kendilerine rehberlik etmek 
·'İyen fırka muharriklerinin Silah kl1'"8k"lllgvı pek mühim 
~hretine göre muhakemelerini Y \' 

.. türler ve bu tesir altında bı·r safhaya giı dl 
1ty verirler. Bunun için fırkala- • 
::ıı doğrudan doğruya vatandaş Kaçak olarak gümrükten ge-
'lr ile temas eden teşkilatı, a- çirilmek istenirken yakalanan 
daıniarı halk üzerinde nasıl ıir silahlar hakkındaki tahkikat de
~ir bırakmışlar ise neticede vam etmekte ve tahkikat ilerle· 
llıı'-'ll se!l' •relerini idrak eder- dikçe ehemmiyet kespetmekte
~r. Fırkaların imtihan zamanı- dir. Bu işle en fazla alakadar ol
~1 teşkil eden intihap devrele- duğu anlaşılan ve Mısır çarşısı 
'inde ötedenberi halkın tevec- başında sılahçı dükkanı olan 
~h~nü k_az~nmış olan fırka mı.. Mehmet Edip Ef. müstantiklık 
arrıklerı yuzlerce vatandaşın ça istiçvap olunmuştur. Kaçırıl 
~ehberliğini yapabilirler. Key- mak istenen silahların miktarı 
Yet burada kemiyeti sevket- 1394 parça tabanca ile 75 av tü

llıiş olur .. Fırk~cılığı mün~:ı~ı- feğinden ibarettir. Tevkif edi
~ kendı şahsı menfaatlen ıçın len Mehmet Edip Ef. ile komis 
t ır ale~ tela~ki -de_ı_ı ve bu. su- yoncu Remzi Ef. den başka dün 
ttle bır nevı tegallup emeli ~- 17 kişi daha tevkif edilmiş "" 
tY~r:ık va~andaşl:ım1 adalet his bu işin oldukça mühim bir şe-
tını rencıde eyhyen adamla- beke tarafından idare edildiği 

tın teşkilattaki _kıymetleri ~ü.s- tesbit edilmiştir. Bundan başka, 
.ltt olmaktan zıyade menfıdır. bu silahlara ait ruhsatnamenin 
lıtı.Fırka hayatı olunca bu haya- de bir müessese komisyoncusu 

kendine mahsus bir ah lakı tarafından tanzim edildiği mey 1 

Olduğunu da kabul etmek lazun dana ıkarılmıştır Mehmet E
~· Fırka bütün faaliy~erin~e dip Ef, 12 senede~beri silah ti
le'~ şeyden evvel kendı yrensıp caretile meşgul olduğunu, mem 
İıı ı:ne sadık kalara~, azasının lekete yüz binlerce tabanca ve 
ı, tl_habın?a _manevıyat ve. ah- silah ithal etti" ini, daima bu iş-
~kıyat cıhetıne de ehemmıyet .. ~ . . 
~, ...... 

1
·a· M ınl k · · d lerde hukfunetın nızamatına na .... e ı ır. e e etırnız e A d -tıııı- h"" k"- h" tle · "b" yetkar bulun ugunu, yalnız ge-

l "ı u wuet ızme rı gı ı b" b · ltk "f 1 · · d b" . k çen sene 20 ın ta anca getırte-
~,_; vazı !i~ferıru et ır nevı ak- rek bunları da biraderi Abdi E-
. "''~ ve n uz vası ası yapma . . be -ısti b ld ı. lk · dıp Ef. ıle raber sattıgım, r Yenler ve u yo an .,a ı ıs- . d" k d · · - · b ·· f" 

I gamrak başmadortı Seyfi Bey 
Gümrük müdürü ne diyor? 
İstanbul gümrüğü başm!idü 

rü Seyfi Bey, bu hususta demiş
tir ki: 

"- Gümrük idaresince ve za
bıtaca tahkikata devam edilmek 
tedir. Bu mesele ile daha bazı a
damların da alakadar oldukları 
anlaşılmıştır. Tahkikatın vere
ceği neticeye göre, bunlar hak
kında da karar ittihaz edilecek-
ti. " r. 

Piyango Terki teslihat konferansı 
45,000 lira 37 48 
numaraya düştü 

Milli müdafaa bütçelerinin tahdidi 
düşünülmektedir 

Behçet Bey 
Tütün işleri için 

izahat veriyor 
10 sigaralık paketler 

çıkarılacak 

---
15,000 lirayı da 21919 

numara ·azanclı 
Tayyare piyangoiunun dokuzuna: 

tertip dördüncü keşideoi dün ik:nRI 
cdilmiıtir. Dünkü · ke4idede 45 bın, 
15 bin ve 10 bin lirahk ikmmiyclcr 
çıkmıı, 10 bin liralık mükafat 10 nu
maraya biner lira taksim edjJmiştir. 
Karilerimiz numaralarına isabet olup 
olmadığını iç ıayifam1zda s.raya ko· 
nulan cetvele göz gezdirerek anlıyabi 
lirler. 

lzmit valisi 
• 

Bir hanımın evinde 
dayak yedi mi? 

Tütün inhisar müdürler encümeni Yarın gazetesi, İzmit valisi 
dün Behçet Beyin riyasetinde toplan Eşref Beyin mevkii içtimaı sahi 
mıBştır .. t" d . t""t""n k bi br zatın refikasile münasebet u ıç ıma a ycnı u u anunu . . . 
mucibince inhisara ait cezayı nakti tesısı arzusıle hareket ve kadı
tevzi talimatnamesile kanunun sureti nı taciz ettiğinden hanımın zev 
tatbiki hakkındaki nizamname hazır ci tarafından bir hile ile eve alı
lanmıştrr. narak valinin fena halde döğül 

Behçet B. yeni bü_tçe ve kadro ile düg" ünden ve saireden bahsedi
bu talimatname ve nızamnameyı Ma-
liye vekaletine tevdi veizah için yarın yordu. . .. . . 
Ankaraya hareket edeceğini söylemiş Bu neşrıyat uzerıne Kocaelı 
ve atideki beyanatta bulunmuştur: valisi E~ref Beye bir telgraf 

Behçet Beyin beyanatı çekerek bu vak'anın doğru olup 
" - Bütçenin masarif kısmında olmadığını sorduk. Valinin te 1 g 

mümkün olan tasarrufu yaptık. Bu se rafla verdiği cevap aynen şu
ne inşaat yapılmamasıda tasarrufa da d . 
bildir. Yeni kadroda küçük bazı te· u;. · . 
beddülat vardır. Fakat kadronun kü Tamamen uydurulmuş bu 
çültülmesi dolayısile açıkta kalacakla yalandır. Yarın müdürü mes'ulü 
n naklen münhalata tayin edilecekle ile mektup sahibi ve bu ya.lam 
ri için hiç bir memur çıkanlmıyacak- işaa edenler hakkında takibat 

tırt~hisar idaresinin haremden istisna ykaufpılıyor. Halen bir kişi mev 
edileceği doğru değildir. tur.,, 

Varidat 25 milyon __ _... ....... __ 
Düyunu umumi"e komis-Yeni bütçede varidatrmız 25 mil· J 

yon lira olarak tesbit edilmiştir. yonunun ilk içtimaı 
Yeni fabrikalar için Suriye ve Mı· 

sırla müzakere halindeyiz. lskenderi- Ankara, 12 ( Telefonla ) -
yed~ açm_ak __ için. bir şirket tarafından Maliyede müteşekkil Düyunu u 
~aki t~klıf u:"ennde mutabık kalma~ m i e komisyonu ilk içtima. 
uzereyız İsvıçre, Felemenk ve Belçı- wn Y . .. .. k 
karla da fabrika açmak için tetkikat nı cumartesı gunu akdedece -
yapıyoruz . tir. 

Çuval ve kanaviçe için Maliye Vekili iyileşti 
Adan~da S~yhan kena_n~da çuval Ankara 12 ( Telefonla ) -· 

ve kanavıçelen memleketimızde ke· Mal" 'k"l" · ·1 ti C rt 
nevirden daha ucuz olarak imal et· ıye ve ı ı ıyı eş · uma e-
mek üzere ektirdiğimiz jüt tohumla- si günü makamına gelecektir. 

Cenevre, 1 ! ~Başmuharririmizden) - Yunan murahhası M. 
Politis "tele gelerek Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etmiştir. M. 
Politl • Tevfik Rüştü B. arasındaki mülakat iki saattan fazla 
deva • iştir. 

Bu .ıülakat esnasında Çin heyeti murahhasası da Hariciye 
vekilimizi ziyarete gelmiş, uzun müddet görüşülmüştür. 

Harp malzemesi ve umum milli müdafaa bütçeılerinin tah 
didi meselesi komisyonda görüşülmeğe başlanmıştır. Müzake
ratın bü:ı- ük ehemmiyetle inkişafı bekleniyor. 

MAHMUT 

Hariciye Vekilimizin Romayı ziyareti 
Cene,·re, 11 ( Başmuharririmizdcn) - Kuriyera Dellasera gazetesi 

ıazmış olduğu mühim bir başmakelede Tevfik Rüıtü Beyin Romayı ı<İya• 
ret edeceğini yazarak Hariciye vekilimizin son Ankara ziyaretlerinden 
sonra Cenevreye ııc!mesi ıiyaıl mahafilde alaka uyandırdığnu ve Gazi 
Türkiyesinin ıiyaıi foaliyeti Sarki Akdenizden Asya, Tuna, vo vasat' 
Avrupaya doğru inkişaf ettiğini beyan ediyor. 

MAHMUT 

/hti/111 batan amit/erini genç nesle ba/lamıştır. R_usyada yalnız 
çocuklar hiç bir şeyden mahrum de/Ildır/er 

Yeni Rusya ... 
Ruslar için bana Beyoğlunda söylenen 
sözler Türkiyeye yeni gelmiş olanlara 
gene Beyoğlunda Ankara için söylenir. 

-2- Falih RJFKI 

. .. ,. 

ısınar etmek arzusunu göste- şım ıye .a ~ getırttıg~ u u~ 
tenler az deg-ildir Bu fikirde~ mallara aıt rusumu tesvıye ettı
l . ~ •.. h k d b "nhi atılar fırkaya hizmet etmekten gını, er ne a ar ta anca ı -

Diğer taraftan polis ikinci 
şube müdiriyeti de tahkikatın 
tamikine lüzum görmüş ve bu 
hususta Rüsumat idaresi ile de 
temasta bulunmuştur. 

nndan müsbet netice alınmış ve bun
ların liflerinin boyu iki buçuk metre 
kadar uzadığı tesbit olunmuştur. 

tirilmiştir. Henüz raporu gelmediğin Yalnız Ruslar değil, hemen her yer mak hırı'., öteki hiıler_i llY~ttu~r. 
den sebebini bilmiyoruz. de muharrirler, gazeteler, fikir ve il- Dev!~1lerdı"nkle y~zb~ı~bl~ ile g~•P1 gıde-

~İYade zarar verirler. Kuvvetli san ~O sene müddetle Jak. B~
~e devamlı fırkalar halkın kal- sat bıraderler namına verılmış 
bini ve muhabbetini kazanmış ise de kendisinin de bu inhisar 
Olan fırkalardır. Memleketimiz- şirketile alakadar olduğunu ve 
~e fırka mücalelerinin halkı bi- bu son yakalanan silahların ko
l"i_birine düşürmiyerek medeni misyoncu Remzi Ef. t_arafmd~n 
~r şeklide cereyan edebilmesi i- mem~ekete .°..~ ~ur~tle ıt~~l ~dı.~
Çın fırka ahlakının bir an evvel mek ıstendıgını bılmedıgını so
teessüsü, ve fırkalarda kemiyet- ylemistir. Halbuki bunun aksi 
~en ziyade keyfiyete ehemmi- diger bir iddia,.a naz~ran da 
· t verilmesi ilk şarttır. mevzuu bahs kaçak eslıhayı Bel 

~ikaya giderek bizzat Edip Ef. 
'ZEKi MES'UT müba aa etmis. 

Adliyede ikinci müstantiklik 
tahkikatın ikmal ve intacı ile 
meşgul bulunmakta ve bazı is
tiçvaplar yapmaktadır. Gümrük 
ten kacınlan silahlar memleke
te girmesi memnu cinsten ol
makla beraber, gümrük resmin 
den de ha:ı:ine i:ı:rar edilmiş ay
ni zamanda sahte beyanname ve 
mühürler rlf' kullanılmıştır." 

Adanada kanaviçe ve çuval fabrika 
sı açac<liız. 

İhracat meselesi 

Kaçakçılık azalmış nıf adamlan ihtilile kartı beyaz kı- ne soy e. ı erı ın ırıne en az • uy· 
· · 1 !ardır· Ya dost mıyan dıplomatlar Moskovadadrr. 

Kaçakçılık eskisine nisbetle çok a· zıl, ıki kı•m.~ ayn ;::far Pek az kim- Daha lıtanbulda ıunlan itidiyoo 
zalmıştır: . 1 turlar, _ya duşman - · k nI lık ·· dum: Do-ruyu anlamak için balkır 

Bu seneki tütilnlerimiz gayet nefis Yeni sıgaralar gelınce, Avrupa- seler bıtaraflık ve ıo~k a 1 g?• kg almnıs. Fakat Gepe-
tir. Miktarı (40) milyon kadardır. dan 10 sigaralık bir "".'kine getirtti!:. terirler. Moskov~ya gıdenlerden bır. ~:~= na:7ı':.sat bulacakuruz? Ru 
İzmirin tütiln stokunun mühim bir Bununla ( 10) kalın sıgarayı muhte- çoklarının tezlen. ~ntalar!n.da ~-~ır . . . d"kl · • ·· 
kısmı şimdiden ihraç olunmuştur. vi yenice paketleri çıkardık. Fiati dır. Düıündüklerının tersıru gorup- lar sıze ~enkadı 16t_~ ı enruh goı'tercale-

Fı•atler nasıl?. 11 k tu h .. kmünü değittirenler parmakla cekler; bır ç mueHese azır ıya 
uruş r. te u J b""t"" Rusya öyle zanned 

Fiatler yüzde on on beş fazla ve En al! tütünden yaptırdığımıı ıayılabilir. ~·! uMun . {' 1 . akJ 
rağbet de geçen senedrn daha hararet Hanım tütünü 15 kuruştur: içinde - R ih ·ı·r b ·· k"" · sıruz. uztank P 

0 anÇ~ kü~~ze Y d 
45 

· a k.ğ dı vardır Çünkü us tı a ı ugun u ruıaı;ı maktan kor arlar: un sonun 
lidir. ..sBı~ag-~zir; ~in 10 sig.arlık paketle- da menfaatı olup olmıyanın ?'a .l~l~ı· hapio ve Sibirya vardır. Orada hiç ol 

Memleketimizin diğer taraflarmdıt- ' •• al h" d" B n1 d ıhtrl lın b" iki" al R 
ki tütün piyasaları da bugünlerde a- rini yaparak 15 k11ruşa piyasaya 'iıka ne ı ya ey ıne ır. u ... ar a 1 a \ mazsa ır ıene oturm ısınız, Ui 

Çılacaktrr. racağız. Bir de sigara kağıdı miyan muvaffak olup olmadlıgını Rn amalk (D am be·"ıncı· sahifede' 
!' • k"" ı·· k k dk 45 k t d -·ı vaffak olup o mamasına ça ı§ ev ı ~ ı Bartın aıraat memuruna ışten el çek ok u ya a çı ar ı . uruş ur. cgı mu • 
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Su a~amil~! 
Tahsin Paşanın liatıratı •. !il!! Umumi mütarekenin yıldönümü 

No: 90 (Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) Amerika reisicümhurunun nutku ehemmiyetle karşılandı 

H. F. teşkilat er1cümenler 
Bugünkü müşterek içtimada,hazırlanntl 

olan esaslar, son şeklini alacaktır Menfa yolunda ilk ~afi le.. Misak için Cenevrede 
Serasker Rıza Paşanın ısrar ve 

teklifini hünkar reddediyor •• 

Sultan Hamidlıı son c ma selamlıklarında 
Senelerce müddet her Cuma / seneden fazla bir müddet ikinci 

günü Hllnk!nn arabasında ve fırka kumandanlığı ve seras
karşısmda ehzi mevki etmiş o- kerlik gibi en mühim makamla
lan Rıza Paşa artık bundan rı işgal etmiş olan Serasker Rı
mahrum olacaktı. Rıza Paşa i- za Paşanın mazhar odluğu bun
çin bu, pek ağır bir şeydi. O Cu- ca ihsan ve nimetleri ve payan
ma günü sabahı mahdumları sız huzur ve rahatını ayaklar 
?ükrii Paşayı dairei kitabete altına alarak Hünkara kanunu 
göndererek "senelerce müddet esasi ilanını teklif edemiyeceği 
Padişahın müvacehesinde bu- aşikar iken menfa yolunda iz
ltınmakla müşerref olduğu hal- harı celadete kalkışması mu
de şimdi bundan mahrum kal- hataplarını ahmak farzetmek
ması kendisi için pek büyük hü- ten ba ka neye hamlolunabilir? 
..zün ve kederi mucip olacağını,, Serasker Rıza Paşanın Hiin-

Amerika müzahe
ret edecek 

Tahdidi teslihat 
müzakeratı 

Sulhün devamı, bekası için CENEVRE, 11 A.A. -Tah-
ber millette samimi bir arzu va; didi teslihat ihzari komisyonun 
buna şüphe yok. Fakat mağdur da mütarekenin yıldönümü mii
olmuş bir takım milletlerde v:;.r nasebetile bir dakika sükut edil 
ki, emelleri biran evvel kendi- mek suretile bütün halk maktul 
ferini bağlıyan ağır yüklerin al- !erinin hatırası tebcil edilmiştir. 
trndan sıyrılmaktır. l~te eski Alman ve Rus murahhasları ta-

' galiplerle mağluplar arasındaki rafından muzaheret edilen İtal
J hoşnutsuzluk buradan geliyor. yan murahhası, geçen içtima 
914 ağustosunda başlıyan A vru devresinde teslihat kredilerinin 
pa harbi 918 teşrinisanide filen 

neşir ve ilanı sistemile bir sure-
bitmiş oldu. Her sene galip . h 11 dilm k · "!mi 
memleketlerde 11 teşrinisani o tı a e rapte e ıstenı . ~ 
tarihi tes'it ediliyor. Mağlılp olan harp _ ıev~~ımının tahdi~ 

1 A~manya ile K.~lipler a~ası:ıd_aki hakkı~daki ~uz~eratın yenı
mutareke o gun aktedıldı dıye, den kuşat edilmesıne talep et
mütareke gününün bir hususi- miştir. Yugoslavya ile Belçika
yeti de Amerika da cümhur rei- nın muhalefetine ve Fransa'nm 
sinin bir nutuk irad etmesidir. müzakerata evvelce kabul edil
.. Amerika cümhur reisi Mr. Ho miş olan neşir ve ilan sistemi
over geçen sene de 11 teşrinisa nin tetkikinden başlanılması ta
ni nutku ile sulhün k!lvvetlen- lebine rağmen kom.isyon M. Po

litis ile Lord Sesil'in meselenin 
yeniden ve derinden derine tet
kik ve münakaşası suretindeki 
teklifini6 reye karşı 14 reyle ka 
bul etmiştir. Ekalliyette kalan 
devletler şunlardır: Fransa, Le-! 
histan, Romanya, Çekoslova
kya, Yugoslavya ve Türkiye. 

arz ve yine selamlık resminde kara derecei merbutiyet ve in- Rusların fikri 
bulunmasına müsaade edilmesi kıyadını ve karakterini yakm-
ni istirham etti, Rıza Paşanın dan bildiğim için menfaya gi- MOSKOV A, 12 A.A. - İh-
bu istirhammı Hünkara arzet- derken izhar etmek istediği ce- zari terki teslihat kom;syonun-
tim ;ancak muvafık cevap zuhur la.dete içimden gülmekle iktifa da ihtiyat kuvvetlerinin muza-
etmedi. ettim. Filhakika serasker Rıza keresi meselesinde Fransa'nın 
Meşrutiyetin ilanından sonı:a Paşa hemen her gün sabah ak- iltizamına rağmen İngiltere ve 

beni menfaya götüren vapurda şam birer defa komisyonu aske Amerika'nın müstenkif kalma-

Hindistan 
Konferan mera

simle açıldı 
Londra, 12 A.A. - Hindis

tan meselesini tetkik edecek o
lan yuvarlak masa konferansına 
90 murahhas iştirak etmektedir. 
Bunlardan on yedisi İngiltereyi 
16 .sı, yerli Hint hükı'.lmetlerini 
ve 5 7 si, Hindistanın İngiliz i
daresine tabi olan aksamını tem 
sil etmektedir. 

Ankara, 12 (Telefonla ) -ı gidecek heyet şu zevattan J1I 
Halk Fırkası teşkilatı encümen rekkeptir: 
!eri bugün mesailerini ikmal et Afyonkarahısar meb'usu >. 
tiler. Teşkilat encümenine bu- Tekirdağı meb'usu Cemil, İs 
gün Dahiliye vekili Şükrü Ka- bul meb'usu Hüseyin, Tal:ı! 
ya Bey de iştirak etti. sabık büyük elçisi Memduh şe 
Yarın (bugün) öğleden son- ket Beylerdir. , 

ra teşkilat hey'eti encümenleri İzmir meb'usularından C~l~ 
müşterek bir içtima akdederek Vasıf Beyler de İzmir teşkıl 
hazırladıkları esasları müzake- na memur edilmişlerdir. ~ 
re edecekler ve bu esaslar kat'! Ankara, 12 (A.A)- H. Fır 
şeklini alacaktır. sı grup heyeti umumiyesi yBf

1 
Fırka Teşkilatı ile yakından öğleden evvel saat 11 de toP 

alakadar olmak üzere Istanbula nacaktır. 

Osmanlı borçlarına ayrılan para 
Hint milli kongresi fırkası, 

konferansı boykot edeceğini ev
velce beyan ettiğinden murah
has göndermemiştir. Ru konfe- 6 milyon lira Osmanlı Bankasındadır 
rans, meşrutiyet idaresinin mu- Ankara, 12 (Telefonla ) - sına tahvil edilmiş bu!unuyol' 
ayy~n. bi~. inki~f d_ev~si geçir- Osmanlı Bankasında Düyunu Bu tahvil muamelesi ihrac~ 
mesını muteakip Hındıstanın u- · · t ı b mevsı"mı"nde pı"yasada Tu00rk 1i • . . . k" . umumıye emnne ya ırı rnış u 
~~ vazıyetının tet ik edıl~ce 'liman 25 teşrinisani 930 taksiti sının az, ecnebi parasınm Ç~ 

olduğu bir sırada icra edilll11 

tir. 
~ını.~atık bulunan 19~9.' ta~- nin üçte birini teşkil eden altı 
lı ıstahat kanunu mucıbınce ıç- milyon Türk lirası İngiliz lira
timaa davet edilmiştir. Konfe-

Vekaleti erde siyasi müsteşarlık ihdaSJ 
Ankara, 12 (Telefonla ) -ı kalette bu gibi müsteşarlıkla 

Bizde de siyasi müsteşarlık usu faideli hi.ımetler göreceği J;B 
!ünün ihdası lehinde Mecliste naatı hakimdir. Bu usufün ka. 
kuvvetli bir cereyan vardır. Bil lü ayni zamanda eleman yeti 
hassa İkt•:at vekaleti gibi i~ tirmek noktai nazarındı>.n da 
hususunda çok mahmul bir ve- .. em g-örülmektedir. 

Mübalagalı, yanlış bir görüş 
Ankara, 12 (Telefonla ) - lış~ır. ~sase~ ,bu yevmiyeler d~ 

Son posta gazetesi Hariciye ve- letın bu tc;esınde kanunları11 
. . . nizamınamelerinde herkes ta~ 

k~lın~n Rusya sey~hatının 20 fından görülür. Hariciye ve~ilt 
bın tıraya mal oldugunu yazmış 

1 

nin seyahatı 20 birı değil bıl~ 
tı. Evvela yevmiye olarak gös mum masrafları ile bunun Y311 

terdiği rakamlar kamilen yan- sını bile tutmamaktadır. 
Rıza Paşa da vardı; Ratip ve riye gelirdi; ben komisyona lanndan bahseden İzvestiya ga-
Zeki ve Şehremini Reşit Paşa- tahriren olduğu gibi şifahen de zetesi diyor ki: Bir İngiliz - A- Muntazam borçlar 
lar da ayni vapurla menfalarına irade tebligine sık sık memur merikan harbi vukubulduğu tak !tlüdürü geliyor Gümrük muhafaZS 

teşkilatı layihası gönderiliyorlardı. edildiğimden hemen her gün dirde Fransa'nın hangi tarafı il Ankara, 
12 

( Telefonla ) _ 
Rıza Paşa yolda bir gün Rıı- komisyonun münakit bulundu- tizam edeceği henüz belli olma- Maliye vekaleti muntazam 

tıp ve Zeki ve Reşit Paşalara ğu Çit köşküne gider, Rıza Pa- dığı için bu iki devletin herbiri borçlar müdürü Hilmi Bey, me 
tevcihi hitap ederek kendisinin şa ile görüşürdüm. Komisyon M. Hoover Cenevre'de. ,Fransa tarafından l muren İ"Stanbula hareket etti. 
makamı 11eraskeride bulunduğu azasında~ olup hazan geç gelen . .. . .. oynanan . terki teslihat kome- Spor kongresi 
e!:nada bir gün zatı şahaneye Etem ve Ömer Rüştü Paşaların , mes! y~lunda. muhıT? ~eyler .soy dyasında Fransa'y reddetmek 
bir ariza takdim ve Sultan Ha- bulunmadığı zamanlarda Rıza ' lemıştı . Bahtı tahdıdı t.~slıhat istemiyor. Hakikati halde, silah Ankara, 12 ( Telefonla ) -
midin bilcümle hanedan azasını Paşa bana hep Sultan Hamide konferansı o z_aman henuz ~op- !anan Amerika ve İngiltere Spor kongresi ayın 28 inde şeh 

1 ak e süferayı davet ederek karşı minnettar!ığından bahse- /anmamıştı. Bır senedenberı ara F • d k d"l · "b" · lnglliere kıralı ve Hindistan rimizde toplanacaktır. 
~ ~ v k . . tl d d r R P k . da bir fark hasıl oldu. Bugün .ransa Y.I a en ı en gı ı sı- Bursa valisi, Vekalet 

a ıseras erı~e. a_~:me e ora_ ~ , ere ı. d ıza Ö aşan~·· ~mıs~~:ı lngiltere ve Amerika gibi iki bü Iahlanmakta serbest bırakıyor- imperatoru IJeşinci George 
ka~~ı;u . ;~a.sıyı ~an e~es.ını ~zasın ;n p mer

1 
~ştuhve 

1 
ı - yük bahri devlet anlaşmış bulu !ar. Alma11ya şimdiye kadar ter r~~st va_~!fe~i Hindis~~n ati- emrine alınmadı 

tek ı etıgı:ı ".'e. ~nun 1uzerın~ assa •tem , ~; an P oş aıı- 1: nuyorlar. . . ki teslihat yolunda Cenevre'de s~nın. ngı ız ımpr~o~-rgu j~r- Ankara, 
12 

(Telefonla) _ 
s~rAaya g~lri e~ıbı~a e ~ unar; ?1k?dmabs:nads ~ı·~p '' e~ aş~n•n .. M. Hovver bu seneki mütare- bir tebe?dül olacağı ümidini bes ,. çıvesıne ne s~ret e ad ı A e ı _e- Bursa valisinin vekalet emrine 
bılalıara ı ncı ır tez ere ı e ı ı e ır aıı e ı asrl:crıye a va- 1 k 1 dönümü nutkunda da ~a- liyor idı ise bu defaki içtima bü ceği meselesı hakkın a azamı • d 

1 . . d . t" tın . . . '· ki - ndan o•d 1- ·d e yı ., . . . ,. 1 "mkA d . . d b" "t"l ' f .. alındıgı asılsız ır. ge meyıp evın e m ızar e esı .ının .,ozu ugu , • u aı . a yanı dikkat noktalara temas et tün ümıtlerını katı o arak suya ı an aıresın e ır ı ı a vu- İ . . 
ent.:olunduğunu hik~ye etti. ~ı- ki z~bitanın t_erfileri i~m~J~ uğ- miştir. Mr. Hoov~r beyne/mi- dü~ürmüştiir. cude getirilmesini temin etmek , zmır pıyasası 
za Pad~ Sultan fHamıde farht.~ ın- rdadlıgıdndan, Pl ıyade f~aıredsınlıln ~r Jel ihtiJ.afların halli için telifi Bahri tahdidi teslihat ten ibarettir. Bugünkü içtima İZMİR, 12 A.A. - Bugün 
kıya ı ıle maru ve n~ay~ uma ~ı ar an gc en te~ ı ce v_c _en- beyn hey' eti teşkilinden bahset- muazzam ve muhteşem mera- 22 kuruştan 50 kurusa kadar 
yun~~~ zerre ka?ar ı~hıra~ et- nı has~~ a!tı etmesınden sıkayet miştir. Harekatrnda serbest kal Vaschington, 11 A. A. _ sim icrasile başlamıştır. Bu me- 3706 çuval üzüm ve 6 kuruştan 
medıgı ma!Qm bır k_el'.fıY~\ıken etınesı ıdı. . . 1 mak ister f'n Amerika siyaseti Bahriye nezareti, Londra mua- rasime Hint prensleri alay elbi 38 kurusa kadar 907 çuval incir 
gfiya kanunu esasının ılanını (Bıtmedı) için sulbü takviy<! yolunda reis hedenamesinin derpiş etmekte selerile iştirak etmişlerdir. satılmıştır. 
teklif etmiş oldu~u yolunda~- --~~amele Hoov~r'in !:-ell?g . mis~~ımn olduğu tahdidi teslihata doğru LONDRA, 12 (A.A) _ Yu- Ziraat kursu 
tıp.tutması kend_ı hesabına _bır Kepeklerin maddı ve muessı_r bır _musale- yeni bir hat olmf!k üzere 6 yeni varlak masa konferansı açıldık- ANKARA, 12 A.A. _Zira-
cel~de_t sayılsda _!>ıle _bk1!"3.d.k~- vergısı met. vdasıtaldsı ~alrnel geltırmekKel- torpito muhribinin filo listesin- tan sonra, kıra! murahhaslara ata arız olan hasarat ve ziraat 
senın ınanma ıgı aşı ar ı ı. - İhrac edilecek kepeklerin mu , melın e o ugu an aşı ıyor. e den çıkarılmış olduğunu tebliğ beyanı hoşamedi etmiş ve bu hastalıkları hakkında en son bil 
za Paşanın bu sözleri muhatap- Jog misakı harbi beynelmilel etmektedir 
!arını ahmak yerine koyduğunu amele vergisine dair olan hey'- ihtilallarrıı .'1allinde müracaat · münasebetle söylediği nutukta; gileri takip etmek ve göstermek 
gösteriyordu. eti vekile karan maliye vekale- edilecek bir vasıta olmaktan çı- Hindistana mahsus bir hüku- üzere dünden itibaren Ankara-

Meşrutiyet, hürriyet, kanunu tinden Defterdarlıklara bildiri!- kardı. Bugünkü cemiyette biı Alman tayyaresi met ve idare tarzı hakkında tet- da bir kurs açılmıştır. Bir ay 
esasi meclisi mebusan kelime- miştir. Karar aynen şöyledir: fert başka bir fert ile olan ihtila kikatta bulunmak ve parlamen- devam edecek olan bu kursa ce-
leri ~ devirde öyle korkunç şey ı - Muamele vergisi kanu- fım halletmek için mahkemeye İngilterede tcıya kararlarında rehber olabi- nup vilayetlerinde ziraat müca-
lerdi ki bunları Padişaha teklif nunun üçüncü maddesine mü- gidecek y:•de nasıl ta~:ncasrnı LONDRA 

11 
A.A. _Hava lecek bir itilaf zemini bul-:ıak delesine çalışan mücadele me-

etmek "öyle dursun ezkaza ağı :reyyel kanunun birinci madde- kullan:nilga mezun degılse Kel . 
1 

. :
1 

bah . için İngıliz ve Hint devlet a- mur ve müdiirleri ve müfettiş-

Ankara, 12 (Telefonla) _... 
Gümrük muhafaza memurla~· 
nm askeri teşkilata göre terısı· 
ki hakkında tanzim ve İcra ve
killeri Hey'eti tarafından tas\IİP 
olunarak geçen sene meclise \<e 
rilen kanun layıhası ihtisas erı· 
cümeninde bulunmaktadır. 

Bu layıhanın bu seneki !llt( 
lis ictimaında tetkik ve miizalı 
re- : kuvvetle muhtemeldir. J, 
yıhada hudut asayişi ile karııd: 
gümrük muhafaza teşkilatı hB 
kında büyük esaslar ve bu rnıı· 
hafaza memurlarının asken ıı· 
sullere göre tensik, teşkil talif11 
ve terbiyelerine ait maddele 
vardır. ~ 

Bu teşkilat arasına girece 
kuvvetler aynen asker gibi ıeŞ· 
kilata tabi tutulacak ve asker· 
lik hizmetine mahsuben 2,5 se
ne hizmet göreceklerdir. 

Efrat ve kücük zabitana il· 
bas ve iskandaıi' maada 15 lifli' 
dan 35 liraya kadar maaş ve 1ı3• 
yvan yem bedeli verilecektir. 

1 •••••• 

" . . • • . • . . 1 - · ,_ • ı ·ıı ti ıs en nezaretı e nye nezare- d 1 ·ı H' h""kQ ı · ı ·ı · t ··d·· ı za almak bile mucıbı felaket ı- sının bır numaralı fıkrası muci- og mı .,a .. rnı ımza ıyan mı e e- " . k . am an e ınt u met en re- en e zıraa memur ve mu ur e-
. d k" b .. ·· d • d"" · tıne mensup bırr" şahsıyetler · l · · b l b" · · u· k t · ! d" K A stS di Rıza Paşanın bunu bılmeme hince memleketimizden ihraç r c- 1 utun me em unya ış- .. "'; . . ıs ennın u surete ır masa et- n ış ra e mış er ır. ursu n Maliye encümeni yeni pO 

· · h b b"l b"l h'- . d · tiral< etmi.<tir- aralarrnda çıka- bugu_ n Do_-X de_nız tayyaresını raf d toplanmalarının · d' kara emrazı nebatiye şefi ve ve telgraf bu'"tçe la'yıhasını ıet· 

Posta ve telgraf bütçe• 

sinde tasarruf 

sıne ve ya ut unu ı e ı e ı edılecek kepekler en ıhraç do- k "h .1•1< h 1,. . • •1.h - teftış etmışlerdır Tayyar · ın a şım ı-
l'f .. , t d bil • · ·m l ·ı ı · · · "f ca 1 tı il m il .ı ıçm sı a a mu · enın ye kadar görülmemiş bir vak'a yüksek ziraat mektebi hacarat kik etmektedir. Bu layıha iiıe' 
".. ına cu re e e -~ceı:-ıne 1 .~ ayısı e muame e vergısı ıstı ası racaatı reddetmişlerdir. Fakat yarın Prens de Gal tarafından k d · d · müderrisi idare etmektedirler. rı"nde, bı"lhassa mali kı,,ımJardB• 

kan mb utlasahvver degıldı. !Bu mb_u icap etmez. söylemeğc hacet yoktur ki, h:u ziyaret edileceği ve hava müsait olduğunu ay etmış ve emış- -
nase ete atırıma ge en ır 2 D • d d • . "' h . . .1• d b ld _ akd" d . tir ki: -10 senelik bir devre bir Nafıa fen mektebi miihinı bazı tadilat icra edil~ 

k' h"k' k . te . - ogru an ogruya ıne- bı .canun arıcı., ı an e en !ı o ugu t ır e prensın tayya- milletin hayatında çok kısa bir ·talı"matnamesı· cekur. Bu tadilat, memurin lı"' vaEaky"ıd 1 
aByeb :tm1.de b~s ."~ili: maliki ecnebiyeye ihraç edilmek misak harbe /<arsı henüz lüzu· re ile bir cevelan yapacag· ı söy- "". 

s ı en a ıa ı e ır sıcı - .. . d fT b. b . merhale teşkil eder. Geçen 10 cırahlanndan yüzde yirmi, r> 
h 1 k . dı M uf uzere sevk olunan kepeklerden mu derecesın e ı ı ır za ıta lenmektedır. senelik devir yalnız Hindis•~n- Ankara, 12 ( Telefonla ) - h t h hl n uıe 

a va omısyonu var · ar d · •1 d 1 ·ı 1 k t' "kt" ap edememiştir y k b d .,..... Nafia fen mektebi talimatname rupaya seya a arcıra a de 
isküzarlardan Hüseyın· Hamit ~ _ıma 0 ayısı e muame e ver uvve 11 ıs · unan a inesin e da deg"il, fakat İngiliz impara- rinden de yüzde elli nisbetİJI 

gıs alınını ktı J ·rı1 h k ·· t - sinde bir sene sınıfta kalan ta- tıl' 
Bey bu komisyonun azasından 1 

yaca r. htı a arın a eme muracaa t d'J At torluğu carı;iasını ~eşkil eden !ebenin mektepten ihracına dair ki cem'an 600 bin liralık bir 
idi. Bir gün Hüseyin Hamit B. 3 - _Doğr_ııdan. doğruya ihra le halli, uzl:ı -TI}a~fgibdi vasıtalabr- a ı a memlek_ e_tl_ e_rın_ .. hepsınde zama- olan kayıt iki seneye tebdil o- sarrufu hedef ittihaz etmekte' 
r·u·fekasından bı"rı·ne hı"ddet et- ca tahsıs edılmeyıp te pazara la her devlet ıktı a_ e er v_e u ATİNA, 12 A.A. - Alman d 1 d k d" 

1 - k d b nm a ı o çusune mey an o u- .Jıınrıııı~tnr. ır. miş ve bir çok sözler arasında çıkarılan kepekler bittabi mua- yoldan ayrı mamag?. en me e~ azı haberlere göre, harbiye na- yan milliyet fikir ve temayül- Muzaffer B. teftişe çıkıyor 
"b~urasını Meclisi Meb'usan.a çe mele vergisine tabi tutulacak- bü_yük bir v.azife bılırse Kellog_ zırı meb'usan meclisi reisliğine lerinin inkişafına şahit olmuş- ve isimlerinizin tarihe Hindis-
virdin,, demişti. Resmi bir ko- tir. 1!j/~akı d~ !az~~ gelen kuvvetı intihap edilecek ve harbiye ne- tur. 10 sene evvel haşlamış tana şerefli hizmetler ifa etmiş Maarif emini Muzaffer V· 
misyonda ve bir çok kimseler ı tısa_p He ece tıAr. .k b zareti M. Venizelos tarafından olan bir vaziyetin neticelerini olan, gayret ve emekleri çok yakında mülhakata teftişe Ç~ 

Sında (Meclisi Meb'usan) so·· 1931 müskirat bütçesi Reıs oov~r merı amn . ~ deruhte olunacaktır. Kabinede sevimli milletimin saadet ve re- caktır. Bu meyanda Bursa ",y ııra .. • 1 kararda oldugunu anlatmak ıstı yapıl k t bd"!At .. ınl . d tahmin ve tetkik etmek lüzumu ftlŞ 
zünun agıza a ınınış olması sa- Müskirat inhisarı 931 bütçesi hazır B k k" . d- aca e 1 a cu esın en nu müşahede etmek bizi hayre- falımı temin edecek kimseler gi Bolu muallim mektepleri te , 

k 1 yor u nutu es ı ve yem un- 1 k d h "li . t dli b. . . . d . d"l k . M ff B a""ı raya ihbar edilece o ursa bun- lıklarrna başlamııtır . · b d h r f . 1 o ara a ı ye, zıraa , a ye, te düşürecek bir hal ve hususi- ı geçmesını temenru e enm. e ı ece tır. uza er . r_,, 
dan ne fena neticeler çıkabilece . Ye!"i. bütçe~e ~daren~ teşkili~_Ye- ya 

1 
mat :z~ı~ a ay 1 te sır ere bahriye ve sıhhiye nazırlamım yet teşkil etmez. Her birinize M. Mac Donald'da iradettiği zamanda köylerdeki millet lll""' 

· · · h · eden komisyon re nıleştırilecektir. dare bır kaç vilayet yo açac 1 
• da değişme'eri muhtemeldir d · · fe kal" nutukta görülecek io.in çok bil- tepleri tedrisatını da tetkik C' gını ta mın .. . - te yeni yeni fabrikalar açacaktır. Vashington, 11 (A.A) -Mü • · terettüp e en vazıyetın v " ~ 

isi Tevfik Paşa muthış surette . Bunlardan Konya Ereğlisi ve Ga- tarekenin yıl dönümü münasebe de ehemmiyetini nazarı dikkati yük ve ehemmiyetli olduğunu decektir. 
telaşa düşerek hemen saraya zı Aymtaptaki fabrikalar en evvel a- ti! irat etmiş olduğu bir nutuk log misakmdan hareretle bah- nize vazetmeğe lüzum görmem. söylemiş, konferans azasını ma Ecnebi mektepleri 
· osmuş ve şayet bu sözün ken- ç!1"-caktır, Diger fabrikalarrn hangi vi eM H ·ıı tl setmiştir. Müzakere ve müşaverelerinizin zide sarfedilmiş olan dokunaklı ıı· l . 
' '. .. d... d layetlerde açılacaı henüz tesbit edil- ta · oover, mı_ e er arasın M. Hoover, dünyanın bütün İ ve incitici sözleri unutmagya, mua ım en ısı tarafından soylen ıgıne a memiştir. da mücadeleler daımi surette varacakları neticenin ngiliz im 
ir bir jurnal verilir de başı bela Bir şişe fabrikaaı açılması için büt gizli olarak mevcut olmakla i~tilafla~n k ha~el ~~vale- parat.orluğu camiası üzerinde konferansı 2 milletin siyasi de- Ecnebi ve ekalliyet mekt~ 
ya uğrar diye hakikati hali an- çeye tahsisa~ kon~c~ktır. Bundan baş beraber, sulh ihtimallerinin son s_• _ve ya ut . vne e ır_ t~ - yapacag"ı çok büyük tesiri hepi- hasma layı1' bir mevkide tutma 

1 
ıerine muallim olmak için Y t· 

.. ·· k d" - ka karakçılıga manı olmak irin mev- f d k" d f hfı beyn komısyonuna tevdı su- gva ve bu suretle bu""tun·· d"" nı"den bı"r ok t lip mur·· acaat e latmış ve o sozun en ı agzm- • h f t kil't dah ' . yarım asır zar ın a ın en az- .1 h 11 d"l .. k b 1 d niz müdrik bulunuyorsunuz. unya- Ç a d ıı 
d • ah cut mu a aza eı a ı a zıyade • · · M"" retı e a e ı mesını a u e e- .. . "ki ili t h kkmd d d · ı· M""nhal ı adığın 11 dan çıkma ıgının zatı ş aneye tevsi edilecektir. Ia oldugunu beyan etmıştır. u k d ed b h d "t" Yapacag"ınız muzakerelenn nm ı m e a a uy u- mış ır. u om . . .

1
• 

. da b 1 B .. . h h .. 1 ce ere e u mua e e ve ı ı v hti hi · . k 1 d" k f" t ı~kada ı ra bıldırı arzı rıcasın u unmuştu. u Müskirat inhisan tcşkilıltının geniş şarunıley , er gun uz aşma ve !Af! b t b 1 d - bu gayenin muhakkak surette gu nnet ssını uvvet en ır- ey ıye a" r a 
d . b"" .. . aı· 1 . be d t . "k l"k h d 1 ·ı k t a ara mer u u un ugunu • da l ml . k ..... d. kor~u .o. evr~n u

1
tunhnc . ın~ em~ıne se p var a ının gıttı çe art hakem ı kmua

1 
e eBe;ı ed uvKve

1 
ilave etmistir -elde edilmesine sebeo olmasım mee:e vet eye ştır. me .... ır. 

şamıl ıdı. Bınaena ey vınnı maııı ır. kazanma ta o an nan . e 
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ayrimübadiller, tevzii mukarrer para arla 
eraber bonoların da tevzi edilmesini istiyorlar 

VillJyette iki kardeş Şekerler 1 Bt!tedıyede 1 Zam· yok Kış mı? 
Biri davacı öteki Alpullufahrikasının Muhasebe Bugünkü içki fiatle- Dün hava birden-

bu seneki istihsali B I d" d . . · rine z&m yapılmıyor bire soğudu 

MObadelede j 
Tevziat •. Pevlet 

~ Bankası 
raı 

maznun 
Ayvaz Hüseynin 

e e ıye aıresının _ 
825 vagon ıekeri ki" b l d Müskirat müdürü Asım Fatin Beye göre hava 

Bonolar, paralarla 
birlikte verilmeli Şt' v 

131 
ıtli ve memurlar 

na ıne aş an ı 8 · · h b 
macerası bulmuştur eyın ıza a bugün açacaktır 

Ceza mahkemelerinin birinin Aılpullu aeker fabrikası 11130 Belediye varidatının İhraç ve ithal olunacak içki- Son bir kaç gündür yavaş ya-
önilnde görillmemiş bir kalaba- senesi faaliyetine nihayet ver- tezyidi düşünülüyor ler ile ispirtolu mevaddan alına vaş soğumağa başlıyan hava 
hk miştıir. Alpullu fabrikası bu ııe- cak inhisar resmi hakkındaki dün birdenbire değişmiş ve tam 

·ıaı hissedar oldular 
Ankaradaki hey' ete 

verilen talimat 
Valinin rahatsızlı'" ;;:~yar mübaşir, salonun ka- ne 825 vagon krlıtalize şeker İetanbul belediyesi varidatı yeni kararın mü~kirat idaresine manasile bir kış manzarası ar- Gayri mübadiller cemiyeti, tş 

5" d ba k d ·k· t istihsal f:tmiııtir. Bu tekerler şe nın hiç olmaz11& 10 milyon lira- tebliğ olunduğu ve !bundan dola zetmis.tir. !erini takip için Ankarada bu-
d d. pıam an şını çı ar 1

' 
1 1 ara 'bl6~ edilm dik b. · d'k' · k' f' ı · l nd d ğu h d'' ··h· evam e ıyor fa kıvırarak "bülent avaz., ile ker piyaaaamm ihtiyacatma gö ya ı "" e çe , ır şey yı şım ı ı ıç ı ıat erme zam Dün hava hep kapalı ve deniz u ur u eyete un mu ım 

. ~lli. .Muhiddin, Muavini Faz bağırdı: re grakem, duhluvafiin ve nor- yapmak kabil olamayacağı an- yapılacağının anlaşıldığı ya- de oldukça fırtınalı geçmiştir. talimat göndermi§tir: Cemi-
"ICktupçu Fuat Sarıyer kay- _ Fatmaa haaannnm!... mal kristalize ncvilerinden imal !aşılmaktadır. Halka bar olmak- zılmıştı. Maamafih fırtına vapurların yet idare heyeti azasından Muı; 

nı H d · B lıe ·ı bü ·· K önü d b' 'k kalab edilmiştir. Bu suretle fabrika sızın yeni varidatın ne suretle Meseleyi dün bir muharriri- seyrüseferini işkal edecek bir de tafa Arif B. bu hususta demiş-·" ı ü aı ey r ı e tün apı n e ın en a b'l 1 d . M" k' :.... ,_. , tir ki: 
"Yet memurları, kazaların lık birdenbire yarıldı. Ayaklan ecnebi şekerlerinden bizi mlis- temini ka ı o acağı aynca ü- mız us ırat u•uısarı umumı receyi bulmamıştır. Karadeniz-

\irl T' hi bo lak . ah kal . tağn:I bırakacak bir şeker imal şüni!lecek ve Avrupa belediyele müdürü Asım.Beye sormu~~r.ı deki vapurlar güçlükle olmakla "- Ankarada tevziat mesele 
1,_ arı, ıcaret, za re r- çıp , sıy sa ı uzamış yır- k ff k . . ki A B h t t sini hükumet nezdinde İstan-
""l, Deniz ticaret müdüriyeti mibcşlik bir adam mübaşirin ü- etme mu va a ıyetını göster- rl varidatı tet k edilecektir. sım ey şu ıza a ı vermış ır: beraber boğazdan girebilmişler-

Urlan '-"mı"len C Merkez . d ğ .... dü s· . 1. • miştir. " ViHiyet muhasebei hususiye- " - İçkilere zam meselesi dir. ~ul mbe,b'usuCHüseyin, Tekirda 
,_ AA • zenne o ru yuru . mırı sı- D" ftan ·· h ·ı d . . . . b h' d "'ld' B 790 gı me usu elil Nuri ve cemi "asına hissedar olmuşla~ · . . . . .. .. · .. ıger tara musta sı e si dünden ıtıbaren Beledıye bına mevzuu a ıs egı ır. . u, . Rasathaneye nazaran bugün -

'i Muhiddin Bey 
t.ı.~ .Muhiddin Beyin rahat
""gt devam etmektedir. 

nırl.ı, mübaşı~n yuzüne tüküru mahsulün bereketinden bu sene sına nakle başlamıştır. Muhase- n~ma~a.lı ~~nun~ su':'erı tatbı- ve bunu takip eden günler de yetin ikinci reisi Celal B. ler ta 
gibı haykırdı: , . fevkalade memnun ve müstefit bei hususiye kanunusanide ta- k~ye_sı:ıı 1?ubeyy~ talı~a~nam.e hava ekseriyetle açık geçecek kip ediyorlar: ... 

- Ne dedın .... Ne dedin ba- olınuştur. 1•• dil k k nın ıkıncı maddesı mucıbınce ıt hararet nisbeten yu"kselecektir. Ancak Malıye vekıhnı.n hasta 
k , . . .. mamen agve ece ve gere 1 .hr 1 k. k'l d . . . ı · d ı ·1 ı · d' 
ayım.··· Gelecek sene ıkı ve hatt! uc .1• . k B 1 d' . ha ve ı aç o unaca ıç ı er en Diın havanın son vazıyetı ıgı o ayısı e temas ar şım ı-
Mübaşir tekrarladı: misli derıccesinde fazla pancar' vı ayetı~,lg~rbe' lede 1rdenın md~ alınacak içkilerden ve ispirtolu hakkında kendisinden izahat lik talik olunmuştur. Bize gelen 

H ı Hli . 1 hasebe ış en ır e en ı are e ı- dd ı k · h' l' t ·· b ·· ı d - ay az seyın.... ziraati yapılmak için fabrikaya . meva ana ınaca ın ısar res- istediğimiz rasathane müdürü ma uma a gore, ugun er e me Müsakkafat tahriri 
~ lıı ~iisakkafat tahririne kanu
ı:s· 'cr;.11velde başlanması mukar-
bC ır. 

-Hayla'z mı' Ög"-de gel müracaat vaki olınuşsa da fab- lecektır. . . . ..... minin azami ve asgari miktarım Fatin B. bir muharririmize sele neticelenecektir. 
· ··· ·~.. Muhasebeı hususıye muduru · · ·d · k C · · · b · · · babalık .. - d 1 B a rikanın kabiliyetinden fazla fab . . gcisterır ve ı arenın anunen şu beyanatta bulunmuştur: emıyetımız, u tevzıat ışı 

H 1 .. ,do~~eln dle gel ... A an ahhüde girişilememiştir. Bu mü Cerı;ıal Bey J:>aşka. bır ~azıfeye alması lazım gelen inhisar res- "- Havaların bu şekilde ol- kanuni bir şekilde hallolunur-
ay ıtZ egı a a sana yvaz n k 1 ve tayın edılecckt r · h kk d k' l'h' · · k · ··b d'll · 1 · 'h HU · 1 d 1 nasebetle fabrikanın tevsii za- a ı . . 1 ' mu- mı a ın a ı sa a. ıyetını ge- masının zamanıdır. Bundan son en gayrı mu a ı enn ası ıstı 

---~---til • 
t' Mr.Klayn 

Dün sabah lzmire 
ef hareket etti 
cıs ~ 
ra· Umaileyh Türkiyeden 
;~ le..,eccühle bahsediyor 

seyın. er er... rureti de hasıl olmuştur. İm- hasebeı .husus.ıye memurları ara ne k~unun m.addeı. mahs~sası ra yazın görülen iyi havaları kaklarına tek~bül edecek ola~ 
Herhangi bir kaza neticesin- kam maddi bulımunca bu işe te smda kims~:un açıktakalmıya- mucıbınce tayınden ıbarett~r.. beklemek bir parça hayal olur. asıl bono tevzıatının da bu talı 

de bir gözil ıyumulmuştu ... Tek şebbils edilecektir. Alpullu ispir cağızannedili~or. ~oksa, içkilerin bugünkü fıat Esasen bugün (dün) sayrlı gün matn~eye ithal edilmesi için 
gözünden kıvılcımlar fışkırıyor- to fabrikası d~ faaliyetine .. de: Muhasebeı hususiye müdürü lerı~e za~ _Yaptlması mevzuu !erden biridi. Arz bugünde Eset teşe~busat_Yapılm_as1:11ı ~n~ara-
du ... Salona girdi. Alışık adım- v~ e~ektedı~. Bu ~:?e muskı Cemal Bey An~aradan gelmiş- bahıs degıldır . ., burcundan çıkarak Şehap mah- dakı h~ye.~ımı~e b~ldır:;ı~~tır .. 
larla maznun mevkiine geçip o- rat ınhısarmın ıstedıgı evsafta tir. Aldığımız ızahata göre Ce- rekine girer. Bu sebeple bugün- Gayrı mubadıllerın butUn istıh 
turdu... ispirto istihsal edilmektedir. mal Bey Belediyenin son beş z od ı den itibaren on beş gün kadar kakları 60 milyon liradır. 

Müddei mevkiinde de siyah Bütün istihsal.itın 750,000 Iit aylık bütçesi ile meşgul olmuş- • a arı güneş daha parlak olarak göril- Bun~arın heps~ni . hükfunet-
ipck çarşaflı, rugan iskarpinli, reye baliğ oLacağı tahmin edil tur. Bütçe aynıdır. Yıeni sene lür ve nisbt sıcaklar olur. Bu- ten istıyoruz,. Şımdıye kadar 
orta yaşlı bir kadın yer aldı... mektedir. bütçesine temas edilmemistir. günkü sıcaklar mevzU hava ce yapıl~ takdiri kıymet 23 mil-

Ayvaz Hüseyin, müddei Fat- Kambiyo fiatleri Bulaşık hastalıkla~ Salahiyetleri tevsi reyanlanndan ileri gelmekte- yon Iıradır. . . . 

1 k dir." Daha kıymetı takdır edılecek 
aJ' • ma hanımın, evine girmek ve D.. b d t ·ı· ı· Bulaşık hastalıklardan o··ıen O unaca bi b k ·1 lir l k . 

ı. "tnerika ticaret müsteşarı · • un orsa a ngı ız ırası - Diğer taııaftan havaların hal- r u~u mı yon a ı arazı ve 
"'.r. l<:lain dün sabah saat on sandıklamıdan bır haylı e.şyal'.ı 1030 kuruşta açılmış ve gene ay lerin eşyası ile evlerinin fenni d kın sıhhati üzerinde tesiri hak- 5-6 mılyon ~iralık ta musakka-

'<ic T . . İ aşımıakla maznundu .... Bır gün ni flatte kapanmıştır. Liret 9,05 temizliğe tabi tutulması lizım- Her çiftçi O aya aza kında da Sıhhiye müdürü Ali Rı fat vardır. . 
8 ~ eofıl Gotye vapunle z- polisler, çaldığı çamaşırları sa- Altın 915 kuruştan muamele dır. Yeni hıfzıssıhha kanunun- olacak za Bey demiştir ki: Bunların 14 9CI1cdeınbcn Yu· 

Ilı 1' hareket etmiştir. Mr. Kla- ıtarken cilrmü meşhut halinde göıımüştür. da buna dair sarih maddeler Konya meb'usu Hamdi B. "- Havalar daha ziyade onr nanl~lar tarafında~ tahsil. olu-
!,· eofil Gotyenin tevakkufun- yakalamışlar.. B. h ft · fı d 1 vardır. . · B h 1 h · nan ıradı da 30 mılyon lırayı 
:"!\. , bil'istifade İzmire çıkaçak, Reis, kolları paçaları sıvalı, ır a a zar n a ge en ziraat odalarının ıslahı hakkın- malleşmıştır. u av ar ~e nn . 
c b d l Cenaze evden kaldırılır kaldı da B. M. Meclisine bir teklifte sıhhati umumiyesi üzerine fena balı~ o~uştur. ır, üzüm ve tütün işlerini u- tıraşı uzamış, oturduğu yerde uğ ay ar rılmaz derhal temizleme memur tesir yapmaktan ziyade iyi te- Bıttabı bunların hepsi gayri 
llttı'ı kik d k t' · ı bulunmuştur. Bu hususta hazır V 1 I· • surette tet e ece ve sapır sapır ıtnyen, avuç· arını Yapılan istatistig-e nazaran lan ölünün bulundug"u yerleri · mübadillerin hakkıdır. e ta ep 11\i v 1 M · d 'd bi ı ld ak 'ki lanan kanun layıhası encümen- sır yapar. .d. '- . apur a ersıne e gı e- açıp r şey er mın anar ı geçen hafta zarfında ~hrimize temizleyecekler ve o gu"n eşya- İ d k edilmesi de zarun ır.,. 
"'tir f un· A d ,,_ !erde tetkik edilmektedir. zmı· r e soX.u · tara ına ıyen yvaza sor u: sırf yerli olmak üzere 5,098 ton şını alarak tebhir ve tathir ede- 5 

ı,_ ~r. Kiain oraya da ug" radık- s b h · · bu~day gelmiştir. Bu bug" daylar ceklerdı'r. Yeni çıkacak olan kanun mu- İzmir, ıı - Burada hatırı Muzir kifap hakkında 
"'il so B 'd k . - en u anımın evıne gır- & k d"lm' cibince, bu odaların salfilıiyeti d d • k k t hk'k t nra eyruta gı ece tır. miş, sandık eşyalarını çalmışın.. dan 608 tonu dahile sev e ı ıs Bunun tamamile tatbiki için sayılacak erece e sogu çı tı. a ı a 

A. 1 b 1 k 1 artacaktır. Ziraat odaları da Ti- Dündenberi fırtına da başladı. ~U tnerika ticaret müsteşarı, Doğru mu bu?... 85 .tonu a. ya. a~cı meme et .e defin ruhsatını veren hakim tep caret odaları gibi şahsiyeti hük- Geçenlerde bir gazete ecnebi 
1,,!lı:iyedc gördüg"ü çok samimi Hüseyı·n oturduğu yerden a- re ıhracedLlmıştır. aHlen şehrı- hirhaneyi sür'atle haberdar ede- k z· mekteplerinde okutulan bir ki-
q"' b • d k miyeyi haiz olaca tır. ıraat o-
\t;l\ii kabulden dolayı tekrar yağa fırladı: mizde 23400 ton ug ay sto u cektir. Ölülerin yıkanma ve te- daları her vilayet merkezinde Mes'ul müdür taptan bahsederek hissiyatı mil 
ıı.._ ~. ı memnuniyet ve teşekkür - Reis Beyefendi, dedi, ha- vardır. ehiz usullerinin daha sihhi olma .... 1 k k liyemizi rencide edecek kısımla-
. '!it ve lüzum goru en aza mer ez- k f d l 
)<t ş ve ilk fırsatta tekrar zi- limi görüyorsunuz ya, ben bit- sı için belediye ayrı bir talimat- lerind~ açılacaktır. Bu odaların tev İ e i irse rı ihtiva ettiğini yazmıştı. Fil-
, Cte geleceğini, Amerikada miş bir adamım ... Bu son dava Karısını kiraya name hazırlayacaktır. asl·ı ve tabii olmak üzere iki ne- B" . , 1 "d" hakika böyle bir kitap olup ol-
tıı 1 ~- 1 ki Allah b ka ır gazetemn mes u mu u- _ . . . 

lııı eın eket iKtısadi münaseba bana an attı tan aş Kadıköy tramvayı vi azası vardır. Asli aza on seki:t rü tevkif edildiği takdirde o ga madıgıı:ıı anlamak ıçın maanf 
~l\ ı.~kişafı için çok çalışaca- güvenecek hiç bir kimsem yok.. verıyormuş Üsküdar tramvaylarının Ka-ı yaşını bi.tir. en kadın ve er~ek ~il zetenin intişar edip edemiyece- e?1anetı bu hususta der~al ~· 
L. soylemiş yeni Türkiyenin M hallede sakalık ha ilk İzmirde Janqarma mektebin- · 1 fi k 1 h ı ı ğı' hakkında Vı'Ja'yetle Dahı'lı'ye k. ık. at.a. başlamışt.ır. Tahkik.at bır ~lh ' a • ma ı deki Hilaliahmer misafirhane- dköyüne temdidi için şirketle ciım e çı ı ve tar " .. sa ıp en : 
iq b~ssa Ankarada şahidi oldu- yaparak, karnımı şöyle böyle 'k' muhtelif gruplar arasındaki 1.e- ı sebze ve meyva ve gulbahçelen, vekaleti arasında muhabere ce ıkı gune kadar ıkmal edılecek 

Uyük· kk' f ı· d sinde Bayburtlu bir şahsın ı ı k'l b' ·· d ·ı ı. \ıı• tera ryat ve aa ıye- doyurur um.. masa devam edilmektedir. Cere bag", süthane, konservehane, ta reyan etmekte idi. Vilayet nok ve a ete ır rapor gon en ece. 
"en h ı· · · k' t karısı bulundug" u ve karıların- . d . . · 

· . araret ı ve sıtayış ar nsanın karnı tok, sırtı pek yan r.den müzakereler müsait vukhane, arıhane, böcekhane, 1 t '!!a!!!ı~n!!a!!z!!a!lırı;;,n;;;a~ıs;!r!!a!!r!!!c!!!t!!m!!ı!!st;,;ı,;,;r·!!!!!!!!~t!!i!ır;,;.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!I!!!~ lıs ı b h · · dan birisini ötekine, berikine ki ı ! an a a setmıştır. olunca kainat vız gelirmiş .. Kar bir safhaya girmiştir. Maama- şaraphane ve hayvan ve orman 

r· 

1 

~eynelmilel 
yankesici 

Yaman bir hırsız 
yakalandı 

raya verdiği anlaşılmıştır. Bun-
nım tok olduğu günler hiç bir- fih müzakere yakında netice'icn sahiplerinden, bilumum zirai te !ar misafirhaneden cıkarılmı~-
şey düşümez, rast geldiğim yer se bile inşaata ancak ilkbahar- şekküller ile zirai borsalardan 
de kıvrılır yatar uyurdum. Am- tır. da başlanabilecektir. ibaret olup bunların ziraat oda-
ma neresi ras gelirse ... Bir du- H · d f' larına kaydolunmaları mecburi-
var dibi ... Yahut bir yıkık çatı apısane en ırar Şeyh Saidin oğlu- dir. 
altı, benim gecelerimi geçirdi- teşebbüsü nun muhakemesi Ziraat orman ve baytaı· mü-
ğim yerler olurdu... Adil, Hasan, Behlül, Murat, tahassıslarile baş müdür, mü-

1 Nihayet bir gün, galiba fazla Hayrettin isimlerinde hapisha- • Ankara, 12 (Telefonla) - dür veya memurlarile, ziraat , 
üşüdüm, kız kardeşimin evine neden firara teşebbüs etmekle Şeyh Saidin oğlu Salahattinin baytar ve orm:ın ali mektepleri 
giderek birkaç çamaşır dilen- maznun beş şahsın, dün ağırce- yaşının tayini hakkındaki dava- veya enstitüleri rektöı veya mü 1 

mek istedim .. Evde yoktu .. Ne zada muhakemelerine bakıla- ya Ankara Hukuk mahkemesin dür, müderris veya muallimleri 

1 
olacak? dedim ... Kız kardeşim caktı. Fakat tarafeyn teşkil edi- de devam edilmiştir. tabii azadandır. 
yabancı değil ya kapıyı kaldırır lemediğinden başka bir güne bı Müddeiumu~ilik Salahatti- İktısat vekaleti bu odaları 
girerim ... Eve girdim. Sandıklar rakıldı. nin yaşının nüfusçe mukayyet teftiş edecek~ir. 

açıktı... İhsan Zıya Beyin katli bulunup bulunmadığını Kilisten Ziraat odalarının gayesi çif-
Reis maznunun sözünü kesti: sormuştu.Gelen cevaptaSalahat çinin kredi ihtiyaçlarını temine 

( 
- Bu hanım senin kardeşin davası tinin 328 senesinde Kiliste mu- çalışmak, zirai vaziyetimizın in 

j mi? .. Urla Hakimi İhsan Zıya Be- kayyet olduğu bildirilmiştir. kişafma yardım etmektir. Darülfünun divanı dün 
ilk içtimaını yaptı 

e 
e 

t 

/ - Evet ... Ozbeöz kardeşim- yi öldürmekle teşvikten maz- Müddeiumumi bunun kafi olma 
dir .. Amma sekiz senedir ayn nun Hüseyin Avni Beyin muha dığını bunun vesaiki saire ve ih
otururuz... kemesine İzmir Ağırceza mah- tiyar hey'eti ilmihaberile tevsi

Ne diyordum, ha .. Sandıktan kemesinde devam edilmiştir. kini ve Salahattinin muayenesi
birkaç parça çamaşır aldıktan Meraklı birçok safhaları ihtiva ni istemiştir. Maznunun vekili 

Meşhur ya~ktsicl lstetyo s?nra, geldiğim gibi çıktım git- eden bu muhakemeyi birçok bu vesaikin kifayetinden bah-
l~ı tım.. halk dinlemiştir. setıniştir. Mahkeme karar itası 

~ileı ~inamile tıı:~nmış, beynel - Birkaç parça diyorsun... Şahitler; yemin ettikten son için başka bir güne talik edil-i lgtcı r yankesıcı olan Yunan Ne kadar doğrusunu söyle.. ra verdikleri ifadelerinde, bir miştir. 
""clki.y~'. zabıt~ız tarafından - Efendim, beş hırka, iki çok yerlerde muhtelif kimsele-

lııışt1r gunBeyoglunda yakalan pantalon, bir battaniye.. rin anlattıklarına atfen Hüse- Muallim mektepleri 
01 A.ı~1§ ki 1 - Üşüyordum, ihtiyacın var- yin Avni Beyin bu cinayette mü talimatnamesi 
,_<!tıkça şıkaşını g~ç nd 0 ank vke dı anladık ... Fakat be§ hırkaya şevvik olduğunu zan ve tahmin 
""tıea gezen uu a am ır d 1.. .. d" , 'k . . f b ·· 
~l enberi İstanb ı v· ne en uzum gor un... ettı lenru, akat unu gonnedi-

tıı u ' ıyana, Ü il d' R · B 'tre ~nya, Rusya, Fransa, İngil - st ste gey ım cıs ey. kleri gibi delil olup olmadığını 
1~ . e Mısır gibi bir çok yerler - Amma sen fakru zaruret da bilmediklerini, cinayetle maz 
'<q[üziercc vak'a yapmıştır saikasile aldığın hırkaları, pan- nun Zeynel zade Hüseyin Beyle 
~llı. l\ıı İstanbulda buiunduğ~ talonları birer birer okutmuş- değirmenci Mehmet ve arkadaş 
ı~t anlar yankesicilik ve hırsız sun da... lan ile daimi surette görüştüğü 
l~ıı !in ~olayı 100 defa maznu- .Ayvaz Hüseyin onu da itiraf nü ve bu suretle müşevvik oldu 
~i arolıse sevkedilmiş parmak etti. ğuna şüpheleri kalmadığını söy 
I~ Şe~t;11 1~~ır. Son. ~ünlerde ge Bil~ar.e, ':'ak'a ?a~kında ba- !emişlerdir. 
~r<ık rırnıze geldıgı haber alı- zı şahıtleı;ın ıfadesı dınlenildi... Başka şahitlerin daha dinlcı;ı. 
tin Yakalanmıştır. Hudut ha Neticede muhakemenin başka mesi için muhakeme b:ışka gü-

e c;ıkarıtacakttr. bir güne talikine karar verildi .. ne bırakılmıştır. 

Yeni muallim mektepleri ta
limatnamesi hazırlanmıştır. Es 
ki talimatııamede ayniyata ait 
kısımlar tadil, imtihanlara ait 
tavzihe muhtaç maddeler tavzih 
edilmiştir. 

Eski talimatnamede üç nu
mara alan talebe yoklamaya ta
bi idi. Yeni talimatnamede üç 
numara alan talebeler dahi yok 
lamaya tabi olmrvacaklardır. 
Talimatname t~bedilmektedir. 
Biter bitmez tamim edilP.ccktir. 

İbrahim Tali Bey 
dün geldi 

Birinci umumi müfettiş İbra
him Tali Bey, Diyarbekirden 
şehrimize gelmiştir. İbrahim 
Tali Bey, dün vilayete gelerek 
vali muavini Fazlı Beyi ziyaret 
etmiştir. 
İbrahim Tali Bey, mezunen 

geldiği cihetle bir kaç gün son 
ra kısa bir müddet istirahat için 
Bursaya gidecektir. Oradan da 
Ankaraya gidecektir. 

Köylüye erazi tevziatı 
Hazin~ye ait çifliklerin top

raksız köylülere tevzii için ma
liye mllli emlak müdürlüğüne 
merbut bir teşkilat yapılmıştır. 
Bu teşkilat 3 mühendis, 1 mü
tehassıs, 6 muavin, 1 katipten 
müteşekkildir. 

Manisada Göldere çifliğinin 
köylüye tevziine karar verilmiş 
tir. 

Müzakere üç saat kadar sürdü ve 
sükunet içinde cereyan etti 

Darülfünun divanı dün saatini müzakere ve intaç ettik.Yeni 
3 de toplanarak üç saat sürt'n. gelen muallim ve muavinlerin 
uzun bir içtima akdetmiştir. Mü tasdikleri görüşülmüştür. Şaya 
zakerat sükfuıetle cereyan t't-J nı dikkaıt hiç bir şey yoktur. Mü 
miş tahmin edildiği gibi şiddet zakerat gayet sükunetle cere
li münakaşalar olmamıştır. U-i yan etmişir. Bütçe müzakeresi· 
zun zamandanberi divan toplan ne gelecek perşembe günkü cel 
madığı için birikmiş bir çok iş semizde başlıyacağız.,, 
ler dün itmam edilmiştir. Ruz Haber aldığımıza göre bütçe 
namede mevcut 21 maddede için iki mesele hakkında veka· 
müzakere ve intaç edilmiştir. let nezdinde temenniler yapıla-

caktır. Bunlar müderrislerin te-
Darülfünun emini Muammer kaüt ve barem meseleleridir. 

Raşit B. dün bir muharririmize Bütçe müzakeratı için veka
divan içtimaı hakkında demiş- 1 Ietle temas etmek üzere emin 
tir ki: Muammer Raşit Beyin yakında 

- Çoktanberi birikmiş ola ı Ankaraya gitmesi muhtemel
Darülfünurınun mesaili adiyesi dir. 
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Autn 11mdt>.,l "Milliyet" tir 

13 TEŞRİ 'IİSA i 1930 
lDAREHANE - Ankara cadde,; 

No: 100 Telırrat adreıi: Milliyet, Is. 
tan bul. 

Telefon numaı-"1ar.: 

1ıtanbul 3911, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kuru§ 800 kunl§ 
6 H 750 U 1400 O 

12 " 1400 ~ 2700 " 

Yağmur altında yapılan bir gezinti 
-Fransızcadan-

ı Mektepliler müsabakası : j 
Gazi Mustafa Kemal 

7 8 inci haftanın 5 inciliğini 
Galatasaray Lisesinden 686 Ö
mer Tevfik B. kazanmlştır. Ya
zısı şudur: 

"Büyük milli dertler şimdiye 
kadar ancak Millet Meclisinde 
ş_ifa buldu. Atiyen de yalnız ora 
da kat'1 tedbirlerini alacaktır. 

<lığına akıl erdirememişti. . 
Bereket versin yağmur daha .. G~zı ~u~t~fa Kemal . 1 

fazla sürmedi. Dik bir ses duyul 1 Turku!1. d~hısı bu haft~ Mıl
öu. !et Meclısının açılması munase-

Bilmecemiz 

bllmeceml:ıln h•lledllmlı _· Niçin orada duruyorsun' .. betile tarih} ve irşatkar nutuk
Arkadaşlarının arasına gel sen !arından birini daha söyledi. 
de oyna!. . ' Türk. mil~e~i ı:naıı, siyasi, ik- ~ 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 

- Yağmurun ziyanı yok, de- B ki b d b 1 tısadı vazıyetımız hakkında ten 

Hava bozuluyordu. Bir kaç 
dost toplanmış, gülüp söyleş
mi§, sonra günü geçirmek için 
bir yere gitmek arzusunu duy
muştuk. Fakat hava bozuyor
du. ıehll 

d . b" - F k t u çocu arın asın a u u- . . b d 1 ı 1 1 
ım, ır yere sıgınrrız. a a b . : 1. B . vır ve tatmın uyur u. '-'il 

i~in mü!liriyete müracaat edilir. yalnız yaimur olsa iyi. . Sim- nan mu assırın sesı ı( ı. u sesı •••• ı- • iı 
Gazetemiz ilanların mcı'uliyetini şek, gök- gürültüsü ve y;\dı- duyar duymaz zavallı çcx:uk ye· Nutkun mühim bir kısmı mil- •- ı-1=--' _ _ 
Gelen evrak ıeri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 

lıab..ı etnıer. nm başlarsa 0 zaman ne diye- rinden fırladı, ileriye kaçan, gü Jetin fırka hayatında takip ede- • 

Bu aktam A S R 1 alnanıada ~~ 
; rae cdılccek 

SOLDURULMUŞ BAKİRf. 
\lükcmmel filmde lı;i\ük arıht 

EVELYN HOLT 
pek muşkül ol ın ıoldıınılmuş genç kız rolünü kemali 

muvaffakiHıle oynamaktadır. . 
Htrkes • SOL])U{l.LMLŞ i:IAKIRE • lllınini ~oımeli. i,ıc,n:c~tı
l!Aveten: Muhteşem varvete prıı~ramı ile meşh"r TKIO !{ >\KO\ı·-..ı, 1 

I 

·~ 

nin güzti numerolırı. \leşhur ASSO Vf: JANA'nın <;in~cııc ,ar•ı 

ve d:ıııslıırını ıı MJll 4 gunkri cx:::::::;::::: ~-

.._,.....,......,'-', .... 1 ler %a nıan olduğu gibi dlin ak~am da 

DOUGLAS FAIRBANKS 
ve 

MERY PICKFORD 
tem!il ettikleri 

DON PETRUÇYO ( Hırçın Kız ) 
filminde fe, kallde muv•lfak olmuflardır. Dahi ~EKSPIR'in hu şıhc· 

serini O P E R A da mutlaka görüııtiz c;:::;:::; 

--------------, ceğimi bilmem. Dostlarım beni len. biribirlerini iten arkadaşla- ceği yolu gösteriyor. Bunun e- . , I _ 
Bugünkü hava ikna etti. Onlardan ayrılmak rınm arasına karıştı. Fakat bel hemmiyeti aşikardır. Bilhassa • • • pek yakında 

istemedim. Uzak bir yere !!İt- l'.yd! ki istemiyordu. Bu mecbu- muzir unsurların fesat çıkarma- 1 _ • 1918 ::>arl< çephesi <ize 

4 PiYADELER SİNEMAMIZ..-!! 

llüıı h.raret en <"Ok IX en aı!O ·· 1 d d b k "lJ . ·· d t • • • E J h ' h . • mek istiyorduk. Güneş, hava al 
11 
rı eg ence en. oyun an ı mış- sına mı etın musaa e e meme- ~Mı . o anııson un ş• eserı Ü •• T OR 

ticr.ce idi. i:lııKün n17~ar mut1
'"''" mak için bundan başka yapa-ı tı. . . . . sini istemekle, onun yürüdüğü •'ı -• ı1=ı • tamamen l'raıısızca sözli! film. YUK EN 

poyraz cıtce~ hava kar•
1 "1•cakıır. k . . •ar mıdır? Çocuk nereye gıttı bılmıyo inkılap yolundan en ufak bir • .. Pek ,·akındı "j 1 VDED P'PPI 1J~D • 

raAt ::y~~~ ~rcı;cektik. ö;ıe yap-ı ~:ı~·a~::~:a i~i!~~~~~~- arkada~ ~ö~~ear~;:r. karşı hassasiyetini lıı - '••• •• • !i:I M•Jı'K Qı'N. EM l eıNn· ''HIJl'll lor bR' 11,,,ı, 
1 .. ~. i ı . Benimduruşumu uzaktan seyr- n 1 R o 8 o A 1 

.. K .. F k b" t Kürt isyanına dair söylediği t LOHENGRIN 
ı ır, guneş. . . a at ır tara eden ve bir mana veremiyerr- sözlerle Türklüğün fikrine ter·· B11giinlrii bilmecemiz Rcjisöru: PABST _ :ilmin<lo , •·,ı·· ,ıo··e' ıır 

Be k t Sl. n kı" l tan dı: kara bulutlar gök yüzü-ı dostlanm gülüyorlardı. ' •• re e ver ·• nü kaplamağa başlıyordu. _ _ . . cüman olmuştur. Millet Meclisi Soldan ıağa ve yukardan aşaiı 
. _ 1 Geldiğimiz yer ağaçlık bir yer' Benımle eglendıklerı muhak· hakkında söyediği vecizeler. ı _Mallı! (5) Tencerenin baba-\!!1••• MAJfK•••ll! -------------

Do~tum olan ve eh ayag_ı .~u- di. kaktı. Onların yanına gittiğim Cümhuriyet tarihine altın yan sı (5). MA İ ...... 
tan bu r~ssam. va~ .. İsmını soy- . _ zaman düşündüklerimi anlat· ile yazılacak kıymettedir." 3 - Bir vilayetimiz (7). Sirıem:ı<ında X M ' 
!ersem şuphesız sız de tanırsı- -- Artık, dcdım, yagmurdan tım. Çocuğun bende uyandırdı- ____ - 4 - İyi (3) Bu •kşam 
nız. Çocukta fazla ~a_raret Ce'-': kork:r.ıyabilirsiniz .. Yağmur ya g· 1 eski mektep hatıralarımı söy Devredi!ec.ır. ihtira beraıı 5 - Nida <2

) Lahim <2
)- H'ıCHj80 TJ~BER llüı. ~k Pari• ı·ıldııı 

M )- ı 6 - Baht (4). Başlamak (4) 
v~lıyet var ... cse ıı_ ınsanın '! ı ğıııca hemen ağaçların altına 1edim. Beni dinliyenler evvelS "Si~··· ve buna milmull mna- 7 - Nota (Z) Erkek (Z) PENSEA nın 
nı sıkarken bır cevız kıracagı sığınırız. gülüştüler· dın doldunılmuı ve paket yapılması 8 _Seyri sc:fainin yeni vapuru(3) 

sıkar gibi sıkıyor. Hal hatır so-\ .. _ · için ılit. haikıııdail icar için Sanayi 9 - Nakletme (7). IE~Gı'~ı'Nı'N S~N SESı' 
rarken adeta "spor işi., münaka Fakat yıldırım duşerse agaç- - Sen yağmurun altına fırla- müdiıriyetl umuaıiyuindcn istihsal ıı- Nazlı (S) Acı degil (5) 
sa eder gibi görüşüyor.. Dün lar bizi koruyabilir miydi?,· tıldıgın için o çocuğa acıdın .. O edllmlf olan 18 ktnunu11ni t9J7 1 :.1 ilk ltlbhm milns'"betile 

BÜYÜK GALA 
bu çcx:uk arkadaşlarcan narin Yağmur iri, sıcak damlalarla çocuk öbür kuvvetli arkadatlan tarih ve 54!1 numeralu ihtira beratı 1 5· T" t 1 liiminde rnuvaffıkıvtıler kız•n · 

d O le ct.. - b ı d ı ı k ınema - ıya ro birinin çenesini okşa ı. şa- u~mege aş a 1• s anmam<ı arasında zayıftı da onun için o hılckındı bu kert bafiHına ferıg L..-------...;..----•ı - makta herdevımdır. 
nan adam dedi ki: için hepimiz birer ağacın altına da dışarda kaldı; diyC'rlardı. ve yahut icarı nrlleceAinden aez· 

lll;fl Ah.::>A\l 

4 FHATELLiNi nin 
_Yavaş kardeşim, çenemi a- sığındık. - Ne olursa olsun, dedim, fa- lı:·'· ıhılraı sınn al•ak veyahııt ıS. B. Darülbedayı· u • ""l'L"'L~ı J -- "' nııgun "- ,., .., ne masın a muv.ıfakheılrri 

deta bir takunye teki gibı tutu- Hiç ıslanmadan büyük bir a kat daima dertleri bize meçhul lııtcar etmelı: arzu•unda balmıuı ze· tem•lllerl maıinelcrd<n ııibaren ..... 

Yorsun .. Bereket versin ki, sen g" acın altında yag"muru dinleme olan bir sınıf mahlukat vardır: vaııu lstınbul Yeo!potıahıao arka- EVANJELfN ıı-•••••••••••-'I 
Ç Bu211,"aotı~_'aaı ISTAllBUL ıEıı:nlY"1 

yalnız resmim izle ıneşğulsun: nin eğlencesini elbette tecrübe . cx:uklar !. . 11ndı Türkiye Hın No. 18-12dı ... 111.1o1.11 W 28 ve JO Tcşrınısanıde 
cismimizle de uğraşsan haylı etmişinizdir. mulı:im ntıll HANR.I WALTltR Yarın matine ~ ~~ ~~ sesli ve şarkılı 

k d .k tSTOK efendiye mUracaat eylemeleri. ı l "buçukıa Mu"mcssı·ıesl·. FR ~"!SIZ TIY ATR(JSL 'llDA 
eza çe er 1 ·• Yeni ne~rtgat .... ~ . 

Biz de bu zevki tadıyorduk. v OLORES DEL Rl mc~hur viyolonist JAC'(.}LI!.::; 
Su derdi.. Bir müddet böyle geçti. Yağ- TÜRKSPOR MUuyede ile .. ııt lır knık ı TIJIBAUD carafındaıı ıcrile-

Terkos Suyu da galiba Terkos mur hiç din_e. c.e. ğe.. benzemiyol" ikinci teşrin 14 üncıi cuma ıünü •ıyrl 1d1 1
1
. 1 AL. JOLSON 

mükemmel film. 

d 10 da Ş. l"'d H 1 cck iki konserlerin P""Kr:ımı 
Csılamı gibi yukarı çıkmaz ol-ı du .. B_u_ n __ u .. uşunurken arka_mda Buv;ıııı çıkın 7 ncl eayısını saba~ ~aaı ış ı « asııne 

b 1 ıd N ıd i d •J"· u " 1111 ıardmdan bestelenmis.· hansızca y"'ı·ınkı ırazetclcrlc H:ln edik J du, on beş gündür yazlıktan,. ır gur'! tu o. u. e o ugun.u •>kuyunuz. sıasyonıın a "ı•u apar manının • 1 perde 1 ııblo • ,.. 

1 

1 k t b 1 d R No d.l·resı·nde mevcut ve Bor•• •ec liiıııbllir.~•.r.kı•t•ı••ı•n•ui•c•tı•ne•i•ta•d•ir•.•ml L ..... ·c~k.·r~·ı·İı••••••••--sehre indim. Beyog-ıunun göbe- an amaga va ı u ama ım. ır • - t&rlhl pıy11 c ~ 
. d be . f I t tt 1 - Bu nüshada lstaııbul, lzmir, lili reisi merhum Dr. Samail Fehmi y 11111111 ginde bir yerdeyim. Oturduğum an a nı .. ıra _ıp a ıar, yag- A k • d k. uıııı: Sultanahmet ;; inci sulh hukuk 

. d d - d - - ı n ara, 'c •" vrupa a ·ı son maç- beyefendi veresesine ait ııayeı güzel M•uhlp Zade 
apartımanın ikincı katın ayım. mur an sıgm ıgım agacın a - CclAI Bey hliimli~nden: I R T 1 i 1 .\ 1. 

d k 1 · k' k 1 · ı· t r ·ı·'t"I b b ~·.·alar müzı•ede sureıilc saıılıcıkıır. l Buraya her "ey kolaylıkla çıkı tın a a marn. a ım an __ Y. o tu.. acın resıın ı ası« ı c cra er "'"' ' ~ı 1!3-10-927 tarihinde sıanbulda 
" - l.ui XV O•lübümaı yaldızlı ha- Altı yatından aıaıı olan çocu• ar 

Yor: Kapının önünde kadın ve Sayısını tayın edemedıgım bır bir çok ~ayanı dikkat ya1.ılar d 1 8cyazıı civarınd• mercanağa mahal-
Şeybüliıllm Tur,ucıı ,.de .\hm<t 

Muhtar Ef. mtrhuınun lıali:csi \t: 

c;ıbık Kısııınoni meb 'u~u :\ecmettin 

'Vlolla Beyefendinin nld"si 1 ianıın· 
efendi dün gece sekıei kallmedcO 
irtihali ılariibeka evlemişıır. '\•11 

majtferet nakşi bugün"-"-ya•of ra'<l• 
\ erebıtan cadde,inde .'\o. 10 haoc· 
terinden saat on tir buı;ııku kaldırı
larak öğle nım11.1nı müıcakıp >\ ,j· 
so[~ı c~mii şc.rHindc ct:.nazc natl'I ıı 

ed~ edlidlktcn sonra l\araca1"ıne!tek' 
ıil 1..: ınakbercsinc. dcf ııoı Lınaca kcır· 

kiki Fran,;ız mamulitı mükemmel ıiyııroya kabul e i emez 
Çocukların işitmemesi lazım ge 1 çok çocuk gülerek, itişerek a- llmer uc,ı·m 8 .... in makıı.lcsı·, lesiııdc örücüirr hamamı soka~rnda 

k. · · k ı " '• salon takımı, asri ve som cıvlzden len şoför şakalan, süpürülen, so. gacn altında ı yerımı apt ıar. l Hacı Şakir El. hanesinde ,cfat eden 
b k zmirli yıldız Vehap Beyin h.a- mamul pek zarif \emek oda takımı, Ri k d 1 

kag" ın tozu ve ıs. ö_p ara asının o Fakat btı kadar çocug· u bu a- Raşit · za ve ar a aş arı devlet demir yolları memurlarından 
t I ·- ·· n<' 1 ,· to ol ·ı 1 ınauıı a_•3c1ndın mamul asri mükem~ kusu Yalnız ıkı şey çıkmıyor: _ . • ya ı, 'ıışıı e er· o m lt s - ' Feyzi be•in terekesine mahkemece ·· gacın barındırması ımkanı yok- d k >\ Fransıa ıı,aırosunda 13 ttşrinl· ' 

Kötürümler ve Terkos suyu.. _ hife•inde Kemal Necati Be~_· in mel !•tak 0 • ta ımı. · vrupa ma· vazı,et edilmiştir. Müteveffa11 mu· 
tu Ba !la başka sıgınacak yer k K H 11ni perşembe ıktam• 21,JO da ve ' 

Sabahtan itibaren ev halkı, bek 1 . z . ~ı k d H l haııraları. zavallı Fikret .. Husu~! muhlrı maroken ta ımı. open ak 14 ıetrinisani cuma gtinil matine maileyhin mirascılan oldul';u ıakdir-
Ienen bir yolcu gibi heyecanla a~a.mak ıçın_ oşudşuykor u. e e Yıldıı Karbpat, Viyaııa ıaw 'e bib· de .,fıtlarını kıyt ve be,_·an zımnın· 

b d k rt ı ı ha herler YC >airc. h ı · ı 15,30 dı gece 21,:ıo da-( lkl Gambaz) su musluklarına bakıyorlar. Ve ı_rı v~br. ı Iı o ada a mı~. Je- l,ıln meş ur reesam ıırın ımza arını dı tarihi il~ndan itibaren niha,eı ilç 
1 1 bo a tablo! ,odvll 3 perde. 1'\aklcden: :>lahmut bir iki damla geldi mi herkes nım g~ 1 ıs anıyor u. ha\i vağ 1 ve su" Y ar, se- ay urlrnda '"" aJ;caklılarile borç-- - BRAVO dcl'li tabureler, çini 'e demir soba- Yesari Beı<. Gişe gündüzden açı<tır. 1 1 k bo 1 biribirine bagırıyor.. Bu ancak on yas,larında bir luiarının r. ahi a acı "e rç arını 

!ar cc salamandra, perdeler asri bronz d - Geldi, geldi.. mc!ktepliydi. Öbür arkadaşbrı hyı zımnında tarihi !!An an itibaren 
İki renkli, sekiz büyük sahi- \c elektrik a\izcler. X\'lil asırda Ferah sı"nemada Lakin gelen iki damla da bek onu aralarından atmışlar nııy<lı, nihayet bir •r zarfında Sulıanahmcı r b k" . t k . d"I fe, haftalık gazetenin 7 inci ııiis yapılmı· t•ski bir saat tonet portman- B k t k 1 . bcşınci sulh hukuk mabktmesine :\lerhUil•C salıhaıı rı.,ı:ıntla ıtli. c. 

ıyen eş on ışıye a sım e ı - yoksa o mu onlardan ayrı kal- hası çıkmı"tır. Tayyareci Veci to maden ıe porselen çay takımları u a ~am )Üyıı . ga a )!:ecesı h ı 
di mı, tükeniyor ve yin_ e herke_s mag"ı tercih ediyordu. Mektep- ~ mtıazzam pro.,.,.am tiyatro. Var- müracaatları llAn olunur. nahıh:ık gariki n met cı e-.n. 

~ hinin hatıratı ve Kan Demiriıı havlı cedic mu~amhalar ve sair ,.,. •••ıııııııııııııııııııııııııııııııııı1ııııı.. ~1111111111111111111111111111111111• 1 

:beklemeye başlıyor. !nanın kı, lı"lerı"n gezmege çıkarıldıg' 1 btı- h k •• •ııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. ~1111111111111111111111111111111111 1 ' .... :~• sergüzeştleri mündericatı ara eS\·ai hcvti,e, ko"'crc mahsus Erar yue, sinema ve mc ter ta ımı. 

?ugünlerde t~rko.s suyunun a- gün de o da arkadaşlarile bera- sındadır. ~:ırkalı ku1ruklıı giizel hir piyano, s===~: A~ N A~ il » o iL u .E:=.;_ 
ınsanlara verılebılecek sıçan °- ber kıra çıkmıs şimdi ıslanıyor- Anadolu ,-e accnı halı \c seccadeleri. Bu ak~am Panl(alıı tiyatrosunda ~ 
dam ba~ına isabet eden miktarı du " Pt' surenlcrdcn ıoo de 2.'i teminat K "k Ş k" B 
tu ismindeki mukavvi zehir to- · omı ev ı ey EE S~ 
runu geçmez .. Allahım ne bü- Küçük mekteplinin vaziyeti Devlet yıllığı alınır. - - Diirt h~nı~irdcr \aryete hey- §_§_ SIGORT A ŞIR K Er [ E.~. 
yüksün .. İstediğini suya garke- beni çok alakadar etti. Belliydi Türkiye Cümhuriyeti dev!et Zı)i !•t•nbul helcdiyc.i linci eti ve ~arlo \lazlum Bey evla- •• •• 
der evıerın. i, barklarını su altın ki bu gezintiden hiç memnıın 11 - . 929 930 "Jd" d 1 . d !()"0 k -- 1 k r d kil dil 1 t" =: 

d ""ld" H . . yı ıgının - cı ı e a 11- daire,iııdcn ıl ığım ~ uruşluk dına a~ık o!Mn bir ya!ide dram EE TOrklye f Ban ası tara ın an teş e m ş ;r :: 
da bırakır aileleri söndürürsün, egı 1

• epımız hatırlamaz mı ren ne~redilmiştir. Devletin tes. ı ~- ıo.ıJ.lO tarih ıe ~cııı. numarıh •• • ı ti •• ? ~ 4 perde sinema !İ)'atro varyete :: Vanrıa - Hayal • Nakliye - Kaza • Otomo)il - ın!ı .. ı: :: 
bazılarını da el yıkayacak su i- yız · · · k"l' h I"f ·· ı · kb k b · · · •• •• 

C 
. ı atı, mu te ı muessese erın ruhsatiıe ma uzunu ay emgımizi - -- :: maliye sırortalarını kabııl eder. :: 

çin saatlerce musluk basında anımız ıstemiyerek gittiği- vaziyeti, vekaletlerin teşkilatı '° bulunduğu ıakıird• nımıaıa J•- Zaıi: ı ıo~ sicil .'\umerolıı mı •• ·~ 
bekletirsin. Ne yapalım işne ka- miz böyle mektep gezintileri vilayetlerin taksimatı, istatis- zılı olan bu makbuzun hükmü ol- bacı ehliyemaıncmi za!i ettiğimden E! Adreıt: ' Uncll Vakıf ban lslanbııl :=: 
rı~amavız ki.. vardır. İşte bu çcx:uk ta böyle i- tikler hakkında malfımat hep mıdı~. ılin olunur. ıe yenisini alacağımdan eskisinin !! Telefoa: letanbul - !13! Tolgral: lmtly;u ~ 

--•••••••••••••• ıııııııııııııııııııııı1ııııı. ~·······························ı••::'°"' FELEK di. Niçin bura a etirilip ıslatıl ciltte mevcuttur. Kurucu Balatlı Ahmet hükmü \oktur. Ali o lu Ahmet ""'""'"'""""'"""'""'""' ~""""'""""'""'"'""'"' 
-----------------------...--------:---------'"-'!"--~-----------~~~~~ ...... -------iior!'!"'~ l şa, çok mütessir olmus. İnan-ı Dedim. Boynunu büktü. U-ıçekmek, onu bir az üzmek isti-ı Keşki şu adamı gönnesey- ıBak halime titriyorum. Öli.iY0~ 

rr:ak istememiş, zun uzun bana baktı, yalvara- yoruz! Bu yalnış telakki beni dim, ömrümün sonunda aklımı rum. Bir tarafıma felc ınece 
- Kızınızı bana siz vermek rak: perişan etti. Hani senin vaıma- fikrimi yok etti. . . gibi oluyorum. Kurtar beni, acı . . , -· . ~ ,' - .J.ı..~ 

> • • • - • 1 •.: • ..- - .. istemiyorsunuz... - O ikiyüz elli altın daha manın zararı yok. Hiç olmaz Dedi, yine, belki bir ümit an- bana. 

- Alçak adam ... 
* * • 

Halı .. Şöyle. Yola gelmeli. 
Fairnt ne süklüm biiklüm gel 

dı. Sanki eliıııle avl'cunda ne 
\':>rS~ kaybetmiş, bir lokma ek
rnegc mühtaç olmuş gibi. 

B::hçcde oturuyordum. Za
ten annem, 

- Yalı"a n-iclecek ... 
.f l:J .... 

De .ıisti. Yalıdan gelecegını 
1 Jiyorduır.. E•:e gelir gelmez, 
,..,... .. <lu: 

- Belkiys nerede?~ 
Annem, 
- Bahçede ... 
Dedi. Ben de konusulanları 

idiyonl.um. Sadece, } üreğ i~ 
"arp. ·,'tlr. 

Demiş. Her vak itki bol iltifa gönderdi. Siz bunları da Ha-
1 
ise şu yanlışlığı ortadan kaldı- yarak uzun uzun gözlerimin içi Keseyi çıkardı: di 

tını Rüştü Efenı1iden esirge- nımefendiye veriniz. Ufak te- rabilsek. Ben, şimdi bu paraları ne baktı. - İstersen al bunu da ke11 

miş. Bu, fek için belki kendilerine lazım yine geriye götürür; istemiyor, - E, bunun için ne yapmak elinle geriye ver ... Belki. berıirı; 
H ı D ·ı 1 D . . lA ' f s d ırtl - ayır.. o ur. . . edı er.. . varmıyor. . . ersem yıne ınan- azım.. . üzerime enalık gelir. en e " 

l!,'fenı lzzet - Katiyen... Diye, cebinden altın torbası mıyacak, bu sefer beş yüz, bin Dedim. Düşündü, düşündü, naha girersin. 
_ Ne haber getirecek?.. - Çok zorladım!.. çıkarf!!aya koyuldu, ilave etti~ ı altın göndermeye kalkacak. Ge son ve korkulu bir gayretle: dedi. Bir saniye düşündürt1· 
Diye meraklanıyordum. Yu- - Üç gündür, hep peki .. De- . - Otekilerini de almadı, ce- 1 tireyim, ~~~üreyim .. Zar~ı. yo~: - İ~i §ıCY var... - Sahiden acınacak bir hal-·· 

karıya çıkmadı, doğru yanıma mesini bekliyordum... bımde... 1 Fakat, butun bunları getırıp ~o Dedı. dedim. Öyleya, aramızda rıe 
geldi. Merhamet dilenen, acın- - Beni affediniz. Elimde de- Dedi. Bu sefer hepsinden çok türürken yüreğim de beraber - Ne?.. fark ver?.. O parayı sevi:Y0!j 
dıran bir hal ile gözlerimin içi- gil !... kızdım. Fakat, bağırmak yeri-

1 
ağzıma geliyor. Ben bu kadar - Biriab Evet.. Demek, 1- Ben Cahidi seviyorum. Na51

• 
ne baktı: - Övey kızım. Sözümü fazla I ne acı, zehirli bir kahkaha dili- paraya alışkın değilim. Bunları kincisi paşaya doğrudan doğru ki, beQ Cahit için her şey, hatt3 

_ Belkils, beni mahvettin! ... geçiremedim!... min ucundan koptu, güldiim: geriye vermeyi düşündükçe ak- ya gidip: Paşam söylediğin bu canımı vermiye razı isent 11 

Dedi. Yanındaki sandalyeyi Filan demiş, fakat, bunların - Kah ... Kah ... Kah... lımı oynatacak oluyorum. Bak, i~ olmaz!.. Demek. Bari, hiç adamcağızın da paraya karŞ' bil 
çekti, oturdu, elini dizlerine vur hiç birisini Paşa sahici bir ma- Ve, iiave ettim: üç dört gündür hasta gibiyim. olmazsa arada ben yanmaya- zafı var. Onu da haklı görmek 
du: zeret olarak kabul etmemiş. - Hi~ o al~ınlar~ çıka~a- 1 Ne _ye~~k yiyebiliyor~ıı;ı_, :ıe ynn, Reddetmek mea'uliyeti. sa lazımdı. Onun içindir ki, 

- Paşaya sö_"yledim _ o Bütiin bu hikayeyi öyle yana' yınız, gonnek ıstemıyorum .. . su ıçebılıyorum ! .. Bclkı, olece- na kalınca, ben nasıl olsa yıne Ha p . ·anınılll 
ra- - · d B · b ı k 1 b" caresini bu - yır. ara senın Y • 

dan geliyorum! yakıla anlattı ki. Gözleri dolu- Rüştü Efendinin ç-özünden gbım e. · _.
1 

. arı ned u ~ara ar p
1 
aşakya ~o u ur, ır - - kalsın. Ben, kendım vine verır. 

Dive, söze başladı. Anlattı, yor sesi kısılıyor hüngür hün- bu sefer hakikaten hır damla ana ven sın, ne e gerıye ve- ur apr anırım. .. ı· ki · · .. 1 · ·m ' ' ' · d h r b" ·h · ·1 soy ıyece erımı soy en .. 
anlattı! ... Benim evl~nmeye ra- gür ağlamak için, yaş geldi. reyım. · Ve .... e şet ı ır 1 tıras ı e D d" p görmiyt 

. . . b·ım· E . A b" . . f h l' d ·ıA ettı. e ım ve.. aşayı 
zı olmadı~ımı, nişanlımdan ay- - Haydı... - Kızım vazıyetı ı ıyor- n samımı ır ıtıra a ın e ı ave · a ld D"" .. n .. orum bıı· 

1 acaaımı k d" · · k Dememı"zı" bekler gibi duru- sun. Hırsız,gı"bi bir adam hali-
1 
bütün bunları söyledikten son- - Belkiys .. Belkiys!.. Başı- br. zı 0 

dumd: .. u~ub. uby ka 'c·~e 
rı mıy " • en ısının ço . k' b" k b d 1 t k k amın e ıgı gı ı as "...,, 
zorladığını, fakat, muvaffak ola yordu. . . . ne ?ü~tüm. Paşa, zannettı ı, ra, uzun ır: ma onan u eve uşunu a- de yok! Belki bu 2rla~ berııw 
madığıııı, altınları gen ye getir- - E ... Pekı, Sahıcı mazeret 1 sem vermeye razıyız, sen de ra] - O?of.. 1 çırmaya kıyamıyorum. Onu ~~- ,. edi) 
:di~ini Paşaya soylemi~. Pa- nasıl olurmuş?.. ' .. ısın. fakat, ondan çok para Çektı. cırmaktansa olmek daha ll'J n;,ıtm 

v. 

1 
.ı 

b 
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Yeni Rusya Şehir meclisi 
(Baş tarafı ı inci sahifede} 

(Baş tarafı ı inci sahifede) 

zadan Mehmet Ali B. de meclis ça öğrenmelisiniz. 
Tuhaftır, Moskova sokaklarında ruznamelerinin azaya içtima 

bana bp~ böyle söyliye.n Ruslarla ta- günleri verildiğini, halbuki içti
ruştım. Sıze bunun garıp fıkralarını madan bir hafta evvel tebliği 
anlatacağım. Bir yabancıya sokulup !' ld. • · · ·· 1 d' S d d 
propaganda yapan Rusun buz çölü ve ~zıın g: ıgını soy e ı. a e • 

idman ittifakı merkezi 
umumisi dün toplandı 

ölüme gittiği bir memlekette bana bi- dm Fent B. cevap vererek ruz
le bir sürüsü ra•t gelecek kadar ih- namenin bir hafta evvel tebliği 
tiliıl düşman~ ~a.l~ış olduğuna hay- yalnız ilk içtimalar için usul it-
ret ~bn~. "".'~ruz.. . . . tihaz olunduğunu, maamafih 

Bız bır ıhtilal ve bır mılletın leh ve b" d'li b" ·· · · J 
aleyhinde propaganda ne demek olJ•ı t,es ıt e . ı rse u~un ı5.tı~a .. ara 
ğunu Ruslardan fazla tecrübe etıni- ae teşmil olunabılecegını soyle 
şizdir. Kulağımız ve gözümüz hesap di. Neticede buna lüzum olma
la iıitmeğe ve ~~sapla ırörmeğ: alıı-j dığına karar verildi. Beyoğlu 
kındır. Ruslar ıçın bana Beyoglunda • kazasından Ha,. im B in fazla 
söylenen sözlerin çoğu, Türkiye'ye )'el . · q. · di"' • 
ni gelmiş olanlara gene Beyoğlunda ; n:ıeşgulıyetınc bınaen ~er gı ~S 
Ankara için söylenir. Hanri Bero'nun tıfaname okur.du. Avnı B . şehır 
Moskova için yazd tkları, eğer Tarab l meclisi azalı ğı:ldan ist; fa için i
ye ~telind:~ziyi !!?rdükt~n. ~e T~J cap eden sebeplerin kanunda 
k~tl'.yan o nde ·~.kız .on "!t• ile .V:': muayyen olduğunu, fazla meş-
ruştukten ıonra T urk ınkılabı ıçın . . . . . 
yazd;ğı kadar doğru ise bu kitaba galerun ıstıfa ıcın sebep olama-

Spor kongresinin 28 teşrinisanide 
içtimaa daveti görüşüldü 

l 

ben nasıl inanırım? Bü;ük Paris ga- yacağını söyledi. İstifaname 1 
zetelerinin Moıkova ank. tlerinin, ay- tetkik edilmek üzere kavanin Dün akşam Türkiye idman it Beyler hazır bulunmuşlardır. 
ni gazetel?.'.'!n Ankar~ anke~lerine encümenine havale olundu. Cev tifakı merkezi umumisi, birinci içtima pek hararetli olmuş ve 
benzemedıgıne nasıl hukmedeyım?. . . .. . reisi Ali Sami B.in riyasetinde geç vakte kadar devam etmiştir. 

Ankarada kadın boğuyorlar, diye det Ker~ B. ın on g~n mezuı:ıı~ Rıhtım hanında fevkalade bir Aldığımız malfunata göre, bu 
daha dört sene evvcline kadar artist- yet talebı hakkındakı temennısı 
ferin yolda.ı çevrildiğini haber alor- kabul edildi . Defterdarlık komis içtima akdetmiştir. Bu içtimada içtimada umumt spor kongresi-
dık. Kendhine veda ettiğim vakit ba- yonlarına aza intihabı !çin Vi- merkezi umumi ikinci reisi Fet nin 28 teşrinisanide Ankarada 
na· hi Tahsin. Atletizm federasyo- içtimaa davet edilmesi mesele-

.:_ inşallah ı:eri gelirsiniz. Diyen la yetin tezkeresi okundu. Evvel · · B h dd' b k f .. si görüşülmüş, Ankaradan do·· -· · iki · d b k · 1 d d' nu reısı ur ane ın, o s e 
ccnebı aynı te nlere kurban olmuş emır e u omısvon . ar a e ı - d 'k' · · · M h · nen Muvaffak Bey, bu mesele 
değil midir?. nin tesbitine kar~r verildi.Kaza 'ı ~rasyonu ı ıncı reısı. . u sın, 

Biz Türk inkılapçıları ıztırap çe- h' ~hal! h d tlarında . gureş federasyonu reısı Ahmet için Ankarada alakadar maka-
ken, çalışan, ideal ve halk için didi- na ıye ve 11: , ~ u u 

1

. futbol federasyonu umumi ka-- mat ile vuku bulan temaslamıın 
nen insanlnnn memleketlerine gittiği yapılan tadıl~ta aıt rapor ?kun- tibi şerefeddin Bisiklet federas neticesini uzun uzdaıya izah et 
miz zama.., dürüst ve dikkatli olmağa : du. Bunda, Fıloryaı~ın <;ehır hu- yonu Reisi Muvaffak Te- miş, merkezi umumi reisi Fethi 

ve bafif hükiimler beki · · E" c . . .. . ~ nıs e erasyonu reısı erver, zin bugün içinde yüzdüğü tezeb mecburuz. Yazılarımda benden acde l dudu dahiline almdı<h Kathane 1 • f d · · 's 
.... d ·ık 1emcyınız .. ı::b,r ve Mecıdıye Koylerının de şe- Denizcilik müfettig" i Rıza zübden ve karga.,,,lıktan bahs· yer yu7Un e ı yapı an yepyeru ır . . . ' ~ 

ni~~~ tecrübc•i haklcında, Moskova- ı lıır hududu_ ıcı~e ~ı.ı?ması mu- İskirim federasyonu reisi Fuat etmiştir. 
da doı·t bes hafta kaldiktan sonra yüz vafık olacag ı bıldınlıyordu. Ra-
dey üz iddialarda bulunursam, ba~ka-/ nm· tetkik edilmek İi7.ere iktısat İ Spor 
!arı gibi yapmış olurum. Yazılarımd~ - f ·· 1 · h I S ~anbul stadyomU 
k d. ·· d''l·ler' · b .. 1 cl'kl · ve na ra encıımcn erme ava e 

en ı gor n · ımı, arın soy e ı erı ı k k? y k• f b l J 
ni ve okui!uk'.anmı hiribirinden 8>'IT olundu . Gel<'cek h'lfta Perşem- kaça çı aca . arın 1 ut o maç an 
mak yolunu tuttum. En doğruau bu be günü tonlanı mak Ü7.ere cel- T. İ. C. İ. İstanbul futbol he-
olduğunu zannediyorum. seve •ıihavrt verildi. Umumi spor kongresi ayın 

Ben Rusyaya bilhnsoa kendi görü- ----- - yirmi sekizinde Ankarada top- yetinden: 14-11-930 cuma günü 
şümüzle baktım. Bu, Avrupalı görü- lhtı'la .. f halledı"ldı" !anacaktır. Konfı renin toplana- Kadıköy Fenerbahçe Stadında 
şümlen bü,bütün başkadır: Rusyada icra edilecek lik maçları berveç 
bir "'k teşebbüsler vardır ki, bunlan bilmesi iç,in lazım olan tahsisat hi zirdir: 
ö~enmek ancak Türk inkılapçıları i- . . . Maliye Vekaleti tarafından ve- 1- Beykoz- Topkapı hakem 
çin faydalı olabilir. , (Baş tarafı 1 ıncı sahıfede) I rilmiştir. 

Batlangıc.ta iki inkılab•n içinde bu- f . dil t Salahaddin B. saat 12,30 - cü büro tara ından ıntaç e e-
1 

Bundan ba51!.a .stanbul için 2 A d ı B • ı 
lunC:uğu şartl11rın biribirine b<onzer - na o u- eyog uspor 
noktalarını biraz anl•.tmıtbm. Fakat ceği temin ediim ektedir. elzem görülen sta<lyomun inşa- Sabık pera Refik Osman B. 14 
en büyiik ı.e.,zerlik 1udur: Rı,.lar bü- Gerek Ba~murahhasnnız Tev sına bir an evvel başlanması hu 
yük halk y•ğıru icine komunizm ,,,;. fik Kamil B. gerek Yunan mu- susuda hiikfunetçe alakadarlara Tramvay bir çocuğun 
bi !ep yeni ı..:; müe~~eoe~ ver}eıtir- rahhası M. Fokas nikbinlik iz- talimat verilmiştir. Bu stadyo- aya~nı kesti 
mege .;alışıyor.ar; Turk ınkılnbı ela h d k k . b' 'h ·l~f l - d · li' 
tıpkı onun gibi earklı bir halk yığını · ar e ere artı ~em 1.r ı ~ı ~ mun yapı acagı yer e tayın e- Dün gece Türbede Sirkeci-
nı içine garpçılık müesoesesini soku· çıkmadığını, komısyon ışlerının dilmiştir. İstanbul şehir stadı, Topkapı tramvay arabası l\.foh
Y.or: Geniş kal~balığı ıpı :zama?da .. ye- tabii cereyanında olduğunu söy Taksim'de, Ermeni mezarlığı met Salih isminde bir çocuğun 
tıştirmck, terbıye. ~tınek,. Y~?1 m~ıes- lemislerdir. civarında inşa edilecektir. An- • k · · 
seseye alqtınn>.k ıçın1fcr j,kı ınkdabın T, f'k K' .

1 
B . IO .. ayagını esmıştır. 

metotlarında ve tecriıbeleri .. de biribi ev ı • amı . ın gune kara stadyomu ise İstanbul K l 
ri icin dersler bulunallilir. BP.nim en kadar Garbi Trakyaya gitmesi stadyomunun ayni, fakat biraz ongre er 
fazla merak ettiğim blı iş ise, bir Av muhtemeldir. Diğer etabli Rum daha kücük olacaktır. İstanbul lstanbul muallimler biri/ğin
r.upalı muharrir için lüzum•uz olabi- lann tesbitine devam olunuyor. stadyomu için 350 bin liralık bir den: Yıllık kongremiz 14-11-930 
lır.Kazanç , •• milkiyet gibi insanların Hiikllmet, bunlardan 120 kişi- masraf kabul edilmiştir. cuma günü saat 14 te Darülfü 
ruhları içine işleyen müe.,eseleri sök- lik ilk listeyi dün komisyona nun büyük konferans salonun-
mek, baştan ıesi çııo.rtınaktan daha bil<\irmiştir. Maarif müdür muavini da açılacaktır. 
zordur. Onun için ihtilatci terbiye Ye T · t b j • Kongreye, ilk, orta, yü'5sek 
telkin D"etotlarırun Ru•yada verdi·•i azmına eyanname en de~işti zümrelere mensup İstanbulun 
semereler, bizim bazmedilmeıi çok ko İstanbul 12 A.A. - Muhte- Yüksek muallim mektebi bütün muallimleri iştirak ede-
lay müessesemiz için da~a kısa .. za- !it mübadel~ komi=onu katibi "d" · l' • · · d' bile~•ktı'r. Şı'mdı'ye kadar yenı' manda ve daha bol olacagına şuphe . . • . -: • mu ur muavın ıgıne tayın e ı- ~ 
edilemez. umuım1ı gınden teblıg olunmuş- len maarif müdür muavini Naci fislerini doldurmıyan arkadaşla 

lıte bilhasoa halk yıi\mlı!nru terb;- tur: 1 B. el'an eski , ·azifesine devam rrrmzın bunu o gün kongre met 
ye etmek ve yeti!ti~~~ i~in komşula ıo Haziran 1930 tarihli An- etmektedir. Maarif müdür mua halin.de ikmal etmeleri müm-
runızm kullandıgı ihtılalcı metotları k k l · · · . . • . . kündür. 
tetkik ettim. ~ra . mu ave. e~amesının yır- ı vınlıgıne hır zat tayin edilince- - - - ------- ---

. alkan. ı:ı;~liy.e nazırlarından biri j mıncı maddesınıı: ( A) fıkr.asın y: kadar mumaileyh işleri ted-
bız· demıştır kı: da musarrah ahkama tevfıkan vıre devam edecektir 

- Ben bohevik değilim; burjuv~- 1 İstanbulda bulunan ve Türk ta- . 
yım v~ zen~inim. Komünist hareketi ! b" ti · 1 · 1 t hl' R Hukuk fakültesinin 
ne kar!ı !cebir alanlardıuıım. Fakat ııy.e m ıaı: 0 an e a ı . um-
hiç ~üphe yok ki, bu ihtiıalden bir çok ' lar ıle me7kur mukavelenın 10 
yeni müeHeseler kalacaktır. En akıllı uncu maddesi mucibince avdet 
millet i§te arta kalacak olanlann ne hakkına malik bulunan kimse
olduğunu önce anlayıp sezerek ona l T'. ki d hir d t t b 1 
göre hazırlanandır. ere ur ye .a. ın e .. s an u 

Son tarihlerinin her ıayıfasında bi mıntak<ısı hanemde mutesarrıf 
ribil'lerinin bab11 genç Ru•larla Türk oldukları emval ve emlake mı.. 
!erin tanı!maları lazımdır. Osmanlı kabil muhtelit komisyon mari-
imparatorluğu Ruıya yüzünden bat- f t'I t · t 'l kt' B 
b ba ... ,. b'l kom•us e ı e azmına verı ece ır. u-ve "''""'"6' zaman ı e S' unun . • . . 
ne olduğundan haberi yoktu. nun ıçın, yukarda zıkredılen sı-

150 milyonluk komıu memleketin nıflara dahil bulunan kimseler 
inki§af harrketlerini günü gününe ta- lazım gelen izahatı havi merbut 
kip etmemek. Türk münevverleri için l'd k' ta "f t d · · d d 1 cürümdür. · pusa a ı n a . aıresın e o 

Falih RIFKI duracaklan tazmınat talepname 

Bir küstah 
Çarşıkapıda Karamustafapa

şa camii müezzini Abdullah Ef. 
dün gece ezan okumakta iken, 
oradan geçen ve Eminsiran ma
hallesinde oturan Ömer, dini 
tahkir ettiği cihetle polisler ta
rafndan yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Desgahtar ile pişirici 
Kasımpaşada Yahya Cemal 

Beyin fınnmda pişirici Kadri, 
desgfilıtar Ahmet Ef. nin evinin 
camlarını taşladığı gibi, kendi
sini de ağır surette yaralamış
tır. 

Metresini tehdit etmiş 
Kasımpaşada oturan kazan

cı Mehmet, eski metresi Mariyi 
tehdit ederek cebren evine gö
türdüğünden hakkında tahkika 
ta başlanmıştır. 

!erini almak üzre 10 Evh'.ll 930 
dan itibaren Muhtelit Mübade
le Komisyonu bürolarına müra
caata davet edilmişlerdi. Tazmi 
nat talepnamelerini henüz tev
di etmemiş olanların bu talep
n<>melerini en kısa müddet zar
fında Muhtelit Komisyon büro
larına getirip vermeleri lüzumu 
alakadarların nazarı dikkatine 
vazolunur. 

İhtar: 
Eski talepnameler, eksik ol

duğundan, nazarı itibare alın
mıyacaktır. 

Henüz etabli vesikası alma
mış bulunan istida sahiplerinin 
de talepname vermeleri icap e
der. 

Tazminat talepnameleri mec 
canen tevdi edilecektir. --40.000 küsur drahmisini 

çalmışlar 
Taksimde Roma otelinde o-

Çantayı kapıp kaçmış turan Artist komisyoncusu Yu-
Koskadan geçmekte olan E- nan tebaasından Apostolos efen 

!eninin elinden çantasını kapa- dinin caketi cebinde bulunan 
rak kaçmakta olan sabıkalılar- 40,400 drahmi ile '25 lira Türk 
dan Nazmı yakalanarak tahki- parası meçhul bir yankesici t ara 
kata baslanmıstır. fmdan aşınlımstır. 

tedansanı 
Huh· ~ultesi pazar günü 

akşam ı ıvazda bir tedan-
san verecektir. Tedansana mü
derrisler de da,·et edilecektir. 

Hukuk talebe cemiyeti 
Hukuk fakültesi talebe cemi

yeti yeniden faali yete geçmiş
tir. Umumi kongre gelecek cu
ma günü Türkocağında yapıla
caktır. 

Kongrede reis ve idare hey' -
eti intihap edilecek kitap mese
lesi halledilecek ve talebe birli
ği mevzuu bahsolacaktır. 

Gümrükteki sahipsiz eşya 
Gümrük ambar ve antrepola

rındaki sahipsiz eşyanın uzun 
müddettenberi devam eden tas
nifi bitmiş gibidir. 

Şimdi iş gümrükler heyeti 
teftişiyesine intikal etmiştir. 

Ambar ve antrepolardaki sa
hipsiz eşyadan mühim bir kıs
mı noksan, bir kısmı da çürü
müş ve bozulmuş olduğu halde 
bulunmuştur. 

Ambar ve antrepo memurla
nnm bu eşyaya dikkat etmesi 
ve vaziyetlerini daimi surette 
mafevk makamlara bildirmesi 
lazımdır. Muhtelif defterler ve 
kayıtlar üzerinden bu eşyanın 
ne vakit ambar ve antrepolara 
girdiği hangi memurlar ve amir 
!er zamanında ambarda kaldığı 
tesbit edilmektedir. 

Gümrük hey'eti teftişiyesi 
hazineyi böyle on binlerce lira 
zarara sokan memurları müdde
iumumiliğe verecektir. 

Sulıanıhmet 5 inci sulh hukuk 
hllimli,lt!nden: 

Sirkecide Ankara caddesinde 167, 
165 numaralı dUkkAnın üstündeki 
odada mukime iken 24-10-930 ta• 
rihindc ölen lşke.,becl Aposto\ kt· 
rısı 'e Panıyot kızı Atlnının tere· 
kesine mahkemece vazıyet edilm~tir. 
MUtevelfaıı mumalleybanln ılıcak vı 

borçlulınnın alacık ve borçlannı 
ksyt \e beyan zımnında tarihten 
itibaren nihayet bir ay zarfında Sul
tanabmet beşine! sulh hukuk mıh· 

keme•ine müracutları ilAn olunur 

Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden: 

Mektehi miz talebesinin ikin· 
ci taksit tedris ücretlerinin 20 
teşrlni~:ıııi 1930 tarihinden iti
baren alınmasına başlanılacaktıt 

YGzde yirmi tenzilAttan istifade 
edenler memur veya mütekait 
olduklannı resmen tevıik eder 
vesaiki ibraza meeburdurlar. 
Taksitin alınması kanunuevvelin 
ilk haftası nihayetine kadar de-
vam edecektir. 

l\IÜZA YEDE lLE SA'I11Ş 
2 ne! teşrinin 14 Uncti cuma 

günü sabah saat 10 da Büyükadad• 
Kumsal caddesinde, Kumsal nhıımı 
nihavetinde 56 nıımaralı sabilhanedc 
mevcud ve müteveffı Hindiye efendi 
vercsesine ait gayet güzel e~yal • 
müzayede suretiyle saıılacalcıır. Ho· 
kiki lngiliz mamıılan pek zarif yaııık 
oda takım~ Psalti fabrika.>ı mamulaıı 

diger iki adet mükemmel yatak oda 
talamlnn, yemek odası için büfe, 
drcsuvlI, masa ve sandalyalor, çini 
sobalar. aynalı ve ıynasız dolaplar, 
hasır >alon takımı, renkli ve kesme 
bakara >U takımları, lngiliz bronez 
karvolalar, digcr karyolalar, bronzlu 
oyun masası, havli muşambalar, renkli 
porsılen çinilerle müzeyyen lake ÇO\ 

mas&5t, her nevi perdeler ve s:ıir 

eülİ beytiye. Aııadolo ve Acem 
halı .. ., seccadeleri. Pey silrnlcrden 
100 de i 5 teminat alınır. 
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• ~iiseı1inli ienüs sa~nnları 
Dünyada mevcut tualet sabun· 

!arının en birincisidir. 
Baştaki kepekleri izale eder. 

Kireçli ve acı sularda fevkı· 
ilde köpOrllr. Cildin tarıvulnl 
ıaubafan ve vaktinden evvel 
buruşmasına mini olan yegAne 
aıhbl 11bundur. 

Böttln cihan ıergllerlnde altın 
mıdalye ve diplomalar Jı:azan

llllftır. Flıtı 20 kurut olup bil· 
cUmlı acu ve ıtriyat depolarilL 
eczanelerde aanlu. 
Depozlteri: İstanbul Bahçe 
Kıpı Evliya Zade Nureddin 
ecza ve ıtriyat deposudur. 

•· 
Hilaliahmer Istanbul mer .. 

kezinden: 

E~ya piJangosn kesi~esi 
HllAllahmer aan'at evi eşya piyangosu. 15-11-930 cumartesi 

g(lnll HUtliahmer /stanbul merkezi bina,ında çekilecektir. 
---

lstan~nl ~Onırutleri ınu~af aza ınu~ur u~ 
~nn~en 

ı- Mettkibi muhafaza için motör malzemeleri 20 gün müd
letlcı ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

ı- Sartruıme sureti musaddakalaı Ankarada Gümrükler 
...evamn müdürlüğün.de ve !stanbulda da Muhafaza müclüriye
inden almabileeektlr. 

S- İsteklilerin şartnamesini alarak ve %7,5 teminat akçe 
'f!Ya Banka mektubile bera:ber 20 ikinci teşrin 930 tarihine mü
:.adif perşembe günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde müte
;ekkil satın alma komisyonunda hazo- bulunmaları. 

Tekir~a~ vil8Jeti asına fi~anlı~t nıü~üri
Jetin~en: 

iktisat vek!leti celllesln den alınan emir Uzerine inşası m t:.va
lı:aten tehir edllen Solak çeşme mevkllnde yapılacak 2391-0 lira 

80 kuruş bedeli keşifli Fidanlık binasının inşasına ahiren \ cka
letl l\lüşarinlleyhaca emir buyurulmuş olduğundan olveçhile S teş· 

rinisanl 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf 
osullle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmı •hale olan 23 
teşrinisani 930 pazar gününe kadar bu baptaki keşi! evrakı ve 
şartnameyi görmek ilzre komisyonu mahsusuna mliracaat eyleme· 
!eri ve ihale günü muktazi evrakı müsbiteierile ve % 7,5 
nisbetlnde pey akçesini hamilen gelmeleri i!An olunur 

Gelibolu : 11 numaralı jandarma 

efrat mektebi müdüriyetinden: 

Tahsilde bulunan mektep efradının olbaptaki şeraiti veçhile 
yedi aylık ihtiyacı olan 122 bin 112 kilo birinci nevi ekmek 
mübayaa edileceğinden takarrür edecek bedelin haddı IAyikı gö
rtilduğü tak-:lirde 80· 1 f-9.30 pazar gün ti saat on beşte ihalesi icra 

kılınmak üzre l· 11·930 tarihinden itibaren bir mah müddetle 
ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konul'TlUŞ oJ·luğundan 

tr.Jp Olanların şartna'lleyi görmek ve bir suretın. almak üzre 1 1 
numaralı jandarma mektebi karargAhında miiteşekk"I münakasa 
ve ihale komisyonuna muracaatlarl ve verilecek teklıfnamekr ile 

teminat vesıtiklni vakti muayyeninde komisyona tevdi eylemeleri 
UA.n olunur. 

Askeri fabrikalar 
müdürlüğünden: 

u. 
10,000 küsür lira bedeli keşifli merkez fişenk Fabırikasma 

Jir poligon binası yapılacaktır. 
Yukarda yazılı inşaat kapalı zarf usulile 4-12-930 tarihinde 

;aat 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi almak 
için 20 kuruşluk pul i1sak etmek suretile İstanbulda Tophanede 
Askeri san'atlar mektebine, İzmirde Halkapınar Silah tamirat 
hanesine Ankarada satm alına komisyonuna müracaat eyleme-
leri ve vakti muayyenden evvel zarflarını komisyona tevdi 
eylemeleri. 2998 

Toton inhisarı umumi nıu~irli~in~en: 
2000 Adet tesviyeci zımpara kAğıdı. 
l 000 ,, marangoz ., ,, 
250 ,, sünger 

Nümunelerl idarede me\ ut bu iiç nevi levazım pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin teminat akçelerile beraber 19 teşrinisani 
1930 çarşamba günü saat l O da Gala tada mtibayaat koınl,yonuna 
müracaatları. 

Deniz levazım satınalnıa toınisyouun~an: 
30,000 kllo· ekmek 4 K. evvel 930 saat 10 da ihale edilecektir. 

8,500 ,, uğıreti 4 ..., 930 ,, 15 de ,, .,, 

2,000 ,, kuzued 4 " 930 ,, ı 5 de ,, ,, 
Heybeliada deniz harp ve deniz lisesine 930 mali senesinin 

ikinci altı ay için olan yukarıda yazılı bir kalem ekmek ve iki 
kalem et ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

Hizalarında yazıldığı veçhile 4 kAnunuevvel 930 tarihine tesa
dUf eden perşcm be günll saat on ve on be~te yapılacak açık mü
naka .ılarda teklif edilecek !iatlar muvafık görüldi.ığü takdirde ihale 
edllcceklerinden ş.'lrtnamesini almak isteyenlerin her glın ve ver
mek ı terenlerin munakasa gün 'c saatında Kasımpaşada de~ 
levaı::ım ~tın alma komısvonuna milracaatları. 

---....- ~-

><><><><><><><><><><~e'.X)(:><>r::x>c:><>:~>e< 
Müteahhitler ve gazete muhabirleri her halde 

REMiNGT~N 
P~RT4TiF YJZI M4KiNELERiNi 
intihap' etmelidirler. En sert iklin,Jerde 

bile Remington portatif makinesi daima 
yazmap;a müheyyadır. • 

•><><>< Batlıca Tlcarethanelerde satılır. Xı<>~ 

Istanoul ~~ınrü~leri nıulıaf aza nıu~irliğin~en: 
1 - Cümnık muhafazasının 4 numaralı muşurıun bazı tgml-

r:ırı 2 ı ı;iin müddetle açık kırdırmaya konulmu~tur. 

2 S1rtn ıın. nın tasdikli suretleri gümrükler muhafaza Müdilr-
iin ·ı :ılın:ıcaktır. 

3 1 kr iscddi biçilmiş bedelin yüzde yedi buçup;u muvak· 
kar guı cı nı Jeri ile bırlikte birinci kanun 3 üncü çar~amba günü 
sa:.t ı.+ 'c ıı ııh:ıf<ız;ı müditiıeıinde kurulacak satın alma komi-

i.lnmaları. 

, 

~ . levazım ve me-
bani mü ürlüğünden: 

P. T. T. ihtıyacı iı;ın 10,000 kilo nışac1ır kapalı zarf usulü ile 
mtioıakasaya konulmu~tur. 

:'lh,,-ı.ık:ısa 31 kn"ıınucHel 930 tarihine müsadif çarşamba gü
nııdıır. Taliplerin ~artnanıeyi almak için her gün ve münakasaya ı 
iştirak için de teminat ve teklıfnamclerini havi ve usulli dairesinde 
kapatıimış zarilarını ynmi ır.ezkurcla saat on dörde kadar yeni 
posı.ıhancde komhyon riy:ısftİne tevdi eylemeleri. 

İstanbul Ticaret müdürlüğünden: 
lst•nbul ~!üskir•t aıPille:i ccmivetinin ld"'e h ,-eti intihabı 15-11-930 

cııma·te<i günü s'ıat 14 ten 16 ya kadar Galata, Tünel arküı eski posıaha· 
nıodaki co.~iyet me i<ezlnde v•pıl:ıc"~' aUkadu:ı llA•ı olunllr. 

~Drı::mımm::=:!".i~==-~m=:Aıı:::ırm~L.A.~I 
Satılık ev No. 217-229, Fener caddesi Siv

rikoz mahallesi, Cibali (vapur iskelesine 4 da
kika mesafede) 4 kat 5 oda 1 mutfak 2 hela 
3 sofa ve bir daraçayı müştemildir. Bedeli 4 
sene ve 4 taksitte verilmek şartile 6000 lira 
satış pazarlıkla 22 teşrinisani 930 cumartesi 
15 Dafterdarlıkta (R-381) 

~eniz levazım satınalına tonıisJonun~an: 
32,000 kclo sığır ~ti 1 Kapalı zarf u ,ıJi!e 4 kanunu 

5,000 ,, koyan eti evvel 930 tarihine mii>udif per-
2,500 ,, kuzu ., şcmbc giinti saat 14 de ihale 

720 ,, hmik,iz koyun eti l 0dilect"tir. 
Deniz tPlebc ve efrat ve hastalar• ihtipcı içın kfoıınunvel 

lptİJas•ndan ~lııyı~ nibavetinc kadar altı ay zarfında 11,nacak dört 
kıık'n et mur ka,ııya kc;,n nuştur. 4 kılnunuevh' 9 U ta·L:ı.ne te
sadd ede'I pc. şem'ıe günıı saat 14 de k~pa'· zarlla teklif edilecek 
fiatlar muvalık go u düğu tahdirde ıhale edileccğiııckn şartnAmc

sini almak ı tcycn~erln her gün ve \ermek isteyenlerin ihale günü 
ve s:ıatında Kasımpa~ada deniz leı·azım satınalma komisyonuna 

müracaatları. 

lstan~ul nıentul tı1nıetler ve kanı~iJO Bor
sası ~onıiserli~in~en: · 

Mersin liman işleri Türk anonim şirketi tarafından çıkarılmış 
ve bedelinin yüzde altmışı tahsil olunmuş bulunan her biri yirmi 
beş Türk lirası itibari kıymetinde sekiz bin hisse senedinin İstan
bul menkulkıymetler ve kambiyo Borsası muamele salonunda 

alınıp satılmasına müsaade edilmiştir. 

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 

TRlebe için yaptırılması muktazl 127 takım elbise 4 kAnunu 
evvel 930 tarihine mUsadlf perşembe günü saat 1 S te ihalesi ya
pılmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Şartna· 
mesini göİ-mek içln her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin 
dt yevmi ihalede Gümüşsuyunda kAin mekteblmizde müteşekkil 
komisyonumuza teminııtı muvakkate makbuzu ve ticaret odası 

vcsikalarile ıı;elmeleri. 

Sultanahmeı 2 ncl Sulh hukuk 
hlki mllğlnden: 

Müddei Hüseyin eftndlnln mu
kaddema Yemişte hasır iskelesinde 
arabacılar ıokığında altmış öç numa· 
ralı büber dükk4nındı muldm Ömer 
Lütfü efendi aleyhine ikame eylediği 
1?50 Hu alıcılı: davasının 11-9-030 
tarihinde mUdduNbln ıabslllne ka
rar verilmiş ve lklmetc&hının meç-

hullyeıl huabile 8 gün zırhnda tem
yizi dava edebileceği malum olmak 
üzere • başkAtlp lbbırnamell mıka· 
mına kaim olmak Uzere llAnı keyfi· 
yel olunut. 

Devredilecek ihtira boratı 
Kutuların lmltsı bandrollınmıaı 

ve ellsall hususlarında müstamel 
makinelerin donanlmlerlno dair. hak
kındıld icat için Sanayi mlldUrlytıl 
umumiyesinden lıtlh•al edt:mlf olan 
1?8 Teşrlnbani 1928 tarlb vı 704 
numerolu ihtira beran hakkında bu 
kere başkuını ferağ veyahut icarı 
verllecegiaden mezkOr lbtlrayı 
aatın almılı: veyahutt lıılcar 

etmek arzusunda bulunan zevatın 
lstanbul Yenipostahane arkasında 
Aşır efendi kütüphanesi caddesinde 
Türkiye Han No 18 22 de mukim 
vekili HANRI WALTER !STOK 
Ef. ye m'\Jracaat ıylemolerL 

SEYRISEF AIN 
Merkez acınta: Galatı küprli 

Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; SJrkecl'de Mühürdar 
zade hını altındL Telefon lst. 
2740 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 14 teş

rinisani cuma 10 da Galata 
rıhtımından kalkarak Ça · 
nakkale, lzmlr, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, A!Aiye'ye uğrayarak 

Mersin' e gidecek ve dönüşte 

aym iskelelerle beraber Taşucu, 
Anamor,a uğrayacaktır. 

Dalyan l\larmaris yolcu 
ve yükü gidiş ve ı;elişte Fethi· 
ye' de aktarma suretile alınıp 
verilir. 

(KARADE:'ilZ) vapuru 13 
teşrinisani perıembe akşamı 

Trabzon ikinci postasına. 

(KONA) vapuru l 4 teşrini· 
sani cuma 1 O da Mersin pos
ta~ına Galata rıhtımından kal
kar. 

Trabzon İkinci 
postası 

(KARAD!<::'llZ) vapuru 1 S 
teşrlnis:ıni perşembe akşamı 

Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu, Samsun, Ün ye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

pazar iskelesile Rize, Of, 
Trabzon, Polathane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsıin, lnebo
lu\a u~rnyarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GE.LIBOLU) vapuru 1 :! teşri

nisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımıııdan kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Eozca 
adaya gidecek ve döı:üşte 

Çanakkale Upsekl Gellboluya 
uğrayarak gelecektir 

lzmir sür'at nostası 
(Güicemal) vapuru 16 teşrini 

sanı pazar 14,30da Gala ta 
rıhtımından kalkarak pazartesi 
ıabahı lzmlr'e varır ve çar
şamba 14,30 da lzmir'den ka 
karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhıınt ruevcuc-
~ur. ' 

Karadeniz postası 

TürkiJB ~:::ı~~sn~~ Per~enı~e 
günü sMt 22 de Sirkeci rıhtımın

dan hareketle (Zonguldak lncbo. 
lu, Gerze, Samsun, Ordu, Gire-

sun, Görele, Bliyükllman, Polatha
ne, Trabzon, Sürmene, Rize, Ma
pavri, Pazar, Ünye ve Hopa) ya 
azimet ve ayni iskelelerle Fat· 
~aya ugrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 

11nda Mizan Oğlu Han No: i 
Telefon lstanbul 854 

1 SADIKZADE BIRADERLERu 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
VF. LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
varuru p gtlnll 

ı 6 teşrinisani azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından harckctlo 
(Zonıı;uldak, lncbola, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve Rizeyc azimet vo 
avdet edecektir, 

Vefa Bozası çıktı 
Gümüşhane Defter

darlığından: 
Askeri anbarlarında mevcut kullanılmamış külliyetli otomobil 

IAstikleri otomobil yedek a!At ve dinamo ve büyük küçük kıt'· 
ada motörleri ve hurda halinda yaylar ve otomobil 2~ teşrinisani 
930 tarihine müsadif cumartesi günUnden itibaren taliplerin arzıı· 
suna göre toptan veya perakende pazarlıkla satılacağından tııliple· 
rin müracaatları. 

Fevkaladd Hey' eti Umu
miye içtimaına davet 

Kilimli kömür madenleri Türk Anoniın 
Şirketinden : 

rar vermiştir. 

İçtima: İstanbulda Yeni c!' 

mi civarında kain İş hanınd~ 

Meclisi idaremiz, 8 Teşrin
sani 1930 tarihinde münllit 
celsesinde hissedarlar hey'eti u
mumyemizi 14 Kanunevvel 930 
tarihine müsadif Pazar gününe şirketin merkezinde saat 
sureti fevkaladede içtimaa ka- aktedilecektir. 

oııd3 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Maden kömürü işleri leten veya vekaleten içtima~~ 

Türk anonim şirketi ile birleş- hazır bulunmaları ve hisseJeriJI 
mek hususundan ibarettir. !il.aka! bir hafta evvel şirlı:et 

Ticaret kanununa ve esas merkezine tevdi ile mukabilifl· 
mukavelenamemize tevfikan sa de rey puslası almalan IüzuJll~ 
hibi rey olan hissedarların asa- rica ve ilan olunur. 1 

Fevkalade hey' eti umu
miye içtimaına davet 

Maden kömürü işleri Türk Anonim 
ketinden : 

. 
şır-

Meclisi idaremiz, 8 Teşrini- nüne sureti fevkaladede içtinı3 

sani 1930 tarihinde, münakit davete karar vermiştir. 
celsesinde hissedaran hey' eti İçtima: Ankarada şirkttl· 

merkezi olan Türkiye İş Bar.~' 
umumiyemizi 14 Kanunuevvel sı binasında saat onda aktedil 
930 tarihine müsadif Pazar gü- cektir. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 700,000 liralık tahvilat ih 1 kavelenamemize tevfikan sahi· 

racı, bi rey olan hissedarlanmızın a· 
2 - Sermayemizin 300,000 li- saleten veya vekaleten içtinıad3 

ra tezyidile bu maksatla ihraç hazır bulunmaları ve bunlard~ıı 
olunacak yeni hisse senetlerinin hamiline ait hisse sahiplcri111ıı 
bedelinin kilimli kömür maden- hisselerini laakal bir hafta e•l' 
!eri Türk Anonim Şirketi ile bir ve! şirket merkezine tevdi jJe 
leşmeye tahsisi ve bu hususda mukabilinde rey puslası alı:nal• 
icabeden tedbirlerin ittihazı ve n lüzumu rica ve ilan olunur. 
esas mukavelenamede laznn ge- Esas mukavelenameı:nizdt 
len tadilatın icrası hususların- icrası !azınıgelen tadilat hak1'Jll 
dan ibarettir. da meclisi idaremizin teklifi 3' 

Ticaret kanununa ve esas mu ' yrıca nan olunacakur. 

r
Kadın zarııfetlnin ıazımı gay· 
rl müfarikl dolayısile de ipek 
illeri harablden kurıardı.1h 

için çok iktisadi bir açtır. 

Sıhhat ve içtimaı muavenet 
vekaletinin mllsaadcalle. Hiç 
bir turlQ mahzuru aıhhlıl 

yoktur. 
Her eczane ve ecza de

polarlle ıtriyat mllğazalann-

-ikranıiJel i ~ilnıece 
Halledenlere 

100. lira 
Hem bir kaç dakikanızı ho,Ç• 

g~çırmek hem de bu vesile il.• 
küçük te olıa bir istifade teın10 
etmek isterseniz fU cetveldeki r•: 
kımlann yerine birer harf kovarak· 

13 1 141 9 5 11J 
J 

21 23 24 8 1 28 i 

6 23 I 6 21 10 -~ 

adresine heman gönderiniz. Ad· 
reılnlz okunaklı olsun göndere~· 
ğinlz Uaila yukarıdaki cetveli e 
lllve ediniz. Zira kolaylık otın•~ 
üzere (1) rakımının (•) h•r. 
olduğunu ve cetveldeki dördflnC~ 

l 
rakam~ birinci rakamı ;lördUoC 1 yerine koymanız llzım ge!dlgfn 
arzedellm. Halledenlerden birin· 
clye 25 Udnclye 10 altı zate b•· 
şer, on altıncıya kadar !idi•'• 

1 
otuz beşinciye kadar birer u;; 
takdim edecektir. Hilrmetlertıııı 
kabul bururunuz efendim. # 
• 

Tafalllt lçla Sirkecide M.ey-
moaot •anı altında acontalıtınal paa arayınız. -
.mOracaat. Tolefoa:fıtaabal 2154 .... Ç••&m•••k••d

amaşırcı a ın 

NAiM VAPURLARI 

.zmir-Mersin 
Lüks ve sür'at postal! 

ADANA npuru 
teşrlnlsanlnlD 

18 p b gün!i 
ücü erşem eakşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Çanakkale, İzmir, Sakız, Küllük, 

Bodrum, Rodos, Fethiye, Antalya 
Alliye ve Mersin e azimet ve 
avdet edecektir. 

TafsUAt için Galata, gümrük 
karşısında, Site Franşez hanında 
'12 numarada umumi acantalı
ğına müracaat Telefon Beyoglu 
1041 

aranıyor 

Aydı 15 lira ücretle 3 çamaşır.:. 
alınacaktır. Talip olan banımlınn 

Nufuı tczkereı~ hüsnühal varakaları 
ile Beşlkıaşta Balmumcuda Dumlu· 
pınar yatı mektebine mUracaatlan · 

lstanbul UçttncU icra memurlu· 
tundan: 

Maltepede Bahçe ıokağında iS 
numarada Bahriye Hanıma 

Saadet Haaım ve fCrlklerlne bor· 
cunuzdın dolayı Emnlyet sandığın
daki 450 lira pey akçe.inin haczedil 
mlş olduğu lkamctglhuıızın meçhu· 
ltyetl dolavıslle ve lcr& ve iflls 
kanununun 92 ncl maddesine tev· 
!ikan llben tebliğ olunur. 

1 Jeıı: 
lstınbul 3Uncü icra dalres n .ıı· 

Bir deynln temini btifası için ııı ,. 
coz bulun•n 17 6 ı ıeyrl•cfer nutll ~· 
ralı Falkonnayiı marki kapalı 01. 

· 1" S<1 
müstamJ bir adet oıo:ııobıl · 9 

ü afıt 
nln 24 !incU pazartesi gtln ı.ınel 
buçuktan 10 buçuğa k.a.lar ı J• 
arttırma usulile Tak•im meydanın 
satılacap;ı ilAn olunur. ~ 

·················~-····· ddi" Mes'ul M:;dür: BurJıaııe 


