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NUSHASI 5 KU UŞTUR 2- Tayyare plyankosu lç:n 2- HlkAy• 
yeni bir ı>llO.n ı ~- Rrı ı 1 

~ırk~~isiplini 1Js ve isciler tein Fırkada bazz esaslar hazırlanıyor 
1 I>ısıplin, medeni hayatın baş- ---='---------='-...:.'----------'-----_..;=--------------------------------------·-----------1.ca bir nizamıdır. Disiplin, bir 
~~rrin müttehit ve mütesa-
1111t hareketini icap etmek itiba
b' e en büyük bir kuvvet mem
I aldır. Bir zümrenin ve va bir 
d~k;mın faaliyetinde e~ evvel 
~ U~unülmesi Jiizım gelen cihet, 
.kirlerde ve amellerde bu tesa

lliit ve birliğin teminidir. 

l:ıisiplinin şekil ve mahiyeti; 
~ahail!ı tatbiki olan zümrelerin 
u:rı s.eviyelerine göre ?e$i~e~i
·ı · llıç şüphesiz asken dısıplin 
; ' fıı'ka disiplini arasında bir 
~rk vardır. Esasen disiplinle
l'ın en müessiri en devamlısı şu 
~ta, fikre ve nlhayet ayni mef
·.~ye karşı olan muhabbete is
tınat edenidir. 

Fırka nizamnameleri, prog
r~lan, fırka disiplininin temi
~ hususunda lazım gelen esas
arı vazederler. Bununla bera
'ler, fırka şeflerinin şahsi otori
telerinin de disiplini temin hu
~l!sunda büyük tesirleri van.ır. 
Prestijleri, adalet hisleri ve iyi
' kle, fenalıgı temyiz ve yerini 
takdir ile di ğerini tevbih husu
ı:l~da gös terdikleri hassasiyet 
dısıpJinin en sağlam temellerin 
en biri olan muhabbeti doğu

'Ut. Böyle şefler, zümreleri yal
~~z fikir ve kanaat ile değil, ~y
d ı zamanda his ve muhabbet ıle 
ı e sevkederler. Bilhassa fi~ir 
l!susunda henüz istikrar temın 

'derniyen memleketlerde, bu 
ncıktanın büyük bir ehemmiyeti 
~ardır. 

b Bizde, cemaat hayatında ve 
ıı hayatın icap ettiği ahlakta, 
~tzu ettiğimiz terakki seviyesi 
henüz hasıl olmamıştır. Fırka 
lıaYatına ise, yeni girmekteyiz. 

\l hayatın inki5afı için ilk 
art: fertlerin milli mefkfire ve 
~ilmi menfaat namına, ken<li 
~susi fikir ve menfaatlerini bir 
k •ara bırakmalan ve bu suretle 
afndi'lerini manevi bir inzibat 
it tına sokmalarıdır. Eğer fert, 
ııı:ndi fikrini, menfaatini, umu
• 

1 ınefkure ve menfaat ile telif 
~llıkanını göremezse, hareketin-
1,rsamimi olmalı ve zümre ha
/1tıde kalmalıdır. Kalmazsa, 
a;ırııre onu almamalı ve yahut 
f llıış ise, çıkarmalıdır. Yoksa 
~a içinde bir nevi anarşi ve 
h zgunculuk hasıl olur ki, bu ni 
z ayet onu yıpratır, ve kuvvetini 
ilafa uğratır. 
tıı··Mernteketimizde ve bahusus 
Ilı lttıevver zümre içinde, aldığı
en't. ~e:biye netices~ ola~ak, 
1 dıvıdıialızm ve egoızm bıraz 
aııa intişar etmiştir. 

b :Sizde hemen her fert başlı 
! aşına bir fırkadır. Müayyen bir 
ltkaya intisap eder, amma gene 
~lttı içinde bile bir taraf teşki~ 
'itıııekten ha.Ji kalmaz. Halbukı 
~ası iman,vatandaşların doğru 
Ilı 1\ doğruya refah ve saadeti, 
lıt eıtlleketin terakki ve inkişafı 
() alakadar olan bir akidedir • 
~da laubalilik, iki yüzlülük, 
~· arsızlık ve hodbinlik caiz de
l 11dir. Bunun için inkılap fırka
~~r: Önüne geleni, ve her istiye-
1~ ıçJerine almazlar. Çünkü, bu 
teh~nar ~cin, içinden fe:efülmek 
~· lıkesı de vardır. Faşızm, ken 
~fırkasına alacağı aza için, u
İh ~ sitaj ve tecriibe devrelerine 
~i tıya c; aöstermektedir. Bolşe
~~ de bövle yapıyor. Bunun 

"JCbi asi kardır: 

qı lınanı ve disiplini tam bir 
k. llıre, dağınık ve miltebellir fii
l~tleri olmıyan büyük kalabalrk 
a~a. da.ima hakimdir. Yeni inki

rıı etmekte olan fırka hayatr-
~:a lzı tanzim ederken, bu nokta
ı{' daima göz önünde tutmak 
zıın geldiğıi kanaatindeyiz. 

ZEKl MESUT 

Türk . Yunan misakı bu 
hafta tasdik ediliyor 

Yunan hariciye encümeni başvekilin 
izahatını dinlemek için içtimaa çağrıldı 

Dostluk misakı teslihab bahriye ve ticaret itilafları 
çarşamba günü parlamentoya veriliyor 

l ,
~ ........... ,_,_,_,_,_,_,_,_ .. I -· .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. "' 

lBir muvaffakıyet 
Cenupta 35 kişili 

bir çete imha 
edildi 

Tahdidi teslihat müzakeratı pek 
mühim bir safhaya girdi 

Tevfik Rüştü Bey, noktai nazarımızı tasrih etti 
Amerikanın teklifini muvafık buldu 

ve 

Fransız murahhası M. Massigli, hariciye vekilimizi otelinde ziyaretle 
uzun ve mühim bir mülakatta bulundu 

MARDİN 14 (Milliyet)
Vilayetimizin Nusaybin ve 
havalisinin azılı ve canavar 

- eşluyasından olup seneler
( denberi buraların huzur ve 

sükfinun ihlal etmekte bu-
Atina, 14 (Hususi) - Büyükj lunan Mahmut partisi reisi 

Hariciye encümeni, pazartesi! Ali Ahmet , Ahmet İsmail 
günü içtimaa davet edilmiştir. 

1 
.. 33 avenesi ile birlikte bilmü-

Yunan Başvekili M. Venizelos 
M M'h 1 k sademe meyyiten elde edil-

ile Hariciye nazın. · 1 a a ~ I · mişlerdir. Bu otuz, otuz beş 
pulos, Ankaradakı seyahat-len 

1

, 
ve orada imzalanan mukavele- J[ kişilik müsellah çetenin ta-
ler hakkında izahat verecekler- ı ı·[ kip ve tenkilinde vali Talat 
dir. Yunan Hariciye nazırı M. - Beyle takım kumandanı Sa-
Mihalakopulos, Türk - Yunan [ lih Beyin büyük himmetleri 
misakı ille ticaret ve ikamet ve 1 görülmüş, berikisi de bizzat 
teslihatı bahriyeyi tahdit muka [müsademeye i ştirak etmişler K 
velelerini, çarşamba günü mecli J dir. Vilayetimiz halkı bu şe- l( 
si meb'usana etvdi edecek ve ririnA ve avenesinin bu su- lt 
bu münasebetle irat edeceği u- ı retle tenkilinden fevkalade il 
zun nutukta, bu muahdelerin ' memnun olmu~lar ve adeta X 
akdile Balkanlarda ve Şarkı ka 

1 
şenlik yapmışlardır. ~ 

ripte yeni bir devir başladığı • ··"'"~-ı=ıı=::~::=ocıı • • • • ii 
nı söyliyecektir. Hariciye nazı ı M d • 
rmdan sonra, muhtelif siyasi a rı t 
fırkaılar rüesası söz alarak nok- 1 

Tahdidi ttslihat komisyonu içtima halinde X işaretli Parls sefirimiz Mantr, ++ işaretli zat ta Bern 
st/lr/m/z Cemal HOsnO Btydlr 

Aym 6 ısındanberi müzake- neşet etmektedir. Bazı memle- taraftar olduğunu, fakat sanayi 
relerine devam eden ihzari tah- ketler vardır ki kuvvetleri tah- memleketi olmıyanlar hakkın
didi teslihat komisyonu bir ne- dit edilmekle beraber seferberli da mühim istisnalar lazım gel
ticeye varmak için çalışmakta- ğini daha çabuk yapar,fabrikala diğini, aksi takdirde teslihatın 
dır.İsmindende anlaşılacağı üze rını hemen askeri bir vaziyete tahdidi gayesi mühim engellere 
re ihzaıi bir mahiyette olan bu ifrağ edebilir. v. s. Sinai olmı- çarptığını ve bu gibi istisnaları 
müzakeratm gayesi bütün dev- yan memleketler lehine bir ta- olmıyan tahdidi teslihat siste
letlerin iştirakile toplanacak o- kım bulmak lazım ~lmektedir. minin tehlikeli olacağını söyle
lan umumi tahdidi teslihat kon Türk hey'eti bu hususta tek miştir. Hariciye vekilimiz Ame 
feransı icin zemini hazırlamak- lifatta bulunmuştur. rika fikrinin muvafık olduğunu, 

tai nazarlarını izah edecekler- # k • 
di~ütiin siyasi fırkalar rüesası! Çarşamba g/1n0 misakı parltımentoya ongresı 
nın hükfimetinin hattı hareke- tevdi edecek olan M. Mlhalakopulos 
tini ve mukaveleleri tasvip ede dükleri hüsnü kabulü ve ihtilaf 
cekleri muhakkak görülüyor. namelerin muhteviyatını aıı;lat-

M. Venizelos, Selanikten av- rnışttr. M. ~a_ı:ı~ Anastas~yo, 
det eden Cümhuriyet birliği fır Yunan Başvekilını .elde . ed.il!n 
kast reisi M. Papa Anastasiyo- neticeden ve aktedılen . ıhtıla!
nun şerefine bir ziyafet vermiş namelerden dolayı tebnk etmış 
ve Ankardaki seyahatinde, gör tir. 

Fırka içtimaında mühim 
müzakereler 

Teşkilata memur heyetler, pazar
dan sonra kareket edecekler 

Murahhasımız M. 
Adil B.in beyanab 
İspanyollar Türkiyeye 

büyük muhahbet 
gösteriyorlar 

doğrudan doğruya tahdit usulü 
ttr. ' . . . . CENEVRE, 13 (Baı mu- ile bütçe tahdidi sisteminin mu-

Tahdidi ~eslı~~t ı~ı~. h~~kesı.n harririmizden) - Harp malze- adil iki şekil olarak tesbitini ve 
kabul edebılecegı bır olçu, bır mesinin tahdidi ehemmiyetli milletlerin bunlardan birini inti 
esas bulmak müşkil olduğunu münakaşal;:ra sebep oluyor.Mal hapta serbest bırakılmasını tek 

1
, kimse gizlemiyor. Fakat mev- zemenin doğrudan doğruya, ya lif etti. 

cut müşkilata rağmen elde edl- hut harbiye bütçeleri vasıtasile Fransız murahhası M. Mas
lecek neticenin milspet olması- tahdidi veya her iki şeklin bir- siğli dün otele gelerek Tevfik 
na çalışılıyor. Böyle bir esas den tatbiki hakkında karar ve- Rüştil Beyi ziyaret etti ve uzun 
bulmaktaki müşkilat her mem- rilecektir. müddet görüştü. Tevfik Rüştü 
leketin cografi vaziyetinden tu- Bu sabahki celsede Tevfik Bey akşam yemeğine İtalya ka

ı tunuz da iktısadi, sinai vaziyeti- Rüştü Bey Türkiye noktai na- tibi umumisi Marki Paulucciye 
'\ 1 ne göre şeraitin değişmesinden zannı izah ve her üç sisteme de davetli idi. 

Ankara, 14 ( Telefonla ) - ve bu esaslar etrafında azadan
Gece yarısı- Halk fıraksı teş- bir çok zevat, mütalealarını be- l 
kilat heyeti bu akşam da İsmet yan etmişlerdir. 1 istizah Yeni Rusya: 4 
Paşanın riyasetinde dört saat- Öğrendiğime göre vilayetler-! : 
lik bir içtima akdetmiştir. de teşkilata memur edilmiş he 

İçtimada çok ehemmiyetli yetler, pazardan sonra hareket ırı. • .._,.....,....ıı 
müzakereler cereyan etmişt!r· edeceklerdir. 

Dahiliye Vekili bu 
gün cevap verecek 

Teışilat veintihabat encümenı- M k d kaılan ·· · · · " · · er ez e encumen aza 
nın tanzım ettıgı rapor ve nı- . . d r e 
zamname ve program encüme- lanı fa~lıyetl~.nne ev~'.11 .. ey.~: .. 
nin raporu ile iş ve işçiler en- ceklerdır. Luzum goruldugu 
cümeninin hazıı:ıladığı esaslar takdirde bu azalar, müşterek 
büyük bir alaka ile dinlenmiş içtjmalar akıt-edeceklerdir. 

Muallimler birliği kongre
si çok hararetli oldu -

llk mektep muallimleri, maaşlarının az
"lığından ve haremden şikayet ettiler 

Musllhlddln Adil Bey 

Madritte beynelmilel hukukıi 
dare kongresine hükilmetimiz 
namına iştirak ve evvelki gün 
şehrimize avdet eden Müslihad

Müzakere pek hararetli 
olacakbr 

din Adil Bey kongre ve mesaisi ANKARA, 14 (Telefonla)-
hakkında bi~ şu beyanatta bu- Meclisin yarınki (bugünlrü) iç-
lurunuştur: , timar çok hara 

"- Madrit beynelmilel huku 
kı idare kongresi, hukukı idare retli olacaktır. 
kongrelerinin dördüncüsüdür . İçtimada Fethi 
Birinci kongre 1910 da Brükse Beyin istihzahı
de, ikinci kongre 1918 de Brük na, intihabat 
sel de üçüncü 1927 de Pariste hakkındaki tak 
inikat etmiştir. ririne Dahiliyt 

Son kongreye Türkiye hiiku- Vekili Şükrü 
meti tarafından ben memur e- Kaya B. cevaı 

dilmiştim. verecektir. 
M3'1rit kongresine 17 devlet Mecliste veri 

resmen istirak etmiş.tir. Murah lecek cevabır 
haslarından büyük bir kısmını 

Serbestçilerin iı hukuk adamları, bir kısmını da 
diplomatlar teskil ediyordu. tihapta kazan-

k · · ·· ::)ük.rü Kaya B . Madrit sefaretimiz başkatibi ma ıcın m vraca-
Behcet Şefik Bey şahit sıfati le at ettikleri vesait ve vaziyetlere 
kongreye iştirak eylemiştir. işaret edilerek H . Fırkasının 

Kongfe mesaisi için Ayan sa- dürüst, hükumetin bitaraf hare-

~=~iı~r~~!s ~~il:I1e~1;: !~~=~:a~ ket etti ği izah olunacak ve buna 
sına söz verildikçe evvelemirde delil ol .ırak yeni fırkanın kazan 
muzika tarafından o devletin dığı yerler gösterilecektir. 
marşı çalınmış ve hazurun m<>. rş 
!arı tamamen dinlemiştir. 

MOSKOVA 
Çankaya yokuşunu hrmanan dibi yeşil sanklı 

bir külah tasavvur ediniz : 
işte bu sokaklarda melon şapkanın verdiği his ! 

Falih RJFKI 

Rusyada spora azamt ehemmiyet ver//mekttdlr 

24 eylül dokuz buçukta Moskovaya 
vardık 

lej 8zalarını ziyaret, ıs da Rik<.f Yol· 
da~ı ziyaret, ıs de ziyaretlerinin ıad• 
ait 20 de Hariciye Komiıerinin ziyaff 
ti, 22 de komiserler me.:liıi reisi Ri. 
kof Y oldatın ıüvaresi . ., 

• * * 

Rusyada nakliyat çoğalmıstır; va· 
gon adedi iıe bu nisbette arlmanı•!· 
tır; onun için bizim gibi tam vaktin
de iıtaıyona gelmek rasgele bir tCY· 
dir. Trenlerin bir, iki, bet altı aaate 
kadar geciktiği sık sık görülür. Dışarıda büyük bir asker ve halk 

Bir hariciye memurundan dinle- kalabalığı var. Asker Tevfik Rü~h· 
dim: lstalin Kafkasyaya giderken gar Beyin önünden geçerken, kumandan 
!ardan birinde treni durdurmuşlar; yüksek sesle: 
vagondan biri inmiş, ıebebini ıormuş: - Yaşasın Türkiye. Diye bagırı

- Patates trenine yol vereceğiz, yor ve bütün askerler, geçiş bitince • 

J 
1 Dünkll kongrede bulunan muallim/erden bir grup 

apon veliahti An- 1 İstanbul muallimler birliği Kongrenin küşadı 

Kongre altı encümene tefrik 
edilmiş, her encümene bir hüku 
met murahhası riyaset eylemi~ 
tir. 

• Birçok hatipler ve bu me
yanda Antalya meb'usu tarafın 
dan yapılan menfi propaganda
lar hakkında tenkitlerde bulu-

demiıler. ye kadar bir ağızdan: "'horra,, çağırı· 

Trende lıtalin olduğunu ıöylemit yorlar 
ve iıtaıyon kumandanı ile onun ya- iri boylu, İyi giyinmit ve saf iam 

k dün saat 14 te Darülfünun kon- -Kongreyi açıyorum, bütün 
araya geliyor 1 ferans salonunda ilk senelik kon arkadaşlara muvaffakıyetler te-

' gresini akdetmiş, çok hararetli j menni. ederim, dedi, ".e he:( e~i 
~ AN~ARA, 14 - Kanunu- ve münakaşalı olmuştur. umumıyeye kongre dıvanı ıntı
J0 el nıhayetlerinde Ankaraya Kongreye 400 den fazla mu- habı yapılmasını teklif etti. Re
ilh~on veliahti gelecektir. Veli- allim iştirak etmiştir. Ruzname yi işaıi ile kongre riyasetine 
'ılı- ~z. Gazi Hazretlerinin mi- mucibince evvelii eski idare rei- Köprülü zade Fuat B. ve katip
tildırı olarak bir müddet Anka- si Hamit B. kürsüye gelerek tiklere de Yusuf Agah ve Bedri 

a kalacaklardır. kongreyi açtı ve:, <Devamı beşinci sahifede} 

Ben üçüncü encümene ri
yaset ettim. Kongrenin tetkik 
ve münakaşa ettiği meselelerin 
başlıcaları şunlardır: 

Büyük şehirlerin idaresi, be
lediyelere verilecek muhtariyet, 
nezaretlerin çalışma tarzları, 
tevsii mezuniyet, devlet hizmet 

(Devamı 4 üncü sahifed"' 

nulacaktır. 

Yeni fırkaya bazr meb'usla
rın daha girecekleri ve iki fırka 
reisi ve katibi umumilerinin Ga-
zi Hazretleri riyasetinde bir iç
tima yapacakları haberleri sala
hiyettar mehafilce tekzip edil-

nına gitmişler; lstalin: aıker. 
_Ne yapayım, bu ıırada patatesin Zaferden hemen sonraki Ant:aro 

faz] h · · b ~bi, caddelerde otomobilsizlik göz< benden a e emmıyetı varo cevıı •· d ki d 1 k 1 
01 

vermit çarpıyor; ura ar a ya ruz te at ı 

1. d ki ğ ba ufak arabalar var. E ım e pro rama kıyo<dum. . _ 
T vfik R .. t" B · ·ı R d - Fabnkalarımız traktor ve kaın-e Uf u eyı aag ayıp uaya a . · ki · 
yalnız kalıncaya kadar etüt yapnıak- yon yeti§tirme e mı:_~g~I. . T ".kaıleı't 
lığını mümkün olmıyacak. Moskovo ne zaman sıra ge~ec~ıı;ım .bılmıyor uz 
ve Leningrat aünlerimizin hiç bir sa . Faka~ kalabalıgı ıki !"'iyonu a~ar, 
ati bo' değildir. ı,te birinci giin: "12, ı bır §ehırde, at ara~aaı. ıle ~<>)aşmak 
ıl te Haricive Komiıerliiinde Kol- (Devamı Besıncı aahıfede) 
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T asarr~f h~ftası ismet Pş. HARICf HABERLER .. 
nın nutKu ıle başlıyacak Balkanların sürüncemede kalan işleri 
Darülfünunda. camilerde halka yerli 

mal için konferanslar verilecek 
Romanyadan muhaceret eden içtima pek hararetli 

olacak 

f2 Kanunuevvelde başlayacak beş yüz artmışo.-. 
olan yerli mallar haftası ıçın On nsenede sanayi işlerini 

Hakeme mi müra .. 
caat edilecek? 

emlak meselesi 

İngilterede hükumetin vazi-
Umumi harpten sonra lıalii ' yeti az müşkil değildir. Amele 

lıer zaman mü§kilat arzeden bir hükumeti birçok müşkiHl.t kar
meselede bazı memleketler ara- şısındadır. Geçen gün liberalle
smda yapılan muhaceretlerİll bı rin istinkaf etmesi sayesinde 
raktığı p~r~zlü işlerdir. Biı kı~ 1 muhafazakarların 250 reyine 
s~m ~ra~ı bır d~vletten b~şka b:J karşı 281 reyle düşmekten ken
rme mtı~a~ ettı. Or~dakı ahalı [ dini kurtarabilen Mac Donald 
de yerlerını terkedıyor. Fakat kabinesinin ,ıaziyeti gittikçe ne
çıktıkları memlekette_ malla.rrm l zaket peyrla ediyor. Buna tahsi3 
bı.rakıyorlar. O topraga yenı sa- ettiği başmakalesinde "Temps" 
hıp olan devletle bu mal .salıip- ı t · ' ·· l d" k" 
l . d . h 

11
. .. .. gaze esı ezcum e ıyor ı: 

erı, arasın a ışte a ı sururıce , "U • k · d 
med kala b 

· 1 B . 1 mumı no taı nazar an, e n ır mese e. u nu- . . 
susta misal aramak için uzağa J ımpara~orl~k . konferansı ıle 

hala 

Bilvasıta tahdit 
teklifi 

Cenevr.e 15 (A.A.) - Tah
didi teslihat ihzari komisiyonun 
da harp levazımının tahdidine 
ait müzakerat esnasındaM. Mas 
siğli '. bilvasıta tahdidin lehinde
ki Fransrz tezini teşrih etmiş ve 
netice olarak mütehassıslar ta
rafından tavsiye ed;Jen usulle
rin eyice tetkik edilmesi zarure 
tinden bahseylemiııtir. 

Türk hey' etinin fikri 

-------
Bütün istizahın vereceği netice ne olaca 

Dahiliye Vekili resmi zabıtlara, raporlar 
müstenit izahat verecektir 

Ankara, 14 ( Telefonla ) -
Yarınki Meclis içtimaınm pek 
hararetli ve heyecanlı olacağı 
ve meraklı sahnelerle karşılaşı 
lacağı kuvvetle zannedilmekte
dir. 

Belediye intihabatında uğra
dığı büyük hezimetin intikamı
m almak maksat ve gayesile 
muhalif fırkanın tevessül ettiği 
bu istizahın vereceği netice, 
Serbest fırkanın bir defa daha 
tam bir mağlilbiyeti olacaktır. 

Dahiliye vekili Şükrü I{a 
Beyin yarınki celsede resmi Z 
bıtlara, raporlara ve rekaınla 
müstenit izahatım müteakıp 
fırkası meb'uslarmdan bir çok 
n kürsiye· gelerek intihap da 
!erinde belediye intihabatı 
larındaki müşahedeler~nı a 
bir lisanla ifade edecekler, ~ 
haılif fırkanın tevessül etti 
gayri meşru ):ıarekatı vak'a 
misalllerle teyit ve tekrar ed 
ceklerdir. 

gitmeğe ne hacet?.. J ~uh~e~ıt .~ındıstan . konfer~sı 
Türkiye_ Yunanistan arasın- ışlennı bıtırmeden bır kabme 

buhranı yahut az çok derin bir 
tadilat yapılması müşkil görül
mektedir. Bu iki mühim mesele " 
den yolun temizlermesi lazım- ~ 
dır. Yüksek mekamlardaki si
yasi şahsiyetler arasında tebed
dülat yapmak için memleketin 
fikren tam hurriyetine malik o
labilmesinde buna lüzumvardır. 
Büyük Britanya'nm umumi si
yasetinde yeni bir istikamet ver , 
mek için katiyyen icap eden in

'. apılacak muazzam hazırlıklar 200 milyon liraya çıkacağını 
ı~ın Ankaraya giden ve dün ümit ve tahmin ediyoruz ki, "' 
avdet eden milli sanayi birliği memleketin esas ihtiyacatrna 
idare heyeti azasından bir zat tekabül edecek, bazı lüks ve 
dün bir muharririmize atideki demir sanayii müstesna olmak 
izahatı vermiştir: üzere her şey memleket dahi-

CENEVRE, 15 A.A. - Tah 
didi te~lihat ihzari komisyonur 
da muhtelif murahhaslar, hük 
metlerinin noktai nazarlarını 
teşrihe devam etmektedirler 

Hamdullah Suphi Beyi 

" - Başvekil İsmet Pş. Hz linde temin edilmiş olacaktır. 
yerli mallar haftasını Türk Fabrikalarımızın muamele · 
ocağında bir nutuk irat buyura vergisinden başka hiç bir ~ıkın 
rak küşat edeceklerdir. Ayni tısı yoktur. O da hazirand~n 
günde burada Darülfünun kon itibaren yani beş ay sonra kaldı 
ferans salonu ile Galatasaray li rılacaktır.,, 
sesinde de içtimalar yapılacak Yeni bütçede dab ili mamulat , 
tır. 12:' Kanunuevvelden 19 ka- ve ihracattan muamele vergisi 
nunuevvele kadar devam eıl.e- kaldırılması dolayısHe 6 mil
cek olan yerli mallar haftasın- yon liralık varidat çıkqrrlmış

konferansı 
Ocakları Reisi, dün ocakta 

labalık bir kütle 
huzurunda konferansını verdi 

ka 

Ankara, 14 ( Telefonla ) - min Beyin ve <lig.er büyük ş 
Türkocaklan merkez heyeti irlerimizin altına iptal daıng3 

reisi Hamdullah Suphi Bey bu- basıldığını hatırlatarak dif!, 
j , gün ocak salonunda kalabahk milletlerden misaller getirdi 

da bütün camilerde halka kon- tır. 
feranslar verilerek irsadatta bu İthalat ve ikrazat üzerindeki 
lunulacaktır. Yerli ni'aHart hal- muamele vergisi ipka olunmuş 
ka her tarfta teşhir etmek üze- tur. 

; j bir ocaklı kütlesi hu,.urunda hiç bir milleıttıe kimsenin bÖY 
1 konferans verdi. Konfet ansta miMl şairlere hakaret etme• 

i ı Fethi Bey, refikası ile birlikte cesaret edemediğine eheı 
ı hazır bulundu. yetle işaret eyledi. 

' Ocak risi, kendi sahsına vıı 
1 Alkışlar arasında söze başlı- olan isnatlara avdet ederek lJO 

re büyük tertibat alınacak, Sa- Muamele vergisinin kaldırrl
nayi birliği veTicaret odası müş ması fabrikaların sür'atle inki
tereken yarından itibaren bu hu şafmda amil olacağı, 10 sene 1 
susta faaliyete geçerek yerli zarfında en iyi ve lüks kumaş
mallarm teşhir edtleceği yerle- ların bile memleketimizide ya-
ri tesbh edeceklerdir. pılacağı temin edilmektedir. 

' , tihabatın icrasrnda mücadeleye 
girişmek için de buna lüzum var C 
dır. Fakat son haftalarda amele ' 
hükilmeti için artık eskimiş ol- f; 
manm neticeleri bilhassa ~aya
m dikkat derecede derin görün 
mektedir ve an1eli surette kabi
nenin ömrünii yeni senenin ilk 
aylarına kadar uzatmak kabil • 
olup olmryacağı sorulabilir. Yal 
nrz işsizlik buhranı artmakla 
kalmıyarak amele firkası beledi
ye intihabatında da çetin bir 
muvaffakiyetsizUğe oğramıştır. 
Son belediye intihabatının ~eti
celeri mahail! vaziyetlerden mü 
nbais olmakla kalmayıp sırf 
siyasi mahiyette efkarı umumi
yetle derin bir hareketi göster
mektedir." 

Bulgar hariciye nazırı M. Bıırof 

Fransız murahhası M. Massig/i 

Türkiye murahhası, bilavasıta 

tahdidin gayri sına'i memleket
ler lehinde bir tadil yapılmak 
suretile tashihi icap edeceğini 

beyan etmiştir. Bulgaristan, şa

yan Hamdullah Suphi B. oca- larrn çirkin bir iftira olduğtlll 
ğın tarihinde dahilden ve haric kendisinin şimdiye kadar 
·ten gelen isnat ve iftiralara, uğ bir ticaret işinden on para kll. 
ratıldığr müşkilata birer birer zanmatlığru ocağın başında b 
temas etti. Hamdullah Bey tün şahs! menfaatlerinden uz 
"Resiırıliay,,da Şair Mehmet E- icıılnTP'"'" e;.:,,1,.,.1· 

Eşyanın vazedileceği vitrin- Daha şimdiden kumaş ihtiya da mübadeleye müteallik mese
ler içinde en ziyade muvaffaki- cımızın yüzde yirmi otuzunun leler sulhün aktinden yedi sene 
yet gösterenleri tefrik için bir yerli mallarla temin olunduğu geçtikten sonra son zamanlar-
vitrin müsabakası açılacaktır. muhakkaktır.,, da halldilebildi. 

En iyi vitrin tertip edenlere Bunun gibi şimdi Bulgaris-
h d . d"l k ·· f b "k ı İngilterede Ziraat e ıye e ı me uzere a rı a ar tan ile Romanya ıve gene Bulga 
komisyon emrinde külliyetli LONDRA, 13 A.A. - Avam ristan ile Yunanistan arasında 

yanı memnuniyet hiç bir sistem Ag· aog~ lu Ahmet 8. Gazi Hz.ni isti~ b:ı 
bulamamaktadır. Komisyon, 3 
teklif reye koyacaktır: bilavası- ve Sonposta hazırlıkları 
ta tahdit, yahut bütçelerde tah Ankara, 14 ( Telefonla ) Gazi Hazretlerinin seyaha~ 
dıdat icrası veyahut her iki şık- Ağaoğlu Ahmet Bey, bundan rinde Adana ve Mersine de ıı 
kın tevhidi. Müzakerat esnasın- sonra Sonpostaya makale yaz- ramalan ihtimali kuvvet!idtf 
da kont Bemstorff, teslihatın mıyaoağım, Türk ocağında ifa Bunun için bu iki vilayette il 

miktarda eşya bulunduracak- kamarasında et, domuzyağı, yu sürüncemede kalmış mesele/er 
!ardır. Bütün fabrikalarımız en murta vesaire gibi gıdar madde- vardi!" .... >num1 Jıarpten sonra 
zarif mallarını vitrinlere koya- Jerin memleket dahilinde istih- Bulgc..• • .:> tanın bir kısım erazisi 
..:aklar ve süsliyeceklerdir. lak edildiğinden fazla istihsal Romanyaya, bir kısım toprağı 

"Temps" gazetesi bundan 
sonra amele frrkasnun İngilte
re<le belediye intihabatında en 
ziyade amele mıntakası olan 
yerlerde bile mağlfıbiyete oğra
dığım ilave ederek diyor ki: 

Sinemalarda filimlerle propa olunduğunu nazarı dikkate alan la Yunanistana geçti. Terkedil 
ganda yapilacak, Ankarada ba- Ziraat nazırı, Ziraate yarayacak len erazide yaşıyan Bulgar!arm 
sılmış olan tasarrufa ve yerli araziden istifade edilmesini na- bir kısmı yer!.erini bırakıp Dul
ınallara dair reklamlar umumi tık bir pro.ie teklif etmiştir. Mcz garistana muhaceret ettiler. l(a "Mac Donald kabinesi libe
yerlere, kahvelere, her tarafa kur projede, arazinin ziraate /anlar da ka/dr. Kalanlar h;ıkkrn rallerin muzaheretile iş başında 
tevzi ve talik olunacaktır. tahsis edilmesi ve ziraatin vasi da ekalliyetlere müteallik taalı- kalmağı ümit edebilirdi. Bu tar 

Halkta yerli mallara karşı bir mikyas dahilinde icrasını te- lıütler vardır. Mes!'lenin bıı saf zda bir tertip yapmak üzere li
çok intibah ve rağbet vardır. minen bir korporasyon vücude hası başkadır. Fakat yerleı-iri berallerle intihabat ic;in bir ıs
Esasen yerli mamulat bir çok getirilmesi mükafatlar ve hara- terketmiş olanların brraktrkla- Iahat projesi y.apıldığı bildiriii
noktalarda ~~rupa mallaru:ı lar ihdası ve küçük ziraate tes- . rı mallar yüzünden çıkan ihti/M' Y?.rd_u. ~akat lıber~l. fırk~sı da 
nazaran faıkiyet kazanmaga h"lA .. "lm . d . d'l /ar uzadıkça uzamıştır Bu/aa- buvuk bır buhran ıcındedır. Di
başlamış,trr. Yerliler hem daha 1 at g?sten esı. erpış e ı - ristan ile Romanya ve. Yuna~is ge; taraftan M. Baldwin muha-
Llcuz hem de tek tük istisnalar mektedır. Sabık Zıraat nazırı , k . . ' M G · b · · · · l" tan sulhu imzalıyalı beri tam on xaza ar frrkanm reısı olarak ip-
bariç olmak üzere daha sağlam · uınnes, u pro1enın ışsız ı- k f k dır. ğe çaresaz olmak için takip edil- sene geçmiştir. Böyle oldui{ıı a edildiktenberi ır anın birli-

. .
1 

· b" mış pürüzlü mesailin hala ğ"ini tesis için çalışılmaktadır. 
Yerli mallar aleyhindeki pro- mek ıstenı en gay~t ganp kır~- halde arada umumi harpten kal Eğer buna muvaffakiyet hasıl 

pagandayıAvrupa fabrikalarx ile sul olduğunu ilen sürere re - kat'i bir tasfiyeye tabi tutulama l • h · t"h b · 
muamelesı· olan, uzun vadeli dini teklif etmiştir. 0 ursa sag cena ın ı a at mıi-

ması bu devletlerin münascba- d l · · · ek · · · · b" 
kredilerle aldıg"ı üç liralık k:u- Fransız parlementosunda ca e esme gınşm ıçın ıyı ır 

t 
tında vakit vakit gerginliklere vaziyette bulunmuş olacaktır." 

maşları on beş liraya sa '.1 ba- PAR S, 13 A.A. - Meb'u- sebep olmaktan geri kalmamak 
zı terziler yapıyorlar, san meclisi, harici siyaset hak- tadır. Romanyadaki Bulgar em- Hindistan konferansı 

Bunlardan bir kısınma yerli kındaki müzakeratına bugün öğ laki haciz altındadIT. Yunanis
!{Umaşlardan iki nümune birisi leden sonra devam etmiştir. M. tan, terketmi5 olan Bulgarlarda LONDRA, 13 A.A. - Yu
Avrup.a malı diğeri yerli malı Doriot, komünist fırkanın tami bıraktıkları maliar üzerindeki varlak masa konferansında M. 
diye gösterilerek tecrübe yapıl- rat ve tahdidi teslihat muahe- haklarmı alamadık/arından şi- 1\'Iac Donald, meclisin krral-İm
mış, bunlar Avrupa malı deni- deleri hakkındaki fikirlerini teş kayetçidir. paratora karşı ihlas ve minnet
~en. kumaşın dah-ı. iyi oldu~u:ıu rih etmiştir. Mumaileyh, Young Bu mesele ha// edilirse Bal- tarlığını beyan eden ve İn_gilte
ıddıa eder.ek.: - Zaten b~z~ıı: planının iflas etmiş olduğunu kanlarda umumi harpten kal- re'nin Hindistan'daki faafiyeti-
memleketımızde bu kadar ıyıfıı söylemiştir. mış ve senelerderıberi sürünce- nin bu memlekete muhtariyet 
y-apılamaz!,, demişler!. L' .. f b . d b k 1 · ı ı bahşetmek•en ı"baret olduCiun 

Halbuki iyi dedikleri kumaş ıkor a rıkası me e Ira •1 mış çetın mese e e:: ' 
0 

u den biri de ta s fiye edilmiş ela- iHl.ve eyliyen bir karar suretinin 
ta yerli malıydı. Müslcirat inhisarının yaptırmakta caktir. reye konularak kabul edilmesi-

Hangi terzilerin bu asılsız id oldug'u likör fabrik•sı bir ay scnrn · 1 · 
H h ld Y B k ·ı· nı ta ep etmiştır. 

dialarda bulundukları tesbit e- faaliyete geçecektir. İhzarat ikn•c.l 0 • er a e unan aşve 1 ı -:!ilmiştir. dilmiştir. Fabrikanın ikmalini mi.ite- M. Venizelos Bulgaristan İle Sovyet gazetesi ne diyor 
Maamafih biz bu gibi çürük akıp · alil.t başlıyacaktrr. Likör fab maziden kalma .şu meseleyi de MOSKOV A, 13 A.A. İzves-

propagandacılara karşı tama- ika ııns ba•lar başlamaz memleketi kapatıp iki devletin münasebatı tiya gazetesi, Londra'da topla-
r 51 1 e • · b" fh k k · · İ f men müsterihiz Çünkü halk ha mize hariçten girmekte olan likör it nı yenı ır sa aya oyma ıstı nan ngiliz Hint kon eransının 

kikatı anlamış, yerli mamillat halatı artık ıu·· u kalmıyacag·ı tc- yor. Pek tabiidir ki, Bulgaristan hiç bir neticeye varamryacağını 
na zm db /"dh"d"' aleyhindeki sözlerin doğru min ediliyor. -~ u medseken

1
m a a. zıya .e su ve Hint burjuvalarının bir ihti-

olmadığı tecrübelerle tahakkuk Müslcirat idaresi likör için bu sene runceme ; a ma~c~~ ıstemıyor. lale meydan vereceği mülaha-

et:n . stir külli miktarda meyva satın almıştır .. RomanY.a nı~ d.a ı.tı.lafa. yanaş- zasile lngiltere'nin önünde bo-
. ı., • - ld b b Yerli malların gittikçe daha mıyacagını ıc ıa ıçm ır se ep vun evmiveceiYir.i va7Ivnr. 

ziyade rağbet bulması en iyi İ L A N yoktur. Onun için bu ihti/afla-
mukabeledir. rm kat'i bir tasfiyeye tabi rutu-

Bundan beş sene evvel fahri Bayburt Çoruh Un fabrika- Tarak intaç edilmesi, aksi tak-
smın mütehassıs bir uncu usta- dirde hakeme müracaat edi/e

-:aların muamele vergisi bir sına ihtiyacı vardır. Talip olan- rek alınacak karam her tarafm 
.nilyon liradan ibaretti. Halbu- 1 . d" k d h . f ı"tba etmec~ı· beklenivor. 
ki simdi fabrikaların muamele arın şım ıye a ar angı a- -
vergisi 5 milyon lira tutacağı brikalarda çalıştıklarını ve kaç SOFYA, 13 A.A. - Harici-
tahmin ediliyor ki, bu kadar ver li~a maaş~a. fabrikamızda ~.alışa ye nazırı M. Burof, gazetecilere 
;i tahakkuku için 80 milyon bıleceklennı beyan e_tıne~ 1:1zere ı vaki olan beyanatında demiştir 
liralık iş yapılması lazımdır. (Bayburt Çoruh) Şırketı ıdare, ki: Romanya'da bulunan Bul-
Şu erkama göre sanayi mu- meclisine müracaatları ilan o- gar emlakine mevzu haczin ref'l 

am la ·· l nur 

müsait bir safhada devam et
mektedir. Pek yakın bir zaman 
da eyi bir neticeye varacağını 
umit ediyoruz. Yunanistanla ce
reyan eden müzakerata gelince, 
iki hükumet arasında temaslar 
devam ediyor. Bulgaristan, bi
latazminat emHl.klerini terke
den Bulgarların hukuku mese
lesinde musrrdır. İcap ederse 

ayni sevryeye getirilmemesi tak de eylemiştir. zırlıklar 'başlamıştır. 
dirinde tahdidi teslihatın müm- İbrahı" m Tali B. geldi Adana ve Mersin vilayetle 
kün olamıyacağını beyan etmek t.d 
suretile siyasi mahiyette bir ha Ankara, 14 ( Telefonla ) - valilerile_ bele~ye. reisle~ ., · 
dise çıkarmıştır. M. Massiğli, Şark vilayetleri umumi müfet- na beledıye daıresmde ?ır. 1 

d 
meseleye müdahale ederek bu tişi İbrahim Tali Bey geldi. İs ma aktetmişlerdir. Ictın13 
hususların komisyonun kapan- tasyonda Dahiliye müsteşarı ta Gazi Hazretlerinin teşrifleri d 
masından evvel ariz amik tetkik rafından karşıilandı. layısile yaprlacak merasim lı 
edilmesini talep etmiştir. İzmit valisi hakkındaki nuşulmuştur. 

tngiıterede de~iryolları iftiralar s Amerika müsteşarı 
LONDRA 13 AA _De- ANK~RA, 14 A.A. - on 

miryollarr ku:rıpany~l;rile de- günlerde Iz~t _valisi h~k~nda M. Klayn İzmirde 
miryolu amelesi sendikaları ara · Yarın .ga_ze~esmın ya __ zdıg~ ısnat t' 

1 
k b f d M ft 1 İZMİR, 13 A.A. - Miit1._ smda ücurat meselesi hakkında açı . ır ı tıra ı:. u en er a- ıı-

yaprlmış olan mütareke müdde leyhınde kanunı takıbat yapıl- hidei Amerika hükumetleri 
ti münkazi olduğundan iki taraf maktadır. . caret müsteşarı M. Klayn. re~ 

·· ·11 · b Son Posta aleyhıne dava katinde İstanbul ve Paris attadt 
mumessı en ugün görüşmüş-! d" p İ S kommersiyalleri olduğu h~ 8 er ır. atronlar, hasılatın cid- MARD N, 14 A. A. - on bugün öğle vakti vapurla tir!l 
di surette tenakus etmiş olduğu Posta gazetesinin 8 Teşrinisani ııı 
nu ileri sürmekte ve ücretlerle nüshasında Palu kazasından çe- nrmıza gelmiştir. Vali nlll1

1 
e 

mesai şartlarının tadili için bir kilen "Yanıyoruz, yakılıyoruz!" Polis müdürü ve Vilayet ti_~rv 
pHl.n vermeğe amade bulunmak serlavhalı haberin muhbiri ile müdürü, Ticaret odası reısı 
tadırlar. Amele mümessilleıi. I bu haberi neşreden gazete ale- umumi katibi, sanayi v~ Jlle a 
bu teklifleri nazarı itibara alma yhine müddeiumumilikçe görü- müdürü ile ticareti bahrıye ı:rı .. 
ğı ve bir cevap vermeği vadet- len lüzum üzerine takıbata ba'S- dürü, gümrükler başıniid~ , 
mişlerdir. Konferans 3 saat de- !anılmıştır. borsa komiseri, borsa , r~i~f~ 
vam .etmişti;,. Riva>:ete nazar~~ fktısat vekaletinde Amerikan konsoloshanesı sendıkalar, ucretlenn tenkısı nile Türk ve Amerikalı h'.r•; 
tekliflerini reddetmişlerdir. Şa- yeni teşkilat tacirler tarafından istıl> 
yet müzakere bir çıkmaza gire- Ankara 14 _ lktrsat veka- edilmiştir. M. Klayn ve arJı:adıi 
cek olursa, ihtilafın evvela muh leti bir te~kilat kanunu hazırla ları, ticaret ve sanayi od~~!llf bıl 
telit bir komisyona ve müteaki- maktadır. Bu münasebetle veka yaret ve gösterilen hüsnu l>~ye 
?e~ ali bir mahkeme ~a,?i~etini lette mevcut müsteşarlıklardan den dolayı ızharı me~Ull~ 
ıktısap edecek olan millı bır en- birinin kaldırılması, orman u- etmişlerdir. İktisadi vazıyet 111 
c~e~e ha_vale edilmesi ihtimal mum müdürlüğünün mülhak kında İngilizce olarak haZı!\ld 
dahılindedtr. bütçe ile idaresi umum müdiri- nan muhtıra M. Klayne ıe ş 

Çin ve Rusya yetlerden bazıla~m birleştiril- edilmiştir. Akşam, M. !{la~,. 
MOSKOV A, 13 A.A. - Şan mesi de tasavvur edildiği söy- refine bir ziyafet verilecektl 

ghay'da Controsoiouz ticaretha lenmektedir. Vali ve Ticaret müdiranı !1:ae 
nesine bomba konulduğu hak- Orman kanununun iktrsat kadar memurin ve koınıs dif· 
kındaki haberleri mevzuu bahse encümeninde müzakeresine de de ziyafete davet edilmişler rl 
den lzvestiya gazetesi diyor ki: devam edilmiştir. Kanun yüz M. Klayn yarın ayni vaPtlelı 
"Çin makamatının Sovyet tica- elli maddeliktir. Şimdiye kadar şehrimizden müfarakat edeC 
rethanelerinin normal şerait al- 35 maddesi tetkik edilmiştir. tir. • ; 
tında çalışmalarına eskiden ol- Kanunda ormanların tasar- Maarif vekilinin teftıŞ 
duğu gibi temin edemedikleri ruf meselesinin halli, ormanlar :M:ll 
veya etmek' istemedikleri anla- da hayvan gütmek hakkındaki ANKARA, 13 A.A. _. vo 
~ılıyor. Bunun delili de beyaz tekayyüdat, köy ehalisinin inti- arif vekili Esat Bey, A~~arıı de 
Rusların yalnız Mançuri'de de- fama ait maddeler hilafı nizam civar mekteplerinin teftışı11e b~ 
ğil, fakat binnefis Çin'de bile ahval hakkında cezalar, orman- vam etmektedir. Vekil BeY ~ 
Sovyetlere karşı yaptıkları ha- ların sureti muhafazası, hudut- yanatında, muallimlerin şa{dıı~ 
reket ve tecavuzatın hiç bir ma- !arının tesbiti, teşçir işleri tama takdir mesai sarfetmekte 

0 
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arp 
Maluller 

, Malul ve hasta 
~()lislerin tasfiyesi 
l>Hsı d .. b" ıt v er arasın a vucut, un-

~t ~ Sihhat noktai nazarından 
ll Sfiye yapılacaktır. 

1<ıt hu hususta gelen emre naza 
tırclı:er kaza merkezi doktorları 
~ı-tı kazalarındaki, gerek na
~erdeki bütün polis memur 
"1;1\ 1 nıuayene edecekler, bun
~ &'h arasmda malfil olanlar ve 

: hı. vaziyeti bozuk bulunan 
>,ıCsbıt edilecektir. 

t, b· <11(\!iyeti tahakkuk edenle
{~ ır nıiktar ikramiye verile-

! 
rJtrllleslekten ihraç olunacak
ll . 

l\a. il nıuayeneye yakında baş
~ Ce.ktır. 
[orn-ob_i_lli_i_k_i prens 
.stanbula geliyor 

~~er Halim ve Stalli ismin 
\c~si Mısır, digeri İngiliz 
ilı-tıı <ını kıral isine mensup iki 
t~,g Otomobille devri alem se 
~ •tın t t ka. e çıkmışlard ır. ki prens 

maliillerinin 

tı~t ç güne kadar İstanbula 
e ıı Cklerdir. 

~İret~nsler iç in Perapalasta iki 
'l'j azırlanmış ve hizmetçi
~~~elmişlerdir. Prenslerin bu 
~~İl.o~ereye gidecekleri ma!Um 

ı 

1 "Lr. 

~ 1' a~li-B~.-8-u-rsada 
~itıı 'rtin.ci umum! müfettiş İbra 
"l', alı B. dün Bursaya gitmiş 

~aar·f . .b ı· . ~ ı:ı.. ı ınzı at mec ısı 
ı ,~u~~ ilk mektep muallimleri 
~ top~nun konferans salonun
~~•tif anarak İstanbul vilayeti 
· İllı: emaneti inzibat meclisi
ta8il ~ektep muallimleri mü
'i'tııinı ?ltnak üzere Beyoğlu Pirinç fiatleri 
··~ 2 ckı. mektep muıı.llimlerin-

l::de 1 b~· intihap etmişlerdir. Pirinç fiatleri düşmektedir. 
e ıyat Fakültesi 38 . kuruşa satılan Hint pirinçle-

! t 1 ri 35 kuruşa düşmüştür. 36 ku-
e t"•rı k' a ebesine: ruşa satılan rizon pirinçleri :ıJ ; !;',; 1 Pazar gü_nü ~a~t 15 te k.uruşa satılmaktadır: Yerli pt

•e'i ak alc~e cen_ııyetmm kon- rmçlerde .d~ ge".ş~klık vardır. 
"(j<sı tedıleceg ınden bütün ar Avrupa pırmçlermın sukutuna 
~lııi-ı a~111 Türkocağında bulun kısmen yerli pirinçler sebep ol-

rıca olunur. maktadır. 

Şehir hududunun tevsii 
Kaza ve nahiye hudutlarının 

yeni teşkilata göre tadili hakkın 
daki rapor, şehir meclisi, İktı
sat ve Nafra encümenlerince, 
tetkik olunmaktadır. Evvelce 
şehir hududu haricinde bulunan 
Florya, şehir hududu içine alın 
dığı gibi. Kahtane, Mecidiye 
köyü vesaire gibi daha bazı yer 
!erin de şehir hududu dahiline 
alınması düşünülmektedir. Çün 
kü bu yerler hemen İstanbulun 
bir mahallesi vaziyetinde ve şeh 
re son derece yakın oldtıklan 
halde teşkilatta hudut harici 
kalnuş olmal2rı yüzünden, Be
lediye işleri noksan kalmakta
dır. Encümenlerin tetkikatını 
müteakıp, şehir meclisi bu hu
ı>usta bir karar verecektir. 

nedir? 

Şehir stadı 

Y azdanberi ikmaline çalışı
lan İstinye yolunun inşaatı dün 
bitirilmiş ve yol müruru ubura 
açılmıştır. • 

Poliste J 
ı-----' 

Çoktahaf! 
Berberin kasaba 
oynadığı oyun 
İki sevdazede sırra 

kadem basmışlar 
Kurtuluşta, cidden esrarer 

giz bir şekilde bir kız kaçınlmı• 
tır. Kasap Koço namında biri 
müddei umumiliğe verdiği ist 
dada bu kaçırma vak'asını ~öy
le tasvir ediyor: 

" Şişhane karakolunda oturaP. 
kızkardeşim Emo;fiya ile "Kın 
tuluş,,tan geçiyorduk. Berbeı 
Osman Efendi isminde birinin 
dükkanı önünden geçerken ber
ber benim önüme çıktı. 

- Dükkana buyurun bir kalı 
ve içelim. Size bazı şeyler anla
tacağım! dedi. Ben de ne söylı 
yeceğini merak ederek içeri gir 
dim. Fakat birde arkama dön
düğüm zaman kız kardeşimle 
berberin kayboldulrl.amu gör -
düm. O civarda bulunanlar iki
sinin bir otomobi1le savuştuklıı.
rmı söylediler. Şimdi kız karde 
şimin iadesini !İsterim.,, 

Müddeiumumilik Pangaltı poli• 
karakolunu tahkikata memur etmlt, 
memurlar tarafından yapılan tahkikat 
ta filhakika kızın berber tarafından 

kaçırıldığı anlaşılmıştır. Taharrlyaı 

netice•inde Emorflya da yakalarunıo· 
tır. 

Emorfiya, yakalandıktan sonra, hcı 
ne kadar kardcti Koço Efendiye tOI! 
lım edilmek i•terunif ise de, kardeıfo 
den korktuğunu söylediği cihelte, 
Zincirli Kuyuda oturan alleılne tc• 
!im edilmigtir. 

Tramvaydan dilşmilş 
Maltepe lisesi aekizlncl aınrf talebe 

sinden Muzaffer Efendi Topkap 
tarmvayrndan dUJerek yaralannuttıc 

Mezbahada kavga 
Koyun tüccarı hafı:ır Mehmet :&

fendi ile Aralan, Muoa, Kerim, çoban 
Seyran çavuş, Koyun alım satımı mr 
selesinden Karaağaçta kavgaya tutuş 
muşlar, hepsi bir olup hafız Mehmet 
Ef. yi dövdllkleri gibi Mehmet Ef. de 
korkutmak için slllh çolı:bılt bu ana 
da Mehmet Ef. nin 450 liraaı sırra 

kadem baınıı~tır. 
Polis hepeini yakalamıt TO tahld· 

kata ba~laıruıtır . 

Çocuğa çarpmış 
4039 numaralı yüz arabaııı Fatih

ten geçerken Mihal !aminde birine 
çıtrparak yaralaınııtır. 

Asmalımesçitte yangın 
Beyoitlunda Aımahmesçittc Papa& 

yan hanının alt katından yangın çık· 
ıruşaa da yetişen itfaiy. tarafından 

söndürülmüştür. 

Bıçakla vurmuş 
Mısırlıoğu gazinosunda Ankaralı 

Sadettin ile Hamdı kavga etml'1crı 
Sadettin Hamdiyi bıçakla y&ralamlf -
tır. 

Cümhuriyet gençleri mahfilinin 
güzel oldu konseri pek 

Dlln l llrk Ocağında vtriltn konserde bulunan zevat 

Dün Türkocağında Cümhu- Behzat B. in kemanı ile Güzin 
riyet gençler mahfili tarafın- İzzet H . . ..ırı piyanosu temamen 
dan güzel bir konser verilmiştir. imtizaç etmişlerdir. 
Konser iki saat devam etmiş, Dördüncü numara ise Alba
klasik musikinin en müntehap nezin Suite Espagnolu idi. Gü
ve en muvaffakıyetli parçalan zin İzzet H. m piyano solosu 
çalınmıştır. Cidden muvaffakıyetli idi ve e-

Konsere Kc1er Belanın Lus- ser alkışlarla tekrar çaldırıldı. 
6 'piel Ouverture ile başlanmış Konser başlamadan evvel da
ve bilahare İppolitowun İwa- vetlilere Murat Ef. İsminde bir 
now Suitenin bir eseri çalınmış- Türk hünerveri takdin edilmiş
tır. tir. Murat Ef. Türkiyede ilk de-

Üçüncü numarayı Beriotun fa olarak kontrobaz imal eden 
concert No. il u teşkil ediyordu. bir ustadır 

• 
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i ~ . r E R i ~ın~11ıas11ula Asrın u.,deal "Milllref' lir 

14 TEŞR1~1SA~ 1930 
iDAREHANE - Anı-. cadcle.ö 

o: 100 Telvaf adreai: Milliyet, lı. 
tanbul. 

Tel.fon numaralof1: 
l.tanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

(Nedim lisanından) 

"Tahanı'71Ül mi/kini yıkın Heliıgü Han mısın Daver?. 
'"Aman diirıyavı hoğdun adeta tufan mısm Daver? 

Heliıgfllar kaçarlar ııarei deh.~et leijamndar. 
Hı•liıgüdan da baskın aleti devran mısrn Daver? 

Eski bir seyahat hatırası 

,. 
ı 

ıı 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kuruı 800 kurut 
6 n 750 n 1400 J1 

Napol)'On tavrı tavnn Barbaros mişvarı miijvarın. 
Kc'enne Neh.on'u mağlup eden korsan mısrn Daver? 

- Fransızçadan - ('- • • · · 

Ben, şimdiye kadar, yolcu sı- luyordu. Ben buna dikkat et- i ••••••••••••• D ···~······~.t 
fatile bir çok gemilerde bulun- tim. Doktor bunu anladı: ~~ ()CX) ..._..._... .................. .....,.....,~._,.-.;-12 .. 1400 .. 2700 .. --··-Gel•n evrak geri verilmez 

Müddeti ıeçea nüıhalar 10 kurut 
tur. Caaete ve matbu7a ait itler 
~in miidiriyet• Stİincaat edilir. 

Gazetemi& ili.rdarm meı'uliyetini 
•abul etmfl. 

Bugünkü hava 

1'1akenzeıı, Do11 ki~ot, tirpiç, Beti hatta Lüdendorla 
bütün giin ders veren allamei devran mısın Daver? 

Sııordıın, musikiden dem vurursun harbı san'attan 
Acep her taşın altından çıkanlardan mısrn Daver? 

Neden her gün ledayi can edersin eengü gavgadıı 
Yazrk yahu bu rütbe nefsine düşman mısın Daver? 

T;ılıailık sende cem'olmu:ı, zekavet, müktepiralık 
acep .~en diıhi /:endi nüktene hayran mısın D:!ver? 

dum. Bir çok yerler dolaııtım . - Oh, dedi, bu usul; harpte 1 M h v· 1 . 
Haftalarca deniz üzerinde gez- tatbik edilen bir usuldür. Süb- · eş ur ıyo onıst 
dim. Şimdi, bende kalan hatrra- lümenin çok keskin bir zehir ol 
!arı düşünerek, beni en ziyade duğunu düşünerek, suyun icine 
mütehassis eden şeyleri, mazi- çok mikatr attığımdan, endişe 
nin külleri altından sıyırıp, çı- ediyorsunuz. Halbuki ... 
karmak istiyorum. Meğer beni Zavallı taife, kesik parmagı
en ziyade bu seyahat hatırası nı koyu süblüme mahlulüne sok 
arasında cezbeden ~ey; küçük 1 tu. Zavallı can acısından feryat 
bir vapurda geçen bir kaç hafta- ı ediyordu. 

JACQUES THIBAUD 
tarafından verilecek iki konserin 

biletleri pazartesi gününden itibaren 

FRANSIZ TIY A TR OSU nu" hararet en çok 1.l en az 8 
derece ıdi. l:lugün ruz,;ar mutedıl 

t~tct~ ba'ı bulutlu olacaktır. 
Gülünç olmakta Şar/o Kii'bına varma.<: merak etme 
bu haletle leridı kevkebi "ekran,, mısın Davet?. 

!ık hayatıma ait safhalarmış.,, ı Bunu, sonra kaptana da an- kişelerinde satılmağa başlanacaktır. 
Bu küçücek vapur, beni ne- !attım. Kaptan, kahkaha :ıe gü- ~ ,...._,....,,'""....,,-v-v--v-"V"'v 

relere götiirmedi .. ? •!erek: ~~ .... ~~-

\ Akclenizin heme_n bütün iske .- Demek ki, böyle yaptı ha, ı +•++••······· ~ ······~··~·~ lelerini :;ördüm. Istanbula bu dıyordu, demek ki, böyle yap-/. • • . .- f 
Cihani ilmi bir ateş tutu.şturmuş işitmiştim 
Se!"ı ol ııari cahim ol ateşi biirkiın mısın Daver? 

.Veden Yasin okursun canrna karilerin her gün 
a.~nhaıı mı bilinmez hafızı Kur'an mısın Daver? 

Klu(lfer kurdıı{undan gerçi bahsetmez senin kimse 
Halepte be1; adım yer atlayanlardan mısın Davet?. 

~~!~~~y~:~~~1~el~~~~:~a~~fı~~ı tıLKaptan, gene gülerek ilave : ı iTTiHADI MiLLi 
rini gidip, görmeğe belki ele mu . ettı: 
vaffak olamıyacaktım. j - Bu ~ördüğünüz genç, ya-

Dlin Fatih evlenme m~rr.urlu 
&unda atideki çiftler evlenmiş
tir. 
Husııa H. Refik B., Nadire 

H. Recep Ef., Hadice H. Hüse 
yin Ef., Necmiye H. Şükrü Ef, 
Memba H. Ömer Hulusi EL, Sa 
miye H. Hüseyin Ef., 

Sana bir kıc.:nı kurt bir kısmı da aslan deyu söyler .. 
Ne~in sen doğrn söyle kurt musun aslan mısın Daver?. 

Btı geminin bir kaptanı var- kışıklı adam, doktor değildir! ... 
dı. Ömrümde bu kadar neş'eli 1 Olanca hayretimle: Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra ef1e:iz. f 
bir ada~ ~örmedim. - Ne söylüyorsunuz. diye 1 Sigortaları halk için müsait şer~iti havidir. f 

Tavuslar Mmden öğrensin hramı, na21, pervazı 
siilüıılerden zi3rade sahibi elvan mısın Daver? 

Ne miın<i [1.Ösıeıirı İmza yerinde bir çekiç bir el 
ad1111 ha.~mda hep ko:ilar kıran insan mısın Daver?. 

E~ buyuk merakı; yemek ye- ı haykırdım, doktor değil mi?.. i Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında f 
mektı. - Hayır, değildir, bu yakı- f 

Karnını çok iyi doy~dukt?': sıklı genç ayni zamanda gii?el I Acent:ı:~ı:ıunmayan .şehirlerde acenta aranmakta~ı~ 
Beyazıt evlenme rnesnudu

tunda evlenenler de şunlardır. 
sonra. artrk h('r şeye guler, hızı bir sese maliktir. ı ~· +.,..,.3 Telefon. Boyo//u-2003 ........ ~ 
de giildürürdü.. J Ben, onu sesi güzel diye ve - -- -----------------------

Emine H. Mustafa Kemal Ef. 1 

Fevziye H. Muharrem EL Ka
dife H. Bekir Ef., Şaziye H. Ah 
met Şevki Ef., Berire H. İrfan 
Ef., Kalyoyi H. Nikolaki Ef., 
Hobat H. Partombusu Ef. 

N edır bu gizli gizli iftiralar sahte isnatlar 
acep bir caha sen de göz atanlardan mısın Davet? 

Daha öğle yemeğine Ü<; saat hekim srfatile buraya aldım. E } "k E B k J 
varken, bu kaptan, yerini ikin- Bir şarkı söylesin de dinleyi- ffi a Ve ytam an aSI stan· 
cisine hırakır,doğru mutfağ~ nizL.. ı b } b . d Niı;iıı sık sık ı,atarsın haklı haksız acize böyle 

Sıkılma söyle sen de düşmeni Bürhan mısın Daver? .. iner, o gün yenecek ycmeklerı - u şu esın en: 
ahcıva tarif eder, oradan ayrıl- 1 1 

Kopye ede:ı: FELEK ~~~dı. Yemekler bu suretle çok Sinema - Tiyatro Satılık emlak 
guzel oluyordu. 1 • 

,, ;] Akşamlrı, eğlencemiz daha Is. B. Darülbedayi 
JSTANBlTL V L Yfi_,f !başka idi. Mevsim yaz olduğu temslllerl 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
lerinde ihtisas, parlamentarism DEFTERDARLIK iLANLARI . için, açıkta istcd.iğim~z gibi ~za~ .~~t ;·,:~mı;ı ISTAftBUl iWDIYfSI 
ıslahı, halkııı hukuku ve demok --··------m;-.---------ı- 1 nıp yatar, yer, ıçerdık. Turlu ~rr" ~~ ~~ rasi, devlet şuraları, idari dava- türlü balrk yiyorduk. 8 · İ k 

Madrit kongresi ------
lar, ınahkemelerirı istiklali, bey Fener bahçe banyo mahalli ve gazinosu ki- Şimdi düşünüyorum: Bu kii-

1 r Hu 
nelmilel idare ıuıuvları, memur c;ük vapurun hatırası niçin ben- deHil di 

k raya veriliyor. Kadıköy Fenerhahçe kadim de ou kadaı- yer etmi•ti.? Bü-hayatı ve seciyesi, idare ve u- ~ 
manda vahdeti, devlet hizmetle· bostan mahalli ve atik set ve namazgah ile nun cevabını bulmakta müşkü
rine kadmların iştirakihatlan ve h'I d k' k ld . b '"f 11\t çekmiyorum. Çünkü bu kap-sa 1 arasın a ı umsa a mevcut gazıno, ll e tan, bana en ivi yemekleri ye-
tarzları, içtimai mua erıet. mü- -
easeııeleri içtimai milkiyetin hi- vesair tesisatı olan deniz banyo mahalli 3 sene dirdi de ondan. İnsanlar, ne ol

sa daima midelerile bai;lıdır-
mayesi tarzları. müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 1 Bu muhtelif meseleler hakkm ar· 
da ittihaz ednmiş olan kararları 750 lira, kiralamak açık arttırma 30 teşrinisani Fakat, unutmak imkarıı ''ar 
ı:vvelemirde hükumete ar7.et- 930 15 D ft d 1 kt (M 283} mı? .. Bu vapurun diğer kaptan-

tarihi pi~·e,. 

3 perde 2 tıhlo 

Y11an: 

.\ lu»hip Zadt 
('eW lleı· 

il il 

.11111111 
llu ık~am umum hiletlcrde teıl/.i · 

l~t \ardır. 

Altı yaıındın aşap;ı olan çocuklJr 
m. ek mecburiyetindeyim pazar e er ar 1 a. - lan, memurları da şen, gülüp, 

d ri\atroya kahul edilemtıltr. 
İki sene sonra inikat edecek ~' • * söyliyen adamlar r. 

kongrenin Roma, Viyana. Prag Bilhassa geminin hekimin- Rasit Riza ve arkadaşları 
da inikadı için İtalya A,·ustur- (Satıhk hane) F eriköy şubesi dahilinde bi- 1 den bahsetmek isterim: Çok ya 
ya, Cekosluvaky" h·iküme11cri rinci kısım bilezikçi 101-103 No. müfrez bir kışıklı. güzeı gözlü bir genç. 
kongreye resmeıı bırer davema 1 Kaptan, kendisini bana ilk gün 
me göndermişlerdir. Kongre çatı tahtında iki bap hane mukaddema 21gün 1 takdim ettiği zaman: 
bu mahallerden birinin tesbiti· müddetle müzayedeye konulmuş ise de talip - Romatizmadan vakit, va-
ni hukuku idare enistitiisüne bı kit muztarip oluyorum. Eğer 
rakınıştır. Binaenaleyh henüz zuhur etmediğinden 10 gün daha temdit edil- volculukta ağrılarım tutar~a. 
mahalli ic;tima tayin edilmemi'i miştir. Talip olanlar lstanbul idare heyetine ~rtık rloktorun lfıtfüna sığınr-

l!~ı ak~an· Fran"lıı tİ\ltrosundı 

Ai;tor kin ı pi,es -t perde 1 ıahlu 
T rciimc «den: .\lalını ıı ,.csari lkı 

Kadıil.ö'i :\lı~ırlıoglu ·ri\'tHro:-ıund,t 

1'umik ::inli Aeı hu akşlm 
~ Fahişenin t:srarı pives 3 perde 
\Mrvete \e~airr. 

Hu ak~am Pan~altı tı atrosunda 
Komik Düıııhüllü f;mail ı;;r. Ana<ıa; 

tir. •• I (T) rım .. ! dedi. 
Kongrede, muhtelif müsame- muracaat an. Gene, neşeli doktor, teminat 

re ve ziyafetlerde temas etti- v~rdi. Bana hizmet için her şe- varyete he;eti Del(irmenciler. kome 
lJim İspanyol ricali Türkiye '-' * * k 1 b' di .ı perde dudu ' · <aıre 
6 vi yanacağını pe tat ı ır ta~z 
hakkında büyük takdir hisleri (Satılık arsa) Hasköy şubesi dahilinde Ah- da anlattı. l laliç iskelelerinde mazbut .ı adet 
!Joe ve Büyük Gaziye karşı hli- f"'J d ' ı· k · ı 30 Teşekkür ettim. çam "" " • cı •a\ln 'ıre · ı e • 
yük hürmetlerle meşbudurlar. düsselam mahalle ve caddesinde atik 75 cedit f ,ıdet kok nar tahtası 8 adet kayıu keres 
ı d 1 k · · · Fakat bir gün tai enen biri-
spanya a meme etımızı tem 69 71 73 N k dd 21 .. ""dd ıc,i :'adet koknar tı adcı çam sereni 

-1 d f' · y h K ı - - o arsa mu a ema gun nıu et- nı·n pannag·ı vinçin c.arkı arasın sı e en se ırmız a ya enıa • -t- l 2·9JO pcr;embc ~tinü ihale edil· 
Bey İspanyanın kibar rıalıafi- le müzayedeye konulmuş isede talip zuhur da kalarak ezilmişti. nıck üzere miizavedne çıkanlmışıır. 

\lcvki 'c nevi Teminat 

'l.Jtı 

'lB'J 

244 

Rumdi\.." , ıj!;ı Dere ı·addcs! !'i 1 !\ıı. lı natamam 
h.ıne. 

Kadıkô) lfasanpa~ıı mahallesi ."lahit H. sohajtı 
J :ı \o. 1 ı arsa. 
Yc~ilküy ~evkctiye mahallesi Salih U. >obı?ı 

ı •ı \o. 1ı arsa. 
!\adıkiiy Rasiınpa~a mahallesi :\zi/.i) e ~oka9;ı 

SS \o. lı arnı. 

na:iıdıı yat.ılı cıııl~k bedelleri peşinen ce,viyc ct!ilmek 
bilrııt:zavedc <atılacaktır. Taliplerin yevmi ihaleve mı,,adi[ 

1 •ı.10 cunH\rtcsi -aat on ~ıııda ~ubcmi1.e miıracaatları. 

ı~ 

-arıilt 
' n- ı~· 

Tütün inhisarı umumi 
müdür~ üğünden: 

.ı adcı büyuk kasa: xf) ;<.. 6 X h.i clı'adıııdn 

l '2· f .i !ı<kt kUÇUk k;ha: 65 X ..j.() ;> ~ (ı clı'Mdl'Hla 

idaremize uıkarnla ıı;östcrileıı cd aıta, ycrii on iıc~ kNı ,aı 11 

alıııacakıır. Taliplerin, teminat akçc!crilc b~rRhcr ':!2 !t'~rinH 11 

9.30 cıınıarre,f ıı;liıııi saat 11 de Galaıada miih:na:ıı kıımi ;oııuıı·1 

ın iir:· caa ıları . 

ls~irto ve is~irtolu i~~iter in~isarı unıumi 
m~~irli~in~en : -

Lıizuınıı olan; 
12,00U kilo demir çember ve 
34,000 adeı demir halka 

lince en çok sevimli bir diplo- Betbaht adam, doktorun ka- lıahaı almak isıiıcn taliplerin orının 
mattır. Kongrede Tiirk murah- etmediğinden 10 g""n daha temdit edilmiştir. marasına girdiği zaman, ben de haş müdüriyetine '" ye, mi lhnlede 

T 1. } } I b } 'd h d -' D ktor bı" b--' k ~Artn;.rııcsiııc ıe' [ikan 21!. Xl.930 cumartesi -."·iinii a:ıt 1 ~ ıe hasası sıfatile gördiiğüm tevec a ıp o an ar stan u 1 are eyetine müracar- ora ayııım. o ' r a•ua saat iıçte de defterdarlık bin11ındaki . ., 
cühün ifade ettiği mana da bu- suyun icine süblüme attı .. Süb- ihale komisyonuna müracaaıları !IAn ihale edilmek. iiır< pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerııı ın ·ıa· 
dur. ı caatlan. (T. liiıne eri ince su, kı kırmızı o- ,,ıunur. vaat kumisvumı kitulıt!tinc ınııracaaıları. 

ni bekliyor!. . Diye, boyuna bize-yer göste~ - Dedi~ yeniden lakırdıyı açtı. kalmıştı. Fakat, tekrarladım: Ve ... Gayet sakin, 1ıuıı•rl3 
Bu, haykırışı duyamamak, i- riyordu. Oturuşumuzdan sonra - Hayır. Bendeniz hemen - Gitmeye mecburum pa- ilave etti: 

nat, toyluk beni işte bu feiake· da beş on dakika: gideceğim. . . şanı.. - Hanımefendiciğim, lıc 111 

tin kucağına düşürdü!. - Nasılsınız?.. Dedim. Biraz kaba ve kestir- Biraz gülerek: .artık burası sizin eviniz .. Bıı 3• 
., • - lyi misiniz?.. me düşen cevabun paşayı gali- - Ne mecburiyet olacak ha- kıp ta nereye giclcceksini, · 

Pasa bizi büyük yeşil salon- Le gec;ti. "Karar veremiyor- ba hayli şaşırttı. İhtimal o, beni nınıefendi. Mecburiyetleri uzat- Bir saattir benim a.;:ırn ı· ı· 
da karsıladı. dum: Asıl söze ben mi başlı- biraz da teklifini kabul etmiş, makta, kısaltmak ta insanların ğım bahis artık kencli!ıgi11· 1~ 

- Buyurunuz Hanımefendi ... yayım, paşanın söyliyecekleri- yumuşamışım zannediyordu. elindedir.. açılmış oluyordu. VücudüınC 1 

- Buyursunlar Rüştü Beye- ni mi bekliyeyim ? . . Bir iki ke- Bulanık bir sesle: Dedi. Ben, kısa kısa, kestirme tihana girenlerin benzeri bi" t.e· 
iÜzüyordu, zihnimin içinde ne- lesine çıktık. Kalbim bütün hı· fendi!... re dilimin ucuna geldi: - Niçin efendim?.. söylüyordum: . yecan dağıldı, etlerim . yeı· '-~~ 
ter konuşuyordu?.. Tabii hiç zile atıyor, rengimin sarardığı- Babamın hali görülecek şey - Paşa Hazretleri benimle Dedi. Cevabımı beklemeden, - U~atmak ~Umde d~ğıl. ürperdi, kesik, titrek bır se• 
bir ~eyin farkında değildim. Bü nı, dilimin tutulduğunu hissedi- idi. Daha salon kapısından içe- evlenmek istemişsiniz. Eğer salon kapısıırıın dışında bekli- - Rıca ederım efendım.. . cevap verdim: 
ıün bunların farkına üç dört sa- yordum. Hatta, bir saniye aklı- riye girmeden belki yirmi defa serbest olsaydım, arzunuzu bü- yen siyah kıza seslendi: - Hatta, hemen §imdi kalk- _Niçin benim olsun c!'r. 
ıt so:ıra vard;m amma, i~ işten ma geldi: iki kat yerle beraber oldu: yük bir memnuniyetle kabule- - Taal ya Harika.. mak istiy~nım.. . dim? .. Bendeniz simdi ayrıla~;: 
gecti ve .. Ben kafese girmiş 1.u - Geriye dönelim!.. - Alfah ömürler vccsin Pa- derdim. Fakat, biliyorsunuz ki, Siyah kız bir şimşek hızile - İmkanı yok. Gelmek sız- ğım!.. Zaten, bunu söylenı 
!undum. O, o dolabın başımda Fakat, kendimi zorladım, •.> şa Hazretleri... nişanlıyım.... kapının içine geçti. İki adım at- den, bırakmak bizden Hanıme- için sizi rahatsız etmiştim. 
çevrildiği saniyelerde bile yine saretlendirdim, Diye selamlar aldı, ellerini Diyeyim, dedim. Fakat, ~öy- tı, ellerini çaprazlama koltuk fendi! Bekliyordum ki, 
:r.mdaldaki gib: eli, e,·deki ı;,ibi - Şu işi bitireyim... göbeğinde kavuşturdu. Ben şaş liyemedim, bekledim. Paşa da altlarında yerle§tirerek eğildi: - Her halde bırakmayı esir- _ Ya? .. 
ıdi, bir şey bilmiyormuş gibi r:ö Dedi'?.. kın gibi idim. Ne yapacagın.ı bizi oyalamak için havadan, su- - Faddal ya Başa.. gemezsiniır... R" _Peki!., . . 
rüııiiyordıı. - Hıssı kablelvuku.,. bilmiyordum. Yüreğim bütün dan şeylerle boyuna lafı uzat- Paşa, Arapça, kısa, fakat kuv - Esirgemiyorum. ıca edi- _ Rüştü Beyin söyle<li;:,ı ~· 

Amma, \'a . rııa yok. . Gö ıi Dedikleri şeye inanmak lii-ı biitün daralıyordu: Paşa da ise mak istiyordu. vetli bir kaç cümle sijyledi. Mü- yorum.. bi, demek? .. 
ooyanacak. [ıen clegilim !. . O, o zım. Müphem, ne o'ıluğu bellı- ııe kalp çarpıntısı, ne heyecan, Bir an geldi ki, o da galiba kemmel bir atlet gibi çevik, tüy - Hem, ben yalnız sizinle bir _ Siz de böyle sövlüyor~ıı-
giiıı bir insanın akahs•nın rer siz bir zorluk kalhi:11i sıkıyoı ne hiç bir şey sezilmiyordu. söyliyecek boş söz bulamadı. gib hafif, kıvrak ve gürbüz vii- ik~ k.elime görüşmek için gel- nuz ... 
yüzün( e en kuvvetıi ve tek mi- sıkıyor, göğsümü daraltıyor, ıı- Çok soğuk kanlı idi. Çok mü!- Salonda herkes sustu. cutlu zenci, tekrar iki büklüm mıı.ıtım. F"la diyecek ,.e. . Beıı ,1e 
,ali icli. Ben yaşadıkça o, bu al- yaklarımı geri geri itiyordu. tefitti. Her günkü halinden Hava iyice kararıyordu. Pa- olarak yerlere kadar eğildi: - İşte hanımefendi, bende- k 1~ ~ 
çak!wmm cc:-.'.asını elbette bir Yalnız kulagıma birisinin bağır farksızdı. şa: - Naam ya Hazret.. niz de bu görüşmemizi temine- a ı';:ff diniz 

b • • B ~ y -· b"· b b · v s 1 d kt 'tt"ı debilmek için zatı ilinizden kal - e · · · (v· edı·) ~im r;ü·ecel: ! ması ek sıktı: - uyurmaz mısınız... - emegı ta ıı era er yıye e.. a on an çı ı, gı ı... . d" vırm 
Sanc'aldan dogrn yalmın iske - Don. Biiyiik bir felaketse- - Oturma~ mısınız?.. ceğiz Ha ıı 11efcndi?.. Benim söyliyeceğim af:zımda manızı nca e ıyorum. 

., 

~ Bes hasta var l 
~tenı lz.ıet 
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Y • R Keçi etleri için ayrı dolap/ M. Aser geliyor Lig maçları dün başladı Mualliınler birliği 
-- ............ . enı usya Kasapların et s •ış ı üzerind~ ııi•e B" ""dd b . ha . . . ı ır mu etten erı ra tsT 

A (Bas. tarafı 1 ı n ·:i sahifede) yapmamo!arını tcm:n ıçın ba~•r..1a b 1 T"" k F 

1 
he '· c· ık" d k . . . ı u unan ı;r ·- •ransı muhte 

n a r :asap u : an•n a eçı ct ı ;.çın 1. 1 l . b" ,. · & f,.1 
.· - ı Beyler intihap edildiler. 1 (Baş taraft 1 inci sahifede) bir de Ru•ya denen meırleketin bu- >yrı bir dolap bulundurulmasına ve ıt ma.ı :eme~ı ıtarar rP• 1 " 

Btınu ını.iteakip esl:i idare ?i~i:k~ ia~~d~,~ sonr~ ne olaca_ğı ve bu) keçi etlerinin münhasıran bu dolapl.\rl Aserson gelen malfımata na ... a 
Beykoz-Topkapıyı, 
dolu,EskiPerayı yendiler 
Sofya temsili takımı bu ay sonunda 

lstanbula gelecektir 

Dan Sflleymanlye birinci takımını 2-1 yenen Eyip /Itri spor takımı 

Dün lig maçlarına nihayet mevzuu bahsolmaktadır. 
Fenerbahçe stadında başlanmış Eyipliler Süleymaniye 
tır. takımın yendiler 

Birinci maç Beykoz-Topka- Dün Eyip İleri spor ile Süle-
pı arasında idi. Oyuna tam bir- ymaniye birinci takınılan arır
de Seliihattin B.in hakemliği al sında Darülfünun sahasında bir 
tında başlandı.Beykoz müdafası futbol maçı yapılmıştır. 
nın ağır basması yüzünden o-
Yun daha ziyade Topkapı nısıf Çok heyecanlı olan bu maçta 
sahasında cereyan etti. Netice- İleri spor Süleymaniyeye bire 
de Beykoz 4.2 ile galibiyeti ka- karşı iki sayı ile galip gelmiştir. 
Zandı. İbri spor klübü '}'Cni tesis edil

mekle beraber kuvvetli bir te
şekkül arzetmektedir. İkinci maç çok heyecanlı ol

du. 

Beyoğlu spor (Eskipera) A
nadolu ile sıkı bir maç yapu. 
Hakem Refik beydi. Beyoğlu 
Spor 2-1 le maçı kaybetti. 

A.ESAT 

Bir sual 
T. 1. C. 1. umumi merkez re

isi Ali Semi ve ikinci reisi Fethi 
Tahsin 8. efendilere: 

hey' eti namına Tahsin Demiray ne kadar gü~ olduğunu tahmin e.icr· ~kı ışın bı..,b ırıne naııadar ba'.{lı olaca da muhafaza c·'ilmsine karar vc:iiınis. ran iyileşmiş oldı.ıgıınd 1P oı 
siniz. Tı·amvaylar ardı araıt kesilme- gı '"' 

B. idare hey'etinin hazırladığı den işliyorsa da, yer bulabilmek için ·Unutmamalt lazım gelen nokta, tiı . · beş güne kadar şehrimize gele 
raporu okudu. uzun müddet soğukta beklemek li- Rusyada asla oyun oynanmadığıdır. Ypılan teftişatta bu dolaplar haıi cek ve mahkeme faaliyete geçe 

İlk mektep muallimlerinin zundır. Hiç takai de yok değil; fakat Senede 50,000 traktör veren bir fahri cinde keçi eti bulunursa kasaplar tec cektir. 
bir çoğu mües•eseler tarafından tutul ka bir sahne oyuncağı olmaktan çok ziye dilecektir 

vaziyeti ınu•tur. Mo•kovada yalnız bir gece k"'lf ti" ··h· b"r •eydir · 
' .u e 1 ve mu ım ı ' . r· 1 h kk d 

•• 1 serbest bir otomobil bulabildim. ıyatro ar a 1 n a Raporun okunmasını mutea- ilk ı · .. .. ·k· . Spri Domofska sokağında Karahan 
· · ·· ld İ i ge erun gozune çarpan 1 ıncı evi denen Hariciye konag" ma yerleş- Şehzadebaşında tiyatroların kıp bırçok soz alanlar o u. Ik' manzara, Moskova sokaklarının as· 

mektep muallimlerinden Arif falt ve beton kaplanmaatdır. Büyiik tik. Şeker kıratının aarayı imiı: Muh önünde muzika çalınması hal-
Bey dedi. kı" .. cadd_eler. kazılmış, her köıede bir yol teıem, büyük, ve bir adam için hakiy J kın şikayetini mucip oluyordu. 

ki katen fazla.... Parkın yollarında sarı 
t . . ma nesı var. Em" ·· ·· k k 1 - · - lk mektep muallımlen Halk manzarası gene 

0 
ikinci ve sonbahar yaprakları uçuşuyor. 01- ın ~nu . ayma am ıgı tı-

vaziyeti maliye itibarile en çok üçüncü bir Avrupa tebri s~kağırun kı müş ~l~n. bu adamın m_iyraaçılann· yatro sahıplerınden tiyatrolaru 
ihmal edilmiş bir zümredir. Al- lığı: dan bı~nın ll:"~·~ovada bır tek odada önünde muzika çalmıyacakl< "I-
d - "l . k .. Şimdı" ne eaki zengı"n, ne de eski oturdugunu ıııdiyorum. d . • lm T" ıgnnız para ı e geçınme mum :- .. .. .. .. . . . . . na aır ımza a ıştır. ıyatro-
kün de - ildir Barem muallimle- ·~~-halkı gorur'.unu~ Dıyebilirım 10 Hizmetçiler ve evde kim vana hep lar tam saat 12 de tadil edilecek 

. ~ · . butun Rusya şehırlerınde ve taşrasın- ai Rusça konuşuyor. Kartımızda bir . · .. .. 
re hıç hır şey kazandırmadı. Bı- da bir tesviye olmuştur. Nereye gitse kili.anın yıkılmakta olduğunu örüyo tır . Bu hususta Emınonu kay
lakis ev bedelini de kaldrrdı. niz, hunun ., •. fa.zla•ına ne d<; eksiğ}- ruz. Bunun!" zannetmeyiniz il, Rus- makamlığı tiyatrolara kat'i e
Muallimlerin hayati ile birlik ne rasgelecekaınız. Beş senelık prog· yada bütün kilisder yıkılmakta, ve mir vermiştir. 

, ram oldukt~n sonta bütün "örünü• · da 1 b - 1 aktad o· 1 h" 
Yakından alakadar olmalıdır. bi •· • · b ' vıc n ~r ogu m ır, ın a ey ı- Tiyatroların ön"'nd fı dık . . . . -· bep rden degışecektir. ne cemıyetler ve propagandalar var. u e n • 
Geçı~memız ancak bır~ıgı~ y~- Moskova sokak!P.rnda b~r yaf>:.~ncı- Fakat kilise, papası ve cemaat te var. fıstık satcılannın toplanması da 
pacagı hayat kooperatıflen ıle nın papuçlarından tanındıgmı soyle- A k 'htilal kT bakmak d men' edilecektir 
k b"ld" mİ•lerdi. Moakovaya yeni pabuç değil, . nca . ı . ' ı ıaeye . . . ev . 

a 1 ır. pabuç yamatmak bile olduk a zor- letın ;r~zıy~':·~ olmadığını bıldirmış ;re Narh mı konulacak ? 
Necati B. in hatırasını taziz dur: ç her kilıseyı ıçınde tapınanlara verıruş. . 

. . . . ·-· .. . Mas~, ~· _bep .. onların omuzun Istanbul belediyesine et, süt 
Arif B. müteakiben merhum :-Sıze ~u garıp ıstatiıtigı soylem~li da. Eger kilısenın yuku mahalle~·· a- çimento fiatlerinin yüksek oldu 

Necati Beyin muallimlere yap- yım: eskıRusya senede 50000000 çift ğır gelir de aralarında bunu geriye - .. . . . , 
- b"" .. k h" d pabuç alırdı; yeni Ruıya 80,000000 vermeg"i kararlaştırırlarsa devlet k'ili guna ve bunlar uzerınde ıhtıkar 

tıgı uyu ızmetler en bahset y ' ldı 

Bir tayin 
Yüzbaşı Fuat Bey vilaye 

jandarma mülhaklığma tayine 
dilmiştir. 

Belgrat seyahati kaldı 
Darülfünun talebesinin Yu

goslavyaya bir seyahat tertiı 

edeceklerinden bahsedilmişti . 
Şimdilik bu seyahat geri kal 
mıştır. Darülfünun talebe birli. 
ği yalnız Yugoslavyaya değil 
bütün Balkanlarda bir seyahatı 
çrkacaktır. Bu seyahat ilkbahaı 
da yapılacaktır. 

Tramvay makaslan 
otomatik olacak 

Tramvay şirketi makaslan otc 
matilc hale kaymağa karar veı 
miş ve buna lazım olan malze. . O h . . h b' alıyor. alruz, ortada e•ki Rusyamn seyi istediği gibi kullanabilir. yapı ğına bazı şikayetler ya-

tı. nun ru u ıçın azurunu ır çıplak ve yarı çıplak ayaklı adamları . . . . . pılmıştır Belediye çimentonun meyi sipariş etmiştir. 
dakika sükuta davet etti. kalma?'ıftır. Herke•in ayağını gi)dir- MT~u,elerk': vbeerıllen. ~ılısd-;lerınk'.. bıı·~ maliyet fiatinin tayı·nın· . "kt •at 

R k · · · b · k ı mek lazım. az ımur en ın a eyınız ıye, oy u ı ı ı ... 
. a~ru t.~n ıt ıçın . ır~o mu Ne İpek çorap, ne tık iskarpin, ne lere ı:ö~derdiği fili hahrlattığını söy vekaletine yazmıştır. Süt ile et 

alli_m s~z soyle~ek ı~tıy?r.du. de moda esvabı: Sokaklarda gördiiğü- lemelıyım. hakkında kendisi tetkikat yap-

Sanayi ve maadin 
bankası müdürü 

Reıs muzakereyı tanzım ıçın nüz Rus kadınları erkek topuklu b..z o ı t" ald • b"' ··k k"I" ı d maktadır . .. . . .. , . . .. , ev e ın ıgı uyu ı ıse ~r en · Sanayi ve Maadin Bnksı u-
söz soylemek ıstıyenlere sukut çoraplı v_e !l'clışı guzel kılıktadırlar. biri din aleyhtarlığı müzesi bile olmuı Şim dilik narh konulması muh 
tavsiye etti. Buna ragmen lslh· kanının güzelliği tur. mum müdürü Sadettin B. bir 

beş on adım~a bir gözünüzü alır. temel olan et süt ve çimento - kaç gün sonra Ankaraya gide· 
Sabık hey' ete kartı tenkitler Bizim şapkamız ve kostümleı·imizle dur. cektir. 
Muallim Şevket B. söz ala- bir ~r'<ek .. Mo•kova. •o.~~!ar~nın kas- Üzüm ve incir satışı m~-:ıa~alll!'~~aııı::rı•••mmm••m::ı:::ıc:ı•s::mm~ 

rak idare !te!'etinin şimdiye ka- ~;~~ ::.:~7n~=ı:~ı:ı::::, "~~~~d:~: İZMİR, 13 A. A. - Bugün Vu"bse~ Mu"lıendı's nın,~ıeııı· ıııuıı!lv~!I 
dar yaptıgı ıcraatını ve raporu- Bu sokğın istediği, baıit spor eıya- 20 kuruştan 55 kuruşa' kadar 1 1 A fi U tıl U UU UU 
nu şiddetle tenkit etti. dır. ' 1729 çuval üzüm ve 10 kuruştan ' 

_ Bütün maddeler müphem Çankaya yokutunu çıkan Jibi yeşil 28 kuruşa kadar 105 çuval incir uıı'syonund!ill' 
dir dedi, idare hey'eti hiç bir iş •arıklı bir kiilf.lı taaavvur edinu: i1tc satılmıştır. UU 1 bu sokaklarda Melon §8pkanın v~r.ii 
yapmamış, meslektaşları koru- ği his! • Kars hemşehriliği Metre 
mamış, onlara yardım etmemis Yabancıların neden fapka ve bey"z . . 200 Paltoluk kumaş 
tir. • yakalarında b-.ı kadar ır.rnr ettiklerini KARS, 14 (Mıllıyet) - Baş 563 elbiselik " 

Bunun üzerine orta zümre- anlamadrm. Bu yalını~ ikide bir halk vekil İsmet Paşa ile Dahiliye M k 1 b · d e tep ta e eıi ıçin lnzumu olan yukarıda mı!<tarı yazılı 
den Muhsin B. kürsüye gelerek: arasın an_: vekili Şükrü Kaya Bey ve vali ı· k k 1 rf 

t 
- Burıuy! Mırıltıoı işidilmesine Sal" B B l d" 1. . yer.ı umaş apa ı za uııulile mUbayaa edilecektir. Müna· 

- dare hey'eti yalnızdır. Bu sebep ol&.ı;;u · - d -·ı .1 1 mı ey e e ıye mec ısı ka- k 18 11 930 "h" d"f 1 14 ~ ıçın egı, mı >'On arın . . . • . aııası · - tarı ıne müaa ı ss ı günü saat te yapı-

( 

Anadolu klübU takımını genç
leştirmiş, yeni elemanlarla sa
haya çıkrruşu. Takırnm bazı 
Yerleri zayıf olmakla beraber 
iyi çahştıklan takdirde iııtikbal
den emin olabilirler. 

vaziyette bir iş yapamazdı, Bir- kalabalığının ortaoında tezat gibi do- rarıle Kars hemşerilıgıne kabul 1 lı:t T ı· ! · h · aca ır. a ıp erın şartnamesini ve mem ur numunesini gör-
Cumhuriyet gazetesinde inti liğe alaka göstermedik, arkasın !aşmak çirkin olduğu için gülünçtür. edilmişlerdir. 

şar eden sö:ııleri aynen söyleyip dan gitmedik, dedi. Muhsin B. Burjuy kelimeai, tam bizim eski gii.- S . mek üzre mliracaatları ve teminat akçelerin\ münakasa gü· 
söylemcdiğinizin tavzihini hör- alkışlandı. Münakaşa çok uza- ~~~ ka7şılığıdır. !\Yı"upa sokakların· ıvas hastahanesı yandı nünden evvel mektep muhasebesine tevdi P.tmeleri ilan 

Beyoğlu spor da güzel bir 
takıma maliktir. Bilhassa sol
ha.f, müdafiler, orta mühacim 
naıan takdirle seyredilecek o
:Yuncularıdır. Hasımlamun. sert 
haınlerine karşı çok terniJJ bir 
0Yun oynadılar. 

metleime 1:erdifen rica ederim dığı için birkaç kişi daha söz al- . . . . SIVAS, 14 (Hususi) - Sı- _nl_un_ur. 
efendim. - Kızıl! Kelıme1ı bir buı·ıuvaya .. . 

dı. naaıl ürperme verine, burada: vas.numune hastanesı bu akşam J t b } hh" •• } •• b 
Tück Atletizm Federasyonu Ve sonra ruznamenin diğer - Burjuy! Sözii proletaryaya müp sekızde mahpuslar koğuşundan S an U Si l mUeSSeSe er mu a-

Reisi Bürhanettin maddesine geçildi. he~, kimbilir. nelerle karışık bir his çıkan ateşten tamamen yandı. k • • d 
Rapor kabul edilmişti. Geçen venr. Eşyanın çoı;tı kurtarıldı, hasta- yaa OmISyOnU rıyasetin en: 

senenin bilançosu da ittifakla ilk levhalar.:ıra•ında yapıları zikret lar nakledilmişlerdir. Yangmı Bakı k • k 
kabul edildi. ~~elim:. Ne eski Rus ~i.li~esi kubbe- hastanede bir idam mahkO.mu- r öyü nde Ain Akliye ve Asabiye miıes,cScsi hastaları için 

Mülga Maarif nezareti tedri sını aevdım; ne de. eskı ın Rus yapı· d _ .. . yapnrılacak 1000 takım palto, ceket, pantalon yerli malı k:.maş-
satı iptidaiye ikinci şube müdü Yeni yaşanın müzakeresi larınılarda ~ir güzeld lik!d~ııldRum. Yeni Ruı nunktçedık_ar ıgından şuphe edıl- tan elbise ile 60,000 metro yerli malı amerikan bezi olbaptaki 

Mu""te k"be · .. yap ı ıse mo ern ır. ua mimarları me ır. 

İrtihali müessif 

ru .. ·- meka'tı"bı" ı"dadı"ye kavanın a ı n yenı yaşanın mu b ·· ı · ta k ·· ı ·· ki y · . b . tanzim edilen şartname ve meınhur nümuneleri veçhile ve Q k·,'· 
•v k . "idi V k" d l u us up pe guze orne er yarat angını vesaıtı ol bir itfai- '' 

Mıntakayı güzel ve muaffak ve kitabeti resmiye muallimi ve za eresıne geçı · a ıt ar o - mıılardır. d h 1 ·· d"" b"l" di F k nunu evvel 1930 salı u!lnü saat 15 de kapalı zarf usulill! ihale d - · · h • · · · ·ı .. .. . . .. ye er a son ure ı ır . a at " 
Riinden dolayı tebrik etmeyi va halen Ordu orta mektep müdü ugu ıc;ın ey etı umumıyesı 1 e Butun Rusya bır ınşaat nobeti geçi h h b "ld·-· hald edilmek üzre münakasaya konmuştur. Bu babdaki şartname ve 
tife bil" · rü ve Bakrrköy hükfunet tabi- reye vazedilmesi teklif olundu. j riyor; şehirlerde kırlarda her tarafta em:r d; · e; ~en ıgı e nok numuneleri görmek isteyenlerin mezkftr komisvona müracaatları 

ınz. bi Saim Beyin eniştesi Cemal Birçok münakaşalar oldu. Neti-ı meskenler, müesaeaeler, fabrikalar ya san ~ . ıt aıye yang~ karşı- i!An olunur. . 
Sofya temsill takımı geliyor Bey bu kere müptela' oldug-u cede kül olarak müzakeresine !"tlm~kdt:'~Jı~. Hele~"' ykerlkılerde R.ub~ s?1kdlıla acız ~almıştır: Bına Ame- -------------------------
y İ k . di ıs epı ırı ıyor, ayaga a yor gı ı n a ara aıt olup sıgortah idi ı b } L 

eni stanbul ınmtakası ta- hastalıktan şifayap olaımyarak arar veni . Ve yaşa badel 1 bir MI var. T hk"k b 1 . stan u imanı Sahil Sıhhiye 
rafından vaki olan teşebbüse ce irtihali daribeka eylemiştir. Ce müzakere kabul edildi. Yaşa Sokaklar kırmızı bez üıtüne beyaz a 

1 
ata aş anmıştır. 

"aben Sofya mıntakası temsili nazesi bugünkü cumartesi günü hakkında ve birliğin tarihçesine yazılar, resimli duvar kağıtları ile do- Merkezi Baştabip}ig" inden·. 
:~k~mını İstanbula gönderece- on bir buçukta Bakırköyünde dair eski reis Hamit B. izahat lu: Bunlar halka ihtilalin emirlerini, Bilmecemiz 
b!;ını mıntaka reisi Abdülkadir On temmuz caddesindeki hane verdi. p~e,nsidplerini, irşb~tlard•~.1 · '.h,atta en kü Çanakkale İstimbotu 27 /teş- gün Gala tada Kara Mustafa 

ey b"ld" • • M .. . . A çu " a ap ve ter ıye ustur arını sÖy· 
e ı ırmıştir. uhaberat hi 1 sinden kaldıralarak cenaze na- Muteakıben ıdare. hakem ve lemektedirler. Yazılı bez ve yuılı re- :r:'~==-=--.,..,I rinisani/ 1930 perşembe günü sa Paşa sokağında Sahil Sıhhiye 

taın bulunca Sofya-İstanbul ma mazı Bakrrköy camiinde bade- müfettişlik heyetlerinin intiha-ı •inıli kağıt sağnağı .... Binaların için- at 14 te aleni münakasa sureti- Merkezi Levazım Memurlugu-
Çtnın bu ay içinde icrası mühte- leda metfenine defnedilecektir. hına başlandı. . d?, merdiven başıuda, koriclcrda hiç le tamir ettirileceğinden şart na münakasaya iştirak etmek 
ltteldir Tren Sı"rk "d t 10 d h T · t t I fi ı bır yerde bu sağnaktan ku.·tulmalı name ve tamı'r edı"lecek ı"stı"m ı"stı· 1 · t 14 t k · · ecı en saa a a azıma e gra arı mi;mkün olmadığını size sonra anlata - yen enn saa e omısyo 
f,'Fenerbahçenin Atina seyahatı reket eder. Reyler tasnif edilirken orta "'• m. botu görmek istiyenlerin her na müracaatlan ilaıı olunur 
'enerbahçenin Atina seyahati Me"'l.~ gariki rahmet eyliye. zümreden Kabataş lisesi tarih N .. E .. P .. , küçük tüccarlık ve esnaf. 
hakkında karilerimize malfunat On dort senelik Maarif memu muallimi Muhsin Beyin şifahi lığa Leninin_ izin verdi~i d_evir, Mos· 
"etmiştik. İstihbanrmza naza- ru olan merhum rahleyi tedri- bir takriri üzerine Gazi Hz. ne, kovanın mag;aza. ve d.ukk3nl~rını .u
ta A · sinde binlerce evladı vat B M M li . R .. K A B yandırmıt. Şımdı hepsı devlebn elın-

n tınanın Enosis ve Olimpi . . . , an ye- · · ec sı cısı azım, aş 

1 

dedir. Fakat kepenkli değil, açıktır-
:Yokos klüpleri şampiyon takı- tı~tırmı~ ~aluk ve vatanperver 1 vekil İsmet Paşalarla, Maarif lar. Bugünkü zannaatlar hepsini dol-
11ııınızı yirmi beş (25) Kanunu hır zat ıdı. vekili Esat Beye kongrenin ta- 1 d~":ı:':ığa. elve~yeceği~den, arası~a 
ev\Tel Pas1'n """a yortuları ve yıl zimlerini arzetmek üzere telgraf , buyuk bır ma~azada bır yakalık, b~r ı 
b ~r k 1 . . .. . . . başkasından bır tek manto, koca bır 
.aşı tatilleri esnasında üç maç Sun'i sir e İ e yapılan ç~kılm~sı muttefıkan kabul edıl ' vitirinin içinde bir iki yağ kutusu rrö-
ı.apmak üzere Yunan payıtah- turşular dı ve şıddetle alkışlandı. rüldüğü olur,Erzak ve eıya dükk;ın. 
tına gelmesini rica etmişlerdir. Yeni idare heyeti tarının önünd~ ~e.r :ı-;e~den fazla Mos-

F hah · b d İstanbul belediyesi sun'i sir- Biraz sonra intihabatın neti- kovada halk bırıkintiaı var! Kala"'.'l~k 
k ener çenın u avetleri . . . . . yalınız erltekıe, bunların votka ıçın 
abul edeceği tahmin olunmak ke ile turşu imalını menetmiş, cesı alınmıştı. Tasnıf edılen rey- sıra beklemekte olduğuna hükınedile-

tadır. Avrupa turşularından sun'I sir- lerin neticesinde idare hey'etine bilir 
I<.olonatiden ikinci telgraf ke ile yapılmı9 olanların da üze yüksek zümreden Hamit, Sıd- ister inaruıtan, iater tevekkül ve 

rine etiket konulmasına karar dık Sami ve Şerif Beyler, orta tahammülden, fakat Ruıya balkının 
geldi b k be vr rmişti. zümreden Ali Haydar. Mehmet u sü un ve sabrı, ı senelik prog-

Mill1 takım antrenörü ola
rak mukavelesi aktolunan Spar 
~anın sağ hafı M. Kolonati fe
b:rasyon riyasetine gönderdiği 
ır mektupla teşrinisaninin on 

~ltısmda harekete amade oldu
!;Unu bildirerek harcırahının ir
Sa!ini talep ettiği gibi dün gene 
111urnaileyhden gelen ikinci bir 
t~lgrafta paranın sür'atı irsali 
rı:a olunmuştur. Federasyon 
~Ctsi M1;1vaffak_ ~- keyfiyeti der-
.~I rnalıye vekılı Saraçoğlu Şük 

l'ii Beye hemen bildirmiş ve la
~-ırn gelen hacirahın sürati irsa
ıni rica eylemiştir. 

Fener "B" takımı da 
gidiyor 

L İstihbarımıza nazaran Fener 
"ilh . Çenın esas takımına ayar 
!~nç ,?Yuncıılanndan mürekkep 

an " t k G"" ··1 
17 . u., a ·ımmın umu cene 
~ e Iskeçede iki maç yapmak ü
Cre Garbi Trakyaya g-itmesi 

B. k Ali ve Ali Mahir Beyler,· ilk ramın esaslı dayallanndan biridir, 
ırço turşucuların bu emre Hiçbir !atin kalabalığı cam çerçive 

riayet etmedikleri anlaşılmış ve zümreden de Tahsin Demiray, parçalamakaızın yiiz gıram et için Kö 
belediye doktorlarına turşuların Hacı Mahir Beylerle Naciye nün yüzüncü halkasını beklemezdi ve 
muayene edilmesi emredilmiş- Hanım intihap edilmiştir. gazete okuyarak... , 
tir. Sun'i sirke ile yapılan tur- Hakem hey'etine de su zevat Bu bir oıkı ve sıkıntıdır: Sokaklar - • - • . •! 

l d""k""l k intihap edilmiştir: · da çocuklardan ve gençlerden başka • - ~ - ,-
şu ar o u me suretile imha e- N"h B güler yüz az görünür. Onun için Moı - - - - -
dilecek, satılmasına meydan ve- ı at eyler Şaziye, Zehiye kova en az mizah yapılması li.zım ge- oı •ı • __ 
rilmiyeccktir. hanımlar. Hesap müfettişi ola- len bir yerdir. Ruayayı anlatırken bir ıı 

1
- -

rak da Hasan Fehmi ve Fahri lavabo fıkrasına üç dört uyıfa tabaıs .._ ..... ..._..__......,__._..._.._ 
Belediyenin nazarı Beyler intihap edilmişlerdir. eden bir avrupalı muharrir nalc!adr gü Buga111ıa bllmecıml:I 

dikkatine 1 cüme gitti 

Bomonti'de İzzetpaşa soka
ğı, gaz ve elektirik borularını 
tamir vesilesile sık sık açılmak
ta ve kaldırımlar bozulmakta
dır. 

Son günlerde yağan yağmur 
lar açılan çukurlarla beraber bu 
sokağı geçilemiyecek bir hale 
getirmiştir. O civar sakinleri, 
bu halden bihakkin mü~tekidir
ler. Belediyenin, bu mesele hak 
kında kemali ehemmiyetle na
zarı dikkatini celbederiz. 

Tatlılara glikoz 
karıştırılmıyacak 

Glikoz ve mümasili mevatla 
tatlı ve helva imali memnudur. 
Belediye, talimatnamesinin bu 
maddesini tatlı ve helva imal e
denler şekerle glikozu karıştır" 
mak suretile suiistimal etm'ekte 
<lirler. 

Belediye bu hilekarlığa mey
dan verilmemesini bütün zabı
tai belediye memurlarına ta
mim etmistir. 

Ruayaya timdi içtimai, aiyaai her Soldan aaia ve JUbrdu &falı 
türlü tetkikler için gelinebilir. Bura- 1- İgfal (9) 
da yepyeni bir rejimin tecrübesi var 2 - Baston (3) 
dır ve Ruaya denen memleketin top- 3 - Zaman (2) Haııarat ıilfilıı (5) 
tan inta11 ve inki§llf harbi vardır. Rua Nota (2) 
yaya otel tenkidi, demokrasi tenkidi, D ( ) B" ..... • 
ve hürriyet tenkidi, yapılmak için ırel 4 - uacı S • ır - wni ( 3) 

k be ti. Ona mahauı (S) 
me a ı r. n.ı:_ • • 

Ruayada çocuklar bile disiplin ve . 6 - uıueltmclı: ( 5) Bır ten"1r alc 
terbiye makinesi içindir. K.remlin'cle ti. 
kiler henüz, yemek piımittir, diye ten 7 - Çoban (3) Büyük (3) Batma 
cerenin kapaimı kaldırıp ortalığı çiy bir (N) iliveoıile bir muaevi ismi o -
liberalmn buharı ile doldurtnaauflar. tur. ( 3) 
dır. 8 - Uzak nidau (2) Kırmw (2) 

iki tenkit ölçiiıü vardır: Muvaffalıı' g - Beyaz (2) Yük tqıyan ( 5) 
ola~~~'!'" olmıyaW.lar mı? Ve Genifllk (2) 
bu olçu ıkiye aynlmalıdır: Bir kom- 10 - Çinıcne İbrahim (3) 
moni:mıln hakiyluıt olup ol 11 - 81.r ı. !I 

Devlet Demiryo ları 
idaresi ilanatı 

..... ı;:ııı;ıı:ı:ıı;r:z11e:;:ıı~:::ııı;: 

Konya-Yenice hattı üzerinde 292, 296, 306 ncı Kn·- krd.kı 
taş ocağından TN0> tünelleri tamiratı için çıkarılacak \'Onma kc· 
mer ve moloz taşı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 8 birinci kanun 930 p:ız:ınesl gıin ü sanı ı 6 da 
Ankarada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya i~tlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15,JO a kadar münakasa komisvonu 
kltipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler ınünaka~a şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Eski~ehir ve Kon yadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Cıvata ve vidaların kapalı zarfla münakasası 29-12-930 pazar

tesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idare inde ya· 
pılacaktır. 

Münak4saya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kAtipliP;ine 
vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde 
Te Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. 

El~ise, palto, knn~ura nıu~aJaası 

Ankara 

Yüksek Baytar mektebi rektörlü· 
ğünden: 

Yüksek Baytar Te kilçük sıhhıycı hayvaniy , memur mektebi 
talebelerlne yaptırılıcak elbise, palto ve kundura kapalı zarf 
usullle 26-11-930 çarşamba günü saat 1.\ te ihaleleri icra kılı'la
cacağından talip olanların evsaf ve ~euiti anlamak üzere hergün 
ve yevmi ihalede de Defterdarlık ı,: .,,ı.ıı,da iktisat mübayııa ko 
misyonuna müracaatları i!An olunur:. 
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tı'RANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı§ı - Alamı mafsaliye 

--· 
VICHY - ET AT MUST AHZERATI 

YICHY ·EJ AT TUZUVlchy autarı hOltaaaa. 
11:~·~apma• ~ın t1bn tua. 

VICHY·ETAT PASTİ~LERİ v .... ~::.:::~·:.~;:... 
VICHY·ETAT KOMPRIMElER\ Blzıa• -·~::.'~:' .. ., 

fak/itlerden v.ı başkD markalardan sakııunus. 

lstanbul rı~ramva y ~irketi 
14 teşrinisani 1930 tarihinden ilanı ahire kadar 

muteber olmak Üzere muvakkat askeri 
Ücret tarif esi 

Rumi elbiseli kan, deniz ve jandarma zabiıanı ayni araba içinde fuılı 
•erllmeiı:siziA icra edilen her hangi bir ıeler için tramvay ücreti: 

Birinci Mevki İkinci Mevki 
Tramvay ücred 
Köprüler resmi 
Nakliyar nrglıl 

5 2,50 iı:uruf 
1 1 • 
0,25 0,i5 " 

Yeiı:On 6,25 3,75 
" Zabitan Beylere mahsus abonman karneleri 

1- Munhasırın birinci mevkide olmak üzere fasılasız 60 sekr yıpımısı 
\aiı:lı:ını bıbşadea cem'an 60 varakayı bav! karneler: 

Birinci mevkide 60 sefer Ucred 800 iı:uruf 

lsıanbul Tramny şirketi tarafından icrası lı:abul edilen 
J(lzde 40 tcnzillt 

Tediyesi icap edecek balaye 
lltveıen: Köprüler r<smi 

Naiı:Jlyıı •ergisi 

YekOn 

120 
180 

60 
I~ 

255 

" • 
• 

• 
t- Munbuırın birinci mevkide olmak üzere fasılasız 20 sefer yapılması 

baklrını bahş~dea cem'an 20 varakayı bıvl karneler: 
Birlncı mevkide 20 sefer 100 Kuruş 
lstanbul Tramvay şirketi tarafındın lcruı kabul edilen 

yllzde 40 ıeozlltt 40 
" Tedlye.ı icap eden bakıyı 60 • lıAveıen: Köprüler resmi 20 • 

Naiı:llyıt vergin s • 
YekOn 8~ .. 

Binaenaleyh, bir ıbonman iı:arnasi ile tediye edilen bir ıeyah!! ücreti 
ıekmil rüsum dahli oldai" halde 6,'iS kuruş ilı:en yalnız 4.l!~ kuruştan 
ibaret olur. 

Mezktır karneler ancak resmi elbiıeli ye birinci mevkide ıeyahıı edea 
Zabıtan tarahndan istimal olunabilecektir. 

Sivil elblstli Zabitan umum ılvil yolcular gibi bilet Ucretl tediye ederler. 
Reaml elbise ile Hyahaı eden iı:ara, dtniı n Jandarma küçük zabitan 

n efradı ukerlyeıiı 

Ayni araba içinde fu~a verilmtkaizln icra edilen her hangi bir sefer ücredı 
Blrncl mevki ikinci mevki 

Tramvay tıcred 5 2,50 kur ... 

~ denlı "' jandarma iı:Oçfliı: :ı:ıbiıın ve efradı Hkcriycaint mıhıuı 
abonman karneleri: 

Munhuıraı.ı ikinci meykJd• laaı la verllmelcsizia bef uyabıt yapılması 
bıkkını bahşeden beheri bet varakalı lıaroeler: 

liı:lncl mevkide b" ••J• bat ücreti . 12,50 iı:uruf 
lsıınbu! Tramny ıirked tarafından icruı iı:ıbal edilen 

yUzd• 40 tt<.slltı s 
Beher iı:arnenlıl bedeli 7,50 • .. 

BlnıeHieyo, Hyıbat Ucred bir abonman kamcai ile tediye edilirse 
mliı:tan i,50 kurnt olıcaiı: yerde yalnız 1,50 iı:urutıın ibaret olur, 

İfb11 karneler munhuıran, rtSml elbise ile yıln11 ikinci mevkide ıeyıhıt 
eden karı, deıılı ve jandarma küçtliı: ~ıblıın ve efndı askeriyesi tarafından 
kullanılıbllir, 

SiTii elbite ile ıeyınıt eden ima, deniz ve jandarma iı:liçliiı: zabitan ve 
efradı ukerlycal bilet ücreılerlnl umum sivil yolcular gibi tediye ederler. 

Abonman hrnderi, ıeiı:mil Tramvay PIAnıon kultibelerindc, hatların 
m!lntebılınndı ve Tünelin Galııı n Beyoııu gltelerinde satılmaktadır. 

lstanbu; J ~ T~~rlnisani I 930 
Müdiı'lyet 

Hilaliahmer Istanbul mer
kezinden: 

E'Ja piJan~osu ke~i~esl 
Hlllllahmer ean'at evi eşya piyangosu 15-11-930 cumartesi 

günü Hlllllahmer lsranbul merkezi binasında çekilecektir. 

Gümüşhane 
darlığından: 

Defter-

A,hri anbarlarında mevcut kullanılmamış külliyetli otomobil 
li · kri otomobil yedek allt ve dinamo ve büyük kuçük kıt'

ıcl motörlerl ve hurda halin<la yaylar ve otomobil 25 re~rinisani 

<ı.Jı, tarihine musadif cumartesi gününden itibaren taliplerin arzu
suna güre coptan veya perakende pazarlıkla saulacağından tıılip~c
rın miıracaatları. 

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

TllllRE PlllN~~~~ 
BiLETiNi ALINlZ. 

J 1NCl KEŞiDE 11 KA~UNU· 
E\'VEL 1930 l)ADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 

,\l!Ll .IY ~:T 

damla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

( 'L'\IARl~~j 15 Ti':ŞRlı\iS.\t-;I 19;30 

HAMlZI BEVllN ( ASM' URIK ) tnıRBA.NLARI 
Tıp akademisi relııl sabıkı prnfeı;!ll 

( Lansero )tarabndan <avsiyı odllmiştlı 

Paıis lıastalıaneied mlltaahbftlatt 

Şatelen müessesatJ 

15 büyük milkôfat 

,lıamıq be.! (ult urik) iJ'e tehiıtenmif, alim " ızbrabam 
tahtı tehdidinde bullllllDUf olanlar anc:alı 

URODONAL 
uyeainde balia olabilirler. Zira urodonal; bamıa bevD 

lıalleden yegane maddedir. bilümWD eczııhaoelerde satılır. 

leni Posla pulları resim ınüsa~akası 
rr. T. Umum müdürlüğünder1: 

_ ttirilecek posra pullarının resimleri için açılan müsabaka münasip bir eser alınamadı. 
r ıı >aka r·krar açılmışar ::\lüsabakaya yalnız memleket dahilinde veya haricinde bulunan-
Tu tKarları iştirak edebilecektir. 

'..! Resimler posta pulları üzerinde bulunması lazım yazılarla beraber hakketrirllebilecek şekil-

de olacak, yani Üzerlerinde Türkiye cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
• rakam ve kuru~ veya para kelimeleri bulunacakrır. 

3 ~- Pullarban biri Gazi hazretlerinin portresi etrafında bir ankadreman olacak. ikincisi harf 
inkılabımızı ve üçüncüsü ml!mlekerre ziraati remsi! edecektir. Pulların eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (urrılları) hariç olarak -boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimlerin eb'adı pulla
rın eb'adından on misli büyüklüinc ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında 
birer forogrrafları rapredilecektir. 

4 - Resimlerin hiç bir yerlnde sahibinin isim ve adresi yazılmayarak yalınız sahibi tarafından 
intihap olunacak dört rakamdan müteşekkil bir işaret konulacakrır. Resim sahibinin isim ve adresi 
aynı rakkamları hayi vr resimlerle beraber verilecek kapalı bir zari içinde yazılı olacakar. 

5 - Müsabakanın son günü 20 birinci klnun 930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarflar Ankara 
da posta işleri müdürlüğüne, lsranbul'da P. T. levazım müdürlüğüne, diğer ycrlerdede P. T. baş 
müdür veya müdürlüklere verllecekrir. 

6 - Resimler, ikisi maarif vekaletinden birisi dahiliye vekA!ednden tayin edllecelı: Uç zarten 
mürekkep bir heyetçe rerkik edilecektir. 

7 - Resimlerden relsicümhur hazretlerlnJn porteresl etrafına yapılacak anlradraman için bet yüz 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mükA!at verilecektir. 

8 - intihap edilen resim sahlbi mümeyyiz h~y,etçe IUzumunda gösterilecek değişikliği resim 
üzerinde yapmağa mecbur olacaktır. 

9 - Buna dair daha ziyade malOmat almak isteyenler şifahen veya yazı ile P, T. T. U. M. 
posta i~leri müdürlül(iine müracaat edebilirler. 

8obrek, karaciğer, mide 
rahats1zhğına ve 
hazımsızlığa karşı 
tanınmış bir sudu ı:f 

• l~tısat ve~aletin~en; 
1 - Ankara'da şehir civarındaki teşçir sahasında 42,61~ lir~ 

bedeli keşifli su deposunun inşası altı ay zarfında ikmal cdılın~J 
üzere 15-11-930 tarihinden 15-12-930 tarihine kadar otuz güıı ınıı· 
detle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhal esi 15 ı 2-9JO 
Pazartesi günü saat i5 te yap1lacaktır. 

2 - Münakasa Ziraat müsteşarlığı dairesinde heyeti nıahsU· 
sası tarafından icra edilmekte olup şartname sureti almak . ve 
evrakı fenniye ve projeyi görmek istiyeıı talipler mezkur daıre· 
de münakasa heyetine müracaat eder_ 

3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihalfıt ka· 
nununun onuncu "maddesindeki tertibat ve tarifata göre raflara 
vazolunur. • 

4 - Talipler ihale gün<i muayyen saatte Ziraat müsteşarhgı 
dairesinde münakasa heyetine teklif zarflarının bizzat veya res· 
mi vekillerile verirler. 

5 - Münaka~aya iştirak edeceklerin bu ve emsali taahhüdat 
işlerile aşinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bu· 
nun için vesika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek "'c 7,5 '. 
teminatı muvakkata akçesi ihaleyi müteakip 10 gün içinde tem' 
natı kat'iyye olarak ~~ 15 şe iblağ etmek meşruttur. Bunun içııı 
hükumetçe muteber milli bankaların kefalet mektubu kabul ol~ 
nur. 

6 - Teklif zarfları heyet ve talipler müvacehesinde aç:Iacal< 
kanunun onuncu madde ve burada 5 inci maddede ki tarifat ve 
şeraite uygun zuhur etmiyenlerin teklifleri kabul edilemez. Pef. 
!erde tesavi zuhur eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin edecegı 
zamam geçmek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakasa 
yapılır, . 

7 - İnşaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede suıetı 
nin alınacağı yazılı şartnamede münderiçtir. İnşaatın, hafriyatın 
malzemenin mukavelename ve şartnameye muvafık olmama_sı 
mukavelenin feshini ve teminat akçasının irat kaydinı mucıP 
addedilir. 

8 - Müteahhit inşaatı mezkure için hükfunetçe fenni vuktlf 
ve kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir . 

9 - Komisyon haddi layik görülen bedel üzerine vekalet ırıa.; 
kamından kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleY1 

müteakip ;o gün zarfında Noterlikçe musaddak mukavelename 
teati olunur. 

10 - İnşaatın hitamında h?fri·•attan ve inşaattan biriken tO•• 
toprak ve molozlar köşkün hududu haricine atılacaktır. 

Bursa ~ele~iJe riıasetin~en: 
Bursada inşa ettirilecek asri hal planlarının müsabaka müdde 

ti temdit edilmiştir. Müsabakaya iştirak arzusunda bulunan ze
vat, şartnameyi görmek için heyeti fenniye şefliğine müracaat 
eylemeleri ve ihzar edecekleri planlan da 11 kanunusani 93 t tıı: 
rihine k;ıdar Belediye riyasetine tevdi buyunnalan icap eylediğ' 
ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden: 
Diyaribekir nümune hastahanesine alınacak 60 kalem ilaS vı 

tıbbi malzemenin kapalı zarf usulile yapılan münakasasında ıa 
!iplerin teklifatT haddi layik görülemediğinden mezkur ilaç ~·~ 
tıbbi malzemenin pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir.3-12-.:>' 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla münakasası vekalette yapı· 
lacağından taliplerin şartnamesini görmek üzere içtimai ıruave: 
net umum müdürlüğüne ve İstanbul sihhat ve içtimai muavene' 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
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SEYRISEF AiN 
·---------------~__..,, Mtrk•Jı acanıa: Galata küpriı 

Başında; Beyo~lu 2.)62 Şub• 
acentesi: Sirkeci'de 'lfühürdar 
ude hanı altınd:ı. Tel. fon J;t 
2740 

Pire ~ lsten~eriJe 
~o~tası 

(Ankara) vapuru Sa)l 
18 teşrinisani 

saar 1 O da Galata rıhrımııı· 

dan kalka~ak çarşamba sabahı 
lzmir'e varacak o gtın J 6 d9 

lzmir'den kalkacak Pı:rşemb~ 
sabahı Pire.ye, cumarte;i s9• 

babı lskenderiye,ye varacak: 
cır. lskenderive'den Paıarresı 
il de kalkacak Çar~amb3 
günü Pire'ye ul(rayanık per· 
şembe gümi lranbul"a gele· 
cektlr. 

ISKENDERIYE'DE'.'\ aktar· 

ma PORTS.\IT için de f~ys 
kabul olunur. 

-- ·- - ---------
ef a Bozası çıktı 

El~ise ve tun~ura ınuna~asası 

Kad\öy elcktirlk abonelerine ilan: ıı= 
lstanbulda hava gazı ve elek· SADIKZADE. BiRADERLER 

ririk ve tcşebbüsatı sinaiye Türk 1 VAPURLARI 

Bozcaada postası 
(G~:LIBOLU) v~puru l !! rc;rı· 
nisani cumartesi 17 de Jddr~ 
rıhtımından kalkarak GeJibollı 
Lapseki Çanakkalo lmroı r,oır 
adaya gidecek ve dör.iiŞCL 
Çanakkale Upsekl Ge!lboluY" 
uğrayarak gelecekdr 

Istanbul Ziraat mektebi müdürlü~ 
ğünden: 

Takilll 
Dahili elbise 32 
Harici elbise 32 
Harici ayakkabı 32 
26Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü sa.at 14 

te ihaleleri icra edilmek üzere yukarıda miifredatı yazdı elbise 
ve ayakkapları kapalı zarf usulile ayrı ayn münakasaya vaz edil 
miştir. Ayakkabı ve kumaş nümunelerilıo şeraiti anlamak isteyen 
lerin her gün ve münakasaya iştirak edereklerinde yevmi ihale 
de Defterdarlık binasında müessesatı ikt1sadiye mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

anonim şirketi ( Satgazel ) ı 7- KARADENİZ MU.'IT AZAM 
18- 19 teşrinisani pazartesi, salı VF. LÜKS POST ASI 
ve çarşamba günleri Yeldeğir- Ü } 
meni Ye lbrahim ağa mahalle- Uffi upınar 
!erini tağdiye eden revertürUn 
(Safha ile bitaraf arası) 11 O dan 
220 volra tahvil edileceğini 
muhterem abonelerine ihbar eyler. 

Bu münasebetle, mezkilr ma
hallelerdeki bilcü:nle tasisatın 
ampul ve ır.uhtelif elekdrlk ci
hazları bir defaya mahsus olmak 
üzre meccanen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürie cereyan itasın
dan itibaren eski ampul cihaz
lar ve saire lstlmal-edilmlyecek 
ve badrma kullanılacak bllı::üm
Je clekririk malzemesi 220 vol
ta mahsus olacaktır. 

Yukarda zikredilen huiiuslara 

varuru p gUnü 
16 tctrlnlsanl azar ıqaını 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldait, laebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve Rlzeye azimet va 
avdet edecektir. 

Tafsilli içi• Slrlı:aclda May· 
menet hanı altında acaatalıtına 
mDraca::.T•lafon:lataabul 21S41 

riayet ve bir cereyan inkitaına 
malııı.l vermemek için memur
larımıza ifayı vazife esnasında 
reshilat ibraz buyurmaları muh
ıerem ehaliden · rica olun ur. 

lzmir sür'at no<;ta~ı 
- 6 ·riOI (Gülcemal) vapuru 1 re~ 

d Galat• sani pazar 14,30 a ' ·i 
rıhnmındı'l kalkarak pazarre> 
sabahı lzmlr'e varır ve çar 

1 . t ·n ka 
şamba 14 30 d• zmır' c 

, b hı .-elir. karak persembe sa a " 
d ' .. k ne! tıir Vapur a mu emı 

1 t '·ıt!VCtJi• orkestra ve caz ı~n " 
rur. 

ddtlJ 
Mes'ul M;'.dür: Bürlıane 


