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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

F' esihten sonra 

,_._..,........,.,.~n ._ uswn •u u n u una n z a,.. 

Tokada 
S. Fırka . Kongre 

Gazi Hz. mühim bir İzmirde fırka teşkili! 
nutuk söyliyecekler teşebbüsü akim 

kalmıştır 

İzmir Serbest Fırka 
ocağının borçları 
nasıl ödenecek? 

BUGUN 
2 nci sahifede : 

1- AbdUlhamit tefrikası 
2- HarJcl haberler ve Ana

dolu mektubu 

ı ancll sahifede: 
1- Jandarma zabltlerl tram

vay parRsı ve r ecek m f? 

2- Ankarada büyük bir ta
lebe yurdu yapılacak. 

f ancll sahif.:de: 

1- felek 
2- Hlktye 
3- Rom an 

vfisıl -Oldular 

Türk-Yunan misakını tetkike başlayan Yunan meclisi binası 

Türk-Yunan itilafı bütün 
dünya sulhuna hadimdir 
M. Mihalakopulos itilafı tevdi ve mühim 

bir nutuk irad etti 
Maziyi unutmak ihtiyacı ve muahedelerin 

tanınması bu itilafı teshil etti 

Atina, 20 (A.A) - Ankara yanın huzur ve istirahati içiı. 
itilfillannın tasdikine müteallik haiz olduğu ehemmiyetten h:ıra 
evrak ve vesaiki meclise tevdi retle bahsetmiştir. Mumaileyh 
eden hariciye nazın, akdolunan müzakeratm bir tarihç~sini yap 

mış ve Ankara'da Kont Betlen 
ile vukubulan mülakatının ken
di tarafından vukubulan talep 
üzerine temin edilmiş olduğunu 
ve kendisinin bu talebi şal:ıai bir 
takrm esbaba ve keza ticaret 
muahedenamesi meselesinin tes 
vidine memur komisyonun he
nüz mesaisini ikmal etmemiş ol 
masma binaen serdeylemiş ol
duğunu ve bu suretle 20 T. ev
vel olarak tesbit edilmiş olan zi
yaret tarihinin mukaddema 
Kont Betlen'in ziyareti tarihi o 
larak tesbit edilmiş bulunan 27 
T.evvele tahvil edilmiş bulundu 
ğunu beyan etmiştir. Mumai
leyh sözüne devamla demiştir 
ki: Maziyi unutmak ihtiyacı ve 
muahedelerin tanınması itilafı 
teshil ve her iki millet için yeni 
bir refah devri küşat etmiştir. 

Atina, 21 (A.A) - Hariciye 
nazırı M. Mihalakopuloıı TUrk
Yunan dostluk ve bitaraflık, teTürk-Yunan misü,nın ııarlAmenıoyı 

tevdii mnnuebeıile mühim bir lifibeyn, hakem muahedelerlnln 
nutuk söyleyen 

M. Mihalakopulos 

ve bunlara mülhak olup bahri 
konsolosluk mukavelelerinin 
tasdikini mutazamnıin kanun 11 

misakın yalnız Türk - Yunan yihasmı meb'uıılar mecliılne tev 
sulhü icin değil belki bütün dün Devamı besinci sahileıf•·. 

Sporcular dün barıştılar 

Federasyonların tanınma 
masına dair kararın feshi 
İstanbul mıntaka heyeti de istifa etti; 

yenisi derhal intihap olunacaktır 



Sula __..., ~ 

Tahsin Piışnnın Hatıratı. ... 
~~!:m ........ ıııii ..... .:ı. ...... ;.;;. ...... ..;;..~: ..... ""-~ 

No: 92 
(TarcUme va lktlba• 
hakkı mahfuzdur.) 

~l\bdülhamit su işine fazla 
ehemmiyet verirdi 

Kağıthane suyunun şehre isalesine ve 
Kırkçeşme yollarının tamirine Adliye 
nazırının riyasetinde bir komisyonu 

memur etmişti 
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BERLER .. 
Sabık Hicaz Kıralı hasta ... 

Yetmiş altı yaşında bulunan 5erif Hüseyin ömrünün 
son zamanlarını ıztırap ve keder içinde geçiriyor 

Oğullar 1 Ecnebi matbuah J T eslihat 
Serbest Fırkanın 

dağılması 

-
Kıbrısa hareket 

ettiler "Times,, gazetesinin şehri-

İkinci ba~~i dev- I 
letlere musaade ; 

Sabık Hicaz kıralı Hüsey- mizdeki muhabiri yeni fırkanın Cenevre, 20 (A.A) - Tahdi-

1 Mu ahir mektuplar! •• 

Şarkta irfan hayatımız 
nasıl inkişaf gösteriyor? 

nin ağır surette hasta olduğu ge kendi kendini dağıtması etra- di teslihat komisyonu ikinci de 
len haberlerden anlaşılıyor. Ma fında gazetesine yolladığı 17 recede bahri devletlere hususi 
lumdur ki, Hicazın sabık kıralı tarihli telgrafta Fethi B. :n bu harp gemisi sınıfı bulundurma 
924 te Hicaz kıtasının kamilen hususta vaki beyanatını hildir- ları hakkını bahşetmiştir. Bu 
Vehabiler tarafından zaptedil- dikten sonra diyor ki: nevi gemilerin tonaji 8 bin ve 
mesi üzerine memleketini bı- " Şurası aşikardır ki, geçen ya daha aşağı olacaktır. Komis
rakmış, Kıbrısta ikameti ihti- cumartesi Ankarada Millet Mec yon 7 devletin bahri ahkam pro 
yar etmiştir. Kıral Hüseynin !isinde cereyan eden münakaşa jelerindeki erkamı sırf malUınat 
hastalığı üzerine ogullarının ki, Fethi B. hükumeti şiddetle kabilinden muhafaza etmeğe 
Kıbrısa gitmekte oldukları ha- tenkit etmiştir. Serbest Cümhu karar vermiş ve bilhassa tavva
ber veriliyor. lrak kıralı Fey- riyet fırkasının dağılmasını tes reler hakkında gemilere ait 
sal sabık Hicaz kıralının üçün- ri etmiştir. Fethi B.in hükfune- maddeyi kabul etmiştir. Komis-
cü oğlıı.:dur. Mevrayı Erden kıra te itimat edilmemesi hakkında yon tahtelbahirlerin hacmini 2 · 

• c 

lı olan diğer oğlu Abdullahın ki takriri azim bir ekseriyetle bin ton olarak tesbit ve bunlar Erz urum erke1< muaıırm mektebi l" ıye 'ti talimiyesi yenı mew nlarla berobı' 
da Ammandan hareketle baba- reddedilmiş ve kendisi Halk fır için 130 milimetreli toplar ka- Erzurum, 19 (Milliyet) - mekteptir. Mevcudü (400) _ıııl~ il 
sının yanına gideceği haber ve kası azası tarafından si<ldetli bul etmiştir. Projenin bütün Saltanat de·;rinin Maarif hu- beden mürekep olan bu gııtı il 
riliyor .. Şerif Hüseyin yetmiş hücuma maruz kalmışur. Ge- maddelerini kabul edM. komis- susunda ihmal eylemiş olduğu mektep baş muallim Fikri J3t' 
altı yaşındadır. Hayatının pek çen bir kaç hafta zarfında teza- yon müteakiben tahdidattan l vilayetlerden birisi de Erzurum yin şuurlu idaresi le temayüt ı1 e 
çok senelerini burada geçiren hür etmişti ki, serbest cümhuri muaf olan gemilere mütealiik 1 vilayetidir. Bu sebepten dolayı lemiştir. Gecen sene 40 talelı' 
Şerif Hüseyin meşrutiyetin ila yetçilerin vaziyeti müşkillcşmi~ zeyli de ka.bul e~miştir_. Koı~is ahali layikile nimeti maariften mezun olmuŞsa da diger llle~· 
nından sonra Mekke Emiri ol- ve bu ayın •başında fırkanın bir yon bu ne~ı ~emılere aıt olan a ı hissement olmamışlardır. Cüm tepler kabul eylemediklerindeJl 
muş, umumi harp esnasında İn kısım azası bunun er geç dağıl- zamı ~o~aJ n:ııktarı bulun~n 600 ı huri yet idaresinin mütevazi büf dolayı tahsilerine maalesef dl' 
giltere ile müzakerata girişmiş ması lehinde bulunuyordu. tonu ıttıfak .ıle. kabul etı;n~ş__ ve çesi ise Türkiyenin her tarafını vam edememişlerdir. Çoculı~ . 
ve malUın olduğu üzere 916 ha- Bunun sebebini uzakta <!Tama fakat hus1:1sı ~ır takım .ıtılafla;: maarif nurlarile tenvire uğraş- nn sancak meras!mini veedµ'. ,. 

Abdülhamidln bir cuma se/Dmııe. ziramn~a A:abist:ın isyan -ed"." malıdır. Serbest cümhuriyetçi· 1~ bu gemılerın de tahdıdat~ t~ maktadır. Bütçenin müsaadesi temaşa eyledim, Istik!al rr.~ v 
Terkos su şirketinden İstan-ı kılmıştı. Bu keşifname ve plan- r

1
:k d~lus~yı_n Hıcaz kıralı ı- lerin çoğu, doğru veya ~anlış, b_ı_ tu~.ulmt .. asını şart olarak ılerı nisbetinde Erzurumun merke- nı okuyarak nazlı hi lalin pi<t' 

rmak
. . . 1 lb k' b an e ı mış. tır. Gazi Hz. nin kendi taraflarında surmus ur. . d k' "Ih k d 73 "h -"' bul halkını kurta ıçın cemı ar ve o apta ı maz atalar S b k H kıralının f · zın e se ız ve mu a atın a ga ı azametinden muntıı;.11"'" 

yeti umumiyece hararetli ve çok ' evrak mahzenlerinden çıkarılsa 
1 

a ' ıcaz ve at old\lğu kanaatindebulunuyorlar ilk mektep açılmıştır. Merkez hatvelerle resmi geçit ~ ar•~ 
faydalı müzakereler cereyan et bugün bile bunlardan istifade ~ dı. Geçen ı::ğustos Yalova da fır Genç Pr. ns deki mektepler kafi ise de mül- yavrularımızın hali beni mi.i tee', 

kanın sureti teşkili halka bu ~ · · • · - ·ı ı· · • , ' rnekte olduğu şu sıralarda mümkün olur fikrindeyim. k h B "k 1 20 (AA) L S . hakat ıçın kafı degı .c.ıı-. Vılayec 3ir eyledi ve !;özlerim yaşar··· 
,;uya ait hatrratımı yazmak mu * * * / zannı verece surette esap e- rtu ~e ' · 0 .. - ek oır te muallim ve talebe mikdan üç Y oncabk mektebi 

, dilmiş, Gazi Hz. o zaman muh~.- gaze esı yazıyor: un a şam . . . d ~ 
vafık olur. Bu su meselesile beraber yan , , l'f b' f k kk"l" .. h 'd k Ott b k d .. 'f senede bır mıslı aha artmıştır Yoncalık mektebi baş mu3. 

l 
. ' ı ır ır anın teşe u unu a- arşı u o sa ı or u um or- ki b . . 'k h lk k' "b d t;ı 

Sultan Hamit su mese esme gından da bahsetmek münasip- ı· , ı raretli surette hüsnü kabul ve masile Stenokerze şatosunda el . ' u ıstat.ıstı . a .ta ı rag ı;- lim Hazım Beyin idareRin e 
çok ehemmiyet verirdi. Halkın tir. Bur hususta evvelce birkaç 1 siyasi mücadelede bitaraflxkla- li kişilik ıbir aile sofrasına riya t.ın derecesıne bır mık yas .~labı- bu mektebin mevcudü 81 tııll' 
susuz kalması yüzünden baş satır yazmıştım. O zaman da ' / rırl' vadetmişlerdi. Gazi H:ı.. H. set etmiştir. Saks düşesi Zita, lır. ~ekteplere devam mukem- bedir. Mektep üç dershane '~ 
gösterecek şikayetler onu cid- söylediğim veçhile yangın Sul-ı Fırkasının riyasetini muhafaza Burben hanedanından Sakiye meldir, yalnız buralarda kış u- bir cesim salondan mürekkepti 
Ien gocunduran şeylerdendi. tan Hamidin sinirine dokunan . etmişler ve Fethi B. de beyana Ottonun erkek kardeşlerile kız zun olduğundan kar yağınca ço ve güzel bir bahçesi de vardır· 
Sultan Hamit şehzadeliği za- şeylerden biri idi, hele büyükçe tında anlattığı üzere S. Cümhu- kardeşleri ve eski sarayın Viya cuklar m~ktebe ve k~r kalkınca Mektebin !eri çok musıı3' 
manında Ka.ğı.thaned~~ köşkü- yangınlar onun için adeta iş · riyetçiler içtinap edilemiyecek na ve Peştedeki erkanı yemek- çocuklar ış başına gıderler. dır. 
ne sık ~ık gıdıp geldıgın~en. ve güç olurdu. Yaverler, memur-, 1 surette bu itibarla Gazi Hz. ne te hazır bulunmuşlardır. Millet mektepleri Palandöğen mektebi 
o hav"alıde alelekser ~ezın~ıler tar, telgraf telleri hep bu ınak-1 1 karşı muarız bir vaziyete girmiş Zita bugün saat 9 da Avustur Geçen sene umumi vilayette Bu mektep şimdilik adi bir tıl 
yaptıgından bu tenezzuhlen es- satla işle dururdu. Eğer yangını \ olaı;ak~r~ • . . ya ve Macar şahsiyet~erini ka- (20,127) vatandaş şahadetna- ·nada tedrisata devam ediyorS

1 

nasında murunı zamanla taş saraydan görünebilecek bir yer 1 . Şımdıkı halde Fethı B. ıle M. bul ederek Almanca bır nutuk me almışlardır. Millet mekteple da 29 bin lira sarfile mükcnıııı' 
toprak ~!tında kalıp k_:ıybol.muş de ise kendisi dürbünle bakar-! f Meclisinde~i,ı bir avu~ taraftar~ irat etmiş ve sinni rüştün~. ic;- ri ilk açıldığı zaman bir kadın len inşa edilmekte olan kargi< 
ve semtı meçh~le d~~ a~ dı ve yangın sönünceye kadar · 1 !arının alaca•?\lrı vazıyet bellı ı ak eden Ottonun bundan boy le dershanesi ve bir hanım mual- binaya bir ay sonra nakıedil~ 
sular bulundugunu o~renmıştı. uyumazdı. yangın bir felaket 1 değil~ir. F.akq.~ kendis~rıin tek- M ~~ar ai~e kıra~isinin. yegane lim varken geçen sene vaki teha cektir. Mektebin mevcudü ı 4 
~unların da keşf~~ılerek asıl olduğundan ve her felaket gibi Şerif Hüseyin rar dıplomatlık m7sleg~ne avde reısı oldugı•..:u soylemışt~r. . cüm üzerine hanımlar için 23 talebe olup% 80 .:i fakirdir. ve 

K. a.gıth.an.e suyuna . . ılave ve hep bu da ortalıg"ı telaşa verebilece ti düşündüğii tekzıp edılmeV.te- Bundan sonra dini hır ayın dershane küşadına mecburiyet bir taraftan muavenet görrfle' 

al 
ettiğine dair bir iki gu"n evvel d' yapılmış ve mensenyor Sevdel sının bırlıkt~ ş~h~ ıs ~olunma ğinden Sultan Hamit bi!Umum ır. . . r . • • . . • hasıl olmuş ve bunları erkek ve mektedir! 

t F lhak k t 
gelen naberlerin aslı olmadığı Ingılız muhabırı bundan son- hıtabesınde Françoıs Josechın k d il' l k t t Baş muallı'm Muhtar Be)' 3f. 

s.ını emretmış ı'. ı ı a o. a- tela"şlara karşı mu"teyakkız bu- anlaşılmıştır. ...; lk ·ı a ın mua ım er o u muş ur _ ra Gazi rız . nin ha ı e temas ismini zikretmemiş ve Otteyi K İ · d d i 9' rıhl~r~e Beyoglu ve Besıktaş lunmak itiyadı:· .r :;evkile yan- Kendisinin son senelerde pek etmek ve memleketin umumi Budapeştede layik olduğu mev- l' arls ve ks?l':.1' e e sleyyar mMua ni zamanda şoför, ressam, mu,. 
:ıha.lısı susuzluktan c .. ok .. ıztır.ap gın!arda da teyakkuz üzere du- muztarip bir hayat gerirdiği . . , 1 k .. 1 'd k b 1 d - . .. 'd' · · ım er teş L atı yapı mıştır. ev kişinas, fotografçı ve motor ı:ıı .. 

k l d B 
" .. vazıyetını an ama . ıızere seya- n e a u e ecegı umL mı ız- ı . . . • . ıı~ • 

c;e ıyor ar ı. u emır uzerıne rurdu. İstanbulun 1281 tarihin söylenmektedir. hata c;ıkÜklarım bildirmektedir. har etmiştir. Otta ve Zita misa cut ~u~llı~ mektebı v~layetın kinalarmın tamircisidir. Ya ı lazıı;n gelen tertib~t ve inşaata den sonraki yangınlarını bizzat B "d t 
21 

( AA ) _ K 1 M M ., ı· . . k l . firlerle görüşmü•ler ve ög"le y·e- maarıf ıhtıyacatını tatmıne gay köhne bir otomobili ucuz fiı;t~ 
A l

l Ant ahman Pa ag a ' · ra US50 ınının ma a esı ' · •-~f· b ı d - ih l 1 k · · Sa'" c ıye .nazırı_ - u~ . tetkik etmişti; sırası düştükçe Feysal, bir İngiliz asken tay- : . . . meğinden sonra tekmil dostla- rı ""' ı .u un ugu. c et .. e a ara tarnır ettıkten sonra " şanın nyasetınde bır komısyon bunları teferrüatile hikaye eder yaresile İskenderiyeye müte- . Ita~ya ~aşv~kılı M. Mussolı- rım kabul etmişlerdir. Misafirle (7.00,~00) lır~ sarlcdıle~e~ ~u- vilayetlerinde seyahat eder~ 
memur edildi. Apdürrahman Pa di. veccihen hareket etmistir. Irak nı ahıren . Da~ly Ekspr~ss., n~- ıin kısmı azamı aksam üzeri yuk bır muallım mektebının ın- tatilin hitamında otomobili $11 
~a hem. hayrü~a~anati sever o zaman vesaiti itfaiye mah kıralı oradan hasta buiunan pe mındaki lng ilız .ga~etesınde bır hareket edeceklerdir. şası müteahhidine ihale olun- tarak tekrar vazifesine avdet t. 
~.em .de ıffet ve ;stıkamı;tle me- dut olduğundan ve evlerin kıs- deri Hüseyni ziyaret etmek ü- ı:ıakale .'.1eş~e:mıştır. M. M~sso muştur. Askeri iş ocağı ile müş ler, elinden her sanat gelir ~ıf 
lıufbbır1 zat o1ldduguı;dan ışe can- mı azanu ahşap yapıldığından zere vapurla Kıbrısa gidecek- l~nı b

1
uhgunkuh, / -'?~an1~nh vtazıyı:- Amerikada buhran terı;k~n merkezde bir sana~.mek metli bir muallimdir. .Q 

a aş a sarı ı ve ıntacına mu- ufak bir yangın derhal tevessü tir tı su ve ta cııaı ,es ı a vazı- 1 (AA) H r tebının açılması da tekarrur ey Çağlayan mektebi 1, 
vaffak oldu. ederek bir çok hanüınanların Amman 21 (AA) _ irak yeti olmadığını an!atarak muh- h Ne~yo. c, 

2~k · - .~ ı lemiştir. Emanet mıntakası da- Çağhyan mektebi baş llluıı. ·p 
Bundan sonra İstanbulun mahvına s,.bep olurdu Mahal kıralı Feys'ale biraderi Emir Ab telif devletlerin <la iına sulhten k~zl_:r a ı:ıuvdakl at sdurettelrrlıuş- hilindeki halk meccanen 48 ..,e• k k h Ik ı la - · • . b h tfl ı i halde diger taraf u ata ugra ı arın an c o ayı . . Iimliği münl1al bulunan btı"' ır çeşme ve a a ı su rının le tulumbaları ve kırbalı sakala dullah ta refakat edecektır. a se ı.c .er • . · ··tt h'd · A er·ı· d hTr.de mektep ınşa ederek maarıfe şa- tep 3 dershaneli güzel bir bİ~~ ı 

esaslı surette ıslaha muhtac · - - tan da s ılahlarmaga oevam et- mu e ı eı m ı ,a a ı.ı · "k h' ı 'f l P''. · rın taşıyacakları sularla bir yan 1 liz hük. A t" . . .. f 1 h kapılarını kapıyan küçük banka vanı şu ran ızmet er ı a eye- dir, fakat talebeyi istiap ede .ı 
olduğu ve yirmi otuz lüle .. .. ngn un•.e ı tıklerı gıbı ası ası7 surette ar · 1 d' uıv : .•.. 

1 
gının ne dereceye kadar sondu- be hazır'andıklarıaı ilfıve etn ek ların adedi 70 e dahil olmakta- mış er ır. diğinden yanı başında bir rfl t' 

suyun boş yere ~f ~~~gını riilebileceği muhtacı izah değil Lo~d~a, ~~ ~A.~) -Star ga tedir M Mussolini bu vaziye- dır. En sr.1 olarak gişelerini ka ilk mektepler !im odasile kışlık büyük bi~ tııi / 
ve ana mecraya ge me gı ve dir. zetesı, er uç ır aya mensup . · k ·. d hl'k 1. ld • pamış bulundukları haber veri- Erzunımdaki ilk mektepleri neffüshane inşa edilmektedır ., 
b 

.. d t t b 1 halkının . b' t k ah' tın pe zıya e te ı e ı o ugu · . . . . . • u yuz en s an u SultanHamıt vesaiti itfaiyenin ır a ım azanın, v ım l 1 l d len bankalaı• Kaliforniyamn şi- maanf emını Reşıt Beyın dela·· hitamında beş dershaneli ~O 
sıkıntı çekmekte bulunduğu an Avrupadaki emsaline kıyase bir buhran geçirmekte olan ı.m kayded,.,d,ekn. bta yanı:nh ev- mali garbisindeki 4 banka ole..., letlerile dolaştım. Baş muallim !• - d b · · d n .. · · ·1 1 ı letler arasın a ·ı u tes.ı. ı!t re- " mektep olacaktır. Mevcudii 
laşıldıgın an, unun ıçın e ıslahı için Macarlı Kont (Zire- sanayıın vazıyetL 1 e meşgu 0 . . d k · · ı· bunlardan Jeneral bank ant Faika Hanrmın idare eyledig"i · · kil ı 1 - ~ k .. ·m b' h .. k. t' kab,.tını dur umı::t ıçın e ın- talebeden ibarettir. -~• 
hır kom~syon ~eş o unmuştu. ni) yi getirdi ve uhdesine ferik ma ~~e~e. m~. ~ u b u~e ın den ~geleni yaptığın,•takat digr.r trüst kompanide 18 bin dolar İsmet Paşa mektebinde 274 tale Bı.: .!ardan başka üçer def"~. 
Bu komısyon uç ay çalıştı, kırk lik rütbesi tevcih ederek müret ı teş~k ul~d~ı anın an a ~et - mill~tlerin hazırlıkları karşısın- mevduat vardır. be okumaktadır. Mektep tami- neli Veysi Efendi ve Dumlııl'i< t 

çeşme ve Halkalı sularının asıl tebatr efradı askeriyeden müte- ~e te 0 u arını yazma,,::ta - da İtalyanın da, arzusu hil5.fma • ren tecdit edilmiş kargir bir bi- nar mektepleri de vardır. tsP,,; 
mem.balarında ve. meşhur bent şekil bir itfaiye alayı teşkil 0 _ ır. olarak silahlanmag"a merbur Alman tayyareıı nadır. Geçen sene 22 çocuk şa- ıe .. 
l da ki

k 1 it l d k ı·k Tortum Hasankale ve Hınıs ., 
er ctvarın tet at yaptı, y~ lundu. a ya a as er ı kaldığını ilave ile m ckalesine Bordo, 20 ( A.A ) - D-0-X hadetname almışlar ve cümlesi mekteplerde esaslı bir suret'" 
~~ k;rk çeşme suyundan on hır Buna rağmen yangınların Ö· Roma 20 (A.A.) - Askerlik nihayet vermektedir. Santanderde denize inmiştir. lise ve muallim mekteplerine git 
l~Ienı~ ~er altında kaybolan nü alınamıyor, itfaiyenin nok- müddetine mütea!lik ol~ak har -: . · : ... •. , Her şev yolundadır. mişlerdir. tamir edilmektedirler. 
gozlerını buldu ve bunları ana sanından ve suyun fıkdanından biye nazırı tarafından ıhzar vt: İngılız m~den amek,_,ı . m • Cümhuriyet mektebi mevcu- * * * ıe< 
mecraya katarak teleften kur- dolayı memlekette aralık aralık kabine tarafından kabul edilmiş Londra, 20 (A.A) - .. Maad~n H f l k 'h l . ti' dü 270 talebeden ibaret olan Çocuklarımızın talirn ~~ c~ 
tardı ve bir kısmını da d~mir bo büyü~< yangınlar oluyordu. Sul- olan iki.nci kanun Ia?:ihası bu amele~i konfer~n_sı uc:e~lerı~ a la ı ı. ~aca .. vazıye bu mektep baş muallim Nuret- biyeleri icin geceli gündü:. ıı ~iı 
rularl.'.1 aldır~ı. Bu komısyonı:n tan Hamit bir gün Ziçeni Pa müddetın 18 ay oldu.gunu .tas- daha zıyad". tenzılı teşeb ~uslen . So~ ~afta ıçındekı ıhracat va tin Bey tarafından hüsnü suret lışan ve bu uğurda büyult ıifı 
yaptıgı tetkikattan anlaşıldıgı ile itfaive alayı kumandanı ı! dik etmekte ve hususı şı:rı:ııt al- ne ka_rşı ~.ıdde.tle m.uka ıemet zıyetımız ~u?ur: . Fındık ~a~c :h le idare olunmaktadır. Mektep feragati nefisle ve bir aşkı va ·~ 
na göre on beş yirmi bin lira ralay Refet Beyi huzuruna ca-. tında bulunan gençler ıçın bu et~ı:ge muttefıkan kara~ ve.r- rı hararetl~dır. Fıatler gıttıkçe mükemmelen tamir edilmiş te<l ile. u~ras.an muhterem mu3X~ 
masraf ihtiyar olunduğu halde - d y nl .. d" k, . J müddetin 12, 6 ve 3 aya kadar mıştır. Konferans, s~atlerın mık fırlıyor. Bır ay evvel 67 kuru1 risata gayet elverişli bulu U". lerını maaşları dundür ve ıtı rt 
. gır r. angı arı son urme ı- . . . h • 'h . t h beş gune nazara 1 f d k . d' 80 k 1 85 nm ~ -'t· Istanbulda (168) çeşmeye su i- . k d' h 

1 
• tenzılıne aıt a kamı ı tı ıa et- arının er on n o an ın ı şım ı uruş a tur bah · d k • 'di G meselesi de ı;;ok yanlıştır. l"ıııı· 

sale edilebilecek surette suların aınk' en 1 ddar~~.ge en aş.ag~- mektedir. tahdidi tekliflerine ve ı:ıın_taka- kuruş arasındadır .. İhracat en çesL e ço 1 vas~o r. l be- la ahiren tanzim olunan karı ıır ' 
artırılması kabil olacak ve yere hanları m~l"he en . ıkte e~tırdı, yı bütün itilafların ~mat ~ıf mil ziyade Amerika ve Almanyaya ç~n :nek mezun o~ take be~ da: "3 sene muallim!ikte bil,,.. 

. u bı a ara bır kornısyon- metre aşması. il büroya havale edılmesı sure- .k. 1 kt d 1 . . nın ır ısmı mua Lm me te L bıı p· 

bata:ı .havuzu ;ıe çukurbost'.l11da da mütalea olunarak talimatna 3 - Evlerin bacaları yapılır tindeki telkinlere karşı siddetle va .~oma a ır. şın.g.arıp tara ne ve bir kısmı da liseye kayıt nanlara zam yapılır ve ıJl(l 
v~ ~~lah~ar agada.~e Taksım~e me şekline ifrağ olundu: ken aşağıdan yukarıya kadar protesto etmiştir. . fı tüccarımızın ekserısı satışl.a- olunmuşlardır. Talebenin %20 dem de kanunun neşrindefl ,oıı 
buyuk mıkyast.a dort depo tesıs duvarları arasına ağaç hatıl ko- Rus lngiliz ticareti rmı evvelce yaptıkları taahhut si fakirdir ve Himayei Etfal ta- teberdir!,, gibi bir madd~ v:ıeY'. ~· 
olunduğu takdirde İstanbul ve 1 - Yangın yerlerinde yapı- nulması. .. mucibince bir ecnebi ticaretha- rafından muavenet edilmemekte ki bu madde muallimlerın ııef'I 
Beyoğlu taraflarının bütün bü- lacak taksimat sırasında arzı, 1 Londra, 2~ (A.A) -1 SBlfıgun nesine yapmaktadır. Bu ecnebi dir. ralbuki ront gun·· lerı' Hı' · 1a hindedir zira: On senedefl ,,, 

"k dd l · · uı k b tulü elli metreden eksik olma- 4 - tfa işi bugün bir fen ve Arkos şırketıle santra o swo · ; 11· l'kte b ı b'r ıat r, yu ca e ennı s am .. a ve u 'h ı · ld • dan . · L d _ ticarethanesi bizden aldıg"ı fın- yei Etfal namına rozet da.n+,'D ··~ua ım ı · u unan ı :Y• 

Suretle Şehremanetmın beyhu
- mak üzere eshabından istimlat, ı tısas mese esı 0 ugun od Buyıng corporatıon t aıa~ • . "'" · nunun nesrı·nde 't''- ren t?lıı 

. . . • . yangın esnasında gerek bende- sında ı'mzalanan mukavelename dıgı 120 kuruştan Avrupad~.ı ta halktan para toplamak sure- n 
1 ıva ·fııı' 

de vere terkos şırketıne verdıgı suretile arsalar alınarak her ma . . . . t'I h' · Etf ı d <l !im ad<lolunursa hayatJll
1 1 

• 
J • • h ıı d b' gam şahane ve gerek büyük kü mucıbınce ' l931 senesınde Sov- rıkolata fabr~kalarına satıyor. ı e ımayeı a e yar ım e en ıııt• 

su parası tasarruf edılmış ola- a e e ırer mahalle bahçesi ilk 1 t f d 'tf · l . 'h d · · d " ·bu yavrulara muavenette !ınlnn eyledi~i on sene yanmış de.f ,-tl 
caktı. Komisyon bu müşahedat vücude getirilmesi ve ortaların ç memur ar ara ın an ı aı- yet şura ar ıttı a ı arazısın en Buğday vaziyetinde bir fark k . d Ak . kdi d tir. Binaenaleyh yeni ınııat1cıd"' 
ve tetkikatını olbaptaki keşifniı da birer havuz yapılması: Hem ye alayının harekat ve idaresi- gelecek ola?- ydumuşakh odl~.ıılar- yoktur. Fiatler 7 ile 8 kuruş ara. ~~~Yc:f E~f:l~~ h'~ı tt~ .. r e kili muhtererninden bu m~ .. :ıııı 

• . . . angına hatt • · k'l d ne karışılmaması. la bu senekı o un ma su atının . . f' . .. 1 ı me ı vucu- 111 .. nıP. ~e planlarla bırlıkte taktım Y ı manı teş ı e er 
5 

_ Avrupadan yeni makine bü ük bir kısmının münhasıran sındaır. Tıftık ıatlerı de du- dü nedir? nin muallimler lehine tas 0ııt 
etmı~ ve. ~vkaf nezareti ve Şe? 1 hem de su bulunmuş olur. ler getirilerek itfaiye alayının buyson kumpanya tarafından sa ş~k.tür. Evvelce 103 kuruş olanı Gazi Paşa mektebi vilayet lutuf bururulması istirhııfll ~ 
r~m~ne.tı ıle1 d~ . ~uhabereye ?ı- 2 - Y an~ın duvarlarının her ikmali nevakısı. tışa çıkarılması derpiş edilmek tıftık bu sefer 92 kuruş olmus-ı merkezindeki mekteplerin en nur. 0 . ~· 
rışmış ıse c e suruncemede bıra . halde evlerın çatılarını birer tedir. tur. büyüğü ve en mükemmeli bu " 
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nkarada büyük yurdu yapılacak 
al ebe 

Yurdu 
ııkarada büyük 

,t yurt yapılacak 

• 

·Cvdet Kerim Beyin 
verdiği izahat 
Ankaradan şehrimize ge 

1ifaarif cemiyeti İstanbul 
ssili Cevdet Kerim Il. An 

lda cemiyete ait mali işkrle 
tıl olduğunu ve Ankarada 

ık bir talebe yurdu vücude 
!ıııek ve cemiyetin faaliyeti 
ıvsi etmek üzere laznn ge
'aridat membaları için Ma
,Vekaletiyle vaki olan te
>ôrının müsbet surette neti
~iğini ve yakında bunlar-

bı' ~Stifade olunacağını söyle-
t, ------......... --.-----

&a yt ar kongresi 
eler görüşecek? 
~kara, 21 - Yakında bura 
ıtr baytar kongresi toplana 

feyyah celbi için 
i ~t_anbul belediyesi seyyah 
~ 1Çın Avrupa gazetelerinde 
~ın Y~pmıya karar vermiş
eledıye iktisat müdürlüğü 

Tastikname 
Tal ebeye ne suretle 

tastikname 
verilecektir? 

lstanbul cuma gilnlerl nasıl ~ğlenlyor? 1 

Barda hovardalık nasıl yapılır ? 
Bal alacak çiçeği öyle biliyorlar ki .... 

dı, çiftler, bu ağır havaya güç
lükle ayak uydurarak biribirle
rine sımsıkı sarılmış, dönüyor
lar. Köşede, sigara dumanları 
arasında kaybolmuş bir masa
dan gayet hafif bir mırıltı halin 
de akseden: 

Çokmusip 
Yol parası yalnız 
şehir haricine 
harcanmıyacak 

Şehir meclisinin çok 
musip bir düşüncesi 
İdarei hususiye tarafından 

tahsil edilen tarik bedeli şimdi
ye kadar vilayet yollarına yani 
şehir haricindeki inşaat ile mek 
tep ve saire inşaatına sarferlili
yordu. 

Bu vaziyet şehir hududu dahi 
!inde oturan şehirli mükellefle
rin itirazını celbediyordu. Fa
tihte, Şişlide, oturan mükellefi 
ninverdiği yol parasile iŞle yol 
!arının yapılmasını, buna rnuka 
bil şehir içindeki sokakların ge 
çilemi yecek bir halde bırakması 
nı iyi teli'ikki etmiyordu. 

Haber aldığımıza göre bele
diye ve idarei husiye bütçesine 
hakim olan yeni umumi vilayet 
meclisi şehir hududu dahil ve 
haricinde yol ve sokak ihtiyaç
larını bir kül olarak nazarı dik
kate alacak ve tarik bedelile be 
!etliye inşaat tahsisatını birleş
tirerek ihtiyaçları umumi suret 
le düşünecektir. 

Bomonti bira fiatlerini 
indirmeyor 

Bundan bir müddet evvel bi
ra satan lokanta sahipleri, Lo
kantacılar cemiyetinde bir içti
ma yaparak Bomonti birası sat
mağa karar vermişlerdi. 

Lokantacıların seçtiği murah 
haslar, bundan sonra Bomonti 
sirketile temas etmişler ve iki 
taraf ta aralarında bir mukavele 
projesi yapmıştır. Bunda, Bo
monti şirketi kabil olduğu kadar 
bira fiatlarında tenzilat yapaca· 
ğını yapılan satışa mukabil ik
ramiye vereceğini vadetmiştir. 

Fakat bilahara Bomonti şirke 
ti, lokantacılara arzulannın is'a
fının şimdilik kabil olmadığım 
bildirmiş. 

Ve bir kısım büyiik lokanta 
sahiplerine yüzer şişe hediye bi 
ra vermek istemiş, fakat bu mü
racaatı reddedilmiştir. 

Otobüs seferleri 
Tramvay şirketi Eyip - Köp

rü ve Eyip - Fatilı arasında oto 
büs işletmek için bir karar ver
miş ve tarifesinin tesbiti için be 
lediyeye müracaat etmiştir. Be
lediye heyeti fenniyesi tarifeyi 
hazırlamaktadır. 

Sokakları bozanlar 
şirketi erdir 

Muafiyet 
Jandarmalardan 
tramvay parası 
alınacak mı ? 

Vilayet para alınmaması 
fikrindedir 

Tramvay şirketi, şimdiye ka 
dar jandarma zabitan ve efradı 
nı bielt almaktan muaf tutmuş 
tu. Kumpanya son zamanlarda 
jandarma zabitanıru da bilet af 
mağa mecbur tuttuğu cihetle 
bu yüzden tramvaylarda ufak 
tefek hadiseler olmaktadır. 

Bunu nazarı dikkate alan İs
tanbul jandarma kumandanı 

Hüsnü B. Vali Muhittin Beye 
müracaat etmiş, Viliiyette, jan 
darmanın hükumetin inzıbat 
memurları meyanında bulunma 
sı dolayısile bilet almamaları 
icap edeceğinden bahisle kum
panyaya bir tezkere yazmıştrr. 

Vilayetin noktai nazarı ka
bul edilmezse ihtilafı dahiliye 
vekaleti halledecektir. 

Neşet Ömer B. dün 
Ankaradan geldi 
Bir müddettenberi rahatsız 

bulunan Maliye vekili Saraç 
oğlu Şükrü Be};,e icra olunan 
konsültasyonda hazır bulunan 
D11. Neşet Ömer B. dün şehrimi 
ze avdet etmiştir. 
Neşet Ömer B. Şükrü B. in 

ahvali sıhhiyesi salah kespetti
ğini ve tedricen iyileşmekte ol
duğunu söylemiştir. 

Maliye müfettişleri 
kongresi 

Kanunu evvel bidayetinde 
Ankarada toplanması mukarrer 
maliye müfettişleri koingresine 
iştirak edecek Maliye müfettiş 
!erinden teftişlerini ikmal et
miş olanlardan bazıları Anka· 
raya gitmeğe başlamışlardır .. -

Vekalette kongre mesai ruz· 
namesinin hazırlığı devam et
mektedir. 

Sanasaryan hanı 

meselesi 
Hazine ile Ermeni mütevelli

leri arasında bir türlü hal ve in
taç olumayan meselelerden bi
ri de Sanasaryan hanı işidir. 

Geçende ikinci hukuk mahke 
meşince hazine lehine verilmiıt 
olan bir kara; temyiz mahkeme 
since mütevelliler lehine nakz· 
olunmuştur. 

İş bu şekli alınca Hazine ve
killeri de temyiz mahkemesinin 
bu kararını tashih etmesi için 
bir "tashihi karar,, layihası y.-ıp 
mışlardır. 

Tashihi karar layihası Tem
yiz mahkemesi heyeti umumiye 
sine gönderilmiştir. 

Temyiz heyeti umumiyesi bir 
iki güne kadar davayı baştan a
şağı tetkik eyliyecek ve bir ka
rar verecektir. 

Temyiz heyeti umumiyc:sinin 
bu kararı ikinci hukuk mahke· 
ınesince lazımülittiba olacak -
tır. 

İzmit valisinin davası 
İzmit valisi tarafından Yarın 

gazetesi aleyhine açılan kesri 
haysiyet davası tahkikatına İz
mit müstantikliğince vaziyet e
di lmiştir. 

Yarın mesul müdürü Süley· 
man Tevfik Bey isticvap edil
mek üzere İzmite davet edilmiş
tir. 

Müstantikliğin tahkikatı neti 
cesinde vaziyet anlaşılacaktır. 1 

Tütün alışı 
Tütün inhisar idaresi tütün 

mübayaatına devam etmektedir 
İzmirde yapılan mübayaat biti· 
rilmiştir. 

Bir müddetten beri devam et
mekte olan bura mübayaatı da 
bitmek üzeredir. Bir kaç güne 
kadar da Samsun vehavalisinde 
mübayaat başlayacaktır. 

T rikotajcılann teberruu 
Şehimizde çorap ve trikotaj

cıların İzmir felaket zedeleri i
çin topladıkları eşya 800-1000 
parça olmuştur. Bunlar iki güne 
kadar İzmire gönderilecek, has
seten , kadm ve çocuklara tevzF 

• 

... 
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Fikir, Eclebiyı ıt, 
, 

...... .,. .. ·--···o •• ····= • •• u ... . .... 
Jlil iy~t l adam<lır .. Biz icra memurları ile ı 

tahsildarları neden sevmeyiz? 
Bunların içinde ne çelebi ne na 

Bilmecemiz IB~~~~!~~~~Z:::~24 ~e~rini>;. i l'•.<rnc<. a\.: ıını 
MELEK ve ELHAI\1RA 

.• .•rın unıdesl "Milliyet" lir 

22 TEŞRİNİSANİ 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

zik adamlar vardır.. Lakin ne 
çareki vazifeleri itibarile alacak 
lı mevkiindedirler, alacaklıyı 
sevmeye imkan var mıdır? 

No: 100 Telgrat adresi: Milliyet, lı. Alacaklıya çok defa borç!u 

Sincmalarınd.ı 

Ntw-York'ta "l'oH:TIH>l'Ol.IT~N 
OPERASl\D.\ \. 
DENİS KINO 

tonbul. 
Telefon numaraları: 

l ıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye ıçin Hariç içiıı 

3 aylığı 400 kuru§ 800 kurut 
6 .. 7 50 .. 1400 .. 

12 00 1400 " 2700 H - .,._ .... __ _ 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için ınüdiriyetc müracaat edilir. 

terbiye dersi verir mesela mü
nasebetsiz zamanlarda gelmesin 
diye evde veya yazıhanede ol
madığı saatlerde randevu ve
rir .. Beriki bir iki defa denedik 
ten sonra bu dersi unutarak kal- 1 

kar borçluyu yemek vakti, ya
hut gece rahatsız eder ... Vade 
geldiği zaman bir alacaklının 
çehresi kadar nahoş surat pek 
az bulunur .. Gelir, kapınıza da
yanır, eh, insan hali her zaman 

vı (AŞK RFS\11 GKÇIDI [ilminin ~iiı~~ 

Yanlışlık deye işte buna denı"r'••• muganniyesi .Jl<:ANNP.TT1': ~IA<' f)fl\\I.. 
tarafından tem:-il edilen \t ~cı.lr•'!erler~n fe' 

-Fransızcadan- di, karım rahatsızlığını beha~e kinde bir şaheser oI;n tcmom• ı renkli 

Epeyce irat sahibi bir adamdı. etti. Fakat eğer burada bekler- SERSERi KRAL 91 
Rahat yaşıyordu. Fazla olarak se monu her halde sokağa çıka t! 
güzel, genç bir karısı da vardı cağını göreceğim!.. Büyük ve mubıc,em .:ıpera filminin ilk ırac~' ~ 
ki bu saadeti itmam ediyordu. Buna adeta emindi. Bu his münasebeıile 

bllm~ce.,l:ıln h.-•-.ll_•_d_ll.._m_lf__. İrat sahibi mesut adam hiç yo- onu aldatmadı.Bir müddet ora- GALA MÜSAMERELERi 
ıelıll rulmadan yaşıyanlardandı. !arda dolaştı. Fakat çok geçme- Hımi~: lliletler eneldrn tedarik edilebilir. Fiıtl•rde zımmiyac Y<'ktu•·~ 

Kışın Pariste, yazın da mev- den kapıdan iyi örtülmüş bir •:::xx:• Paramount fllmldlı- ... ::::O. 
cimin gösterdiği yerlerde tatlı kadının çıktığım gördü: K 

11111
..,..,.., ..,....._ I ~-

bir hayat sürüyordu. -İşte hiç şüphe yok.. a-ı••&A.A....- Yarın ak~am M AJ K sinemasında •fiµ~ 
Zevcesi çok güzeldi. kadın rım.. :\Ieşhur tenor, ALFREP ~ Gazetemiz ilanlann ınes'uliyetini dünyalığı olur mu ya! Gününde 

kabul etmez. borcunuzu veremezsiniz! Efen
-------------. dim, görmeli alacaklıdaki fiya-

B ugü n kü hava kayı, hiddeti.. Sanki kıyamet 

] tııı hJ- r • en \ Jk 17 en at l U 
d rece ıGL HL•1-. 1 rL.Zj!'i.r mtıtevıssıt 

iod cı::ecel< ı- vı hııl ı olacak:tu. 

koptu sanırsınız ... Halbuki o is 
temese ve siz de vermeseniz .. 
Tarafeyn pek güzel geçinir gi
der .. Ucunda ölüm yok ya!. La-
kin gel in de anlatın, alacaklı an 

1 
layışı kıt bir adamdır. 

1 Haftanın yazısı Birinci müracaatinde parası-
'------------ nı alamadı mı hemen zaten asık 

Alacak verecek olan suratını bir numara daha 

meselesl. I, asar, kaşlarını çatır çatır çatar 
ve yan bakarak: 

Tarihte, efsanelerde, masal- - Rica ederim, uzatmayın, 
!arda bile alacaklı ile verecekli- alırken böyle mi görüştünüzdii? 
nin piri yoktur; yoktur çünkü der:. Ve ikinci vadeye kadar si
alacaklı, derdinden çok yaşa- zi gördüğü yerde gözünüzün içi 
maz ki pir olabilsin, borçlu da ne bakar .. Vereceğinizi, vadetti 
borçlu olduğunu söylemez. ğiniz ikinci gün gelir, eh insan 

Zaten insanlar nasıl erkek ve hali siz yine tedarikli olmıy2bi-
k 1 larak ikiye ayrılmışsa lirsiniz .. Bu sefer daha sıkt bir 
acın o · · ı· · · 

b ı lacaklı olarak ta ikin. sapartmaya ıntızar etme ısınız .. 
orç u ve a s· b" d . - d d 

ci bir taksime uğrar şu farkla ki ız ta ıı aıma aşagı per e en 
dünyada kadın adew erkeğe na- alırsınız: 
zararı çok olduğu halde alacak- - Vallahi efendim, tedarik 
lı ile bor~lu biribirine müsavi- edemedim! Dersiniz! O başlar. 
dir. - Eh, bu olmadı, artık ta-

hammül edemem. Buna dolandı 
ncılık derler... Gibi kaba saba 
sözleri arabalarla söyler. 

Buna hiddet etmemeli .. Ala-
caklı yaradılısı itibarile densiz, 
kaba ve hoyrat bir adamdır. On 
dan her şey beklenir yalnız ne
zaket beklenme:. .. 

fazla olarak kocasına pek sa- Kalbi çarparak yürüdü. Kadı- PICCAVER 1 ınuhrık ,c 
dıktı. Öyleki hiç kimse bu gü- nı t~ uz?kt~n takip etti. Ka- tallı seti ill' ı 
zel, sadık kocasına pek merbut dd~n. b_ırabz ıklle_rıde hbe'. halde kbe_f- LQHENGRİN ~ 

ı k dının kalbinden hiyanet ısını e ıyen ır otomo ı e u 
o an a b' d' de dinlivecek,iniT. D 
emelleri geçebilecegine ıhti- ın ı. . .. ~ 

1 d
. O da bunu takıp etmek uzere His•I ve ihtirası. 'ıhulerl h•'' .ı 

maH vke_nnk tez ıh. için de bir bir otomobile atladı. Zihninden Şehvet Kadını u 
a ı ~en unun bin türlü intik'W1 projeleri ge- U 

sebzep Y.0 tud. b hları ayna çiyordu.Onu cürmü meşhut ha- aözlü ve ıarkılı muhtc~em fil ~r: 
engın a am sa a 1. d k 1 k N minin he\'eti tem•ili•esl bışınd• .. .. · d tıraş olur ın e ya a ıyaca tt. e yara- , 

sının onune gecıp e caktı? Evvela öldürmeyi dü- · :\IYRi\A LO\' ve .. Af.Jet: i.J 
ken kendi kendine: ~ iOYCE 'b· ~ r~ 

b. d şündü. Fakat: •ı.ıttJOYct.11CMAaD~..-.....,.· . • ıı;ı ı mustc>n u 
-Ben henüz genç ır a a- - Bu dedi zafı ifade eder.. LOUTT• •OUNC. CAJUıou NYIL.....,,..,.; artistler varılır ~ 

Soldan sağa ve yukardan aşağı mırn diye söylenir kendisini be Cürmü ~eşh~t halinde karımı Bil%.IlXX%X%Il e %%%%%%%%~" 
lluglinlıü bllınecem/% 

1- Bir nevi içki (4) Meşru- ğenmekten geri k~lmıyor- aşıkı ile gördükten sonra boşa- r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 
bat (4) . du. makla iktifa ederim. Öyle ko- llütlln Avrupayı dola~mıkıa olın egılne ve mUhmmel j<in prbıll' 

2 - Cenubi amerikada bir Lakin ortada bir hakikat var lay kolay aldatılır bir koca ol- lsviçrcdc GOETllEANUM RAMQN NOV ARÜ 
dı: Karısı ile yan yana geçerek • 1 B "UN.VERS.TE L.BR, 

:;;__'" ~i:!r7~r!l °r.f~:;~ ~~~:;:K~~~;~~~;~~~:'.~ =~~~i";:~;;;~"':":: ,,,El~ DcftemJiycT~nHin Moynl.!aEı~ı , ( GL~HYJın SİNEfıtA1Sl~~i 
5 - İyi (3) Aslan (3). r:n bu kadını onun kızı zannc- - Çabuk, dedi, hemen onun U sevimli DROTllY JORllı\· 

deceklerini düşünerek ic;inde yanına... ile btraber tem,.·11 °tti"'i 
6 - Hükümler (5). d' d · tı d'! ı•ttf ' • derin bir a7.ap • hisse. ıyor ~- Otomobilin yanına geldiği za yem ve c ı sanatın " \t İMPERATQRlJ 7 - Vennek (3) Nehir (5). k d . h ki' l lAREKA''l'l Bunu düşününce kendı en ı- man içinden bir delikanlı ile bir mevzun a en ı 
8 - Giyecek şey (6). ne. kadının indiğini yakından iyice B~:Dr.:'\IY~: numerolarıru ~eh- YAVERİ 
9 - Güzel (3) Yapışkan bir _· Ben genç bir adamım, bu- gördü. rlmizde de bütün ihcı,amile 

madde (5). na siiphem yok .. Fak8:t niçin Ah, ne büyük yanlışlık ... O- ve iki temsilde olarak 
10 - Hicap (2) Ekmek ya- bukadar küçük yasta hır kadın tomobilden inen kadın hizmetçi Fransız 

pıhr{2) aldım. .. değil miydi? .. Buna memnun ol 
11 - Baş (3) Akmaktan is- Evet .. Bu doğru idi. Çünku du. 

mi fail (4). zevcesinin yası ancak yimıi bir Gidip karısından, hakkında 
olabilirdi. şiıphe beslediği için af dileme-

Şimdi bu halde adamdan pa- Kocası lle arasşnda vas itiba ğe karar verdi. 
· ·? rı'le olan fark az deg-ildi. Git gi- Evine geldiği zaman hızlı a-ra istenır mı. k dı- bu fark. daha görünür bir ha dımlarla karısının odasına çı -

le girince ne olacaktı.? tı. Ve kapıya vurmadan açtı. 

TİYATROSUNDA 
24 Tcşrinısanl Pazarteai ve 26 
Teşrlııluni Çar~amba a1ı:,uuları 

saat 18 de enıarı cıkdirimlze I 
arzedeccklerdlr. .................... 

• 
Üçüncü defa gittiğim zaman 

yüzünü mağmum gördüm .. Da
ha ben söze başlamadan o baş

Runu rl.üsünmeyenler yok de Oda da genç bir delikanlı ne-

g"ildi. Etraftan dedi kodular ol- ye uğradığını bilemez bir halde/!!1•••••••••••

filminde tagıınni edecek ,·e 
seyircileri ga,y ve teshir 

edecektir 

sut lfi, 1·2 maılnıslnde 
.\L!\1.ı\N FR .\ TELLJ:>ıl'Jer 

namı ile maruf meşhur cambB1 

/ 

Bundan bilmem ne kadar ev
vel bı:ı ka bir makalemde de yaz 
dığım gibi insanlar için nasıl en 
büyük saadet borçlu olmak ise 
en büyük musibet te alacaklı ol
maktır, Borclu iken hiç bir kay 
gunuz yoktur. Yalnız borcunu
zu vereceğinizi vadettiğiniz 

gün alacaklı geldiği zaman söy 
liyeceğiniz yalanı düşünürsü-

bu ani baskına şaşırmış, kal- MADAM CABRl~:LLE DOR· ı Amma borçlu öyle midir? O miyor değildi. 
· · damd _Bu a-,enc. kadın nasıl oldu- mıştı!.. ZIAT, TUR'\RSININ TKVlSIL- I . kil 

4 GERARDS ladı. 

11üz o kadar. 
çelebi, artıst, zeki hıra ır... - Para için gelwn değil mi, " 

1 
LERI bu akşam sut 21,30 do şııra e 

Bir kere başkasının parasını e- k d . b .. h da hu adama vardı . ? Bu adam T. t s· o ~ 
- ar eşım ugun sana parayı a hakikaten pek mi: Zengin. ? ıya ro - ınema - B YOK V' R v1ı.:-n: ~ 

Hayatta alacaklı olmak musi !inden almak suretile ona karşı zrrlamıştım lılkin bak ne oldu: d b' f R A N S J Z 1 '11••••••••••-~l 
bir tefevvuk göstermiştir .. Son Şu ka,..,iki dükkandaki kundura Bununla beraber orta a ır İs.B. Darillbedayı' ıı betine ender olarak uğradığım . ., d k' d 

1 

' 

'b' bo 1 1 k d 1 · d ra da vermemek için aldığı ta- cının rocui!:u apandisit olmus. hakikat rlaha var 1 ı 0 a genç 
gı ı re u oma ev et·ne e .., - ı n 2cl ka tem•lllerl 

l b ld • 1 d k ı · b .. ı· kadının ocasınn o a s a . -
Tiyatrosunda 281'eşrini!jani cuma ve 30 t~trinis•0 

pazar günleri ıut 18,.10 ıc nıatin< 
ol arık o nisbette az nail olurum. vur ar, u ugu çare er ve ya- o tor ge mış ugun ame ıyat . . 

!anlar ne gı'izel şeylerdir .. Be- · · 'T' D · A tini h~lii mııhafa~a l'tmıs 0lma Bu akşam ıut I I Wolfun en soıı c,tri 
yapmaz ısenız o ur.. emış. - ~ 21, .ıo ılı STAffDl!il ıcı en yf.S) 

Ne :ıaman alacaklı olursam o nim birinde biraz alacağım var- damcağız deli gibi geldi bendenl sıdır. ~u ı.ı.ı.ı; 
beladan bir an evel kurtulmak dı, bir kac defa istemeye gittim, ödünç para istedi .. Ben de senin •akat bt sadakat kocasmın Aynaroz U ~~ UU 
emelıle borcltmun peşini bırak- bakınız ne oldu . .- insaniyetine güvenerek paranı kalbine o zı.ılım >jÜphenin .. ~i_r- ır n nır 

LE BEGUİN 
Yarınki p•zar gUnil marine olarak 

>a•t 16 

FRANSIZ 
Tiyatrosundci marn ve para\ ı asıntıya dü~ür- Birinci seferinde bizim borç- ona verdim... mesıne mih i oimadı. Onun ırın 1 adısı 

rnem. Borçlu olduğum zaman luyu renesi sanlı gördüm .. Ta- kotası şuna karar verdi: il 1 
MA'.\1A~ COLlBRl 

~ letbur \ lı-olonist 
da bu zevkli seyi mL'11kün mer- ~ Artık bu söze bir sey denir _ Karımı daima takip ede- Komedi ıı uhlo l'uar ık,amı 

bii icabı nezaket, ·' l\. · hlp Z· de .ıc·. 'I" \'l"l'l' .. 'f)."JS ıı ACQUESTHIBAV tebe idame için borcumu kolay mır ceaim. Bana temamile sadık ,,., · ·" 1111 " - ~ 
l G ' l 1 d _,. O " (el.il füy P 1 kolay vermem. Galiba bunun i- - eçmış 0 sun ecım... Şimdi dördüncü defa gitmek kaİmasım temin etmek_ isterim. ı azmesi akıamı tarafındın iki kon<er verilecekt r 
için olacak ki borcu ve alacağı başladı: icin senenin en !;en, havanın en Bi• aksam kocası tıyatroya Bu akşam umu ıııııııı L~: ROS.\IRE Biletleri şimdiden tedarik cdınit-
el' az ol-nlarrlan bırıyim. - Ah birader somıa, dün ak aÇı • ve pi yasanı~ en islek bir gür gitmek ,ek.-lifinJe bulund~. Ka- ma biletlerde ı:mm::••••ııı:::ıı••••mııi ' 

şamd211 beri gözföre uyku gir· nünii bekliyomm ki bir lıahanejdın başı a rıaıgını sv}lı_Yeıe~ .cnzılit ı··ı·· T •• T •• 
1 
.. H.A •• D .... 

1 
•• M •• İ.L++LI~ ı' 

B n a'aca'dılıkla boı·çlulugn miyor, diş aPrısından deli olaca da ı bulmasın .. Zannederim da' gitmiyecegini anlatmak ıste· 1'' l\u .ık~a ı l'·ı "illtı t) o ıda ~ 
tetk · ettiFı n zamao:ı her biri- - " ı l l 
nın edebi, IT':ı'' ve be<!" vaziyet- ğım... ha bir müddet hek1iyeceğ;ın. 1 Hatta! wcasınıı: . H d ı Komik Duınbu lu ısınai 
lerıni nazar dikkate alırım ve Eh bu vaziyette bir adamdan Yalnız hır şey nazarı dıkkatı, güzel bir piyes v: rrıış .. ll:ı:ıı eknd• . nlbtas \ar dC hc)~tı 

. . . - stersen ~en gıc.. em. e · ı 

derhal borçlunun tefevvukumı para istenir m· ... Bir diger giin mi celbecli"or... Borçluların· gördi<rrı. Cani ~t .-;n a\ ukut o~l1' T" J · 1. ' f t' 
tesln ederim. A12caklı olan a· gittim.. İzm'r su f .. laketinden hepsi az cok aktör adamlar ... A- Kocası bunu mı vafık !:>u!dıı. 11. P ka ,ro "nete · ll I' ' S 1 gor a Şll' {e l 
dam nı.z'ic muna~ebetsiz bira• sonra idi .. Beni görünce he- c2ba aktörlpr mi borçlanıyor .. Yemekten sonra h" ırlandı. Ti- - b a' ~ıın lill~t liıatn,-,-rn-ld_•_t ~ Harik ve hayat üzerine sigorta muameleııi icra eyleriı. 1 
damc.ır Bir alacaklı mı, yoksa men us tüme atıldı: Yoksa borcluıar mı icabı ın2r]a yatroya gitmek üze. c CTktı. K Sigortaları halk iç:n müsait ıeraiti havidir. 1 
h a yol n 'lesı m t'aha müz'- - Aman kardeşim İzmirde hat aktörleşiyorlar? Bunu rlaha Fakat daha ziyade ilerileme- omik Naşit B. M k • ·d • G l d U d 1 
İ<;tT aha tavin e<l lememiştir. bir tanrclıgın var mı? Hem'iİre halledemedim. ; ğe lüzum gönneden aklına sey- lhjhl•r liarakaı cf. rıin İıti- • er ezı ı aresı: a ata a nyon Hanın a' 
Vakitli vakitsiz adamı rahatsız orada idi. .. Tel çektim cevap! ,. tani bir fikir geldi: r ık;ı ·. \ı,,.tn <;ııktırma)itlıın + Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır· 
e;d~e~r~.;sa~y~g~ı~ı~v~c~n~e;z~a~k;e~ti~a!z~b~ir~a~l!am~a~d~ım~ .. ~·~D~e;l~i~o~l~~c~~~ğ~n~ıı~-.... :,.. ................. ..!:F~E~L~E;;;K~~,_.;-;-~N~e~i~)~~~f~ır~s:a~t,~•~lı~-y~e~.~s~ö~y~le~n~-,..!h~·~ıt~ı~ı~,·~'~·t~o-;....,.. ....... _..,:.:~~~::;:~~~:::;~:t;:~::~::.,~'l~e~/e~fı~on~.~·.B~oy~o~~~l~u;;;;;200~3~<llfl;:!!•~·!t:!~~~~~:;.-~~·',. 

t Ullliuet)in tdtbi romanı: 30 ı - Allah böyle şey emret- 1 mecl,,,ı, hoyuıa ba;,ınyor, ı - Merak ctmey.niz. Gazete- - Doğruyu söylediniz! makam.. Müfettiş.. Vali.- · 
mez!.. -- Paşa... ler ele hiç lı;r şey yazmaz. Hüku ·-Hayır. lan!.. t<'' 

- Etmeseydi olmazdı . . Denilen bu alçak adamı didik mtt te hiç bir şey yapmaz. Her Ben ne k:ıdar, a8abill'şiyor- - Daha kaç sene okuyacıı · 

-Bana ıztırap veriyorsunuz .. 
- Beni deli edeceksiniz!. 
- Sizin için çıldırıyorum!.. 
Bır aralık elini başımın üzeri 

ne getirmek, saçlarımı okşa
mak istedi. Bu siyah, sınm gibi 
gön ,,ibi kuru, zayıf elin başımın 
üzerine uzanı~ını adeta bir yılan 
sar''•~ı sandım, titredim, kor; · 
tııın, sarsıldım ve ürpererek ge 
riye çekildim: 

- Dokunmayınız ... 
Dedim ve ... İlave ettim: 
- Anlamıyor musunuz siz

den nefret ediyorum. İğreniyo
rum. Sizi istemiyorum! 

Disleriıtln gıcırtısını kulakla
rımla işit• , Yüzü mosmordu. 
Kaha. zorlu, çılgın bir gü~le be 

r! 
E'tem JZZET 

ni kavradı, kollarının arasında 
sıktı, dudaklarını kulağıma ge
tirdi: 

- Fakat, ben sizi seviyorum. 
Siz benim karımsmız! 

Dedi. 
- Hayır ... 
Dedim. Ve .. söyleştik: 
- Evet. . Karım sınız ... 
- Değilim. Ben size karı ola 

marn! Ben baskasını seviyorum. 
Ben başkasının karısıyım. 

- Bugünden sonra yalnız be 
nım ... 

- İmkansız! .• 
- Nasıl olur? •. 
- Basbayağı. Evlenmek için 

benim reyimi almadınız. 
- Allahın emri böyle .•• 

- Bu, kullarının fenalığı. Si- didik etmek istivordum. şey usul ve kanunun gösterdiği sam, paşa o kadar yumuşak ko- - İki sene... 0rıc 
zin ahlaksızlığınız. . _ Demek haber aldı. gibi yapılmı , nikalı kıyılmış~ır. nuşmaya başlıyordu. Zaten, bu - Siz bu iki S1:neyi evde ,il 

- Hakaret ediyorsunuz .. . _ Benim burada olduğumu Siz hala benim karım olduğunu 1 adamın hayret ettiğim tarafı da bekliyerek geçirecektiniz c!C• 
_ İstiyerek. Beni burada ka za inanmamış görünüyorsunuz. bu. Hakaret ediyorum, başkala- mi? .. 

Pattıkça hep böyle gidecek. öğrendi!. Fakat, hakikat budur. Artık bu- rına kurşun attrran sözler söy- - Tabii değil mi?.. ,_ ' 
- Beni kurtarmaya geldi!.. .. - · · · · .. 'd d.. l" · h' k e,.. _ Ne istiyorsunuz? .. Niçin?. nu ogrenmenızı, sızı umı e u- uyorum, yıne ıç ızmıyor, su- - Mektepten çıkınca 11 

_ Beni bırakmanızı istiyo- - Koğuldu!. şüren hayalleri zihninizden sö- ıat asmıyor, hatta hazan gülü- nacaktı?.. 1,:ı· 
- Beni göremedi.. küp atmanızı istiyorum... yor, en pes perdeye iniyor!. Her nahiye müdürüniİil a rum. Sizden kurtulmak istiyo-
- Ondan korkmadınız mı?. Dedi ve .. Devam etti: -Hem kabul etmek l~ım ki, ğı maaşı alacaktı ... 

rum!.Yanlış düşünüyorsunuz!. _ o, sizi öldürecektir... - Hem beyhude çırpınıyor- Cah~t Bey sizin benimle evlen- - Me51:la kaç altın? .. 
- En doğrusu bu. - O, gidip hükılmete ni- sunuz. Nişanlınız sizinle bu ka- menızden çok mennun kalacak - Üç altın... . . ,sf 

1 d 1~ 1 - d b'l 1 d G idi tır• - Başka bir yerden geJırı - Sizi bırakırsam ne yapa. şanlısının zorla kapatı dığını ar a a.n.a ar ı e oma ı. e , · 
caksınız?.. haber verecektir... sordu, söyledim, pekey.. Dedi, Bu,Nsödze ~e hayret ettim: mı? ... 

N. 
1 

.
1 

. .1 b 1 k çıktı gitti. - e en... - Hayır .. 
- ışan ım ı e evleneceğım.. - Bütün gazetecı er u aça _ Böyle olmasına imkan Soğuk kanlılıkla cevap verdi _ Sizin? .. 
- Şu demin koğduğum ço- lığın hikayesini yazacaklar, sizi yok.. ve ... Bir müddet benden bir coi<: _ Benim de yok.. • ı-•· 

cukla mı?.. rezil edecekler... T ·ı b d' şeyler sordu: - _o halde, Cahit Beyırt 
H~ı· korkmuyorsu- - amamı e öyle ır ... 

Böyle, söyler söylemez soğuk - a a mı _ Olamaz. Cahit muhakkak - O sizi seviyordu degil zancı ile geçinecektiniz? .. 
soğuk devam eden sözlerimiz nuz?. şimdi aklını kaybetmiş halde- mi?.. - Evet... .o• 
birdenbire kesildi ve onun üzeri _ Daha beni burada tutabili- dir. Her halde ona fena muame- - Evet. Deli gibi!.. Paşa, bundan sonra birll~tl ~ 
ne atılarak !:ağırdım: yor musunuz?. le yaptınız... - Kendisi daha mektepte de tu. Ben de susuyordum. B1.((ıiJI 

- Ne, koğdunuz mu?.. Fakat, ben: - Söylediğinizin aksine, en ğil mi?.. bire hele bana öyle bir sıı 111·' 
- Evet. . Koğdum. Yaban- - Gazeteler. .. iyi muameleyi yaptım. - Mektepte_ gelmişti ki!. .. Neden bilrııe yı•" 

cı bir erkegin karımı aramasına Filan derken rengi sapsarı o- - Biraz evvel koğdugunuzu - Mektepten çıkınca ne ola- Sinirlerimdeki hırçınlık e11 .•• ııı-
tahammül edemem!.. luverdi. Amma, kendisini çokça söylüyordunuz... I cak?.. sek çıkışından sıfıra dil~~·}· 

Ve .. Ben artık oııu hiç dinle buk topladı: - Hiddetle söyledim. - Nahiye müdürü. Sonra kav (Bitme 1 



Türk-Yunan itilafı Sporcular dün barıştılar Halk Fırkası heyeti 
(Baş tarafı 1 inci sah ı fede) 

ii ederken cok alkıslanan bir (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
~Utuk irat etmistir. · zetelerde okuyunca çok mütees-

Mihalakopuio's bu nutkunda sir oldum. 
Son seneler zarfında Yunanis- Hükumet spora azmi ehem-
'an tarafından akdolunan dokuz miyet vermiştir.,, 
i.i.sakı ikmal ve itmam eden Bu sözlerden sonra Hakkı Ta 

Urk - Yunan misakının yal- nk Bey bir azanın ihtilafın men 
~rz Türkiye ve Yunanistan için şeini anlatmasını rica etti. Be
~eğil, bütü Avrupa için ve bel- şiktaş kulübü murahhas ve son
<~. ~e mübalagasız olarak hattii radan teşekkül eden ikinci mın
butun cihan için istisnai bir kıy taka reisi Abdülkadir Bey mes
llıeti haiz olduğunu söyledikten elenin bütün sebeplerini anlat
ıo_nra mezkur misakın her iki mrştır. Fakat bu sebepler heyeti 
~ılletin arzusuna, ruhuna ve ih umumiyece tatminkar görünme 
~_Yacma tekabül ve tevafuk etti- di. Uzun boylu münakaşalara 
t1ni ve bundan dolayı belki de y~l _açtı. ~erkez_i umumi ikinci 
~karno misakından daha bü- reısı eFthı Tahsın Bey vaziyeti 
~k ehemiyeti haiz bulunduğu- başka türlü anlattı. Muvaffak 
~u mübalfıgasız olarak söyle- Bey Fethi eByin sözlerine şid
~k caiz olduğ unu ilave eyle- dede itiraz ederek aralarında u-

~ llıistir. zun münakaşa oldu. Reis süku-
~~ Mumaileyh Ankara mülakatı neti iade için rica etti. 
~ e nasında vl..ku bulan tezahüra Azadan Orhan Bey vaziyeti 
r tın derecei harc.reti ve samimi- şöyle anlatıyordu: 

Ctinin bütün intizarların fevki - Kongre 17 kulüpten müte
~e çıktığını isbat etmiştir. M. şekki! idi. Bunlar bir mıntaka 

~ l.iihalakopulos bu vesile ile Ma intihap ederler. 17 teşrinievvel-

~
~ ;aer;A_takn Badş~~kili Kd~.'f'~ Be1:ıke~ dteesevkekriu_le1 netkmaı.rşar011ad ikFi mk ınt t~a 

n ara :ı «ı tesa u ı te a ·ı- , u. a a nıza 
1' , ın ~trafmda deveran etmiş 0 _ men ikinci bir mmtakanın yine 

~ an sayialarm tekzibe bile değ- burada teşekkül etmesi imkan
~ '.tıediğ ini röyliyerek Türk _ Yu sızdır. Şimdi bence bir hal çare
~ 1an ticaret mukavelesi hakkın- si arayor ihtiliifı kaldırmak iste-
111' 1~kı son müzakerat ile dahi yorsak şu şekil vardır. Federas-

a~levl sebeplerin iki ziyareti ay yonu tanımak, sonradan teşek-
11 zama.1a te~a düf ettirdiğini i- kül eden iki numaralı mıntaka
'ah etr:ışitir Kendisi mütea- da fedf :syonu tanısın . Bu su-
.' en T;irk - Yunan dostluk mi 

1 ~k ':l.ı tahlil ederek Ankara iti
a1nameleril ~ istihdaf edilen 
· eırane maksadın iki millet ara 

ticede gene celse ktişat edildi. 
Reis uzun görüşmelerin sureti (Baş tarafı 1 inci sahifede) edecektir. 
halle müncer olduğunu heyeti fmdan karşılanmıştır. Mahallelerde intihapları halk 
umumiyeye arzetti. karar her Heyet derhal İşe başladı ~amen serbes ve müdahale -
kesçe kabul edildi. Beş madde- İslah heyeti dün sabahtan i- sız olarak yapac:ık, fırkamız a
lik bir kararname tesbit edilmiş tibaren şehrimizde faali ·;etel zalarr e!l ;Zıyade ışe yarar, tanın 
ti. Kararname okundu. Şu mad- geçmiş ve İstanbul fırka m~rke rı;ış ve ıyı zevata rey verecekler 
deleri ihtiva ediyordu: zinde, şehrimizdeki teşkilat er- dF • • • 

1 - 17 teşrinievvel 930 tari- kanının iştirakiyle ilk içtimaını ırk?- h:'rıcınd~ki ~~vatta 
hinde İstanbul mıntaka kongre aktetmiştir. ıntihap edılebılir 
sinde ittihaz edilmiş olan ve fe Bu içtimada mrntaka vaziyeti Binaenaelyh bu evsafı haiz 
derasyonlarrn hukuki şahsiyet- hakkrnda izahat almış ve me- zevat fırkada mukayyet olmasa 
leri kalmadığını mutazammm sai esasları hazırlanmıştır. He- da intihap edilebilir. 
bulunan karar, bu kararr ittihaz yetin reisi Ali B. (Afyon) dün Vilayet fırka merkezi muhtar 
eden kulüpler tarafından refedil bir muharririmi.ze atideki beya-j intihabatında namzet göstem.i-
miştir. natta bulunmuştur: yeıJek bu işi tamamile mahalle-

2 - Bu karar dolayısile İstan Ali B. in beyanatı lere bırakacaktır. 
bul mıntakasında vücut bulmuş "- İstanbulda Halk fırkası- 4 _se?e sonra yapılacak belt:di 
olan ikilik kendiliğinden zail ol- nın teşkilatı etrafındaki mesai- ye ıntıhabatıı:ıd_a d': her mınta
muş ve 16 teşrinievvel 930 vazi mizin tarzı şöyle olacaktır: ka namzetlen~ı dogrudan doğ-
yeti avdet etmiş olur. Ancak, İstanbulun bütün teşkilat he- ruyy se~etettır. · . 
buradaki mukarrerata muhalif yetelrine ayrı ayrı ve merkezle enı ır ala~ ~eşekkül 
olmaksızın 12 t eşrinievvel 930 rine giderek temas edeceğiz, edebılır 
tarihi ile bu günkü tarih arasın- kendielrini yakından görüp fır- C~huriyetçi olmak şartiyle 
da vukuc gelen ve üçüncü şahıs ka mensupları ve azası hakkın- yenı fırkalar teşekkül edebilir. 
!arı alil.kadar eden hüküm ve mu da malumat alcağız. Hülasa her S. ~- fırkasının infisahı için gös 
ameleler muteberdir; ancak ni- ocak ve mıntakanın maddi vt tenlen sebep doğru değildir. 
zami teşekküllerin tetkik hakla- manevi mevcudiyetlerini tama- Bu infisah hadisesi kendi hata 
rı bakidir. men kavradıktan sonra mahal- !arından ileri gelmiştir. Biz bu 

1maliye sağlam, işlemesi kolay 
dayanıklı 

92 Remington 
Yazı makinelerinin enafı bun lardır: 

Vuruşu hafif, g-ördiıjtü hi ı mctin mukcnı~•c l 
olma. 1 itibarile daktıloların malıbubudıı•. 

\hiteaddit kopyalar çıkarmek hususunda sair
lerile gayri kabili kıya,tır. <!2 mmleli Rl·;\!IN(;. 
TON 92 harf için 46 tu~:ı m ~ liktir. Bir ret:r i ı 
bede bulunmamızı talep edıni:t. 

Başlıca ticaretha
nelerde satılır 

3 _ İçtima İstanbul mıntaka le ve semtleri bir araya toplıya- f~rkanın yaşaması ve inkişafı i
h rak gözümüzün önünde ve neza çın azamı kolaylık ve hüsnü ni

sr eyeti merkeziyesinin müşte retimiz altında salim ve serbs yet gösterdik. Hatta hatalarını 
mian istifasına muttali olduğun bı'r tarzda. fırka nı'zamnamesı'ne o-ördükçe ı'kaz ettı'k. --=ı-=-ı--tk_k_I ___________ ~-
d h 

., er ıa a ve mezeci mağaznlnrı için elzem olan 
an eyete vekfüeten idarei umu tevfikan, ocak ve nahiye he- • Memlekette samimi bir muha p ASTIRMA MAKİNALARI bllvllk 

ru rica eder. Ve yeni heyetin in- yetlerini intihap ettirm. ek, lefet yapılmasını isteyorduk. tihab · · k g · h · · F C ve ufak bo~larda her keseye elverı 'li fiıtlarla ;,, •. 
ı ıçın on reyı emen ıçtı- ondan sonra nahiye heyetlerini akat S. . fırkasını idare e- ğazamızda satılmakıadır. ' 

maa davet eder. kaza merkezinde toplıyarak ka denler gayet kısa zamanda va- Jııanbul Balıkpazar T~çılar No 5 Parıske\'lırlis 
4 - Yeni intihap için mevcut za heyetlerini ve daha sonra ka ziyete hakim olarak iktidar mev Biraderler. 

mümessiller bu içtimada kulüp za mümessillerile vilayet mer- kiine geçmek için çalıştılar, la- -------------------------=-
leri namın bir namzet listesi ü- kezinde vilayet kongresi yapıla kin yapamadılar ve muvaffak 
zerinde birleşmeyi kabul ederler rak ayni esaslarla vilayet idare olamayınca fırkayı feshe mcc
ve intihabı bu namzet listesi her . heyetini intihap ettirmek te iş bur oldular. 
hangi bir sebeple tkarrür ve ta- !erimiz meyanındadır. Biz muhalefet partisinin inki 

~1"d k' 1 'h " a · mus ı ane ve dostane 
:ıina~ebatı takviye etmekten i
d aret olduğunu beyan etmiş ve 

ay~~n et~eden ~ıntaka intiha- Aşağıdan yukarıya doğru şafına mani olmamak için küfür 

1 
bı ılan ve ıcra edılmez. t kil" t lere bile ses çrkal'IIlamıştık. 

5 K d 
· ·h b · · eş a Bittabi kendi hatalarının ne-

- ongre e ıntı a a ıştı- A ğ d k d _ l rak edecek olan kulüpler şunlar 
1 

bşua t~şaknı'l Aa)t'Uh arıytla . o~ru ~~ ticesi olan infisah karşısmda 1 d . H''~' B 
1 

b . Gal an eye erının sa vicdanımızda hiç ; ir ağırlık yok 

Müdürlüğünden. Kız Lis~lcrinin birinci devreleri,, 
. • Kız muallim mektepleri ve diğer ort 

dere~eli kız mektepl.:·ı idn bir çocuk baknnı kitabına ihtiyaç vardır. Halt 
da bır saat okutulan bu den için orta kıt'ada 200-250 sahifelik bol resim!· 
ilmi v~ t~drisi ~yıneti yolunda, ameli bir rehber mahiyetinde ders kitabı y 
zmak ~sbyenlenn bul~duklan mahallerde k .. liseleri ve ya muallim mek 
teplerıne yahut Vekalet neşrıyat müdürlüğüne müracaat ederek müfreda 
t programının suretini istemeleri v..:. yazacaklan eserlerin makine ile tel 
yiz edi~rnif i~şe~ nüsh~ müsveddelerini şubat 1931 gayesine kadar Talim 
ve terbıyc daıresıne teslım eylemeleri li:mndır. 

eınistir ki: 

Atılan bu tohum ve çekirdek 
~trafrnda gerek Balkanlar ge
~ek Akdeniz havzasında bir ta
ı;I tın felaketzede milletler için 

,, ~ha uzun bir sulh devresi te
~~n. edecek bir vaziyet ihzar ve 
• sın eylemek mi.imkün olaca
~-~ı limit etmeğe mahal vardır 
d Urk - .. ~unan itilafı hakkı• 

ı 
ır · ı...,.. ey e.r. eyı, . atasa Jim bir kanaatı vicdaniye ile is t 

K k S l t ur.,1 ray, um apı, u eymanıye, . s- tcdikleri kimseleri intihap ede- Heyet bugün d t lan k 
tanbul spor, Kasımpşa, Beşık- bilmelerine ve intihap neticesi İ b 1 h ~ 0~. aca 
taş F beh Hal' 'd . . stan u eyetı bugunde top-

' ener çe, ıç ı man, nin kendı rey ve kanaatelrıne ı k b h 
T k B k V f 

,. -·d anaca ve sa a tan akşama ka 
op apı, ey oz, e a, ruld o- makrun bulunmuş, olmasına d . l k 

• 
' 

,. 

3' 

i•• 
ııl-

h ~ tedafuı veya taaru:ri bi!' m< 
1Yet bulunmadığına. büyük ve 
~a küçük her hangi bir hüku
l'tıete ve hele bi.iyi.ik devletlerin 

her hangi bir grupa karşı iki ta 
ta!ı asla bağlamadığına dair te 
~!n.a~ vermek zaittir. Bu sami-
h ~ ıtılafa girişmekte yalnız su! 
~~ .~e.ı:ni~. et_mek değil her han
la ~ç~~cu bı: devlete karşı istik 
b lırnız'. t~kvıye _e;:lemek istedik 
v u teşnkı mesaıyı diğer büyük 
i~Ya ~üçük devletlerin sevk ve 
aresıne veya bu devletlerin 

ter hangi bir kombinezona tabi 
d •lrnak fikrimize mugayir olur
~ u-, Bahri itilafa gelince iki akit 
~ticesi rı:ıeçhul ve içinden çıkrl 

_az teknık müzakerat vadisine 

l fakkı Tarık Bey Abdülkadir ve 
lfayri Beylerle giirOşOrken 

retle ihtilaf ortadan zail olur. 
Hakkı Bey - Merkezi umu

mınin halline bırakmıyalım. Fe
darasyon umumi kongre akte
dilinceye kadar herkesçe tanıt
sın. 

Kemal Rifat Bey - İhtilaf
tan evvelki şekle girsin İki mın
taka icrayı münasebet etsin 
Maçlar geri kalıyor. Derhal işe 
başlamak lazımdır. 16 tesrini-
evvele rücu edelim.,, • 

İstanbul birinci mıntaka re
isi Yusuf Ziya Bey ayağa kal
karak dedi ki : 

r.~l'tnek istememişlerdir. Türki-e " y - Bütün dedikodular benim 
e unanistan bahri mukave 

tenin derhal imzasına imkan bı etrafımda dönüyor. Geçen sene 
hakrnak için münasip formi.il iş başına geçtik. Nizamnameye 
•. tılrnuşlardır. Onlara bu muka- muvafık surette intihap edilme 
•eı · diğimizi söylüyorlar. Rica ede
"' .. enın in fa. zını aralarındaki iyı' ·•ıu rim bu meseleler halledilsin. 
h. nasebetın devamına müteka ıı h" . Teklifim şudur: Federasyonla 
! usniı niyetlerine ve tara-tYtı • aramızda ihtilaf vardır. 1 7 ku-

ce ımza olunan metinlerin dcı- . lüp bu gün karar. versinler, yeni 
~ gru hır surette tefsir ve tatbi- bir kongreyi davet etsinler. iki 
~ne t.erk ve tevdi etmişlerdir. mıntaka ortadan kalkmalı.. 
v • Mıhalakopulos ticaret muka 
~lesini tasrih ederken Türk su Abdülkadir Bey - İhtilafa 
~1:-ında kaputaj hakkında malik vesile federasyon meselesidir. 
r '11ak icin Yunanistanm neden İstanbul mıntakası ayrı bir va
t'rır~r ettiğini izah etmiştir. Mu ziyet ayrı bir şekil arzeder. 
~ aıJeyh Ankara mükalematına Spor işlerinde senelerden beri 
k akli keliim ederek bunlar An- çalışmış, tebarüz etmiş, yaşlan
~rada dahi mazinin unutul- ıruş . ar~daşlar, hep istfa 
kak istendiğine ve iki memle- edelım. _hız s:ındalye kavgaı;ı 
det arasındaki iktısadi sahalar- yap~ak ısterruyoruz. Yerimize 
~ a bir teşriki mesai tesisinin ar yenı genç .uzu~lar gelsin. 
\~ olunduğuna dair zerre kadar Bu teklif şıddetle alkrşlan
ır'ı~e bırakmadığını tebarüz et- mış~. Y~suf ~iya ~ey de bu 
ak~ıştir. Hariciye nazırı müte- te~lı~ın lehinde ıdareı kelam et~ 
ıben "U s" 1 · .. 1 . . mr:ıtır. 

~ oz en soy emıştır: 
~ ..._ Türk y . 'liif .. Bunun üzerine kongre reısı 
;:tt rnisak ~d:a:o~~ ına .. m~.~ Hakkı Tank Bey uzun münaka-
v~ nıisak ik · Akit um, dçun .? şalardan çıkan neticeyi izah etti. 
~ti ı a arasın a hu- B r1cr· .. · d d" .... 
r· tn süren fikir ve zihniyeti bü- -~ .. ı .. ın u_zenn ~ u~unulüp 
~n komşu memleketlere a _ g?ruş~lmesır_ı .teklıf_ ettı: ~else 
,,ak istidadını .. t k Ydy hır muddet ıçın tatıl edıldı. F-
\J,,... gos erme te ır. kat t t'l k .. d" İ . ·"ıt olunur k. b 1 a ı ço uzun sur u. kısa-
:~ketimizin e 'd. ~ subret e mem at hususi münakaşalar oldu. Ne 
•{•k • v ıger azı mem-
aııaCtlerin en yüksek hükumet 
ıe llılannın tahakkuk ettirme
ı,i h~-ı~tıklan itilaf bir emri va
terı· ıne gelsin. Hatip bunun il-

ne 5 .... ~Uı· ozu umumi sulh tema-
~111 tı _halısına intikal ettirerek 
•İlı~rnı su.~h~n e~bette bir gün 
~ait- da hukum sureceği hakkın 

1 kanaatini izhar ettikten 

hazırla eski devirlerde sopa ile 
hazırla eski devirlede sopa ile 
biribirlerini tepeliyen iptidai ak 
vam arasında hiç bir fark görmi 
yecektir. demiştir. 

Atina, 20 (A.A) - Jeneral 
Paraskevopulos, 9 reye karşı 63 
reyle ayan reisliğine intihap e
dilmi tir. 

1 E .. Al d N' k" ld ar ça ışaca tır. 
u, yup, tın or u, ışantaş. miim _un o ~ğu kadar sarfı gay Mm taka dahilinde tetkik ve te 

tetkik edilen kitaplar arasında en muafık görüleni Vekaletçe bastrrıl 

cak ve diğer kabul edilenlerde mektep kitapları listesine ithal olunacak 
tır. • • • ret ~d~lecektır. _ A mas seyahatlarma yakında baş L • J V ılayet kongresmde daha va lanacaktır. 

ıg maç an si ve e..sastı sı.:re:te İstanbu_t~ Esnaf cemiyetlerinin fırka ile 
umumı ve hususı zaruret ve ıhtı mu"nasebatı u· . · El~ise, ,alto, knn~ura nıu~aJaası Kurtuluş-Eyübü, T opkap 

Anadoluyu yendi 
Dün lig maçlarına Kadıköy 

sahasında devam olunmuştur. 
Havanın güneşli, sıcak, rüzgar
sız olması bu mevsimde ender 
bulunduğundan stadyoma bir 
hayli meraklıların toplanmasına 
sebep olmuştur. İlk maç Kurtu
luşla Eyüp arasında icra edil
di. Neticede Kurtuluş birinci 
devrede ikiye karşı dört, ikinci
sinde ise sıfıra karşı iki, ki yani 
ikiye karşı altı golle galip geldi. 

Oyun heyecanla takip edildi. 
Kurtuluş geçen seneye nazaran 
çok tarakki asarı gösteren ve 
canlı bir oyunla maça hakimdi. 

İkinci maç Anadolu ile Top
kapı arasında idi. 

Topkapı takımı hasmına na
zaran daha mütesanit, daha can 
h, daha teknik bir oyun oynadı. 
Oyunun son dakikalarına kadar 
Topkaptlılar 4 - 1 gibi epey bir 
farkla maça devam ediyorlardı. 
Son dakikalarda biri penaltıdan 
olmak üzere Anadolu iki gol ata 
rak oyuna dört-3 bağladı. 

.. Dün sahada dört takım gör
duk. Hemen hepr.inde geçen se
nelere nazaran terakki fa~kedili 
~or. Yalnız Kurtuluş hariç, di
ger takım oyuncularına acizane 
bir tavsi_yede bulunmak istiyo
rum. Daıma topu gözetin, topa 
futbol kavaidine nazaran hatalı 
girmeyin. Zira Türk futbulü bu 
hata!~ o_ynn yüzünden çok kay
betmıştır. ve etmektedir de. Bu 
gün futbol bir fen halini almış-
tır. · 

Dünyada tanınmış fut
bol takımlarr gerek dahili, ge
rekse harici memleket ve şehir
lerde temiz, güzel ve bilhassa 
fenni bir oyun oynamakla iyi te 
sir ve şöhret kazanmıslardır 

Zorla, bir esasa istinat etmeye~ 
s~rtlikle Türk futboline büyiik 
bır kasıtta bulunmuş olduğunu
zu hatırdan çıkarmryarak temiz 
oynamağa çalışmaltyız. Zira 
futboliimüzün istikbali çalışmak 
şartile bundadır. · 

- ....... ....._... -
Yunanlı tacirler 

Bazı Yunan ticaret fınnaarı 
memleketimizdeki ithalat ve ih 
racat tüccar ve armatörlerimiz
le münasebatta bulunmak iste
<iikle~ini nildirmislerdir 

. . H f u. tt'--"'ıK oıund.caK-
yaçları tesbıt edılerek alk ır ttr 
kasının Ankarada umumi reisi- ' 
mizin riyaseti altında aktedile
cek olan umumi kongresi için Sari hastalıklar 
iktiza eden raporu ihzar oluna- Bazı gemi kaptanları vapur-
caktır. lannda bir sari hastalık vak'ası 

Yüksek Baytar mektebi rektörlü
ğünden: 

T eşıkilatm gayesi ve ya buna mümasil bir hal ol-
Umu~-; .,.+ı- •eşkilatunızın duğu zaman, ilk limana haber 

~ayesi, milli cidali yapan ve vermeği ihmal etmektedirler. 
memleket ~ t ve istiklali- Sahil sıhhiye idaresi bütün 
ni temin eden müdafaayı hukuk kaptanlara ve ecnebi acentala
cemiyeti ve onun mevlUdu olan ra bu hususa dikkat edilmesini 
Halk fırkasının kuvvei hayati- bildirmiştir. 

Yüksek Baıtar ve küçük sıhhıyel hayvaniye memur mektebi 
talebeleri ve hademelerine yapurılecak elbise, palto ve kundura 
kapalı zarf usulile 26-11-930 çarşamba günü saat 14te ihaleleri 
icra kılıuacacağından tniip olanların evsaf ve şeraitıni anlamak üzere 
hergün ve yevmi ihalede de Defterdarlık binasında iktisat mübayaa 
kombyonuna müracaatları i!An olunur· 

yesini ve mevcudiyetini yeni- ------------
den takviye ederek milli devleti Sultanahmet beşinci ıulh hukuk ha 

kimliğinden: 
ve cümhuriyeti ve halk idaresi- Kasa Müstecirlerin 
ni bu teşkilata istinat ve inkişaf numarası ismi Milli saraJlar nıü~irli~in~en: 
ettirmeğe çalışmaktır. 
Gençler ve hayır müessesele 

ri teşkilata alınacak 
Bunun için, şimdiye kadar teş 

kilat haricinde kalmış olan te
miz ve genç vatan evladını ve 
işi gücüyle uğraşan namuslu ve 
hayırlı insanları ve halkımızın 
hayır ve menfaatine hadim te
şekkül, taazzuv ve müesseseleri 
teşkilatnmzın arasına ve hima
yesine alarak gerek kendileri ve 
ı;erekse memleket için daha fay 
dalı kılmağa çalışacağız. 

48 Madam Rupi:ıe Tas\İyan 
158 Ahmet İhsan Bey 
267 Leon Yegendrof Efendi 
308 Trasivolos Kanalis Eftndi 
322 Avgusten Papadatos 
335 Ağop H. Agopyan 
348 Ali Fuat Bey 

.. M~lli saraylar tamiratında kul !anılmak üzere IUzumu ora 
uç bın okka ı: u~da kurşun P":Z~rhkl~ satın alınacaktır.İşbu k 
şunu satmak ~stıy~n~r 25 teşrını sanı 930 salı günü saat on beşt 
Dolm.-hahçecte Mıllı Saı·aylar müdüriyeti dairesinde toplanaca 
~lan encümene gelsinler. 

Kilo - -----
0
=---y--------1 

. • Gaip olmaları itibarile gazetelerle 
il.anat ıcra edilerek müddeti kanuniye 
sı zarfında müracaat vaki olmamasına 

CJOOOO Ekmek r: aşciyan 
binaen satılmasına mahkemece karar Erzincan Jandarma mektebinin al
verilen ve yukarda kasa r.uınarası ve tı ayhk ihtiyacı olan doksan bin kilo 
isimleri yaz~ zevata ait Doyçe Ban· ekmek kapalı zarfla münakasaya ko-
km Galata•,;; tali şubesi kasaları miis 1 . t . t .. tecirleri e k. ka 

1 
d nu muı.:ıtur. halesı . tcşrınm otuzun 

m z ur sa ar a zuhur eden .. .. 
mallan 24-11-930 tarihine mü.adif cu gunu saat 14 te mektep müdüri-

Bıı meyanda cümhuriyetin, 
demokr~.,:.ıin rehberliğini yap
mak, genç nesli ve çocuklanmı
zı cümhuriyet ve demokrasinin 
icaplarına göre yetiştirmekle 
mükellef olan muallimleri H. 
fırkasının camiası dahiline ve 
tabii aza olarak telakki ve k abu! 

pa•artesi günü saat 13.30 da Ç<!l'ŞP/ı yet dair~sinde yapılacağırıdan şartna
keb~rde Sandal bedesteninde müzaye meyi görmek istiyenler her gün mil-
de ıle satılacağı ilan olunur. düriyete müracaat etmelidirler. 

etmekteyiz.,, 
Cemil B.in izahah 

Heyet azasından Cemil B. de 
demiştir ki: 

" - Teşkilatta tasfiye icrası 
mevzuu bahis değildir. Esasen 
böyle bir şey yapmak için hiç 
bir sebep te yoktur. 

Fırkamızın azaları meyanın -
da 13.ik cürnhuriyet idaresi pren 
siplerine taraftar ve müdafaayı 
hukuk zamanındanberi faaliyet ı 
göstermiş olan hocaların bulun 
malan gayet tabiidir. Bl.ınlar da 
inkılabımız için çalışmaktadır. 
Zaten fırkamıza, çıkarıiacak 
kimse alınmamıştır. Yap.ılacak 
ıslahat en samimi demokrasi e
saslarına istinat edecektir. 

s İ M P L E 

ve muhtelif 
cins radiatllr 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 
keşif i;in: 

İktısa tlı, Asri 
ve sağlan1 

es 1 M p L :E X) 
KALORiFER 
KAZANLARINI 

tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden ~. 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali so.ı derece suhu
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zaman kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Borsa han ittisalinde, Türbe 

Zührevi hastalıklar tedaviha
nesi Eminönü l\linasyan ecza
nesi kar~ı sokap;ında No 4 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar tcda· 
vi hanesi. l{araklly Topçular cad 
desi 34. 

1 

K s 

Her taraf dolaşarak halkınj 
bütün şikayet ve temennileri :.a 
zan itibara alınacaktır. 

15 güne kadar hazırlıklar biti 
rilerek ocak kongrelerine başla
nacaktır. 

KIRKOR JAMGOÇY AN müessisesinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKY AN a müracaat. 

Bunları sıra ile di -erleri takip 



MILUYET CUMARTESi il TEŞRJNlSANl 1930 

Zayıf ve işti
hasız olanlara Fofsatlı Sark 
A~RIVAN 

MAHALLE 

TATBiK 

EDINIZI 

l.ğrının lzaıesl husu-,~;;:...-~ 
tunda seri ve kat'i tesiri -:::::::::-.:.. • 
ile ( Allcocks Porous Plas- . , t 

ters) bütün dünyada, haricen fstlriı.:'~ edilen 
~o. mükemmel Uaç olarak tanınmıştır. ;,· 

ALLCOCK'S 
POROUS PUSTERS 

He,r eczanede bulunur. 
/Aoenfa.1ıit1 J. 8ER'1 ve Ş!'- PO.ta kutueu 288 O.lata, l•tanbul ...._ . _....._ 

~ Maraf ~ellit la~ritası 
Türk Anonim .Şirketinden: 

1 - Mecllııd idare ve Murakıp raporlarının 
lıreetlı 

2 - BllAnço ve haaabetın tetkiki ve mecllal 
idarenin ibrası. 

8 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf eze 
rerlne dlgarlerlnln intihabı. 

4 - Murakıp tayini, 
5 - 21 Hulran 930 tarihinde içtlmaa davet edilen heyeti 

ıımumlye ekseriyet hasıl edememesi ve anı müteakip ve bisseda 
ranın lçtlmaa gelmesine imkAn olmamasına binaen bu kerre 20 
kanunevvel 980 tarihine müsadif cumartesi günü şirketin merkezi 
bulunan Maraş çeltik fabrikasında ılelAde lçtlmaına muhterem 
hissedarananın teşrllleri rica olunur. 

( Kiralık Bina 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Cagaloğlunda Hillllıhmor binası iıtlıalinde bulunan n Emniyet Sandı

~lll• mail olan bina kirayı nrlleceğlnden talip olanların 11ndık levuım 
alldllrlüğilne mUrıcaat eylemeleri lazım gelir. 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 

Veni satışa çıkarılan 
- kitaplar 

Murtl wklled mecmoası. (sayı 15) ~ 
(Maarif eminliklerl kongreli :aabıtları 
111 ihtiva eder. ) 

ti 

Anyon btyon 90 
Fizik aleti rebbed ıs 

Plzlk (edebiyat fllbeline) r 1 
Mibanik 70 
Frans1J1 edebiyat antolojlli rs 
Terbiye (t7) 211 
Cağaloğlunda Murlf emaneti altındaki. Htlf yerlıııUden tedarik 

çdlleblllr. Tışradın vuku bulacak siparişlere X 80 posta ücreti 
zammedilmelldlr. 

irin YilaJefi ~aiıni encoınenin~en: 
1 - Bedeli keti! (11207) liradan ibaret olan Urfa Diyarıbeklr yolunun 

118 inci ltllomeırotunda Kerte~ çayı lserinde beheri ıltıfar metro açıt
h&ında lki gözll temerll Ur&Jr ltöprUnUD m~ceddadea lnf.111 n lhald 
taı'lyealalll tabulu urlhlndtll itibaren öç ay zarfıAda ikmal edilmek Cizre 
tapalı urf utıılllı n 115 ıttrlnlt.uıl 930 urllılndeu 4 ltlnunuenel 1130 
ulhlııe kodar yirmi &b milddede müaılı:aıaya lıonulmutıur. 

ıı - Münılıaıaya dalıll olanlarda• bedeli kaşfln yUzde yıcll buçıı&ıı 
nllbednde depozito ve temiall mektubu lllınıc.lttır. 

8 - Mttııılıaııyı llı:ddan fenni vı mall.ılnl lıpat edenler bbııl olunur 
6 - Mtıak111 ovula koffly• vı ftraid mıbıusunı tevflkıll icra 

odlleoelı:dı. 

1 - Tallplerln mllnalıHa •• ihale lı:anunu mucibince ıaniim edecelı:
letl tetllfııamelerl pullu oluak lılııuuunvelin dördüncü gönü aaıı 1 ıı de 
EncUmenl villyet kalemine maltbuıı: mukıbillnJe ıe-rdl edeceklerdir. 

G - Evrakı kefllyı ve projeyi görm•k vo daha fazlı tafsil4t almıt 

ırzu eden ııllplerin Urla Nallı bışmühendlıliğlne veyı Ankaradı yollar 
Hııumt mildttr!Dğüne mlirıcaatları ll:ln olunur. 

Gümrükler Umum Müdürlüğünden: 

/ J~~~ tane kasket Ja~tırllacaktır 
1 ~ Gümrilk muhalazıı memurları için 8000 tane kasket yap

tırılması açık münakasaya konulmuştur. 

ıı - Kırdırma ,artları kllğıdının tasdikli suretleri: Ankarada 
gümrükler levazım müdiirlüğündtn: lstanbulda gümrükler umum 
mildürlüğü levazım Ambarından alınacaktır. 

3 - Kırdırma: lstanbulda gümrük baş müdürlüğü binasında 
kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: l l kAnunuevvel 930 tarihine rula.,an perşem

be günü saat 14 tedir. 
5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7,5 gu olan 855 liralık 

muvakkat güvenme "Teminat,, larile belli saatte komisyona gel

meleri. 
6 - Örnekler lstanbulda umum müdürlük levazım ambann-

' HF.!!!ll .... im!ll ..................... 111!11!!!1111111 .. 11111!. 

Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

........................ ~SDI--................. . 
2000 M 3 çam tomruğu kapalı zarfla mtinakasası 8 - 12 - 930 

pazartesi günü saat 15 te Ankarada · devlet demlryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin Teklif mektuplarınını Te mu
vakkat tem.lnatlanm aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kAtipllğine vermeleri lhımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * • 
Konya-Yenice battı üzerinde 292, 296, 306 ncı Km. !erdeki 

taş ocağından Toros tünelleFi tamiratı için çıkarılacak yonma ke
mer Ye moloz taşı kapalı zıırfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 8 birinci kAnun 930 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet demir yollıırı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 

kAtipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, 

Eskişehir ve Kon yadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Cıvata n Yldaların kapalı zarfla münıkasası 29-12-980 pazar

teıl günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde ya-
pılacaktır. . 

Münakllsaya lştlr&k edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tem.inatlarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar .. komisyon kAtlpliğine 
vermeleri llızımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarıı 
ve Haydarpaşada !darcı veznesinden tedarik edebilirler, 

* * • " 
l460 M 3 muhtelif kerestenin kapalı zarflı münakasası 8-12-

930 pazartesi günü saat 15,80 da Ankarada ~evlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasıcya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 1 ll e kadar tkqnıllyon kAtipliğine 

..-ermeleri it~· :ndır. 1.1 
;, 

Talipler münakasa ,artnamelerinl on llra mukabilinde Ankaradıt 
Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • * 
Haydarpaşa eşya tahmll ve tahliyeli kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 

Münakasa 8-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada DeY
leı dem.lryollan iaaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif .mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 16,80 • kadar münaka:ıa komis
yonu kAtipllğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
va Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Samsun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla münakıısası 9-12-

!ISO salı günü saat 15 te Samsun işletme mülettişllginde yapıla

caktır. Taliplerin münakasaya ı,drak etmek için muvakkat teml
natlarlle birlikte Samsun işletme müfetdşllğl encümenine ıynı gün 
ııaat 14,80 a kadar müracaatları. 

Şartnameler üçer lira mukabllinda Samımı. Haydarpqa Ye Aıı
kara veznelerinden ledarlk olumır. . ·._ . . . . . . 

f50 Ton yerli çimento bpalı 11rfla mUnakı11yı konmııttur. 
Münakua 8-11-930 pazaned günü 1&at 16,30 da Ankarada 

Delet Demlryollm idareıinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat tem.inatlarını ıym günde saat ı 6 ya kadar Münalwa koınlıı
yonu kAtlpllglnc vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankı
rlda ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Hareket ve Hasılat Reiıllglnln hasılat kısmında münhal beş 

memurluk için 27-11-930 tarihine müsadlf perşembe günü Hay
darpa~da hareket Ye münakalat ınekteblndı saat 14 de müsabaka 
yapılacaktır. 

ı - Müsabakaya iştirak edeceklerin Türkiye cümhurlyeti tab• 
asından olmaları ve l 9 yaşından dun ye otuz yı,ından fazla bu- . 
lunmıması meşruttur. 

2 - Müsabakaya talip olanlar 16-11-930 tarihine kadar An
karada devlet demlryollan idare! umuınlyeslne ve Haydarpaştda 
işletme müfettlşllğine polisçe mu&1ddak hüsnühalşehadetnamesl, 
hüviyet cüzdanı, 11kerlik vesikan, memuriyeti sabıkası, derecei 
tahsili müş'ir vesaiki raptedllerek istida ile müracaat eylemeleri:" 

lüzumu llAn olunur. 

Hl~ beklenilmediAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TIJllBE PIYlNG~SO 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 İNCİ KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

50.000 Liradır 

alt HUiasası kullanınız. 
Her eczanede satılır. 

Az masrafla 
parlak ziya 

.. .i'i:m-~ 

1O15 numaralı PRlMUS masa lrunbasilı 
temin edilir. Petrol sarfiyatı az olmasına 
rağmen 200 250 mum kuvvetinde ziya 

Şu temln11 
markasına 

dikkat edin!& 

verir. Elektrik tesisatı olmayan 
her eve elzemdir. 

Parlak bir ziya için 

t:l ~1 r:ıııo.1 
lambasını kullanınız 

Acentaları: 

YUDA LEVİ Biraderler 
ve MAHDUMLARI, lstaı:ıbul 

-f Oksek ınekte,ıer ıno~aJaat toınisJonun~an: 
Üsküdar kııı san'at mektebi bağçesinda inşa edilecek 8370 lira 

78 kuruş bedeli keşifli set v~ souk asfaltın kapalı zarf usullle 
8 kAnunuevvel 930 pazartesi günü saat on beşte lhaleıl mukar
rerdir. Talip olanların dipozito akçesini bamllen Fındıklıda GUzel 
san'atlar akademisinde yüksek mrktepler muhasibi mes'ullüğünde 

münakit mübayaat komisyonuna müracaatları llAn olunur. Şart
namesi komisyon kAtibindedir. 

El~ise ve kun~ura ınunatasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: . ' 

....,.. Xakım . 

Dahili dbiııo 32 
Harici elbise 32 
Harici ayakkatiı, 32 

.. ,,. •. .---

26Teşriniaani 930 tarihine müsadif çarpmba glhıU saat 14 
te ihaleleri icra edilmek Uure yukaında müfredatı yazılı e.lbhıe 
ve ayakkaplan kapalı zarf usulile ayn ayn münakasa)'& vu edil 
miftir. Ayaık:kabı ve kumaş nümunelerile ıeraiti an1ama:k isteyen 
leTin her gün ve milnakasaya iftirak edec-eklerinde yevmi ihale 
ele Defterdarlık binllfiında müessesatı iktısadiye mübayaat lko
miayonuna müracaatlan. 

Pazarlıkla so~a ve saire nıunatasası 
Ali deniz ticaret mek-tebi müdürlilğündenı 

Adet 
t Çift ilkaralı iOba 140 inlfaında 40 genişllginde 
8 

10 
Tek ,, ., 120 ., 85 n 

Soba cabl.Sı 
50 Kürek, maşa soba için 
25 Odunluk kapaklı 
ll Körük 

200 Soba boruıu çelik aaç 
J 00 ,. ,, galvanlzll. Af 
60 Deve boynu dirsek 
25 Adt dirsek 

.. 
25 Şapka 
50 Anahtar ve ayna 

• 

Berveçhi bala 12 kalem malzeme ~3-11-930 tarihine milsadH 
pazar günü saat on dörtte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliı>

lerin şartnamesini görmek üzre Ortaköy caddesinde taln mektebe 
ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktısadt müesseseler 
muhasebeciligine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları temi
nan muvakkııte makbuzunu hllmilen yevm ve saatı mezkQrda 
mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna mllracaatlarL 

laınsun-lıvas halli ıııetıne ınnletti~lilin~en: 
Samrnn istasyonunda yapılacak makine deposunun temini inşası 

butuıu kapak zarf usullle münakasaya konulmuştur. 
1 - Miinakasamn 9-12-930 tarihinde salı günü Samsunda 1'1et• 

me müfettişliği binasında yapılacağı. 
!i.' - Teminat para veya Banka mektubunun bir zarfa, teklif 

mektubunun ayn bir zarfa ve her ikisinin de dlger üçüncü bir 
zarfa konularak nihayet mez"r tarihte saat (14) de kadar müfet
tişlik idari işler kalemi amirliıtıne tevdi edilmlf olması )Azım 
geldiği 

3 - Bu bapta izahatı havi şartname ve mukavele projesinin 
Samıunda idaremiz, Ankarada devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresi ve lstanbulda da Haydarpaşa işletme mlıfettişliği 
veznelerine müracaatla görülebileceği hususları alakadarlara ilan 
olunur. 

SEYRISEF AİN 
Merkez ıccnıa: Galata küprü 

Başında; Beroglu 2362 Şube 
acentesi; Sirkeci'do Mühürd~r 
zade hanı altında. Telefon lsL 
2740 

rire -lsken~eriJB 
postası 

( lzmir) vapuru Sa]I 
2 5 te,rinlsani 

saat l O da Galata rıhtımın· 

dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e varacak o gün 16 da 
lzmlr'den kalkacak Perşemb~ 

sabahı Pire'ye, cumartesi sa· 
bahı lıkenderiye'ye varacak· 
tır. lskenderiye'den Pazartesi 
ı 1 de kalkacak Çaışamb• 
günü Pire'ye uğrayarak Per· 
şembe günü ltanbul' a gele
cektir. 

ISKE.NDERIYE'DEN aktar
ma PORTSAİT için de Eşy• 
kabul olunur. 

lzmir sür'at postası 
(Gillcemal) vapuru 23 teşrini 
sanı pazar J 4,30 da Galats 
nhnmından kalkarak pazartesi 
aababı lzmlr'ı varır ve çır· 
şamba 14,SO da lzınir'den kal 
karak perşembe sabahı geJlr. 

Vapurda mükemmel bit 

orkeıtra ve cazbant nıevcu'· 
tur. 

COMPAGNIA GENOVESSE Dl· 
NAVIGAZJONE A VAPOR& 

1il5 Teırinisani Salı günU mu~•· 
salıb beklenen Capo Vado vapur~ 

· 26 teşrinisani çarşamba günü Kaıı0•1 Palermo, Llvu& ve Cenova)ya hareke 
edecektir. U 

26 Teşrinisani çarşamba gil~ 
muvasasılııı beklenon Capo Par°. 
vapuru 27 teşrinisani Perşembe giitl~ 
( Kösıonce, Kalas ve lbraile ) 1' 
hareket edecektir. 

Birinci ve üçüncU sınıf yolcıı' 
lan için tenılllılı fiaıler. vı 

Fazlı ıafslllt almak ve yolcu 
hamule için Gılııa'dı Çinili rıbtıOl 
hanında acentası bulunan lnıerconıl· 
nentale A. şirketine müracaat. Telefo~ 
Beyoğlu 1294-129S. __./ 

-
Mükemmel bir 

kaaık baO• 
J. AOUSS~L t<Jı.,lı 
batı bOllln top tllr 
tıılnco aılln ıakdll' 
!ft-r 1MZtı. otıııııt 
tur. Zh ırıcJI< (ııı 
aı._. ıı. ernnlyel "' 
rıhatı 1111111111 rlll' 
edilir. 

liaMı lıtılunuı olarak ıatblkiııl ' 
ıemlll (<in 

Vaınıa Pat1•t•ld 

~ 
latınbul ıubelerl ı d 

lerelluntta TllMI ıMyduı• ... 
" llllkW eadılnlnda .. 181 

Matuaıanmaıı ılyıret veyıJıııt ~ 
ıunıızıı bildlrmek ıOretlle aıparttıır 

poaıa v-.lle ıcn edlalı. 
ı.' ' 

-· ....... '· ı. •. "'"" '· ,, 1.91-lılll • • • f ' , ,, 
Ulıa--· •· -~ 

ar 
Kumkapı iskelesinde.. _ı.ı1il' 

but ı 96 kilo meşe köınütil ı76 
Haliç iskelesinde mahfuz 9 (ı.,eşı 
Metro mikaba muadil t36 gii!'.a 
kerestesi 30-11-930 Pa~.ar edtr 
ihale edilmek üzere muzaJI' 'ie~ 
ye çıkarılmıştır. Taliplerd'\tef' 
mi mezkurda saat içte d~ıW 
darlık binasındaki ihale ıı:o ti İ' 
yonuna müracaat eyleınele 
lan olunur. __-/ 

Piyango mlidürlüğUnd~o: LJPiJ 
22-11-930 cumartesi g rer 

münakasasının icrası ınu~ııfev· 
olan 50,000 adet üçünc~cıl' 
lenme cüzdanlarının hasb ,;-e ··ov'' 
29-11-930 cumartesi gv «· 
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Frengi BelaoOuklLl~~,ıı 
Tedıvlhane•I Bcyoğh• Tok~ f•~ 

yanında Mektep sokak No. 3 bııbt,ıı 
3152 muayene her gün '' 
akşama kadar. ~ 
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