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RelsicDmhur Hazretlerinin uyahat vı tetkik buyurauk/arı şehırlerden Amasya 

Gazi Hazretleri dün Amasyadan 
Samsuna geçmişlerdir 

Tahkikat ilerliyor 
Bugün ve yann kaza 

ve nahiye reisleri 
toplanıyor 

Halk fırkası teşkilatı hakkın 
da tetkikatta bulunmak üzere 
şehrimize gelen heyet mesaisi
ne devam etınektedir. Dün de 
fırka vilayet merkezinde içtima 1 
edilerek vilayet idare heyetinin 
tarzı mesaisi hakkında tetkikat 
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Hürriyet kelimeıinin irfan ve vic-1 olur. Bunda fÜphe •er mıT Vaktile 

dan ıerbestliği dütmanlarının eline aöylediğimiz &'İbi &'•ne tekrar edelimı 
bir bomba gibi vermek.. itle metruti· böyle bir hareket bpkı yaralı sargıam 
yettenberi bazı kalemlerin bu mefhu- dan cellat kemendi, baıtane gliserinin 
mu anlayıt ve anlab§ tarzları.. den ihtilal di"";"'eıi yap!"!'ğa benzeri, 

Sükiinla, aoğuk kanlılıkla dü,üne- Her akıl ve ınsaf aabibıne ıoranmı 
lim• hürriyet davaaı, batıl ve hürafe matbuabn serbestliğine değil, fakat 
ka~ kafaların bodrumuna hapaedi betmeıleiine diltman değil midir? 

) Iebilir bir mefhummudur 7.. Zaten hürriyete -medeni, muaıır n 
Bunu böyle zannetmektir ki, timdi tekamül manasile hürriyete- doıt o

ye kadar muhalefet &'ihi lüzumlu ve lan her İnaan için bu dütrnanlık bir 
ehemmiyetli bir ıiyaai teıekküle en irfan ve vicdan borcu teıkil etmez 
büyük zararı ve fena manayı verdi mi?. 
ve verdirdi. Vatandaılann zihnini, ruhunu ay. 

Hiç unutınamalıy12; her devrin, dmlatmak gürbüzleştinnek için gay
her tekamül merhalesinin kendiıine ret ve zekaıinİn uıareıini kalemin .. 
göre mukaddesatı vardır.; hürriyet den döken kibar ve ıerefll faaliyete 
bizim o aziz duy&'u ve prenıiplerimiz umumi tükran elbette mevcuttur. Anı 
den birinin adıdır. Ve biz milliyetimi ma bu faaliyet hükiimeti iıter tenkit 
ze onu behimi bir batı botluk, küs- için olsun iıter, teıvik ve takdir içini 
talı ve okur bir zeki ve duygu haydut Ancak irticai ve mikroplu fikirlerile 
Iuğu olarak değil, irfanla, terbiye ve ihtiraı ve tamadan bat tutmuı hiddet 
ilimle mücehhez bir faaliyet ve düıün )erinin zehirini halkın vicdan ve zeki 
me muhtariyeti halinde temin etmek sına akıtmak isteyenlere nasıl musa
isteriz!. Ne yazık! Bu hakikatı dai- mahada bulunabiliriz?. Veya, frengi, 
ma pek çabuk unuttuk!. verem ve saire ile mücadele eden me 

Hürriyet gibi büyük ve kuhi bir deni cemiyet, bu nevi irtica başreleri 
mefhumu, küçük ve aaaletaiz mak- ni de tahtakuruıu gibi filitlemez de 
satlar hizm~ti~de uıak. diye kullan- ne yapar? •• 
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Talısln .. Paşanııı 

No: 93 

Hatıratı .. ilill 
zg?M'w~ 

(TercUme ve lkllbae 
hakkı mahfuzdur.) 

Sultanın en büyük 

Almanyanın maksadı anlaşıldı 
Hariciye nazırı Almanyanın kendini bağlayan ağır 
şartlardan kurtulmak istediğini resmen söyleyor 

Ankarada susuz uk 
Bir teneke su 25 kuruşa satılıyor 

korkusu : yangın ! 
Mavroyani Paşanın saraydan adeta 

nefyine sebep hu olmuştu .• 

Değişmeli ıı Ecnebi matbuab ]I Cenevrede 
Avrupa için başka Türkiye-Macaristan Tevfik Rüştü Beyin 

çare yok ve Rusya teklifi 
BERLİN, 21 A.A. - Vof A- Macar başvekili Kont Beth- CENEVDE, 21 A.A. - Büt-

jansı bildiriyor: Hariciye nazın len'in Ankarayı ziyareti bir kı- çe sarfiyatının tahdidine ait tet 
M. Von Curtius imparatorluk sım Avrupa matbuatında muh- kikatını ikmal eden tahdidi tes
meclisinde irat ettiği bir nutuk- telif dedikoduları mucip oldu. lihat ihzari komisyonu İngilte
ta demiştir ki: Halbuki bu ziyaretin mahiye- re hey' eti murahhasası tarafın

- Mali ve iktisadi intizamı tinde hiç bir gizli şey olmadığı dan üç sınıfa ait bütçelerin mü
iadeye matuf tedbirlerle idarei her iki hükfimetin salahiyettar temayiz bir surette tahdidini 

!ah - k ricali tarafından ilan edilmiştir. telkin eden teklifini 7 reye kar-
mas at etmege adir olup ola Fakat bu kabil tefsı·rıere bir 
mıyacağımızı veyahut Alman şr 8 rey ile reddetmiş ve Fransa 
iktısadiyatının ve kambiyosu- Macar gazetesinde de tesadüf hey'eti murahhasası tarafından 
nun himayesi için muahedeler- edilmektedir. "Peşter Loyd". dermeyan ve Sırp hey'eti murah 
de derpiş edilmiş olan Beynelmi gazetesi Avrupa devletlerinin ı hasası tarafından muzaheret e
le! teşebbüslerde bulunmak mec yeni zümrelere ayrılacağından J dilen ve askeri bütçelerin hey' -
buriyetinde kalıp kalmıyacağı- bahisle Türkiye, İtalya, Avus-

1 
eti mecmuasının tahdidini ilti

mrzı henüz kimse bilemez. İktı- tuııya, Almanya, Macaristan, j zam eden teklifi 2 reye karşı 19 
sadi ve mali planımızı tahakkuk Bulgaristan, Yunanistan devlet re:' ile tasvip etmiı,ıtir. 
ettirdikten sonra Almanya hü- !erinden başka umumi harpte ı Bu:ıu müteakip komisyon 
kfunetinin diger alakadar dev- bitaraf kalmış üç İskandinav mukavelenamenin "malfimat tc 

.. Abdlllhamldlrı, sertabibi Mavr~yanl Paşa için yaptırdıJ!ı bina letler nezdinde protesto mahi- devleti ile Hollanda, İsviçre ve atisi", "ahkamı mevcudeye mu-
Hunkarın doktoru ~avroyenı 1 odasına kabul_o!un~ukl~ı ve c:, yetinde teşebbüsler yapması la- İspanya da bu zümreye dahil o- halefet", şikayetler, "yeniden 

Paşa sarayda kendıne mah- ıada o Ermenı aza ıle bızzat go lacaktır. tetkik talepleri" ilh ... gibi husu 
sus bir dairede ikamet ederdi. rüştükleri zaman hakikati anla Macar gazetesi bu vaziyet satın tensikine müteallik mad-
Bir gün bu daireden kazaen bir mışlar, çok mütehassis olmuş- karşısında İngilterenin henüz delerin müzakeresine başlamış-
yangm çıktı. Uzaktaki yangın- lar, Amerika ne{~an umumiye- ) ' hattı hareketi belli olmadığını, Komisyon, 8 azadan mürek-
lardan bile sinirlenen Sultan sini yanlış yola f;'vkeden Erme fakat İngilterenin Garbi Avru- kep bir komiteyi mukavelename 
Hamidin kendi sarayı içinde ni propagandacılarına fena hal- pa istisna edilirse diğer taraflar nin tensikine ve bilhassa daimi 
vukua gelen bir yangın üzerine de kızmışlardı. da Fransız siyasetinden ayn bu kontrol komisyonunun teşkiline 
ne hale geleceği tasavvur olu- lundug-unu ilave etmektedir. müteallik muallak tekliflerin * • • nabilir. Bu yangın Mavroyeni "Temps" gazetesinin Peşte tanzimine memur etmiştir. M. 
P d kı dı da Rusyada zuhura gelen tebed- · · f 
aşanın saray an çı P şar de bulunan bir muhabiri bundan Lıtvıno ı mukavelename proje-

b. k akta t düller ve isyanlar üzerine Rus-ayn ır on o unna:...na se- ~ \ bahsettikten sonra Macar başve sinin Sovyet hükfimetini kat'iv 
b 1 yanın Karadeniz filosuna men- . 

ep o muştu. kili Kont Bethlen'in ahiren An- yen tatmin etmemekte olduğu-
• • • sup gemilerden Potemkin zrrh- ~~-r· kara seyahati hakkında vaki be- nu beyan ve memleketinin mu-

t ı,.;ncı· Ermenı· vak'aııı uz·· erın· e !ısı limanından çıkarak Karade ,. k 1 M nize açılmış, serseri bir surette yanatınm kat ı ve vazilt olduğu ave enamenin tetkik ve kontra 
İstanbula Amerika ayan meclisi bir hayli dolaştıktan sonra bo- nu, onun için endişeye mahal ol lu ile alakadar olmaktan istin-
azasrndan ve müsteşriklerden ğaza yaklaşmıştL Bir sefinei madığını ilave ediyor. Fakat kaf edeceğini ilave eylemiş ve 
iki zat gelmişti. Bunlara Ameri harbiye mürettebaunın isyanı ı Kontun Macaristan ve Rusya çünkü bu projenin teslihatı ha-
kanın mühim gazetecilerinden Sultan Hamidin bilhassa endişe dostlug· undan memnun olma- kiki surette kat'iyyen tahdit et-
b. · d f k a· d S M \ ı ., t"urtius 
ırı e re a at e ıyor u .. eya- ettiği mesaildendi. Asi bir ge- · yanların suallerine karşı verdi- memekte olduğunu söylemiştir. 

hatten maksatları Ermenı Yaka zım olup olmadtg"ı sualini ken- . k d . .. .,_ . minin kendi tayfaları marifef'e ği cevaplarda istendıği a ar Türkıye hariciye vekili mu-
yıı h"""'"da tahkikat yapmak di kendine ister istemez ve mü-. • . kaldırılt hodbehod yola çıka- kat'i olmadığını söylediklerini kavelename projesinin her mem 
Ye gerek sıyası mehafılde gerek lm b lda b temadiyen sorması harirte tabii 1 ~ . . . rı ası stan u şüyu ulursa " gene bu muhabir zikretmekte- eket tarafından müsavi surette 
m~:~ua~ .alemı~de bu ~akayım bunun bize de sirayet etmesi ve birşey addolunacaktır. Alman- dir. tatbik edilmesi için teminat is-
h~"ık~tını ~~enka ~fkarı umu- İstanbul askerlerinde de isyan vanın bu hareketini gfiya imza t · · M ·ı h 1 k 

b ld kt . . ma"nasına al- ltalyada zelzele emıştır. umaı ey • meme e-mıye_sıne 1 ~e 1
· . . hislerini uyandırması ihtimali sını tanımaması . . tinin teşkili mutasavver komis-

. Salt~ Hamıt ecnebı mehaf~- velev pek cüz'i dahi olsa Sultan makla bazı ecnebı mahafıl de- Roma, 21 (A.A) - Fano ve yanda bütün devletleri müsavi 
im. ve bılhaıısa ma_tbuatın te~~~ Hamidin uykusunu kaçırmağa rin bir hatada bulunuyorlar. Anconede iki hareketiarz ol- muameleye mazhar olmaları ta
~e:ıne pek_ ehemmıyet verdig! kafi.idi. Rusya hükfuneti bu asi Hayır, biz Young planını ayak- muştur. Ahali korku içindedir. lehinde bulunduğunu beyan et
ıçın Am~rıkadan gelen. bu hey Potemkin zırhlısı üzerinde bir lar altına almıyacağız. Ve mua Zelzele Fnoda tahribat yapmış- miştir. 
etı tehalukle kab.ul etmış, bani~ tesir icra ~demiyordu. Zırhlı bo hedeler sahasından ayrılmaya- Bahri tahdidi teıılihat 
rı~ yanın.a temyız . ~~k~mesı ğaza yaklaşmak üzere idi. Ya cağız. Fakat, şnrnsını söyleme- !!t!!ır!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
reı ı Şefik B;yie dıger ıkı ~at girmeğe teşebbüs ederse ne ola- !iyim ki, mez'<ur planın kabili- tinde esaslı bir tebeddülün vuku CENEVRE, 21 A.A. - Tah 
katar~k_Şarkı A:nadoluya gor.· caktı? Sultan Hamit derhal fili- yeti tatbikiyesi hakkPıda hiç . didi teslihat iltzari komisyonun 
dem ı ·tı. Amerıka efkarı umu · yata geçti ve Karadeniz plam- b' .. t . t d"k Al- tına delalet etse gerektı~. Bu da, bahri til.li komisyon Londra 
m;j esi Ermeni fesat rüesasının nm hemen tatbiki ve büyük top ır guh~~k-emıt~a Avlmerme ı ·ı·ı t·- değişiklikte Cenevredekı. ı;:-ran- muahedenamesinde tesbit edil-
te vik ve telkini ile Türklerin 1 ,. h kk d T h ~an u ume ı~ an mı e ı sız murahhaslarının ~ılal~la_rı 1 miş olan usulleri esas itibarile 
siddetle aleyhinde idi. Bizim arın ".az_ı a ın a op aneye nı varından yogundan mahrum terk ve tahdit mecburıye~~ın kabul etmiştir. 
katli am yaptığımıza, yet yer emredıldi. k~~aca~ kadar -~~ır .ve ~ham- hem Fransa ve hem de dıger ---'"-------
zuliım ve itisaf icra ettiğimize . muı edıımez yuk.'!rın, mıııete aevır.tı.er iç'n manen ve huku- ltalya - Fransa ihtilafı 
En:ıeni milletinin tamamen bi~ Bu ışe topçu ~y~akaı;ıl.arm yüklettiri1m~sine mani olmak k~n mevcut oldtığunu açıkça 

d Y k B d b PARİS, 21 A.A. - Ekselsi-gü.ıah ve mazlum olduğuna ade an a. up ey ısmın e ırı ~c mes'uliyetin'n kendisine raci ol- t .'slim ve itiraf etmelerini müte-
ta !canaat getirmişti. Hakikatin ~ur edıldı_ ve bu za~ ~opçu fı:rı- duğu kanaatindedir. ak'P vuku bulmuştur. Yalnız, yor gazetesi Fransız - İtalyan 
bu merkezde olmadığını isbat kı_ olup a~ıren meclısı ayan _a_za Alman - Fransız teşriki me- A~,;_anyanın müebbeden silah- müzakeratmın pek yakı:' da ye
etmek lazımdı. Amerikadan ge- lıgına tayın. olunan Rız~ .P .. ~a- sai itilafı Alman siyaseti ıçın sız kalmasında ısrar edenlerin ni bir safhaya girmesi gayri 
len lıey'etin azası ciddi, bitaraf ~ın ~ezar~tı altında muhım ıs- pek büyük bir ehemmiyeti haiz bu talep ve iddia~ı Cemiyeti Ak mümkün olmadığım, tesavii .ku 
"e hakperest insanlardı. İstan- tıhkarnat ~n~asrna başladı. Ru: dir. Böyle iken Almanya Ver- vaınin vücudu ve diğer teminat va esasından daha pratik bir sa-
h ld f kati · ·ı ya sefaretının İstanbulda bellı . . .. ha üzerinde Fransa ve İtalya a-

;.ı an re a enne verı en ze- b 1 "f 1 . d b .. bo" say muahedes:mn rnhayı sumu- !arın bakası için vahim bir teh-
·ı h ..... p f d ı ttl h aş ı vazı e erın en ırı g<'7.- t • rasmda bir mukarenet husuıu··nu·· vat ı e er ..... a ı o aş ar, er 1 talık. . k f' . . · · lü hariçinde kalan mem eketler dit ve tehlikedir. Biz, beynelmi-

. · ·· dili h k · d" ı d. arın ınıı ey ıyetmı taras- . .. . . kolaylaştırmak için İngiliz mu-
lşeyı ~hor e~ki~ t~sı anlı ın e ~ sut altında bulundurmaktı. Bo-ı ıle ve bahusus muttehıdeı Ame- le! davamızı Cenevre mahkeme- rahhas hey'etınin Amerikan de-
er, nı ayet a 1 yar - b" k'd "k rika ve Sovvet Rusya ile müs- si huzurunda baskalarının bize A ·k d ki şa ·atm asılsı ol gaza nazır ır mev 1 e 1 amet · · legasyonu ile tevhidi mesai e-
men a a yı z d R ataş 1 mir münasebetler tesis ve ida- yolumuzu şa~ırtmasına meydan 

d" una daır· bır· rapor tanzını· et e en us e nava ının para - . ., · · der gibi go··ru··nau··g-··n·· dık ·!g B t ile kullandığı casuslar vasıtasi- me etmegı btran bı·e ıhma! et- bırakmadan sonuna kadar takip u u yaz -
t~ c;r .. u.ra1.1<>r 0 zaman neşre - le boğazların ahvalinden m!ite- memiştir. A1manya harpten ev- edeceğiz. tan sonra diyor ki: 
ttrılm•stı . lk" · ·ı ·· - f k l"h k . - Bir Fransız - İtalyan itila-

B ·-. · f' 1 İ b ld b" madıyen ve muntazaman hab»· ve ı seıtı ve ornege muva ı İhzari terki tes ı at . omıs-
u mısa ır er stan u a ır - 1 h · b" · ··f 1 • • , • di . fı husnlünün en kavi ihtimali 

haft k 1 1 d İ t b 11 e !er aldıgı kuvvet e ma sus ı . ır ıhı a < sıstcmı taıap etme - yonunun boş mesaisıne bir an iki memleketten her birinin hah 
d

.
1 

~ . ": mbı~. abr .. 1:. s an. u c n- Potemkin hadisesini müteakip ği idn hükumetlern muhtelif evvel hitam verilmelidir. Biz, 
ı en ı~ın us utun yem ve ya- . - r1 programını, bu ı"kı' memleke-

b b': -1 ld - d h boğazda tahkim faaliyetin:11 manzumelere ayrılması tarafta- umumi bir terki teslihat konfe-
ancı ır a em o ugun an se b 1 1 .. .. d -·ıa· z h ti ınüste-eken ala"kadar eden ye · t h il •. · as aması ataşenava ın gozun- rı egı ır. amam azırın tev·· ransinın akdini isteriz. Bu kon- · · 

rın sayanı emaşa ma a ennı · . . . 1. k 1 d ,., , h .1 . ~. "f 1 .1 gane derıiz, yani Akdenize has-
gömıek üzere Sultan Hamiclin den bıttabı gız ı a ama~. ı. ,.oz !it ve ta mı ettıgı_ v~zı e er _n~ . feransta herk,.se ernniyet vere- ret.rn.ek kombinezonunda mün
emrile S.urayı devletten bir zat ~e.çmede .. n Rusya sefaretı Babı- letler ara .. sm_da vası bır tesanudu cck olan umumi terki teslihat d 

·1 d k K d emiçtir. Diger her hangi bir ve bir Hünkar yaveri kendileri- a _ ıye r:ıuracaat e e:e. ara e- müstelzımdı_r. . talebinde bulunmakla Alm:mv:ı 
bo t 1 k t b- ih d 1 d sureti hal Bahrimuhit, Manş ve ııe mihmandar tayin olun,:u. n_ı_z gazın!n a 1 ımıne e~e Avrupa ıtt a ı proıesıne mn i~:;?h•t et,,,\~ olup o.ma ığı 

b l d - h b 1 d ı;ıimal denizi sahillerini müdafaa Hep birlikte camileri, kiliselci'i, us 0 un ugu .a er ~ ın ıgın- gelince: biz, bu-:un M. Bri:.md hakkında ·at'i bir karar verilme 
da ve bu tahkım munhasıran · l k"ld , · · · · edebilecek miktarda gemilere mektepleri, asarr atikayı ve adli n . _ tarafından ilen sürü en şe ·ı en liclir. Versay muahe0esının ıyı 

ye dairesini gezdiler. Kiliseler- Rusya ya_ k?rşı bır şey olacagm~ daha azimkarane ve itilaf fikri ve fena cihetleri hakkında M. malik olmak mecburiyetinde o-
n aran ıki devlet arasm<l-kı tl lan Fransa için gayri kabilı' ta-de halkm serbest ibadet ettikle- az . . . " ile meşbu bir şekilde ortaya at Briand tarafındaı1 serdolunan 

rine, adliyede muhakeme usul- ~ostlukla t~lıfı kabı~ ~lamayaca masını liizım addediyoruz. Yetti mutaleata cevaben sunu diyece- savvur ve ~~d.~iı-·r_. __ 
lcrinc hayret ettiler. Bilhassa gmdan bahısle serzınışte bulun plan milletlerin hayati ihtiyaçla ğim k\, bu muahede harpten mü Muazzam vapurlar 
adliye dairesinde cinayet mah- du. rını haklarını ve emniyetlerini tevellit zararları çoğaltmaktan NEVYORK, 22 A.A. - Uni 
kemesinde samiine mahsus ma- (Bitmedi) mu~lak ve mütekabil bir müsa- başka bu zararların tesir müdde ted States Lines kumpanyası 
halden muhakemeyi dinlerken vat esasi iizerinde tahtı temine tini uzatmış, mevcut olan ihti- Londra ile Nevyork arasında a-
hayretleri büsbütün. artmıştı. almalıdır." lafları şiddetlendirmiş ve Avru zami 3 gün sürecek posta sefer-
Bu meyanda en ~ok dıkkate ;..ı- Habeşistanda ıslahat Badehu M. Von Curtius, u- payı huzur ve sükuna lrnvuşmak leri tesisi maksadile ellişer bin 
yan _b?ldukları ~ı~ayet mal.ı~e- mwni terki teslihatt talep et- tan men'etmiştir. Muahedelerin ~onilatoluk 2 yeni posta vapuru 
ı:ıesı azasından ıkı za~?- ~ırıs· ADİS ABABA 21 A.A. - mek hakkının Almanyaya hiç tadiline matuf olan Alman siya- ınşasına ait planları bahriye ne 
••yan ve bunlardan bırırun Er- ' · ah d ·1 · a·-· · 
• . 1 .d. K a·ı · T .. k Habeşistan hükilmeti nezdine bır mu e e ı e venlme ıgını seti herhalde dahili bir tazyik- zaretine tevdi etmiştir. 
1enı o ması 1 ı. en ı erı ur r ·· · ı ak · dil s·ıahlarından tecrit edil · d - B' Bu ".emilerden her bı·n·nı·n 6 

1 ~rin Ermenileri kesmekte ol- m~ ı muşavır o. ar tayın e - ve
1 

ı -ı· h .. ,_.,. 
1 

. mıbş ten ogmamıştır. ız, emperya ,. 
• l<l h kk d , · ·· · mış olan Amerıkan mütehassısı o an mag up u .. umet enn u list maksatlar takip etmiyoruz. milyon İngiliz lirasına mal ola-
<ıu arı .a ın an:şayıa uzerıne . . · 1 · k k - h · 

h :ı- - 1 · 1 k buraya gelmıştır. Maarif işleri vazıyet enne arşı anca ve Yalnız, milletimizin hayatı ih- cagı ta mm edilmektedir. Ayn-a ..... t yapma~a ge mış er en . . .. nh r l . ı 
n htiyük mahk~menin azaltğın için kez~ bı~ Ame~kalı müşavir mk ~ asıran ga ıp 1edn~ arzu .. an tiyaşlarından mütevellit maksat ca ~osta tayyareleri havalandır-

<la ı ir Ermeni bulunması akla tayin edılmış oldugu gibi bir ta aırn ve mevcut o u_g~nu soy- !at pesinde dolaşıyoruT. Bu ga- maga mahsus aletlerle müceh
.;, ~:lr Şvylerden cleği!di. İlk ön- kım Am~.r~~an ':lühendisleri. de l~y~ !ransız başvekilı M. Tar- yeler diğer milletlerin gal'eleri-: hez bulunacak olan bu vapurla
(e lıuna inanmak istemediler. Tsana golune gıden yolun ın- dıeu nun b~y?na:ını protesto e- le gayri kabili telif de~ildir. Bi- rın Europa yahut Bremen'den 
Fa •at muhakeme bittikten son şası ~ojesini tetkik etmektedir derek dem.ı.ştır kı: zi muslihane h!r itilafa götü:e- daha yollu olacağı ümit edili-

Buhran Mamak köyünde arazinin heye 
lanından ileri gelmiştir 

ANKARA 21 (Telefonla) - günü temin edilmiş olacaktı!· 
Ankara üç günden beri .. s1:1.suz- Vilayet ve belediyenin bÜ~ 
dur. _Susuzluk Mamak ko_y1;111de fenni vasıtaları, mezkftr rrıalı' 
~~az_ı ve ~ayaları?- y~rlerm~ d_e- de teksif edilmiştir. AJtrrııştsJI 
gıştırm_esınden ılerı ge~ıştır. fasla amele, yarım metre su)rııll 

Bu cıvardan geçen şehrın su . . , al<ll 
boruları üç yerinden kırılmış- ıçınde fedakar~?~ çalışın irÔ' 
tır. Kırıklardan ikisi tamir edil- dır. Susuzluk yuziinden şelı 
miştir. Üçüncü kırık ta yarın suyun tenekesi yirmi beş 1<ııt1 
akşama kadar tamir edildiği şa satılmaktadır. Mekteplel• 
takdirde şehrin suyu paıartesi salıya kadar tatil edilmistir. 

Dil encümeninin Cenevre konferafl' , 
faaliyeti sında görüşülenlet 

ANKARA 22 (Telefonla) - ~ENE~RE., 22 A;A -:- ~~ 
Dil encümeni büyük bir faaliyet zarı terkı teslıhat KomısY~., 

lfi . . ·ı eıslı1"' >le vazifesine devam ediyor. En ma ı:ı:ıat ta~tısı s_ur~~ e t ı· ~ 
cümen bu sene broşürler neşret tın n:utekabılen bıldırılmes 

les · n t kkü" ·· b lat111f meğe karrvermiştir.Bubroşürler se mı eze rune aş 11• 
encümen kararları üzerinde mü tır. Alma? mu.~ah~ası. M'.· .13;~ . 
talaa ve münakaşaları muhtevi storff talim gormiiş ıhtıya ı. 
bulunacak, Türkçeleştirilen il- r~t. mik~arının müte~abil~ı~ h" 
mi ve fenni ıstilahat ııeşroluna- <l!rılmesı hakl~~~akı te~Iıfı ~ıf 
caktır. Encümen azasından Ah n almıştır. Huımmetlerı k 
met Rasim, İbrahim Alaettin efradına, milislere, ihtiyatla~; 
Beylerle İshak Refet ve Hamit muhafızlara dair birbir1 er·~ 
Zübeyr beyler birer IUgat hazır mufassal malilmat vermeğ~ 1;\9 
lamaktadırlar. 95 bin kelimelik bur kılan Leh tadil teklifııt1 ,. 

büyük 10.gatin ikmali 15 seneye reyle kabul edilmiştir. Aıına~), 
mühtaçtır. ve İtalya reye iştirak etme~J. 

!erdir. Bu teklife hiçbir lıiı 
Maliye vekili met muhalefet etmemiştir. 

ANKARA 22 (Telefonla) - B. M. Meclisinde .. 
Maliye vekili bu gün evinde Ma ANKARA 22 (A.A.) - 13~· 
liye erkanını kabul ederek işle- yük Millet Meclisi bugün ~e~ 
ri hakkında kendilerile görüştü. vekili Nurettin Ali Beyin rı'f' 

setinde toplanmıştır. Aııkııf 
Samsun tütüncüler heyeti şehri imar müdüriyeti 1930 fili. 

aşları için 1930 bütçesine rıı~. 
A~KA~ 22 (Telef,?Ula) .- zam tahsisat verilmesi, rrıU3 .. 

Mahye mus~~'.ll'~ın nyase~~- lim maaşlarını vaktinde verıt11. 
~e Sam~un t~~culer .~C:!e~ı ı~ yen Vi:kaletlere seksen bin Jır'~ 
tıma ettı. ~u ~~t~-~~a tutün ınhı ya kadar ikrazat yapılması lı\ 
sar.~umı m~duru Behçet Bey !andaki kanun layihaları ;ıi: ~ .. 
de ıştırak ettı. dukları encümenlere veril"'': 

Müteakiben Müdafaai ?vf~ 
intihabat dosyalan ye ve~aıe:i -~arita .n:üdÜrl'e, . 

umumıyesı butçl:'l.ennın ınuJıt 
ANKARA 22 (Telefonla) - lif fasıl ve maddeleri arasırı~ 

Devlet şurası heyeti umumiyesi !134 bin liralık münakale yapı: 
yarın, kendisine tevzi edilen in ması hakkındaki kanun liJ.yılıJ~ 
tihap dosyaları üzerinde kara- sı müzakere ve kabul etlilere 
rını verecektir. perşembe günü toplanmak ii.tc' 

r~ içtimaa nihayet vecilmi~tı!· 

O .. . . tıŞI 
Hindistan konferansı zum ve ıncır sa ııı 

. ANKARA 22 (A.A.) -
1
,. 

LONDRA, 21 f"·~· - H!nt j gün 20 kW"Uştan 50 kuruşa ı. 
konferansının hey etı umumıye dar 094 çuval uzüm ve 'l kur~ 
s~nin içtima devresi bu sabah ~an. 31 kuruşa kadar 651 çı: ;I 
hı tam bulmuştur. Konferans ıncır ve 4,5 kuructan 5 kllf'll j 
mesaisine komiteler tarafından kadar 277 çuval hurma s~t 
devam edilecektir. İçtima dev- mrştır. 
resinin hitamı münasebetile M. Maca_r_b~a-şv_e_,k_i-li Berlirıde 
Mac Donald, bir nutuk söyliye- B d b t 21 (AA) _ 133f 

k d . . k". u a eş e, . e-
re emıştır ı. vekil kont Bethlen bugiin g ı 

H k 'k .. h' f , . o - a ı aten mutte ıt ve e- ce Berline hareket etmi1tır· ; 
derasyon halinde bir Hindista- ta elc;i ve fevkalade mura~~~e 
nm vücude getirilmesi için yol Alexendre Kuhen ile harıc~~
açtlmıştır. Bu federasyon, iki nezareti, matbuat ve ikusat fJ' 
esaslı ilttiyacı temin etmek mec heleri müdürleri başvekile re 
buriyetindedir. Evvela, federas- kat etmektedirler. eııe 
yonun filen ifayi vazife etmesi Başveki 1 kont Bethlen bal" yı· 
lazımdır. Saniyen, bu federas- tinden evvel gazeteciler b; ~e· 
yon tekamül etmek mecburiye- natta bulı 0.narak Almanı::aydıtfl 
tindedir. Zira, hali hazırda Hin- yalıt fırsatını buldugun ld~' 
distana layetegayyer ve doku- ~olayı fe.".'kala~e ~emnuı~~eııil• 
nulmaz bir kanunu esasi veril- gunu soylemıştır. Ba · .• ,. 

d k G · tkuna 1
•· mesine imkan yoktur. M. Mac 0 tor urtıus1:111: nu ıeı·et 11~ 

Donald komiteler ta~afından ret ederek her ıkı ,ııem ·~ Jlle 
' · · - · ti · · !han H•a serdedilecek mesai neticesinin r~cı sıyase ennı_? su ı eY 

• - sıne matuf oldugunu beyaı .1,. ahen.-tar olacagı ve murahhas- 1 . . K t B thl ~.:Y'' 
1 H . ,. bah . kt emıştır. on e en 101.P 
ara ınoıstana tıyar ve ıv t ahedele · tadili lı ··• 

ti. İ .1. H. d 1 _ ının mu rın ~,;~" 
ve ı ve ngı ız- ınt ost ugu- un teşekküle alakadar olv ·el 
nu takviye ettiklerinden dolayı nşayıalarma hazırlanmak icM'.' di 

- "'ft h" ld kl . ıııı:t~ magrur ve mu a ır. ~ u _ aı;ı: tiğini, bu seyahatin her. e ııiç 
halde avd:~ ~-~e~eı:ı. ımkanım yeni bir grup teşekkülü ılıiljltı 
bahşedecegı umıdını ızhar eyle- bir alakası olmayıp Macar ,·ııB' 
miştir. Hint - İngiliz hey'eti mu tinin hürmetlerini bütün kll\si· 
rahhasasından Ağahan şu beya tın hürmet ettiği Alman r~~
natta bulunmuştur: cümhuruna iblağa ve keıa ıı''~ 

car milletinin büyük Alırıaıı retlı 
"Bütün menafii tatmin ede- !etine karşı d~Y?':1ğu ha~,t~f 

cek bir federasyon projednin dostluk hislerını ıfadeye ·~tir· 
vücude getirilmesi madem ki bulunduğunu kaydeyle~}' 
imkan dahilindedir. neden do- J?ünyad~i katolık ~- --: 
layı mes'ul ve tam bir muhtari- Sıte dt: Vatıkan, 21 A .• sıJ' 
yeti haiz hükumet esasına müs Bütün dünyada 1929 sen~~(İl' 
tenit olarak bu işin yapılmasına ayetinde mevcut ol~n k31 f'ıı 
şimdiden tevessül edilmesin." , tahriri niifus netcesınde :ı 1ııır.i 

Eski Hint valii umumisi Lord daki miktarda olduğ n an lıı~ı gS' 
Reading, Hindistanın ve henüz tır. Avruada 200 milyon ıı 91 
dominyonların kanunu esasileri- bin, Amerika'da 109 mih'~ 9ao 
ne müşab'h karıuııu esasivi ka- bin. A5ya'da 14 milyon SJ.~ f>· 
bule kabiliyeti olmadığını beyan Afrika'da 5 milyon 330 bt ' • . . 



,\!1Ltl1 ı:;T --
Soförlerin intihabatı üç gün sürecekir 
VllAgt!tt~ Şoförler Mısır-Pire 1 Ekonomi 1 v ereffi af eti 

ıı:-~~~~~~~~~~--

1 Mı1hkemelerde 1 

Muhtarlar Yeni heyeti idare 
i?.. -- • intihabatı 
'"anunuevvelın son -·- -

Seferleri büyük 
rağbet görüyor 

h ft d · t"h 27, 28 ve 29 teşrinisanide İdareye her gün tebrik 
a asın a ın 1 ap yapılacak mektupları geliyor 

yapılacaktır Şoförler cemiyetinin feshedi- İskenderiye-Pire seferleri bü-

ln . . .. . . len intihabı yerine yeni intihap yük bir rağbet görmektedir. Bu 
tihap hır gun ıçınde ayın 27, 28, 29 uncu günleri ya- hususta idareye her gün tebrik 

bitirilecektir pılacaktır. Şoförler cemiyeti bu v-e takdir mektupları gelmek-

Mahall't ht heyeti ih intihabın selamatini temin için tedir. İskenderiye - Pire hattın 
a mu ar ve 4 k' Tk b' r · da beş ecnebi kumpanya çalı~-

tiyariye intihabatı hazırlıkları O kışı ~ ır n~?1d~et1 .. ~s.tesı ya-
ilerl' Aldıg-ımız malfunata para tıcaret mu ur ugune ver- maktadır. Bu kumpanyalar, en 

ıyor. · tr' B r d k' 40 k si kuvvetli vapur kumpanyalan ve &öre İııtanbuda heyeti ihtiy;ıri- mış r. . u • ıse e . ı ! -
~e intihabatı, geçen sene oldu- den ı~. sı aslı., 12 s.ı yedek aza gemileri en iyi olanlarıdır. Bu-
ğu gibi, kanunuevelin son hafta dır. Mute~akısı şoforlerden ye- na rağmen Seyrisefain vapurla 
sında ve bütün mahallelerde bir dek ve aslı namzetler meyanın- rı, sür'at konfor, intizam it:bari 

· · k · d'kl · · le hepsine de tefevvuk etmekte &ünde yapılacaktır. dan değıştırme ıste ı erının d' İd . b .. d' 

A ti k k 1 erine azılması tavsiye edilen ır. arenın u hatta goster ı 
rnavu u ta a an Y Y A 1• 1 - N'h t ği teshilat, rağbetin yegane se-

zevattır. s ı aza ıga ı a , b 1 · d b' 'd' 
ortodokslar Senihi, Selanikli.Mehmet, Raif,· ep erın en !.t;~_r. __ 

Arnavutlukta kalan mahaller Ekerem, Nizamettin, Faiz, Bur 
ahalisinden olan Rum ortodok- han, Adnan, Zıya, Hakkı. Ah- Tek taksi 
slara da usulen etabli vesikası met Beyler, yedek azalığa da Otomobillerin şekli hakkm-
Verileceği vilayete bildirilmiş- !skende.r, Ahmet, Şük:ü, İsma- 1 da şoförler cemiyetile belediye 
tir. Etabli vesikası alanlara nü- ıl, Basn, Cemal, İsmaıl, Arap arasındaki temaslar neticelen-
lus teskeresi vC1'ilecektir. İsmail, ib~alıim, Suphi Mahir, miştir. 
200 polisin şarka tayini Ömer, İzzet Bey ve efendiler Halen çalışan otomobiller 

İstanbul polisinden iki yüzü
nün şark vilayetlerine tayin e
dileceği yazılmıştır. 

Bunun doğru olmadığı vila
~et salahiyettar makamınca be 
~an olunmuştur. 

Muhacirlere sühulet 

namzet gösterilmislerdir. yeni şekilden istisna edilmiş ve 
Bu sefer intihapta reylerin 4 kanunuevvelden itibaren alına 

dağılmıyacağı tahmin edilmek- cak otomobillerin belediyenin 
tedir. Çünkü namzetler geçen kabul ettiği evsafı haiz bulun
sefer aralarında ihtilaf çıkan iki ması tekarrür etmiştir. 
partinin anlaşması ile tesbit e- Ebeler doğumları günü 
dilmiştir. 

Tarihi bir eser gününe bildirecekler 
İhbar olunan metruk eml5.

kin muhacirlere sür'atle tahsisi Türkiyat enstitüsü ahiren 
için tahkikatın metrfilı: emlak İngiliz alimlerinden Mister Gip 
tııüdürlüğü tarafından heyeti ih in eseri olan (Osmanlı impera
tiyariyeler vasıtasile yaptın ima törluğunun kuruluşu) isminde-

Sıhhiye vekaleti ahiren do
ğum vukuatı hakkında bir tali
matname daha göndermiştir . 
Bu talimatname ebelerin do
ğum vukuatını günü gunune 
Sıhhiyeye ihbarını mecburi kıl
maktadır. Aksi suretle hareket 
edecekler cezalandırrlacaktrr. 

sı kararlaştırılmıştır. ı ki kitabı lisanımıza tercüme et-
Edip Bey gitti miş ve neşretmiştir. 

Es'laf cemiyet' e ·i 
intihabatı 

C. Merkez bankasına memur Tasfiye edilecek polisler 
larm hisse senetlatı kayıt işleri Ma!Uliyetleri tahakkuk eden 
İle meşgul olmakta bulunan Ma polis memurlarının tasfiye.Ye ta 
liye vekaleti kavanin müdürü bi tutulacağı ve ikramiye verile 
°E:dip Bey, dün Ankaraya gitmiş rek meslekten <;ıkarılacakları Balıkçılar cemiyetinin hey'e-
tir. ,, d ti idare intihabı ayın 27 sinde malum ur. . . . 

Memurin kanunu mucibince cemıyetın Balık pazarındakı 

İzmir sonbahar at 
koşuları yapıldı 
İZMİR, 21 A. A. - Reisi

tünıhur Hazretlerinin himaye 
Ve Başvekil İsmet Paşa Hazret 
!erinin riyasetlerinde yarış ve 
Islah encümeni sonbahar birinci 
hafta at yarışları icra edilmiş
tir. Birinci koşu satış koşusu 
1di. Mesafesi 2 bin metre olan 
bu koşunun ikramiyesi 400 lira
dır. Birinci Celal Beyin F oles
Puvar'ı, ikinci Tahsin Beyin 
~onan'ı gelmiştir. 

İkinci koşu 3 yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli ve Arap 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 
~!csafe 1200 metre ikramiyesi 
300 lira olup birinci Hakkı E
ft:ıdinin Meftun'u, ikinci Halil 
t:'fendinin Tali'si gelmiştir. 

tasfiyeye tabi tutulacak polis- merkezin?e, ~e;ziler ~e. k~maş
lere asli maaslarının bir senelı- çılar cemıyetının hey etı ıdare 
ği verilmekte.dir. i1'..tiha~ı da ayın 29 ve 30 uncu 

Tütün işçileri cemiyeti r,unlerı Sultanhamammda Ken-
. . dros mağazası karşısındaki ce-

teşekkül ettı miyet binasında yapılacaktır. 
Dün mıntaka ticaret müdür Vehbi Bey dün Ankara

lüğü yeni bir esnaf cemiyetinin 
teşekkülüne müsaade etmiştir. dan geldi 
Bu cemiyetin ünvanı "Tütün iş- Ticaret Odası katibi umumisi 
çileri esnaf cemiyeti" dir. Vehbi Bey dün Ankaradan şeh-

Cemiyetin merkezi Galatada rimize avdet etmiştir. 
dır. Cemiyet şimdilik muvakkat Vehbi Bey Ankarada ticaret 
bir hey'eti idare tarafından ida odasının yeni sene bütçesi hak
re edilecek, bilahare yapılacak kında iktısat vekiileti ile temas
kongrede asil hey'eti idare inti- ta bulunduğunu söylemiştir. 
hap olunacaktır. -·-•+--

Hilaliahmer her derde 
koşuyor 

Beynelmilel yankesici 
kadın yakalandı 

Bir sual 
Tüccar komisyon

cular kimlerdir? ----
Gümrüğün suali hakkında 

Vehbi Bey ne diyor? 
Gümrükte tüccar komisyoncu 

namı altında komisyonculuk ya 
panlardan 150 kişinin bir listesi 
yapılarak ticaret odasına gönde 
rildiği ve bu adamların cidden 
tüccar olup olmadıklarının Oda 
dan sorulduğu yazılmıştır. 

Bu mesele pek eski bir mese
le olup altı aylık bir tarihe ma
liktir. 

Filvaki tüccar komisyoncu 
namı altında komisyonculuk ya 
pan ve başka tüccarların malla
rını kendi mallan imiş gibi güm 
rükten çıkaran tek tük adamla
ra tesadüf edilmektedir. 

Fakat gümrük idaresi bun
lara muttali olur olmaz Odaya 
yazmakta, Oda da derhal kayt
larını silerek tüccar olmadıkla
nnr gümrüğe bildirmektedir. Ti 
caret Odası katibi umumısı 
Vehbi Bey bu hususta demiştir 
ki: 

- Firma sahibi müteber tile 
carlar böyle şeyler yapmazlar, 
onlar mallarını ya kendileri çı
karırlar, yahut hakiki komisyon 
culara çıkartrrlar. 

Bu işi yapanlar komisyoncu
lar gibi gümrük imtihanına tabi 
olmak istemiyen insanlardır ve 
bunlar nasılsa evvelce Ticaret 
odasına tüccar diye kaydedile
bilmişlerdir. 

Bu tüccarlık namından isti
fade ederek komisyonculuk ya
panlara muttali olunca tüccar
lık kayıtlan silinmekte ve imti
hana tabi tutulmaları gümrüğe 
bildirilmektedir. 

Konsorsiyomun satın 
aldığı isterlinler 

Bankalar konsorsiyomu tara 
fından alınıp Osmanlı Banka
sına 20 teşrinievvel tarihine ka
dar 1,015,968 isterlin teslim e
dilmiş, buna mukabil ihtiyat ev 
rakı nakdiyeden 10,465,932 lira 
13 kuruş evrakı nakdiyesi mev
kii tedavüle vazedilmistir. 

Konsorsiyom 13-2Ö teşrini
saniye k~dar borsadan satrm a
lınıp Osmanlı Bankasına tes
edilen isterlin miktarı 46,500 
dür. 

-~-··---

Türk - Bulgar 
muahedesi 

Soiya, 21 ( A.A) - Meclis, 
mayısta Ankarada imza edilen 
Türk- Bulgar ticaret ve seyrise 
fain muahedenamesini tasdik 
eylemiştir. ---·---

Deniz amelesinin zam 
istediği doğru de~il 
Tahmil ve tahliye deniz a

melesi cemiyetinin amele yev

Üçüncü koşu 4 ve daha yu
k~rı yaşta ve hiç koşu kazanma 
llıış yerli ve Arap at ve kısrak-
1~ra mahsustu. Mesafesi 1600 
llıetre olup ikramiyesi 300 lira
dır. Birinci Hilmi Beyin Rey
han•ı, ikinci Veli Efendinin Sa
~n'i üçüncü Binbaşı Ahmet 

eyin Derviş'i gelmiştir. 
Dördüncü Yemiş koşusu idi. 

, l ve daha yukarı yaştaki halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mah 

Memleketimizde en hayırlı 
ve eski bir cemiyet olan Hilati
ahmer son zamanlarda İzmirde 
vukua gelen seylap fetaketzede
lerine yardım olmak üzere açt
ğı deftere şimdiye kadar 330 li
ra teberrü kaydedilmiştir. Hila 
liahmerin son zamanlardaki fa
aliyeti hakkında reis Ali Pş. şu 
izahatl vermiştir. 

' miyelerinin arttırılması için mü 
racaat ettikleri esnaf cemiyetle
ri mürakabe hey'eti tarafından 
tekzip edilmiştir. .... ______ _ 

• • . ,Jhtu. Mesafesi 1600 metre ve 
Mektepliler 
müsabakası 

Mücadele cemiyeti
nin müsmir faaliyeti 

Cemiyet Reisi Ali 
Paşanın izahatı 

3 sene evvel otuz doktorumu 
zun teşebbüsile tesis edilen ve
remle mücadele cemiyeti giin-

Hakim Ihsan Ziya Beyi 
öldüren hala bulunamadı 
İzmir müddeiumumi muavini, mevkuf 

maznunların tahliyesini istedi 
den güne faaliyetini artırmakta · 1 · 
ve müsmir neticeler vermekte- Urla hakimı h&an Zıya Be- ediyor. Araya ölumle tehditler 
dir. Cemiyetin müessisi doktor Y~ katleden maznun değirmen- filan da kanşıyor. Neticede A
Ali Pş. ile bu hususta görüşen cı Meh?,let, .Muharr~m, Zeyı;.el- yşe H. evden kapı dışarı edili
bir muharririmize mumaileyh zade Husetm ~e A:ıf Efendıler yor. Dün buna ait davanın ı in 
şu izahatı vermiştir: hakkında zmır .~gırceza ma~ı- ci cezada muhakemesine bakıl-

" -Cemi.yetimiz ilk tesekkül kı:m2e geşen gun devam ed:l- dı. Maznun Mme. Katina istic-
ettiği vakit müstakil idi. -Bu ha mışİdd·. k d b 

1 
vabmda Ayşe Nigar H. ın evin-.. . ıa ma aının a u unan 

yırlı muessesenın her tarafta fa . Ş"k .. B "t 1 de oturmadığını, eşya filan bı-
1
. . . .

1 
. . b 1 muavın u ru . mu a easını k d _ 

a ıyctını tecmı ıçın cu e er ar- M ra ma ıgını hatta' u"stelı'k kendı' " . " ~ sert etmis ve aznunlar hakkın 
masını tasavvur edıyorduk. Ev- d .. t "l d 1.11 . h · sine borcu olduğunu söyledi. - A d b' • a gos erı en e ı enn epsı 
vela nkara a ır umumı mer- d b' f d'l b'l b d 1- Mahkeme neticede bir şahit 
k l k d h .. · 'd' e sa ıt arze ı se ı e u e a-

ez yapı ma a a munasıp ı ı. ·ı k'f' 'd' ~ K l'k M h için başka bir güne bırakıldı. 
V b · · k d' d ı a ı mı ır.. eza ı u ar-

e unun ıçın mer ez nez ın e 1 M h Ef d' h kk Y J h. d k. d 
teşebbüsatta bulunduk. Yakın- ~~ e, e met .~n .1k. a ~':'; arın a ey ın e ı 

1 
ava 

da merkez faaliyete başlıy:ıcak- ?. tar~lrn~meye gbore 1 1 h~tal 1 silsilesi 
t Ş . d'l'k A k d d gos erı mış ve u şa ı er; 

İır. ıbml 1 1 İ n. adra lan mk~~ a vak'a gecesi bu maznunun hızlı! Haydar Rifat B. aleyhinde-
stan u ve zmır e o ma uze- h 1 1 .. · ı k' k fk" · · 'k. b . d B k rz ı kaçtık arını soylernış er- ı ararın e arı umumıyeyı ren 

r
1
e dı 1 şub e1sı var ırk. aş a yder- dir. Bana öyle kanaat geliyor cide ettiği yolunda vaki olan 
er e su e er açma arzusun a- k' b h'tl · · d · 

S 
· . • b' 1. ı, u şa ı er de yalancı şahıt neşnyatın an dolayı aleyhınde .. 

yız. enevı asgarı ır ıra veren J'k 1 d d. 1 • d · · 
1 . t' . d !ar ı yapmış ar ır, ıyerek şa.ııt- ava ıkame edilen Yarın gazete 
er cemıye ımıze aza ır · 1 · b' 'b' · .. k 'f · • .. .. 

C . t' . . d' ,_ d enn; ın ırıne mutena ız ı a- sı mes ul mudurünün muhake-
emıye ımıze şım ıye r.a ar d 1 · · k k .. · · 

250 k .. k d 1 ştur Sene- e ennı o uyara gostemuş ve mesıne dün de devam edilmiRtir. 
ışı ay o unmu . k k' · b' ı 'd' · ~ 

vi umumi hasılatım~ 5500 lira- ezha, va !ad ~ecesıd. ~r .ş~ 11 kın . Diınkü celsede maznun ~ki-
d B. . t - mu"hı'm me tap o ugunu ıgerının a- Iı mezkur gazete aleyhine açılan 
ır. ızım yap ıgımız en k d - k' d 

. E . t t - d' er ranlı ol ugunu ve va a an 20 kadar davanın tevhidini ta 
ış, yıp e aç ıgımız ıspans - b' hk'k . · 
d . B d .. d 60 1. ır sene sonra ta ı at yapan lep ettı ve muhakeme karar ı·çı'n 
ır. ura a gun e verem ıye "dd · • H ı· B · 

bak 1 M .. .. h ft mu eıumumı a ıt eyın tan- kaldı 
ı ıyor. uaycne gunu a a . · - · .. k' · 

d .. .. d" M •. 1• t zım ettıgı zapta gere va a ge- M 'f b k .b. a uç gun ur. eccanı 1 ac e- . . ht 1 1 k anlık anı esto aş ati ı 'k · y 1 b' · • b cesının me ap ı o up ar 
dan edıyoruz. a nız ı:r.ım u 1 d - .. ·ı· d t k'f d'ld. 
d

. . . d 1 . d 1 o ma ıgı gosterı ıyorsa a ara- ev ı e ı ı 
ıspansenmız e ev en o asan b' • 1 b' d . 1 d C · . ı ve rumı ay arın ır sene e 5 · · .. ki k . seyyar hemşıre er var ır. emı f k d .. .. 1 ıncı mustantı ı tan verılen 

. . . . d 'd . ar e en on gunun nazara a ın- b' · k ·ı b' 1 'f .. 
yetımızın gayesı te avı en zı- d _ b' 1 h H 1' ır emır ve esı en ır tev n mu 
yade, korumak, halkı veremden ~a .ıgını ve • ın~ent ey k a 1.t zekkeresile İstanbul gümrüğü 
tecride alıştırmaktır. Fenni, pro k eyın. ya~tr:'ı eş 1~ _ ıym~tı manifesto baş katiplerinden l z
paganda ve mali olmak üzere 

1 
an?n~es~ u bunı:a ıg~m soy- zet Bey tevkif edilmiştir. İzzet 

ü<; heyetimiz vardır. kemışd un an aş a va anın vu Bey; gümrükte muhtelif z:ıman 
. . uun an yarım saat sonra, ma- ı d k b ı l'k Cemıyet ayda bır mecmua çı- h 11• "dd . • .. 'k al' a ay o an çe ı ve yayla-

. k a ı mu eıumumı mustantı k bol d • karmakta ve halkı ırşat etme te d k ' . d ' k . d ' nn ay masın a alakadar ol-
d . o tor ve 1an arma uman a- makla maznu d 1 t B · · 

ır. . 'b' f . h' n ur. zze eHn 
n! ~~ saıre gı. 1 t~ra eynın ıç 5 inci müstantik tarafından· ilk 

ı 
bırısıle hususıyetı olmıyan ze- isticvabı yapılmıştır. Başkatip; 

Muame e vat taıaıfm_daı; yapılan zabıt va bu sirkatle uzaktan ve yakından 
rakasında ısmı geçen Urlada da hi b' ı~k ı - .. 

kT F h · Ef d' h kk ç ır a" ası o madıgını soy-
• • va v~ 1 1 e ~ı en 1 a ın lemektedir. İzzet Bey; mevku

da bır çok delıller mevcut oldu fen muhakem d'l kt. • k d' . "dd . • e e ı ece ır. vergısı 

1931 senesinden 
itibaren kaldırılıyor 
Bu hususta bir talimat-

name hazırlanıyor 
Dahili sanayiden muamele 

vergisi alınmryacağına ve bu 
hususta hazırlanan talimatna
menin İstanbula geldiğine dair 
deveran eden şayidada hir yan
lıslık vardır, 

Dahili sanayiden 1931 sene
sinden itibaren muamele vergi
si alınmamasına karar verildiği 
ve bu husustaki talimatname
nin hazırlanmakta olduğu habe 
ri gelmiştir. Şayia bu haberden 
galattır. ------

Romanyaya gidecek 
gazetecilere tenzilat 
Romanyada alakadar ma

kamların teşebbüsü üzerine 
"Service Maritime Roumain" 
seyrisefain idaresinin, Roman
yaya mesleki .bir gaye ile gide
cek olan bi!Umum ecnebi gaze
tecilerine navlun ücretlerinde 

gunu ve en ısı mu eıumumı 

bulunmuş olsaydı, bu zatı da, 
maznunlar arasına ithal etmek 
zaruretinde kalmış olacağını 
söylemiş ve nihayet demiştir 

Yenisan'at 
Bedent hareketlerle 

ki: hislerin ifadesi 
Efendim, yüz elli kadar şahit F'k' h' 1 · bed • h 

d. 1 d' h' b' · · d .. ı ır ve ıs en em arc-
ın en ı, ıç ırısı e ruyete k ti 1 'f d d · b' .. · b · .. 1 d · e er e ı a e e en yem ır sa-
~ust~~ t ~'. 

1 
şe~ s~y trı:eh!· natın doğduğundan ve büyük 

_epsı ~ soy em en sez en ı-ı şair Abdülhak Hamit Beyin bu 
kaye ettı. Bence, bu şehadatle · ı· 1 b' .. 

ı b · ı d'kl · yem sanatı se am ıyan ır şıır 
ınadzn?11b~rınk u s~çu ışke ı Be~lı. yazdığından bahsetmiştik. 
ne aır ır anaatım yo tur. ı B d • h k ti ı · ı - b h k' .. 1 e em are e er e ınce c uy !ahara, u ususta ı muta eamı d" .. 1 · 'f d d b 

d - · z f d 1• gu ve uşunce en ı a e e en u 
dermeyan e ecegım. ayı e a t A ı ı E 'ti 
il karşısında maznunların deva s(d~~'))vrupa ı ar . urı1 ııııy 
mı me~kufiyetlerine mahal gör- f: ı nar::ını t ver? o~ a~. 
mediğimden tahliyelerini talep k 1 .':[upanın ff e~ a~a ın a 

1
ev-

ederim dedi. a
1 

a e m
1 

uv
1
a ~ ıye. e Gmazhıar 

B 'a 1 o muş o an svıçrenın oet ea-un an sonra maznun arın .. 
k·ı1 · d M t f N · B num serbest DarUlfununun Eu-ve ı erın en us a a un . · İ · 

b. "d f d d k rythmıe gurupu stanbuld::ı bır uzun ır mu a aa ser e ere , . 
'dd' k teşekk" tt' kaç temsıl verecek sonra Ame-
ı ıa ma amma . ur e ı.: 'k · d k · 
Diger vekiller de, müekkilleri-I rı Aaybda .. glhı ekceH~r.. B b 

· · hl' ı · · ı · u a amıt ey unu mn ta , ıye ennı ta ep ettı. d' - .. 1 ı 
ıger guze sanat ar meyanın-

da emsaline kavuşmağa gelen 
bir çocuk farzederek şu şiirle 
selamlamıştır: 

Ey mübarek çocuk sen bir 
meleksin 

.. Bütün meziyetlerle müteleb
bissin 

. . Faziletler senin ile tema~a 
1kramiyesi 700 lira olan bu ko
Uda birinci Akif Beyin Andro
~1kos'u, ikinci Celal Beyin Vre
~askon'u üçüncü Evliya zade 
,. efik Beyin Mispike'si gelmiş
<lr. 

- Senelerdenbe.ri bu memle
kete hizmet etmiş olan müesse
semiz halkın her müşkilatına 
koşuyor. Teşkilatımız nisbetin
de azami faaliyette bulunuyo
ruz. Mesela veremle mücadele 
cemiyetine dahi beş bin lira yar 
dımda bulunduk. Cemiyetin hi
mayesinde daimi surette 60 has 
ta vardır. Bunlara hergün iki 
yumurta, yüz dirhem et veriyo
ruz. Senede 300 hastaya bakıyo 
ruz. Geçen sene 200 bin kilo 
buğday memleketin bir çok ta
raflarına gönderilmiştir. Bu se
ne İzmir seytapzedelerine nak
di muavenetten başka bir balya 
bez, beşyüz kilim gönderdik. 

Btyntlmilel yankesici Mm.Evduk5iyo 80 inci haftanın yüzde 50 tenzilat yapmağı ka-

d k birincilikleri bul eylediği ve acentelerine bu 

Tekrar muavin Şükrü Bey kal 
karak geçen celsede istima edi
len, şahit Hayri Efendinin ya
lan yere şehadetinden dolayı 
hakkında takibatta bulunıildu
ğunu beyanla beraber (Efendim 
Urla hakimi İhsan Beyin dava
sı olarak mahkemei muhtere
melerine gelen bu dosya Urla
nın yalancı davası) halini almış 
tır, demiştir. 

Mahkeme; kısa bir müzakere 
den sonra reis bey ~u kararı tef 
him etti. 

haheşkerdirleı 
Kendi bahçende bir çiçeksin 
Mükemmel bir şiire ben:ıer 
Ki, ahenklere iltirat etmeyoı 

Beşinci koşu 4 ve daha yuka
~ ı.·aştaki yerli ve Arap at ve 
, sraklara mahsustu. Mesafesi 
;?oo metre, ikramiyesi 400 lira 
~·aıı bu koşuda birinci Tevfik 
~l'Vin Sedad'ı ikinci Hüseyni 
•.fendinin gümüşü, üçüncü Sü
~~an Efendinin Nasib'i gel-

1Stir. 

'ficaret odasının polise 
bir tekidi 

Beynelmilel ka ın yan esici-
lerden Evdoksiya namında bir yolda tebligat yaptığı Roman-

80 inci haftanın birincilikle- ya'nın Ankara Sefaretinden ala 
Yunanlı kadının şehrimize rini sır asile yazıyoruz: kadar makama ta bildirilmiştir. 
geldiği polis ikinci şubesince ı - Galatasaraydan 1372 Ci- · 
haber alınmıştır. Bu kadın bir hat Kemal Bey. . İçki düşmanları toplanıyor 
iki gündenberi takip olunmakta . . 2 - Datüşşeiakadan 134 Ah-
'd' Yetil Hilal cemiyeti umumi 
ı ı. met Naci Bey. . . k' . ı· v· d 

Bu kadın yankesici nihayet 3 - Ticaret mektebinden M. atıp ıgın en: . . 
evvelki gün ikinci şube üçüncü Münir Bey. · Yeşi~ Hilal; ~emı~~tı sen~li~ 
kısım memurları tarafından ya- 4 - Erenköy Kız lisesinden kongresı Teşnnısanının 27 ıncı 

Halkımızın bize daha çok kalanmış ve polis müdürlüğii-n- Nimet Hanım. perşembe günü saat 16 buçukta 
zahir olmasını bekleriz. Japon- de nezaret altına alınmıştır. . . 5 - Galatasaraydan 686 ô- Türkocağı salonunda toplana
:l'.a?a halkın on sekizde biri_ sa- Beynelmilel ve mahir bir yan- mer Bey. . . caktır. İçki düşmanlarının feş-
lıbı ahmer azasıdır. Ha~b~kı İs- kesici olan madam Evdoksiya, Musabakamızı kazananlar ga- rifleri rica olunur. 
tanbulda azamız 18 hırı;ı b~l- birkaç gün içinde hudut harici- zetemiz idarehanesine müracaat Ruznamede reis tarafından 

t1a Mahmut Saim isminde bira- maktadır'. ~~Ik senede hır !ıra ııe çıkarılacaktır. I~ ~ev'ut mükafatlarını aldıra- açılma nutku umumi katip ta-
tq .llıın ticaret odası namına şan vererek hılal~ahme~e aza.oln;ıayı Evdoksiya, simdi ye kadar bılırler. • . rafından raporlar okunacak 
rl Yapmakta olduğu ve kendi- çok_h~yrrlı hır vazıfe telakkı et- gerek şehrimizde; gerek Avru- 81 ıncı hafta muhtelif hatipler tarafından 
1'.~e Oda katibi umumisi s • .J- mehdır. panın muhtelif şehirlerinde 200 81 inci hafta başladı. Bir haf- konferans verilecek tebligat ya-
ı·\l "erdiği için hakkında takibat den fazla vak'ası olan bir kadın ta zarfında gazetemizde çıka- prlacaktır. 
k~l'lllrnası Oda tarafından polis Islahı hayvanat müfettişi drr. cak haberlerin en mühimini se- * * * ınci şubesine yazılmıştır. Trakya mıntakası ıslahı hay Beynelmilel yankesici &:lok- çip önümüzdeki cumartesi akşa 

İkinci şübe henüz müracaata ~anat müfettişi Mithat Bey bir siya zabıta tarafından dün ak- mına kadar gazetemiz müsaba
.;~~p vermediğinden müracaat iki güne kadar berayı teftiş Ka şam hudut haricine çıkarılmış- ka memurluğu adresine gönde-

ıt edilecektir. raca Bey harasına gidecektir. tır. rilmesi. 

Bu seneki kongrenin çok ha 
rarctli olacağı birçok yeni dahil 
olan içki düşmanlarının iştirak 
edeceği haber alınmıştır. 

-" Mahkeme keyfiyeti muh
tacı müzakere gördüğünden ka 
rar pazar günü tefhim edilecek
tir,, diyerek celseye hitam ve
rildi. 

Ayşe Nigar H.ın 
davası 

. . gibi görü11ür 
Kalbin henüz keder görme

mi ·tir. 
Niçin gözlerin kasavetle dol-

. muştur? ı 
Ayın 2~ ve 26 mcı günleri sa- ı 

at 18 de Beyoğlunda Fransız ! 
tiyatrosunda bu sanatkarlar ta- · I 
rafından temsiller verilecektir. ---·--
Y alovada buz fabri-

Davacı Ayşe Nigar Hanım. k l k 
Maznun mevkiinde Madam Ka- c.Sl yapı aca 
tina. Ayşe Nigar Hanımın da- Gelecek banyo mevsimi için 
vası şu: Kendisi evvelce Madam Yalova kaplıcalarında bazı ye
Katinanın evinde .?turuyor. , nilikler yapılacaktır. 
Bir hayli eşyası ve mucevherle-, Yalova kaplıcalarında, o ha
ri orada. Bir aksam, bunları al- ; valinin ihtiyacına kifayet ede
mak için.Madamın evine giden, cek derecede buz imali için bir 
Ayşe hanıma, Katinanın hemşi-ı' fabrika yapıla,caktır. 
resi Despina kapıyı açıyor. İçer- Ge<;en mevsim, seyrisefair:in 
de Hamdi B. isminde bir mişa- ı Yalova idarecilerine bir tecrü
fir de var. Bu, eşyasını isti yen 1 be devresi olmuştur. Geçen se
Ayşe H. ın üstüne atılryc- Ri- ı· ne gör~l~!1 iı;tizams.ızlıklar bu ; 
vayetc göre tabanca da ' r sene gorulmıyecekti• 

• 

• r 
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Sa.:ı: ı'ı:t.t . ................... ~~~~ 
Asrın umdesl "Milliyet" lir 
23 TEŞRİNİSANİ 1930 Bu~~ İngilterede neşredi- yerde bu vazifeyi azim ve sebat 

iDAREHANE _ Ankara cadde,i len ~u~ım eserler.den . bahset- la ifa etmek az kolay işlerden 
f>:o: 100 Telııraf adresi: Milliyet, ı .. ~ek ıstıyoruz. Bıttıı:~ı ~cak değildir. 

Salonlarını, en eve! ( WESTEREN ELEKTRIC ) 
gibi en mükemmel sesli sinema makinesile tcchiz ve 

Atk geceleri • Kadınlara inanmam • Tach 
canavar • MUtleham kalkınız • Atk raaml 

Geçidi ve Atk valal 
ıözlU ve ıoıll 

1 b L bır kaçından, o da mumkun ol- Roosevelt işte bu metaneti 
an u Telefon numaralanı duğu kadar muhtasar surette ... göstermiştir. Wister'in eserin-

lstanbul 3911 3912 3913 lngilterede yeni neşredilen den anlaşılan şudur ki Roose- Zengin adamın aradığı muhabbet 
vesalrr ... gibi en mükemmel ve on muhteşem 

fllmlerl ltaeyo muvaffak olan vo 

Yarın akşam Gala müsameresi olarak __ ,_ ' mühim eserlerden biri çarlık velt sermayenin ve işin mem-
A BONE ÜCRETLER! Rusyasının son günlerine ait o- leketin zararına çalışmaması i-

G Türkiye için Hariç için !arak salahiyettar bir kalemle çin bunların ikisile de mücade- Çok zengin olan bir adam, 
3 aylığı 400 kUJ'<lt soo lcucut yazılmış olan bir eserdir. le etmiştir. öyle herkesin takip ettiği sade 
6 " 750 .. 1400 " R d . k d' . d N • C 

12 .. 1400 2700 ,, usya aıma en ısın en e sermaye, ne say ümhur ve basit hayata katlanamaz. 
-~- _:__ bahsedilecek bir memlekettir. reisinin kendilerinden birine milyonlarca serveti olan bazı 

Moskol tarihinin çarlık faslı u- dost olduğunu iddia edemezdi. adamların sade bir hayat sür-· 
mumi harp içinde kapandı bitti. Roosevelt'i bize anlatan müel- düklerini işitmişsinizd"r. Fakat 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
itin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nlann meı'uliyetini 
bbul etmez. 

Bugünkü hava 
llün hararet en çok 17 en az 13 

dırece idi. llugün ruzgılr lod ıs 
tfccek havı açık olıcaktır. 

Bahsetmek ıstediğimiz eser lif bu noktadan bahsederken o- o adamlar, kendilerine servetin 
isminde de anlaşılacağı üzere nun sermayeye de işe de düş- vermiş olduğu kuvvetin neler 
kapanan bu fasla aittir."Tlıe man olduğunu, yalnız Amerika yapmağa muktedir olduğunu 
End of a Russian Ehapter" n\- milletini sevdiğini kaydederek tecrübe etmişlerdir. Her şeyi 
hayet bulmuş oldu. Fakat bu bütün gayesinin, Amerika mil- yaptıktan sonra, bir zenginin 
fasıl nasıl kapandı .. ? Hala da letine şu emniyeti vermek oldu artık sade ıbir hayat takip etme
meraklı bir mevzuolup kalmak ğunu ilave ediyor: Memleketi si 0 kadar şayi olacak şey de
ta devam eden bu bahsinSamuel idare eden ne işçi teşkilatı, ne -·ld' 

gı ır .. 
Hoar gibi salahiyet sahibi bir a- de sermayedarlardır; yalnız hü Çok zengin bir adamın etra-
damın kalemile yazılmış gör- kfimettir. fına toplanan sayısız insanlar-
mek Rus tarihinin mühim bir Tolstoyun hayatı dan hiç birine emniyeti olma-
derdini gösteren bir safhaya tek Rusya'nın büyük fikir adamı mak Iazmıdır. 
rar merakı celbetti. Tolstoy için çok şeyler yazıldı, Niçin mi? .. Çünkü herkes 0 _ 

Siz Samuel Hoar kimdir .. ? İn söylendi. Fakat bu büyük sima nu değil, parasını seveııler ... 

S d ıh I gilizlerin dünyaca meşhur olan dan bahsetmek için membaların İşte, 0 da, böyle düşünüyor-
por a su . istihbarat şebekesinin başmda tükeneceğine ihtimal verile-

du. Kendisi çok zengin bir a-
İki aydanberi İstanbul spor- olarak umum.i h.arpte Mosko. f mez. d d H t b"t" kl · 

h b 1 1 İngilterede neşredilen yeni e am 1
• aya ın u un zev erı-cuları arasında devam eden ve pa:ı;t,:ı. t1;= gıtmış ve ? şevı c ni tatmak imkanına malikti. Fa 

halli çok müşkül görülen ihti- ıh5ılalının patlak vermesıle çar- serlerden biri de Nazarof tara- k h . .. . 
laf dün bag· teten halledildi. Bu- lıgın yıkılmasına kadar orada fından yazılan eserin tercümesi at er şeyı gormüş, öğrenmış 

bul t olmuştur. Eserin ismi "Tols- ve her şeyden artık bıkmıştı. 
na bağdeten yerine füc'eten de unmuş ur. Çok güzel kadınların iltifatını 
ciiyebiliriz. Efkarı umumiye mü Samuel Hoarın anlattıg· ı hadise- toy,, dur. .. .. t" La'·kı'n b"tu"n bu te 

Bu kitaptan bahseden İngiliz gormuş u. u -
vacehesinde adeta tesviyesi ler yeni ög- renilen şeyler deg· il- b .. l ı'çı'ndı"? Parası ' cı'n münekkitlerinin kabul ettikleri essum er, n ·.. ı . 
gayri kabil bir iş gibi görünen <lir. Fakat eserin ehemmiyeti d - ·1 ·? 
spor ahvalinin böyle birdenbire bolşevik ihtilaline kadar çarlık bir cihet şudur ki: Rus mü tefek egı mı···· d . b' 

kirinin hayatındaki safhaları - Ah, dıyor u, zengın ır 
düzelivermesi bir sihirli değnek Rusyasının geçirdiği vekayiin d · • b' k d b l k takip etmesi itibarile çok iyi ya a am, samımı ır a ın u ma 
mahsulii değildir. Bunun ınahi- tahlili olmak itibariledir. Çarlık - d · d b 0· h 

zılmış olmasıdır. Tolstoy'un ha saa etın ene e ıyen ma rum-
yetini size izah edebilirim. Tür devrinin mühim simaları bu e- d 
kiyede en açık en serbest idare serde birer birer tasvir edil- yatını, tahsil senelerini, macera ur. 

larını anlatan kitaplar yazılma- Fakat insan için samimiyet 

- Fransızcadan -

'.Fransanın Cenup taraflarında, 
deniz kenarında bir yere geldi. 
Orada esmer diIJeri bir kadın 
ıbuldu. Güzel ve Cenup güneşi 
gibi, aşkında hararet duyulan 
bir kadın .. 

Bu kadın, onu varidatı mah
tut, orta halli bir adam diye bi
liyordu. 

Zengin adam, şimdi kendini 
o 'kadar mes'ut sayıyordu ki, 
senelerce evvel1ki, gençlik za
manlarını hatırlıyordu. 

Bu sade, fakat mes'ut hayat, 
bir müddet devam etti. 

Bir gün genç kadın: 

- Sen, diye haykırdı, zengin 
bir adammışsın.. Beni şimdiye 
kadar aldattın, değil mi? .. 

Kadın, son derece hiddetli 
idi .. Erkek, ne cevap vereceğini 

New · York operrnndan DENIS Kl:-IG ile dilber JEANNETTE MAC
DONALD'ın muhtetem temsilleri 

Serseri Kıral 
ilk renkll büyUk opera filmini göstecek olan 

M E t E K ve E t H ' M H l ~iNEMltlHI 
nihayet fe>ka!Ade fedakArlıklar ihtiyarlle en ıon icat edilen ve bütün 
sözlü filmlerin Türkçe · Fransızca izahatlı tercümelerinin aynı uman

da lraeslnl temin eden bir makine te;is etmltlerdlr. 
Bu ıuretle sözlü fllmler beynelmilel bir tekil keıbediyor ve her 

ne llundı oluua olsun film, Türkçe ve ~·ransızca olarak 
açık ve enlayıtlı olorr. 

Haşiye: Melek ve Elhamra sinemaları, sözlü ve ıesll ilimleri her
keıln göstermesin! temin maksadile ( SERSERi KIRAL ) haftasından 
sonra yalnız her pazar akşamı ve yalnız pazartesi mıtlnılerial 

ikinci mevki 30, birinci mevki 50, hususi mevki 75 vo marokın 

koltıık 90 kuruş gibi tenzllAtlı fiatlarla seanslar tertip edeceklerdir. ........................... 
bilmiyordu. Evet mi?.. Hayır ,~_,..../ .... ' ""./ .... ' ""./' ... '.;.._ '., 
mı? ... 

BugUn A S R 1 alnem•da 
lr11 edllecek 

Kadın, devamla: 

- Artrk, dedi, seninle yaşı
yamam.. Ben, zengin olmıyan 
bir kadınım .. Artrk seninıle ya
şıyamam .. 

Kadını temin etmek istedı. 
Müşterek saadetlerini temin 
etmek için, paranın neden ma
ni ola<:ağını sordu. Fakat kadın 
ağlıyordu. 

73 No K U L o p 
filmi bir şaheser ve en mül<•mmel Ameılkan fllmlerlnden biridir 

CAN ÇF.KIŞ~E · AŞK· KORKU - iNTiKAM · DEHŞET - SERGÜZEŞT 
M jmessillerl: Sinemanın en büyük artiıtleri olan 

EDMONT LOW ve MARY ASTOR 
7 3 No K U L O P filmi seyircileri heyecanlandıran cızbedeu ve 
cidden m•mnun eden bir eserdir. lltveten: Saat 16 1·2 matinesinde 
ve akşam • LES FRATELLINI ALU:MANDS • dınllen meşhur 
can bazlar. 4 GERA RDS'lar. 

""',....,,""''""'"'V'"V"V-V-V-V"' ....... ~ ,....~"'V'"V"'V'"V""Y'V-V-V"'~ .._,.._,.._,.._,._.. .................................... ...,,.._,.._,.._,,,......_,.._,.._,.._,._..._....,. ............ ...,,..J 
ve kritik edieln şey spordur. Ga mektedir. Rusların içtimai ha- b' 'h · z · d d 

dı değil. Fakat bu yeni eser ır ı tıyaçtır. engın a anı a 
Ptelerin gah tahrir müdürü yatları ve haleti ruhiyeleri hak- h' k' ed b ı d - · - Sevgilim, dedi, senin ne Tolstoy'un ruhiyatını tasvir iti ıç ıms e u ama ıgı samı-
· 'llı spor muharriri de spor kında bu kitapta çok şayanı dik barile alaka uyandırmıştır. miyet için, hasret çekiyordu. kadar sadık olduğunu ben bili- ( 

lsvlçre'de Goetheanun " Onıverelte Libre,,~ 
Kadim cemiyetinin oynadığı 

·lüplerinden birinin başındadır. kat noktalar kaydedilmiştir. . -- -- Bunu bd'mak için, uzun zaman yorum. Servet, bizim muhabbe- ( yeni vo bedll harckAtı bedeniye san'atlnln llk ttmıl!l yarml<I paztrtul 
"'n ufak bir hadiseyi büyük bir T M kt ı·ı .. b k · · • · l k { heodore Roosevelt e ep ı er musa a ası : çare düşündü. tıımz e manı o amıyaca tır. günü saat 18 de matlnt olarak 
Pertavsızla görür ve gösterir. t b' · . f r ' f . Şte ır ısım ki sahibinin ve a ........................................ Nihayet: K d b d' l ed' FRANSIZ T YATRQSUNDA 
Karşı tarafta aynı şekilde muka s c F f h' a ın, unu ın em ı: r 

EURYTHMll! 

bele eder ve mesele azim bir nis tından sonra da şöhretini muha • • .nın es l - Buldınn ! .. diye haykırmak - Aramızda, büyük bir ser- ( verilecektir. ikinci ve son trmsll önümüzdeki çarşamba günü saat 
b l l L 'k' faza ediyor. Amerika Müttehit . f . tan kendini alamadı. 
et o muş zanno unur. a ın H"k" 1 . . .. h . . 80 ınci ha ta birinciliğıni ka- vet faııkı var, dedi.. ' ~ 18 de. Biletler için tiyatro gişesine mUracaat ~ 

h h . b' h 1. . h u umet erının cum ur reısı sı Bir gün. duyuldu ki, şimdiye ~ijiiiiii.ii.iii:ii.iii.iii.iiii~f:.::-iiS ~ er angı ır şa sı sa ısın uzu- f .1 b . f 1 · zanan Galatasaraydan 1372 Ci- Kadm, ayrılıp, giderken, zen 
runda toplanan klüp mürahhas- k<;tı be. aşdna gelçmıTş haad, azıRm- hat Kemal Beyin yazısı şudur: kadar herkesle görüşen, herke- - Madam Darrielle 
an man ıgın sesını ışı ~memez 1 b .. k d. . d b h Millet Meclisinde Belediye ~ Dorziat ı t - · .. 'd ar ıra am o an eo ore o se ~ı·yafetler çeken zengı'n a- gin adam da, kendi kendine: önnmüzdeki cuma günü saat 1 

ıı'k edemiyerek ihtila"f diye zan oseve t u gun en ısın en a dam, artık fakir düşmü<:.tür,· es- - Şimdiye kadar samimi o- 18,30 da 
· · B D l d intihabatı hakkında Serbest " 

nolunan gayri tabii ~ekli dü- settırıyor. u ev et a anımı ki dostlarile görüşmekten son larak yallnız bir kadın gördüm. F R A N S 1 Z turnesinin son gala mUsamerelerl 
Bu gUn sut 16 da matine olarak ~ k d t b' d t O Cümhuriyet fırkası lideri tara-

zel tirler. ya ınW~n an;:an ırl _os t• r - fından verilen istizah takriri ü- derece utanmaktadır. O da, beni zengin olduğum için 
Evvelki gün Türk ocağında wetnl ıster h oosteve tını taa ı- zerine cereyan eden şiddetli mü İşte bu dedikodular ağızdan bıraktı .... Diye düşündü .. 

Muhterem Hakkı Tarık Beyin ye e geçen aya mı an a ıyor. ağıza, pek çabuk bir zamanda Tiyatrosunda 
Fransız Tiyatrosunda 
" Batail!e ,, in en meşhur •seri olan 

Faaliyet ve mücadele ... Ameri- nakaşatı ve dahiliye vekili Bey- yayıldı. 
idaresi altında toplanan genç- k d · b' t ft efendinin Millet Meclisinden ta- Bı·r kı'tap tı·caretı• 
ler işte bu sebeple barışıverdi- a a sermayenın ır ara an Bu sözlerin tesiri kendini 
ler.. iş·i~ di~r :~ra~anh oynadığı bü; lep ey~etdiğ~ iti;a~~;ri~ al~a- gösterdi. (Gazi Mustafa Kemal) isim-

Me,hur viyolonist 

ACQUESTHIBAUD 
MAMAN COLİBRİ 

Bu aqım saat 21,30 da 
JE T'ATTENDAlS 

Orada hazır bulunan bir gaze 
teci arkadaş bana dedi ki: 

- Azizim en fazla maşeri ,.e 
içtimai terbiye görenler sporcu 
lar olduğunu söylüyorum, çün
kü en sedit · 'l'akaşalardan 
;onra kol kola dolaşıp alay edi
yorlar.. 

Lehülhamt orası öy ledir ve 
-ıiç olmazsa sporun bize bu iyili 
~i dokunmu~tur. 

Ebeler 
Yeni hıfzıssıhha kanunu mu

:ibince ebelere bir takım külfet 
er tah'llil olun .,yor, ezcümle 
JUnlar cloğurttukları çocukları 
~unü giınüne haber verecekler
Jir. 

Tereddüt ediyoruz acaba ıa
nrdı eıbeleri de bu mecburivete 
:abi midir? .. 

yu ro erı ıza a acet var mı. sını mu ea P et ı · ec ıs- Dostlar, !birer birer eksili- li kitabımı kendine doktor sü-
İşi temsil eden teşkilat ile ten çıkarak arkadaşlarından ba- yordu. Onların artık görünmez sü veren bir adam kitapcılardan 

sermayeyi temsil edenler ara- zılarile Reisicümhur Hazretleri- ld - .. .. satın alarak bazı zengı'n ve mu-F COLLENE MOORE'un 
sında mücadele vardır. İkisin- ni ziyarete gitmiş ve bu ziyare- 0 ugunu gorunce: 

Ç k "k 1 ded' k teber zevata götürerek: Tamamen .. ,u so·· zıü ve şarkılı 
den biri diğerine hakkı olmak tindeki maksat haftanın en mü - - 0 mu emme ' 

1 
ı, ço _Büyük Gaziye ait bir eser- " ' 

isterken bundan memleketin za him haberini teşkil etmiştir. 3 mükemmel.. Aklıma ge en çare, dir. Muharriri meşhur filan zatc en aıtkemmel filmi olan 
rar edeceg' i kanaatinde olan Ro- ay evvel tP-"kil olunan S. C. fır- çabuk netice verdi.. B k' b l k b' l 

-,, k k d thıarm .. iyuetıbtaorcıuadmura .. ır vatan ve ıEJı KıAR A~ARK~N osevelt kendini cümhur riyaseti kası lideri tarafından neşrolu- Zengin adam, artı en ıne 
mekanıma kadar çıkaran faali- nan bir beyanname ile feshed i- başka bir miı.hit, samimi dostlar Dıye on on beş !ıradan tuttu-
yet ·senelerinde oldug· u gibi o lı'yordu. bulabilecekti. ı ı· k d - b rup ıraya a ar sattıgını a- emsolsiz bir muvaffakiyetle 

tarafındın birici konseri verilecektir. Y arınkl pazartesi akşamı 

LE ROSAIRE 
Salı akşamı talebi umumi üzerin• 

LE PROCES DE MARY DUGAN 
Çarşamba akşamı veda gala müıa

mcreıl olaıalı 

COMEDIENNE 

Necati Memduh 
mekama intihap edildikten son- Taraftarları arasında şı'ddet- Bir müdde t sonra, artık es- d tl d h - zı zevattan ve os arım an a 1 Tlcarethanuinln muhtıraları çıka· 
ra bilhassa o zaman, pek azim- li münakaşalar yapılmasına se- ki dost" ardan hi c; birinin ona ber aldım. ET" il S NEMASINDA 1 Zarif ajanda 30 takvimli ajanda 40 
kar, kendisine cizmis. oldug· u is- bebı'yet vereıı ve al a"kadarlardan yaklasmadığı görülüyordu. M h .. · d B'' "k G · UJllJ 0 -

- a aza uzerın e uyu azı <le va ı ıı e•l ıı·o r cep takvimi 7,50 dlvar takvimi .. ~ tikametten ayrılmaz, sebatlı bir b' k · f' 11 · Zengin adam, kendi kendine · · · b l d · 'f ır ısınının ın ıa erme mucip nın ısını u unmasın an ıstı a- kuruştur. 
Devlet adamı old ug unu ispat olan bu fesih beyannames!le giilerek: de ederek o vesile ile muharriri , . . _ 
etmiştir. Ne işi ttmsil eden teş- Fethi B. fırkası artık manen öl- - Bereket versin ki, hakika- de çirkin bir şekilde istismara -~~!!J> . Ilaı ı K , _hayat, l.azı ve oıomobıl sıgortalarıııw <!(-·· 
kiiatın tarafına ne de sermaye- müş sayılır. ten fakir düşmedim . Yoksa o kalkan bu adamla hiç bir müna- ~ Calatada L nıon hanında kiın ONV0:-1 SIOORTASINA ~ 
nin tarafına geçmeyen Roose- zaman '<im bilir eski dostların sebetim bulunmadığını ve bu a- Yaptırınıt. 1 
velt için hizmet edilecek yalnız veni nl>~rı'yal vefasızlı g· ı karşısında ne karlar d d b' d'l 'd b k T " · · d bil ' r ı ıcr mu ı t kt ı _ ı ' or il' amın a ı ır ı encı en aş a ı i rı .ı ) e c a ası a ayı ame e e me e o an 
bir gaye vardı; Memleket gaye- H 1 k s müstarip olacaktım!.. bir ~y olmadığını beni tanıyan u·. N y o N ı~ 
si. avacı 1 ve por Parisi, eski muhitini bırak- muhterem zevata arzederim. 

Fakat hemen söylemeli ki bu 35 inci >:t yı sı tı .. Kendisine yeni bir muhit, Bu adam hakkında polise de • 
kadar büyük menafiin çarpıştı- Aka Gündüz, Nahit Sırrı . Sadun yeni dostlar ve bilhassa birlik- malumat verilmiştir. 
ğı, akıllara hayret verecek ser- Ga'lp ve maruf kaleci Ulvi beylerin te yaş2.:nak için güzel ve sami- kumpan yasına bir kere uğramad•n sigorta yaptırm•yınıZ. 

FELEK vetlerin mevzuu ba?solduğu bir ım ve ma'<alcleri le in t iş a r etti. mi bir kadın bt mak istiyordu. Bürhan Cahit 7 e/efo11: Beyof!lıı • 2002 ~ ---• 

(fi. i t tiı (/ ) ; r ( r c bf ı ocr· c: nı: 31 l dı. O gÜn sizi gördüm ve.. Bu-T Di}'.erek kutunun içi~?~ ~er J çe~ecenin içini ~ol.d~r.a_~ çeşi_t 1 tı~la;ını seyrediyo.r~u!11. Seyre-1 ~ız bun~.arı~. i~_isine sahip olınalt 
__ _._ ..__ __ rasını hazırlattım. tanesı fındıktan daha buyuk ın- çeşıt mücevherlerın ıyılıgını, ko dılmıyecek şey mı ıdı?.. Öyle ınsanı omrunun sonuna kada1 

' İçim burgulandı, yine kendi- cilerden bir kolye çıkardı, tülüğün~ ~öyl.iye?ilecektim. bir. ~ırılıp .~~k.~lüşü vardı ki... g~~in?irebilecek bir servet ola· 
mi hatıraldım, yine kalbimden - Bunu kendi elimle bu gü- Onun ıçıııdır kı, Ezılıyor, buzuluyo:, .l'.akış~ırm~ bıl.ırd~. .. du"şun·· ü-
kopan bir sızı gırtlağıma geldi zel gerdanınıza takmak iste- - Ya benimle alay ediyor, ya ya ç~lışıyor, ~e.sela bır kupeyı Ihtımal, o da boyle 

1 dayandı. Fakat, o yeni hiç bir rım... hut ta nezaketinden... kulagıma geçırırken: yor: 
şey söylemedi, odanın içinde i- Dedi, boynuma geçirdi. Hiç Diyordum. Fakat, o boş dur- - Aman dokunmasın... Ra- - Bütün bunları gördiiktell 
!erledi. Gözlerim kendisini ta- sesim çıkmıyordu ve .. Bekliyor mu yordu. hatsız etmesin!.. sonra elbette sesi çıkmaz. Qöı· bt em 1 ZZ./!,'1' 

htiır;?l'. b~n. Pa~a~ın ne söyli-1 Dedi, elife yatak odasının iı;in 
ıecegını, nıçın butu!! bunları ba deki mefruşatı gösterdi. İlave 
ıa sorduğum: n.erak ederek zih etti: 
ıimi baslc;;. bir yola yürütüyor, 

kip ediyordu. Tuvalet masası- dum ! Daha ne olacak? .. Hele: - Siz, sonra isterseniz, bunla Der gibi parmaklarını dokun !eri kamaştı, her şeyi unuttu· · 
nm önünde durdu. Masanın ü- _Tahmin ediyorum ki, bun rı ayrı ayrı mahfazalarına ko- durmaktan çekiniyordu. Gözleri Diyor, ilave ediyordu: 
zerinde duran büyük, fil dişi bir !arın seçiminden memnun ola- yarsınız. de gözlerimden hiç ayrılmıyor- - Para insanda ne hırçınlılt• 
kutuyu aldı, yanıma geldi, k Diyerek, kutudan bir şeyler du. İştahlı, yiyecek gibi kapa- ne sinir, ne hiç bir şey bırak-

- Bütün bu sorgularla Cahi
iin benim paşaya nikah edili
ıimden memnun olacağındaki 
nantık ne .. 

Diye düşünüyor, onun için sü 
d1netle dinliyebiliyordum. Ve ... 
gekliyordum ki, paşa kendi 
nantıkını anlatsın. Fakat, o bu 
:ıahis üzerinde hiç bir şey söyle 
nedi. Yerinden kalktı. Ve ... Göz 
erini gözlerime dikerek: 

- Bıı daireyi siziiı için hazrr
attım. Çok noksanları var am

hir hafta içinde ancak bu ka 
~ı .. ::ı.r '1c \i rJ"\;JAi 

ı e lıuna inanmak ·~ 

D . . . .. d' ca sınız ... 
- aırenızı heııuz gezme ı- - Bunları da sizin için hazır Dı'yı'şı'ne pek ı'çerlemiştim, a- daha çıkarıyor: cak gLbi bakışları vardı. Gözler maz. 

niz değil mi?.. ' !atmıştım ... Müsaade edersiniz deta bunu kendimle alay zan- - Bu çok kıymetli bir elmas öyle çabuk okunan bir kitap ki.. Eğer, bu söze hak verenler 
Sahiden bu yatak odası be- değil mi?.. netmiştim. Öyle ya .. Ben nere- yüzük... Ne var, ne istiyor, ne anlatma- olmasaydı, para için: 

niı:ı. k~za gecesi yattığ~ oda Dedi, ne söyliyeceğimi bekle de ve ne zaman bu mücevher- - Bu_ço~ eski ve hemen he- ya çalışıyor? .. Bunlar hemen o- - Altın anahtar .. 
degıldı. Bunu merak ettım, sor- meden, kutunun ağzını açtı. Ba leri gördüm ki, iyi seçilmiş veya men eşsız hır pırlanta... kunabiliyor, hemen anlaşılabili- Diyenler de bulunmazdı. N~~ 
dum: . ' na doğru eğdi. İçinde, güneşe kötü seçilmiş olduklarını ~.ile- Filan diyerek çıkardığı yü- yor. se bu bahis ayrı · · O takacııg 

- Y:ılınızda ~ır kaç yat?k o- tutulmuş gibi parıl parıl yanan, y,im .. Benim gördüğüm, gore- zük, iğne, küpeleri birer birer Çekmeceden çıkarıp özene be nı taktıktan göstereceğini gös· 
dası, bır kaç daıre var galıba? .. göğün maviliklerine serpilen ceğim bütün mücevherler şu- 1 parmağıma, kulağıma, göğsü- zene beni süslediği bir sürü mü terdikten sonra, fırsatı kaçı~· 

O da biraz mütehayyir: ı yüz binlerce yıldızın karanlık nun bunun boynunda, kolunda, me takmaya uğraşıyordu. Ben, cevherden başka daha kutunun mak istemiyen Yahudi t,dır 
1 d k d ı · d · sarrafın sabırsızlıg" ile karsifJI a - Niçin efendim?.. bir gecede irili ufaklı pırıldayı- parmağında gördüğüm şeyler-! sustukça da, içi yarı an yu arıya o u ı ı. , 

Dedi. . 1 şını andıran ve göz kamaştıran di. Kendimin, bu fakır Belkiys' - Galiba beğendiremiyo- Bunları da birer birer bana say kollarını kavuşturdu, d 
K - d b l d N 1 kt ~ Ce - Kendinı'zı· bı'r defa ayna ıc - aza olduğu zaman kendı- ağız ağıza dolu mücevher var- in ise tek yüzüğü parmagın aki rum... maya aşa ı. e er yo u. 

mi bir başka yatak odasında bul dı. yüz elli kuruşluk yakut taklidi Diyerek üst üste bu lafı söy- viz büyüklüğünde bir çift pırlan görmek istemez misiniz? Baltıtı 
muştum da ondan sordum... ı - Tahmin ediyorum ki, bun- kırmızı taş, altın suyuna batını~ lüyordu. Fakat, ne söylese ağ- ta güpe, yine etrafı pırlantalar bütün bunlar size ne kadar ya· 

Dedim. Güldü: ların seçiminden memnun· ola- halka idi! Bununla mı, bu gör- zım açılmıyor, tek kelime söy- la çevrilmiş ceviz büyüklüğün- kıştı., 
- Orası benim vatak odam- . caksınız. . e:iiyle. mi ben bu koca fil dişi !emiyor. bol bol onu, onun yap- de bir inci iğne gösterdi ki yal- 'Bitmedi) 

~--Ti· ·at ml.i.hakcm bittiktcı.. ______ ~------~------.:... ____ .;... __________ _._ ______________________________________________ _ 
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.HAL SNAF 
' Eski eşyaya merakınız var mı ? Kısa günün karı az olur 

1 

Abdullah Zühtü Beyin topladığı antika eşya koleksiyonu arasında ... 

ırindezanneder.Duvarlan yüzler fincan, )"eniçeri damgasını ta 
çe seneılik Kütahya çinileri, es- y~ fincanlar, hiç olmazsa 250 Dilencileri topluyorlar, top- .lıerinden ayırmıyor. İl}te size .lir nereden ve kimlerden topla 

~ ki ressamların talJloları ile do- sene1ik ömrü olan kahve değir- .. .. günlük hasılatnu saymakla meıı. _ . 
ludur. Selçuk asarından tahta menleri, çeşmi bülbül dedikleri ladılar, t.oplıyacakılar. · Buttin gul bir dilenci. . • Kısa günün dıgı metelik ve kuruşfan sayıı 
.oymalı vitrinler içinde yüzlerce parlak camdan yapılmış çanak- bu laflar, onları tatlı meşgale- kan az olur fehvasınca, kimbi- saya bitiremiyor. 
fincan ve şurada burada erba- lar, Kırım muharebesinde ku-
bınca paha biçilmez birçok min mandanlık eden Ali Paşanın Köprü başı mı, panayır yeri mi ? 
yatör1er, derhal nazarı dikkati Rusyadan getirdiği tabaklar ve 
celbeder. saire bilhassa şayanı dikkattir. 

Levhalar arasında ressam Türk tahta mamulatına gelin 
"Z " f "Ç' onara . n_un . ~n es ın~.ene ce, bunlardan Selçuk işi bir vit-
kızı», ~s~,ı Ingılız r.~s~amı :rvı;e rin, geniş bir divan, ve bir kaç 
iling,, ın Arnavutkoyunde Saıt dolap zikre değer bir mahiyet-

GiH1er ve dikenler muharriri ç.ini eşya vesaireden mürekkep Paşa yalısı,, ve diğer İstanbul tedir. Bu divanın bir haurası da 
ıtıerhum "Abdul~h Zühtü,, Be- çok kıymetli bir koleksiyona manzaraları. "Köy yolunda mu- var: Harbi umuminin son sene
Yi, herkes meşrutiyetin ilk se- sahip olmuştu. hacır arabası,, eski Türk mahal ,lerinde Enver Pa§a Abdullah 
nelerinde çıkardığı "Yeni Ga- Bu eşyadan mühim bir kısmı, Dıeleri ve saiııe gibi çok kıymetli Zühtü Beyi davet ederek bir eşi 
ıete,, si iLe tanır. Meğer Abdul- Amerikada, diğerleri de 1stan- Levhalar. v:ardır. Bu meyanda ancak Topkapı sarayında bulu
lah Zühtü Bey, ayni zamanda bulda satıldı. Elde kalanların 1277 tarıhınde Mustafa Celaled nan bu divana 500 a.ltm lıira tek 
ın~thiş bir antika meraklısı i- kıymeti de, satılanlardan aşağı din Bey i~minde ?ir T~rk res~a lif etmişse de Abdullah Zühtü 
tnış. Geçenlerde, bir mecliste, kalmaz.,, mm esen olan bır resım bıl- Beyi iknaa muvaffak olamamış 
rne~umdan bahsedilirken an- Bu tafsilat aldıktan sonra va- hassa şayanı dikkattir. Resmin tır. 
!attılar: kıt geçirmeden merhumun oğlu altında şu izahat vardır: . . 

- Antikaya öyle meraklı idi Tevfik Zühtü Beyi arayıp bul- "Tarafı valayı serdarı ekreıni ıl~ynı kdıvalnda,_ geçenlerd(elSsOa)-
,_, d d A · · al ı - 'h t ıga çı arı ıgı zaman, 
<u, senelerce üşenmeden Rume- um. en vnıye mııı ay ıgı tevcı . . t 
lihisarı bürc;lleri arasında hafri- Ve bir sabah, evinde ziyaret olunan Siileymaniye sancağın- ıl:ira bille veren olmamış ır. 
Yat yıaptırmıştı. Çanak, çömlek, için müsadesini aldım. Tevfik da Caf aşireti reisi Keyhusrev AbduLlah Zühtü Beyin met
ne buldu ise toplattı. Bir yerde Zühtü Bey, Tophanede, Tam- Beyin köyünde haremi ve ço- rukatndan geçen seneler 8000 
tarihi kıymeti haiz eşya bııılun- tam sokağında bir apartman da cuklarınm kıyafetine taacciip lirlık eşya satLldığını söylemek 
duğunu işitmesin, onu ne yapıp iresini işgal ediyor. Bu dairenin eylediklerinin resmidir,, ve bunların yok bahasına gitti
Yapıp mutlaka elde ederdi. dört geniş odaya açılan korido- Porselen evani içinde 1240 ta ğinıi ~lave etmek, bunların kıy-

Bu sayede, kıymettar tablo- runa girer gıirmez, insan kendi- rihinde İstanbul Ermeni patııi- meti hakkında küçük bir fikir 
lar, halılar, vazolar, muhtelif ni Topkapı sarayının bir dehli- kinin kahve içtiği üzeri salipli verebilir. 

Sekiz çocuk bahası adam Havale gişesi 
Göprü müruriyesi kalktıktan rü bşına koşuyor. Bunların ek- sı çıkarmalarına kimse bir şey 

k" .. ba 1 scrsi, bisküi, çikolata film sa- . sonra upru ş arı, panayır ha k" "k 1 d B 1 demez. Yalnız, hiç olmazsa yo-tan uçu satıcı ar ır. u zava 
line geldi. İşportasını alan köp- lılarm beş on kuruş ekmek para lu kapatmalarına mani olunsa 1 

Deri boyacılarının 
şikayeti 

Vay boza vay!.. 

Sanayii dahiliyemizden derici 
Hk çok ileri gitmiştir, boyacı
lılWa da üç dört kişiden mürek
kep mütehassıs ustlanmız var
dır. Bunlar da adeta Avrupa de-

l rilerine yakın deri boyarlar. Bu 
zavallı1arın şimdi e11eııi böğrün 
de kall!lı. Bakınız ne oluyor. Bu 
boyacrlar fabrikaların sattıklı! ·ı I 

l -

veyahut Anadoludan gelen be-
yaz derileri bazı tüccarlar , ~ ;ı !')ıracı dükkanlarında bir kaç tatlı boza bulundurmak içine 
hut kendileri alıp boyaıilar VL •t ~ıdenberi, sıra sıra dizilmiş Bı:zı müşteriler, ekşi bozayı ö~~ 
sonra yüzlerine parlaklık ver- pıermer boza küpleri gö:ünme- kine tercih ederler. Resmimiz, 
mek için kuvvei muharrikesi o- ğe başladı. bozacı çıraklarını beyaz takke
lan fabrikalardaki perdah ve Bu küplerin iki tane oluşunun !erile boza küpü başında göste· 
zunpara makinelerinde fabrika- sebebi, birinde eksi. ötekinde riyor. ' 
laııa beher deride otuz para ve-

buna bir diyecek yok. Makamı! sine yazdığım bir tekzipnamede 
rerek yiiZlerini panlatırlar. Tabi 'd' b h d'kk 1 f ·1 1 · · "Y •d' ki b im d · t 1 aı ı u ususu nazarı ı ate ta sı ey emıştım. arın,, gaze 
ı ır u o azsa erı sa ı - · · · flı - d d B d d La f b 'kala alarak bu zavallıların çaresıne tesı bıtara gın an em vurur-
maz.b hwı and . ~ Y~ a n. .. r- bakmalıdır. ke:n ismi ve imzası geçen bir va 
dan e er erının ıymetı uze- D bb ·ı · t' k't b' tandaşın bu tavzihini her ne-
rinden yüzde altı muamele ver- e ag ar cemıye. 1• Ca 1 1

1 - · aı1 k · - b'h · umumısı ema dense neşretmedi. Bu da bir ne-
gd~lsdı. - .mda ıçfınb ~ekam ı h~t lıcr?de- Halis Bey hakkında vi bitaraflık değil, bir taraflık-
~ ıgın en a ~ı . ~a ıp en e " . . . tır. 

boyacıların deriılerını yapmağa Yarın,, gazetesının bır kaç M"d" Hal' B .1 h' b' 
müsaade etmiyorlar. Bundan gün evvel çıkan nüshasında ha-

1 
u ':1r_ ı~ ey ıI e _ ıç Cdır 

dolayı bu zavalılılar ne yapacak pisane müdürü Halis Bey hak- a 1f vc:_nş~ [ 0 d tu~'. :pısan le 
1nnı şaşırmışlar ve derhal ken- kında ve bu münasebetle bir kaç çba ıştgd:l ışlrner ed _ ıç. ~r sb':1rttetb~ 

Bir kariimiz yazıyor: çıkardığım resmi gönderiyo- di cemiyetlerine müracaat etmiş mahkumu alakadar eden bir ha- ana.b 0 d a ıg~ ıçın k ~· 1 

J.Sendeniz Kemaliyeliyim. Ve rum. Büyük postahanede havalelerin tediyatı yapılan bir gişe var- !erdir vadis intişar etmişti. Her şey- ma:B tılu uı;:k. al yo turk t ~ıs 
~.lUnçarşı başında Yavaşça şa- Uzunçarşı başında Yavaşça dır. Bu gişe, günün bazı saatlerinde hıncahµıç kalabalık oluyor. B~u bir misal ile anlatalım. den evvel şurasını arzedeyim • ·~~~ ;;ıa um ~:1° avu _ a. ı ~ 
tın mahallesinde Mektep soka- şahin mahallesinde Mektep so- Öyle ki, bir çok kimseler namlarına gelen_ parayı alabilmek için Bir deri için fabrikaya otuz pa~ ki, meseleye dair istidada imza dg~ .. ~· . d~ c~za ~~esrs~~ım~ mu 
tnda 16 No hanede mu"stecı' kag"ında 16 No lı hanede mu"s tl k b ki - b 1 ı A b b' · d ra un· alı"ye verı'yor Derı'nı·n kıy- sı bulundugu· bahsolunanlardan ur. u 1 1• ~ 1 1 .afra .. ıze. ahrşı t - - - saa erce aya ta e emege mec ur o uyor ar. ca a, ır gışe a ~ ,eıı. ikamet etmekteyim. Sekiz teciren sakin Kemaliyeli Bekir · d f ' 11' ku b' t s' de benim Hak'k t daıma resmı vazı esının ıca ı-

.ıı~ ha açılsa da eshabı mesalihe işlerini biran evvel bitiımek imkanı metı e araza yüz e ı ruş ır ane 1 • 1 a t B f l' k t 
-,~uk babasıyım, ve kendim de Yeni hıfzıssıhha kanunu 6 ve ise fabrika sahibi otuz paraya halde mevzuu bahis istidadan n

1 
1 yadpmı~ ır. u e a f~ yavru· 

ç•atsızım daha ziyade çocuklu ailelere ik verilmiş olsa posta idal"CSi bir şey kaybeder mi? diye düşünü- mukabil dokuz kuruş verecek? külliyen haberdar olmadığım arbmb an .er zamda~-~e. datbv'elm~ 
'lıoc~ğumu~ en büyüğü ise hiz- ramiye verilmesini amirdir. Ke yoruz. Bu nasrl olur._ Hiç olmazsa ya- gibi şah~m hakkında yazılan ha bet e~ıkrgedme. ıgını e ı mu 
Ctı v t · · · 'f k .. l' l' B k' E f d' d b ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! d · · 'kd .. · d l d t anlıştır bı" nase e zı ,re eyım. ıe a anıyesını ı a etme u- ma ıye ı e ır e en ı e u = pı!an en:un mı arı uzerm en şey er e amamen y , ı 1 
te K:ırklarelinde hudut bo- ikramiyeye hak kazanmış de- Kendisini vatana bu kadar 1 t_~br_ık eder, cocu!: ::ma u.::tı'.1 ! alı:ı:!n otuz paranın .. yekunün-I tün bunları,?- bir:r uydurmadan! Umumi hapi~:ıncde mahkum 

lıtıctadır. Çocuklarımla beraber ınektir. 1 evlat yetiştirdiğinden dolayı! omur, bol kısr.-ıet dıleriz. den muaı:::le vcrgısı alın:rsa, ibaret oldugunu -Yarın,. ızazete şofor Ahmet 

• 

. .. 
1 
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Bilnıecemiz 1 Muhabir mektupları.. l 
Uzerinde çok çalışmaya 

mecbur olduğumuz 
bir şehir: Erzurum .. 

Si::~ . .!='lz. ., Poliste J Terkos şirketi telaşta ~Yo:alık-Midilli 
(Bas tar:ıfı ı inci sahifede) p 1 (Baş tarafı 1 inci sahifede) ı!mı R A,K! 1 •' l ıç ı K\ 1 

b'uslaı: ve belediye reisi ve ko- o ı·s vuran len karar dün Nafıa vekaletine Maçı 2-2 ye bera- g 1 y o,llA TIA'mll s 
lordu kumandanı Turhalada gönderilmiştir. Şayet Terkos 

1 

A y f Nı·~H A M' E ~- E 

1 3 4 ~ lı ~ 8 rı 1 o 1 ( 

Reiaicümhur Hazretlerini sc- "•" • •• teEisatının iştira suretile beledi- bere kaldı 
lamlamıslardır. Tren saat 12,30 Arap Arifle kasap yeye devrine karar verilecek 0 _ 4 _K O N Y A K • AJY A R 
da Amasya ya muvasalat etmiş lursa belediye bu iş iç.in defaten Türk-Yunan dostluğunun te- 1 • • A L A • ~ İ R 
ve istasyonda biriken halk Ômer yakalandı yüz bin lira vereceği gibi ayrıca essüsü üzerine komşu adalarla il A H · K A Mil 1 ·• A 
Reisicümhur Hazretlerini alkış ·•- - bütçesine senevi yüz bin lira garbi _Anadolu sahille~~nde.mü- 1 T A, •• :11 I .R MjA K 
lamıslardır. Polı's Şu"l<ru·· Efendı'n'ın tahsisat koyacak ve beş sene tea~dıt dostlu~ tezahurlerı te- Ç A MIA şl 1 R Aı. A 

Gazi Hazretleri Amasya e- d zarfında bütün tesisatı, şehrin K.S.K. kulübü Sakrzdan., .Ay.·va- M. E y t _ M _AIC\U N • b cellı etmektedır. Bu meyanda -
1 

lediycsine te~rif buyurmuşlar \>C yaraları ağır ır ihtiyacını temine kafi bir hale M dil d 1 E •• Bu şirin ve güzel şehirde 
elektrik bile vok ! 

hala ' Ü lık idman .Yu. rdu da ı. ı .ı ~n , A R Aj~U N ög"le yemeğini burada yemiş er- Evvelki gece sküdarda bir getirecektir. Dig" er taraftan Ter d d ı t 
h birer maç ıçın avet e ı mış2r. 11 S E R llıA K A N dir. Bu aktam Samauna are- cinayet olmuş ve bir polis me- kos sirketi müdürü M. Kastel-

k b ki d 1 • f h Ayvalık-Midilli maçı pazar bllm 0 c•a1lzln hall•dllnıl• et uyuraca ar ve ora a en az muru ai!ır surette yara anmış- no, dün gazetecilerin esi me- k' ·ı·k ~ ~ ~ 
7 - günü Midillide ve 6000 ışı ı ... kil iki gün kalacaklardır. Samsun- tır. selesi etrafında sordukları sual- bir temasacı halk huzurunda ya ..-

da kendi evlerinde ikamet buyu Çinili polis mevkii mürette- !ere cevap vermek için epeyce pılmıştır: Maça Türkler tara
racaklardır. Samsun valisi Ka- batından 2333 numaralı polis düşünmüş ve şunları söylemiş- fından Ayvalık idman yurdu 
zım Paşa Gazi Hazretlerini A- memuru Şükrü Efendi evvelki I tir: futbol takımı, Yunanlılar tara
masyada karşılamıştır. gece Yeni mahalle noktasında- Şirketimizin feshedileceğin- fından da civar adaların en iyı 

AMASYA, 22 A.A. - Reisi ki vazifesine giderken Bahriye- den niçin bahsedildiğini bilmi- oyuncularile takviye edilen Po 
cümhur Hazretleri Amasya or- li Arap Arif ile kasap Ömer is- yorum!.. jobyakos takımı girmiştir. 
ta mektebini gezmiş dershane- minde iki şahıs, Çinili camii ya Şirket, mukavelesinin emret Oyun çok güzel ve nezih bir 
lerde talebeye sualler sormuş- omdaki karanlık sokakta birden tiği bütün işleri yapmıştır. An- şekilde devam etmiş ve Yunan 
tur. Gazi Hazretlerinin birinci bire Şükrü Ef. nin önüne çıkmış ı kara'da Nafıa vekaletine vazı- takımına verilen bir penaltı ce-

. sınıfta talebeden kaldırdığı bir !ar ve eski bir kinin .sevkilc bı- 1 yeti izah ettim. zası, gola tahvil edileıbilse>:di 
çocuğa irat ettiği suallerle tale- çaklarım cekerek polıs memuru 0 t d f 'h d . 

1 
.t galibiyet bi·zim tar.aft.a kalabı.le 

1 1 h.h : d k • r a a ne esı , ne e ın :ı a 
benin cevap arını tas ı en ver- nu üç yerııı en pe agır surette 1 d H"kA t t d' tt'". ::ekti; bu fısattan ıstıfade edıl-

h bilh T .. k C . . var ır. u ume e ev ı e ıgı-
1 

b b dikleri i:ı:a at assa ur ta- yaralamışlardır. anhler yetı- . . k 
1 

.. . d .. mediği için maç 2-2 i e era e-
Eı . mız yenı mu ave e uzenn e mu rihi ile Anadoluya cezıre ve şen polisler tarafından yakalan-ı k t d d'J' re kalmıştır. 

k d za. era a evam e ı ıyor. 

ıs 4 s f> 7 s 9 ıoıı 

.ı - -ı- ,. --' 1 

'·l-ı-.----.-.• __ ı_ 
1 ••• •••••• 1 ••• • • • -. ·r '. -. . - ' -ı-1 '-· -Mısıra gelen ilk Türklerin a- mışlar ır. 

8
.. .. . bel d' ., b' Ayvalıktan Midilliye geçen 

1 dim medeniyetleri ve menşeleri Polis Şükrü Ef. de Tıp fakül 

1 

utun ıt e ıye ~,e. ır oyuncularımız ve bazı seyirciler 

1 
hakkında çok canlı bir ders ma- tesine yatırılmıştır. Hayatı teh- . anlamamazlık ımış Midillide pek •büyük ve dosta- Soldan sağa ve yukardan aşağı 
hiyetinde idi. Reisicümhur Haz likededir. Bu tün mesele beled'.ye ile an- ne tezahüratla istikbal edilmiş- ı- Nakit ( 4) İkinci ( 4 ). 

J retleri mektebin müzesinde A- M } h laşmamazlıktan ileri geliyor. Jer ayni surette teşyi olunmuş- 2 _Vücut suyu (3) İyi (3). 

B11gilnkii bllnıl'Cflnıiz 

lmasya mezarlıklarından getiril- a tepe ırsız çete- Biz, eski mukavele mucibin- ıardır. 3 _ Beygir (2) uzak nidası 
Erzıırumdu Kız vt Erktk muallim mtkltpltrl miş eski ve yeni İnsan kafası ile 

1 

• f d ki J d• ? ıce Iazım olanı yapmakla beraLrr (2) Esp (2). Nida (2) . 
. d l l . . h 'f d alakadar olank bun!'""· hakkın- Si e ra 1 m.er ır. 'ı itiraf ediyoruz ki bu kontrat İs- Damızlık aygırlar 4 - Zade (3) Işık (3) Erzurum 1130 senesın en sı o an ınşıra ı tarı e emem. I .. .. .. . r • • b l 'h. . s· h. ( ) B (4) 

-
. ' . d f M k k' V r Z"ht .. B ta da mektep mudurunden ızahat 1 fopkapı Maltepesınde bır tan u un su ı tıyacını temın et- Macaristandan mubayaa edi- 5 - ıya ı 4 aş . 

!len her .
0

n. beş senede bır e a ; ~pes 1 alı ~ uB ~i k aldılar. Mektepten sonra Cüm- haftadan beri üst iiste devam mekten uzaktır. Ancak yeni tek k ·ı 7 - Vakti gösterir (4) Koktl Rusları":ıs~ılasına uğram:ış ;e ra ın an yaptıt1 mışaı:;· baz ba -,huriyet Halk Fırkasına teşrif eden soygunculuk nazarı dikka lif ettiğimiz mukavele bu nok- len aygırlardan . üı; kıs;a · ı e lu bir nebat (4). 124
0 tarıhındeRuslar bura a .

1
r samh ı ~amam~ m~m d ~ etra e.'. buyurdular. Burada Fırka aza- ti celbetmis ve mezkur köy ta- sanlarrn önüne geçecektir. iki aygır şehrimıze ge mış ye 8 - Üst değil (3). İsim (3) 

>ene kalmışlardır Rusların rıc- eyetı umumıyesı te nsa a mu 1 1ı 1 .11 . • t it a alına ak nihavet . Karacabey harasına göndcrıl-
9 
__ Sonuna bir (z) koy na.ı 

. d 3000 "f . Ermeni Rus saittir Müdür Lutfi Bey ve m. u 1 arını ve a k mümeası erını rassu a ın r. f d . l Fakat eski mukavele ile şim- miştir. . lansın (2) Nota (2) Zaman (2) atın e. J' n~~. l e 'der avini Meliha Hanımın delalet- kdrnl buyurarak memleket işle ev~lki gün bu çetenın e ra ı o - dikinden fazla iş yapılmaz. Çün lenMa!ScarıL·ostnaynodzanaymgıurblaaryıaaşeah.drı'· -- ~~~;ın32)~ı·r (L) koyunca rın çııı larla bır ıkt~ ~ı ı~ er v ~ı . . y "al ri hakkında uzun müddet basbı ıdugu anlaşrlan .sa.bıkalı .. çolaklkü tesisatın artan ihtiyaca "'Öre "' 
)(en hanelerını tahnp etmışler- ile mektebı dolaştım. e o,, e hald ve İr•adatta bulundular kel Hasan, Izmırlı ve rufekası d •. t' .

1 
. t .. 

1
A "d 

dir Bu harabeler 92 senesine yemeğini muallim ve talebelerle R · ~ .. h • H ti . s at 17 olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan yeg;~ ı~ m~s.ı, ev~ıı k:~zım 
1 
ır. mize gelmiş ve baytar ~~dür~- 10- Bir musiki aleti (3) cil· 

Kadar devam eylemiş ve henüz birlikte yedim. Mektebin mcvcu d ehıcu~ ;r 1 aSe erı ah İzmirli Ali çarşıda esya satar- angın ar ıçın mum un o an yeti ~u aygırlar;ı Sıvas vılayetı- ve (
3

) 
marine meydan kalmadan tek- dü 100 leyli ve 54 nehari talebe k c ~susı reni edam~~~ t are- ken zabıta ınemurlan' tarafın- suyu veriyoruz. ne gonderec:~~ 11 - Siyah (4). Amirin sö· 
rar Rusların istilasına maruz dir. mektep (200000)liraya mal fmetd uyuh rmu'tıar lıkır. 1 ad 1 ara- dan derdest edilmiştir. Daha ziyadesi yeni mukavele- b 1 d" •] zü (4) 

. h 1 1 1 · t k an arare e a tan ı ar. - hk' . ılın .. kk f lstanbul e e ıyesı · >lmuş ve tehir yem baştan a- o muş ve evvc ce şe ıır ya ı ~e Bu hususta yaptıgımız ta ı nın yap asma mutava ı tır 
·abezara dönmüştür! Harbi u- tebin~n Edimeye nakli üzerıne Ege vapuru k.ata ~öre Topkap~ M.altepe ~.a- ve ihtiyacı temin edecektir. ilanJarı r-T-. ----s-.----J 
nwnide ise bir kaç sene Rus evvela or~a mektep ~e sonra da - rıyes~. 60-7~ hanelı hır koydur. Zaten, ahşap olmıyan yerleri .. ---~---·· .... "', • 1 ıyatro - ınema 
>rdulannın ve onların çekilme- kız muallım mektebı olmuştur. Bu sabah Samsuna Bu koyde ıkamet eden ~opu ve deki yangınlar, diğer memleket lstanbul belediye>foden: ~ehze 
;ile de Ermenilerin elinde kal- Erzurum lisesi hareket ediyor kadaşstr~ ~sa;ru~ .. h~?etı ~.za~ırf lerden fazla tahribat yapmıyor. hallncle ı hususi numaralı ba- İs.B. Darülbedayi 
nası yüzünden mütemadiyen Bu lise, eski idadi mektebiue Gazı' Hz. nı·n, seyahatlerinde dan en eyın ~ş ~e ır .. a G d h k d raka 17 lira bedeli şehri ile talibi tamslllarl 
. h' h 1 tur Erzuru- "k ta eve! hırsızlar gınnış ve kope ün e §e re ne a ar su ıe ır ara~ o mali';'§h ·b. . d bazı kısımlar ilavcsile mu em- emirlerine tahsis olunan Ege va ği zehirledikten sonra öte beri veriliyor imiş üzerinde olup bedeli mczkt'lr haddi B~ı,'~":ı.ıaaı 
nun bu mutev ara ıyetı o- mel bir hale ifrağ olunmuştur. puru bu sabah Samsuna müte- 1 k ı d s· d' h .. d 

27 00 
l:\"ıkında görülmcdi"indcn ihale · ·ı 1 k b" · 1 b · • ça ara savuşmuş ar ır. _ım ı şe re gun e ,O , ı; ayısı ememe et ır yangın ye: 100 leyli ve 274 nehari ta e esı veccihen hareket edecektir. M"teakiben Yüzbaşı Şefik metre mikabı su veriyoruz. müddeti 21) teşrinisani 1)30 ta· 

·ine be~~ek~ . ve ;::ele[ı vardır. Leylilerden 45 i me~- Egede, bu münasebetle bazı ı· Beyi~ köşkünden 70 santim ka- Yeni mukavele ile bu 45,000 rihine temdit edilmiştir. Talip !amlı yanı uzer en. top ı ~ - canidir. Mektebin elektrik etsı- tertibat alınmıştır. Vapurda mu lınlığmdaki dıvarı delme!~ sure . . olanların 27 lira teminat akçe-
nası ve her gün bır çok kagnı satı pek mükemmeldir. Koca zika ve cazbant bulunacaktır., tile 

300 
liralrk eşya aşırmışlar me~re mıkabına ıblağ olun~~k 

ırabalarının şehre girip çıkma- Erzurum karanlıklar içinde çır- . Seyrisefain umumi müdürü .. .. . . ve ıcabmda 60,000 metre mıka- !erile beraber encümeni daimlye 
'f · · k · f · d ı · ve uç dort yen aynı surette soy bma da rıkarılacaktır Kahtane mu··racaatları. il yüzünden tanzı at ıc;ın uv- pınırken bu irfan yuvasının mır · Sadullah ve Seyrıse aın o üo- muşlardır. Gerek zabıtanın ve d .. ~. · 

ıetli bir teşkilata ihtiyaç gös- lar içinde büyük bir varlık gös- ru Şerafeddin Beyler Ege vapu gerekse jandarmanın takibi ne- e 8 buyuk havuz yapılacaktır. * * * 
ermektedir ki belediyenin vari termesi iftiharla görülecek man rile gideceklerdir. ticesinde çete efradından İncirli İsale ettiğimiz su kabili şürp lstanbul belediyesinden: Jcra 
!atı hazırasının buna müsait ol zaralardandır. Lise müdürü bü- Ç -k ~b Ali carşıda eşya satarken der- bir haldedir. Mikropsuzdur. edilmekte olan kanalizasyon 
nadığı söylenmektedir. Bina- yük bir vukuf ile mektebi idare ir in ir tecavüz dest . edilmiştir. Ve hanesinde Hükumetin tasvip ettiği tahlil ameliyau dolayısılu ~5 teşrini-
~":aleyh dü~yad~ ikti?.~. c;,dile- etmektedir. Geçen sene 25 t:ıle (Baş t;;fı ~T sahifede) yapılan tah~rriyat neti~esinde raporları bunu .teyit ediyo~.. sanı 

930 
tarihinden itibaren 

ruyecek hıç hır muşkülat ta be mezun oln:ıuş.ve bu~ıaı:dan indirdiği darbelerle bitap bir Şerif v~ Şefık Bey~ere aıt eşya . Muka~~lemız k~bul edılırse Vefa caddesinin Çeşmeden Vefa 
roktur. 23 ü mek~tibı alıyeye gıtmışler, hale getirerek yere düşürmüs, !arın bır kısmı da zuhur etmış- ımzadan ıtıbaren hır sene zar- lise>inc kadar c.Jan kısmının 

Elektrik ve au dir. Beş sene zarfında 80 kadar bundan sonra da döf.'ıneğe de: tir. Çetenin ele basısı olar:. sabr fında İstanbulun su işleri tan-
Türkiyenin köylerine varıncı talebe şahadetname almış ve vam etmiştir. -· kalı çolak Kc.ı Has~n :ve rufeka zim edilmiş olacak, 20 ay niha- biletimle vc;aiti nakliyeye kapa-

•a kadar elektrik yapıldığı hal- !Yalnız beşi hayata atılmrştır. Kadının feryatlarını işiden sı derdest ~dılmemıştır. Bun!;- yetinde bütün ihtiyaç temin e- lı hulunacn~ı i!An olunur. 
le Erzurumda henüz yapılama Vekaletin verdiği 10 bin lira 

1 
Macar arkadaşları yanına gele- rın ?erd~stı de _Pek '?'a1 .kkmdıAr.dl~ dilmiş bulunacak, 4 sene zarfın * * * 

Ş h 22 kil t e il b. h ı k 1 · melı Alı evrakıle hır 1 te ı- d d ·ı 'd k b ı · k .. Ad J l · d. b ı'nde nıştır. e re ome re m - e ır amam yaptın aca trr. rek kurtarmıslar ve Beyoglu . . . . a a, ı erı e vu u u aca :nu- a ar >t-.c ıyc ~u es n: 
.af ede Sırdasur suyundan istifa Lcvazımi dersi ye itibarile mek- ı merkezine müracaat etmişler- yeye teslım edılmıştır. racaatlar da tatmin edecek tesi- Büyükadada Kaptan Nuri cad-
le için projeler yapunım~ta tep çok yüklüdür. dir. Abdülhamit veresesi sat vücude getirilecek, yeni te- desinde 9 numaraıı hanenin cn-
ılduğunu işittim. Sulara gelın~ ı Müdür Murat Bey ve muavin Bir şirket memuru olan müte _ .. , 

11 
•M si sat 1,800,000 liraya mal ola- ~.azı 27· l ı -930 per~cmlıe günü 

e ( 
1

) me~ba suyu sehre carı lerile mektebi dolaştım, kimya- caviz merkeze çağınlmış, ifade- (Baş tarafı ı inci sahifede) caktır. pazar !ık sun: tile <atılacağından 
Be de. de~ır borularda cereyan hanesi , hikmet Iaburatuvarı ve si alınl!rak kefalete rapten bıra- Ekserciyan tarafından Şirket tesisatı derhal satın talip olanların daire cnclimeni-tmedı~~erınden ve ekser m~hal 1 

kütüphanesi ve musiki aiatı cok kılmı§tır. Biraz alkol almış o- ayııı· •ekı'lde Türkiye hükfimeti alınabilir mi? ne müracaatları. erde kunkler kırılmış oldugun- . . · ' k ı R f'k B hAd' -· · kA t ~ · 
1 1 .. h ı·a· 1 M zengındır. Yatakhanelerı pe an e ı · a ıseyı ın ar e - aleyhine açılan başka bır dava Şirket tesisatının hükumet an bu su ar sup e ı ır er. ev · · .. • 'f f · f d J 

b · d . b mükemmel ve nezafet şayanı mıştır. ile Sabanoğhı Abdullatı E .nın tara ın an satın a ınması ıçın 
ut 

3 
memh a suy':1~1un ~mırk 0 

takdirdir. Talebenin ahlakı mıın Halbuki kadın ise hiç tanıma de izmirdeki eşyasının iadesi daha iki sene müddet vardır. 
ularla şe re getırı mesı te ar- . . d - b • · b'l" ı. ı d' . · · · F · · · · d h 

2 .. 1 . b h · 1 l tazamdır hıç bır vukuat ta olma ıgı n gen1:ın 1 ase~ep :<en ı- da ayni surette netıcelenmıştır • esıh ıçın ıse a a 7 sene geç ur ey emış ve unun arıta arı · · d b tf.. ı t · . . "ku · · A d B d' b' d ıa (6000) lira verilmiş ise de maktadır. sılnı h~r ed ıgınc e ısrar eHr;:ıdı~ ve hakkında Ingilız hdu mdedtıla- me~ı lazım ır. ele ı~e ız ~n 
· · d' •· Erkek muallim mektebi a ey ıııe ava açmıştır. a ıse- elyhine açtığı dava a re o u- tesısatımızı satın aldrgı takdır-

·vkaf ıdaresı. par~ verme '.~ın- Bu mektep te bir çok maarif ye ait evrak dün mahkemeye narak 25 lira mahkeme masrafı de bu işi yapabilecek mi? 
len ve beledıyenın de varı atı tevdi edilmi•tir Bu darp hadi- "dd · t hmil olunmuştur B'l · ·· · b ı d • d rehberlerini mualla çatısı altın- ~ · mu eıye a · ı mıyorum. mna musaıt. ~ ~m.~ ıgın an sesi dolayısile dün muayenesi --
!olayı 0 dahı yuz ustu kalmıya da barındırmaktadır. Mevcudü icra edilen kadın gazeteci 5,000 S. fırka Çünkü fenni vesait ve para 

hk(l 1 t 174 leyli ve 25 neharidir. Mek- meselesidir. Belediye 1,800,000 na m o muş ur. lira tazminat istemektedir. 
Maarif tep gayri kafi olduğundan yeni Yakı' ı'ddı'aua go"re, R~f.ı'k B. . h'; d ) lirayı bulabilecek mi? Her hal-

'h ı · k d · , ~ (Baştarafı birincı sa ı.e e d .. 1 d'"' 'b' 6 d b i · 
Maarif emini Reşit Beyin na bir binanın ı a esı Y~ 1~ a5~cr~ kadina evveıa kolu ile çarpmış fırka borçlarını ödemek üzere b:ş~~;n:~ ;~k~~~ızd::,,, a u şı 

:ikana delaleti le vilayet mektep olunacaktır. Talebenın ı0 s: ve sonra da öpmeg" e de teşebbüş - k 1 
f · · G 26 f d bugünlerde satılıga çı arı ması 

erini gezdim. Mekteplerin te- akırd.ır. eçen sene . ~en 1 
etmis ve kadının elinin tersile mukarrerdir. Ancak satılmadan Hatçe H.ı vuran kim? 

dlsüf eylediği bir muhit içinde 1 muallı~ çıkmıştır· Ze-kı bır tale kendisinin yüzüne vurması üze- evvel vaziyetin tetkikine lüzum 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
Belsoğuklugu ve ihtilatlarına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyotu Sultan .Mahmut tOrbeıl 

No.189 

lstınbul bıtincl icra memurla· 
gundanı Sulne H. medyun yilksık k•l
dırımdı Totonya kulübü ltuşısında 

472 numaralı hanede mukim Yintol 
El. ve ılı bulunan mahcuz eşyayı 

beyılye 29-11-930 ıarlhlne müsadil 
paaarıeıi günü bilmüzayede satılı· 

cıtı Utn olunur. 

Aynoroz 
Kadısı 

Komedi 6 ııhlo 
M.sıhlp Zade 

Ccltl Bey 
Altı ya,ından 
ışııt çocuklar 
tiyaııoya kabul 
edilmez. 

il il 

11111111 

Ferah sinemada 24 
ikinci teşrin pazartesi 
günü akşamı. 

latanbul Kadısı 
Buyuk operet :ı ptrde ahir 

opereti ve lsmeı Fıhri beyin ,tir k.'..--

BİÇKİ ve DiKiŞ 
MEKTEBİ 

Betine! sene ikinci 
trlmestr 

Maarif vekaleti celilesınin mti,.. 
ıdeılni haiz biçki ve dikiş mı.ali
mesl Kilo l\lavromati en on l'"n· 

1 . ' sız n bısıı hir u;ule te\ fi kan <e. rı. 
etmektedir. Ameli dil:iı bilenler bır 
mıh zufındı , .• bllmevcnler üç mıh 
zarfında hende;e ile tayyör w tııılel 
imalini ögrenebiliıler. \lekıepı;c 'e· 
riltn diplomalar Mauif vekllcıi·ıden 
kabul ve tasdik olunur. lki•:i ıcd· 
risat devresine kAnunev\·t!in iptiJ•~ 
sında bıtlanıcalı:tır. Taliplerın ile)" 
oılu'nd• Faik pış·a ,,,ka~ında Bolu 

ıparıımanının ikinci kııında .! ""'.'.'# 
rolu daireie her glin <ı· I ı vt 1-~' 
kıdsr mOracaat etmelrri. 

nsan vatanın istikbalini çok bü be ve~al~~. tar.afınd~n Robert rine hadise darpla neticelenmiş . İki gece evvel Tarlabaşmda 
K 11 d t B e e görülmüştür. • b' h ak' 

1 1ük bir emniyetle görebiliyor. 1 o eje gon l"r :ş ır. u s .n tir. Fırka kaydiye makbuzların- agır ır cer v ası. o muş ve 
}erek benim ve gerekse gazete ıne~unıa:m~an olup 1:1a.lık~sı~e Madam Konyati'nin başında dan sarfedilen krsmı pek az ol- çayc_r Hatçc H. namı~e manıf 
nizin mektepler hakkındaki ala tayın edılmış olan en ıyı ta e : ve vücudunda darptan mütcvel- duğundan hemen hepsi~n k1;1I- bir kadın .. meçh~l hır dam ta~ 
tamız dolayısile en evvel mek- den Sarıkamışlı Recep. Efendı, !it cürükler ve bereler mevcut lanılmamış bir halde gen venle rafından dort yerınden.tehllkelı 

lstan~ul Ziraat Bankasın~an: 
epleri ve onun agu•unda oku- Sarıkamıştan Karsa gıderken ld- • t b't d'l · t' ceg" i ve fırka kasasının bom boş surette. yaralanmıştır. . ~ · "d 1 • • t o ugu es ı e ı mış ır. 
'an yavrularımızı z;yaret eyler eşkıy~nın ur.,. ~m.rıne ıtaa --;-- ---- - olduğu söyleniyor. Canlı, Hatçc Hanımın evın-
ten Maarif müdür vekili Bahri• edilınıyerek otomobıl ıle kı::.~~r~ Refık Ahmet Bey Fırkanın infisahından en çok de pansiyoner olarak oturan Me 
Bey de bana refakat ediyon.lu. ken atılan kurşu;ılardan . bırısı \ İstanbul sehir meclisi azasın müteessir görünen Neziha Mu- 18hat H. la kalbi alakası olan 
}erek bina ~: ge:ekse muaJlim zav<ıllının .. a.r~asmdan gırerek dan Vakıt yazr işleri müdürü hiddin Hm. da bunlar meyanın Sırn Efendidir. 
e levazım ıtıha;ıle lıek zengin sol taraf gogsunden çık~~ş ve Refik Ahmet Bey zatülcenpten da idi. Bu fırkacı H~. diyor ki: Sırrı Ef. Hatçe Hanımı ken-
lan Erzurum bugün heyeti u- tekrar seyrederek. çenesını ela- yatmaktadır. Şehir meclisi na- "- Burada fırka ışlerıyle de disinin Melahat Hanımla olan 
nuıniyesile büyük hir dersane\ğıtmıştır! Mumaıleyh P- '· mına azadan Tevfik Amir Bey ğil, sadece tasfiye ile. me.şğu- münasebatına mani olmak üıte-
1aıindedir. Bu tekamiil ve te-, da_rpaşa hastahanesine naıt· 1- dün Refik Ahmet Beyi ziyaret lüz. Yeni bir fırka te_ş.k~l edılece mcsinden muğber olmuş ve bir 
'2kki de gen~ maarif emininin' mış ve ~edavi• ' e baslanmıştır. etmiş, şehir meclisinin mezuni- ğinden haberdar degılı~. .. gece bu kadının yolunu bekle
iahi büyük bir hissesi vardır. Tale~enın. e_k~erisi kazalard?n yet karar ve selamım bildirmiş- Ben böyle bir şeyı henuz miştir. 

Maarif emini Re~it Bey tec- ve d.ıger vılayetlerden gelmış- tir. düşünmedim bile.. .. Carih g..,. vakit Halepli so-
.,. l d M k t N 'h H soz ola- -,. libeli bir mektepçi ve çok iha· er ır. e tep müdiirü Mehmet Refik Ahmet Bey stanbul ezı a anım son kağmdakl evine yalnız başına 

lı bir maarifçidi;. ve baş muavin Ziya ve diğer mu şehri mümessillerinin gösterdik r~.:._ Ben artık bu fırka binası gelmekte olan ~atçc H. ~ önü-
Kız Muallim mektebi avin beyler tarafından şayanı !eri yüksek nüvaziş ve iltifat- d h'l' d .. .. r meml Sela ne çıkmış, ve bır kaç yennden 

Sehrin İstanbul kapısı cihetin şükran mesai sarfeclilerek tale- tan doğan minnet . ve ?-iikra~ ? ı ~n e soz soy ı:l:'e • yaralayıp kaçmıştır. 
ele 'cesamet ve azametile göze beler hüsnüahlak ve yiiks._ek sici hislerinin meclise bıldirılm~sı- hıyetım yok!., oemış ve ga? ·te- Sırrı Ef. Adliyeye teslim e-
""'~an bu irfan ocag"ını ziyaret yelerle yetiştirilmektedir. ni,, Tevfik Amir Beyden rıca cileri "Sovyet,, apartımanında- dı'lmı'Gtı'r 
.... ,, "' K · · kj ilairesine davet etmistir. ~ eylediğim za,.,.,-- g:ön!iimde h 0 " • etm•<;tır 

il d ı e ımharınd• Bankamıza mtrbun olup ahiren saıılma11 ııkarr r e en avn J ıA 

mıvcuı ı 12 dtnkte 4746 kilo ve Clbıll Kuasulı ambırındı .mevcuı. ~J< 
denkle 15398 kilo lzmıı ıütUnU şehri htlin 29 uncu cumarıe;ı saat ık .

0 milzayıde suretlle bankamızca 11tılacılmr. Ful• iıohaı almak l•teienJcrı_ 
Emtia dalre1ine ve mUzayedeyı lftirılı: cdecclı:lerln yüzde 7,:; teminat ıkç< 
!erile bankaya mllracaatluı. ..-

Istanbul Ticaret müdürlüğünden: 
l!:ksorlyet olmamuına mebal ıalimaınameıi veçhlle tehir edilen . 1;~ 

Balılı:çılar Esnafı cımlyıılnln idare heyeti intihabı 27-11 930 p•rşembe gu 
11 ı.t. Bdılı:pızor Hılvıcı eotaıtındılı:i comlyeı merkezinde }lpıl•cığı ve 55 

ondan on dörda kadar intihaba devam edileceği al!ludarını il~n ~ ..-

Nafıa Vekaletinden: 
.. mil· 

Sulu l11iqlfııında kullanılmak unre l lı:tnunuevvıl .930 ıarlhlneondııl 
udi! puarıeai gllnll saat 14 de münılı:asuı icra edllecegi ılln edılen 5 ·ıt• 
tolıımları ve •tr•I ulrenln tlmdHUı •ubıyusıntlan 11rlın1Z&r cdildltl 1 

ehıııur. 



• 
7 

• 

OLLFIX,, 

Rotbart Luxuosa 
1 adedi 20 kurut 

Rotbart superfine 
1 adedi 15 kurut 

10 " 150 " 

Mond - Extra Gold 
1 adedi 12,5 kurut 

10 " 125 " 

" Mond - Extra ,, 
10 adedi 75 kurut 

1 adedi 
5 kuruş 

10 adedi 
50 kuruş 

Automatique 
Bileme makinesi Fiatı 
mutedildir. 

Fen ve ihtira aleminin harlkalan olan Ye inceliğile mukavemetleri tezat tetkll eden aıeıhur "ROT • BUHNER " fabrlka1ı man:ı. ltından " ROTBART LUXUO~. ,, " ROTBART SUPERFlNE ,. "MOND 

EXTRA GOLD ,. " MOND EXTRA ,. " MINORA ,. trat bıçaklan ve " ROLLFIX AUTOMATlQUE ,, bileme makineai her ytırdc nblır. 
1 -- ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PHILIPS 
(Filips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri : 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Cihazlarının tecrilbelerl oe tart/atı meccanen y11pılır. 
- ... Toptan ve Perakende Satlf ~-

lstanbul Tramvay Şirketi 
EVKA1 TARiFESi 

1980 sened Teşrlnisanlnin 25 inci gününden itlbıren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 
Birinci Soıı No Hut ut Hareket Fasıla hareket harekeı 

Saat 

J0 ŞlfU-TQael { Şifliden· Tilnelı 6,36 
Tüneldeıı-Şlfll:ro 8' 6' il' 70,12 

11 Kurtulut-Tllnel { Kıırtııluştaıı· Tilncle 21.10 ... Tllnelden-Kurtulu,ı ıJl:J 21.30 • 12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden·Faılho 6,09 

= F atihıen ·Harbi yeye 5' 11' 6,21 

• 14 Maçka·TDnel { Maçlcaılaıı· Tünele 20,30 
Q 
ti Tuııeldcn-Mıçlı:aya 30' 21,00 .. 15 Takıılm·Slrkecl { Talı:simden·Sirkeclye -r 5' 7,lO 
:::: Sirkeciden· Taksime 7' 7,35 

!" ICI Maçka-Beyazıt { Maçkadan-Beyazııa 6' Er 6,4-0 

~ Bcyazırtaıı-Maçkaya 14' 6.33 

18 Taksim-Fatih { Taksimden-Fatihe 15' 7,30 
Fatihten-Taksime 30' 8,16 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Kurnıluşıan-Bcyazııa 6' ı 1' 6,4-0 
Beyazıttan-Kurtuluşı 22' 7,30 

... I Bcşiktaştaıı-Bebcğe 6,01 • Bcşiktaşıan-Emlnönünı b,26 

= Bebektcn-Eminönüne rr 16' 6,30 
ti 22 Bebtk-EmlnönO Eminöuünden · Bebeğe 6,15 
Q Bebekten-Karaköve 45' 22,25 • l Kraköyden - Bebtğe 23,IO .. .. Bebekten- Beşiktaş• 

~ 23 Ortaklly-Akaaray{ Ortaköyden-Aksar~ya 10' 16' 6,06 
Aksaraydan-Orıakoye 20' . 6,45 

li 34 Beflktq.Fatlh 
{ Bcşiktaftan-Fıtihe 7' ı 1' 7,00 

Fatihten-Bcşllttaşa 15' 7,46 

... 32 
1 

Aksaraydan - Topkıpıya 6,12 
Topkapıdan-Sirkeciyı ff 10 6,33 

Topkapı-Slrkecı Sirkeciden· Toplcapıya 20' 7,09 
Topkapıdan· Beyazııa 60' 24,00 

ti~ 
~ı ~ 

l 
Beyazıttan· Topkapıya ll4,30 
Topkapıdan· Aksaraya 
Abaraydan· Y ed!lruleya 6,08 
Y ed!lruleden-Slrkeciye ti 11' 6,33 

Yedlkule-&lrkec:I Sirkeciden-Yedlkuleya 2fJ 7,IS 
Y edlltuleden -Beyazıt& 6<I 24,00 
Bcyazıttan-Y edikuleye 24,30 
Y cdlkuledın-Aksaraya 
Abaraydan-Edirnekapıya 6,04 

~ \ 37Edlroekap11lr1<ecl 

EdJrnekapıdan-Slrkeclye 7' 14' 6,30 
Slrkcclden-Edirnelı:apıya 24' 7,03 
Edirnekapıdan-Beyazıta 6(/ 24,00 
Beyazııtan-Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapıdan-Aksaraya 

Hiç beklenllmedlfil bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

Tll1l8E PlYlNG~S~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCi KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 

Saat 
24,14 
24,38 
23,30 
24,-

!,02 
1,00 

~3,30 
24,00 
20,05 
20,30 
22,20 
21,JO 
18,30 
19,16 
21,00 
21,50 

- • -, 
21,59 
22,42 
24,40 

l,25 
2,05 

20,44 
21,30 
20,30 
21,16 

-.-
22,10 
2:i,46 

l,00 
l,45 
2,5 -.-

22,14 
22,54 

J,00 
1,45 
2,05 -.-

22,20 
22,55 

1,00 
l,45 
2,05 

Gaz benzin 
ve saire ınünakasası 

Yüksek Orman mektebi rektörlü
ğünden: 

Mektebimizin Mayıs 931 gayesine kadar 
Gaz Benzin ve sairesi kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzre her gün münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 17 kanunuevvel 930 
tarihine müsadif çarşamba günü saat \4 de 
Defterdarlık binasında müessesah ikbsadiye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

HariciJe ~etaletiu~en: 
Elyevm 1 lariciye Vekaletinde 14 üncü dereceden mr · wt mün· 

bal memuriyetler için 6 kAnunueYvel 1930 Cumar• .sı günü saat 

IS de Ankıırada bir müsabaka ppılacaktır. 
Müsakasaya i~ıirak için, taliplerin memurin kanunun 4 üncü 

maddesinde yazılı olanlardan başka aşa~ıda yazılı evsafı da haiz 
olmaları lazımdır. 

(A) Hukuk, mülkiye, Ultlmu 
ve fakülte derecesindeki yüksek 
mesleği Jle a!Akksı bulunan 
birinden mezun olmak. 

siyasiye, iktısadlye ve içtimaiye 

ticaret mektepler veyı hariciye 
mümasil yüksek mekteplerden 

(B) Bu kal:ıtl mektepler şahadetn:ımesini haiz talipler bulun
madığı takdirde namzetler evvela bu mekteplerden birinde oku

nan derslerden imtihan verdikten sonra nnis:ıbakaya i~tirak hak

kını ihra7. ederler. :\fo~al:ıaka imtihanı bervcçhi atidır. 

(l) Hukuk, iktısat ve tarihi siyasi ( 18, ı 5 deİı zamanımıza 
kadar) hakkında tahriri ve şifahl sualler (Her biri için tahriri ve 
şifahi beraber tam numaro 10 dur.) 

(2) Türkçe ve Fransı;o:cadan tahrir ve tcrclinıe ( her biri için 
tam numara J 5 tir.) 

(3) Müsabakada 40 numaro lissü mizan doldıırmak şartile en 
fazla numaro alanlar kazanmış olııcaktır. i\Hisavat halinde Fransız

cadan maada ecnebi Jismıına vukuf c>cbclıi rliçhaııdır. 
Taliplerin mektep ~ahadctnameleri, Askerlik H»i kaları ve hüs

nühal ve sıhhat şahadetnamclcri ile hüviyet cıızdanı veya 
suretlerini ba istida vekAlct zat i~leri müdurliiğünc tevdi eyleme

leri ve yevmi mezkOrda Ankarada vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur-

l~tısat Vekalefin~en: 
Ormancılık tahsil etmek üzere 'd:ft lct hesabına ecnebi memle

ketlere müsabaka ile on efendi gönderilecektir. Bu efendilerin 
nerelerde tahsil edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin mlisabakaya dahil olabilmesi için aşagıdaki 

şartları haiz bulunmaları h\1.ımdır. 
A - Türkiye Cümhl'riycti tebaasından olmak, 

B - Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nüfusa ait hü
viyet cüzdanının suretkri gönderilmek, 

C - Yüksek orman mektebinden mezun olmak, 
D - VekAlcrin vereccıti nünıune veçblle Nott rlikten musaddak 

bir kefaldna rııe vermek, 
E - Müteehhil olmamak, 

F · VekUetçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamiissıhha olduğu 
tı:beyyün etmek, 

G • Tahsil miiddetince askerliğinin tecil edildiğine dııir men· 

sup olduğu asiı:erllk şubesinin vesikasını haiz olmak, 
H - Memuriyetten azil edilmiş olmamak, 

2 - Yııkardaki şartları haiz olan talipler müsabakaya girmek 
üzre istida ile vekAlete müracaat edecekler ve vekatet talipler 

arasından müsabakaya iştirak edecek namzetleri tefrik ve intihap 
ederek kendilerine tebliğ edeı.:ektir. 

3 - l\liisabaka .\nkara'da vekı\l~tçe intebap edikn bey'eti mü-
meyyize huzurunda atideki gurup der;lcrdcn yapılacaktır. 

1 -: Ormancılık nebatatı ve eşçarın tauifi, 

il -: Silvikültür, ilmitürap, intifa ve teknelojl, 
IU - : Amenajman ve tekip, 

IV -: Hayvanat, haşarat, emraz, 
V -: Topoğrafya, riyaziye, 

4 - Lisan imtihanı Almıınca, Fransızcadır. 

Bu lisanlardan birinin intihabında talip serbesttir ve yukardaki 

umumi den gruplarından mfuabakadı muvaffak olanlirdan mü· 
savı şeraitte bulunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ibrazı ehliyet edenlerin uhdelerinde memuri· 
yet mevcut ise" Avrupı'ya hini izamlarında memuriyetlerini terk
edeceklerdir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek olanların Ankara'ya azimet ve 
avdet ve müsabaka vaktındaki masrafları kendilerine aittir. Yani 
bu müddet zarfında mezun addedilirler. 

7 - Müsabaka imtihanı l kanunusani 193 1 tarihinde icra 

kılınacağından bu şeraitl haiz taliplerin nihayet 15 kılnunuevvel 

930 tarihine kadar baistlda VekA!ete müracaıt eylemeleri ve bu 

ilandan evvel ve muayyen müddet geçtikten sonra vaki müraca-
• 

.............. ~- · :ı!!~----!lm--ll!!!!!!lm ............. 1111!111! ____ _ 

Rakıya kıymet veren o ı t o • }} yalnız rayiha ve lez- ev e emıryo arı 
zetl deöil, klmyevt 

ıerkıbınin aatıyetıdır idaresi ilanatı .......... .:. ........... ,. 
Konya-Yenice hattı üzerinde 291!, 1!96, 306 ncı Km. !erdeki 

taş ocağından Tcır0~ tünelleri tamiratı için çıkarılacak yonma ke· 
mer ve moloz taşı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münaka>a 8 birinci kAııun 930 pazartesi glln ü saat 16 da 
Ankaratla Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

i\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni gilnde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
kAtiplijtine vermeleri IUımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada. 
Eskişehir ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
Ankara'da a~ılacak ziraat sergisinde teşhir edilecek eşya 

için nakliye ucretlerlr,den tenzilat 
Devlet demiryolları umumi idaresinden: 

S kanunusani 1931 tarihinde Ankara'da açılacak ziraat teknik 

sergisiııde teşhir edilmek üzre, Ankara ile doğru iltisakı olan dev
let demiryollarında nakledilecek mevat nakliye ücretlerinden 

umum! tarifeler üzerinden % 50 tenzilat yapılacak ve teşhir edil· 
dildikten sonra iade edilecek eşya da aynı tenzilAta tabi tutula· 

üouedilecek ihtira beratı caktır. 

"Radyo ahize antenleri. hakkın- TenzilAt müddeti: 
dıkl ihtira ı,ın IOTeşrinievvel 19518 Sergiye gönderilecek eşya için 1 kanunuevvel 1930 - 15 kıl.-

tarih ve vllAytt evrak kaleminin nunu~ani 1931 ve mahreçlerine iade olunıcaklar için de l S ld 
28337 numerosile mukayyet ihtira nunusanl • 15 şubıt 1931 dir. 
berat müracaatı nzerindeki hukuku Diger şerait hakkında malOmıt alır:ak isteyenler iltaıyon vo 
bu kere başkasına ferağ veyıbuı ambarlarımıza müracaat etmelidirler. 
icarı verilece~nden mezkQr ib· • • • tiraı satın almak veyahut isticar 
etmek arzusunda bulunan ze· • 500 ton görgen 500 ton çam odununa kapalı zarfla mtinaka· 

saya konmuştur. Münakasa 1 :ı - XIı - 930 tarihinde pu.artesl günü 
ntın btanbul Yentposıahane arlı:a· saaı l 5,80 da Ankırıda devlet demlryolları idareılnde yapılacaktır. 
sındı Aşir Ef. Jı:Utüphaııesi cadde-

Münkkasıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
sinde Tilrkiyc Han No 1B·2'l de 
mukim vekill HANRI VALTER kit teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa kord-
lSTOK El.ye milrecaat eylemeleri. syon kttfpliğlne vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 8 lira mukabilinde Ankarada 

Pirango mudürlüğtinden: 
22-11-930 cumartesi günii 

münakasasının icrası mukarrer 
olan 50,000 adet üçüncü ev

lenme cüzdanlarının hasbelicap 

1!9-11-980 cumartesi gününe 
talik edilmiş olduğu ilnn olunur. 

Zonguldak Noterliği Memu· 

rlyeti Aliyesine, 

!<:fendim, 
ffü•edın bulundugum Zonguldı 

gın lncüvez mevkiinde kAin 370 
numaralı Ocak Hissedarlanndan bu· 
lunuyorum. 

l\lerbutl Sekiz takım Protesıo 

namelerde muharrer olduğu üzere 
Hissedarı bulunduğum Mezkur oca
ğın bir müddettenbtrl Mehmet Arif 
B. tarafından tıl•dilınelı:de olduğuıı
dan ve şLndiye kadar beup verme
diğinu ! n başka HÜKÜMET~:. AME
Lf.YI<:, BEKCILERE ve TÜCCARA, 
olan borçlarını da ödemedlğ"inden ve 
ızbir müddet zarfında Madeni (YlR
MlBIN) Lirı raddesinde Borçlandır
dır;ı v, oc•kJan Çıkarılan KömUrUo 
Hlsılaıını t•mamen kendi istifadcıinc 
Hnreıınekle beraber lstibkakıaı ala
mayan Amele Ocalı:dan Kömür çıkar
mamakda ve Ocak mutıal bir halde 
kalmııur. 

BinaeMleyh MEHMET ARiF B. 
olsun veya diğer hlılsedaranın bulun
sun Su! niyeti olduğ'u anlaşılmaktadır. 
Şimdiye kadar "lncüvez" yani S70 
numaralı Ocaıa yapılmış ve bilahare 
yapac•l' borçlan hiç bir veçbile 
kabul etmeyeceğimi lsıınbul • MiL
LiYET., vo Zonguldak Gazetelerile 
ve Memuriyetiniz vnslıasilo ilAnıoı 

reca eylerim. Efendim ... 

Zonguldıkıı Klln (370) Numa
ralı lucüvez Ocatı Hissedarlanndan 

Mösyö Leon For 

1 il 
SADIKZAD! BiRADERLER 

VAPURLARI 

URADENlz MUNTAZAM 
VF. LÜKS POSTASI 

INôNO 
vıpuıu p gUııl 

23teır!nisanl azar akşamı 
Sirkeci nhtımındaa hareketle 
(Zonr;uldak, laebohı, Ayancık, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
:ı:on,SOrmene, Tralı:lı ve Rl:ı:eye 
azimet ve avdet edecelı:tlr. 

TafaUlt lçla Slrlı:ecld• Mey
ıaet lıaaı altında acentalıtıne 

muracaat. Teleloa:lıtaalıııl 21S 

ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenca: Galata kilp.ü 

B~ında; Beyoğlu 2362 Şube 
acente•!; Slrkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında. Telefon lst 
2740 

Pire ~ lsken~eriJe 
,ustası 

( lzmir ) ~ar-ur~ Salı 
25 teşrınısanı 

saat 1 O da Galata rıhtımın

dan kalkarak çarşamba sabahı 

lzmit'e varacak o gün 16 da 
lzmir'den kalkaca~ Pcr~embe 
sabahı Pire'ye, ~umartcsi sa· 
bahı lskenderiye'ye varacak

tır. lskenderiye'dcn Pazartesi 
15 de kalkacak Çatşamba 

gunu Pire'ye uğrayarak Per· 

şembe günü ltanbuJ'a gele

cektir. 
ISKENDERIYE'DE..1'\[ aktar

ma PORTSAIT için de Eşyı 
kabul olunur. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Menin) vapuru 1!5 teşrinisani 

salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

KUçükkuyu, l!:dremlt, Bıırhani

y., Ayvalığ'a gidecek n dö

nüşte mezktlr lsi:elelerla bir· 
ilkte Altınoluğ'ı ııfrıyarak 
gelecektir. 

Limanımıza muvasalat\ beklenen 

Vapurlar 
DIANA vapuru 23 teşrinisani 

pazar (İtalya ve Yunanistan) dan. 
STELLA DITALYA vapuru 

23 teşrinisani pazar \ ltalya ve 
Yunanistan) dan 

Yakındı limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
DIA. 'A vapuru 24 teşrinisani 

pazartesi (Burgaı., Varııa, Kos
tence, ve Odcsa ) ya 

STELLA DITALY.\ vapuru , 
27 teşrinisani perşembe sabah 
tam !O da ( Lloyd Ekspres ) 
olarak (Pire, Brendizi, \'en edik 
ve Trleste) ye. 

KALDEA vapuru 29 Teşri nl 
sani cumartesi ( Dcdeagaç, Ka· 
vala, SelAnik, Pire, Kandia, Ka· 
lamata, Katakolo, Fiume, V" e· 
nedik \'e Tric;tc) ye 

[COSULICH Llne] kumpan 

yasının Hlks vapu~larına aktarm 
edilerek Şimali ve Cenubi Am• 
ika limanlarını gitmek için ter 
zllllı doğru bilet verlllr. 

Her nnl tafsllAt için Galatadı 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ıer ıcantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 ·uya Galata ssrıyında 
ııbık SeUnlk bonmarşası bln .. 
sındıkı yazıhanelerine. Telefon 
Beyo&lu: 2499 n yahut Sirkeci ' 

Km:ade baıunllakl yuıhanesln 

mUracaaı rcillmesL Telefon 
!atın bul: 285. 

Azimette Gelibolu için yük 1 
alınmaz. ·--•1 

ALEMDAR ZADELER 
\'APURLARI 

M"}} t \'apu~ıı 211 
l e teşrinisani Trabzon birinci 

postası 
(CÜMHURIYET) vapuru 

1!5 teşrinisani Salı akşamı 

Galıta rıbtı!'llından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam

sun, Glrcıun, Trabzon, Rlze'ye 

gidecek ve dönuşte Siırmene, 

Trabzon, Görele, Giresun, 

1 
Ordu, Ünye, Sams·ın, lnebolu, 1 
Zonıı:uldığı uğrayarAk gele

cektir. 

PAZAR 
gılnt\ 11k~.l nı 'aat 18 de 

Sirkeci rıhtımır.dan hareketle 

(Zongu!d1k, lncbolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzo!l 
Rize,!\kpavri ve 1 lupc)\'c ~zim ; 
ve Yakfıkcb'r, (,iir, c ve Ün c 

ye u~rnyar ık avdet cı.lec ·kt.~ 

1\1111-.1 · 1 ı' n ı ı ı '· ı l ı.ı 1 
Meyr.ıcn~t h •nı altındaki yazı

hant. ı, -: ·ı' lıı'ı·.ı 1151 



• Galata' da Kara
köy' de Börekçi 
fınnı ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

BtiyUk 

ELBiSE 
FABRIKASI 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuzl Erkeklere mahsus gayet müntahap PARDESULER, PALTO
biçimde gayet şık elbiseler her yerden 1 LAR, KOSTUMLER, ve MUŞAMBALARIN müntahap 

ucuz satan yegane müessesedir. çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar. 

Erkekler için Hanımlar için .................... ~ .... 
Muşambalar İngilllı 91 / Liradan 

i itibaren Muşaıııbalar 

Muşambalar 

Trençkotlar 

Muşambalar 

Muşambalar 

Deri taklidi muh· 
telif renklerde 13 1/ Liradan 

i itibaren 

Muşambalar ÇeTirileblllr ,, 
~ 

Çevrilebilir 141/i ,, 
~1 uşambalar Altarh ,, Muhtelif 171/i renkler do ,, 
Pardesüler Gabardin 

~ . 

milflon ile ,, Po dö peş 141/1 ,, -- . 
Pardesüler 

Mefhur Mandelbcrg 
marka empermea

billu gabardin 
291/1 ,, lpekll 181/i ,, 

Pardesüler 

Pardesüler 

Mqhur mandelbcrg 
marka müfion ile 

lngillz biçimi 
.kumaştan 

" 
" 
,, 

' . 

ucuk ariçin 

Kauçuktan ,, Trençkotlar 

Paltolar 

Kostümler 

Kostümler 

Yün!U 

lngilb biçimi 

L&cinn '" llyab 

131 /ll 

141 /ll 

18' /ll 

,, 
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Tedlyatta BOyOk TeshllAt ==Toptan Flatına Perakende Satış 

1726 Numerolu 27 Eylol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
20 2 ci T etrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1' - Döviz Giriş ve Çıkışları 
18 - 1 il ıetrfn 1930 ıulhlııde mnout nelld balı:ıye L 
Talılll edil ea yahut hafta arlınde ıalııll edilecek olan 
Dl!Tizl• 1'/11 - t0/11 taıtlılııt 1.Mlr L 
Hafta .urfıııda fllı:&n Dövizler 
Fart 
IO-t d Tetrl• Jga() wtlılnde Otııııah baıılı:aaı yedladekl 

000. 408.0.1 

46.5000.0 

Dömlw yekOna L 1.015.968.0.l, 

').' - İhtiyat Evrakı Nakliye Giriş ve Çıkışları 
Çılı:ın Evrakı Nıkılyeııln 13-i ol Tefrlıa 1930 ıarlhlııdeld 
bakı yeıl T. L. 
Hafta adında ~kan Evrakı Nıktlye 
1 S/ il - i0/1 1 ıarihlne kadar T.L. 
Halcı sarfında giren Evrakı Nıkdye 
Farlı: 

Çıkın lhıi yıt Evrakı Nıktiyenln llO 1 ol TOfrln 1030 
tarihlndelti yekQau T. L. 

11.986.1158.88 

•78.973.~5 

10.465.932.IS -
Osmanlı Bankası 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 
Onıi aşağıdaki 1 te le yazılı 18 kalem erzak aleni münakasa llt alına

cılı:tır. Münakua Mu~t.ı yedinci ıoyyar Jandarma dayında 8-Ji-930 wl
hlndı yapılacaktır. Şartname Gedllı:pqadl jandarma lmuAıhınesh•d• mev-
cuttur. 
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inşaatı noksan kumış olan Sürmene kazası hUkOmeı konağının 13000 
lira ıahmin olunan mütebaki nevakısı münakasaya vazolunmuşıur. 

Tallplerin ıaf;JIAr almak üzere 25l1·9JO tarihinden 5-12 930 ırnhln• 
kadar Trabzon başmü:1endisli~ine veı a "ürınene kaymakamlığına müracut 
tYleınelt'!ri· 

ll • o 

_,H, 'k.ı/M ~ . ·ı~ ' \.".'. . # AllN 
~ 

• 
A.. ) • 

' 

1 1 

-

' il • • • ' .. • •• ~ .... .. ~ - ... --
. , .. .it ı..tı yu.IJ l16o11 1M.tı llUZ Jll.Q. ~IF. ,., • 

-. .. lillm_,~_ ~-..ı.r=11:..-ı~"'~•~~·1~·,.:.:..L.w;:-1:.a.ı~;&:.. .... _.~~..ı.;,~a.;;w -' A1111-ı,-r4'.11t c .. ~11.n 
.... 

Ankara Belediyesinden: 
Tahtakale yangın sahası dahilinde ve Anafaıtalar caddesi üzerinde 

olup krokisinde gösterildiği üzere 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve 
bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır . Talip olanların teklif ede
cekleri mebaliğin y. 7,5 nisbetinde teminatlarile birlikte 6-12-930 cumar
tesi günü saat 11 de Encümene müracaatları. 

lslanbul Gnınrükleri Mu~alaza Mü~Orlü~ün~en: 
1 - GümrUk muhafaza merakibi Bahrt ı:abitanına pazarlıkla 

140 santim enindeki kumaştan 107,5 metro kaputluk yerli malı 
lacivert kastor alınacaktır. 

2 - Kastorun havassı zahiri, evtafı k.imyevlyeslle rengi miL 
dürlyette mahfuz, memhur nümuneslnin ayni olacıgından vaktinde 
bu nümunenln tetkiki 

3 - Pazarlık. ikinci teşrinin 24 ünOU pazartesi günil ıaat 14.te 
muhafaza müdilrlügünde yapıla~ııkur. 

- 4 isteklilerin 120 lira nakit veya muvakkat güvenme temi
natlar! ile birlikte belli giln ve saattıı hazır bulunmalarL 

ISTANBUL V 

DEFTERDARLIK 
YETi 

iLANLARI 
Kiralık Kar kuyusu Balmtımcu çifliğinden 

Zincirlikuyuya giden yolun alt tarafındaki kar 
kuyusu üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 60 lira, kiralamak açık arttırma 
11 Kanunuevvel 930 perşembe 15 Defterdar-
lıkta (M-397) 

KARON Alman Kitaphanesl 
B_snıtlu Tünel.J!leydamnda 523 · 

• 

Üskildarda lıtıobul ılnncı icra 
memurluğundan: 

Bir dıyoln temini zımnında mıh 
cuz karyola, klllm ve Uzerlerl çini 
mua n ıalre 26-11-1180 tarihine 
mil11dlf çatfambı gllnU saat 9 da 
JCadıköyUnde Bahariye caddesinde 
Nhım boy sobtında 6 numaralı 
bınede 11tılacığı llln oluaur • 

Bursa icra memurluğundan : 
lsıınbuldı Hınıtalı:l hacı Yuıuf 

ve mılı:rapoloa tlrlı:etlne • 5500,, lira 
ve I.tanbulda Alma altındı tUccar
du Kadri Baya •ııooo • Ura med
yun Bur11 Abulyonı ıölil mUlttzimi 
ve btınbulda Şiflide Osman Bey 
Kır ıokağında (8) numaralı hanede 
lsmıll bacı Gafur efendinin lsıanbul
blrlncl ılcaret mahkemesinin karın 

mucibince lhılyııen ııhıı hacze ılı

naa Abulyonı lı:ariyealnde bıblı:ha· 

nede mlfcuı (liOOO) kıno tuzlu 
yayın vo 11zaıt balığı ( 7 ıo ) kın• 
tuzlu havyar ve (780) laJJı tuı 
( 15) adet bilyUlı: n lı:üçilk fıçı •• 
(40) köle mevkii müuyedeyo yaz 
edllmlt ıı~.11-930 ıarihl.ne mU11dlf 
11b cUnU 1111 (11) do Abulyoaı 
karlyulnde bllmtbıyedo satılacığıı>
dın lttlrayı talip olanlınn y•vın •• 

• vakti mezkOrda buıı bıılunmılın 

. illn oJnnu;. 

Türki~e iş Bankası 

Çocuğun" e~ iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____,,,. 

Doktor Nazım Şakir 
Bey üç hafta için Viyana· 
ya gitmiştir . 
lstan~ul ~onırnkleri nınbalaza nın~irli~in~e~~ 

ı - Gümrük muhafazasının 4 numaralı muşunun bazı tıır:Jl 
rau 20 giin müddetle açık kırdırmaya konulmu~cur. dıW 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri gümrükler muhafaza !'dU 
!Ugünden alınacaktır. it· 

s - Her istekli blçllmi' bedelin yüzde yedi buçuğu ınuv~il 
kat güvenmeleri ile birlikte birinci kanun S üncü çar~amba gu .• 
saat 14. te muhafaza müdlrlyetinde kurulacak saun alma koı:ııı 
ıyonunda hazır bulunmalarL -.··~ 
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