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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

timai Cümhuriyet 
Devlet idaresine taallük eden 

formüller vardır ki, bnnla
llıana ve mefhumu muhtelif 
~!ere muhtelif memleketle 

!Öre d;ğişir. Milli hayatın ih 
'<; ve icapları her devlette 

başkadır. Prensiplerin a
~l bir kıymeti olabilmek için 
Şeyden evvel onların bu 

ilıtelif ihtiyaçlara intıbak ve ' 
büı etmesi lazımdır. Haya-
~c realitelerin fevkinde ka
~e onlara temas edemiyen 
~siplerin içtimai kıymet ve 

.. 

. ... ~ 

' 

BUGUN 
2 nci şahlfede : 

1- Tarlhitelrika: Sultan hamlt 
_ - Harıcr ve ıon haberler. 

3 Unca sahifede: 
1 - irfan siyasetimiz nereye 

(idlyor? 
2 Tek taksi tallmatnameıl 

~on şekllnl alıyor 

S- Bakalım eo ıv rltrlni 
kim yapacak 

4- SJIAb kaçakçılarının cür
mü pek ağırdır 

5- Yol parası nasıl sariolu 
nacak? 

4 llncıı sabifode: 
1- felek. Mf'kteplller,Roır . .ı ,. 

dalan yok gibidir. Bunun i
aiyasi faaliyetlerin ilk gaye 
llıemleketin refahına, yüksel 
· e hizmet edeceği anlaşı
ıısulleri- biran evvel millet BUgDlt. R•lllmld11 Slvası :ılgaretlerl lntlbaatından: fıırkada, hUkiimet konaı]ında bel•dlyede, lstaslyonaa •• 
.atına hakim kılmaktır. 
9ir taraftan cemiyet hayatı
diğer taraftan fikir alemi
hay li muğlak bir şekil aldı
llıemleketlerde devlet idare 

HUkOmetimiz borçl.ara dair cevabını Parise bildirdi 
ait kon~psiyonlar da ço

lııı;ş ve biribirlerile çarpışma 
başlamıştır. Bu çar:pı~malar
llıemleket için zarar mı, ve 
fa.yda mı vardır ? Bu suale 
llıemleketln siyasi'. terbiye 

Gazi Hz. Samsunda tetkikatlarına 
devam ediyorlar 

ltkamülüne göre ayn ayn f 
aıı1ar vermek mümkündür. Büyu .. k Reis, Hasan Bey (Trabzon), uat Bey 

umumiyetle kabul edil-
tecrübe ile sabit olmuş bir (Rize) yı· nezdlerine kabul ederek görüştüler 
"ardır ki, o da memleket ha 
a mesnet teşkil edecek bü SAMSUN, 23 A. A. - Rei
Prensiplerde fikir ittihadı aicümhur Hazretleri Samsuna 

derece kuvvetli olursa, dev- muvaaaletlerini müteakip bura
dediğimiz büyük varlık da da bulunan Trabzon meb'uıu 
ltre~ sağlam ve canlı olur. Hasan, Rize meb'usu Fuat Bey-
&ıınunla beraber bu prensip- )erle vali Kazım pa§ayı kabul 
hayata doğru gittikçe, mem buyurarak uzun uzadıya görü§· 
ttin her köşesine dağıldıkça, müşlerdir. 

daşların her sınıfı arasın- Samsun 23 (A.A.) - Reisi-
~a~ıldıkça ~ana v~ m~fh~ cümbur Hazretleri, bu gün Da-
~rıle muhtelıf telakkıler ıle b"l" k·1· ş··k ·· K B 1 . . . ı ıye ve ı ı u ru aya ey e 
ılanabılır. Memleketın umu b" rkt k d • d · 1 
hayatına yalnız yukarıdan a !r ı e a şama ogru . aıre C: 
ıya inen siyasi faaliyetler de rınden çıkara~. oton;ıobılle şebrı 
, temi yet içindeki içtimai ik- dola~mış! sahı!ı t.akıben yarım 
dl telakkiler amiller de te- saatlık bır gezmtı yapmışlardır. 
}taparlar Ve' belki de bunla- Caddeleri dolduran binlerce 
tesiri da.ha büyüktür. Zaten halk Gazi Hazretlerini alkışlar
ası faaliyetlerin ilk hedefi, la selamlamıştır. 
,aş yavaş bu telakki ve amil- Avdette Dahiliye vekilinin ReiılcDmhur Hz. bir ihtiyarın dileklerini dinleyorlar_ 

h k"!1?i büyük P.rensipleri~in misafir kaldığı cigara fabrikası- !ardır. Samıun ıokaklan ıenç, ihti· balkona çıkmıılar ıiddetle al.lotlanmıt 
br tçınde, kendı gayelerıne na uğrayarak bir müddet iıtira- yar, kadın, erkek binlerce halk ile hın !ardır. Halk dağılmıyarak alkıı n 

~l!n bir ~~ya ile yoğ~~- bat etmişler, oradan dairelerine cahmc icll. Gazi Hazretleri Cümhuri- te":"1'ürata d~v~ e~ı, Gazi Hazret 
, tlunun ıçın de prensıplerın gitmişlerdir yet Halk Fırlra1t olan kendi evlerine len tekrar ıorurunege mecbur kala-
fi miicerret bir şekilde değil S 

22
' (AA) R . . .. h inmitler, Uflllll yemeiini burada ye- ~~ ,Şamtııudnlul~n bhu "!ubab1dbetlcirkla" te 

ıatın tlerile karşılastı- amıun, . - emcwn ur . !erdi İkam ahi .. . d k. =nura n an mute a1111 o u nnı 
't zarure . Hazretleri saat 21 de Samıunu tqril mıı r. etır armın onun e ~ ve tqekkürlerini beyan ve artık rahat 

ak yapılmak ıcap eder. etmiıler, iataayonda balkın çoıkun al ııolraldarı dolduran halkın hararetli aız olmayıp dağıhnalarım rica buyur-
~anyada eski demokrat fır kıtlan ve Y•ta avazelerile kartdanmıı tezahüratı kar111mda Gazi Hazretleri muılardır. 
İnhilal ederek bundan iki · 

Barem! doğdu: Biri devlet fırkası, 
tri de "Müstakil demokrat
birliği,, fırkası. Daha diğer 
takım fırkalar gibi bu iki fır 
ıla cümhuriyetçidir. Ve imar 
tınu esasisinin müdafileri
, li'akat bütün bu fırkaların 
hunyetçiliği biribirinden 
ıdır. Mesela "Müstakil de

>\ratıar birliği,, beyanname
t içtimai cümhuriyet taraf
Olduğunu ilan etmiş ve bu-
la kapitalist sınıfını himaye 
, kuvvetlendiren Ploutocra
t cümhuriyet aleyhinde bu
llğunu ifade eylemiştir. Ce-
ttin umumi menfaatleri mü
hcsinde liberalizmin evvel

ideta kudsiyetleri ilan edil
QJ.an prensiplerinden şu,,,_ 

bu şekilde inhiraf etmekten 
~ değil, fayda mülahaza e
ler bugün çoğalmıştır. Vak
. llıutlak ve müstebit idarele
lazyiki saikasile yalnız fert
~ hukukunu ve hürriyetini 
iıı noktai nazarından inkı
ar yapılıyordu. Şimdi bazı 
elerin ve fertlerin cemiye

~lYik eden tegallüp ve imti
arına karşı mücadele isti
llıemleketler daha çoktur. 

lııai cümhuriyet, hiç şüphe
'Çtimal adalete müstenit bir 
~huri yettir. 

ZEKi MES'UT 

~ektepliler 
milsabakası 

81 inci hafta başladı 
~ 81 inci hafta başlamıştır. 
;'ıetemizde çıkan haberler 
~tQ en mühimmlal seçip cu
,•rtesı akşamına kadar mU-
11 baka memurlutunn gönde
biı, Neticeler pazar günll 
•redilrcel tir. 

C. H. Fırkasında aOttkD içtimadan bir köşe 

C. Halk Fırkası 
Yeni teşkilatta bazı nahiye 

ocaklar lağvedilecektir 
ve 

Fırkada dün de 3,5 saat devam eden mühim 
bir içtima yapıldı; bugün de toplanılacakbr 

Cümhuriyet Halk fırkası İs- kinci derecede bulunanlerdır. 

Darülfünunda şid
detli müna

kaşalar kopardı 

Edebiyat fakültesinde 
dün hararetli 

bir toplanma yaptılar 
Darülfünun edebiyat fakül

tesi meclisi müderrisini dün öğ
leden sonra fevkalade bir içti
ma yapmıştır. Bu içtimada fa
kültenin divan azası tarafından 
bütçe müzakeratı hakkında iza
hat verilmiş veçok hararetli mü 
nl;ı::aşalar yapılmıştır. 

İçtima geç vakte kadar de
vam etmiş ve müderrisler tezle
ri üzerinde şiddetle israr etmiş 
lerdir. Daimi ve serbest müder
risler meselesinin perşembe 
günkü divan içtimaında muda-

tanbul teşkilatına memur heyet Bazı yerlerde de iki, üç nahiye (Devamı 2 inci sahifede) 
dün de öğleden sonra üç buçuk tevhit edilerek bir nahiye halin-
saat süren uzun bir irtima aktet de idare edilecektir. Bu büyük Fransız san'atkar" ı " ... 
miş ve mühim müzakeratta bu- nahiyeler semt merkezi olacak-
lunmuştur. Ur. 

Dün İstanbul kaza mutemet- Bundan başka birçok mahalle
leri davet edilerek kendilerin- lerde mevcut bulunan mahalle 
den uzun boylu izahat alınmış ocaklarının da ihtiyaç hissedil
ve lazım gelen husussat kendi- miyen mühim bir kısmı lağvedi
lerine tebliğ edilmiştir. Bilaha- lecektir. Birkaç mahalle bir ara 
re içtimaa İstanbul vilayet hey' ya toplanarak bir ocak merkezi 
ti de iştirak etmiştir. vücude getirilecek ve bu ocak 

Bu gün vilayet mutemetleri en yakın nahiyeye raptedilecek 
davet edilerek bir içtima yapıla tir. Halk fırkası ocak ve nahiye 
cak ve fırka teşkilatı hakkında !erinin bu surette daha büyük 
izahat istenecektir. kuvvetler şeklinde idaresi daha 

Haber aldığımıza nazaran şeh ameli görülmektedir. Bu teşki
rimiz dahilindeki nahiyelerin lat yapılınca kaza ve vilayet 
bir kısmı lağvedilecek, bu nahi- merkezi ile alaka ve rabıta kuv
yeler kazalara raptedilecektir. vetlenmiş ve yakınlaşmış ola
Bu nahiyeler mahalleleri çok caktır. 

, 

/ 
,. ~ / 

M. Gabrielle Dorziat 

Cevap 
verdik! 

Heyeti vekilede 
mühim meseleler 

görüşüldü 

Hokümetimizin Düyunu 
umumiyeye cevabı gece 

geç vakit Parise 
telgrafla bildirildi 

Ankara 23 (Telefonla
gece yarısı) - Heyeti veki 
lenin bu günkü içtimaı 6,5 
aaat devam etmiştir. Bu iç
timada mühim bazı mesele
lerin müzakere: edildiği an· 
laşılmaktadır. Bu meyanda 
Diyunu umumiye meclisi

Yalan ve uydurıııa l 
GaziHz. ancak, sade 
ce C. H. F .nın Reisidir 
Bir takım betbahtlar yalan ve yanlış 
haberlerle halkın 
efkarını teşvişe 

çalışıyorlar 

Büyük Reisimizin 
yeni bir fırka teşkil 
edeceği haberleri 
temamen asılsızdır 

ne verilecek cevap üze- Terakkiperver Fırkanın 
rinde d~ ~üzll;~e~e c~r:- yeniden tesisi haberleri 
yan etmıştır. Hukfunetımı- k ,. d w d w ·ıd' 
zin cevabı gece geç vakit, at ıyen ogru egı ır 

Ali Beg (Afyon) telgrafla Pariae bildirilmiş· 
tir. 
~~~~~~~~-

Encümenlerde 
Telgraf ve telefon 'ka

nununun bazı 
maddeleri tadil edildi 

ANKARA, 23 A. A. - Bii
yük Millet Meclisi dahiliye en
cümeni telgraf ve telefon kanu
nuna bazı maddeler tezyili hak 
kındaki kanun layıhasını tetkik 
ve müzakere ederek bütçe encü
menine venniştir. Yeni kanun 
layıhasile tadili ve tezyili talep 
olunan maddelere göre telli, tel
siz telgraf ve telefon muhabere 
ve konuşmalann, yazma, alma 
ve başlama işlerinde -insanların 
hayatnım selametine tealluk e
denler birinci derecede olmak 
üzere diger muhabere ve konuş 
maların hangi sıra ile biribirini 
takip edeceğinin tayini husu
sunda hükumete salahiyet veril 
mektedir. (Yıldırım) işaretını 

havi herşey tercihan alınıp çeki 
lecek ve teslim saati tel
grafı çekene bildirilecek
tir. Bu nevi telgraflar altı misli 
ücrete tabi tutulacaktır. İm
kan ve lüzum göreceği yerlerde 
telgrafların sahiplerinden te
lefonla alınması ve verilmesi u
sulü tatbik edilecek ve bunun i
çin telgrafların her 50 kelimesi 
ve kesri için 5 kururıı munzam 
ücret alınacaktır. Banka telgraf 
larında parola yerine kullanılan 
bir kelime ile resmen muhabe
reye mezun olanların yazacak
ları telgraflar müstesna olmak 
üzre dahili muhaberatta kod 
kullanmak memnudur. Muhabe 
ratın az olduğu zamanlar zarfın 
da şehirler arasında yapılacak 
mükalemelerden yanın ücret a
lınacaktır. Saat 19 dan sonra 
başlıyan bu zamanın başlangıç 
ve nihayet saatleri dahiliye vı>
ka.Jeti tarafından tayin edilecek 

Dün çıkan bir gazete, baştan baı:ıa efkAn umumiyeyi teşvlı:ı 
edecek yalan haberlele dolu idi. Bu meyanda Reisiciimhur Hz. 
nin seyahatlerini müteakip Ankarayı teşriflerinde C. Halk 
fırkasından aynlarak ayrı bir fırka teşkil edeceklerinden ikinci 
bir tabı ile haber veriyordu. 

Haddi zatında gülünçlüğü ve mubalatsızlığı ilk satırındı 
anlaşılan bu haber bittabi tekzibe bile dıeğmez. Ancak bir kısım 
halkın zihnini teşviş ve kendilerini yanlış istikametlere sevket 
mek ihtimalinin nazarı dikkate alarak mevzuu bahsetmeği fay
dalı bulduk. Bu münasebetle şehrimizde bulnmakta olan Halk 
fırkası reis vekili Ali Bey (Afyon) da bu hUliusta bir muharririmi 
ze atideki beyanatta bulunmuştur: Devamı dördüncü ~ahlfede 

Ne istiyorlar? 

Dün memleket iktısadi
yatı üzerinde ehemmiyeti 

haiz bir içtima yapıldı 
Dün gehrimizde, memleketimizin! ticesinde alıcılara, temiz çık:mıyan 

lktıaadiyatiyle çok ali.kadar olan Uç mallan reddetmek hakkı verilmif
içtima aktolunmuıtur. Bunları hilll- tir. 
aatan kfıydediyoruz : Bu kararın ihracat üzerinde mü-

ı - Ticaret ve zahire borsası mec him bir tesiri olacağı ümit ediliyor. 
!isi fevkalade bir içtima yapmış ve :il - Bağırsak fabrikatörleri Tica
bilhassa ihracat mallarmın satı§ gera ret odasında toplanmıtlardır . 
itinin lslahı için talimatnamenin tadi Fabrikatörlerden kimyager Ha
lini muvafık görmüş, emtianın daha san Hulki B. içtimaı miltealnp demiş 
temiz olarak satılığa, çıkanlma•ını te tir ki: 
min etmeği kararlaştırmıştır. 

Bu maksatla uzun münaka~alar ne (Devamı 4 üncn sahifede) 

lsviçre strbtsf darlll/Dnununun yetiştirditi beden musikiıl san 'atkı1rları 
dOn şthrlmiu gtldl/tr. Resmimiz san'atkı1rları 

· · - · ftr •kltdir 



HARiCİ HABERLER .• 
Hindistan işleri gene karıştı 

No: 95 ~:~~?m:,::.~:=~~.j Bu gidişle Londrada toplanan konferansın ne netice 
Rusyayı telaş aldı , verdiğini sormağa hiçte lüzüm görülmemektedir 

Boğazın 1?13.nlanru aşı~mak. i~~en Değişecek ıı Ecneb; matbuah J Karar 
ecnebıler nasıl takip edıldı · · Valiiumumi müdde- Hindistan- İngiltere Talim görenler 

tini bitiriyor 
925 tenberi Hint valii umumi

liğinde bulunan Lord İrwin de
ğiştirilecektir. Bir teamüle gö
re bu vazifede beş senedenberi 
kalınmamaktadır. 

1 l:lindistanın müstakbel idare 
şeklini müzakere için Londrada 
toplanan konferans ne yapıyor? 
Esasen milliçilerin iştirak etme 
diıh bu konferansın kendine asıl 

"Temps" gazetesi Hindistan-
• tahsis eettiği başmakalesinde 
ezcümle diyor ki: 

"Hint millicilerinin Domini
on idaresini bile istemedikleri, 
İngilterenin de kat'iyyen bu şek 
li onlara bahşetmeğe amade ol
madığı ve mlllcilerin her ürlü 
İngiliz mürakabesinin kaldınİ
masınr ve mutlak bir istiklal is
tedikleri malumdur. Konferans 
kolay .bir iş değildir. Konferans 
pek ziyade ihtiyat ve basiret 
göstermekle mükelleftir. Eğer 
lüzumund.an fazla cür'etkar ka

azalblacak 
CENEVRE, 22 A.A. - Tah

didi teslihat komisyonu, bir se
ne evvel mecburi surette ııskeri 
talim ve terbiye görmüş olan 
gençlerin miktarının her sene 
indirilmesine hükumetleri mec
bur kılan Fransız teklifini ka
bul etmiştir. Konferans mahafi
li İtalyan gençlerinin 18 yaşın
dan itibaren askerliğe hazırlan
malarını mecburi kılan İtalya
nın bu kararı hakkında muhte
lif mütaleat ve tefsiratta bulun 
maktadır. Komisyon, Fransada 

rarlar verirse takip edilmemek ihtiyari surette askere hazırla
tehlikesine düşer. Çilnkü unutul 

Yıldız sarayında bily/Jk mabein dairesi ma işlerinin mürakabeye tabi 
mamalıdır ki son sözü söyliye- t 

Vakla Rusya Sefareti teşebbü- da arkalarına takılarak gelmiş, 1 İ tutulması hakkındaki talyan cek o an yalnız ngiliz parla- f' 
sü siyasi yolunda bundan ileri geceleri Beyoğlunda ikamet et- mentosudur." tekli mi reddetmiştir. Bundan 
gidemezdi. Boğazlarm tahk:in].i tikleri haneyi tesbit eylemişler- sonra, Felemenk murahhas he-
Devıetl. aliyenin hukuku cümle- <lir.Bir aralık zabıtai hafiyye bu F'l" • y'eti tarafından ileri sürülen ve 

- ı ıstın meselesi sinden idi. A,ncak Rusyaya sert haneye adam sokarak o plan ve hükfunetlerin kullandıkları 11e-
ve ters cevap vermekte işe gel- krokileri elde ctmeğe muvaffak Filistin meselesi hararetini ya mevcut bulundurdukları es-
miyordu. İki mülahazayı telif' olmuşalrdı. Ecnebi zabitlerin muhafaza etmekte devam edi- liha ve mühimmat miktarını 
etmek lazımdı. Rusya sefareti- mesaisi bu suretle akim bırakıl yor. Geçen gün İngiliz parle- her sene indirmeğe mecbur tu-
nin teşebbüsüne cevaben Potem dıktan sonra mezkur çiftlik ve mentosunda bu mesele dolayr- tutmasına dair olan teklif aske-
kin zırhlısını yolundan geri çe- tarlalar Tophane namına istim- sile hükumete hücum edildi. rl mutahassıslardan mürekkep 
virmek Rusya hükumetinin elin lak olunmuştu. Beşiktaş zabıta "Times,, gazetesi buna tahsis bir komiteye havale edilmiştir. 
de hulunmadığı cihetle zırhlı- sının biiahare verdiği ma!Umata ettiği başmakalede ezcümle di- Komisyon, Pazartesi günü tek-
nın serseriyane bir surette bo- göre kroki ve pl3.nlarının çalın- yor ki: rar toplanacaktır. 
{il ·a gelmesi ihtimal haricinde <lığını gören o iki zabit kendile- "Şimdiye kadar Yahudilerin Amerikanın nüfusu 
olamayacağı ve böyle bir hadise rinin çasusluğu meydana cıka- h 1 vııkuunda zırhlıyı durdurmak rıldığmı anlayınca İstanbulu oşnutsuz uğu, hükumetin Ce- Va::iington, 22 A. A. - Ge-
ve boğazı zorlamasına meydan terkedip gitmişlerdir. miyeti Akvam :vek.aı:tini tefsir çenlerde yapılan tahriri nüfu-
bırakmamak için evvelden te- * * * _ ;rıl lııvw e~~r~en Yah?dı .m!llı yur~u ta- sun verdiği son neticelere naza-

. 1, . d hırını Yahudı mıllı devletl şek- ran Amerikanın Filipin adaları 
clabiı:_i l~zime itt~ha~ı az~e en Adanada Sis K~togik.ısl~ı.ı_n- 13.zım olan bir unsurdan mah- !inde tefsir etmeği reddeyleme- . . • .. 
oldugu ıfade e~ılmış ve. hır ta- da bulunmuş Nersıs Efendı ıs- rum kalması bu konferansın va- sinden ileri gelıniştir. Siyonist hanç olmak üzere u~~ı n:ıfu
raft~.n da tahkım amelıyatm ~ min de bir papas vardı. Bu adan1 racağı netice hakkında pek de !erin müfrit iddiaları kabul edi- sunun 122,773,046 kişıden ıba
t~~rıı ~~rolunarak çarçabuk bı- Avrupada bir hayli dolaşmış,Er nikbinliğe müsait değildi. Ge- lemez. Onlar, İ11giliz hükfuneti ret olduğu .anlaşılmıştır .• 
tınlmıştı. meni komiteleri rüesa veefradile len haberler konferansta epeyce nin yaı:dımile nihayet İngiliz Y'?lanııtanda tevkifat 

Bu tarihten evvel Karadeniz bir hayli temasta bulunm•.15tur. hararetli münakasalar olduğu- Iiıtaatmr~ muzaheretile Cemiye Atin:', 23 A.A. - Pangalos 
boğazının müdafaasını iskat i- Bir aralık bu papas efendinin nu anlatıyordu. ti Akv;>'Jl vekaleti hakkındaki hareke~d~ m~thalda~ ol~~a 
~in boğazın Rume~i fenerinden İstanbula. g.el.diği haber alıı;- Konferansa iştirak etmeyen maddeleri ihlfil ederek Filistin ~aznun ıkı zabıt tevkif edilmış
başhyarak Karaagaca kadar u- dı. eKndısmın İstanbulda bır ·ıı· .1 H. d. . . Arapla~ma faik bir Yahudi yer- tir. Bunlar, sabık cenerallerden 
zanan sahilinde ve sahilden i : ~- akrabasi filan bulunmadığınrlan mı tılçıkerb. ~nt.ıkslt:'-1n ıç~nt.taml ve leştirilmesini istiyorlar. Fakat Papulasın oğullarıdır. 
. • d b. E . ah .d k b' . mu a ır ıs ı a ıs ıyor ar. . . . 8" km t wl 

rı.YC: doghrdu. yerlerf e dır bnnle- ıkametgü kı .~de gdı eSce hır yekr~ Halbuki konferansrn mevzuu is mu~edil sıyonı~tler Arapların ısLmOaNr DRAor2u2nAunAun ozg u 
nının u eı tsarru un a u u- yoktu. s u ar a urçı aç ı- .kl'l .1 h. b. .. b . 1 lehine olan şeyın Yahudilerin , . . - ev
nan Karapınar çiftliği ile di~er lisesinde yatıp kalkıyordu. İs- tı da _ ı e ~~ 

1 
ır ~un~se etı 0 

- aleyhinde demek olmadığı ve ci Alman sefarethanesinde me
bir takım tarlaların ecnebi bir tihbarat memurlarımız bu pa- ma ıg~nı,, ~oy emege . acet !ok- milli bir Yahudi yurdunun A- mur bulunan Prenses Bismark 

b d . b. f dm· ı'n yanında Ermeni tur. Mıllıçıler bu vazıyette Kon- 1 . . . . b. kek uk d.. · devlette aasın an zengın ıra- pas e en f . · . k . "ah rap arın myetıne ıstınat etmesi ır er çoc unyaya gettr-
dam namına iştira edilmekte ol k?miteler}nin Tür~.iyede Ernıe- er~.n~~ ıştır;. 1 .. etmey~nce .b .. - lazım geldiği fikrindedirler. Hü miştir. Bu çocuk, esbak başve
duğu ve sivil giyinmiş iki ecne- nılere .. dagı~l~ak uzere haz.ırla r?r • mute 1 ':'e ~aıre gı ı ı- kfunetin ısiyaseti bu hüsnü niye kil Bismark'ın tonınunun ilk oğ 
bi erkanı harp zabitinin avlan- yıp gonderdigı evrakı mu.zırre s~ler .. altında. ~ındist~ muh ti temin etmeği istihtaf ediyor,, ludur. 

Fransız artistleri 
Şehrimizi çok begendiklerini söylüyarlar 

~~ ~om Hab-er\e_r 
-- t-... 

Terki teslihat konferansı 
T fik R.. ·· B "h "k · n· ) ev uştu ey ı zan omısyo 

da mühim beyanatta bulundu 
CENEVRE, 22 A.A. - Anadolu ' müttenni bulunmak kat'iyyen lilt~ .. 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: dir. Müdafaa ettiğimiz davan!Il ~" 
Terki teslihat ihzari komisyonu, sırrı tekmil devletler hakkında. ~ili 

mukavelename projesinin daimi terki mekten fariğ olmadığım mi!savı ııı: 'ı'c 
teslihat komisyonu teıldline dair o- melede mündemiçtir. Bu müsa~atı t~ it 
lan beşinci faslının müzakeresine baş vesile ile de ve daha ziyade ı:f' ~ 
lamıştır Hariciye Vekili Tevfik Rüş- müdafaa edeceğim. Sinesinde b ' • ., 
tü Bey. beıinci fasıl hakkında söz a- le Akit devletler murahhaslarını •ilı 
larak koıniayonun teıkillt ve saliihi- lundurmıyacak olan bir koınisy0~~ 
yeti meselesini tetkik etmek lazım dası bizim saikımız olması iç•P er' 
geldiğini ve bu yapılmadıkça bu hu - ve aradığımız tekmil teminat ~ ,t 
susta beyanı fikir edemiyeccğinl söy- nmda en iyi muvaflakiyet te~ (. 
lemi§ ve mukavelenamenin büyük olduğu a§ikar bulunan hakkan.•reıeJİ' 
bir kısmı tetkik edilmiş olduğu ci- realizm (ikirlerile gayri kabili ~ 
hetle faaliyet ve salahiyetlerin teapi - bir gayri tabltlik teşkil eder. ti~" 
tinden evvel bu müessesenin te§ekkü atinde tetkik edilen proje rnet a]et' 
!atını tanımak lazım geldiğini ilave bu fikre tevafuk etmediğini ııı• fili" 
eylemiştir. söylemek mecburiyetindeyim. ~~ 

Tevfik Rüştü Bey beşinci faslın kika bu ~tin. komisyonun . ~0ıJekİ 
heyeti umumiyesi üzerinde umumi mlr~e C~~yetı Akvam .. mecl~sıçe i>J1 
bir müzakere açılmasını teklif etmit- vazıf~lerının devamı '!'~ddetıJ1 ıetlıl 
tir. Müteaddit murahhaslar söz aöy- meclis azası bulun~n akit def dal le 
lemiıler ve Tevfik Rü§tti Bey tekrar den, saniyen Amerıka ve Rus~ 1# 
söz alarak aşağıdaki beyanatta bulun ve salisen de konferans tarafında~ ~ 
muştur : yin edilecek iikit ?evletlerde~ ı:ıı 

kep olmasını derpış etmektedıt ·., fil 
"Beşinci faslın müzakeresine baş- Tevfik Rüttü Bey bu üçün'"~ 

lanırken b11zı mühim mütaleatı yük- ranınalakadar devletlerin meşru ğİ1' 
sek takdirinize vazetmek vazifemdir. tine temamen tevafuk • etmiY•'f;ı<J 
Meşgul olduğumuz terki teslihat e.e- beyan eylemiş ve demiştir ki: •' 'J#ıı . 
rini teminatla ihata arzusu ancak sem yalnız Cemiyeti Akvama aza &;ıııi 
pati ile karşılanabilecek bir haleti ru devletler komisyonda temsil c )O 
hiyenin tezahürü şeklinde tecelliet- lirlerse, aza olmıyan devletlcr,~U ,o:r 
mektedir. Maahaza bu teminatın öl- misyondan mes'ul olmıyacaıu•fııı 
çülmüş ve müessir olması istenildiği Adedi mahdut olacak olan bu d•. tf 
takdirde tatbika kabiliyeti olması la- lerin komisyon muvacehesind~J 
zımdır. Beynelmilel misakların an- ziyetleri ne olacak ve münase tel> 
eak onların esaslarını teşkil eden teah nasıl tanzim edilecektir? Muk•~.:Uı< 
hüdata serbestçe riayet edilmesi saye mede derpiş edilen hak ve mes ycİ<" 
sinde yaşayabileceği ve devletlerin !erden müberra mı olacaklar. ıf g

manevi mecburiyetlerinin beynclmi- diğer akit devletler için tanın~ ~ 
!el münasebatın esasını teşkil ~ttiği lan hukuka dahi malik olm8 . dt ı~ 
doğrudur. Bizi işgal eden meselenin bazı taahhildatı kabul edecekW

1 r 
muğlakiyeti hususi bir kaide altına farzetmek doğru mu olacaktı~? "k 1 

alınmış hususi bir tarzı hal taharrisi Türk heyeti murahhasası bu?0
1· endişesini haklı gösterecek mahiyet- serin intacını teshil hakkındak1 ,,,ır 

te olduğu da o derece doğrudur. Bun detll arzusuna rağmen bu muka ~, 
dan mülhem olarak mukavelename ah namede sayılan mecburiyetlerde 
kamının hüsnü tatbiktnı temine mah- birini en ziyade müsaadeye 
sus bir teşekkUIUn ihdası daimi bir olan devletlerle müsavi muaınelf ~ 
komisyon şeklinde derpif edilmittir. ptlmasını temin etmedikçe rne~ ' 
Bu komisyon bu gayeyi temin edebi- hakkında kabul edemiyecektir. ç·n 
lir mi? İtte bir nokta ki tamika il yık- Tevfik Rüştü Beyden sonra 1 

t 
tır, ve üzerinde tevakkuf etmek IA.11m Yunan murahhasları söz almi"a 
geldiğine kaniim Mal!lmatı almak ve Türk tezi lehinde beyanı mUta 'ıid 
merkezileştirmek, şikllyetleri dinle- mi.şlerdir. Müteakıben M. P0~11, 
mek, vekayi hakkında tahkikat yap- teklifi mucibince Amerika, f1.'g'.1e. 
mak ve ikit devletler arazisinde muh Fransa, İtalya, Japonya, TurJcıİl, 
temilen kontrol ifa etmekle mUkeUe! Finlandiya, Yunanistan, Çin ve 
bir teşekkill zihniyeti çok yerıi bir fi- çika murabhaslarından mürekk: 
kir gibi görlinmektedir .. Bu fikrin tal! komisyon teşkil edilmi tir. C 
devletlerin hllkimiyeti prensipile gay yonun reisi M. Politis'tir. rı.I ik 
ri kabili telif olan mahiyeti daimt ko- Tevfik Rüştü Beyin b•>'8 

' 1 

misyonun tatbikatta göreceği kabul muhtelif hey'eti murahhasalar t,. 
bahsinde nikbinliğe imkan verecek da hususi milnakaşata mev•? 011uı bir keyfiyet değildir. Buna binaendir tur. Bazı tefsirata göre Tevlık . 
ki muvaffakiyet temini istenir de bu Beyin konferansın en mühi~.bı_r 56 
komisyonun teşekkülü ve hukuk imti selesine cesaretle temas ettıginl 
yazatı hususunda çok ihtiyatk~r ve lemektedirler. 

Maliye vekili iyileşiyor 1 Vaşington kongresi 
Ankara 23 (Telefonla) • 8 mayıs 931 tarihinde ~ , 

Boğazından rahatsız olan şington'da toplanacak be~ 
Maliye vekili Saracoğlu Şük milel ticaret odaları kon~, .! 
rü Beyin ahvali sıhhıyeıi İs~an~uı. ticaret odası da ~ 
günden güne iyileşmekte- edilıniştır. Oda erkanı ıtorı Jil . 

mak vesilesiltı oralarda dolaşıp bulunduğunu haber vermışler- ~elıf ~u~releı;ını ~~msıl ~?enl~r 
a r<1.:r.inin harita ve planl'1rılli di. ıle Hindıstan ın sozde mustekıl 
~ . , makta oldukları haber veril Bunun ü~erin~ si".'i~ bir me- ?13:° yerli h?kü~dar~arı Londra 
dıginden Beşikta~ zabıtasından mur mumaıleyhın .k~lı.sed~ . ya- ıçtımaına gıtmışle'.dır. Konf.e
iki memur avcı kıyafetine f.O- tak odasını taharrı ıçm gonde- ransa bu suretle gıdenler İngıl
kularak oralarda gezdirilmis ve rildi, memur efendi papazın yat tereye sadakat izharından geri 
bunlar 0 iki ecnebiye tesadüf e- tığı odayı Iayikile ~raş~.ırdı, ka- kalmamışlardır. Bunlar Hindi
derek o gün kendilerini mahira ğıt saklanması mum~un olan stan için gaye ancak İngiliz im
ne surette takip etmiş, akşa'l1a her tarafı ~~ıştırdı, bır şey ~u paratörluğu camiası dahilinde 
doğru ecnebiler Beyoğluna d•i- lamadı ':'e boylece arzı malu- diğer Dominionlar gibi dahili 

Perşembe gilnil son oyunlarını verdikten 
F ransaya dönecekler 

d
• ye iştiraki faydeli görmekte ~ 
ır. 0 

sonra Mamafih ~ekil eByin bir <?da ~da.re ~ey'e~i v:aslfl~ı!' 
ay kadar istırahate mühtaç Garu ~· ıktısadı vazıyetırı gğıı1~ 
olduğu doktorlar tarafın- senekmden farklı o~rı;ıa~ ol· nerken tarassut memurları da mat ettı. ve tam bir muhtariyet olduğu 

kendilerine sezdirmiyecek tarz- (Bitmedi) fikrindedirler. Esasen bunların 

Barem! 
(Baştarafı birinci sah1fede) 

faası için mühim esaslar hazır
lanmıştır. 

Divana iştirak edecek olan 
Şekip B. bu hususta bazı direk
tif almıştır. Barem darülfünun
da tatbik edildiği vakit tahad
düs edecek sınıf farklarında be
hemal daimi müderrislerin nok
tai nazarlarının kabülü için ça
lışılacaktır. Edebiyat fakültesi 
müderrisleri bu meseleyi Anka
rada takip etmek ve bu sene mu 
hakkak intaç etmek için bir mü
derrisler heyetinin izamını dü
sünmektedirler. Geçen haftaki 
divan içtimaında barem için tat 
bik edilecek formüle tavassut 
eden fen fakültesi reisi Mustafa 
Hakkı Beyin fikirleri müderris
leri memnun etmemiştir. Bu 
husus bu perşembeki divanda 
tekrar konuşularak daha sıkı e
saslara raptedilecektir. Esasen 
Mustafa Hakkı Beyin bulduğu 
formülün dünkü Cümhuriyet 
ga7etesinde yazıldığı gibi .olma
lığmı Muammer Raşit B. be
yan etmiştir. Bu daha başka bir 
şekle istinat etmektedir. 

Barem meselesi darülfünun-
da biitiin müderrisleri cok hara
retli mi.inaka~a1:::ra so!<an bir 
mevzu halin!.:: devam edip git
mekt,,dir. 

Ege vapuru gitti 
Gazi Hz. nin emirlerine tah

sis olunan Ege vapuru dün sa
bah Samsuna gitmiştir. 

Vapurla Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah B. ve Seyrise
fain başdoktoru Şerafettin B. 
Samsuna gitmişlerdir. 

Reisicümhur Hz. nin İstan
bulu teşrifleri günü malUm de
ğildir. Dolmabahçe sarayında 
istihzarat yapılmaktadır. 

Dün Samsuna giden Ege va
purunda muallim Afet hannn 
da bulunmakta idi. 

İngiltereye olan sadakatleri, 
mutlak bir istiklal isteyen ınil
liçilere karşı aldıkları muhalif 
vaziyet olmasa kendilerinin Lon 
Clraya çağınlmalarına ihtimal 
verilir miydi .. ? 

Bununla beraber İngiltereye 
sadık olan bu mümessillerin de 
bugün konferansta aldıkları va
ziyet hayli dikkati caliptir. 

Çünkü İngiliz imparatorlu
ğunu teşkil eden diğer Domi
nionların idaresi gibi Hindista
na da tam bir muhtariyet veril
mesine İngiliz hükumeti, İngi
liz partaınentosu kat'iyyen mu-

Muhiddin B arızdır. Hindistan ile diğer Do-
ey minionlar arasında bu hususta 

Bir gazete İstanıbul valisi mu hiç bir müşabehet olmadığı 
hiddin Beyin tebdili hakkında iddia edilmektedir. 
bir şayiadan bahsetmiştir.Yaptı Fakat konferansa dair iki üç 
ğımız tahkikata göre bunun as gün evvel gelen bir telgraf ar
lı yoktur. tık konferansın umumi içtimala 

işler gecikiyor 
rına nihayet verdiğini bildiri
yor. Yalnız bir takım komitele

Zat maaşları muhasebeciliğin rin toplanmakta devam edecek
de bazı işlerin teehhüre uğradı- lerini bildiriyordu. Konferans 
ğı nazarı dikkati celbetmiş ve bu gidişle ne neticeye varmış o
koridorda asılan ilanda işleri gö luyor ... ? Hindistanın müstak
rülmiyen ve teehhüre uğrayan- bel idare şekli için söylenecek 
!arın muhasebeciliğe şikayet et son söz İngiliz parlamentosu
meleri bildirilmiştir. . .•. nundur. Halbuki İngiltere, Hin 

Zat ma~şlan muhasebecılıgı distanın idare şekli teferruatı 
memurla_n~~an H~ydarpaşa ~e ne olursa olsun, merkezi idare
~hası ~~ıbı Ne~ı~ eBy vazıfe nin kendi ellerinde bulunmasın
sınden ıstıfa etmıştır. da ısrar ediyorlar. Hindistan 

dahilindeki muhtelif memleke
yapılan hücumlara darülfünun tler arasında bir federasyon teş
emanetinin bir ceva verece -.i kil edilse bile merkezi idarenin 

Madame Gabrielle Dorziat mamile. psik?l?jik bir piyesi ve dan kendisine bildirilmiştir. anc~ ortad.~ bir d~ğış.ıklı ~. 
ve M. Pierre Magnia'nin riyase- Le Begıen gııbı sırf Parise mah- • • . • madıgına gore vazıyetın ı 
tinde ve ekserisi bulvar artistle- sus bir komediyi ayni zevkle Malıye milfettışlen normal sayılması lazını gı:ıa.1 
rinden terekküp eden Fransız seyreden halktan bilhassa hara- kongresi ğini. s~ylemiş ve şunları 1 

tem~il .h~y'et~ ~e~embe. g~~ i retle bahsetmiştir. ANKARA 23 (T~lefonla) -. etmıştır: . 
33 

Rac~e nm Ber~ruse. pıyesıru M. Magnier İstanbula Sarah Maliye müfettişlerı kongresı, - Şehrimizdeki bina iJlŞ ı 
matmede temsıl ettıkten sonra Bemhardt ve Rijane'la birkaç kanunusani yında toplanacak- nm artması da ticari durgıl;~ 
saat beşte ekspı:esle Fransaya defa gelıniştir. Yüz elliden zi- tır. tan ileri geldiğinden ikt~3 " 

hareket edecektır. yade piyeste birinci rolü almış S t .. t •• •• itibarile fena bir alamettır· 9 ııı l 
. .Dün muharrirlerimizden b~- ve Saralı Bernhardt'la Tosca'da amsun U UnCU• kü ticaret yapmağa vaziyet~ri ~ 

rını kabul eden .Madame Dorzı- oynamıştır. M. Magnier İstan- !erine yardım sait görmiyenler serrnayel 8 
at ve M. Magrue\ ay;ı ayn be- bulu iyi tanır. Kendisi ayni za- ANKARA 23 (T 1 f 1 ) inşaata tahsis ediyorlar. l'A:ıal 
yanatta bulunmuş. ar ır. . .. manda bir sinema aktörüdür. .. .. .. .e .e on a - fih tedricen durgunluğun ,ı 

Madame l)orzıat şehnmızı Mar el S h b'l E , M Samsun tutunculennın taleple • k f d . _1 
<-ok sevdig"ini fakat Loti ve Fa- rand~ 

1
c
90
°
0
wp a. ugene. o- ri üzerine Tütün inhisar müdü- cagı anaa ın eyız. liİ cD' 

"' • nın arıs umumı ser B k. ·· ·· hsU 
rere'in eserlerindeki İstanbul- gisind .. t .1 b. filmi . - rü umumisinin Samsundan tel- u sene ı tutun ın~ 
dan ayrı bulduğunu söylemiştir. d ·lk ed gfos erı en ır y kerın- grafla istediği malumat gelmiş- nefi~ _ve ı:niikemmeld.ır. da aııı 

. .1 • e ı e a oynamıştır. a mda · B ·· ·· ··1 l ı Dıger ıhracat emtıası Dün M Magruer ı e yaptıgı ge- L De M d dl b. . tlr. u tutuncu ere yapı aca { 
· es uc on es a ı ır seslı d kl. b k. l bahştır " 

zintide Yıldızı, Ayasofyayı gör- filmin·ı şehn" . d .. • . yar ımm şe ı yarın aşve ı · 
d b.1 k" t mız e gorecegız. p .. 1 1 k -----düğünü, buralar a ı e es ı s- aşanın muta aası a mma sure Y . l r 

tanbulu bulamadığını ve şehri- Artist bugünkü tiyatrodan tile tekarrür edecektir. ağsız peynır e 9& : 
mizi yakından temaşa için ileri- uzun boylu bahsetmiş, lazun ge- Şair M Emin B. geliyor Bir iki senedenberi ~r~f ııı 
de tekrar getı:ıek a:z;ısunu b~s- len ehe.~y.et ".erildiği t~kt~- ANKA~A 23 (Telefonla) _ yapılan peynirlerin ~agı dU· gı 
!emekte oldugunu il3.ve etmış- de seslı fılınin tıyatroyu oldur- • K h. b' . ğmdan şikayet ediJıyor ~ 011 

tir meyeceğini biiakis ihmalsizlik- Şarkı ara .ısar me usu ~aır yüzden Mısır ve SuryeY 3tl111 

· k di k · · Mehmet Emın Bey konvasıyo- "h 3 aı 
Madame Dorziat Gymnase, ten en endını ortadan kal- ll İ tanlı 1 hareket etti ı racatımız yarı yarıY 

R · dınnkt ld • ··1 · · nee s ua • tır •ti Porte St. Martin, enaıssance a a .o ug~nu soy emıştır. · . ıfle• 
tiyatrolarında oynamıştır. Üs- ~- Magruer, bilhassa Fransız Bedava doktor.. İktısat vekaleti peyııır olf11~ ( 
tadları meşhur Coquelin ve Re- tiyatrosunun fena sahnesinden !esile yakından aiakadar ~1 Y' , 
jne'dır. ve f~n~ dekorlarından şikayet Ekmek yapıcılar cemiyetin- yağsız peynir imaline lca ~dl 

Aktris seyı' rcilerden çok mem etmıştır. den: ni bir çare bulmu~tur. ~erifl~ t 
Cemiyetimiz azasını mec- sonra peynir imalathane 

1
·-:-

nundur. Maman Colibri gibi te- d · tmek •· Çin ile Amerika canen muayene v~ te. a".ı e peynir yağından krerrıa 

sı ve Hindistanın bütün müda
faa kuvvetlerinin idaresi İngi
lizlere ait olmasında ısrar edil
mektedir. Londra konferansının 
işleri bir kat daha karıştırdığı 
söylenebilir. Hindistan daha 
kendisinden cok bahsettirecek-

ve ilaçlar~. da cem~ye.tın:ıızcr. yap menedilecektir. . • 
CHANGHAİ, 22 A.A. - Ge tırılmak uzere daımı bır doktor Jcı1" 

lecek hafta Changhai ile Ameııi tayin edilmiştir. Yağsız peynir teı:eke eti~ 
ka arasında telsiz vasıtasile tica Esnafımızdan ve ailelerinden J üzerine "yağsıvlır,, dıy~ ıı~ 
ri muhaberelere başlanılacaktır. hasta hasta olanların her gün konulacaktır. Bıı suret eıtJıı 
Servise başlandıktan 3 gün son sabahtan akşama kadar Galata \ beyaz pevnirin ya~sız ~}'ıı"' 
ra halk bu vasıta ile 25 kelimeyi da Per~embe pazarında ~O nu-ı nu anlıyacak hu cıns . P tJı1 

ecmemek sartile meccanen mu marada cemi <:et ınerkeziae mt:- 1 rin satışı ke11<l! kend•ne 



MILLIYET PAZARTESi TEŞRfN[SA 1\Tf 1930 :ı 

irfan siyaset· 
Vilayette l Mektepler Hiyanet 

Yol parası Maarif veka!etinin Silah kaçıranların 
beyanat ve izahatı cürmü bukadar ağır 

asıl sarf olunacak? Mekteplerde en çok neye ı 
Askeri mühürleri tak it 

1 Belediyede 

Tek taksi 
Talimatname son 

şeklini alıyor 

1 

Şehir yollarına da ehemmiyet veriliyor? etmişler 
sarf olunabilir mi? Maarif vekili Esat Bey MRari 2000 kadar tabancayı ciheti Taksiler iki renkli olacak 

'i · fe ait muhtelif mevzular hakkın . . _ . . 
ol parasının ~~en ı:ıeıedt- da şu beyanatta bulunmuştur: askenyeye aıt oldugu ıddıasmı ve şoför yanında kimse 
İstanbul. dah~~ndekı. yol: _ Talebesini muntazam ve mü muhtevi sahte beyanname!e~Ie 1 b l k 
~ s~edilec~g'!1e da1r bır tekimil bir faaliyete sevkede- gümrükten kaçırarak şehnmıze u unmayaca tır 
ı~tışar etn:n~tt~. Bu hu~ cek suret,e içtimai hayatını tan çıkarırken yakalanan kaçakçı- Tek taksi talimatnamesinde 
hır muhamrımız şu tahkı zim etmiş ve manevi havasında lar şebekesi hakkındaki tahki- son yapılan tadilat şoförler ce-

../a1pmıştır. ..nh vazife perverlik, intizam, inzi- kat yeni bir safhaya girdi. miyetine tebliğ edilmiştir. Ya-
0 parasının m~. asıran bat, fazilet ve milliyet ruhun.u Bu kaçakçılığın ilk defa pılan tadilat teferruata ait bazı 

~et yollarına tahsısı ~~n yaşatmağa muvaffak olmuş bır değil- senelerdenberi yapıldığı ufak tefek şeyler olup belediye 
ındandır. Bunun hanem- mektepte mükafata da müca7.a- anlaşılmış ve bu muazzam sui otomobillerin iki renk olmasm

lıareket etmek ne vilayet ve ta da nadir olarak müracaat e- istimalin vasi tertibatınm tama- da ve şoförlerin yanlarının boş 
de belediyenin salahiyeti da- dileceği fikrindeyim. Maamafih mile meydana çıkarılması için kalmasında ısrar etmiştir. Şo-

edir. mükafat ancak vazifesi fe,·kin- tahkikatın tamiki, hazinenin förlerin yanına ne müşteri ve ne 
'"'"'K vilayetle belediye ara- de iş görenlere verilebilir. binlerce lira zararını mucip olan de muavin oturmayacak yalınz 

müşterek bazı yollar var- Büyük rehberimiz Gazi Hz. bu gizli işlerin nasıl yapıldığı- yük konabilecektir. Talimatna-
~. yol parası bunlar için sar Ankara muallimler birliği u · nın esaslı surette tespiti tekar- me mucibince arabalar yaz ve 

bilir. mumi kongresinde irat bu- rür etmiş, hey'eti tahkikiye tev- kış kullanıla bilecek şekilde kö
lanbul vilayeti umumi mec- yurtlukları nutuklarındaki: si olunmuştur. rüklü olacaktır. Diğer taraf~an 
~afmdan yapılacak yeni e- "Tehdit esasına müstenit ahlak Yalnız son kaçakçılık dola- şoförler cemiyetinin yeni hey'
bütçede bu mesele nazarı bir fazilet olmaktan başka iti- yısile müsadere olunan brovnik eti idare intihabı birkaç_ ç-üne 
te alınacaktır. mada da şayan değildir.,. Söz- sistemindeki tabancaların kıy- kadar yapılacakur. Yenı ıdare 
~sen yeni tevhit kanunu leri müc~z3:t _hakkı?daki .~3:limat meti 40,000 lirayı mütecaviz- 1 hey'eti teşekkül ettikten sonra 
etin belediyeye muavene- nan;ıelerımı~ın. takıp ettı~ı esas dir. talimatname etrafında tekrar 
de ihtiva etmektedir. lı bır prensıptır. _Kusur ve hata Bunların sahiplerinden ayrı- belediye nezdinde eşebbüste bu-
1cap ederse vilayetin hususi ları olanları teczıyede·ı; evvel 0 ca cezaen alınacak gümrük res- lunulup bulunulmaması hususu 
tahsisatından bir kısmı kusur ".e hataları amelı usuller- mi de 10,000 liraya yakındır. tetkik edilecektir. 

iy "lm k rt .1 b le tashıhe ve ıslaha çalışmak ve B l d' d · b 1 eye verı e şa ı ı e u . b . . h r d Silahlar, ciheti askeriyeye e e ıye e yem şu e er 
işler için karşılık temin e- teckzıyel~ec urıyeltı ahınk' e an elverişli olmadığı takdirde rüsu 
·5 ı ak ca ta ımatname er a amını Yeni belediye kanunu muci-

. 
0 ac tır. tatbik etmek müttehaz usul ikti mat idaresince satılığa çıkarda- hince teşkil edilen turizm, me-

y eni fidanlıklar zasmadır. caktır. Maznunların ciheti aske zarlıklar ve müstahdimin şube-
&. _ Köy mekteplerimizde ted- riye damgasını taklit ettikleri !erinin tarzı mesaisi hakkında 

ray içindeki bostanlar, fi- risatı köy hayatına intibak ettir sabit olduğundan cürümleri hi- bir talimatname tanzim edilmiş 
tesis edilmek üzere Vila- mek gayesile tertip edilmiş ame yaneti vataniye derecesinde ad . .. . d . . 

!iraat müdürlüg-üne devro- k d berayı tasvıp encumenı aımıye 
11 ve nazari dersleri havi prog- dolunma ta ır. tevdi olunmuştur. Müdürleri ta 

Uştur. Ancak bunlar Ma- ramımız vardır. Üç senedcnberi Mevkuf ve gayri mevkuf bü-
tarafından evvelce kiraya yin olunan her üç şubenin de 
~ tat!bik edilmekte olan bu prog- tün maznunlar yakında mahke- memur kadroları tesbit edilmek 
L iş olduğu için tahliye ta- ramda köy mekteplerimizin ga- meye sevkedileceklerdir. 
,,_ d bo k" la · üzeredir. Beş on güne kadar fa-..., şısın a stan ıracı rı yeleri ve hedefleri etraflıca ızah Rüsumat idaresi, bilhassa i- 1 P 1 1 d . · afiyete geçecek erdir. rotesto etm şer ır. edilmiştır. leride bugibi yolsuzluklara me-
ıtkkafat komisvonlan -Heryerde muallimler birli ydan vermemek için alınacak Ekmek ve francala fiatleri 

" ğini mesleki ve terbiyevi gaye- tedabiri de, vak'anın tarzı cere- İstanbul belediyesinden: Tes 
Üsakkafat tahrir komisyo- · · · k" f tt" k l -Ierını ın ışa e ırece can 1 ve yanını nazarı itibara alarak tes-1 rinisaninin yirmi beşinci Sair 
·asından bir kısmı daha gel meslekdaşlar için cazip birer pit etmektedir. gününden itibaren ekmek do-
~ Tahrire on beş güne ka- teşkilat halinde yaşamalarım e- kuz kuruş ve francala o·it dört 
§!anacaktır. !imden geldiği kadar teşvik et- kuruştur. 

1' apudaki evrak mek azmındeyim. Terkos mukavelesı· K d k k' - Dil encümeni faaliyetine öprü en açı ta tmse 
apu müdiriye1ıi mahzenin devam ediyor. Encümen azasın- kalmadı 
evrakın bugün Ankaraya dan birinin hazırladığı gramer Feshedilecek mi? Anka-
c başlanacaktır. 800 sahifelik ki tap halindedir, 
ergiden kaçan iki ve basılmaktadır. Fransızca 

fabn
"ka Türkçe lügatte basılıyor. Heyet 

ilim ıstılah1arı hakkında broşür 
c.rdarlık, ham mevaddı mil§ta- ler de çıkarmak üzeredir. 
l"lnde iıliyen iki kaçak fabrika - Memlekette sahne san'at-
h~ çıkarmııtır. karlarını teşvik etmek isteriz. 
. ~susta ıu malilmatı aldık: İ b ld b l d" · •te · tı"d • b' hald 1 Bu sene stan u a e e tyenın , n ıp &• ır e ge en . b · 
~<lı müştaileden kesafeti 860 tan açtığı t~yatro _mek.te. ~ne yar
~nlannm kiloıundan bir ku- dnn etttk. Terbıyevı fılımlerden 
~ınele vergisi alınır. İşlenmiş memleketin geniş bir tarzda is 

•• dan da sekiz alınır. Bu su - tifade etmesi emelimizdir. 
'"Cnıneden getirilerek burada " 
!ara işlenenler de ayrıca mua
•rgi•ine tabidir. 
rdarlığın meydana çıkardığı 
fabrika, muamele vergisi ver 

llıiikelleltir. Tahkikata devam 
~tadır . 

di ne yapılacak? 
sulhünden sonra pasa-

<\vrupaya gitmiş olanla
lekete avdet için bif 

t verilmişti. Bu suretle 
tdenlerin firariaddedilme 1 

eınval ve emlakine vazı
ilmiyeceği alakadarlara 
Cdilmiştir. Bu mühim ka
Ço1' kimseleri alfikadar 

~Cdir. Emvali metrüke 
1~eti icap eden tertibatı 
t. 

~ağıthane köyü 
11thane köyünün şehir hu 
~hiline alınması üzerine 
bir kısmı Fatih, bir kıs-
&eyoğlu kaymakamlığı
Cdilecektir. Köylüler, bu 
llıesken ve mer'a itibarile 
llarçalanmasını mucip o
~ t, binaenaleyh şehir hu
ilricinde köy kanununun 

Hırsız çetesi 
Kel Hasanın bohçasında 

ne vardı? 

radaki vaziyet nedir? 

Ankara, 23 - Terkos şirketi 
tesisatının satın alınması için 
dört aylık bir zaman kalmıştır. 

Tesisat bu müddet içinde sa
tın alırımadtğı takdirde muka
vele mucibince imtiyaz müdde
ti tecdit edilmiş olacaktır. 

Şirket imtiyazının tecdidi 
şartlarile yangın musluklarını 

artırmakr ve terşih havuzlarını 
ıslah etmek gibi yeni birçok va
atler de bulunmaktadır. 

Köprülerde muhtelif hizmet 
!erde istihdam edilecek memur 
kadrosu 160 kişi olarak tesbit 
edilmiş ve köprüler sermühendi 
sinin emrine verilmiştir. Bunlar 
dan y alnız kırk tanesi muhafız 
olarak kullanrlacaktrr. Kadroya 
köprünün eski memurları idhal 
edilmiş ve bu suretle açıkta hiç 
kimse kalmamıştır. 

• BOVCK RESMi 

e 
j JJ-tahkemelerde Hayret! Bir hafta 

Kaçak! 
l 

Eğer bir günde biti- Bakalım en iyi vitri
rilecekse aşkolsun.. ni kim yapacak ? 

"Ben değilim,, diyor 
Şu ruznameye bakın ve Bugün Ticaret Odasında 

hükmünüzü verin!. büyük bir içtima var 45 yaşına girmiş, aaha 
İıstanbul ticaret odası mecli- Ticaret odası, 12 ünunevvelde yer a~zına koymamış .•• 

si çarşamba günü toplanacaktır. li malların en iyi tekilde te,hi.;ni te M - k ka 
Bu içtima ruznamesi, şimdi- min için açılmaaı mukarrer vitrin mü . aznunun gayet sogu n· 

ye kadar görülmemiş derecede sabaka11 için hazırlıklara başlamıttır. lı bır adam olduğu görülüyordu. 
mahmuldür. Oda ıerper komisyonu dün toplana Reis sordu: 

Müzakere edilecek 20 mesele r!"k• bu tethir itinde propagand:ı- ~dn - Ne dersin? Dükanında ka-
lazım l'elen maırafın odaca temını ve ak tüt'' b 1 

meyanında, odanın 1930 tem- bu huıuota alınacak ameli tedbirler ç un U unmuş . 
muz, ağustos hülasayı hesabiye için ıoo kadar büyük ticaret miieetse Tuhaf bir şey işitmiş gibi gü1 
ve teftiş raporları, oda mecli-ı •eıi ~üme11i.~lerini~ ~dada içtiınaa meğe başladı: 

. .1. od "h · davetı takarrur etmıttir . H" h" h" h" b 1 d f nın suretı temsı ı, a ı tıyat 8 b.. ..k . t" b .. - ı ı ı ı... u un u e ea 
k · l D l b nk h" u uyu ıç ıma ucun lftat on d" 1 a çesıy e ev et a ası ısse dörtte aktolunacaktır . un ... 

sinde muhtelif meslek erbabt- En iyi mal tqhir edene çok kıy- - Neye gülüyorsun? 
senetleri alınması, tagşiş kanu- mettar bir mükafat verilecektir - Efendim, onu oraya koyan 
nu mucibince hazırlanan tari- Dün oda. tar~ınd~n ~yü~ ti!"'~et ben değilim de ona gülüyorum. 
matname projesi değirmenciler hane!e~ı: atıdeki tamım goderılm.ışti~: _ y k" k , 

f d ·· d• "l · · Millı ıktııat ve tasarruf cem•yetı- a ım oymuş. 
tara ın an gon ı:_rı en ıtı_raz nin tetebbüsü ve tehrimiz için odamı - Bilmem ki .. ! Düşmanlık 
mekt.u~u, .?3-lıkçılıgın tera.kkı Ç~ zın tavassutu ile bu seneki tasarruf için koymuşlardır. 
relerını gosteren rapor, ıpeklı v_e ye~li malları hafta~ında. bi~ d.e vit- _ Bu bulıınan şey, bohça i-
mensucat ;raporu, mensucat sa- rın muıabakaları tertıp edılmı~tır .. Ba • d . "d" k .. 

müsabakaya i•tiralı:i kabul eden mü- çın e mı ı ı, pa et ıc;ınde mi 
nayiinin inkişafına ait tedbirler, hiın müe11eseler bir ve ya müteaddit idi? .. 
mevaddı iptidaiye muafiyet ruh vitrinlerinde bir hafta yerli malı teı- - Elimi sürmedim! 
satnamelerinin sür'atle çıkaı 1- hir edeceklerdir. Müsabakaya lttirak Sesin acık! b · t k 
ması, manifattıra satışlarında öl edecek olan müenesatın İsmi ve ad- e .. 1 ı~ on verere ' 
çü yolsuzluklarına meydan ver- realeri gazetelerle ilan edilecek ve hal - Bugune bugun 45 yaşını 
memek meselesi, münakalatı da kın hakem addedileceği bu müsabaka girdim. Daha ağzıma koymu' 
hiliye beyannamelerinin ilgası da en ziyade beğenilen vitrinlerin ıa değilim. 

hipl!rinden birincisine ;re ikincis~e _ Demek tütün i mezsin? 
mümkün olmadığı hakkında ve cemıyet tarafından bedıyeler verile· ~ . 
kaletin tebliği, ticaret odası ve cektir. Faideleri m"1üm ve büyük e- - Yok ... arasıra ıçenm. 
borsaların ayni bina dahilinde bemmiyeti aıikar olan bu müsabaka - Ağzıma koymam dediğin 
tevhidi, görüşülecektir. hakkında görüşülmek üzere firmanız nedir o halde? 

B d b k od b dan bir zatın 24 - 11 - 930 pazartesi _ Diyecegvim, harama •l 
un an aş a a namına a günü ıaat on dö•tte odamı7.da hazır ~ 

zı komisyonlara laznn gelen aza bulunması rica olunur. sunmuş adam değilim ... 
intihap edilecek, kaydiyesini Gelmiyen şahitlere tebligat 
vermiyen iki Ermeniden ceza a Yalan haber için muhakeme kaldı. 
lınması karar altına alınacak- Ayetullah ve arkadaş-
tır.--~------ Papa Eftim'in koğula- larının muhakemesi 

Yeni tayinler.. cağı filan yok 

Ankara, 23 - Emniyeti u- Rumca gazeteler Yunan hü-
mumiye dördüncü şube müdür- kumetinin yüzellilikleri hudut 
ıu··g· u··ne Savur kaymakamı Os

haricine çıkarmasına mukabil 
man, ikinci &ube müdürlüğıine hükumetimizin de Papa Eftim 
Gönen kaymakamı Necmeddin, 
İstanbul ikinci şube müdür mıı- efendiyi hudut haricine çıkara-

cağını yazmaktadırlar. 
avinliğine Ata Beyler tayin edil 

Bu haberin aslı esası yoktur. 
mişlerdir. Kayseri Tapu miiclü- Zira Papa Eftim Ef. Yunanis-
rü Şıikrü Bey Şebinkarahisara, tandan tardedilmiş bir firari 
Sürt müdürü Mahmut Bey Af-
yonkarahisara tayin edilmişler- ~:~~e~~~~liH:ı~ı:~~ke~~:an~:~ 
diA·r. d l tandaki 150 likler buradan git

vrupaya gön en ecek miş ve memleketimiz aleyhiııde 
talebe tahrikatta bulunmuşlar ve bil-

Ankara, 23 - İktısat vekaleti fiil çalışmışlardır. Eftim Efen
ziraat tahsili için Avrupaya 25 dinin bütün ihtilafları Başpapas 
talebe gönderecektir. İmtihanla !ıklanır. Bundan maada mumai
ra yakında başlanacaktır. leyh Türk tabiiyetine kabul edil 
Yeni ticaret muahedeleri miş ve kaydı bile yapılmıştır. 

Ankara, 23 Danimarka, Mısır, 
Çekoslovakya, İtalya, Avu~tur
ya hükumetlerile ticaret mualıe 
desi müzakeratına başlanacak-

GEÇİT 

• 
Yıldız ne olacak? 

Ankara, 23 Rüsumat umum 
müdürlüğü teadül kanununa 
tevfikan bir teşkilat kanunu ha 
zırlamaktadır. 

Ruslarla müzakere 

Emniyet sandığını dolandır 
mıİ.kla maznun Ayetullah, Fuat 
Abdurrahman, Zıya ve arkadat 
tarının dün Ağırcezada muhake 
melerine devam edilmiştir. Fu
adm sinninin tashihine !Uzum 
olmadığına karar verilerek mu
hakeme iddia ve mudafaa yapıl 
mak üzere gelecek salıya kal
mıştır. 

Komünistlerin mu-

hak emesi 

Komünist maznunlarının 
muhakemesine önümüzdeki Ka· 
nunuevvelin 4 üncü günü Ağır. 
cezada başlanacaktır. 

Bir gazete hakkında 
takibat 

"Kürt isyanının iç yüzü" set 
lavhasile intişar eden bir tefri
kadan dolayı müddeiumumilik· 
çe bunu tefrika eden gazete ale· 
yhinde takibat icrasına lüzurr. 
görülmüştür. 

-+•••~•Ml•t•~•~•--~ 

Komünistler ! 
İzmirde beyanname 

dağıthlarl 
İzmir, 23 - Dün gece şehrin 

muhtelif yerlerine komünist be· 
yannameleri asıldı. Beyannam' 
ler ayni zamanda da Bahribaba 
tarafında, Alsancakta . t :dçeş · 
melikte elden tevzi edildi. Halk 
derhal keyfiyetten zabıtayı ha-
berdar etti. ı 

Gece yarısı tahkikata bas
Jandı. Fakat maalesef sabaha 
kadar hiçbir ize te!iadüf edile
medi. Saat 16 da 7 kişi maznun 
olarak yakalandı. İfadelerinde: 

"- Biz, iş, güc; sahibi adam
larız; böyle teşekküllerle alaka
mız yoktur" dediler. Maamafih 
serbest bırakılmadılar. 

'dilmesini rica etmişler 
llıüracaat hüsnü telakki 

btir. Yakında şehir mecli 
ll hususta nihai karar 

,ı30 Teşrinsanı 

Ankara, 23 - Ruslarla mün
kati olan ticaret müzakeratına 
yakında tekrar devam olunacak 

Şir_1di matbaalara, ticaretha 
nelere posta ile beyannameler 
gelmekte olduğu haber veril· 
mektedir.Bunların üzerindeorak 
çekiç işareti ve daktilo ile yazıl 
mış olarak: "İşçiler birleşiniz.' 
ibaresi mevcuttur. Zabıtanın bu 

tır. 

l 1 münasebetsiz hareketi yapanla 

"'ittir t .• 

~~l san' atler birliği 
le~ san'atler birliği, her 
~tlmesi mutat olan müsa 
·~ tıe bu perşembeden iti
~Şlryacaktır. Müsamere 
~1~in tiyatro şubesi bir 

Piyes hazırlamıstır. İlk 
ftcle Hüseyin Ra'hmi B. 

1
'rans verecektir. Musiki 
e o gün için müntahap 
~alar hazırlamıştır. 

GELiYOR 1 

lstanbut•da şımdiye kadar yapılmış ve 

görülmüş resmi geçitlerin 

büyüğü olacaktır 

en 

yapmadığı ka mamış n süratle yakalıyacağı ümit e-
Kalecik, 23 - İşten el çektin dilmektedi · . 

!ip tevkif olunan muhasebei hu L-:-·- . . 
susiye memuru Rifat Beyin öte- ıman ışlerı 
kine, berikine verdiği adi ilmü- İstanbul Liman şirketinin \"a
haber ve sahte kağıtların yeku ziyeti tedricen salah kespetmek 
nu gün geçtikçe kabarıyor. Bu tedir. Son iki ayda tahmil ve 
suretle paraları alınan halk ve tahliye işlerinde yüzde otuz ka 
köylüden epey insan mahkeme- dar fazlalık vardır. 
ye müracaat etmişlerdir. Vekalete gönderildi 

Yeni teşkilat Ticaret odası riiesa ve memu-
Aıikara, 23 - İktısat vekaleti rininin vezaifin: tesbit eden ye-

ınin teşkilat kanununun ihzarı- ni dahilf .ııtnamesi İktısat 
na devam edilmektedir. ,.ekaleti 11 .~rierilmistir 
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Jlı· ııı·y~t 1 1 c. H. Fırkası 1 Ne istiyorlar? ~ ~ ~ ~ - - Hu ak~ııın 
X M E L EK ve ELHAMRA sinemalannda 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) (Bi'.ş tarafı 1 inci sahifede) İ 
Hangi mahalle ve nahiye o- "- Muamele vergisi ihracatı çok S E R S E R K 1 R A L 

Auın u111de•I uMllll11•t" tir 

24 TEŞRİNİSANİ 1930 
caklarının kaldrrılacag"ı amik müşki!ata uğratıyor. Tatbikatında rla Rtnkli büyük opera filıninin ilk ira.t:si münascbctile 

BÜYÜK GALA 
bir çok müşkilat çıkıyor . 

tet!tikattan sonra kararlaştırıla- Odanın daveti üzerine toplandık. 
caktır. Bu suretle Cümhuriyet Bizden hem hazinenin hukukunu 
Halk fırkası daha faal ve emin muhafaza edecek, hem de alakadarla llamlf: Sincmıdı tesis edilen mUkemıncJ ve yeni bir makin• 

iDAREHANE - Ankara c:adde'Iİ 
No: 100 Telpat adreıi: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Tel of on •umuaianı 

lıtanbul aııı, 31112, 3813 
Sanki bir şey olmamış gibi! 

il d. dil · B rı mutazarrır ctmiyecek bir formül sayuinde mttkAlemelcr ayni zamantlı TUrkçe .,. ~·rınsııcı olarak ( 
e ere tev ı e mış olacaktır. u iotcdilcr .. Biz, muamele vergisınin irıe edilmektedir. lllveten: FOX Jl'RNAL fJ) 
teşkilat tebeddülatr yl'pılrrken tamamen kaldırılması için lktrnat ve '"-<:X'.>=CX'.X'.>ı:CX'::ı::..... ~ • 
fırkadan uzak kalması lüzumlu kaletine müracaata karar verdi!" Bu "' ..-Paramounc filmidir.~ - - -- - - -

ABONE ÜCRETLERi . . 
G Türkiye ıpı Hariç isil Genç kadın, hıddetınden ne 

3 aylılt 400 lnırııı 800 Inırut yapacağını düşünüyordu, ne 
ı ,. 750 ,. 1400 ,. yapacağını bilmi:yordu. Türlü 
ıı .. 1400 .. 2700 .. tiirlti vaziyetler alıyor, hiddet

Chl•n evra.t 6eri verilmez 
~.ı.Nti ••" •ıuı.alar 10 kurut 

tur. Gazete ve -tlıaa1a ait itler 
içi. miidiri1•&e müracaat edilir. 

Cazet.mz ilanlıanıı meo'ulİJ•tİnİ 
luıl>ul etmu. 

Buıünkü hava 
Din harım .. çolı: 18 en u 18 

ıi<rıcı idi. &ugün TUlfH lodo• 
esecek bava açık olıoalı:tır. 

Çam, balta ve diş ! 

le her şeyi söy liyor, bir türlü 
sinirlerini yatıştıramryordu. 

Onu, en ziyade hiddetlendi
ren şey, kocasmın her şeyi ~öy
lemesine rağmen, kocasının hiç 
bir cevap vermemesiydi. 

Bir koltuğa oturmuş, gazete
sini açmrş, karısının söyledik
lerini hiç duymamış gibi. sakin 
bir vaziyet almıştı. 

Kadın, kocasından hiç bir 
mükabele göremeyince, büsbü
tün hiddetlenmiş, haykırıyor

du: 
- Senin ·hana yaptığın şey, 

karşılıksız kalmıyacaktır. 

Ben, bunun intikamını alac-a
ğım .. 

Bu kıyametin sebebi, kıs-
Dostlarımdan bir hoca var, kanc;lıktr .. 

hayatta en sevmediği şey mek- Kadın, kocasının kendine hi
tep olduğu halde hoca olmuş- yan~ ettiğini söyliyor, bunun 
tur.. cezasını vereceğini bağıra bağı-

Bu bir talih meselesidir diye ra koca'Sma anlatmak istiyor
bir şey demiyoruz .. Ağzı çelikli du . 
bir adamdır, dişlidir; lakin ra-. Fakat o, bunu hiç duymamış 
hat edeyim diye dişlerini sök- gibi hala gazetesini okumağa 
türdü ve yerine takma diş koy- devam ediyordu. 
durdu.. Şimdi ona azılı diye- Nihayet karısı haykırdr: 
mezler amma çetin adamdır. Bu - Senden intikam alacağım. 
ağzı çelWt.li adam bir çok emsa- Sen, bir kadın seviyorsun. Bu
li gibi sık ark baltayı taşa vur- nun cezasını göreceksin .. 
duğundan cesaret alarak Adada O, yerinden kımıldadı, son 
çam yarmak istemiş, guya çam derece sakin bir ta vur alarak: 
yarması eksikmiş gibi .. İyi am _ Bir kadın mı, dedi, tam üç 

- Fransızcadan - -----------------~~--~-~~~ görülen eşhas hakkında en sağ- vergi ilga edilinceye kadar da glim-
kif edecekleri zamana kadar lam esaslara istinat edilerek bir rük müşkilatmın önüne geçmek üze •• •G 
beki · l k re adet yerine kilo üzerinden resim 

emış o aca tr... tasfiye yapılacaktır. Maamafih alınmasını muvafık gördük. Koyun L O R Y A Sinemasında .. 
Kocası da kendini ölmüş far- ı tasfiyeye tabi olacaklar o kadar bağırsaklarının kilosu*' vasati ola

zediyor, bu takdirde neler ola- mühim bir yekUıı tutmamakta- rak ( 400) kuruş kıymet takdir olun
cag" mı düşüniiyordu.. dır. mu§tur. Bundan gümrükte yüzde 

iki buçuk resim alınacağına gö-

RAMON NOV ARO' nun 
Rüyak ınuvaffakıyeıle ıö•ıeı:ilcn 

Eğer, kurşun isabet etseydi, 
burada, şimdi katil bir kadın ile 
yerde yatan ölü bir koca bulu
nacaktı... Fakat bu kadın, bu 
harekete nasrl cesaret edebil
mişti? ... 

Bu ince, genç kadın, kocası
nı öldürmek için mi, tabancayı 
titreyen eline almıştı>.. Bunu 
ıkabul etmek müşküldü .. Kadın, 
o anda kendine hiç malik olma
dığı için, bu hareketinde mes' -
uliyet bulmak zordu. 

Kocası böyle düşünüyor, ka
nsına karşı hiç bir kin ve nef
ret duymuyordu. 

Nihayet ikisinin de nazarla
rı kanırlaştı .. Kadın, kendi yap
tığına, kendi de sasmış: 

- Ben, ne yaptım? .. Der gi
bi, bakıyordu.. Fakat ikisi de 
biribirlcrine söyliyecek söz, bu
larnryordu .. Silah sesinden son
ra, burayı derin bir sükun kapla 
mıştı ... 

Kadın, nihayet bu ağır sükii
tü bozmak için, söz buldu: 

- Kabahat sendedir.. Böyle 
bir yere tabanca konur mu?. 

Deımcık. kabahat kocasınday
dı ! ... 

İzınir teşkilatı nasıl re, muamele vergisi kiloda ı o kuruş 
kadardır. IMPERATORUN YAVERİ 

yapılıyor? Sığır bağırsakları vasati fiatini de 
çarşamba günü tesbit edeceğiz . filminde taganni ettiği şarkılar her kes 1 ara-

İzmir, 23 - İzmir Halk fır- Bu hususta hazırlamakta olclugu- • .. . . AA. ..... 
kası teşkilatına başlanmıştır. muz raporu Ticaret odasına tevdi tele ++++ fından terennum ed1lmektedır. _._..,-
Bu münasebetle dün gece Halk ceğiz .. Muamele vergisi bütiin sanayi 
fırkası binasında bir içtima ak- imizi durdurmuştur. .--................. ._ "I 

İ Avrupaya, diğer memleke!lerdcn 0:::=:1=:~:· f)upont'nun 4###:'###• 
::~:~· c:ı~l, iç~:~~a M~;~~ ~=~~~ea~~~a~~1_r~~~~:~~~;;;~~~:'.j K ı D Ü N y A 
Beyler bulunmuşlardır. Bu ıçtı- Eskiden sokaga atılan ba~ırsaklar -------- ~ fil · !f~ 

d h . k '-'l't fabrikalarımız sayesinde memlekete _____ zz mı· 4"'11111M,fl;;c41jM41jM41jİC41jİCA~ftDCft~i5;;~ ma a na ıye ve aza tesY.ı a ı •• • • •• 
·· ·· ülmü tür · 4-5 milyon liralık kambiyo giımesini O 008 ••••• 

gol~t~mada~ s~a İzmir meb'u ~~';in eden kıymetli bir nokta olmuş lniçre' de (;OETI ı~;.4, '\L'\1 • L' N 1 VE R S 1 T E LI B R E • ı 
Su Va"sıf B. bana şu beyanatta L"k' kadim comiyoıinin oynadığı f a ın muamele vergisi yüzünden E U T 
bulundu; evvelki seneye nispetle bağırsak ih- R Y H M 1 E 

"- C. H. Fırkası, mensubu racatı yüzde kırk kadar azalmı5tır. Yeni ve bedii hırtkitı bedeniye sın'arinin illt tem<ili bu~On 
olduğu azasının, doğrudan doğ Başlıca alıcılar Amerika ve Almanya 'aat 18 de matine olarak , 

k d ı 'k d ld - dır.,, FRANSIZ TiYATROSUNDA verilecektir J ruya ya ın an a a a ar O ugu 3- Dün sanayi birliğinde toplanan 
idari ve siyasi bir teşekkü!dijr. mensucat faorikatörleri heyeti umu- ikinci 'e son temsil önUmüzdelti çarıamba günü saac 1 
Bütün bu heyetlerin intihabı Jıiç miyesi, dahili sanayiden 931 senesin lliletler için tiyatro gİfC~inc müracaat. 
bir taraftan namzet gösterilmi- den itibaren muamele vergisinin dahi --

b . d 11 sanayiden kaldırılacağı h>kkmda • 
1 

. • 

yerek gayet ser es hır tarz a Maliye vck!!etinden g•.'.·~ tebliği ~l Halk Tasdik ve Teyit Etmektedir kı: 
cereyan edecektir. kıslarla karşılamış ve hukilmetın IT'il 

Müfettişlik ve mutemetlikle- 1i ;anayie gösterdiği bu canlı alakaya "Seall filmin muvaffaklyetl, resmin parıalt 
rin miilga olduğuna göre bu b.irlik namına te~e~kür telgrafı keşide ve ziyadar olarak lraaalne pek sıkı 
serbes intihap neticesinde t·!- sınc k.rar vermıştır. Bundan haska, ite b d 

teşviki sanayi kanununun tatbikatta sure mUna.-e attar ır ,, 
şekkül edecek olan vilayet he- E EDq 
yeti idaresi doğrudan doğruya ~~~~:~ :~~~~~~~:ı::::;~~~~~ Gi~~~~ HN~MAN -GOEHZ EHNEMAN- GD llJı 
fırkamızın mümes~ olacaktır. odılen mevaddı ıptıdaıyenın gumruk-

~;~~~:r?ı1:~~~ae:ı: ya;ac:~:'.e :~k!~~~~~ı~~~ f~~~~nm~~~!':ıa~:~:~:; Mülle~il Fabrikalar dülle~itFabrikalar 
h l olduğu ileri sürülmütşür. Neticede. · 

Fırkamızın nahiye ve ma a - fabrikaların sermayelerinin mtihim Müessesenin 'incma mailaaları, Fenni ea •on terakki ve ıcUmUlttın•0 
le teşkilatı azasile görüşmek i- bir kısmının muattal kalmasına sebe- bir nllmune•i olup r.,ıai fevlralldc bir vuzuh ve pırlıldıklı aksetti!"" 
çin salı günü Milli sinemada bir biyet veren bu vaziyetin ıslahı için melı:ce ve bu hususta em11ltno ezber cihet faile bulunmıkrıdır. lştr tıuou 
toplanma yapacağız. Bu içtima- hükumetçe musaddak muafiyet liste- takdir ettiklerlndtndir ki atideki sinemalar. fllimltrini 
da karar verdiğimiz esaslar için !erine tebliği ve bu suretle bankalar- E R N E M A N f( ıı 
de fırkamıza kaydolunacak ve dan kredi mektupları almağa lü•um Mıi:lııeılle lrae etmektedirler 

m çam devirmek te bir ihtısas kadın seviyorum ı.. 
işidir, onu herkes yapamaz, ve ti .. 
bu acemilikle ters indirdiği bir Buı bir kocanın, kansına kar 

Genç kadın, sonra ilave et-

darbe ile çam dalı fırlayıp ağ- şı yaı:ıac~ğr küstahlığın son de-
zına gclmi,, bu çam caki çam- recesıydı. . 
lardan olsaydı bardak olur ve a- Bu cevap, genç kadının hıç 
fıra gelmekte bir mahzur ol· beklemediği bir cevaptı... . . 
mazdı likin bu çam yeni bir Eğer o zamana kadar sınır
çam oİduğu için arkadaşın tak- lerlne biraz ·hakim olabilmek 
ma dltlnıl. kınmf 1 kuvveti varıııa, onu da kaybeden 

Bu kazadan dolayı beyanı ta- •kadın, k_e~~ni bilmez bir halde 
ıi~t edw, .ı.emterlne ittirak ey k~tu, bır gor.de b~lunan taban
lerim. caıyr atar~ A?i bı~ hareketle 

kocasının üzenne bir el ateş et
Bul onlan kaldıralım! ti .. 
Bazı ıey1er var lı:i. biz onu ya- Patlıyan tabancanın, boşa-

pamayu, onun lçla de zıddını nan kurşunu, bereket versin ki, 
yaparız.. . asıl hedefe isabet etmedi. Ora

Bwı.u teh:zıil için bir fıkra yaz da bulunan piyanoy~ geldi. 
mıştım. Sin nakledeyim: Kocası, artık yenndi!'!l kalk-

Birisi işinin başına geç gelir, mrş, hiç bcklcme~iği bu .vak'a 

ak 1 d k- cıkarmrş karşısında hayretınden hır şey 
şam an a er -· • , d'' .. 1 Bir gün müdürü dayanamayıp ıışu?emez o m~ştu. . . 

sormuş: 

- Kuzum efendim. Neden er 
ıı:enden çıkıyorsunuz? Hemen 
.:evap vermiş: 

- Efendim, sabahları erken 
ı::elemiyorum bari akşamları er
ken ç~kayım dedim de! cevabını 
vermış ... 
Tıpkı buna bem:er, Kadıköy 

otobüslerini azaltmak i'Stiyorlar 
mrş .. Köyün sokakları dar di
ye .. 

Evet sokakları genişletcm\yo 
ruz bari otobüsleri kaldıralım! 

Bır zaman boyle geçtı.. İkı-
si de ayakta, biribirlerinden u
zak olmakla beraber, kanır kar
şrya biribirlerine bakryorlar
dı. 

Kadın, her halde yaptığ r ha
reketin fecaatini ancak şimdi 
anlar gfüiydi .. Kim bilir neler 
düşünüyor, ne kadar azap his
sediyordu.? 

Bereket versin ki, kurşun 

isabet etmemişti. 
İsabet etseydi, ne olacaktı? .. 

Kocası şimdi ruhsuz bir kairp 
halinde yere yığılmış, o da bey
hude göz ya~ları ile bu ölünün 

FELEK ba ı ucunda, kendini eli tev-

,~iilm&JliiiiiiEi~
~ Bes hasla var l 

E'tem JZZE1' 
Dedi. Bekliyordu ki, çılgın tı. Sorguma cevap vermedi, ya 

bir sevinç içinde yerimden fırla ne demek istediğimi anlamadı, 
vım, hemen aynanın karşısına yahut ta şaşırdr kaldı. Tekrarla 
kosayım, kendime bakayım ba- dım: 
kayım: - Cahid.in ne kazandığını, 

- Ooh .. Ne güzel.... nasıl geçineceğimizi öğrenmek 
Di) eyim, Geriye dönüp onun istiyordunuz. Söy~e~im~., .~n~.a~~ 

boynuna sarılayım, hiç olmazsa tım, fakat ne duşundugunuzu 
- Cok te!jekkür ederim . . . izah etmediniz. Bu mücevher 
Dey'e bir şey söyliyeyim. Hal ıandığt mı suallerimin cevabı 

.ıuki, o öyle söyler ı;öylemez, oldu? .. 
ben: Cevabını beklemedim. Bey-

- Cahit hakkındaki uzun nimde kasırgalaşan bir hisle ye 
sorgularınız bunun için miydi?. rimden fırladım ve yine bu kasır 

Dedim ve .. Cok acı, çok istih ganın savruntuları içinde deli 
faf edici bir tavurla hunu sor- gibi oldum. Yerimden kalkar 
dum. Yine kaslanm catılmıştr .. kalkmaz ilk sözüm: 

·m sertleşmişti.. Yanakla- - Pa_a baksanıza ba11;a, Ben 

- Bilhassa zevcesine hiya
net eden bir koca ile, 'rncasrııı 
kıskanan bir kadın varken .... 

Bu genç kadının kocasına 
olan derin muhabbetini göster-

. d ? mıyormuy u .... 

Kocası, ibuna memnundu. 
Piyanoyu göstererek dedi 

lri: 
- Bunu tamir ettirsek .... 

Mektepliler müsabakası : 
........................................ 

Fesih kararı 
80 inci hafta ikinciliğini Da

rüşşafakadan 134 Ahmet Naci 
B. kazanmıştır, yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim haberi 
şüphesiz S. C. Fırkasının fesih 
kararıdır. 

b . . bırakılmaması ve milli istihoalitm in ELHAMRA Slnemuı 1 mıltine ANXARADA ) bizimle bera er çalışmak ıstı- kitaa ug' ratılmaması hususunda İktı 
b .. · k d 1 · ' GLORYA TÜRK:OCAC!) •iııema,ı ~ •akio< yen utıin ar a aş ara samımı sat vekaletinin nazarı dikkati c•lbe- • • • 

bir kabul ve alaka gösterilecek- dilmesine karar verilmiştir. ARTISTllC ,. • • A-.ıKAR0ADA ) 
--·- ŞIC KL P ) 
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Maarif müsteşarı geldi 
Maarif müsteşarı Emin Bey 

dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Emin Bey Edirne kız Li
eesinin resmi küsadında buluna 
caktrr. 

Hıl11ı nizam ıetırllaıe•loden nııl 

onu Yenikapı yirmi dokusu Çar

lıdıkıpı ve 51 i Sımatva i•kelele
rinde olmak üzere mttsıdere edilen 
cem'an 74 çeki meşe Ye 16 çeki 
gür~en odunu 7-!i-930 pııar günü 
ihıl ! edilmek tir.ere müzayedeye 
çıkanlınııtır. Taliplerin vevml me•
kurda ;aaı 1lçte Oefterdarlık bina· 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

- Katiyen böyle bir ıeye ih
timal yoktur. Gan Hz, evvelce 
lstanbulda bulundukları esnada 
mücadelei milliyeden ve daha 
doğrusu Anadoluya ayale bas-

ASRJ • • • 1ZM1RDE LALE • 1 • 1 
Aarl tabiat !Pıı, lı:1talo&, Miı:dlri mallyıı ,.. bütün mı!Omst, ZEISS 
llON acıntuı "' 'fllrlı:lye ltla ıı:onHsloner n Deporlt<r ~ R~f • 

TENBERG ıarafuıdan verlllr. bıanbu~ Dllıiuıde Han 24 '.l. 

................ ıııiıPoaiiiİt.1İıııllı:iuit111iiumlml4İİllll ................ -e-~ 

tıklarından itibaren te§ekkül e- MAjlIC SINEMASINDA 
den ve müdafaayı hukukun mev MYRNA LOY tarafından 
ludu bulunan C. Halk fukasma ıemall edllen 
tarihen merbut olduklarım ve Ş E H V E T J( A D 1 f'l 1 
nihayete kadar merbut kalacak tıaıamen tö:ılO. ve f&ridı lilm 
]arını sarahaten ve alenen be- K!!rHlmıkte ve 
yan buyurmuşlardır. Benim şah Viyonı . operuı m;fhur tenoru 
si kanaatim, nihayete kadar AL~RED . PIC::CAVER 

Doba ve güzcllltl ıdbanle h•; 
umandan daha pırlak olan koıııed 
Franıez şttrektsından rnethu' 

MARİE BELL 
Önllmilzdekı Puşen he a~~aın• 

Asri Sinemada 

F 1 c;·dA•kR o 1 
muazzam fi!mınJ~ ı.::or necekr~r 

Zahiren demokrasinin teka- <ındaki ihale komlsvonunı milra· 
mülü icaba tına riayet maksadi- 1 _c_11_ı_la_rı_. ---------
le teşekkül· eden bu Fırkanın! Dr HORHORUN•ı 
erkanı kendilerine iltihak eden, • 

Halk hrkası ile beraber buluna- L:OHENGRIN ıle LES MAIT
caklar1dIT. bunun hilafına hiç RES CHANTEURS DE NU-
bir vaziyet ve ihtimal varit ol- REMBERG,de dinlınmtkıedir 

d - k . d . ,ıııııl 
ma ıgı anaatın eyım.,, ••••••ıııııııııııııııııı ı ıııııııııııı1ııııı.. ..ı111111111111111111111111111111111 ıı ••::ııllli!' 
T kk. fı k ? 1 111111111111111111111111111111 ••••• ,. ~································ ~= ere ıperver r a . :: ~: 

Sabık Terakkiperver C. fırka 
sı erkanından Kazım Kara Be
l?LJı?ıi:;ıs llll?>jUV uos UJUl?Slld J!>j 

~~ .ANADOLU ~~ anasırın takındıkları miişevveş 
vaziyeti görerek ve C. H. Fırka 
sına muhalefetle bu fırkanın bil 
fiil başında bulunan ve mübec
cel Cümhuriyetimi zin ban;si o
lan Gazi Hazretlerine muhale
fet etmiş olacaklarını anlı yarak 

1 
fesih kararını vermişler, ve gös 
terdikleri bu basireti siyasiye 
noktai nazarından hence şaya-ı 
nı tebrik örülmüslerdir. 

Frengi BelsoğukluQu 
Tedıvihane•i Beyoğlı• Tnkatlıyan 

yanında :\lektep ookak ·o .. 15 Tel. 
J 1 ::i2 muayene htr gi!'l ~•baht n 
akş·ıma kadar. -----
Dr. Taşciyan 

Zührevi hastalıklar teda,iha
nesi Eminönü ;\lina,yan ccza
ne-i har-ı <oka.ıtınd:ı No .ı. 

ti münasebetile eski fırkayı ih
yaen yeni bir fırka teşkil edece 
ğini bazı gazeteler yaz1yordu. 
Ali Bey bize bu hususta da de
mistir ki: 

- Terakkiperverlerin böyle 
bir teşebbüsünü varit görmem. 
Bu mesele hakkında fazla malfı 
matım yoktur.., 

::: ... ~ :: ~= 
55 SiGORTA ŞiRKE 'l ~~ 
:: ... : 
:: TOrklye it Bankaaı tarafından teşkil edil nlştır 
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:: Yangın • Hayat • Nakliye - l{aza • Otomobil - m ::ı" ııl'Y ~ ~i 
:: mallye Sigortalarını .taba! eder. ~i ·- ... _ 
:: Adree: 4 llac11 Vakıl lıaa lıtanbul ~: :: ... _ 
:: Telefon: letaabul - ll.11 Telgraf: lmıtv~ı 
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ya, kö~ke, karyolaya, yatağa, ~u dı. Yalnız Paşa değil, mide ve kıllı insanın isbata mecbur ol- dayım!.. verecektir. rtı .-e 
radaki gardıroba, hatta şu çek- para ... diye biribirinin başını duğu şeyi yaptım. Size anla- - Ben kendimi burada bir eş Hele, bu noktada kızdı 
mecenin içindeki mücevherleri- yemeğe başlayan dünya insan la mak istiyorum ki, ben satın a- ki ya inine düşürülmüş aciz bir bağırdım: ııııı 
nize filan benziyor mı yum?. nnın yüzde doksan dokuz buçu lınmam. Ben eşya değilim. Ben kadın halinde görüyorum.. -Kuzum, siz izdivacı ne 

Oldu. Arkasından yine sav- ğu bile beni bu halde görünce pırlanta değilim. Ben yalı deği- - Reddederim... nediyorsunuz ki ... 
j nık bir deli gibi göğsümdeki onun gibi: !im.. Ben otomobil değilim. - Reddedemezsiniz. Böyle- Soğuk kanlı ıkla: 
kulağımdaki, parmağımdaki, bi - Deli!.. Kalpler satılmaz. Hisler şatrl- dir, böyle yaptınız. - Para... d ı:I1. 

1 teklerimdeki o pırlantalı, elmas Derlerdi. Fakat, ben: maz. Bunu bilmeniz lazım. Gö- - Yanlı§ düşünüyorsunuz. Dedi. Dehsetli kız ı · ııııt11• 
lı, incili mücevherleri birer birer _ Deli değilim!.. rüyorsunuz ki sizin bütün ser- - ~ksine Ç-Ok doğru... - Bakın .görüyor .111.u~ 
çıkardım, topuklarımın altına Dedim ve .. Paşa ile aramtzda vetiniz bile benim küçücük, fa- - Ben, mantıkın sizin için hala para .. Derdinde_s_ınızi!·· r: 
attım. · uzun bir münakaşa geçti. o: kir kalbimi satın alamıyor. Bü- emrettiği bir izdivacı yaptım! 1 - Gyayet tabii degıl rt1 ııgııı', 

İyi hatırlıyorum: Hele, 0 boy _ Delisiniz.. tün dünyanın servetini de ken- - Demek, sizin mantığınız. rasız hic; bir şey olnnyac 111ıı ~ 
numa ilk önce taktıg' ı her tane- Demekte ısrar ediyordu ve ... dinizinki gibi bilseniz yine yet- bir kadını zorla eve kapatmayı 'ı h~~ biı: şey yap.rI?mıE:acat;ıı~itı~r, 

mez. Satın alabildikleriniz, sa- emrediyordu. • nnm de onun ıçın. n bir 0 , 

ski flınd1.kb büyüklüğündeki inci Bana Bçrkrşıyorduk: d l'l tılabileceğini zannettikleriniz - yanlış anladınız. Mantık den en yükseğiı:ıe kadar1;cııl5 ;; 
0 yeyı en de ilk önce boynum - unu anca e 1 er yapar. zaten insanlıklarından ayrılmış sizin ancak benim gibi bir koca 1 lim ekmekten hır otu.ru ,, r~r 

dan nefretle çıkardım: Bu mücevherler bir insanın tar olanlardır. Fakat, ben onlardan ile evlenmenizi emrederdi. Gü- kem leye kadar hangı şe 
- Paşa, senin bu incilerin trsınca altındır. Akıllı bir adam değilim. Ben, ancak kalbimi ver zelsiniz. Akıllısınız. İyi yaşama sız?.. . 

111
i'· 

mücevherlerin benim icin bir di nasıl bunları ayak altı eder ve diğim adamla yaşayabilirim. Si- ya layıksınız. 1 _ Saadet te para ıle 
!im ekmek yerini bile tutmaz! .. böyle öteye beriye atar!.. zinle değil. Bunu aklınıza ko- _Bunu düsünmek bana ait- - Evet... ·ıe ı:ı1i'' 

Diyerek yere attım ve .. Ka- Bu noktayı, çekişe çekişe ko- yun uz!.. tir · 1 _ Sevmek te para 1 

tır katır o inci taneleri ayaklan nustuk: Ve .. Bundan sonra o bana söy .::_Yanlış düşündüğünüzü an-. - Evet... ·ıe rııi•" 
mm altında ezildi, parçalandr, - Paşam siz bunları bana ni- ledi. Ben ona: !atmak istedim. 1 -Tatlı söz de para 

1 
.1 

dağıldı! Büyük bir şaşkınlık çin veriyorsunuz?.. Beni satın _Hata ediyorsunuz. Ben sizi -Yanlış düşünebilirdim. Ken - Evet... bÖ} 1e tr 
içinde yerinde hcıykel gibi do- almak, beni de böyle bir pırlan satın alı:~uyorum .. Kocanızdan dim iı;in en do~~u idi.. . . . 1 ~en ~ordukça, 01 ~acevııP '~ı nup kalan Paşa o zaman bana, ta gibi kendinize mal etmek beklediğımz şeylen yapıyorum. - Fakat, bu ızdıvaç ııızın ıçın k~lıme ıle ve ısrar _ k '!ib' 

- Siz delisiniz!.. için değil mi?. - Siz benim kocam değilsi- en müsait izdivaçtır. Mantık, 1 dıkçe aklımı oynata~a 
Dedi. Sesinde acı, hakikaten Dedim. Ve .• Devam ettim: niz. Olamıyacaksmız 1.. akıl, fiki:r, zeka daha ne varsa 1 yordum. / Ritmedİ) 

- Ren deli deiilim. Her a- - İ te kocanızmı ve karşınız bunların heos; bu iznivaça h:alc 



ı Tiyatro - Sinema 
--~~~~~~~~~~--' 

İs.B. Darülbedayi 
tem•lllerl 

Salı ünü •k · 
amı ,,.t 21 ·30 ISTAHBUL BUflllYf.SI 

~i1~~:
1

,::~.~~~ ij LJU ~ij 
Venedık ili! 

taciri 11111 Koınedi 5pcrde 
Yazanı W. 
Shalı:espeare 

Tercüme eden: 11111111 M. ~tikrü Bey 

Pangaltı sinemasında ~alı günü 

akşamı 

Şevki bey temsilleri 
Sabık darttlbedayt san'atklrla· 

rından Kınar Hanımın iştlraklle 
Sefih bir peder facia 5 p. Danslar, 
varyete. 

Ferah Sinemada 
Bu akşam birinci defa lttanbul 

Kadısı Sahir opereti vı sanaıitr 
Fahri Bey cambu heyeti, sinema 

Bu aktım Millet Tiyatrosunda 
:-iışiı Bey ıemıllleri Otello dram 

ılıı perdı ikinci temıil gayet gü· 
IUnçlü lı.omedi Qcl Beyim siaemada 
•ihirbaz 

Kadıköy SUrıyya Sineması 

AŞK ALEVi 
Vııma Ban'ıci vı Ronılt Kolmaa 

tarafından 

Zayi : Tatbik mühürümü 
ıayi ettiğimden yeni mühür 

YaptıracaRtın. Eskisinin hükmü 
Yoktur. ADRES : i\Iahmutpaşa 

Necip Efendi sokak 

16 numarada Aptullah 

Kadıköy 2 nci iulh hukuk ha· 
lı:Jmıttındeo: Kızılıoprakıa cami so· 
kajl;ında 21 numaralı hanede mukl
ıne Hakkı paşı kızı hasta Seniha 
hanunın hacrine ve mumaileyhının 
uınur ve bususaıını tıdvir ve ka· 
nunen anı temsil etmek üz" zevci 
llıutekıidinl askeriyeden kaymakam 
alı:i[ beyin vui ta)'inine karar verll
d!ği Vt keyfiyeti tayine her alili
daranın tarihi lltndan itibaren oo 
gün içinde itiraz edebllece~ lltn 
olunur. 

İstanbul Ticaret mü
dürlüğünden: 

Tevblden teşekkül etmiş olan 
'1'.lavna Te kayıkçılar) cemiyeti da
hili niumnameslni tetkik ve tanzim 
•tmck ilz"e 26-11· 1930 çarşamba 
~Ünü saat on üçte Galata rıhtımında 
•ski liman dairesi binasındaki cemi· 
Yet merkezinde içtima edeceği al!· 
kad•rana illn olunnr. 

Beyoğlu dördlincü sulh hukuk 
llııhkemeslnden: 

Kasımpaşada yeni çeşmede atlı· 
illa taşında 1 numaralı hanede sakin 
1ken 1 mayıı 19JO tarihinde vefat 
•den Mehmet Hurşit efendi namına 
diğer ( Mehmet Kalfa ) nın tere
kesine mahkemece \azıyet edildi· 
ltinden tarihi il!ndan itibaren esbabı 
tııaılup ve alakadaranın BiR AY ve 
l'eresenln Üç ıy zarfında Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkemesine 
~cutları lüzumu llln olunur. 

2 asırdanberi maruf 
k lhlis 7.eytin vığından mamul iki 

1 •ın1ma (1 im Cemal Zade) sabun· 
;r•nı sıhhat ve menfeatlnb için 
k "ma kullanınız. Toplan ve pera· 
•nd• .\<ma Altı No. 77 

:o.ilLL!YET PAZART~SI 24 TEŞR1NISANI 1930 

Bilmecemiz Türkive iş Bankası Binek kanıyonef i ınünakasası 
Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden: 
Bir adet binek kamyoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya 

~o!1muş~~r. Talipleri!1 ~eraitini Öğrenmek Üzere her gün, münakasaya 

1
1
1 ıştirak bıçın ?e .. yevmtı ıhadl~ olan

0 
3 kanunuevvel 930 tarihine müsadif 

çarşam a gunu saa on ortte efterdarlık binası dahilinde müesse
ı::"fı ;k:tısadive mübayaat komisyonuna müracaatları. 

bllmeuml:ıln halledilmtı 
şekli 

1 ! 8 4 s 6 7 8 il 1011 

1 -= - 1. - -1= = :::. ---. -~-- - -_,_ ı•·-· · --
---· 1 ı _ı 
-==·ı=ı· -• • 
!-·~=- - - 1 
ıı· ·1~gün'i;:llrnnenıiz -· Çocug'"' un en iyi arkadaşı 
Soldan sağa ve yukardan aıpğı: 

ı - çuvaldızın büyüğü (3) kumbarasıdır 
Garaz (3) Duman (3). 

2 - Fiil (2). Su akan delikli 
taş (5) :N"ota (2). 

3 - On paralık (7). 
4 - Mahal (3). Göl (3). 
5 - F:rratla Diçlenin çocuffe'u 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 
Cinsi aşağıd•ki lisıcıle vazılı 18 kalem erzak aleni mtiııakas. ile alına· 

caktır. !\lünakasa ~1'1 ~ tl ı dlnci seyyar jandarm• alayında 10 12 930 tarl· 
hinde yapılacaktır. :)lrı~ amc t;edikpaşada jandarma imalathanesinde mcv· 

Sin (3) Geyiğiyle meşhur bir 
nehir (3). cuttur. 

Tahmin l\lıktarı HcLer o,, ?,5 temi 

nntı muvak· 
kate ınıktarı 

Cinsi erzak :\c suretle mü· 
6- Öne doğru (5). Devam 

ettirmek (5). kıymeti kilosu nal.asaya vız· 

olundu~u 
7 - Bir şark kumaşı (3). As- Kilo G 

lan (3). Keder (3). Lira K. Ku. S 
7 

LirJ K. 
8750 

8 - Bir nevi toprak (3) ne-
3200 

sil (3). 

12sooo 
80000 

556 25 
240 
105 

Arpa 
Ot 

Kapalı zarf 
Aleni münakasa 

9 - Haciyvadın arkadaşı (7) 
Zekesi. 

10- Duvar, (2) Olgunluk(&) 
1'IT ota (2) 

11- Duman (3). İslaklrk (3) 
Sada (3). 

1 laliç iskelelerinde mazbut 404 
adet kayın varil tahtası 48 gürgen 10 
adet ınefe 649 çam kerestesi ile 7 5 
adet kayın küreklik bin adet kestane 

çubuğu 8 çeki kayın 3 çeki meşe 5 
çeki kocıyemlf odunulci cem'ean dokuz 
kalem orman emvall IO·l'.!-<l30 
çarşamba günü ihale edilmek üzre 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

izahat almak isteyen taliplerin 
orman müdüriyetine ue yevmi ihale· 

de de saat üç de Defıerdarlık bina· 
sındaki ihale komlsyonua müraca
atları. 

Liseler mubayaat komisyonu 
riyasetinden: 

l•tanbul erkek lisesi pıınsiyo· 
nunda yapılacak inşaatın kı\ııu

nueY velin 7 nci paırnr günü saat 

dörtte kapalı zarf usulile iha
lesi tck<trrür etmi~tir. Talip olan
ların tekliflerini Galatasarayda 

komisyonu muza vermeleri, şe· 
rait ve keşillcri görme~ için 
lstanbul erkek !besine müraca
atları. 

Bilalia~ıner ~alosu: 
l lilllliahmcr menfeatiııe her 

sene verilmekte olan kışlık balo, 

bu sene de kılnunueYvelin 1 Sel 
per~cmbe günü akşamı Tıırku

vaz salonlarında saat 22 de ve
rilecektir. 

Balonun geçen senelerden da
ha mükemmel olma;ıııı temin 

için dahiliye vekili Şıikrii l\ay:ı 

Beyefendi hazretlerinin riyc.;:ti 
rnuhteremelerinde teşekkül eden 
hey'cti tertihiye şimdiden faali
y~te başlamıştır. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrencl hastalıklar teda
vi hanesi. Karaköy Topçular cad
desi 34. 

1400 

584-0 
ı li9.5 
112~ 

625 
10000 

4-00 
1520 
300 
396 
170 
390 

1125 
742 50 
750 

124J 

56000 
73000 
11300 
ı;oo 

5000 
5000 
4-000 
4000 
4000 
SJOO 
1700 
800 

150000 
3000 
1000 

'.?500 

2 50 

8 
1.'i 
fi(i 

l~ 50 
20 
ıo 

38 
7 50 

12 
10 
65 
o 75 

24 75 

49 7'i 

438 
l "" 
_, 
44 
47 
75 
30 

l 14 
22 50 
.10 
13 
29 
84 50 
70 
56 
93 25 

Saman 

l•'.kmek 
Sığır eti 

Sado yağ 

Bul,:ur 
Kuru fosulya 
"oh ut 
Pirinç 
ı:crciınek 

Pııate s 

Kuru so~an 
Sıhun 
O.:lun 
Kuru Ur.Um 

Şeker 

Gaz y•~ı 

" .. 
Kapalı zarf 
Aleni suretle 
.. .. 

.. 
" " .. .. .. 

.. 
" .. .. .. .. 
,. .. 
• " 
• " 

Tütün in~isarı uınunıi nıü~irli~in~en: 
756 : 

95 : 

IOJ : 

Parça ta h ta : 
Dırck: 

cb"adı 

25 X 2. 5 X 4 
I5 X ı5 x .ı. 

Tabın kiri~i 1OX15 X 5. 

S4-I- : Dö~cme kiri~i 5 X 15 X. 4. 
idaremize muktazi nc\i \'C eb'adı yuknmla gösterilen kereste 

ve direkler pazarlıkl:ı alınacaktır. Talip olıınların yüzde 7 1 / 2 te
minat akçde rılc b~ralıcr ( 1 kanunuevvel 9JO) pazartesi günü saat 
11 de Galacuda mübava;ıt komisyonuna mliraCa'ltl:ırı. 

llJon Karaiıisar encümeni ~aiınisin~en: ------Yukarı Pazar c:ıcitksindcki klisa arasm:ı in~n olunacak mckteo 
inşaatı 20 teşrinb.ı ,. i ı).30 tarihinden itibaren 9 k:lnı.nuevvcl 930 

tarihine mlisadif salı l' . ınıi s ıat on be~te ihalci kat'i}c>i icra kılın
mak üzre 20 gün mlidJetlc ve kapalı zar[ usulil~ mıi n :ıkasaya 

konulmu~tur. Talip olanların mezkur günde Yilayct daimi encü
menine \'C ~craiti anlamak istcrenlerin on lircı mukabilinde proje, 
şeraiti inşaiyc, münakasa şeraiti ye mukavele suretini haYi dos· 

yayı almak için encümen lıa,k:ltipliğine müracaatları ilan olunur. 
- --

~rl 1 VilaJeti ~ainıi euciiınenin~en: 

SEVRİSEF AIN 
Merkez acenta: Galata küprü 

B&şındıı; Beyoglu 2362 Şub! 

ocentesl: Sirkecl'de Mühürdar 
zade hanı a!tındL Telefon lst 
2740 

Mre ~ ls~en~eriJe 
~ustası 

( lzmir) vapuru Salı 
2 5 teşrinisani 

soat 1 O da Galata rıhtımın· 

dan kalkarak çar~amba sabahı 
lzmire varacak o glın 16 da 
lzmir'den kalkacak Pcrşembt! 
sabahı Pire'yc. cumartesi sa

bahı lskcndcriyc'ye Yaracak· 
cır. bkenderiye'dcn Pazartesi 

15 d' kalkacak Çaı~amba 
g-linü Pire'ye u/(rnyarak Per· 
şcmbe günü ltanhul"a gele
cektir. 

ISKE. DERIYE'DEN aktar· 

ma PORTSAIT için de t:~ya 
kabul olunur. 

Trabzon birinci 
postası 

(CÜ.\1HURIYET) vapuru 
25 · teşrinisani Salı akşamı 
Galata rıhtı!llındın kalkarak 

Zonguldak, ine bolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rl:ı;e'ye 

gidecek ve dönüşte Surmene, 
Trabzon, Gürele, Girtsun, 
Ordu, Ünye, Sıımsun, lnelıolu, 
Zonıruldağa utrayarak gele
cektlt. 

A yYalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 25 tc~rinisani 
salı 17 de Sirkeci rıhtımınfaı 

kllkarak Gelibolu Çanakkale 
Kiiçükkuyu, Edremit, Burhani· 

ye, Ayvalığ'a ı;ldecek ve dü· 
nüşte mczkfır iskelelerle bir

likte Alıınolu~·a uğrayarak 

gelecek lir. 
Azimctte Gelibolu için yuk 1 alınm a z. 

ıı Kost ıi m 
-t6 Elbise 

32 Kaput 
2 Yeldirme 

~eyrise fain idaresi hademe
lerile tahsildarlarına yerli ku· 
maştan yaptırıbcak cins \'C 

adetleri yukarıda yazılı 
dört kalem elbise açık eksilt

me ile ihale edilecektir. Şart

name Ye nümuneyi gö rmek 
iizre her gün \'C münakasaya 
iştirak etmek üzre 1 S birinci 

teşrin 930 tarihinde yüzde 1 
on depozito akçalarile Jeva -

ztm müdLirlüjtıine nıüracaatlıırı . 

-Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı ................ , .................... -.. 

2000 M 3 çam tomruğu kapalı zarfla münakasası 8 · 11! - 930 
pazartesi günü saat l :> te Ankarada devlet demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin Teklif mektuplarınını ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kRtipliğine vermeleri Jazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on Ura mukabilinde Ankara 

ve 1 Jaydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Hareket ve llasılar Reisliğinin hasılat kısmında münhal beş 

memurluk için 27-11 -930 tarihine müsadif per~cmbe günii llay

darpaşada har~ket ve munakalat mektebinde saa~ 14 de müsabaka 
yapılacaktır. 

1 - Müsabakaya iştirak edeceklerin Türkiye cıimhuriyeti tab' 
asından olmaları Ye ı 9 yaşından dun ve otuz yaşından fazla bu· 
lunmaması mc~ruttur. 

2 - Mtisabakaya talip olanlar 26· I 1 ·930 tarihine kadar An· 
karada devlet dcmiryolları id:ırci umumiycsine ve llaydarpaşada 
işletme müfettişliğine poli sçe musaddak büsnühalşehadetnamesi, 

hüviyet cüzdanı, askerlik vesikası, memuriyeti ,-abıkası, derecei 
tahsili mü{ir Yesaiki raptedilerek istida ile müracaat eylemeler! 

hizumu ilan olunur. 

* 
1460 M 3 muhtelif kerestenin kapalı zar!la mlinakasası 8-12-

930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

Milnakasaya iştirak ~deceklerin teklif mektupbrını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kati . J:p;ine 
vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde An~arad 
ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • • 
500 ton gürgen 500 ton çam odununa kapalı zarfla münab· 

saya konmuştur. i\lun.1kasa 15 - xıı - Q30 tarihinde paır.artesi ı:ıinü 
saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu,·ak 

kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar nıünakas:ı hoF 
syon kt•iplij!;inc vermeleri lı\;.:ımdır. 

Talipler mün l kasa ~artnamclerini 3 lira mukabilinde AnkaraJ 
\'e Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik cdcbilırler. 

• * * 
Jlaydarpa~a l'Şya tahmil ve tahliyesi kapalı zırfla münak:ı.ayl 

konmu~nır. 
'.\hinak,\>a 8-12-930 pazartesi günü saat 17 de An karada llev· 

let deıniryollan idaresinde yapılacaktır. 
\liinakasaya iştinık edeceklerin tekli[ mektuplarını ve mııvak 

kat teminatlarını aynı v;undc saat 16,30 a kadar mıinııbsa kom· 
\'Onu k 11tipl'!!;ine \'ermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini beş lira mukabilinde o\nkara.· 

va Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebili rl er. 

• 
Cnata ve vid:ılıırın kapalı zarfla mliııakasası 29 12 ıı:ıo pazar 

tesi günıi .aat 15 te Ankarada devlet denıiryolları idaresi de ya· 

pılaca ktır. 
Münakasaya i~tirnk edeceklerin teklif mektuplarını \'e muYakk• 

teminatlarını ayııı guııdc saat 14,30 a kadar l.oın isyon katipl.ğin 
vermeleri l~zımdır. 

TaLipler münakasa şartnamelerini on lira mukabılindc Ankar, 
ve Haydarpa~ada idare veznesinden tedarik edebilirler. 

"' i< * 
Samsun poz bülti!!;ll erzakının kapalı zarfla mıınab>aq <l· 12 

930 sah günü saat 15 te Samsun işletme mufctti~liıtindc y:ıpıh 

caktır. Taliplerin muııahıısaı a i~tirak etmek için nıurnlJ..rt te · 

natlarlle birlıkte Samsun i~letme müfettişliği cncıınıt:nine aırıı guı 
sJat 1-1-,30 a kadar müracaatları. 

Şartnameler üçer lira mukabilinda Samsun, Haydarpa~a ,.c Ar 
kara veznelerinden iedarik olunur. 

• * * • 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münal::ı,aıa kuıınıtı~tur. 

'.\lünakasa 8-12-930 pazartesi günıi saat l 6,3U da .\nk:ır:u' 

Delet Denıiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup:arını \C ıı.ı ,.,.k 

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar l\liinak:ısa l o;ı s 

yonu katipliğine vermeleri lı\zımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira ınukabilindc Anl.a 

nda ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edclıilirlc• . 

* 
.,, 

* 
Haydarpaşa ve cıvarında mukim demiryollar memurin ve mü 

tahdeminin muayene ve tedavileri zımnında her ı:ün gide.:e 

doktorlara kiralanacak otomobil için yapılan muııaknsaya i~tira 
eden talipler tarafından tekili edilen fiatlar haddi itidalde görlı 
mcdlğlnden işbu münakasanın 27-11·930 per~emlıe p;unll yenide 

icrası takarrür etmiştir. 

Bu işe talip olacak otomobil s~hiplcrinin hktnıc mulctti<li 

kaleminden tedarik edecekleri ~armameyı okııyıırak yevmi mc 

ktırda saat on lı~~tc l l:ırdarpa~a.la icra cdilc,ek miıırnke ll' 

yüz lira temınal akçaşını h:imil oldttkl:ırı halde i~tir:ıkle·i il:\ 
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iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhtelif şubelerirıde kesbi ihtısas 

etmek Üzere vPkalet hesabına memaliki ecne
biyeyP hilmüsabaka «21» efendi izam edilecektir 
Bu ef endileriıı kesbi ihtisas edecekleri şubelerin 
tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
A- Türkiye ciimhuriyeti tebaasından olmak. 
B -- Yaşı otuzdan fazla olmaınak, 
C - Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
D- Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter-

likten musaddak bir kefaletname vermek, 
E -J\ilüteehhil olmamak, 
F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei shıhiyede 
tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
G - 1'ahsil müddetince askerliğinin tecil edil

diğine dair mensup olduğu askerlik şubesiııin 
vesikasını haiz olmak, 
H - Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
2- Yukardaki şartları haiz olan talipler müsa

bakaya girmek Üzere istida ile Vekalete müra
caat edecekler ve Vekalet talipler arasından mü
sabaka)ra iştirak edecek namizetleri tefrik ve 
intihap ederek kendilerine tebliğ edecektir. 

3 -Miisabaka Aııkara'da Vekaletçe intihap 
edilen hey'eti mümeyyize huzurunda atideki 
gruplardan yapılacaktır. 
I - Ziraatı umumiye ve hususiye ve ilmi turap 

grııpu, 

il - Zirai hikmet ve kim ya grupu, 
ili- Hayvanat, nebatat ve mevaşi grupu, 
iV - Bahçevanlık, (Bağcılık, meyvecılık, sebze

cilik) grupu, 

V - Iktısadı millel ve zirai grupu, 
4- Lisan imtihanı Fransızca, lngilizce, Alman-

ca ve Italvancadandır. ve bu lisanlardan birinin 
intihabında talip serbesttir. Yukardaki umuıni 
ders gruplarından müsabakada muvaffak olan
lardan miisavi şeraitte bulunanlardan lisanı kuv
vetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhde
lerinde memuriyet mevcut ise .ı\. vrupaya hiııi 
izamlarında memurivetlerini terkedeceklerdir. 

~ 

6 - lrva ve iska şubesinde kesbi ihtisas için gön 
derileeek bir efendinin Yüksek mühendis mek
tebinden ve alatı zirai ye şubesinde kesbi ihtisas 
için gönderilecek bir efendinin de ( Technische 
Hochschııle) den mezun olması şarttır. Bu şubeJ lerin talipleri yalnız yiiksek riyaziyattan müsa
bakaya tabi tutulacaktır. 

7 - j\füsabaka imtihanı 22kanunuevvel930da 
icra kılınacağından bu şeraiti haiz taliplerin niha
yet teşrinisani gayesine kadar baistida Vekalete 
;niiracaat t•tmcleri ilan olunıır. · 

• • 

•• • ~... .... 1-- ' • - .:: • 

Hobrek, karaciğer, mide 
rahats1zlığ1na ve 
hazımstzhğa karşı r 

'tanınmış bir sudur. 

HER YER 
B_ULUNUR 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: j 

Yeni satışa çı~arılan 
kitaplar 

Maarif vekdleti mecmuası (sayı 15) 1 
(Maarif emlnlikleri lı:ongre.i zabıtları- !S 
nı ihtiva eder. ) 
Anyon katyon 90 
Fizik aleti rehberi 5 5 
Fizik (edebiyat şubesine) 7 :ı 
Mihanik 70 
Fransız edebiyat antolojisi 75 
Terbiye (t7) 25 
Cağaloğlunda Maı.ırif emantti altınduki satış yerimizden tedarik 

çdilebilir. Taşradan vuku bulacak siparişlere % 30 posta ücreti 
zammedilmelidir. 

Emlak ve eytam 
müdürlüğünden: 
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Bankamıza ait emlakten İstıanbulda Aıhırlkapıda Seyiı fJa· 
san mahallesin.de Meydan sokağında atiık 42, cedit 28 - 36 - 3GBS 
ı, - 30 - 34 numarada oria ve dükkaru müştemil takriben ıs · 
metre muırabbaında arsa, ıilk taıksit peşin almmaık şartile ıeııe
vi se~iz müsavi taksitle satılıktır. .. iJ 

!hale 1 kanunuevel !130 tarihine müsadif pazartesi ~e" 
saat on altıda Ankarada Bankamız idare mecliıinde icra edı11 cektir. Teminat miktarı 400 lirada. Talip olanlar İstanbul, .ı·ı 
mir şubelerimize veya Umum MüdürHik Emlak idaresine nıiirll~ı 
caatle mufassal şartnamemlzi mütalea edebilirler. MUzayedejil 
iştirak halinde bu şartnamenin bir nüshasını imza edip t~l< r. 
ve teminat mektuplarile birlikte Umumi Müdürlüğe gönderırle11• Teklif mektupları ihale günıine yetişmek üzere postaya tııa 

• hütülü olarak verilmelidir. .-

~----ı- Erzak 
Kiralık Bina ve ıevazımısairemünakasası 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Cagaloğlunda Hilfüahmer binası ittisalinde bulunan ve Emniyet Sandı

ğını• mali olan bina kirayı verileceğinden talip olanların undık levazım 
mUdUrlüğüne mUracant c\'lımeleri ltzım gelir. 

Samsun-Sıvas hattı işletme müfet
tişliğinden: 

Hatumıza hizumu olup ocak mahalleri ve mıktarlan aşağıya 

yazılan balasun ihraç, ihzar ve hatun beş metre yakınında, ölçü
lebilecek tekilde yığılması işi ııyn ayn kapalı zarUa münakasaya 
konmuştur. 

ı - Kilometre 253-600 de hatta beşyüz metre mesafedeki 
ocaktan (4000) metremikAp; beheri (260) kuruştan 

2 - Km. 256 da hatta iki yUz metre mesafedtlı:l ocak.tan 
(1500) m. 8 beheri (230) kuruştan 

8 - ICm. 260 da hatta ikiyüz metre mesafedeki oeaktak (3000 
m. 3 beheri (230) kuruştan 

4 - Km. 263-500 de hatta üç yüz metre mesafedeki ocaktan 
(7000) ın. 3 beheri (240) kuruştan 

5 - Km. 273·800 de batta elli metre mesafedeki ocaktan 
(:1000) m. 8 beheri (2 f O) kuruştan 

Acılnıpj olup talipler tekliEerinde bu fla kaç kuztlelyU deednr 
ruş tenzilAtla kabul edeceklerini sa'ahaten ve bi!A şart zikredecek 
!erdir. 

Münakasa ve ihale 7· l 2·980 pazu günü Samsunda itletme 
müfettişliği binasında yapılacaktır. 

Tuninat para veya mektuplarını havi zarfla tenzllAt teklif zarf 
!arının uçııncü bir zarfa konarak şartnamenin taraflarından imza 
edilmiş bir nüshasile birlikte o gün saat 14 de kadar müfettişlik 
idari l•ler kalemi amirliğine verilmelidir. 

' Şartname ve mukavelenamelerden beheri ellişer kuruş mukabi· 
!inde Ankarada umumi idare veznesi, lstanbulda, Hayda~paşa 
işletme müfettişliği veznesi, Samsunda da işletme müfettişliği vez
nesinden alınmalıdır. 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllB~ rlllNGOIU 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCİ KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

50.000 Liradır 
1 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere Bahçeköyünde kA.in yüksek orman mektebile ormaıl 

ameliyat mektebinin altı aylık erzak ve levazımı ııairesl kapılı 
zarf usul!le münakasaya konmuştur. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzre ber gün ve münakasaY' 
İftrak için de yevmi ihale olan 1 O Ununuevvel 980 tarıbine 
müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık binası dahilinde 
mliessesatı iktisadiye milbayaat komisyonuna gelmeleri i!An ol~ 

~n iki ~a, ötoz nıünatasası .. 
Pendik serum darülistihzarı m\l' 

dürlüğünden: 
Pendik serum darülistihzanna mukta7.I on iki baş ökilz 3 "!· 

nunuevvel 930 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 14 de ıh:: 
lesi icra kılınmak üzre nlcnl milnakaıaya konulmuştur. ŞartnatllJd 
sini görmek için her gün ve itaya talip olanların da yevmi ihale 

81 
lstan bul Defterdarlılığı binasında müe~sesau iktisadiye mUb•Y8 

komisyonuna miiracaat eylemeleri. ,_.-/ 

Deniz levazım sahnalına koınisJonuo~ao: .. 
:150 ton Ekstra Rekompoza kömürü 1 kAnunuevnl 980 P 

zartesi giinti saat 11 de kapalı zarfla. 
0
• 

Yukarıda yazılı 5500 ton Ekstra Rekompota kömür 1 lı:~~lt' 
nuevvel 930 pazartesi gi.inü uat ı ı de kapalı zarfla tekili e t· 

d 0 şar 
cek Hatlar muvafık. görüldüğü takdirde ihale edileceğin • 

10 
namesini almak isteyenlerin her gün ve itasına talip bulunanlar n· 
da yevmi ihale gün ve saatında Kasımpaşada deniz levazım saıı 
alma komisyonuna müracaatlarL ~ 

Deniz levazım satınalına koınisyonuo~ao:w 
aıar 150,000 kilo ekmek kapalı zarfla ı kanunuevvel 930 P 

si günü saat 14 de ihale edilecektir. 
3,500 ,, francala .. ,, ,, oıall 

9JO " fstanbulda bulunan deniz talebe ve efrat ve hastalarına 1111 ~, 
senesi ikinci altı aylık ihtiyacı olmak üzre münakasaya konu 

0 
ıJ· 

tur. Yevmi münakasa olarak tayin enilen 1 k!nunuevvel 9; ,cı; 
rihinc müsadif pazartesi glinti ~aat 14 de kapalı zarfla teklı .,J~ 
lccek !iatlar muvahk görüldüğü takdirde ihalesi icra kılı.naca~ 1 riıl [ y~O L 
şartnamesini almak isteyenlerin her gü~ ve vermek. 15 e

101
,
1 

kD' 
ihale gün ve saatında Kasımpa~ada denıt levazım satına 

misyonuna mLiracaatları. 


