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Tetkik he yeti reisi ve Afyon meb'usu 
Ali Bey 

kaza merkezinde tetkikatına de
vam etmıştir. 

Bir ay sonra İstanbul vila
yet kongresi toplanacağı gibi o 
zamana kadar Memduh Şevket 
B. de işe başlayacak amele ve es 
naf teşekküllerile müstakillen 
meşgul olacaktır. 

Şimdiye kadar tetkikata baş 
lanan yerlerde alman neticeler 
tamamile halk fırkasının lehine 

Polis müdürleri arasında 
tebeddµlat 

Böyle şey yok! 

Yeni fırka teşkili 
rivayetleri asılsız 

ANKARA, 26 - Halk fırka 
sının içinden yeni bir fırka çıka
rılacağı veya Halk fırkasmm 
yardınu ile büsbütün yeni bir 
fırka yapılacağı ve bu münase-

Ankara, 26 ( Telefonla ) _ betle sabık Terakkipe~v~rler~ 
Polis müdürlükleri arasında te mensup bazı Pa~aların fıkirlen 
beddlilat yapılacağı söyleniyor. alındığı hakkında ortaya atılan 

şayianın hiçbir esası yoktur. 

dir. Ali Bey umumi kongreye 
de temas ederek bu hususta şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Halk fırkası günün gös
terdiği ihtiyaca göre, teşkilatı
nı tetkik ve davasının selameti 
noktai nazarından kendisini ıs
lah etmeğe teşebbüs etmiştir ve 
şimdiden ifade edebilirim ki ö-
nümüzdeki büyük kongrede me 
s'ut ve memleketin teali ve inki
şafı itibarile mühim bir takım 

kararlar ittihaz edecektir." 

Ali Fuat Pş. tekzip ediyor 
Balon uçurmak kabilinden or

taya çıkardığı yeni fırka ( ı..) 
bahsi resmen tekzip edilen bir 
gazete şimdi de mevhum yenifır 
ka liderliğine eski mefsuh Te
rakkiperver fırka erkanından 
Ali Fuat paşanın getirileceğin
den bahsediyor. 

Uzun müddetten beri ticaret 
le meşgul olan Ali Fuat paşa, 
bunun doğru olmadığını, kendi 
sinin siyasetle iştigal etmediği
ni söylemiştir. 

BUGUl T 

2 nci sahifede : 
1- Tarlhltefrlka: Sultan hamlt 
2- Harici ve son haberler. 

3 Uncü sahifede: 
1- Darülfünun milderrJslerl 

nekadar maaş alacaklar? 
2- Bu sene bafcılık miltc

h A~'"'" celbol u n acak 

3- Ti caret odasnıda ılmsa r· 
ta r hakkında verilen karar 

4- E czacılar gece zamn11 
lıtfyorlar 

5- Nu fus siy aseti aleyhinde 
ki neşri yat 

4 Uncu sahif.,de: 
FC"iek 2-'-tlkf\ve 3. Romo 1 

anlasıldı ... 

Ağrı belasından kurtuluş! 
Türk - İran hududunun tashihi 

istediğimiz gibi oluyor 
Ankara 2G - Türk- lran hududunun tashihi için Tahran 

hükumetile, hükumetimiz arasmda muhaberat cereyan etmekte 
dir. Bu muhabereler son safhasına dahil olmuştur. Bir kaç gün 
evvel Tahran sefaretimiz va.sıtasile lran hükumetine tevdi edi
len ve hudut meselesinde Türk hükiimetinin noktai nazarını ib 
tiva eden bir muhtıraya lranm cevabı beklenmektedir. 

Yapılması isteien hudut tashihine göre küçük Ağrıdağı i
le Aybey dağları tamamen Türkiye hududu dahiline girecek, 
buna mukabil lrana cenuptan erazi verielcektir. 

Tahdidi hudut komisyonu da hudut üzerinde faaliyetine 
devam ediyor. 

İstanbul yollan kamilen asfalt olacak ! 
- Gazeteler -

Yüz sene sonraki lstanbııl belediye ıeisiue m::avini soruyor: 
-Efendim, asfalt yeJlar i'ln bir proje hazırlanmış, g6rmtk ister misiniz1 
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HA ERLE •• ~~~ 
Rus ihracatı karşısında Amerika Tayyare kongresi bit 

Kürek mahkumlarına yaptırılan eşya kabul edilemez 
Şehit tayyarecilerin hatıral~ 

KARAR l Ecnebi matbuatı] TAHDiT tebcil edildi; çalışanlara da 
Diger memleketlere Alman Hariciye Askeri masraflar kongrenin selamı iblağ olun< 

Hünkar tütün inhisarı imtiyazının de şamildir nazırının nutku bildirilecek Ankara, 26 (A.A) _ Türkj Reisicümhur Hazreti 

d ı · • d "d f k Rusyadan ihraç edilen bir ta- Alman hariciye nazırı M. CENEVRE, 25 A.A. - İh- Tayyare cemiyeti kongresi bu- kongre namına kendilerin temdi İ a eyhtn e 1 i... a at kını ticaret eşyasının kabulü Curtius ahiren millet meclisin- zari tahdidi teslihat komisyonu gün saat l ~ te Türkocağında de edilen tazimat telgraf 

1 d l - h J d k" Amerikada geçen seneden beri de irat ettiği nutukta pek şaya- masarifin ilan suretile bildiril- Büyük Millet Meclisi Reisi Ka- cliklri atideki cevap ok 
Şirket Öy e 0 aptar azır ıyor U ı Büyük bir mesele oldu. Rusya- n.ı dikkat bir lisan kullanmış, mesi hakkındaki İngiliz teklifi- zım Paşa Hazretlerinin rayise- tur: 

.. . . . . . . . _ . _ elan Amerikaya yollanan keres muahedenin tadilinden, Young ni 21 rey ile kabul etmiştir. Sov tleı:ıinde ikinci umumi içtimamı Türk tayyare kongresi 
Tütün repsı ımtıyazı verılır-ı sıl bır ıhla! şebekesı kurdugu telerin ithaline mani olmak için planının yeniden gözden geçiril 

1 

t hh h , f ·ı· h alctetmiştir. Hesap encümenin Kazım Paşa Hazretle · 
ken alakadar dairelerin ve ni- cümlenin malilmu bulunduğun- bu kerestelerin bir rok kürek mesinden tahdidi teslihatm di- ye m~ra asddely e ıhı ankk udsu- raporu okunmuş ve cemiyetin l Kon•grenı'n .h-""'--.. a 

•1. · ikk · li"' d b d · ah !" .. • 3 
• . , suna aıt ına e er a m a . . . 928 d 31 . . d.IW<.uııu 

hayet Babıa ının d atsız gı an ura a ız ına uzum gor- mahkilmları tarafından kesılıp ger devletlere de teşmilinden .. kif k la • be t teşnnısanı en teşnnıev b rd g"u samimi hi
6
le 

· l k k 1 ameye mu"yorum b' 'l · ld • ·1 · .. "ld" musten 3 cagmı yan e - vel 930 tarı'hın' kadar ı'kı' sene- uyu u esen o ara mu a.1"e en .. · . . ıçı mış o ugu ı en suru u. bahsetmiştir. . . e kk" 1 · · t kd'm 
memleketin iktısadıyatı nokta- Re11 mukavelenamesı bır ta- Geçen gün de İngiliz parlamen "T ,, . t . Al h nııştır. • tan müdafaası emrinde göstec- şe U: erımı ~'Zd 1 uv 
sın dan muzır bazı maddeler raftan halkın şikayetini ve ik- tosunda Maliye nazırına . . emps gazbe esı tk mantaha- Bahrı kuvvetler kik olunarak kuyut ve hesaba- meşk r mesa~ı e . m 

bil b .. "k d' . soru- rıcıye nazırının u nu una - 1 f k yetler temennı edenm. 
?er~olunmuşt~. Buukka 

1
· u1y~ tı1sa kıyatımd. ızın zarfarını hm~cıp -;s ettiği başmakalede ezcümle CENEVRE, 25 A.A. - İhza- tı1nd u_su ve . kaı;ıuna 'dd~uva ı Reisic 

ımtıyazlara aıt m ave e enn o ur en ıger tara tan azın~- d' ki. ri tahdidi teslihat komisyonu o ugu cemıyetın cı ıyet ve . M K 
tanzim ve müzakereleri sırasın ye de pek az bir menfaat temın ~r,or · . .. .. . . deniz kuvvetleri mevcudu hak- gayretinin ve milletimizin va- Gazı · • 
da alakadarları daima suini- ediyordu. Bu noktalardan bakı- . ~· Curtıus husnu nıyet ~1~ kmdaki maddeleri bir muhalif tan müdafaası ömründe göster Bundan sonra umumı 
yetle ve bir kastı menfaatle mü lınca reji inhisarının .mevcudi- bı bır .~da.m~. ~ak~t .. v~ı>'.etı diği fedakarliğının şayani şük- kez azalarının s-:··ilmesin · 
teharrik ve ecnebi sermayedar- yeti zarardan başka bır şey de- pe~ mu~~ıldır. Çunku ıtılaf .sıya reye karşı 12 rey ile kabul et- ran ve medari iftihar bulundu- çilmiş ve yapılan intihab 
ların menafiine müsait farzet- ğildi. İmtiyaz müddetinin hita- setıne hucum etmekten gen kal miştir. Bu maddeler, bilhassa ğu hakkındaki maruzatı mütte? cesinde atideki zevat 
mek muvafıkı insaf olmazsa da mı pek uzak değildi. Sultan Ha mayansağ cenah unsurlarını kol zabit ve küçük zabitlerle bahri- fikan kabul olunmuştur. merkez heyetine ve yede 
bizden o kabil imtiyaz almak mit, reji aleyhtarlarının da t~ş- lamak için çare ararken, Strese- ye efradı mevcutlarının ayrı ay- Müteakıben idare encümeni- intihap olunmuşlardır. !{ 

· d · 1 af d b l rı ve iliin suretile bildirilmesi · için gelen şirketlerin başların- vikile, imtıyazın tec ıt o unma- mann tar ın an aş anan ve en nin raporu okunmnuş ve aynı mesaisine nihayet vermi 
da çok dirayetli iş adamları ve ması noktasına temayül etti; ziyade Almanyaya yarayan iti- lüzumunu natrk bulunmaktadır. veçhile kabul olunmuştur. Yal- Diyanet işleri reisi 
yanlarında çok tecriibeli ve kur binaenaleyh mukavele müdde- laf ve barışıklık siyasetine de- mz cemiyet nizamnamesinin 18 Mardin meb'u~u Ali Rı 
naz hukuk müşavirleri bulun- tinin hitamında imtiyazın tec vam etmeği istemekte müşkiliit Siyasi mülakat inci L fıkrası ticari mahiyette kat Muhidd'n Baha, E 
durdukları halde bizim taraf- dit olunmayıp devletçe idaresi vardır. İşte şayanı dikkat olan ROMA, 25 A.A. _ Gazete- olan piy~ngonun s..ube mıntaka- meb'usu Bahri, Zonguld 
tan bu noktanın hiç nazarı dik- mü::asip görülerek bunun şek- tenakuzlar bundandır. İşte bun !er, M. Litvinoff ile M. Grandi larında~ı s~tış ve ı?are .tarzı ve b'usu Nazif, İstanbul m 
kate alı~madığı ve ~ok defa. o~- J ıi idari.sini düşünme~ ve icap dandır ki M. Curtius'un Cenev- arasında Milano'da vuku bulan J şubele;ın lpıyrıgo ışle~le .n~ıl Hüseyin, İzmir meb'usu 
l~rın dırayet ve. dikkatelrı b~- : eden ~ızamn~me tan~ım olun- , rede kullandığı lisan Berlinde, mülakatların gayet saınirnl bir mehşgu tı? taca f ardı mterne~mı 1eda~ Ri?.e meb'usu Fuat, Siirt 
zım vukufsuzlugumuzu . l!afıl ~ak ıızere bır ko~ısyon ;:e~- kinden baskadır. Cenevrede bey h . . . 're eye ara ın an a zı ı M h B' \' b' 
avlıyarak maz.arratları bılaha-1 kıl olundu. Bıı komıs~on. ~u~a~ nelmilel efkarı umumiyeye hi- ava ıçınde cereyan etmış oldu- len talimatnemlerle tos.bit olu- su a mut, ıt ıs me u 

1 1 b k f t d 1 t t t d s re sı ğunu kaydetmektedir. nur suretinde tadil edilmiş ve hiddin Nami ve İlyas 
ra an. asıkanb lır ta dımkl e?-ı;.nkş3:.r yHı evAck'f anRzı'.11a aıre .' ·:M· tap eder Berlinde Alman efkarı . M .. Litvinoff, İsviçreye git- gene nizamnamenin 22 inci Van. meb'usu Hakkı Er 
!arı bıze a u e~r ı en ı ~r acı ı ve usumat ~mını ı_- 1 umumiyesine söz söyler." b S ff T k t m 
kabul etmez hakıkatlerdendir. kael Portakal Paşalar ıle Malı- Mr. Hooveı "Temps" ga t . b kta- mıştır. maddesinin C fıkrası kaldırıla- me usu a et, 0 aAl' 

R .. k l · d bö .. R B d .. ze esı u no rak yerine mahallin en büyük Nuri. Afyon meb'usu 1 
e11 mu .. a'!.e e~ametilsı . e . yl ye mk?ls~de~arKı ı~a ey Benbı:ıl~- ya koyduğu iddiaları birer birer F d d - b' C m'l 

le olmuş, tutun zıraa e ışt:ga . teşe ı ı ı. omısyon a ıa ı- lan bir süalde Rusyada milyon- h tm • d 
1 

kt ransız or usu Maliye memuru ve varsa güm- agı me usu e · . 
eden ahali bu yüzden külli za-, de toplanara~ me.saisine ba~!a- !arca halkın esir gibi çalıştırıl- ~~r ~·h ege t ~~am ~ ~~e e- PARİS 25 A.A. _ Meb'usan rük memuru ve her kazanın vi- meb'usu Mahmut Nedı 
rar görmüştü . Bir taraftan da dı. Bundan bıttabı haberdar o- dıg" ı ve bu ku"tlelen'n emeg"ı' ır. 1 aylhe rnanh d 1aı:cı.Ye na h . • h !ayet umumi meclisi azasından miz meb'usu Celal, ve 

- ...... al k · l .. 'd · dun ' ztrınm su mua e e ennın ye- zam ta sısat lliyı asının müza- meclisre serilecek bir zat .. kay zade Hamdi, Amasya m kaçakçılıgın onunu ma vesı- an re11 1 aresı ve onun yar - mahsulu" olan eşyanın İngı'lte- 'd .. d · ·1 · h k k · b l t M'll' 3 3 
·1 k ı l ki f J t ı· d" t"l nı en goz en aeç.ırı mesı a - eresıne aş amış ır. 1 ıyet- dı konmu"tur. bundan başka ni Esat Aksaray meb'usu lesı e o cu arın yaptı arı e- cı arı e aşa uş u er. -eye nasıl ithal edildig" i sorulu- · b b .. h · t '! d M ~ 

caat memlekette yer yer şika- (Bitmedi) ' d kındakı eyana~ın~ ceva? veren perver cum unye cı er en · zamnamedeki şehremini tabiri Kocaeli meb'usu Süreyy 
yetlere meydan vermekte idi. - 1 - 1- ··d-·· 1-ık yob·u. 1 b' . 1 f A . Fransız gazetesı dıyor kı: Mandel, mevzuu bahsolunan me de kaldırılmıştir. parta meb'usnu Hiikim 
Gerek bu fecaatlerden ve gerek ta ya a ucuz l . k ~n lfıc en .'r. t~ gr~ 7:e{;i "M. Curtius'un muahedeleri selenin 650 milyon franklık tah Büyiik Erkanı Harbiye Reisi resun meb'usu Kazım, 
halkın reji memurları tarafın- ROMA, 26 A. A. - Zah.re a cu.~ ~r reısı~ın ~ a 1 tadil için vaki olan müdafaatı sisattan 450 milyonluk kısmı- muavinlerinden Mümtaz Paşa meb'usu Asaf, Konya m 

.. "ki · h k l ki d ve eşya fiatlerin;n indirilmesini eşya uzerıne am argo onması d 'fti İl• · s" d""" d l'll nın ordunurımakineli vesaitle te gösterdig"i yük. sek mesai ve yar Musa Ka~zun Erzincan dan gordu erı a sız ı ar an . . . , yalmz Rusyaya karşı bir hare- a zaı r. .n ur ugu e ı er 
ve zararlardan dolayı saraya ge ıstemek ıçın gazetelerde baş ı- k k' l d' - . .' .. 1 di". hayati zaruretlerin Alman mil- chizine tahsis olurımasınınkarar dımından dolayı tayyare cemi: Abdülhak,Aydın meb'usu 

.. d 1 ife et teş ı etme ıgını soy e gı . • . . . alt 1 d 'b ld . d h k etlen b' len telgraf ve arzuhaller o ka- yan muca e e semere vrmeb . b'ld' . A 'k bö 1 b' letıne alacagı vazıyetı tayın et- ına a mmasın an ı aret o u yetıne v,. or u ava uvv Fikri Kastamoni me u 
dar maddi ve haklı şikayet başlamış~~r. .. ~~b:p :~?~~· kaı;:i~r~ ~ Y \hır tirdiği neti ine varıyor. Al- ğunu söylemiştir. M. Mandel, namına teşekkür C'll1;1iş v_e .kon- san Fehmi, Sıvas meb'us 
mevzularını muhtevi idi ki naza Bu mucadeleye hukilmet ve 1. • . 1 k d ş anFı'nlhı kia man hariciye nazırı Almanya'- hükumetin, hudutlar hakkında gre azaları hava şe·h· ıtlennın ~- sim, Reis muavini Şükrii 

. la f d f k ''d ıne manı oma ta ır. ı a - 1 h t b rı dikkate alınmamalarına ım- memur r tara ın an ev a,a e ka .. .. .. d b in R nm itilaf siyaseti takip ettigı"'ni umumi bir teslihat ve tertibat ziz hatıra arına urme en ır ler ve Yedek azalar: Ne 
d d .1 . . S 1 gonır>ur e u ya ız us- • . kt d şiar ve ha 

kan yoktu. yar ım e ı mıştır. atıcı arı ve . ., d f d b' d .. 1 istila emelleri olmadığını sul- pllinı derpiş etmemiş olmasına 1 sanıv~ aya a urm~ . . Hamdi (Trabzon), Ka 
t"cca !arı fiatleri indirmeg· e ik yayı ıstı.1 a e en ır şey egı hah k f 1 h ' teessüf etmiş, milll mu"dafaa~·a len Turk havasını. mudafaa ıçın azıt) Tevfik (Adana). Bunlar hakkında Babıiiliye u . : 

1 
bb" 

1 
. - dir. Fakat şimdi bundan mü- . er esten az a mu taç oldu J 

1 
k y 

.. bli " d'J . d na ıçın yapı an teşe us erın - .. r· "B 1 ·1 l ait imalil.tın kafi derecede kon- çalışan tayyarecı ere on.g~e- l rd Na"fı'z Nemliı mukerreren te g e ı en ıra e- .. . • .. .. .. teessir olan Rusya oluyor. gunu soyuyor. eyne mı e . 1• muıhabbetlerının cara an . -
ler, her nedense, infaz olunamı- muessır olmadıgı go:uıunce b~n teşriki mesai asrında sulhün el- trola tabi tutulmadığını söyle- nm ~:. a~ vhe k 

1 1 
kı Mustafa Ziya Gevhe 

yor, reji idaresi gerek Babıil.li !ardan k~fa t~t~ak ısteyenlenn Vashington, 25 (A.A) _ M. zem olduğu kanaatindeyiz." di- miştir. M. Mandel, en iyi sulh ı teblıgını ta tı arara a mış ar- d~rrahman 'Naci Beyler. 
ve gerek vilayetlerde Padi•a- tale~ ~ttıklen fıatlerden resmen Hoover, mecburi çalıştırma usu yor. M. Curtius'un nutku yalnız teminatının sulh hedefine müte dır. 
hın iradesinden daha müessir ten~ılat yapılma~tadlır., Bdu yol- !ünün tatbiki suretile imal etti bu netice iledir ki itilil.f siyaseti- veccih bir siyaset takibinden i- T k. t l"h t ah edesi pro1 
tedbirlere müracaat ederek hal- dakı hareketler cum esın en °- ·1 · 1 · A nin iyi iş~ileri olmryan birtakım baret oldug"unu, halbuki Briand er ı es ı a mu J . . . .. - • rı mış o an tıcaret eşyasına - " 
kın şikayetlerını hasır altı ettır larak bazı dukkan ve m'lgazalar 'k t f d b Almanlar'ın kullandıg"ı lisandan Kellog misakından t· r~uza ug" CENEVRE, 26 A.A. -Terki teri masrafları gösteren - ka 1 . k' h men a ara ın a am argo vaz- _ 
mege. m~v_affak .o~uyordu. O za patı mıs ".e n':mus .. arane. a- edilmesinin Rusya aleyhine mü farklıdır. Fakat şu ~~ lazımdır rayan devlete yarılım edileceği teslihat mı.ıahedesi projesi bu- cetveli her sene Cemi ye 
marı~ı .rJı ıd~resının _bu gaye~e reket etmedıklerıne hukmedıl:n teveccih bir hareket olmadığı-ı ki Alman diplomasısıCenevrede nedair bir madde bulunmadığını gün üçüncü kıraatinde müna- vam umumi katipliğine 
ne gıbı tedbırlerle vası~ ~ldugu satıctlar ve tüccarlar lıapsedıl- nı , bu tedbirin hangi memleket ve ba~ka yerlerde, M. Curtiusun ilave etmiştir. M. Mandel, Lo- kaşa olunacaktır. Askeri masraf edecektir Bu cetvel mu 
ve buyüzden memleket ıçındena miştir. ten gelmiş olursa olsun bu su- / tayin etmek istediği sekilde ha- carno misakile bu kabilden di- larm tebliğ ve ilanına ait madde bir nümuneye muvafık 0 

retle yaptırılmış olan bütün eş- rekfıtını tanzim etmesi lazım ğer muahedelerin müttefikan ha de İngiliz murahhas hey' eti ta- tır. 

Iki Yunan temsil heyeti geldi 

Raşit Rıza trupu da 1 kanunuevvelde 
Yunanistana hareket ediyor 

yaya tatbik edildiğini söylemiş gelmektedir.., reket etmek lüzumunu amir bu- rafından yapılması istenilen ta- . 
tir. - · ---·- - - lunduğunu, Almanyanın Lehis-· dil hakkındaki teklif dün ko- Komısyon bundan 

M. Hoover, Amerı'ka hu"ku·me olduiYunu bey. an etmiştir. t ·ı C k l k d 'k' .. 1 h bah • b'tan v .., an ı e . e os ova ya an ı ı uç misyonca kabul olunmuştur. er s.en. e r.ı z~ ı 
tinin Sovyet Rusya ile ticari İsn_ anyol kabinesinde k t f ı k • 'f 'h · d d Akva ., a az a as en masan ı tıyar Bu tadile göre bütün akitle'. a. ~ ım~ ~emıyetı . 
mahiyette bir ihtilil.f çıkarmak MADRİD, 25 A. A. - M. ettiğini ve hudutların açrk kal- kara, deniz ve hava kuvvetlen I dın~mesı~ı me~burı kıla~ 
niyetinde olmadığını, bununla Matos dahiliye, M. Estrada na- mıması için li\zım gelen tedbir- için bir sene evvel ihtiyar ettik- ' deyı dahı tasvıp e~ 
beraber Amerika ile Rusya ara- fıa, M. Montes Jovellar adliye lerin alınması icap ettiğini söy- l 
sındaki iktisadi münasebetlerin l d l l ı· e 'fla·s kanuna na-··ırlıklarına t:ıyin edilmişler- iyerek beyanatına nihayet ver- Japonya a ze ze e cra v ı . . . 
Amerika ile diğer memleketler el' miı<t;r B 1 mühım tadıJat 
arasında ki münasebetler dere- ~· r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~"'=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOKİO 2 6 A A u gece = ' · · - .. .. Ankara 26 ( Telefon! cesinde olacağını ümit eylediği G • ••b d ·ıı •• •d vuku bulan zelzele yuzunden Adl' d 'k 

1 
t dil 

ni il~ve etmiştir. ayr1.mu a l ere muı e 219 kişinin telef olduğu söylen- k ıye el an~n ~rı t~e. 
Bu meseleye müteallik ola- mektedir. H~'.eketi ~rzın mer- v=ı:~?;,:rar.a::ıl:k rn 

rak vazedilen yeni nizamname- T • t ı • t d •• kezi olan Mışıma cıvarında 10 me usulleri kanununu b3 
!ere göre, gümriik memurları evzı a ıma ı un 'd b . .. d 
Rusyadan gelen eşyalar için Teşrinisanı en e.rı guı: e va~a- deleri üzerinde tadilat Y 
bunların kürek mahkumları ta- ti olarak 300 hafif sarsınu hıs- sı takarrür etmiştir. BU 
rafından yapıl.nış olmadığına A karadan geldı· sedilmiştir. Rasathane, bu hava sırasında hukuk mahke 
dair bir meneye şah;ıdetnamesi n lide ve civarında 7 Teşrinisani- den çıkan karar suretleri 
ve diğer memleketlerden gelen denberi 1500 sarsıntı kayde..+miş nız reislerin imzalarile 
eşya için de konsoloslar tarafın tir. Bu sarsıntılarm. en çok his- ll"ri kararlaştınlmıştır. 
dan verilmiş bir vesika isteye- yarın ashabı istihkak çağrılarak sedilmiş olduğu İto mıntakasın- o.İcra ve iflas kanunu~Ull, 
ceklerdir. • • • da çıkan yangın hfila devam et- him tadilat yapılacagı 

cedvellerın tanzımıne başlanacaktır mektedir. yor. Bu kanunu tetlci~e 
W h . 25 ( A A ) . . . .. . . . . Shuzin1'i, Ohito, İstimoda ve komisyon henüz tetkıka Rvvelki gün, •chrimize bir Yunanı Yunanistana hareket ediyorum. İlk as ıngton . - il d l o - • M H h t ı Gayri mübadı ere tevzı e . 1 a 10 gunde ıkmal edılebılir. n Hakonı· mıntakalarının da tah-1 ıa::;m:.:,:::a::,m~ı~t~ır.,. _____ ~ tem :ı ehcyeti geldi, bugün de saat oyun Pire Belediye tiyatrosunda ola- . oover, mu acere mese e- • 

beşte İzmir vapurile, ikinci bir Yu- cak. Raşit Rıza B. Pirede dört. Ati- sinin halli için daha uysal ka- lecek 62,500 istetini~ şekli t:v- ~ün ~n;a t~vzi~~a. başlaya~a- , ribata uğramış olmasından kor- mında gayet büyük bir f 
nan grupu gelecektir. Bu iki temsil n.ada 8, ve dönerken Se~nikte 5 t:m nunlar yapılması ve bu kanun- zii hakkında An rn1~a a ta~k hgız. . • Ok~lıstke'l' ının di::".zıdıne · kulmaktadır. Muhaberat inici- sebep olmuştur. Yar 
heyeti, Ekler ve Fransız tiyatrosun- sıl verecektır. Ben 15 kanuna d~ı:;ru !ara Amerikaya kabul edilecek edilmekte olan ta ''.11at~a1!1: ı. eyetı ve ı e ara~ v~r gın ~.n taa uğradığından tafsilat alına- lOOO den fazla olduğu " 
da bu akşamdan itibaren temsillerine operet heyetile buraya donecegım. muhacirlerin iyi bir surette in- mal edilmiş ve cemıyetın ıkıncı artık bu hususta hiç hır teehhur rnamaktadır. Atani'de yerden 

1 
. 

200
,.. "t caviz bil 

başlıyacaklardır. Haber aldığımıza Burada 2 ay kalınıp 40
. kadar t~ms~I tihabını temin edecek madde- · · C ı·ı B talimatnameyi mevzuu bahsolamaz Tevziat k f kı • b 1 erın umu e d'r .. ,_. unuevvelin on be•' de b' verılecek. Operet heyetınden sımdı- reısı e a · · aynar su ış rmaga aş amış- g" u tahmin edilmekte ı · 

gore, ~an ,ın ıc · b' · ı · · 1 k 1 el m oldug· unu hamı' len du"n sabah Ankaradan nisbeti evvelce yazıldıg"ı gı'bı' tır. 
1 

d er yer çık Yunan Operet heyetinin de •ehrı'mız' 1· !ık yanlız ır artısı ge mıştır. er onu ması ze 
, .. l . . M H h . .. d 'k' . be . d d' Pa e esnasın ay ziyareti mukarrerdir. Dokuz seneden Bu akşam temsillere başlıyan he- soy emıştır. · oover, mu a- şehrimize gelmiştir. Talımatna- yuz e ı ı nıs tın e ır. ra Atani civarında yapılmakta o- gınlar bu felaketin dehŞ 

beri, ilk defa olarak ~ehrimize Yu- yete gelince: Bu mütecanis bir trup- ceretin bilfiil durdurulmasına me tevzi şeraitini madde madde tevziatı istihkaka mahsup edile lan ve girilecek tarafı yıkılan caatını bir kat daha artı 
nan temsil heyetleri geliyor. tur. Aramızda M. Nezer gibi kıymet taraftar olmadığını kaydet - tesbit etmektedir. Fakat tev- rek yapılacaktır. Takdiri kıyme bir tünelde çalışan 300 işçinin Zelzele en çok Mishmo3 

Bu iki Yunan temsil heyetinden li. k_?':"edkai adrti~tl~ri, ~ul~riı~n ·~~~ tikten sonra mesai nezaretinin ziat ve cetvellerin tanzimi esna tini yaptıranlar mazbataları üze akibetinden endişe edilmekte- mazu, Nagako, İto ve 
irinin reisi olan M. Kontoratos dün nmızın 

1
r eşı dı. Kaandınemıst. tlgı ~ mevcut nizamnameleri tamamı p 

. . . . 1 .. 1 . genç uzuv ar var r. ar ıs en b'k k .1 sında bazı müskilata maruz ka- rinden, yaptırmıyanlar evvelki dir. köylerinde tahribat ya 
bır rnuharrırımıze şun arı soy emış- mizden Madam Aliki Faris konserva tamamına tat 1 etme suretı e Jınırsa maddeler üzerinde bazı nisbet üzerinden istifade edecek · Merkez rasathanesi ilk zelze- 1923 zelzelesinde harap 
tir;, , .. ka tuvarmda birinci mükifatı ihraz et- muhacirler miktarL"ıı azaltma- b'l k · 1 d' Al-k d 1 lb' k 1 ·ı .. k' ı 30 · dil 

:-: İsta~~~l~a a8zamı 25 Dgun. ha- miştir. Madame Filipidu ise evvelce g" a matuf faaliyetinin beklenen tadilat yapıla ı ece tır. er ır. a a ar.arın ce ı ço e ı e mutea ıp sarsıntı arın tan sonra ımar e en 
lıp ılan ettıgımız amsun, emır - t t b ı ı · b' k d d . . · d'd .. · uzun sürerse tabii tevziat da ge- dakika devam ettiğini bildirmiş şehri yeniden harap olı~ 

1 V S d d T 1 s an u a ge mış ır ar a aşımız ır. netıcelerı şım ı en hasıl ettıgı 
ne Kra ı, Rozcr, · · en maa a 0

• 
8 Madame Marika Filipidu da: . . !kinci reis Celal B. dün bir cikeçektir. Bunun için çalrşaca- tir. Tokyo, 26 (A.A) -

toi " Başübadelmevt'ini, Sofoklesın nı ve bundan evvel Amenkaya İO A A B oda 
Edh Kralını Öripidin Ifijeni sini _Bilseniz şehrinizi ne kadar sevi- her ay vasati hesabla 24 bin mu muharririmize şu izahatı ver- ğız. Cetveller tesbit edildikçe TOK , 26 . · - u sa- bah saat 4 te Toky N 
temsil edeceğiz. Diger taraftan r~per yorum. Vakıa 9 sene evvel bir defa hacır gelmekte iken teşriniev- mi~tir: gazetelerle ilan edilecektir. Def bah vuku bulan zelzele Tokio'- bir zelzele olmustur. 

3 t~v~rımızda genç Yunan muhar~rle- ı::~lmiştim amma. Hatti ilk büyük r~ vel a ında gelen muhacırlar a- ::__ Yarından itibaren hak sa- terlerdeki kayıtların tetkiki i- nun 100 mil cenubunda bulu- zayiat ve ya maddi haS 
rınden Xenopolo, Horn Moraıteuo lumil İstanbulda aldım: Faust dekı d d' )'. 1 b' k d . . h.ip1erini davet ede~ek cetvelle- çin de tedbir alınmıştır. Bu da nan Shizuoka havalisini ihtiva duğuna dair şimdf Y~ ka 
nun e·•rlen' var. Ben, 1 inci Kanunun Margrit. Yine en çok sevdig· im piyesi e ının a tı ıne a ar ınmış _ · b' k · h b ı cttır 

_ _ ..._ ....... -...... _ ................. -.o.l>i_.a....ı....u.-...ı..---...a-------lOlıruıuuını.ı...ı:ıııwa.a.....e:ı:ınuu:ıı::...---ı..u.ı.ı..ı..o.ı..ı.=="'-""""...,.,.......,,......._..,.. ... azami süratle yapılacaktır." eden mıntal~anın genış ır ıs- hır a er ge memı,. · 
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üderrisler ne adar maas a·aca lar? 
'-·----------------~------------~----------------------------------------------------------------------~---------------------------~ 
: Villiy~tte 
Nüfus 

~ube kadroları 
rıakviye olundu 
ene bağcılık müte
ssısı celbolenacak 

tııi teşkilatı mülkiye mü
. ile kaza ve nahiyelerde 
llleınurlukları ihdas olun 

• 
!Uhelere yeni memurlar 
tlc takviye edilmiştir. 

Ziraat işleri 
.~t ınüdiriyeti bu sene fa
ili tevsi edecektir. Bu me
he.fctlık mutahassısı cel-
8.ktır. 

' 1 meclis ne zaman 
toplanıyor? 

11 llıecliai4 kanunuevvel pcrşem 
Y~i Muhiddin J}eyin riyase

. hlı.ıye müdüriyetinde toplana 

de C. H. F. teşkilat 
eyetinin faaliyeti 
t 25 - H. Fırkasının ye 
ılatı için gelen meb'uslar 
sıııeınada 500 den fazla 
t 111eslek erbabına yeni teş 
,,~afında hararetli izahat 
"'

1dular. İçtima altı saat 
Ctt' il' ı. 
btkası her şeyden evvel 
u ~ .bulunan azanın mali 
tçın bundan böyle aza

kkı reyini tam bir serbes ' . 81nde kullanması karar-

Vefiyat Katil Aslan 
1
1.__ _B_eıe_dıy_ett_~_J 

Borçlular 
Bu ne? Arap saçı! __ ı _E_k_on_o_mı _ __: 

Eczahaneler gece İki taraf ta mesuliyeti T. Odası 
zammı istiyorlar biribirJerine atıyorlar . 

Nüfus siyaseti aley- Bağlarbaşı cinayeti 

Belediyede baremin Sıhhiye vekaleti bu Fakat sabit olan hakı'kat Sımsarlar hakkında 
Hiçte do""'ru ve esasa M"dd · • k" l ~ u eı umumı es 1 tatbiki neticesi talebi reddetmedi yalan haberlerin Y ann veri en karar 

hindeki neşriyat nakzen görüldü 

müstenit değildir hükümde ısrar ediyor Eczacılar cemiyeti idare hey' t · · d' ... 'd' 
Gazetenin biri, Sıhhiye veka Usküdarda, Bağlarbaşında Teofan Bazı memurlar borçlu eti dün toplanmıştır. Bu içtima gaze esıne gır ıgı ır 

Jetinin nüfus siyaset:ni ihmal isminde birini öldürmekle maznun çıkmışlardır da, bazı viliyetlerdeki eczacılar Diln Yarın gazetesinde çalışan Su-
.. · · d f' Aslanın muhakemesı'ne du" n devam at Tahsin ve Fahri Kemal Beylerin 

ettıgını, bu yu"z en ve ıyatın art tarafından mıntakalarında he b olunmuştur. Maliye vekili B. in rahatsız- • - u gazetenin yalan ve yanlış ihbara-
tığım ileri sürerek vekaleti ih- Dünkü celsede, hukuku umumiye lığının devamı yüzünden beledi- kim bulunmadtğı hakkındaki tı ve bir çok erbabı hayıiyet ve şeref 
mal ile itham etmektedir. şahidi olarak, makasrı Salahaddin müracaatlar nazarı dikkate alı- hakkındaki isnadatı bile hiç bir tahki 

İ ' yeye ait barem cedvelinin tetki- lı:e !üz .. d .. nl stanbul sıhhiye müdürü Ali Ef .dinlenilmiştir. Salahaddin Efendi narak teşebbüsatta bulunulma- um gorme en sutu arına ge-
R B b 'dd' 1 bildiklerini şöyle anlattı: ki uzamış ve binnetice henüz çirmeaine tahammill edemiyerek iati 
ıza . u ı ıa arın tamamen .. _ 0 gece saat 8 raddelerinde hey'eti vekilenin tasvibine ikti- sı tekarrür etmiştir. Anadoluda fa. ettiklerini bildirdiklerini kaydet-

gayri varit olduğunu söylemiş ben vazifede iken birbid sıra üç el si ran edememiştir. Bunu nazarı bir kısım eczacılar hekim bu- mıı ve gazete mildürlliğüne gönder
ve şunları ilave etmiştir: lalı etıldı. Polis, bekçiler. koıtular. dikkate alan dahiliye vekileti lunmaması yüzünden işsiz kal- dikleri iatifanameden bir iki fıkrayı-

"- Sıhhiye vekaletinin nü- Sonradan Aslanın vurdugunu duy- . . .. dıklarından şikayet etmektedir. da iktibas etmiştik. 
f · · k d h · dum.,, Salfilıattin Efendi, vak'a ma- beledıyeye bır tezkere gondere- İ Halbuki dün bu fıkra bizde çıkar-
us sıyasetıne ne a ar e emmı · Ezcümle neboluda ne belediye, ken y · d h' hallinin aydınlık olup olmadığı bak- rek cedvel tasdik edilinceye ka- arm gazetesı e ır yazı neşre 

yet verdiğini anlamak için Hıf- kın,,da da diyor _ki: dar maaşattan kazanç nispetin- ne de hükfunet tabibi mevcut- diyor ve ezcümle !U satırları kaydedi 
zıssıhha kanununu mütalea et- B l d - d 1 d t yordu: -. u un ugum yer e a tı a et de tevkifat uapılarak ba ur. " Y 
mek kafidir. elektrık liimlası yanıyordu. Fakat bu , .. . r-. . . re~ esa Eczanelere tevzi olunacak arın,.ın, bir takım dolandmcı-

Bu kanunun tatbikatı memle- rası vak'a mahallinden 67 metre uzak sı uzerıne verilmesını teblig et- . lar tarafından yapılan suikastlere ma 
tadır. Mahalli cürmün tenevvürü için miştir. Bunun üzerine belediye ispirto meselesi hakkında cemı- ruz kaldığı malümdur. 

ketin nüfusunun artmasını te- meydanın karşısındaki hava gazinin de iki gün evvel baremi tatbik yet tarafından bulunan formül . Bunla~ kafi değilıniş gibi gazete-
min edecektir. yanması lazımdır.,, etmiş ve kazanç nis t' d t müskirat i.n.'ıisar idaresine bildi- ?~ hay~ı:ret ve vakarı ile oynamak 

Kanun, çocuk vefiyatının ö- Salahattin Efendinin şahadetinden k'f dk pe ın e . ev- rilmiştir. Buna nazaran eczane- ıstı~ıkı çocuğun da dün vazifeleri 
.. k . . l hk' sonra müddei umumi iddianamesini ı. atı ayır ı tan sonra Hazıran ne yet verilmiştir. 

Yerli kumaşlara alameti 
farika vurulmalı mı? 

Ticaret odası meclisinin dünkü içti 
maında bazı mühim kararlar veril
~§. bazı lııtihaplar yapılmıştır. Bu 
cumleden olmak üezre Borsaya mu· 
kayyet olmıyan simsarların Borsa 
ya dahil mevat üzerinde muamele 
yapmalarının kabil olamıyacağına ve 
bu karar hilafında hareket edenlere 
ticaretodalan kanununun 5 inci mad 
deıi mucibince muamele yapılması
na, 5 liradan 100 liraya kadar cezayı 
nakdi alınmasına karar verilmiştir . 
. _B~ı;dan sonra oda hukuk müııa

vırliğının odanın batkalarının imzası
nı tastik edemiyeceğine, fakat barcr 
mukabilinde sicil ve kayıt suretleri 
verebileceğine, sicil suretlerinin gös
terilmesinde mahzur olmadığına dair 
olan hukuki mütaleası azaya tefhim 
edilmiştir . 

nune geçme ıçın esas ı a a- serdetti. dan beri yüzde on beş zamla ler ispirto ihtiyacı itibarile üçe Müteaddit müracaatları, rica ve 
mı muhtevidir. ynlmıştı israrları u"zer' b' k d ı Bunu müteakıp İktısat vekiileti-Müddei umumi B. bu iddiasında, verdig" i maaşların farkını mah- a r. me, ır ay a ar evve 

Bu meyanda kimsesiz çocuk A l 1 10 h · ı k M" k' 'd · b l' t ıslahı nefsederler ümidile "Yarın,, nin iş'arı mucibince oda bütçesinden s .ana ev .. ve c .. e se.ne apıs o ara sup etmı'ştı'r, Bunun n t' . d us ırat ı aresı u ıs e mu- Gal t d k' ç h k b' be !arın himayesi de nazarı itibara verılen hukmun temyızce nakzma se- . e ~cesın e 'b' . 'b tahrir ailesi arasına alınan sabık Ha a a a ı ar çı me te ıne şyih 
hep olan üç nokta hakkında izahat bır krsım memurların elıne muh cı .ınce ay başından ıtı aren u- reket gaeztesi sahiplerinden Fahri lira muavenet yaoılmasma karar ve-

alınmıştır. vermiştir. Müddei umumi B. 1_ Ri telif miktarda para geçmiş ise cuz ispirto tevziatına başlaya- Kemal ve Suat Tahsin Beyler, müker rilmiştir. 
Kimsesiz çocuklara belediye rinci ticaretteki evrakın hadise ile de ay maash bazı memurlar şim caktır. rer ihtarlara rağmen başmuharriri- Eminönü kazası kazanç tetkik ko-

ler bakmağa mecburdur. hiç bir tesiri olmadığını, 2 - Ulviye, dilik hesa • üzerind b 
1 

k Cemiyet, Beyoğlunda gece mizin haberi olmadan mürettiphane- misyonuna Habip zade Ziya, Bt!ik-
Küçük çocuklar için bakım Muzaffer Hanımların oturdukları ~v-

1 
d PS b b' e orç U çı nöbetçisi olan bir eczaneye vaki ye bazı byazılar vermişler ve bununla taş komisyonuna Furtıru zade Murat, 

1 · lma d · f · le hadisenin vuku bulduğu mahal ara mış ar ır. e e ı maliye vekile şunun, unun haysiyetile oynamıslar Sarıyer komisyonuna Hasan Fazıl, 
yer en açı sı a mi us sıyase smda ıı dakika süren bir mesafe ol tinin belediye memurlarından olan tecavüzü sahsi bir mesele dır. Kadıköy komisyonuna Halit Beylc-
ti eserlerindendir. Çocuk hasta- duğunu, cürmün vuku bulduğu saat- kazanç kesilmesinde ısrar gos" _ addettiği için müdahaleye lü- İzmit valisi meselesinde bir mual- rin intihabı tastik edilmiş, müteakı-
lıklarına karşı laAzım gelen bu" t A ı l · d b ı d ğu " · t' lime hanımın ismi gazetemı'ze bu su- be k · nl · ·h b · - ~- .sanın ev erın .e . u un u n.u termesidir. Fakat bel d' b zum gormemış ır. , n ceza oınısyo arı ıntı a ı ıcra 
tün tedabir alınmıştır. soylıyen hanımların ıddıalarınm varıt h bb" e ıyece u Esasen cemiyete bir müraca- retBle geç~iştir. edilmiş vesaiti nakliye komisyonlan-

f olamıyacag· mı, maznunun, fili katli i- u. susta teşe usat yapıldıg" ı gi- unun uzerine derhal vazifelerine na da Osman Nuri, Naim, Hu"sre• 
Di teri ve dig"er sari hasta- at t ktu 'h rilmi' · • ka ettikten sonra Ulviye. Muzaffer bı barem kanununda da maa- a yo r. nı ayet ve ştır.,, Sabri, Galip, Esat Beylerin tayinleri 

lıklara karşı daima takibatta bu Hanımların evine sür'atle gitmesi ka- şattan hiç bir suretle tevkifat Ancak cemiyet, nöbetçi ecza Diğer taraftan Suat Tahsin B. dün tastik olunmuştur. Azadan Şevki Be 
lunuyoruz. İcap eden yerlerde bil olabileceğini, 3 - Maktulün, hale a ılama ca" ın d . nelere müracaat edenlere kapı gazetemize gönderdiği mektupta Ya- yin 3 ay mezuniyeti ile 1930 senesi 
aşı, tecrit, ve tathiratı fenniye ti nezide bulunduğu sırada "Beni As Y P yald • g da aı.r 5'.1~ahat açılması için beş dakika kadar r~~ln ndeşriyktatma cevap vermekte ve temmuz ve ağustos aylarmm billasai 

1 lan vurdu.•,, ifadesinin isnat olamıya mevcut O ugun an şımdıhk de şoy e eme edir: • hesabiyeleri de tastı'k olunduktan son 
yapı ıyor. Vefiyatın azaltılması bekle ·1 e · · ' ·· kte Ef d' cağını söylemiş ve evvelce verilen pozito olarak kesilen bu paralar nı m sını zarurı gorme • en ım, dünkü "Yarın,. gazete- ra İktısat vekfiletinin odada mukay-

d na mütemadiyen çalışılıyor. h.likmün bozulmamasında israr etmiş da bilahare eshabma iade oluna dir. sinde şahsım hakkında vaki isnadatı yet tüccarların Merkez cilmhuriyet 
an sonra vazifeler mu- Nüfusun azaldığı değil, art- tır k Cemiyet erkanından biri de- katibi adil vasıtası ile protesto ede- bankasına iştiraklerinin temini hak-
llahıslara temerküz etti- tığı muhakkaktır. Ancak istatis Billihare maznun vekillerini müda ca tır. miştir ki: c~1i~. H:"b~kımd~ ddi.ğ1 er vatandaşlara kmdaki tezkeresi üzerine oda nizam-
ı:cek taksimi vezaif ya- tikler vekalete gönderildiği için faalarını yapmışlar, milvekkillerinin Nümerota1' işleri - "Gece "bet' eczacılar o ug~ ~ı ı tası;ııde ı en şu adi neşri- namesi mucibince teşkili mutasavver 
'<t,.., t · 1 d beraetini istemişlerdir. Muhakeme .. . . . .. .. . no 1•. yatın ız. an~ yerın e ol~nlar i.çi.n. bir Türkiye ticaret odaları bankası kin 
k ". • Çtıma ara evam e- miktarını söyleyecek vazı'yette N b k b f dak" lık k t h lrru - h ' tır. dün bitmiş ve karar 6 kanunuevvele umerotaJ ameliyatını ya- ıçın uyu ır e ar tır, ıym~ 1 aız 0 yacagı ~~ihıdır. oda bütçesinden ayrılan para ile mor 

. değilim." kalmıştır, pan müteahhit bu işi . müddeti Hatta Avrupada bu fedakar- ' ~nf Oruç B. başmuharrırı b~lu?-f kez climhuriyet bankası aksiyonları 
llı)ık A k ti k t • D' f k h k' rf d ·• . . .. dugu Yarın gazetesıne sırf •• ı.sı kin alınmas karar · f k .. ili .. - vu a ı s aJı ıger tara tan çocu e ım- za ın a yapamadıgı ıçin kendi lık nazarı dıkkate alınarak yuz- f . . . .,.... ' ' muva ı gor muş-

f 
. . . .. . . . . ve men aat saıkası ıle tanzım oluna- tür 

. a, 26 - Adliye vekale- !eri de, nü us siyasetimiz aley- Esrarı hükumeti ifşa sıne ıkı ~efa muhle.~ verılmıştı. de ellı kadar zam yapılmıştır. rak gönderilen ihparnameleri birer 
tıııler kanunnuna müste- hindeki neşriyatı hayretle kar- Buna ragmen iş bitmediği için Bizde de Vekaletçe yeni ya- vesikai hakikiye gibi neşretmektedir. 
lıakim olmak isti yen hu- şılay~rlar. Dr. Ali Şükrü B. di- davası müddet üçüncü def~ olarak ka- pılmakta olan tarifede bu vazi- G"".'ete aleyhin?• .soyi müte~a.,iz .. da-
eıunalrının mahkemeler- yor kı: Birinci müfettişi umumilik umuru nunu evvel nihayetine kadar t t d · 1 ktı 11 v": ıkame edılmışti. Gazete surumu te 
~Zabıt katiplig"i yapmak "-Çocuk vefiyatr, eskisine tahaririye müdürü iken vazifeten ken bir ay daha temd't l ye Ee erpl ış 0 

unak':3li r. · b mm edılmek maksadı tahtında vatan 
disine verilen sırrı hükUmeti bir ga 1 ? u~uş- ezacı arın teş ı ne teşe - daşlarm mukaddesatına ika edilen ca 

Yetinde bulunduklarım nispetle çok azalmıştır. Son ista zetede ifşa cürmünden dolayı Muzaf- tur. Şayet .?u de.fa da ış. b~tn;ıez büs ettikleri şirket için müsaade niy~ne ve '?ütesels~-~ecavüzlerin ma 
t etmiştir. Talipler mün- tistiklere göre bu vefiyat yüzde fer Muhiddin B. hakkında tahkikat s~ art~k .muddetın temdıdı cıhe istihsal olunmuştur. ?~vıyatma ıras ettıgı ~avfu heras 

f 
Yer bulamadıkları tak- 15 kadardır. yapılmış ve Muhiddin B. altıncı is- tıne gıdılmeyecektir. ş· k t' .. · 1 · 22 k' ıçınde bu gazeteden katıyetle ve za-'h . . . . . . . ır e ın muessıs erı anu ruretle a 1 k · tt' - . ka ~ ti l k l kl H"k' .. k" 1 tıntak daıresınce ıstıcvap edılmıg ve • • • . yn ma ıcap e ıgı naatı 

o ara ça ışaca ar u umet mum un o an te- hakkında lüzumu muhakeme kararı ltfaı}' e halı nuevvelde t?P~;ınarak faaliyete k~~şısmda kaldım. ve fi':ri~lerimi ~en 
k dabiri aldığı gibi anneler de ço verilmiştir. Davaya 24 kilnunuevvel- Kadıkö . tf . t h geçeceklerdir. dısın.e açıkça anlatmak ıçın efendıce 

t iltlar kanununun tadili cuklarına daha iyi bakıyorlar. de ikinci ceza mahkemesinde başla- . d'l Y ~ aıy~ grup~a a. de bır veda mektubu yazmağı ihmal 
t>roje hazırlanmaktadır. Binaenaleyh vaziyet mucibi nacaktır. sıs e ı en adıkoy halınde ı- Memurların borçları etmedim. Kusur ettim. Efendice mek 

U.~öre hukuk mezunları . . ,, cap eden tadilatın yapılması . . . .. tuplarm efendilere yazılabileceğin-
ddetlerini mahkemede memnuruyettır. Ş müteahhide ihale olunmuştur.. Devlet daırelerı ıle muessese den gafil hulun<lum. 

istemezlerse bir avu- Bir klişe yanlışlığı ekure H.ın katili Yakında inşaat başlıyacak ve lerinde nüfuz ve ayniyata vazi- .H~tıru~da ~ldığına göre ~zmir ko 
:nında geçirebilecekler, Pangaltıda Şukure Hanımı öldüren itfaiye buraya nakledilecektir • ülyet ?11:1P ta kefaleti müteselsi ;ü~stlerı~e.tıtb.telgrahf ~rıf Odruç 
-ti Dünkü nüshamızda Beyoğ - kamarot İzzetin muhakemesine de- leye tabı tutulan memurlarla eym. emr~ ı. e ır m~ arnre uy u-

h
. e hakim olmadan avu- lunda Velicanidis eczanesinin 1 D"' kü 1 d s Tı t "f · .. hd . . h h . b' . rulttugu gıbı daha hır çok ( hususi 
tlccekler. ".am. o ~nmuş~ur. . un. c~ se. e .e- raş arı esı musta emının er angı ırı- muhabir) telgrafı gibi gösterilmek-

!>. pençeresinin bir müşteri tara- !hım ısnu,nddde .bır şah'.t .ddinld. enılmış, bilA Berberler cemiyeti heyeti i- nin hükmen tebeyyün eden zim ten utanılrnayan envaı çeşit haberle 
"

1enajman heyeti fından kırıldığını kaydederken tareMmu .. udde~' umuu~.11 1 aıasuınınunyapmş~~ daresi evvelki gün bir içtima metleri hakkında yapılacak mu rin de uydurma ve düzme şeyler ol-
mezkur eczanenin de bir resmi ır. 1 um mı m zn • d · d" M ı· • d • · b t t k .. d • 'ld' B do"ndil · kure Hanımı öldürdUg"ünden, Sarafi aktetmiş ve şiddetli münakaşa ameleye aır un a ıye veka .ugunu ıs ,a .eme. gu~ egı ır._ a 

h.. nı neşretmiştik. Eczane resmi . . . • R . . . 1 · d ·ı· 1 b' t · sıt ve sathı hır takibat ile bu hakikat ""' 0 k mı katil kasdıle yaraladıgmdan, e- alr netıcesınde reis İsmaıl Hak etın en vı ayet ere ır amım 1 . d k • d 
•- rman Amejanman gru- lışehanemizdeki bir yanlışlık t B . d di b tt'"' den do .. d .1 . . erın mey ana çı acagın a zerrece 
ı:"'lti vazifesini ikmal ederek · 1 k k şa eyı. e ~ . J:"'n c~r e ıgın kr B. istifa ederek yerine Ke- gon en mıştır. şüphe olunmamalıdır. 
.. eserı oa ra arışmış ve gazete layı teczıyesını ıstemış muhakeme ka 1 B · tı'h d'l . . B Bu gibi zimmetler· kefalet ka 
0,_ 1&elmiştlr. Ormanlarda yap ye "Beş'r K m 1 . . k 1 tı ma . ın ap e ı mıştır. er- • s Tahıin 
•arı ııı r t bü ı e a " eczanesının rara a mış r . b l id . . nununun 4 üncü ve izahnamesi • . 
h· P n ame ıya mı ro- resmi girmiştir. Bu yanlışlığı • . • • ~r ~r yen en .hır kongre akdı- . .. .. . . . 
ıt etmekle meşgul olacak- itirazlarla tashih ederiz. Polıtıka aleyhındekı dava nı ıste~7ktedırler. Berberler nınk4funl cu madd~elerı mucıb~n- Kadastro müdilrü geldi 

Ticarette tağşişin men'i hakkında
ki kanunun• , fmdılc, afyon, arpa, 
buğday, çimento, tiftik, pamuk, pey 
nir gibi mevaddı için iktısat vekalo
tince sorulan oda miltaleasınm hilli
saaı okunmut, fakat aza eyice anlaya 
bilmeleri için teksir edilerek kendile 
rine •tevziine akrar vermişlerdir. 

İstanbul limanından ve kömür hav 
zalarmdan su VP kömür almak için 
limana ve havzaya uğrıyan ecnebi 
gemilerinden her türlü rüsum alınma 
sı hakkındaki temenni hararetle tas
vip edilmiştir. 

.....______________________ k · mektebının de cemiyete devri ce e a.et saı:ı ıgı s_ermayesın-

su ut ettı istenilmektedir. den tedıye edılecektır. 
" Haraket gazetesi sahiple- Berberler traş ücretleri hak- Ha~ların~a hükmü kat'! istih 

rinden Suat Tahsin Bey tara- kında yeni bir tarife tanzim e- sal edılen zımmetle memurla-

Dünkü içtimam en hararetli mev
zuunu Bursa ticaret odasının ipek:U 
kumaşlarımız hakkında kaleme aldığı 
bir kararname hakkında odanın müta 
leasını istemesi teşkil etmiştir. Oda
nın bu kararname hakkındaki milta
leası uzun müddet münakaşaları mu
cip olmuş bazı kumaşlara alameti fan 
ka vaz'ını, şarj mıktarının tahdidini, 
şarj markası vurulmasının ve kararna 
menin İktısat vekaletince tastikinin 
lüzumsuzluğunu iddia etmişledir • 
Uzun münakaşaları müteakıp karar
namenin sanayi müdürünün de iştira 
ki ile sanayi komisyonunda bir kere 
daha tetkikine lüzum görülmüştür. 

Bir müddettenberi Ankarada bulu Rurnarnenin diger mevadı hakkında 
nan kadastro fen müdürü Halit Zi- da mütalealar serdedildikten ve ka
ya Bey dün Ankaradan şehrimize gel radar verildikten sonra içtimaa nih&-

P talebesi dün f evka
de bir kongre yaptılar 
lik zail oldu, iki cemiyet birleşti 
"" ~ı~~'•i talebe cemiyeti dün 
tr• a saat 16 da fevkalade 
~Ur ,"kdr.tıniştir. Kongreye 

1 ~.~·~· evvel cemiyetten bazı 
'lı,, ll<ı olayı, ihraç edilen bir 
2'•ti n zamanlarda Tıbbiyeli 
,~ltiı nanı_, altında ayrı bir ce 
l tcllletıllışlerdir. Ve bu cemi 
1" ~la 'Ytte şimdiye kadar alın 

aıltı n ('I'. C .• N.) yani birinci 
n~ 'Şiardır. Halbuki eski cc 
tır:naın sinde birinci sınıf 

lcıı~ b k hakkını haiz değil
~.Ctnı· aşında teşkil edilen tıb 
11ttıa?"•tı müessisleri bunu 

l> C alar~k teşkil ettikleri 
· N lıleri de almışlar-

Bu suretle tıp fakültesinde iki ce 
miyet teşekklil etmiş olmaktadır. Es 
ki cemiyet dün bir kongre toplamış 
ve kongreye P. C. N. sınıfını da da
vet ederek vaziyeti kendilerine izah 
etmiştir. Fakültede böyle bir ikilik 
doğru olamıyacağı için her iki cemi
yetin birleşmesi teklif edilmiştir. Es
ki cemiyetin nizmnamesinde tadilit 
yapılarak P. C. N. de cemiyete alına 
caktır. Evvelce cemiyetten çıkarılan 
ların da tekrar alınması için bir sure 
ti hal bulunacaktır . Bugünlerde P. 
C. N. sınıfı talebesi aralarında görü
~crek anlaşacaklar ve eski cemiyete 
gireceklerdir. Bu suretle husule gel
mi~ olan ikilik ortadan lnlkmış ola-

fmdan Politika gazetesi aleyhi deceklerdir. rın borçlarına mahsuben gerek 
ne tahkir amiz neşriyat sebebi- bilrıza vuku bulacak teslimatla 
le ikame edilip İstanbul ikinci y ld rı ve gerekse hazine dava vekil 
ceza mahkemesinde rüyet edil- 1 ız sarayı leri marifetile takibatı kanuni-
mekte olan dava mes'ul müdür ye üzerine emval ve emlakinin 
Bürhaneddin Beyin " Suat Talı haczi ve füruhtu suretile elde 
sin B. hakkında kendi malilma Eski mukavele edilecek para eşhas zimmi he-
tı olmaksızın Politikada inti- sabına tahsilat kaydedilmiye-
şar eden yazıdan müteessir ol- fesholundu cek, kefaleti müteselsile sandı-
duğu ve bu yazıların kanaatına -·· ğı nam ve hesabına Ziraat Ban-
tevafuk etmediğini ,, ifade et- Belediye senelik 2 bin kası sandıklarına teslim oluna-
mesi ve Suat Tahsin Beyin de caktır. _______ _ 
izahı kafi görerek davadan fera lira ile Yıldızı tekrar 
gatı üzerine sukut etmiştir.,, kiraladı 

Dördüncü büro toplandı Belediye tarafından maliye 

Bir Türk devri alem 
seyyahı geldi 

Alemdar zade Fahri Bey namında 

miştir. yet verildi. 
~~~~~~~~------~~~~~~~~-

Darülfünunda maaş f 
Müderrisler kıdemlerine göre 

150-400 lira maaş alacaklar 

Maaş formillünde hem. kıdem hem de meşguliyet 
nazarı itibara alınmıştır 

Haber aldığımıza göre, Dariilfü
nun divanı bugünkil içtimamda mliza 
kere edilecek olan yeni Darlilflinun 
biltçesi projesinde maaflar için tesbit 

bes hocalar tasnifinin ortadan kaldı· 
rılması istihdaf edildiğini söylemekte 
ve eski noktayı nazarlarında israr et 
melı:tedirlor. 

Dün, M. Rivas'ın evinde 
Türk hey'etinden Mitat ve Mu
vazzah B. lerin iştirakile 4 üncü 
büro toplandı. Bu gün adli me
sai! ile iştigal eden 3 üncü büro 
M. Holştat'ın riyasetinde top
lanacaktır. 

vekaletine müracaat edilerek 
Yıldız mu.kavelenamesinin fes
hi istenmişti. Vekalet tetkikat 
neticesinde bunu muvafık gör
müş mukavele feshedilmiştir. 
Fesih tarihi de Yıldız kumarha 
nesinin seddi tarihinden itibar 
olunmµştur. Belediye Yıldızı 

bir Türk genci, 1928 
senesinde İzmirde · 
yaya olarak devri f 
lem seyahatine çı' 

mış ve Gürcistan, 
Efganistan, Azc · 
heycan, İran Bilici· 
tan,, Hindistanı, Ir: 
kı dolaştıktan so~ · 
da İstanbula gelrri• 

1 olunan esaalar şunlardır: Muammer Raııt B. bu hususta dün 
bir muharririmize demiştir ki: 

senevi otuz bin liraya isticar et-
Acaba doğru mu? mişti. Set tarihine kadar bedeli 

Tevkifanede bulunan Çarşı icarı. bu miktar üzerinden vere
Maliyc şubesi memurlarından! c~ktır. Fakat Belediye, ikinci 
Kemal Beyin mahkemeye çık- bır mukavele ile ve senevi iki 
tığı esnada Sultan Ahmette bir bin lira ile tekrar Yıldızı kirala 
eve giderek yiyip içip kadınlar- mıştır. H~nüz verilecek şekil 
la beraber eğlendiği ve tekrar takarrür etmemis olmakla bera 
tevkifhaneye avdet ettiği üçüne ber Yıldız bahçe;inin park ha
cü cez.a n:ahkerı;esine Mahmu- line konarak halka açılması ve 
re H. ısmınde bır hanım tara- binanın da kumarhane olarak 
frndan ihbar edilmiştir. Bu hu- kullanılmamak şartile kira a ve 

tir . 
Bu azimkar Tür• 

genci, buradan Sür 
ye, Filistin, Şar' 

Erdan, Hicaz, y, 
men, Habeşistan ta 
rikile, Fasa oradanda Alemdar zade 
İspayaya geçecek Av Fahri B. 
rupa ve Amerikayı yaya olarak dolaş 
tıktan sonra 195 senesinde avdet 
edecektir. Bu yaya Türk devri alem 

Milderrialer az meşgul ve çok meı 
gut kaydiyle ikiye ayrılmııtır. 

En fazla maaı ( 400) lira. en az 
( 150) lira olarak teabit edilmiştir. 

Maamafih maaşların tayininde yal 
ruz meşguliyet değil kidem farkları 
da nazarı itibara alırunıgtır. Binaen 
aleyh 400 lira çok meşgul ve kıdem 
li müdcrrislcrc mahsustur . 

Çok meşı;uJ, yalnız Darülfünunda 
çalıgan kıdemsiz müderrislerin ma
aıtan 210 lira kadardır. Tıp, hukuk 
ve fen faklilteleri mümessilleri bu pro 
jeye taraftardrrlar. 

Fakat, müderrislerinin mühim bir 
kısmı az kıdemli olan Edebiyat ve 
İlahiyat fakülteleri huna şiddetle a-
leyhtardırlar. Bu fakülteler mümes
silleri, daha ziyade diğerlerinin men
faatlerine uygun addettikleri biltçe 
projesine bugünkü içtimada çok şid 
detle hücum etmek ı;iye~indedir. E· 

"- Edebiyatçıların, bizim buldu· 
ğumıu şekil karşısında artık iddia et 
tikleri bir şey olamaz. Biz maaşı üç 
sınıf üzerine tesbitini on muvafık gör 
dilk: Müderris muavini, muallim vo 
müderriı. 

Şimdi bu şekilde bareme ll'Öre Da 
rillfünunda en az maaş alan hoca mü 
derris muavinleri olacak ve onlarda 
126 lira alacaklardır ki, evvelce an
cak 80 lira alıyorlardı. 

Muallim ve müderrislerin kaç lira 
alacakları da bütçenin intacını mütea 
kıp kat'! olarak taayyün edecektir. 
Bütçeyi yeniden tanzim ve maaşları 
tesbit ettikton sonra Darillfüniln ma
aş faslına ilave edilmesini istediği
miz miktar 250 bin lirayı bile hulmu 
yor. Bu paranın içinde hoca maaşla
rından başka idare memurlarının ma 
aşları da dahildir. Bu kadar az bir 
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80 inci haftanın 5 inciliğini 
Galatasaray lisesinden 686 Ö
mer B. kazanmıştrr. Yazısı 11u-

E vlenmeğe karar veren bir genç du~~z kamaştırıcı fakat tatbik 

1 9;ııı 

""' ....._.. •"- • 
• 
1 

Bu akşam 

BÜYÜK SUARE DANSANT 
• 

JENI VAHJETE PHOGHlMI 
1 

-Fransızcadan- kabiliyeti az bir programla or-
ABON E ÜCRETLER taya atılan Serlbest Fırkanın bu K t• s·· . 

G Türki1c ıçin Hariı; ı~in Otuz beş yaşmda bir gençti. meziyetleri olmalı ... Tabii bunu hafta inhilaline sahit olduk. ····~ Ü IYOil -- llfPfJZ •·••• 
3 ;ıylrğı 400 lnıruı 800 lıurut Sıhhati yerinde, refah ile yaşı- düşünmüşündür. Bu fırka Türkiyeye bir yeni- ---------------------___/ 
6 .. 7SO .. HOO " yan ve kibar bir ailenin oğlu i- Şimdi sana bir teklifim var ... lik getirmiyordu. Halk Fırkası ı..;;....-.. ,H Bu akfam: A S R t S 1 N E M A D A 
2 " 140~ • _ .. _ 2700 " di. Çehresi gençliğini çok iyi - Nedir?, .. Hemen söyle rica mn ötedenberi tatbikine çalış- blltnt'Ct'nılzln lıallt'dllml.7 • Kcnımar~h•i• ., nin ,;erhıd•n muktebes ve " Co:n•dıo ı·ran<ıı« • 

Gelen evrak geri veril muhafaza etmişti. ederim. tığı prensipleri kendine malet- Şt'kll ııl«kü<ından pclı: sovimli •e huvck ırıısı 
Müddeti sesen nüshalar ıom::~.. . Ha.yatta mes'ut olması iç.in - Kadın kadını daha iyi an- m.i~ onları süsliyerek göz alıcı M A R 1 E B E L L 

._, h b b k G lik 1 S 1 2 3 -l s 6 7 8 9 ıo ı ı • ııır. Gazete ve matbaaı·a ait itler ıç ır se ep yo ·tu. enç , ar. ana zevce intihabım hana bır şekle koymuştu. lk teşek- in ıemıill mubıeıemi 

:rın müdiri,.ete müracaat edilir. b:şk~~ı~ly\ ~/~!~:rı gz::~şkt~~ ~~~ı, .. Böyle bir kız bulunca sa kg~~~ü.aııında bir parça rağbet 1 
il !lil 

1
• .ı F 1 8 A R O 

Gazetem.iz ilanların meı'uliyetini İ ı_ nam zcn~in mJz:ın,enli \.C muıı.21m filıniain ilk irAC"'i mü11 ·, sehetıl" 
k.ıbul etmez. mak gibi meziyetere de malik- - şte sana layık bir zevce, Fakat inkılap prensiplerini • •- -1-j B O y O K G A L /. 

ti. mes'ut olunuz!.. Dıyerek artık hazmetmiş Türk milleti bu fır- • Ru filmd• MARIE lli':LI. ile beraber AllLi':'J'Ti': ·'1ARCll'ı.f., f 
Bugünkü hava Fakat hala evlenememişti. aramızdaki münasebeti keseriz kada ne gibi unsurların rol oy- j-' • li VA:\ Dl tn::-; 1e .ı .. :AN Wt:Bi':R ornamakudır. 

Kendisine hayat arkadaşı ola- olmaz mı?.. namaya çalıştıı(ım görünce va- - .\lenuu ca,:Jp · müessir ve ihıırıslı entrik•. 
cak kadını intihap husus.unda Buna hayretle teşekkür etti. ziyeti anladı. • ,B _ il M<ılıur 'c ınüınıu \hcoıro Pohanskv i,l•re<ındt tnkviv< ı·dilcn urk<f 
mü~hilpesent davranıyordu. Çok muvafık bir teklifti. Henüz doğan Serbest Fırka-

1 

_ • • lrJ tarafında n mıısll;i parÇ•lın ıaıbık cdihccktır. 
• 1 1 Iııni~: Filınin 111.ıınlogu haı..ehilc tam toaat 9 J-~ da hr.~hı).1Cakor 

Epey zamandanberi genç ve Fakat son zamanlarda tanıdı ya muhtaç olduğu yardımda bu ı J ·· ı b. k d 1 · · d • Fi:ıllarda zamıniYat '.·oktuı ..., __ -,c9. 

guze ır a ın a sevışıyor u. ğı bir genç kızdan bahsetti. lunmadı. 
Artık evlenmek zamanı geldiği Genç kadın buna pek mem- Bu da bize gösteriyor ki • 1 ++++•• • ••••• +++ ..... 
halde bir türlü buna karar vere nurı. görünmedi: Türk milletinin büyük bir ekse 11 • Önümüzdeki Cumuco>i akşamındA<ı iıib.rc, ,.ıat ~J,J.'i tc l 
memesi~e sebep. he_P bu ka~ınla . -:-. Anladı.m, dedi, onu ben de ~ireti ancak şüph:H unsurlar~n 1 

•. •. • • G L O R Y A sinem"' ıar•fın•lan takdi.n eıli!ec•k 
olan munasebetı dı. Kendı ken bılınm. İyı kız. Fakat daima ıcınde bulunmadıgından emın IJugurılru ızqllmectJnı • • k • DO 

Ahmak neye derler? dine: kendi dediğini kabul ettirmek olduğu bir fırkaya müzaheret Soldan sağa ve yukardan aş,ağı • 1 1 nya 
Eger şu günlerde size şu ser- - Artık e~lenmek zaman~ ister. Demek onu beğendin?. edebilir ve böyle bir fırkadan 1:, .- Bir nevi kömür (3) Üst i .. . i 

lavhanın ifade ettiği şev süal geldi .. J?a~a zıyade ;'akit geçer - Henüz hiç bir kararım yok maadası Türkiyede yaşaya- degıl (3). Yemeğe tat veren filınl Porls'te buylık bir ınu:affakl~et kazanmış ve ~c;n3;ai<i:.ıııc ıkl 
d

· ı· k 
1 

- se ben ıhtıyarlıyacagım. O za- Bir kac hafta gerti Ba~'{a maz Çünkü Türk milleti var- şey (3). uıı cazıp vo hoş vıiıt R•Çırtecek. hırıkul:ldc hı· c>crdır. 
e ı ırse sa ın yan ıs cevap ver- . . . . . • " · .,. · · A G Q KS 
meyin, ben size izah edeyim de man genç bır kız ıle ızdı.vaç et- hır kız mevzuu bahsolduğu za- lığı pahasına elde ettiği hürri- 2 - Bır adet (2) Erkek. (2) M RY L RI - MA UDIAN. ve ıı 
aklınızda kalsın. Ahmak suna mek zamanı da geçecektır.. Fa- man genç kadın: yetinden zerre kadar feda etme Ekmek yapılır (2). Uzak nıda- i p I E R R E M A G E 
derler; • kat... - Evet, dedi, güzel bir kız. meğe karar vermi~tir. sı (2). . N 1 R 

" Bir yere seyahata çıkmış- Evet .. Burada bir "fakat., var Fakat yaşı yirmi beş... Bu za- 3 - ~ır sebze (7). ıorafındın ıemsil tdilen bu Ulm ~cbriınlı sincmıcılı&ında bu\ilk ı 
smız sizin oldugunuz otele ta- dı ki her tasavvuru bozuyordu: mana kadar koca bulamaması Yeni neşriyat 4-- Bır harp (2). Baston (3) bir hadise tetkil edecegıne eminiz ~ 
r.ıdııfıııız bir ahbabmız gelmiş.. - Fakat, diyordu, benim onun bir ~abahat değil midir?.. TÜRKSPQR Yama (2

). . ............ ••• •••••••• • 1 
Bu ikı vakada hamakat yoktur la olan münasebeti aruk büsbü Dıger ba~ka kızlar da yok de 4 - Hayvan yemı (4). Cera- r 
Orada bir kaç giin kalmışsınız: tün kes?;~m lazım... .. ğildi. Ge~ç ka~ın~ bunlar hak- lkugrn(bki uyunrnlarına da. hat (4)1. MA.JIK sinemasında ugu··n ETUA 
ahbabınızda kalmış ... Yine ha- Sevdıgı kadın genç ve guzel kında soylediklerı pek başka 6 - syan eden (3). Rabt e- ,\l\RNA l.OY'un temsili muht•temı 

b k ıd E • yak mı attıl&rı' d t (3) ! 
makat yok .. Avdet zamanı ı:;el- bir duldu.Epey zamandanberide aş a o u. vvela: a 1 

• ŞEHVET KADINI SINEMASJ:\ll:\ me~hur lıir ,r 
mis, ahbabını.zın, otele verecek va.m .eden bu m~as~be~ saı:ııi- -. ~ k~z mı?.. Çok g~~el.. Bugün çıkan nushasında Yu- . .7 .-. B.alkan xarım adasında tİ'I ol•n ve avni umanda lııi' ·f 
parası olmadığını ve ya- mı bır muhabbettı kı şımdıye Çok ıyı bır kız oldugunu bılıyo- gı,,-l;ıvya takımınııı gclrLemesi· buyuk bır nehır (4) ı;ıaık (4).. ıımımcn sözlü \t fırlıılı film bir isıidatl• keman çalan 
hancı bir memelekette kendisi' kadar hiç bir fena hadise ile bo rum!.. nin sebeplerini okuyunuz. 8 - Son~na (z) gelırse naz~a gösıerllmekıc vı Viyana operuı· BETTi ~~MP~~N' un ni mahçup etmemek için otele 7ulmamış, daima samimi kal- Diye söze başlar fakat mutla llu haltanı>ı zcnu;in ve çok n.ır (2). Yukseltmek (3). Sı- nın meşhur tenoru 
olan borcunu vermenizi sizden mıştı. ka mühim bir kusur bulurdu. rcs,ıııli m(ıııderecaıı arasında ta- cım (2

). . ALFERD PIDCAVER 
rica ediyor.. Bunda da hamakat Genç adamı düşündiiren asıl ~ih~yet genç adam bir gün de- rihi spor lıikaye~i , mektepler-

9 
- Bı~ sebze (

7
). LOHENGRIN ile "LES MAIT-

ılenecek bir şey yok.. cihet te bu deg-il midi?... dı kı: . . . f • lO - Bır çalgı ~2) Rabt eda- RES CHANTEURS' " .. NUR .. N. 
k deki <or. a:ıiiıet, kllipleriınizin t (2) S (2) B 1 (2) .,.. "' 

Siz bu sözlere inamyormusu- - Başka her kadın gibi olsa - Artı yeter sevgılım, dedı, ı . u . a ıgın tavası . 
bu ne kadar kolay olurdu, diye ben kararımı verdim. Mutlaka barı~ma,ı hakkındA )!;azecelerde 11 - Şahıs (3) İslaklık (3) 

BERG'de dlnlenmeitedlr. 

n~~makat nöbeti burada baş- söylendi, fakat ona bunu teklif cvlen?ceğim. çıkmayan tafsilılt. Kaleci Ulvi 1 ,R,....ıh __ (3_) _________ _ 

lıyor. O ahbabınızın hakikaten etmek .. Ah, mümkün değil.. - SPe~\· Kimi alacaksın?.. Beyin hayatı }' rı.ıpa yarı~ların- 1 !iyatro -Sinema 1 
mahcup olacağını tahmin et- Maamafih artık karar ver- - enı ··· daki Tiırk ocomıılıilcinin hatıra- . . 
mek suretile hamakat nöbeti de mek zamanı geldiğine kanidi. Teşekku'·r lan., spor in ·ına-ınJa l\lalek, 
vam ediyor, ve onun borcunu Bu kanaatle sevdiği kadını ziya

1 ~undan hundaı .. Y.S. 
veriyorsunuz, hemakatiniz b~ rete gitti. Kardeşim Şemseddinin hazin 

Haftalık Sinema rada haddi kemale eriyor ve o Kadın onu her vakitki gibi ölümü münasebetile gerek cena 
ahbabınız memlekete dönünce şen, neşeli surette karşıladı. ze merasiminde hazır bulun
borcıınu vermiyor .. Siz de hama Kadın bu ziyaretten çok mem- mak ve gerek şifahen ve yazı Bu isimde yeni bir sinema 
katinizin mükUatını alıyorsu- nundu. Fakat o birden bire de- ile kıymetli tesellilerini ibzal gazetesi çıkmağa başlamıştır. 
mız.. di ki: buyurmak suretile teessürleri- (Haftalık sinema) gazetesi si-

Ey hamakate müstait arka- -Bugün seninle ciddi bir şey mize iştirak !Gtfunda bulunan nema havadisle~i ".~rece~ resim 
da~lar sakın s.ize birisi para ve- konuşacağım. muhterem zevata şükranlarımı !er basacak ve bu}'.uk musabaka 
remiyeceği için mahçup olaca- - Ne gibi? .. Söyle, konuşa- ayrı ayrı arzetmek iktidarında lar açacak, ikramıyeler dağıta
ğmı söylerse inanmayın, inan~a Jım !.. değilim. Bu vazifeyi muhterem caktır. Birinci nüshası çıkmış-
nt/.da ona ödtinç vermeyin.. Ne diyecekti? .. Bu güzel ka- gazetenizle ifaya mücaseret ey tır. 

62,000 lira dmın neşesini, muhabbetini ih- liyorum efendim. 
Bu ay zarfında gazetelerde liil etmeğe cesaret edemiyor- İ&tanbul valisi iRTİHAL 

ls.B. DarOlbedayi 
temelllerl 

l:omedi 
~ perde 

'r azın: W. 
Shakupeuı 

Tercüme edoıı: 

Sinemamız cuma ve puar &ün· 
feri, suı 10 J . 2tı ıtnz!IAıl.ı flıılarlı 

oıatlnelcı terılp ctmlftlı. 

ikinci mnlıl i5, birinci mım 

4(). b111uıl 50, 4 ldflllk localar ı 
.. ___ 200 lıunıttnr·---

Mıcoıro U. Sylvıin)ln ıös!U tar
kıh n cla11ılı 11eri olup ılnema 

yıldızlon 

ANITA DORRlS ve GOST.A 
EKMANN tarafından cagannl 
edilen ,en şarkıları muhtevidir. 

'ıer gün değişmeden çıkan şey- du. Muhiddin 
fer sunlardrr: Nihayet karar verdi, söyledi: ----

1 - Gazetenin ismi. - Ben evlenmeğe karar \.er- Gaip bir kadın 

lfü ıniitld<ııenbcri rahat"z bolu-
nan Yenişehir cşrı1fınd:ın ıntrhum 

.~uf Beyin haremi Rııkive il. dün 

M. ŞUlı:rtl B. 
Git• uıt lılrden iılbırtft ktltı- llAvcıen: Hılihuır ıöıll dtinya 

_de_d_ir_·=-----~-~---~-:ı1ı11 ........ h.•v.·ı·d·i•.lı•r•ı ...... ..1 
2 - Mes'iıl müdürün imzası dim. 
3 - 1930 sene rakamı. Kadın bunu gayet tabii kar-
4 - Gazetenin 5 kuruş oldu- sıladı. Sadece sordu: 

~u. - Kimi alıyorsun? .. 
5-Abone ~raiti. - Henüz bilmiyorum. Yal-
6 - Gayri mübadillere 62000 nız cvlenmeğe karar verelim. 

lira tevzi edileceği.. Şimdilik o kadar. .. 1 
Yankesicilik artmış. - Sana gör_e. bi.r zevc~ _lul: 

Geçen aya nazaran yankesici ~ak Kolay de~ıldır. Sem~ ısını ı 
lik vak'ası artmış.. Bu belki, nı ta~ıyacak hır kadının hır cok 
Poilsin hoşuna gitmiyen ve pa
rası çalınmak ihtimali olan dal di buhranın hafiflediğini ı:;öste 
gınların ho~una gitmez .. Lakin, rir. Her halde fena alamet de
çalınacaü, çırpılacak şeylerin ğildir. 
arttığına delalet eder ki. iktısa FELEK 

ElPm JZZE1 

aranıyor 

Bundan on bir ıene mu
kaddem memleketten çıkup 
İstanbula gelen teyzem Hil
miycnin bugüne kadar hayat 
ve mematından haber ala
madım. malümatı olaoların 

atideki adrese iütfen bildir-
meleri inıaoiy•t namına rica 
olunur. 

Cide kaza,ında Körile 
karycsinC:en Kara Recep 

o!{lu NPzif 

ık~am 'eflll eylemiş olup ccn:ı7.c•i 
bugiln ö~lc v•kti Hakırkll\''ünde çarşı 
caınii ~erHind~n mttfcni mıhsu~unı 
naklolunacakıır. ------ --8 inci icradan: 

Rir dt:"ni nıahktnnuııbihin ccınini 
tah•ili hıkkınd• Sirk·c;.ı, Bındırmı 

oLellnde tahn hacze •lınrn on bet 
adet dem r karyola 'e on beş adet 
~iltc mıa yorgan \·e yastıktır ve 
otu/. adet çar;.af 9.10· 11-29 cumar
te>I gıinil 111 ; 12 \'e 13 d< <:ıdır

cılarda saıılac:ı~ıııJ•ıı l•hp olanların 
malı•11i mezkı1rd ı l'ulu nııı.l arı il!ln 
olunur. 

l'ıngıltı Sinemasında perıembe 

günli ak~ımı komik Şevki Bey ıeııı

silleri Sün hatırı •arkı•ı kıhrımını 

Nezihe hını m tarafındın konser 
kemancı Aleko udi Yurgl vı erka· 
dışlorı l~tlrıkilc :)"·ki 13ıy tınfın
dın tehlikeli rınde.u 

Müsamere 
Güzel San'atlar Birliğinden: 
27 Teşrinisani 930 Perşembe 

günü saat on yedi buçuktaki 
müsameremize şubelere men
sup aza ile davetlilerin teşrif
leri. 

1 Şımdiye l.ıdır &örülmüş ve iti 
dilmiş en büyülı: ve en ahenktar 

lil11 bu haltı 

Melek ve Elhamra 
Sincmılırındı gö<tcrllmelı:tc olan 

Serseri Kır al 
renkli büyük opera filmıdlr. Yeni 
mı kine nycsinde Törkçe vo Fran-
11 zcı mtikllcmder ayni zamandı 

filmde gösıcrllmekıedlr. 

tımımen ,özlü htrind filnıi 

SOKAK KIZI 
1 

• lllvoten: (,anlı sesli re<ım;,,,J 

Y orııki cuma gnnü •••' 
18,30 dı 

Fnnsız UJalrosun~~ 
mcthur vlyol onlsı 

JACQUE 
THIBAUV 

taralııdın birinci lı:onteri 'orih .,, 
pazar günll saat ı ~.30 d•, 

Veda konse!!, 
ıı\ 

MAD.'l.M GABRlCLLr: ooR .• 
Tl'R '<ESll\.11' \ED.'I. maııP:ıt 

Bu~tln 1111 l 5 te !'Ilı\"'· ,< 
TiYATROSUNDA tılelıeier< t . .,~ ' 

holkı mahsus bir matine veril<' ~ı1ıı 
Bu m~ıinede Racine nln şıhe;erl 

B~:RE"lCI·: 

piyesi temsil cdilecektll 1 j 'l(l 
Yerlerin flııları : 
200 balkon. ı 00 

Kolıuklor 1 · r 

J\ ·-\'C (~ıleri 50 ,, 

lrındın Türkiye'< R.ııııe~ ;;,ı 
Tllrk kon•ol ,ılu~unJan ıld:gı1'1 tll~ 

0rı~ 
Gorıl namı muharrer p•s•P ,.-
kaybettim yenisini alacııııııd•" 
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MlLLIYJ<::r T~:ŞIUNISı\ı ·t 1930 -
Rusyada Sanayi suikastçıları Son safha Spor Mesken bedelleri - Duvar Takvimi -~=:ım1maa~m:ııımcıı• 

l Htsiml. Av matlı.,· 'I. 1 :;;irhti 1 SEYRfSEf",..\}N 
~~~~-----~~- Y ı k f t Barem dolayısile kesilen ilk-

ICJ:ll:.c.:ııt:si içir Ya\L.:Z ·LHlJiımızın (Baş tarafı 1 inci sahifede) arın yapı aca U :nektep muallimlerinin mesken 

Maznunların muhakemesine başlanmıştır masını tavsiye ve Türkiyeyi bol maçları bedellerini iade için muallim!e- ~uzcl resn1ilc mUkemmcl hır ~ltrk z acı! t.ı. <.~ ' .. r1 k.Ur>r 
.. J)u\·ar tık,·fmi~neşretti. Fiatı 1~. l ı• ~ ı 

masraflar ihtiyanndan taluir rin vaki olan müracaatları mev 
MOSKOVA, 25 A.A. - Sa- nu ceneral Lukovskinin mira- etmiş olduğunu ve o zamandan- Yarınki cuma günü Galata- cut kanun haricinde olduğun-ı 

,,.şıil":t; 1eyo~tu ~-O) ~ub 
urustur.'l'oprancıl:ıra ,,.nzıl:\t vapı "ır. accn~e~i ~irkeci'J: f ü ıilr t 

1 

na} i süikastçılarmm muhakeme lay Y onville ve komitenin de beri vaziyeti maliyenin vergile- saray klübümüz Taksimde, Fe- dan bu hususta bir sureti hal 
5ine başlanmıştır. Mahkemede miralay Richard vasıtasile erka rin tenziline saik olacak şekil- nerbahçe taknnımız da kendi bulunamamaktadır. 
binden fazla amele, ilim ve ede- nı haııbiye ile temasta oldukları de güçleşmiş bulunduğunu an- stadyomunda iki maç yapacak- Aldığımız malflmata nazaran 
biyat alemine mensup birçok ze nı bildirdiler. Müdahele pliiru- !atmış ve hükumetin memleke- !ardır. Beogradskiden gelen tel daha bir buçuk sene ilkmektep 
vat ve 70 ten fazla ecnebi gaze- nın tatb~ki hususunda verilen i- te tahmil edilebilecek azami f.e graf, bizleri zevkle seyredeceği- maaşlarının bu şekilde verilme 
te muhabiri hazır bulunuyor- zahata nazaran Fransa müsel- dakarlv~.1 ihtiyar ~tm~k_ s~etı- rnize şüphe etmediğimiz maçlar si zaruri görülmektedir. Mes
lardı. !ah kuvvetler vermiyecek. Fa- le taahhudatı malıyesını ı_fada dan mahrum bıraktı. Hiç olmaz ken bedellerinin bu müddet zar 

İddianamenin kıraatini mü- kat askeri mütehassıslar ve bü hüsnü niyet ibrazu:dan halı k.~ sa bunlamı yerine kuv;etli iki fında iadesine imkanı kanuni 
teakip maznunların isticvabına yük ihtimal dahi.1?1~~ de deniz mamakta bulundugunu ve Tur taknnmıızdan birinin maçını okt 
gcçiı~:~tir. Maznunlar iddiana v~ kara kırv. vetlen g?nderecek- kiyenin tediye kabiliyeti ve ma tercih etmekle iyice bir gün ge- l·y--ur_. _________ _ 
~ ti "-k ku·--'- T -·h hn Ü istiklalinin muhafazası kadro · • . O !ara mede serdolunan ef'alden dola- r . .n.. en ..... ,..,n......, 15-.. d hT d hh"d · çırecegız. yun saat on 

Yı mu .. cnmı· "yeti· kabul edip etme oRmanya ve Sovyet Rusyaya su ~ ı ın e .taa u atına. na- dört bucukta başlanacaktır. 
ecek yetkar oldugunu serdetmış ve p -

1
. 

diklen. hakkındaki suale hepsi: mücavir diğer devletler ve. r . d . . d li d ao ıno _ Kamera ma..• 
1 bu d ebi bu şeraıt aıresın e mec se er S manlard d.. -rb ks 

Evet kabul ediyoruz" cevabını er ~ meyan a ecn mem piş edilen iliirun, şedit kararla- ~ za • . . a. un~ 0 
vermişlerdir. ~ketleı:.btıl1;111':1uı~=!:~r ra tahammülü olmıyan bu şü- şampıyonlugu ıçın ihzarı maç-

Bir milyon amelenin Kusu .t ıyesı · _._. ef1-A umu., mullu meselenin halline ne su- lar nazara çarpmaktadır. 23 teş 
omı e azası ecncuı ... an 1 d d b'l - · laşı rinisanide icrası bir emri vaki 

h · · · 'ama'k .._ k ret e yar ım e e ı ecegı an teza Orab mıycsını hazırı ve uare e- lam d - ·ıA etrn"ştı" olan Kamera Paolino maçı . . aık ed ~•- 1 d 1 tl a ıgmı ı ave ı r. . -
MOSKOVA, 25 A. A. - Sa- te •Ş!~r 1 cc~ ~ ~ ev e. ~r T h · A b tta Jak Dıksonla Barcelon valisi a-

. . .. k tç 1 uhakeme le muzakeratı bıtırebılmek tçın a rırı eyana rasında geçen bir vak'adan do-
:t~0;:1;.:u'e ~~~eme civa müdaheleye 1930 ısen".5i~de baş bulunmuşlar layı 30 teşrinisani ye tehir olun-
nnda ve mücavir sokaklarda bir kolamfak tasa~dad idıl.~dahr. Bu Ankara, 26 ( Telefonla ) - muştur. · 
mil 1 taraf dan muka n erans netıcesın e mu e- B""aya gelen malfunata naza-

yon ame e ın 1 · ba 1 F "dar t ~· · · · M · l · bil ihtilfil hareketi ve ecnebi mü ey~. ş ıca ra~ 1• e e ran Düyunu umumıye meclısı, evsım nez esı 
. . megı ve meselenın teknık husu b b h o·· umiye tak So ·· · · dahelesı aleyhınde muazzam te- d F erkA ha b. u sa a uyunu um n günlerde şehrımızde nez-

zahurat vuku bulmuştur. Ame- s1;111_u daruhransız .•. an..!.... r ıye sitinin tam olarak verilmediği le istilai bir hale geldi. 
nının e te ettıgı Vçuuc mese- · · p · B" "k ı ·li-· · e 

le sendikaları tarafmdan neşro- lede İngilterenin müzahareti ol ıçın .. ans uyu e çı gı~~r . Sıh~iye müdürü Ali Rıza B. 
lunan beyannamede amele ecne- - eb .. . . B tahrırı beyanatta bulunmuş · diyor ki: dugu t eyyun etınıştır. en ve 
bi müdahalesine mukabele et- Larecef müdahelenin 1930 orta Güzel vitrinler - Tebeddülat! havaiye tesi-
mek için beş senelik programı sında icrasını teklif ettik. Ve rile nezle artmıştır. 
dört senede tahakkuk ettinneğe bizim Fransız erkanı haııbiyesi müsabakası Fakat söylendiği gibi grip 
davet olunmaktadır. Beyanna- ve ceneral Lukonovski ile görüş yerli mallar haftasında ya- salgını yoktur. Kalabalık yer-
mede Sovyet amelesinin bütün memiz tekarrür etti. pılacak muhtelif müsabakalar, !erde nezlelilerin yanında otur-
kabiliyetini sarfederek Sovyetle Muhakemeye y~ devam o- konferanslar ve faaliyetlerle mamak lazımdır. 
rin müdafaasını tarsin ve ordu ıunacaktır. meşgul olan ticaret ve sanayi o-
ile donanmayı takviye edeceği , • dası sergiler komisyonu dün iç-
ilave edilmektedir. Rumlar etablı vesıka- tima etmiştir. Dünkü içtimada 

Maznunların ifşaatı l . . l yerli mallar haftası zarfında ya-
Moskova 26 (A.A.) - Aü Si a maga çagn ıyor pılacak vitrin müsabakasında 

mahkeme bu gün sanayi sui İST ANBUL 26 A.A. _ Al- halkın reyini kolayca verebilme 
kastçılannın muhakemesini rü- tmcı tali mübadele komisyonu si için nerelere kutu asılacağı, 
yet etmiştir.. . . riyasetinden tebliğ olunmuştur: kutuların nereden tedarik edile-
. Ra~zene ~fa?es~?e demış- Beyoğlunda Mis sokağında ceği, gönderilen varakaların na-

tır kı: Kendimı mudafaa et- 1_,,. k' ka aka lıık b" as na sıl tasnif edileceğine dair olan 
k · · ç·· k .. h · ...... ın es ı ym m ın ı me ıstemıyoııum. un u ama ki . 1 td1i .. b d 1 teferruat konuşulmuş ve geçen 

ne tahrip faaliyetim aşikardır. ;r1 ~tmış ~ ~ 1 . ~ a .e .e seferki umumi içtimada jüriye 
Müdahale fikrinin ticaret ve on:ıısyonu aıre en 26 eşrını- intihap edilen azaya davetna-

Dünkü lodos 
Evvelki gece yarısmdan son 

ra başlıyan lodos dün öğleye 
kadar devam etmiş ve limanda 
savahili mütecavire vapurlan
nm seferlerini müşkilata uğrat
mıştır. Sabahleyin erkenden 
Beşiktaş-Üsküdar vapurları bir 
iki seferlerini yapamamışlardır. 

Lodostan limanda hiç bir ka
za olmamıştır. 

Dariil'ıtceze müdürlüğünden: 

Müesseseye bir sene İçin ik
tiza eden üç bin kilo sade yı

ğının 21 kanunusani 931 çar
şamba günü saat on üçte kapalı 
zar[ usulile münankasası icra 
edilecektir. Taliplerin temin at 
akçelerile müracaatları. 

* * * 
Müeıseseye bir sene içln ik· 

dza eden elii bln yumurtanın 

20 kıinunusani 931 salı günü 
saat on üç de kapalı zarf usu
lile munakasası icra edilecektir. 
T>11iplerin teminat akçclerile 
müracaatları. 

Konya İcra reisliğinden: 
Konyaııın uzun çarşl!'ında 

13-23 numerolu ricarethanede 
manifatura tiı.:arctile müşteğil 

dördüncü sınıf tüccar lnlü· 
celi zade Behçet beyin kon
kordato talebinin 24· 11·930 
tarihinden muteber olmak ıızre 

kabul ve tervi cine ve konkor· 
dato muamelesinin ifasıııı temi· 
nen mumailcyhe iki aylık bir 
mehil verilıncsinc ve icra me· 
muru I\uri efendinin komser 
ve icra kAtiplerinden Alişan 

efendinin katip tayin edilme· 
sine karar verildiği ilan olunur. 

lsıanbul asliı c ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

Müvekkil! Yelkenci zade Ömer 
Lutfi beyin müddei aleyhler Sirke· 
cide Meserret oteUnde ~ 8 No. da 
Berut abaUsinden ve tüccardan Halil 
Fait ve Mthmet EllAtıiki el. ler 
zimmetlerinde Vatan vıpuıu bedeli 
icanndao dolayı alıcağı olan ( 600) 
lngiliz lirasının ıahsili bıkkındı ika· 
me eyledlği davı üzerine 1 mayıs 
930 tırlhli celıel tılıkikatıı müddei 
ılı)·b ler gelmedJklerlnden gıyıplı· 

nndı evrakı davı tamamen okuna
rak müddei aleyhlerin yevmi muıy
yende gelmedikleri ve müddeti zar· 
fında itiraz eımedilderl takdirde va· 
kıaları kabul ve ikur etıoli ad YC 

telilkkl cdeceklcrlnln ve davanın 
hliküm derecesine ıeldiğindea ba
hisle 4Q6 ncı madde mucibince mu· 
ameleli gıyap kararının ve ikamet· 
gtlılonnın mcchuliyeü basebile ber· 
s•bık ilAnen bir buçuk ay müddetle 
tebliğine karar ,.,rıımıı ve mubake· 
menin 19 KA. sJni 931 tarihine mü
sadif pazartesi ~ünl\ sıat on dörde 
talik edilmi< olmağla tel>li~ maka· 
mına kaim olmak Orere u;ulen ilin 
olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

• Henkli bilfnrz demiri ihtiva 
eden ham maddelerden heyaz renk· 
te çlüento isıih•alinin İT.ahı • bak· 
kındaki icat için Sina! müdüriyeti 
umumiyc•inden istihsal edilmiş olan 
27 ,ubat 1929 tarih ve 781 nume· 
nılu ihtira beratı hakkında bu kcr 
b•şkasına lerı~ veyohut icara verile· 
Ceğinden mozkllr ihtlrayı satın almak 
ve yahut isticar ctm :k arzusunda 
bulunan lsıanbul yeni postah•nc 
arkasında Aıır elendi kUtüph:ıııesi 

caddesinde 'l'ürkive hanının 18· 2'2 
numcrolannda Hin vekilı I-IANRI 
VALTEE ]STOK efendiye müraca
at ey lemelcri. sanayı. komitesinden ziyade F- san. ıde .. tekrar açıla_ caktır_. Bu na-

kil be ı k meler yazılmıştır. 
ransız ve İngiliz hükfunet ma- munase t ~ e .. omısyon~ Bu işle meşgul olan sergiler 

......... ... ............................. ~····· ··· ········· · ···· · ··· ·· · · · · · · · ·• 11111111111111111111111111111111111 J,.. "Olllllll 11111111111111111111111111111111111 -----

haf ilinin eseridir. Sanayi komı- kapalı bulundu .. gu gunlerde mu-
k 1 k komisyonu reis ve azası en gü-tesi azasından Fedetof ve Bitni racaat etme uzere evve ce en-

. · · ·1m· ı zel vitrini sececek olan jüri he-ne'in seyahatleri esnasında tica dilerıne bırer numara vn ış o -
ret ve sanayi komitesinin mü- duğu halde bittabi müracaat c- yeti riyasetine Abdülhak Hamit 
dahelenin ihzarı hususunde Po dememiş olan kimselerin aşağı- B. in intihabı hakkında demiş
incare ve Briand ile yaptığı mü da gösterilen günlerde komisyo- lerdir ki: 
zakereler hakkında malumat na gelmeleri rica olunur. - Riyasetin şairi azama bir 
almad~. Ay~~ sene içinde b~ Ellerinde 2772 _ 2831 numa- külfet tahmil edecek değil, bel
ve. Laricef mudahele meselesı- ra bulunanlar 2 K. Evvel Salı ki jüri bu fahri riyasetle haklı 

ek F da kın ve pek büyük bir şeref ve ifti-nın ger ransa ve gere ·· .. Ell · d 2832 2861 
gilterede ciddi bir surette mev gunu.b 

1 
er:u e 

3 
K E 

1 
nu- har hissedecektir. Yarın sergi-

zuu bahsolduğunu tevsik ettik. mara u un . ar · vve çar- ler hey'eti namına gidecek mu
Daha 1928 senesi bidayetinde şamba. Ellerınde 2862 - 29 11 rahhaslar büyük üstadı ziyaret 
Fransanm Moskovadaki adam- numara bulunan~ar 4 K. Evvel edecekler ve bu şerefi jüri için 
!arı vasıtasile benim ve Lerace Perşembe. Ellerınde 2912-2971 esirgememesini, temenni edecek 
fin Parise hareketimizi ticaret numara bulunanlar 6 K. Evvel !erdir. Ümit ediyoruz ki şairi 
ve sanayi komitesine bildirdim Cumartesi günü. a?.am bu ricamızı ret etıniyecek, 
ve Londradan da Vikers kum- Daireler sabahleyin saat 9 tir. 
panyası müdürü mühendis Si- dan bire ve öğleden sonra saat 
mon vasıtasile Pariste Stalaza 3 ten altıya kadar acık buluna-

• re istasyonu civarında Termi- caktır. -
nus oteline ineceğimizi haber 
verdim. 

Hukuk fakültesi kongresi 
Hukuk fakültesi talebe cemi 

Parise muvasalaumda ben ve 
Lareseften maada ticaret ve sa 
nayi komitesi Reisi Denifos az 
adan Riabucinski Nobel Gukas 
sof Mecereski Kanevanof Stan 
kaviç ve Mantesef, iştirak ettiği 
Konfrans vuku bulmuştur. Ben 
Larecef Sovyet Rusyanın vazi 
yet sanayi komiteeinin faaliyeti 
ve bilhassapetrol sanayii hak 
kında izah verdik. Ticaret ve sa 
nayi komitesi azası müdahale 
nin idaresi altında ihzarına ısrar 
ediyorlardı. Komite reisi Loni 
sof Poincarenin azayı kabul etti 
ği esnada cereyan eden müzake 
relerhakkında izahat vererek 
Poinkarenin Sovyet Rusyaya 
karşı müdahele hazırlanması fi 
krini tam bir samimiyetle telak 
ki etmekte olduğunu ve bu mü 
dahalenin Tiransız erkanı harbi 
Yesi tarafından hazırlanmak ü 
zere bulunduğunu Poinkarenin 
bir taraftan müdahele hazırlanır 
ken diğer taraftan Sovyet Rus 
Yada tahrip faaliyetinin artğnl 
nıası hususunda ısrar ettiğini 

söyledi. Ben cevaben "bir Hüku 
met her an değişebileceğinden 
Pransrz hükumetinin muavene 
tine istinat eden ümitlerin istik 
tan hakkındaki şüphelerimi söy 
ledim. 

Komite rei.si ve aza~r Poinca 
tc ve Braiandın çok nüfuzlu ol 
<luklarını ve mevlltii iktidarda 
kalsalar da kalmasalar da mese 
len'.n devam edeceğini mudahe 
l•1n hazırlamak üzere ceneral 
Tanrnm riv:ıseti altında Fransız 
erkanı hat>bivt-sinrle hususi bir 
konıisvon te~kil edHmiş oldu~ 
~ıı rı·~i!iz erkanı harbivesinin de 

u komisyona dahil bulunduğu 

Zat maaşları binasının 
tamiri 

yeti kongresi cuma günü saat 
9,30 da Sultan Ahmette talebe 
birliği binasında aktedilecektir. 

İstanbul zat maaşları binasının ta Tramvay ~ ı i tarifesi 
mir edilmekte olduğunu yazmıştık.. 
Tamirat 3500 liraya bir müteahhide Evvelki günden itibaren tram 
ihale edilmiştir~ Fakat müteahhidin vay şirketi kış tarifesini tatbike 
kontrabnda yagmur borulanrun ta- . 
miratı dahil olmadığından bunların başlamıştır. Şırkct bu sene bazı 
tamiri yapılmayıp bu yüzden evvelki yeni servisler ilave etmiştir. 
gün yağmur esnasında yeni yapılan Beşiktaş-Eminönü, Sirkeci- Te
harç ~ıvala': d~~~meğe başlamıştır. peüstü, Ortaköy _ Eminönü bu 

İzmir felaketi meyandadır. Son tramvaylar 

Hilaliahmer cemiyeti umumi 
merkezinden: 

İzmir ve mülhakatındaki sey 
Iapzede vatandaşlar için Fesha
ne Mensucat Türk Anonim Şir
keti tarafından cem;yetimize 
fabrikaları mamulatından 500 
kilim, 2000 çift yün çorap ve 
2000 adet kasket teberru edil-
miştir. Bu muhterem müessese
ye teşekkür ederiz. ----

Tramvaya atlarken 
Beşiktaşta oturan Muzaffer 

isminde biri dün Kılıc Ali tram
vay mevkiinden trani'vaya atlar 
ken müvazenesini kaybederek 
yere düşmüş ve muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 

Hırsız çırak 

her serviste saat bire kadar de
vam etmektedir. 

Etibba kongresi 
Etibba muhadenet cemiyeti 

kongresi senelik kongresini ya
rın öğleden sonra Türkocağın
da aktedecektir. 

Fındtklarımıı. çok rağbet 
görüyor 

Tiryeste ticaret mümessili
miz İstanbul ticaret odasına bir 
rapor göndermiş; bu raporda 
fındıklannuzın keyfiyet itibari
le faik olmasından Avrupa pi
yasasında çok beyenildiğini bu 
sene kemmiyet itibarile de diğer 
m!tstahsil memleketlerinkinden 
daha fazla olduğunu yazmıstrr. 
Fındık tüccarlarımızın bu sene 
yuzu .. ·· gu··ıecektir. Fatihte Saraçtoğan mahalle- __ _ 

sinde oturan terlikçi Ali Ef. ve y eşilhilal kongresi 
ailesi evde bulunmadığı bir sı- . . • . . . 
rada çırağı İhsan 195 lira ile . • Y ~ıl hılal ~emıye.~ senelık 
bir beşi bir erde alarak ka _ ikincı kongresı bugun saat 16 
mıştır. Ta~kikat yapılmakt~- d_a Türkocağm~a akd~dilecek~ 
dır. tır. Kongrede hır senelik mesaı 

. . • raporu okunacak ve münakaşa 
Papağan sa.ubı yaralandı edilecektir. 

Papağan gazetesi sahibi Ha
san Bey, Eminönünden e-eçer
ken bir kamyon sademesile ya
ralanmıştır. 

-
Himayei Etfal balosu 
Himayei etfal cemiyeti 8 kinunusa 

ni perşembe günü akşamı 1\faksim 
barda kı~hk balosunu verecektir 

-- ---- :: Müzayede ile satıt 
§_~_ ö N A il » o n n n __ 5~_ ikinci Te~rin ~8 inci cuma günü 
~ ~ 16 ~ sl~ah s .. t 10 da Beı.·o•lu'ndı Par· -- -- ~ 

==--==-- SiGORTA ŞIRKETI ==_-§:_ makkapı'da '11s sokağındı 19 nu• merolu hanede mevcuı eşyalar mü· 
•• •• zaı·ede sure.tile sattlıkar. -- --:: Tftrklye lf Bankası tarafından te(lkll edllml\ltlr :: Cf•< ıürinli büfe ite a><i yemek 
E::S Yangın • Hayat • Nakliye • l{ua • Otomolıll. moı'ııllyotı :SE: oda takımı, lıronz karyıılosilc •srl 
:: maliye sırortalıuını kabul edor. :: yatak oda tlkımı, 7 parç•d•n ibaret 
55 Adrea: ' ııac:D Vakıf hu lstaıılııl E!: pomye salon rakımı, )Bzıbaue için 
:: 1 :: diğer pant.ızot t .. kım, ına.vundın •• Telefon: latanbul - 531 Telgrafı mtlya~ -· •• :- mamul lngiliz büfel<r, hakiki Fran· 
D--•••••••••••••••••••• 1111111111111 •• .... ..ttı ııı 111111111111111111111111111111111· 
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Baro riyaselin~en: 
··'"-··~ ~ '1 : ... -:.:;· • .... ~ -B:ıw heyeti umumiyesi 6· 12· 1J30 tJrıhine müsadif cum~rtcsi 

günü saat 15 tc adiyen içtima edeceğinden ye\ m ve >•ıati mcı· 

kurda rlifckanın Baroyu teşrifle ri rica olunur. 

Ruzname: 
ldııri raporun kıraati. 

2 - 193 1 l'litçesi nin kabulli. 

fil, E~nıe~ ve ya~ se~ze nıüna~ösası 
Nafıa Fen mektebi ıııübayaat ko

misyonundan: 
•~la~ ıs 931 g·aye>ine kadar lliıumu / olan mektebin Et, Ekmek 

v·! ) aş sebzesi 21 kanunuevvel 930 tarihine rnüsadil pazar günü 
kapalı zarf usulile mün~kasaları yapılaca~ından taliplerin ihale 
günıi saat ı 4 te teminat akçeleri, mekt:.:plerile mektepte rnuteşek

kil komisyomıınul<t gelınelerı. 

aynalar, ısrl kütüphane ve yazıhane 
muhtelif uzolar, Çrkoslovak tabak 
takımı, kadife vesoir perdeler, kolon 
portmanto, para\lnlar, aynah dolap
lar, sedefli tabure, \itrinll asri sa· 
!on takımı vcmr eşı·ai beytiF. 
Anadolu Acem halı ve seccad:leri. 
Mükemmel bir .\iman piyanosu çap· 
rast telli ve kadr en fer. p~, süren 
!erden J()()de 23 teminat alı.nır. 

Dr. Ihsan Sami 

Öksürük şurubu 
ÖksUrllk ve nefes darlığı 

için pek ı.:~ırıı Uaçt1r. 
Di,·anvolu Sulıaa!\lahmut tıirbe>i 189 

. -
ihtira llinı 

• A~ınmaya karşı büyü!< bfr nıe· 

ıanet ibrdz ermeleri llzı m gelen 
sArgılar ( tekerlek ç.nberleri ) ve 
aair parçaların imali için usul. hak
kında istihsal olunan 17 eylül 1927 
tarih ve 903 numerolu ihtira beran 
bu ddı mevkii !ile konmok Uzre ahere 
devril lereğ ve)·a icar edıleceğlnden ı 

talip olanlınn Galota'dı Çinlll Rıh

tım Hanında Roberr Ferri'ye müra
caatları illn olunur. 

:lA.MIZI. BEVIJN ( ı\Str URIK) KUR8A.NLARI 
Tıp akademisi reı..ı sabıkı pmteı:ıır 

uamla (inmeı 
farrı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

( Laıısero )taratıııdaıı <avslyt edilnılşı11 

e.ds hastahaneleri mlitaahhltı.t 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

Jlı•m•ıı bevl tasıt .ıtik) ile teblılenm1', alim 'N ~ 
tahb tehdidinde bul1UUD1q olanlw aacalı 

URODONAL 
sayesinde halis olabTiirler. Zira urodoııal; bamızı bed· 

balledeo yegane maddedir. bilümu11> ec11hauelerde satılır. 

zade hanı alMda. Telefon hı 
274-0 

Mersin postası 
( Çanakkale) vapuru 2! 

teşrinisttni cuma 1 Oda Galatı 
rıhtımından kalkarak Ça 
nakkale, lzmir, Küllük, Bod 
rurn, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, ı\!Aiye'ye uğrayara 

Mers!n'e gidecek ve dönüştı 

ayın iskelelerle beraber Ta~uc 
Anamora uıtrayacaktır. 

Dalyan '\larmaris yolcu vı 

ytikü gidi~ ve 6elişte FetW 
ye'de aktarma <uretilc alını: 
verilir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(KARADENiZ) vapuru \!i 

t~rlnisani perşembe ak~am 

Galata rıhtırnın<lan kalkaraı 
lnebolu, Sams;ın, Ünye, fatsa 
Urdu, (:ircsun, Trabzon, Rizt 
Hopa'ya ~idecek ve dönuştt 
pazar i,kcJesile Rize, or 
Tralızon, 1'< lathane, (;iresun 
ı ı d ı, Fat:a, S:ıınsıın, lndıo 

lu\· .ı uı;rayarak gdecckti•. 

lzmir sür'at ı)ostası 
(Gülceınal) \apuru 30 te rin 
san' pazar 14,30 da Galatı 

rıhtımından k:ı'~ar:ık pazartc< 
~abahı lzmir'e 'arır ve çar 
şamba 14,.ıo da iz mir' den ka 
k:ırak per~cın \ı~ ~•'>ahı !!clir 

l3ozcaada postas 
rc.a·:l.lBüLU) v:!puru 2!1 te~ri 

nisaııi cumartesi 1 7 de idar• 
rıhtımından kalkarak Gelibo! 
L:lp,;ckl Çanakble lmrm: Cozc 
ad:ı \'a ~idecek ve dör:üşt 

LApseki Çanakkale Gelibo!tıy 
u~rararıık gelecektir 

~ludanya postaları 
idare Rıhtımından saat 9.:30 

da k:ılkarak Cumıt, Çar~a"J1lı: 

:\ludanya'ya , pazar giınkrı 

:'ı1udaııyaya uıtrayarak Gerı· 
lige ;:idcr ve gdirler. 

Lüks-İzmir Mersin posta 

Tiirkiye k.~~,~~:~, :.cl~azar le 
gtinıi saat 1 S de Siı hci rıhtı 

rnından harcket'c Gelibolu, Ça 
nakkale, lzrrıır. K'ıllu .• Fethivc 
Antalya, Alaiyl', :\lcrsıııe aıi,. · 
ve avdet cdcc·,kıir 

Ta!silı\t için, ı·:min0ıııi. fü'ıl 

pazarı, 1 ld vacı sokak 9 mım 
ralı accntasıoıa mı·racııat. Tel 
lst. 2288 

ıo:mımı;;.ım:ıa::::m::ı:m:::ı:ıı111:11~1 

SADIKlAUE DIRADERLE:R 
V.\PURLARI 

KARADI':~ 'İZ '.\lU:'\T \ZA \1 
VE LÜKS l'()STı\.'l 

Dumlupınar 
V!f'Ul"U p günu 

30ıc~rinisanl azar akş.nnı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon ve Rizeye azimet vo 
avdet edecektir. 

FIR UZAN 
SALI vapuru 2 

Ununuevvıl 

gllnll akşamı Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle • Zonguldak, 
lnelıolu, Samsun , Trabzon , 
Rize ve Hope. ye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafılllt için Slrkıcldı Mey 
menet hanı altında acentalıtını 

ımaracı~ılıfon:btaabul 2134 

Fatih icra memurluğundan: 

Lütfiye ve Kadriye hanımla lı 

Mehmet efendinin Şayıın muıasa~· 

nf olduklan l'nkıpanında llocı 
Halil Attar mahallesinde Zeyrel 
cadde.sinde 55. 61 N. Lı bl· 
bap dükkindalcl hlsesl şayıınıc 

izalesi zımnında takarrür ettlğindeı 

ve klnunu cvvc!iıt otuz birinci çar 

şambı günü sut 15 de ırtormu 

icra kıl:nacahından talip olanıanr 

kıymeti muhaınm :nesi olrn 30i 
liranın yüzde onu nisbetinde pe' 
akçesi ile 80-8S33 dosya numaras 
mOstashi~rı mtirACaat t)'lemc .c• 
illa olvnur. 
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(i MlLLIYET P~:RŞEl\lllE 27 T~:ŞRINISANl 1930 

Elbise münakasası ' CCX) Şi~hsne yokuşunda 

Halk 
sabık Jale gazin<Nl \cnidcn ~ 

Gazinosu i ·-Iktısat Vekaletinden: Nafıa fen mektebi mübayaat ko
nisyonundan: 

Tnlebe için yaptırılması muktazi 127 takım elbise 4 kAnunu 

vvel 930 tarihine müsadif perşembe günü saat IS te ihalesi ya• 
.ılmak ıızre kapalı zarf ıısulile münakasaya konulmuştur. Şartna

oesini görmek için her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin 
it yevmi ihalede Gümüşsuyunda ko.in mekteblmlzde müteşekkil 

.omisyonumuza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası 

. csikalarile ıı;elmeleri. 

HariciJe f ekaletin~en: 
Elyevm 1 Jariciye Vekaletinde 14 üncü dereceden mevcut mün

al memuriyetler için 6 kAnunuevvel 1930 Cumartesi günü saat 

5 de Ankarada bir müsabaka yapılacaknr. 
l\lüs.ıkasaya i~ı irak için, taliplerin memurin kanunun 4 üncü 

naddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsah da haiz 
ılmaları lı\zımdır. 

(A) Hukuk, mülkiye, UJCımu siyuiye, iknsadiye ve içtimaiye 

ıe fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepler veya hariciye 
neslejti ile alAkksı bulunan mümasil yüksek mekteplerden 
ıirinden mezun olmak. 

(B) Bu kahtı mektepler şahadetnameslni haiz talipler bulun· 
nadıll;ı takdirde namzetler evvelA bu mekteplerden birinde oku
ıan derslerden imtihan verdikten sonra müs.ıbakaya iştirak hak
·ını ihra1. ederler. ı\lüsabaka imtihanı berveçhi atidir. 

(1) Hukuk, iktısat ve tarihi siyasi ( 18, 1 5 den zamanımıza 
,adar) hakkında tahriri ve şifahi sualler (Her biri için tahrirl ve 
Hah! beraber tam numaro JO dıır.I 

('.!) Türkçe ve Fransızcadan ta ı i• ve tercüme ( her biri için 

anı numara 15 tir.) 
(.3) :\lllsabakada 40 numaro üssü mizan doldurmak şartile en 

'azla nurııaro :ılanlar kazanmış olacaktır. Müsavat halinde Fransız

·adan mtlada ecnebi lisanına vukuf esebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahadetnameleri, Askerlik 'esikaları ve hüı

nııhal \e sıhhat şahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya 
urctlerini ba istida vekAlet zat işleri müdürlüğüne tevdi eyleme
eri 'ie yevmi mezkflrda Ankarada vekalette hazır bulunmaları 
lan olunu·-

Deniz levazım satınalına komisyonun~an: 
10,000 kilo ekmek 4 K. evvel 930 saat 1 O da ihalı edilecektir. 
8,SOO ~ sığır.ti 4 ,, 9.}0 ,, 15 de ,, ,, 

2,000 ,, kuzueti 4 ,, 930 ,, 15 de ,, ,, 
l leybcliada deniz harp ve deniz lisesine 930 mali senesının 

kinci altı av için olan yukarıda yazılı bir kalem ekmek ve iki 

~ıltm et ayrı, ayrı münakasaya koııulmu~tur. 
Hi1.alarında ya1.ıldığı veçhile 4 kAnunuevvel 93(l tarihine ttsa

Jd <tkn rer<embe gunü saat on ve on beşte yapılncak açık mü
ıakasalarclJ teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale 
di' cekler;ndrn Şurtnamesini almak isteyenlerin her gün ve ver
n~ ıstcyenlı:r•n mıinakasa gtin ve saaunda Kasımpaşada deniz 

evazım 'atın alma komisyonuna müracaatlarL 

Deniz levazım satınalma komisyonun~an: 
32,000 kilo sı~ır eti 1 Kapahzarf usulile 4- kanunuev-
5,000 ,. koyun eti ve! 930 tarihine müsadif Perşen-
2,500 ,, kuzu ,, günü saat 14 de ihale edilecek-

720 ,, kemiksiz koyun eti tir. 
Deniz talebe ve efrat ve hastaları ihtiyacı için kanunuevvel 

ptidasından :\1ayıs nihayetine kadar aln ay zarfında alınacak dört 
<&km et münakasaya konmuştur. 4 kdnunuevvel 930 tarihine te
·adıif eden per~cmbe günü saat 14 de kapalı zarfla teklif edilece 

'iatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden şarmr.mc
iİni almak isteyenlerin her gün ve vtrmek isteyenlerin ihale günü 

~e saatında Ka~ımpa~ada denlı levazım satınalma komisyonuna 
müracaatl"rı. 

1 ~ T. K 1 Z M ~ l t t i M M E K T E 1 i 
Müdürlügw Ünden· Kız Lis~lerinin birin~i dev·r-eleri ile 

• Kız muallım mektcplerı ve dıger orta 
"eceli kız mektepleri için bir çocuk bakımı kitabına ihtiyaç vardır, Hafta 
ı bir saat okutulan bu ders için orta kıt'ada 200-250 sahifelik bol resimli 
ni ve tedrisi kıymeti yolunda, ameli bir rehber mahiyetinde ders kitabı ya 
nak istiyen1erin bu)undukları mahallerde kız liseleri ve ya muallim mek · 
plerine yahut Vekalet neşriyat müdürlüğüne müracaat ederek müfre<la 
programının suretini istemeleri v~ yazacakları eserlerin makine ile teb 
z edilmiş ikişer nüsha müsveddelerini şubat 1931 gayesine kadar Talim 
: terbiye dairesine teslim eylemeleri lazımdır. 
tetkik edilen kitaplar arasında en muafık görüleni Vekaletçe bastınla 

ık ve diğer kabul edilenlerde mektep kitapları listesine ithal olunacak 
r. 

Elbise ve saire 
münakasası 

Ali deniz ticaret mektebi müdürlliğünden: 
53 adet kışlık nevresim, 53 takı:n haric1, 53 takım dahili 65 

ıdec şapka 12 adet hademe elbisesi ve 56 adet iş başı tulumu 

14· 12-930 tarihine müsadil pazar gilnü saat on dörtle ihaleleri 
cra edilmek iiuc münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 

artname ve nümunelerini görmek üzre Ortaköy caddesinde kain 
·ncktcbc ve münakasaya i~tirak edeceklerin lstanbul iktısadl mü
·sseoeler muhasebeciliğine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacak
ları teminatı mu vakkata makbuzunu hamilen yevm ve ıaatı mez
<ôrd ·ı mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

lüksek nıette,ıer nıübaJaat komisJonun~an: 
Cskıidar kız san'at mektebi bağçesinda inşa edilecek 8370 lira 

7 8 k•ıruş bedeli keşifli set ve souk asfaltın kapalı zarf usullle 

8 kanunuevvel 930 pazartesi gunü saat on beşte ihalesi mukar
rerdir. Talip olanların dipozito ak ini hamilen Fındıklıda c;üzel 
san'atlar akade:nisinde yüksek mt>kt pler muhasibi mcs"ullü~ünde 

münakit milbayaat komisyonuna muracaatları ilan olunur. Şart

namesi komisyon kıl.tibindcdir. 

Ormancılık tahsil etmek fizere Ve
kalet hesabına Ecnebi memleketlere 
müsabaka ile on efendi gönderilecek
tir. Bu efendilerin nerelerde tahsil 
edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil o-
labilmesi için aşağıdaki şartları haiz 
bulunmaları lazımdır. 

A-Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 
B -Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nüfusa 

ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C-Yüksek Orman mektebinden mezun olmak, 
O-Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten mu

saddak bir kefaletname vermek, 
E-Müteehhil olmamak, 
F-Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamÜssıhha 

olduğu tebeyyün etmek, 
G-Tahsil müddetince askerliğinin tecil, edildiğine dair 

mensup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, 
H-Memuriyetten azil edilmiş olmamak, 
2- Yukarıdaki şartlan haiz olan talipler müsabaka

ya girmek üzere istida ile Vekalete müracaat edecekler 
ve Vekalet talipler arasından müsabakaya iştirak ede
cek namzetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine 
tebliğ edecektir. 

3- Müsabaka Ankara'da Vekaletçe intihap edilen 
hey' eti mümeyyize huzurunda atideki gurup derslerden 
yapılacaktır. 

1- Ormancılık nebatatı ve eşcarın tavsifi, 
il- Silvikültür, ilmitürap, intifa ve tekneloji, 
111- Amenajman ve tekip, 
iV- Hayvanat, haşarat, emraz, 
V- Topoğrafya, riyaziye, 

4 - Lisan imtihanı Alaman 'ca, Fransız-
cadır. 

Bu lisanlardan birinin intihabında talip 
serbesttir ve yukardaki umumi ders gu
ruplarından müsabakada muvaffak olan
lardan müsavi şeraitte bulunanlardan lisa 
nı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenle
rin uhdelerinde memuriyet mevcut ise 
Avrupa'ya hini izamlarında memuriyetle
rini terkedeceklerdir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek olanla
rın Ankaraya azimet ve avdet ve müsaba
ka vaktındaki masrafları kendilerine aittir. 
Yani bu ınüddet zarfında mezun addedi
lirler. 

nımile tam bir aile gazinosu olarak küşat edilmişti ı M e şhur 

KEMANI MUSTAFA ve PİY ANIST AN JEL 
) 
) 

Hanım riyasetinde güzide hanımloırdan müt ı şekkıl 
\ 
ı 

l ŞİK MUSİKİ HEYETi 
) Her akşam saat 17 - 1 icrayi ahenk edecektir. Fiaılarda ıenzllA~ 

~ 
.............. .A..A-"-'"-" ........ --"-AJ ~ ...., ........ .A..A-"-'"-" ........ --"-,/V 

Kundura munakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlıiğlinden: 
53 çift yerli malı vldaladen ve 12 çift vaketeden mamul cem'

an 65 çif kundura 14- 1 2-930 tarihine müsadif p~zar günli saat 
on beşte ihalesi icra edilmek üzre münakasa! aleniyeye vazolun
muştur. Tali?lerin şartname ve nümunelerini görmek üzre Orta· 
köy caddesinde k~n mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin 

lstanbul ikt:sadl müesseseler muhasebecili~nc tevdi edecekleri ve 
mukabilinde alacakları teminati umvakkate makbuzunu hamilen 

yevm ve saatı mezkClrda mektepte müteşekkil komisyonu mahsu
suna miiracaatlarL 

~ ............................ ll!!!l!!!!flml .. .. 

Devlet Demiryolları 
-idaresi ilanatı 

................. , .... a. ............. ~ 
500 ton görgen 500 ton çam odununa kapalı zarfla m!Jnıka· 

iaya konmuştur. Münakasa 15 - Xll - 930 tarihinde pazartesi günü 
saat 1 5,30 da Ankarada devlet deıniryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa koı;.:i
syon k!'ipliğine vermeleri JAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarad& 
ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. . . • .. 

Samsun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla miınakasası 9-1 \I· 
930 salı gün il saat 15 te Samsun işletme mülettişlljtinde yapıla· 

caktır. Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat teafr 
natlarlle birlikte Samsun işletme müfettişliği encumenine aynı gün 
saat 14,30 a kadar müracaatlarL 

Şartnameler üçer lira mukabilinda Samsun, Haydarpaşa ve An 
kara veznelerinden iedarik olunur. 

• * • 
Haydarpaşa ve cıvarında mukim demiryollar memurin ve mlıs 

tahdeminin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek dok 
torlara kiralanacak otomobil için yapılan mlinakasaya iştirak eder 
talipler tarafından teklif edilen fiatler haddi itidalde görülmedi 
ğinden işbu münakasanın 27-11-930 perşembe günü yeniden icra· 

sı rak<lrrür etmiştir. 
Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletm mü[ettişliı!: 

kaleminden tadarik edecekleri şartnameyi okuyarak yevmi ınc/.· 
ktırda saat on beşte Haydarpıışada icra edilecek münakasaya yüt 
lira teminat akçasını hamil oldukları halde iştirakleri ilan olunur 

• • • 
Yerli 125,000 adi tuğla, 39,0JO Marsilya kiremidi ve 4,00l 

mahyelik kiremit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 15-12-30 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Dev 
Jet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

MLinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 

kat rcıninatlarını aynı gilnde saat 14,30 a kadar münakasa komis 

yonu ka~lpliğine vermeleri IAzımdır. 
Talipler mlinakasa şartnamelerini " 2 ,, iki lira mukabi!indı 

Ankarada ve Eskişchlrde ve Haydarpaşada İdare veznelerinden 

tedarik edebilirler. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

• 1000 (bin) bidon 
Kapalı zarfla mübayaa edilecektir. ihale kAnumıevvelin 13 unctl 

cumartesi günü saat 1 5 tedir, Taliplerin münakasa şartname,1111 

almak üzre Ticaret şubesine müracaatları. 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo bilatl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TlYllRE PlllNG~SO 

7 - Müsabaka imtihanı 1 kanunusani 
1931 tarihinde icra kılınacağından b11 şera-
iti haiz taliplerin nihayet 15 kanunuevvel Ambar inşaatı 
930 tarihine kadar ba istida Vekalete mü- Tütün inhisarı umumi müdürlii· 
racaat eylemeleri ve bu ilandan evvel ve ğünden: 0• 

dd ik 
Balıkesirde inşa edilecek Tütün ambarı inşaatı kapalı zarfla J1l ~I 

muayyen ffiÜ et geçt ten şonra vaki nakasaya komılmu-ıtur. Mezk~r inşaata ait ~roje il~ şar_tn4~a· 
fennt ve sairesi 3 lira mukabılınde verileceğınden talıplerın u· 

müracaatları nazarı dikkate alınmıyacağı 1 rei umumiye mimari şubesine müracaatla almaları ve 20 )ı'.40 i 
nuevvel 930 cumartesi günii zarllarını Galatııda mübayaat kOfll 

ilan olllnllr. .s~-v~o;m~ın;a~t~ev~d~i~et~m;e;le~ri-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ı:'~~ 
Mes uı M:•ctur: 


