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Gazi Hz.nln ıty•halltrl tsnasında alınmış gayri mllnttşir rtslmltrindtn : 
Egtnln gO~trttsindt .. 

Teftiş ve tetkiklerin 
tesiri görülüyor ! 

Ankara 9 (Milliyet) -
Gazi Hazretlerinin Trakya 
seyahatinden sonra Çanak
kaleye gitmekten sariınaza.c 
buyurduk/acı şayidic. Trak
yadanavdettten sonca" Ege,, 
vapurie Bandırmayı, Bandır
madan da Balıkesir tarikile 
lzmiri ve Akdeniz limanla
rını teşrii ve ziyaret edecek 
Adanaya geleceği anlaşılı
yor. Teşkilatı mülkiyede ya 
pılması mutasavver tadilat 
ve ıslahat meyanında mem
lekette altı valii umumilik 
ihdası birinci derecede bic 
fikir halinde ileri 'sürülüyor. 
Bu valii umumller geniş sa
lahiyetleri haiz olacaklar ve 
haremdeki derecelerden da
ha yüksek bic vaziyetleri ola 
cak, maaşları da o nisbette 
dolgun bulunacaktır . •. 

İsmet Paşa 

2 ncl sahifede dl\"c ıeıklk cıı ı 
ı- Tarfhf tefrika: Suftanhamlt J- Ş ı: ttır meclisi bus:;ün büt-
2- Harici ve son haberle r. çe)·I müzakereye ba,IR}"or 

3 üncü sahifede: 4 llncıı sahif~dc: 

1- lskAn işleri cezri tedblr
lerle bitirilecek 

2 ,\1. a hruk t fi 1tlertnt tı e le -

1- felek 
l Hl~Aye 
1 Rom an 

toplandı ve 
izahat aldı .. 

İstanbul Defterdarlığından sonra diger 
yerlerde de ikramiye tevziab yapılmış! 
ANKARA, 9 -İstanbul Def 

terdarlığmda alman ikramiye 
işi burada esasından çürük adde 
diliyor. 

Bunun tatbikatında nazan 
dikkati celbeden ehemmiyetli 
noktalar görülmektedir. Bu nok 
talar şunlardrr: 

1 - İkramiyenin taksiminin 
hangi talimatnameye göre ya
pıldığı malum değildir. 

2 - Maliye vekftletinin bu 
hususa dair talimatnamelerile 
tezkereleri biribirine zıttır. 

3 - İstanbululdan başka hiç 
bir vilayette bu ikramiye mev
zuu bahsolmamıştır. Yalnız Ça
nakkale ile muhabere olmuştur. 

4-- İstanbul defterdarlığı ik 
ramiyesini aldıktan sonca Mali
ye vekaleti defterdarlıklara bir 
tamim göndererek bu ikramiye
yi almalarını bildirmiştir. 

.ıııı ıedriıat verglsindta ikramiye 
alınmasına itiraz eden vaklllerdea 

Dahiliye vekaleti noktai na
Başvekilimiz Istanbulu zannı başvekalete bildirmiştir. 

Maarif \'tkili Eıat tJty 

nin ikinci fıkrasında idarei husu 
aiyelere ait tahsilattan mahall1 
memurini Maliye ikramiye ola-

C. H. ~~ grupuna riyaset 
M. :\!. Reisi 

Kıhım Pş. Hz. 

edea teşrif edecekler Dahiliy~ vekaleti te~kercsin-
de 22 Hazıran 927 tarihli Maa-

Ankaca 9 (Milliyet) - Baş- rif kanununun beşinci maddesi
vekil ismet Paşa soğuk algın-

(Devamı 3 üncü ııahifede) 

si Saffet Bey de muhtelif fırka lığından hafif rııhats12dır. iki ---------------------
işlerine. dair~iz~I;at v~rm~ştir. gündür evinden çıkmamaktadır 

Tevfık ~uştu EJ_eym ızahatı Başvekilin yakında bir kaç gün 
grupta derın takdıc ve ~lfnşlac- için lstanbula gitmesi kuvvetle 
la. ~arşıla~mıştır . . Har.~cıye ve- muhtemeldir. Bu seyahatin Re
kılı bu munasebetle Duyunu u- isicümhuc Hazretlerinin lstan
mu°!iye meselesine de tema~ .bu/da bulunduk/acı zamana te
etmış ve bu mev~u etr~fındakı sadüf edeceği zannediliyor. 
temaslarından mütevellıt kana
at ve göriişlecini fırka arkadaş
/acına izah etmiştir. 

Garaz ve kin! 
Feryat rekabetin tevlit 

ettiği kıskançlıktan 
geliyor •• 

batının ihraca 

tr, bu gün ci
handa hüküm 

Maliye vekili
nin hastalığı 
Maliyeye bir vekil 

tayini ihtimali 
bahsediliyor 

Maliye vekili Saraç oğlu Şük 
rü Beyin rahatsızlığı haber aldı
ğımıza göre tabii mccrasnu ta
kip etmektedir. Şükrü Beyin sıh 
bati iyileştikten sonra da devam 
lı bir istirahate ihtiyaç göster
diğinden maliyece bir vekil ta
yini ihtimalinden bahsedilmek
tedir. 

Japon sefiri geldi 
İSTANBUL, 9 A. A. - Ja-

Maamafih, um..;ruyetle memleket
te tasarnıf cereyanının kökleımesi ı 
de munıbahaeıların muzir faaliyetleri 
ni eskisine nispetle zifa düçar ettiği 

""rülm' kt_,. 1 go e euır. 

Ticaret Odası dün 
raporunu bitirdi .. 

1 

süren buhranı liOn büyük elçisi M. Yoshida, 
daha had ve dün refakatinde sefaret katiple
hoş bir tekle. rinden M. Takazava olduğu 

sokacağını ve halde Daçya vapuru ile şehrimi 
Sovyet (Dam- ze gelmiştir. Sefir cenaplan ya
ping)inin bey mı akşam sefaret katiplerinden 

' i nelmilel tica- M. Kumabe ile birlikte Ankara-

M. SUR1C ret üzerinde 

Rapor yann Gazi Hazretlerine tehripkar bir tesir yapaca&mı 
yazıp duruyorlar. 

arz Ve takdim edilecektir Bu müddeiyatm vahiliğini 
od 

labat için 1913 aeneainde çarlık 
Ticaret uı tarafından Cui Hs. R ·h b"t" · 

1 · takdi edilmek .. h---'- uayaunn 1 racatı, u un cı-
enne m .._.., ,.......,. h ·h " d · · be 

11a11 raporun mütal•11na dün de de- an ı racabnm yuz e )'lrını • 
vam edilmit ve raporun oda mecliıi ,ine balii olduğu hııllde, halilıa
tarahndan mütaol•11 kmal oluamut- zırda ancak yüzde 7-8 raddeain
turRa. "ü'ba ·ı iki. kı dedir. Rua buğdaylarının cihan 

por eaaı ı rı e ıma ay- • f. 
nlmaktaclır: ı - Umumi kısmı, 2 _ pıyaaaaında aatıf ıatını anlamak 
Huıuıi kısım. için Havas ajanar tarafından 
Umumi laaunda ne var? Manilyadald buğday aatıı fiat
Umumi kısımda lstanhulun hayab lan baklanda her gün neşrecli

İ~ıadiyesi~de'? !"evkiinden, hu me." len fiat bultenleri tetkik edilir-
kiin ehemmıyetinın eshep ve avamı- R b d 1 d • 
Iinden, iktiıadiyatumzm kredi, eer- •e omen uğ ay annın aıma 
maye aibi umumi dertlerinden, v- ve her vakit Rusya buğdaylann 
ırilerden, Damıa kanun ve resminin dan daha ucuza satıldığı anlqı
cra. ve .iflas kanunundan hilva11ta t_ica lır. Binaenaleyh bazı ecnebi mat 
retı alilcadar eden kanun ve YCl'pe- b d k k 
rin, oktruva gibi mahalli neimlain, uabn a ayyu a çı anlan fer-
iktiıadiyabınızm üzerindeki teelrle- yatlar iktisadi bir endite de
rin~en, liman, ~tun, ~yat, Jıa.. ğil, fakat aiyui gayeler ve emel 

Raporu hazırlayaıı lıty'e/ln içtima- malıye meselelennden, ticaret muka- ler mahaulüdr. Evelemirde ba-
•ndon bir küşe. Devamı beşinci sahifede Devamı be~inci sahifed(J. 

ya gidecektir. 

==================== 

Şthrimlzde muhtelif kon/translar 
· vtrtctk olan moru/ Fransız 

mulıarrlr/trlnden M. BIJdtl 
(Yuuı 3 ilııctl ıayfamızda) 

' 

!NrEIYt EIJndtrlltctk tıtrltrdtn .. 

Londra sergisine gönde-
rilecek kıymetli eşya. 

Müze idaresi 17 parçanın 200 milyon 
isterline sigorta edilmesini istedi 

Bu talep üzerine sergi komitesi Londraya yalnı7 
5 parça eşya götlirmete karar verdi 

Londrada bir ticaret komitesi, 1-
ran •sanatikaıındaıı en mühimlerini 
bir araya toplayan büyük ve kıymet
li bir sergi !etkiline teıebbüs etmiı 
ve bütün memleketlerin müzelerine 
münıcaat etmiıtir. 

Bu meyanda bilbaua Türkiye d• 
bulunmaktadır. 

Komite, Iranla eskidenheri olan ••
kı temaılarımız neticainde müzemi~ 
zin pek kıymetli asara malik olacağı. 
nı dütünerek izaıındaa bir ikisini 
lıtanbula ıöndermiıtir. 

Komife azalan uzun bir müddet 
müzede meııul olarak fevkalade kıy. 
metli muhtelif eserler seçmiılerdir. 

Mesela şah tahmaıabın bazuhendi, 
Sultan Selimin murassa kemeri, Iran
da yapılmıı bir kıhncı, bir şehname, 
üç mürakkaat, bir muraua sürahi, 
bir kalkan komite azaıınm ıerıi için 
kıymetli bulduklan eserler meyanın
dadır. Müze müdüriyeti, seçilen 17 

rarça eıerin mecmuunun 200 milyon 
r.giliz lirasına siıortaya yatırılma. 

•mı istemİftir. ~~~~!!'J['5~ 
Sergi komitesi azalan, hu yüzden fi 

'!'S.ti~~~i es~lerden ~cak beş tan~ Strgiye glJndtri/Utk eser/er ~r 
aını gotürebıleceklerdır. Bunlar, bır 
murakkaat, bir fehname, bir ıadefli 1 hayvan resimleri kabartma yakut ve 
kalkan, bir murassa sürahi, bir mu- firuze tatlarla müzeyyendir. Şehna
rasıa tastan ibarettir. Sedefli kalkan me, 731 tarihli, dünyanm en eski, içi 
16 mcı asrın eseridir. Üzerinde sadef minyatürlü şehnameaidir. Şah Tab
le iılenmiı av resimleri vardır. masbın biraderi Mirza namına yapıl· 
Munıua sürahi 17 inci a11rda ya- mııtır. l 7 İnci aann minyatürlerini 

pılmııtır. Giimit U.rine alımdan ihtiva etmektedir. 
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Sulta amit~l __ H_A_R_iC_f_HABERLER.. f™~ t 
Tahsin Paşanııı Halır11tı.. !!!!il! Fraıısada j _A_t_in_a_m_e_kt_u_b_u_._,Jj 1 ,tlısırda 

.. N_o_: 1_0_8 _______ (_T•-rc-Um-... ve lldlbıı• Olmavor! -M. Venlze os Bir ümit 
hakki mahfuzdur.) ... ve rdu 

Altın stokları tedavüle 
çıkarılacak mı? Abdülhamit Yıldız Fransız kabinesi hala Arina, 4 (t.IilliyetJ _ M. ve- İngiltere-Mısır ittifakı 

teşekkül edemedi.. nizelos Ankaraya gittiği zaman tahakkuk edecek mi? Amerikan ve İngiliz maliyecileri arasın-.k t d burada eski diktatör Pangalos 

Suı as in an Sonra b 'd" l ite taraftarları bi,r takım tahri- M B k"l Sıtkı da altın stokla pı· d Kabinenin u gı ış e kata kalkışmışlardı. Bunların ısır aşve 1 i rını yasa a 
teşekkülü de fazta bir şey yapmalarına ma- Paşanın işletmek için müzakere cereyan ediyor 

Zabıtai siyasiye teşkilatına büyük bir 
ehemmiyet atfetmeğe başladı 

l
"b hal kalmadı. Hepsi yakalandı. biraz zor olacak ga 1 a Fakat henfü: bunların muhake- dikkate şayan beyanab LONDRA, 9 A. A. - Müttehideil dünç para vermek mevzuu bahsola· 

P 
· RlS A A D k · b l d KAHİRE 8 A A B Amerika ve !ne:iltercdeki altm atok- mıyacai!;ım söylilyorlar. Cihan altın 
il , 8 . . - emo rat rnesıne aş anma ı. . , · · - aşv~- lanru sağlam ikrazat işlerinde kulan! stokunun yarısına malik olan Ameri· 

cümhuriyetçiler birliği grupu Henüz tahkikata devam edi- kil Sıtkı Paşa, geçenlerde teskıl 1 mak auretilc muhtelif piyasalarda it- kanın harice para göndermesi ticaret 
dün akşam yaptığı içtimada M. liyor. Gazeteler bu tahkikatın edilen Halk fır- !:tmek için İngiliz ve Amerikan ma- bilinçosunun bir açık göstermesin• 
Laval'i müzakerelerinde müşkü uzun sürdüğünden sikayet edi- kasının faaliyet liyunu arasında bir itililf huıulünü veya bu husustaki her türlü tchlik•-

1 S 
· b' ümit eden İngiltere ticaret nazuı :M. yi ııözc almasşna bağlıdır. Vakıa A· r ". 

l:.:.:.. lata uğratmamak için herhangi yor ar. _imdı ır taKım hadise- merkezi ittihaz Graham'm beyanatı Londra ve Nev- rnerika ııeçen ıcncyc niabetle hariçte 
/ bir karar sureti kaleme almama !er var ki şayanı dikkattir. ettiği binanın a 1 york mali mahafilindc büyüle bir ali- biraz fazla para yatırmı~tır. Fakat bu 

ğa karar vermiştir. Bu grup, ye- Atinadaki kıtaatm takviyesi çılış resmi mü- ka uyandırmıştır. Bu ikrazatın harp- altın ihraçatı bu senenin iptidasından 
ni kabinecr ; •3men, hakkaniyet şayanı dikkat görülüyor. Haııbi- nasebetile yapı- ten beri hlli bellerini doğrultamayan beri 30 milyon İngiliz lirası raddesin 

e müsavat dairesinde temsil e- ye nezaretinin de Başvekil ta- lan umumi bir barı hüknmetler için büyük bir yar- de artmış olan altın stokunu asla a· 
f d h d dım tqkil edeceği meydandadır. Bu zaltmamııtır. Harice ikraz olunan pa 

dilmesini müttefikan temenni ra ın an deru te e ilmesi ken- içtimada söyle- hakikatı anlamış olan Ingiltere hükO. ralarm elaıeriai cenubi Amcrikaya ve 
etmiştir. Bununla beraber de- disinin orduya müteallik işlerle diği nutukta meti yukariki itilafı vücudc getirmek ya ancak pek cUz'l bir kısmı Avrupa· 
mokrat cümhuriyetçiler birliği b~~zat ~eş~ul olmak istediğini demiştir ki: için nüfuzunu imalden geri kalmıya- ya gönderilmiştir. Amerikanın AvrU 

gostermı~tır cak fakat son •Öz altın ihtiyatlarını paya gösterdig'i ihtiyat ve ihtirazın 
ile ~yni fikir ve kanaatte hulu- İ . . '! d. d . "V eft fırkarı " b veznelerinde saklayan büyük bankala sebebi Avrupadaki siy2si ahval ve şe-

. , 1 , h çın ıçın evam e en ır ta- , .1 l'b 1 nan sıyası grup ar azası, ya ut k h .k. b h d'l k azası e ı era - ra ait olacaktır. raitin Amerikaya pek karışık akset· 
M T d

. . 'b . k ım ta rı attan a se ı_me - 1 İ .1 . · d A h.k. ı 'n• . ar ıeu yem tert e gırece tedir er ngı tererun LONDRA. 9 A.A. - İngiltere ve mesın. en ı:e vrupa . u umet erı -
olurlarsa Marin grupu uzlasma M~seıa Türkiye_ Yunan's- bitaraflığından ır.ıittehidei Amerikadaki altın stokla- den bır çoguna Amerıkalılar taraftrı 

. --• • 

'h · - d · 1 1 k ·· rının tetdavül meyrlanma çıkarılması dan iti~t edilmo.m~sinden ileri ı;e~:. 
meydana çıkarılan bombalardan cı etıne yanaşmagı erpıs et- tan arasında aktedilen muahe- vazgeçere mu- . tasavvurundan bahseden Taymi& ga- mektedır. Halbuki dtğer Avrupa d•: 

mekt~d~r. Ra~ikal sosya~ist .ic~r delerin Yunanistan aleyhinde dahaled.e bulun- . Sıtkı ~aşa zetesinin mali muharriri diyor ki. Jetlerine karşı bu derece büyük btf ı Abla/hamide yapılan suikast neli< , sl1 t 

; İzmir vi !ayetinden gel~n 27, 29,' 
, 30 1321 tarihli telgrafnameler-

heyetının yemden y:ıptıgı bır ıç olduğunu iddia edenler vardır. masını ıstemektedırler. Bız, İn- "Bu tasavvur hakkında Nev;ork ~!~~~~ı~~~!·:~~':~~:n 0~:r~~~~~a~~~ 
tima neticesinde radikal sosya- Orduya iyi bakılmadığını söy giltere hükfunetinden hiçbir va- piyasasında dünden beri dolaşmakta sah3Sında Amerikadan daha pek s~
list rneb'uslardan bir çogunun liyerek tahrikat yapıldığı da an kitte yardım beklemiyoruz. Çün olan_ şayi~Iara karşı Amerikanın ve mihane davranmıstır . 1927 c•n be"' 
M. Tardieu'nün yeni kabineı:(! \aşılıyor. kü sulhü, sükun ve intizamı de- bel~ı de_ cıha~ın en meşhur muazzam hariçten en çok altın alan memleket 

ı de Nalbant oğlu Dikran ve kar-
ı de · Anderyasm rihtırn boyun-
ı da .gır kasaplığı ile iştigal et-

meKte oldukları ve ledettaharri 
h?nelerinde büyük bir sandık i- 1 

l çinde kapsollu dinamit bombala 
: rı ve bir gaz sandığı dolusu di

namit fitili ve 57 adet dinamit 

r. iştirak etmemesini arzu ettikte- Ahiren M. Venizelos askeri vam ettirebilecek bir kuvvete mb alıkmuedssc1s' olab'.' fkc>deral_ resehrve müttehidei Amerika değ,il Franıadıt· 
· .. · · · f · · l'k b 1 1 an a -ın a am ır etumıyet mu a- Fransa istese ecnebi memleketlere 

rı teeyyut etmıştır. garnızonu te tış etmiş ve ora- ma ı u unuyoruz. Bununla be faza olunmaktadır. Buna mııkabil pek buyük ikraılarda bulunabilır.LA· 
PARİS, 8 A.A. - M. Chau- da zabitlere beyanatta bulun- raber, İngiltere ile istiklalimizi Nevyork bankalarının ekserisi Avru- kin Amerika gibi 0 dahi en zıyadc pa 

1 
tenpes ile M. Albert Sarraut muştur. Matbuata sızan bu be- tamamlayacak ve İngiliz mena- : panm siyasi vaziyeti kesbi istikrar raya muhtaç olan Avrup. hukümet· 
saat 20 de M. Laval'in nezdin- yanata göre Yunan Başvekili fiini koruyacak bir itilaf akdini etmedikçe Avrupa htki'ımetlerine ö- !erinin bir çoğuna itim ı etmeyor 

paketi ve üç adet dinamitli bom 
ı ba saati ve foyesi ve iki şişe ec 
ı zayı nariye ve evrakı muzırre 

' bulunmuş ve bittadat memlO. o 
Suikastrııaraun Suikastçılardan 

den müfarakat ederken kendile- harbiye nezaretini de deruhte cidden arzu ediyoruz. İngiltere 
rinden malumat isteyen gazete- etmekle kendisinin bütün ordu- ile münasebatnnız dostanedir. 
cilere müşkülatın hala devam ya ait tı:f_ı:rr.uat ile iştigal_ etmek Haylı zamandanberi akdi arzu 

ıst~medıgını, .fakat dogrudan edilen ittifak muahedesinin ya
?og1'.1~.a .ordu ıle temas etmek kında hakikat şekli alacağını ü-

Fransız buhranı hala 
devam ediyor • !arak ll5 adet el humbarası ve 

saire mahalli topçu kumandan
ı lığına teslim ve merkuman tev

kif ve lstanbula izam kılındık
ları bildirilmiştir. 

Tefsiri tibyan şeklinde 
mücellet bomba 

Dört hocanın berhava ve 
helak olmaları 

Mi hal Arş ak 

siyasiyenin tekemmülü asrın İ· 
cabatile mübremiyet kesbetmek 
tedir. Görüyoruz ki ceraimin 
eşkali pek şeytanatkaranedir" 
der idi. 

Fili beden "Y ervant Alacaci
yan,, tarafındanda "Kredi Liyo
ne., bankası vasıtasile İstanbul 
daki komiteye hayli paralar 
gönderilmiştir. Bulgar Nasyo
nal Bank,, çeklerile de "Kırmı
zı mağaza,, sahibi "Takoş Agop 

Kayseri civarında bir köyden yan., dahi bomba hadisesinin 
c.er münasebetile geçen dört ar-/ ikaında mühim bir rol alnustır. 
kadaş sarıklı kimseye çerçi de- 'ı Bu adam anası! Bulgar ahalisin 
nilen gezginci esnaftan Artin den olup "Manifaturacı Tak-
namında biri tesadüf ederek ü- · vor,, diye maruf idi. Filibeden M. Al bert Sarraııl 
.-erinde yaldızlı ibare ile tefsiri ,: Sof yaya gelmiş orada (Krmızı) etmekte olduğunu, M. Laval'in 
tibyan yazılı ve güzel meşin 1 mağazayı açmış az vakitte çok . 1 h k t t 
ciltli bir kitap vermiş ve bu'. para kazanmakla beraber Erme ~':~ır~t ~e m~aret .e are e e -
kitabın diğer bir köyde bulunan! ni ihtitalcilerine çok yardımı ol t~~ım s~yle~şler~ır:_~e~okrat 
Ahmet Efendi isminde bir za- muştur. · cumhurıyet~ıle.r bırlıgı azasın-
·.e götürülmesini rica etmişti. 1 ; dan M. Marın ıle M. de ~end~l 
Hocalar bu ricayı kabul ile kita E~ki ~~?ı~liye Bulgaristan ko-1 s~at 2~, 1 O da !d· L?val ıle go-

ı alıp heybelerine koyarak yo- ; mıserlıgın.ın .26 ~art 1321 ta- ruşmege gelmıslerdır. . 
a revan olmuşlar bir kaç saat rıhtı tahrıratı ı PARİS, 8 A.A. - Mad~leıne 
vürüdükten sonra hocalar biraz · . Roch, gazetelerde çıkan bır ha-
clinlenmek için bir ağaç altına V~.k'adatl: a.Itı ay ':~elki te-. ber hitafına.olar~k ö.lm~m~şti_r. 
oturup heybelerinden çıkardık-! şebbusatı cınaı:reyı. ı;o~te:m.ek- F.akat, sıhhı vazıyetı umıtsız
arı ekmek, peynirlerini yerler-:!': beraber on ~ın kışının ıştıra- dır. 

ken heybeyi bir ağacın dalına kıle yapılan bır _cenaze alavım PARİS. 8 A.A. _Sol cenah 
asmışlar. O sırada nasılsa hey- da bıldırmektedır. demo~~~la~ grupu ittifa~la k~-
be ağaçtan yere düşmüş ve tef- (Bitmcdı) bul ettıgı_~ır ka~ar suretmde a-
iri tibyan) denlen bombalı ki- 1 yan meclısındekı sol cenah de-

tap patlıyarak zavallı adamları Doğru değilmiş! mokratlarının cümhuriyetçiler 
berhava ve helak olmuslardı. arasında uzlaşma esasına müs-

Bu dört kişiden bi;i iki gün• CENEVRE, 8 A.A. - İl• za- teni den teşekkül edecek, cümhu 
kadar yaşayabilmiş olduğun- ri tahdidi teslihat koufe1unsın- riyetin nizam ve intizam ve la
dan maceranın inkişafı müyes- daki Fransız mahafili İtalya hü yiklik sahalarında kazanmış ol-
ser olmuştµr. kumetinin bir takım yeni teklif- duğu esaslı muvaffakiyetleri 

Şöyle ki: İzmirde yakalanan !erde bulunması üzerine deniz müd~faa ed~ek, sulha. hakem 
Dikran Nalbantyanın evrakı me işleri hakkında Fransa ile İta- usu!une emnıyet ve se.lame~ g~
yanında zuhur eden bir cep def lya a_rasınd3: gfiya bir itilaf ya- yesıne m?t~f beynelmılel bır s~
terindeki kayıt ve işaretten pıldıg~na daır ortay~ çıkan ha- y~se_t takıbıne azmeyleyecek ~ı~ 
Kayseri dahılinde dolaşan ko-. berlenn ~sılsız oldugunu beyan hu~~ete ya~dım edec~klenru 
mitenin ajanına "Tefsiri tib- etmektedır. ve ıtımat reyı vereceklen beyan 
yan" şeklinde bir mücelledin Bir facıa ! edilmektedir. Yine .bu ta~rirde 
gönderildiği ve bunun içinde: M. Barthu'nun yem kabıneyi 

Nitrogılıserin, potas, meli- BOMBAY, 8 A.A. - 50 ka- teşkil hususundaki mesaisinin 
nit mürekkebatıru havi eczayı dar talebe bir kaza eseri olarak boşa gitmesi daha buhranın baş 
nariyei şedide bulunduğu anla- içine zehirli bir yılan düşmüş o- Iangıcında sol cenah demokrat-
şılması üzerine mahalli idarei lan bir çorbayı içtikten biraz lan ve radikal sosyalist fırkala-
-ıJülkiye ve adliyesine olbapta sonra ölmüşlerdir. rı haricindeki bazı kimseler tara 
~crayı tahkikat olunmas~ e~o Ne yapmak isteyorlar? fından ileri sürülen haleflere at 
·unmuştu, İs~anbu~. Adlıyesın- VASİNGTON AA _ S- fedilmektedir. 
den de Beyoglu mustantıkı Şev .. , ' 8 · '• ır PARİS, 8 A.A. - M. Tar-
ket Bey tayin kılınmıctı Ma- muddet evvel Londrada toplan- d' M L 1, k d' .1 . 

~ · ı d · k f d ıeu, . ava e en ısı e teşrı-
hallince taharriyat ve tetkikatı mışA 0 .ank emz .

1 
on e~anslanın a ki mesai edeceğini vadetmiştir. 

lazimeye tevessül edilmiş ve men ayı temsı etmış o M 'b' · b 
hh 1 d M R 'd h . utasavver tertı ın ıca atına 

Dil..•an Nalbantyanın 0 civarda mura as ar an . eı , zır - .. . k-'-. . . ke 
11 ' b' ki k · gore yenı ...... meye ıştıra ve-

i imler ile temas ve muhaberatı ı arın asrı ır şe e anması ı- . .. kif k lm • d hazır 
olduğu ehemmiyetle araştml- ~in 30 milyon dolarlık tahsisat ~\m'::~n ·~ aga . a_ s· 
maga başlanmıştı, taharriyatı ıtası hakkında ayan meclisine u ~ ugu~u ,1 

• ve. ~~ıştı~. ı-
akıayı hisseder etmez merkum bir kanun tayıhası teklif etmiş- yası m.aha!,ıl, ıkıncı .ıhtı~ da

cerçi Artin mezkur kitabı başın- ti~. Ayan bu Jayıhayı kabul et- ha _varıt g~rmektedır. Boy!~ ol
<lan savmak üzere çare aradığı mış ve meb'usan meclisine gön- dugu takdır~e ~· .. Barthu nun 
•• rada bu yolcu hocalara rast dermiştir. maruz kaldıg~ guçlukler yan ya 
,clrrıiş ve hiç bir şeyden habe;- Gene zelzele rıya ortadan allamş olacak~ır. 

teri olmıyan o zavallılara bır İ P~RtS, 8 A.!~ .. -. Radıkal 
hahane ile tevdi ederek başları- TOK O, 8 A.A. - Formose sosyalıst grupu ~tı?eki karar su 
ııı nara yakmıstır. dan gazetelere gelen haberlere retini kabul ctmıştir. Müstafi 

· göre, Tainan eyaletinde dün öğ kabine reisinin meb'usan mecli-
Sul tan Hamit komitecilerin leden sonra bir zelzele olmuş- sinde istinat etmiş olduğu ekııe 

bu misilli esrarengiz hareketle- tur. 4 kişi ölmüş, 3 kişi yaralan- riyetle her ne pahaya olursa ol-

ıstedıgını anlatmıştır. mit ediyoruz. 
M. Venizelos Ankarayı ziya

retinden de bahsetmiştir. Krala sadakat! Türkiyenin Yunanistana kar
şı iyi hisler beslediğini söy !e
miş ve Gazi Hz. nin bu hususta- BELGRAT, 8 A.A. - Ava
ki beyanatını zikrederek Türki- la Ajansı bildiriyor: Bugün Za
ye büyük erkanı harbiyesinden grep mıntakasının bütün köylü 
takdirle bahsetmistir. leri akın akrn Zagrebe gelerek 

M. Laval, M. Barthou'nun kabineye 
iştirakini temine çalışıyor 

M. Venizelos Türk - Yunan muazzam bir miting akdetmiş
muahedesinin Yunanistanı si- tir. Mitingde köylüler Yugoslav 
!ahlarından tecrit mıis olma- . ittihadının hamisi olan kırata 
yrp bilakis sulhü ta viye. ettiği- ı karşı sadakatlannı teyit etmiş-
ni söylemiştir. terdir. 

Paris 9 (A.A.) M. Lava!, M. / Paris 99 (A.A.) - Gazetele· 
Şeron, M. Chautepms, M. Cha- rin ekserisi bütün müşkülata 
ppedelaine, M. Daladier, M. rağmen teşekkülünü imkan d~· 
Franklin-Bouillon, M. Jouvenel hilinde addettikleri Lava! kabı· 
M. Maginot, M. Malvy, M. Ma nesi hakkında teveccüh\dlr bir 
rin, M. Queille, M. Albert, Sar l lisan kullanmakta ve bu i i baş
raut, M. Wendel ila .. ile görüş- K\ çıkarmak için muktazi evsıı'. 
müştür. Mumaileyh ayni za:ı- ve şeraitin M. Lavalda azaJlll 

idam kararı nİÇİn verildi? manda M. Tardieu, M. Briand, derecede mevcut oldoğunu yaz 
ve M. Gailloux ile de görüşmüş maktadırlar . 

RUSyaya karşı ilanı harp edilecek•, ve M. Tardieu'nun teşriki mesa / Journal gazetesi M. Laval'iıı 
isini temin etmedikçe kabineyi itilafperver bir adam olduguıı? 

Romanya, Lehistan teşkil etmeyeceğini söylemiştir .. milliyetçi cümhuriyetcilerıe ~· 
M. Lava!, Reisicümhur ile de ger bazı kimselere tercih edıl· 

da bu harbe mi sokulacaktı? görüştükten sonra öğleden son mekte bulunduğunu ve Barthoıl 
_ --· ra Elizaya tekrar geleceğini be- 'nun yeni kabineye duhulü saye 

S 
"k 1 h k • b"lh F yan etmiştir. ,ı sinde hükumetin mebusan mec 

UI astçı arın mu a emesı 1 assa ransanın M. Laval'in istişarelerde bu-· lisinde muhakkak bir ekseri_ e· 
hazırladığı fesat planıannı ortaya çıkardı ! luıunus olduğu zevat ııikbindir. ı te nail olaı:ağı ve ayanda artı!< 

Moskova, 8 (A.A.) - Ali mahke- Gugaıof, Nobel ve Manteıef'in ida- Maamafih müzakeratın bütün müşkülata uğramıyacağ-ını soY" 
me Sanayi ıui kastçtları hakk:nıbki reıi alhnda bulunan sanayi ve ticaret ı gün devam edeceği söyleniyor. lüyor. 
karannı 36 saat suren bir miizalıere- k?miteıinin v.e Fransa~ıı;ı ~n müt~c;a- Paris 9 (A.A.) _ M. Lava!· Petit Parisien gazetesi ort_'.1' 
den sonra vermiştir. Kaı·arın okun- vız emperyalıst mahafilının te .. rıle . · l · h kk d R · · · 1 k k' · l' - · h f' fl ege maaı bir saat devam etmiştir. Karara. Sovyet Rus yanın biitün fikir ve tek- ıstışare en a ın a ~ıs~cum- , ı ta ı gergın ıgı a 1 e~!11 bil 
nazaran suikast meoe!cıi iki ıafhaya nik mukabili ihtilal unıurlarının içti- hura arzı ma!Umat etmıştır. Sa muvaffak olan M. Laval ııı. 
aynlmaktadır. Biri cnıpcryaüıtlerin maı 1927 de ba,lamışhr. Sovyet icla- raydan çıkarken gazetecilere 

1 
mahareti sayesinde yeni kabille 

idare ettiği Beyaz Rus jeneralleri or- ~eoini devirmeği veya Palcinski'nin şöyle demiştir· "Mesai nezareti nin teskiline ait müzakcratHl ]ıO 
dularının hezimetinden itibaren başlı- ıdaresinde kapitafüt bir diktatörlük · · · d · · • ·· 1 d [}uJtl• 
yan Sovyet Ruıyanın iktisadi teıki- il&nını programına esas ittihaz eden ne gıdıyorum, -~ra a bırkaç za- 1 laylaşacagr muta ea~ın a 
!at devrine ve digeri teşkilattan in- sanayi fll'kaaı bütün müdahalcce teş- tı kabul edecegım. nuyor. 
şaat devrine geçildikten sonraki dev- kilatlarla temaaa gelmiı ve dahilde 
reye aittir. Birinci devrede Sovyet Kondratifin Klok ihtilal grupu ve Amerı·kan mu··steşarına verilen incirlerİJl 
idaresini iktiaaden vurmak için muh Sakanof ve Gramanın Menşevik gru-
telif şubelerde münferit gruplar ha· pu ile hariçte de Paris ticaret ve sa- bozuk oldug"' U yalandır!. 
tinde tahripkar icraatta bulunan ıui ı nayi komiteoi Millyakof grupu ve Pa-
kastçılar inıaat devrine geçilmesi ü- riıin müdahaleci ınahafili ile müna- lzmir 9 (A.A.) - Bir müd- iyi ve nefis cinslerinden 01duğıı 
zerine Avrupa kapitalist unsurlarmın sebet tesis eylemiıtir. Bundan sonra d tt be · b' kı t l d tahakkuk etmi•tir. Müsteşar ~-
Sovyetlere kartı tek ~phe. tC!kili artı~ 1~-1928 aan•yi fırkası Pariı e en ." '.r . sım gaz e er e T ,. 

programına uyarak birlctmııler ve komıteoırun ve ecnebi müdahalecile- bazı tacırlenmız tarafından A- naplarından gönderHen e§e 
mühendialer birliğini tesis etmitler- rin bir ajanı vaziyetini almııhr. Ka- merika ticaret nezareti müateıa kümamede bilhasta neşriyalİ 
dir. rarda sanayi fabrika11mn bundan ıon tan bir hafta sonra ge~en rflil~ 

Bilabara bu mühendisler birliği sa- raki faaliyeti tetkik olunarak Ramzi. rı doktor Klayo cenaplama ve- bir mektuplarında hediyelik ııı• 
nayi fırkasına inkılap ebniştir. yük- nin Fran11.~ ajanları K. ve R. ile tt; rilmiş olan hediyelik incirlerin · 1 · 1 r· idil" 
ıek mütehasoıs sınıfına menıup ve maıları mutalea olunmuı ve Ramzı- d • d . .. .. cır erımizin eziz ve ne ıs 0 

binaenaleyh burjuvai fikirlcrilemeıbu nin 1927-1928 Pariı ziyaretlerinde kusurlu ol uguna aır gorulen ğu hakkındaki takdirıı.tı da bıı• 
olup Sovyet Rusyada kalan ıui kast- Fransız ajanlan K. ve R. ile tanıştığı neıriyat doğru değildir. Bilakis nun ayrıca bir delilidir. 
çılar şah•İ davasında mahküm olan ve bu temaslan tevkif olununcaya 
ıabık maden sahiplerinden Rabino- kadar idame ettiği bu vaaıta ile ge
viç ve 1930 da alhn, platin ıanayiin- rek hariçten müdahaleci talimat aldı
de tahripkar bir hareketinden dolayı ğı gerek•e harice caauıluk yaptığı 

Japonyanın nufusu 90 milyon! 
ve Salıalin adalarile Ko!ıede ~3 
hil olduğu hald(. 90,404,000 d~ 
Şu hale göre 1920 senesin<leJI 
ri 6,94 7 ,000 tezayüt vardır. 

kurşuna dizilen Palçinski'nin deli.le- ve bu münasebet hafi celsede tevsik Tokyo 9 (A.A.) - Son yapı 
tile sanayi fırkası halinde laazzuv et- olunduğundan keyfiyet mahkeme ta- lan tahriri nüfusa nazaran Ja
miıler1_ dpiral. ~~yi fKn-ka11~ıkn fbqb ı1ncla rafıtı;ıd.an ehC1D1111d"rkekatle. Sovyet 1hükdıi- pon nüfuzunun miktarı Formoz 
evve a çm&t\l ve rennı o u un.. me ının nazarı ı tine arzo un u-
muı ve bunlann tevkifinden sonra ğu zikredildikten sonra tahrip ve mÜ· _ _ 
da Ramzine, Lariçef, Kalinikof, Çar- dahale planlannın Fransız hükümeti muştur. Bu suretle Franıızlar Çar
nofski, Federef ve ()sapçİ gelmiştir. mahafilinden alınan talimat üzerine !ık borçlarmı istihsal ettikten ve baş
Fırkanın riyasetini Palçiaıki'nin ida- ne suretle teıpit eclilcliii izah oluna- ka vaziyet mahiyetinde olan bir ta
mından sonra Raınzine deruhte et- rak evvelce müdahale için 1928 tari- kon 'maden imtiyazlan alacaklardı. 
miştir. Bizzat maznunları~ da itiraf- hi tespit olun.Juiu halde bunun bila· · lngiltereye Kafkaı petrol bavza11 isa
lan ile sabit olduğu v~.hile . f_ırkım hara müdahale için hazırlıklar bit-ı bet ediyordu. Romanya ve Lehiıta
bütiin caniyane ümitlerı"! hancı !<"v· mediğinden 1930 ve nihayet 1931 e na ela buı arazi ta•İzab verilecekti. 
vetlere bağlamıttır. Parı•te eakı ka· bırakıldığı, müdahale faaliyetinin cla-ı v___ nl ünf 'd 

· al' 1 · kil ·•· Deni f ............ maznu arın m en en ve 
pıt ıst enn lct eltıırı ve 00 ' hilen ne ıekilde Sovyet Rusyanm • " terek · ka ttaki faali et' · 
Riabucinski Triktiyakof, Konevalof, bütü 'kt' d- bel . . tah 'b' . , mut en suı s Y ıru 

' • • 0 1 158• 1 ıu ... erının . ~ ını tadat ettikten sonra; 8 maznundan 
.. ıdsti~l~af ~ı,Doahldil?gdu 'kt~sıl _edilerek 5 ini idama ve cliger üçünü onar tene 

ki iddiasının parlamento mues- ~m ıyor "': . e ı ~sadı buhran 

1

. hapse mahkum edildiğini bildirmek· 
seselerinin muntazam faaliyeti- ha11l olunca, hariçten bır hudut me- tedir 
ne bir ma'nı' teşkil ettiaini naza- ıelesi ihdas olanarak Karaınof ka- M. ... 8 (AA ) So • . .,. zakl "zah ti'I o· · o-ova , · . - vyet ıtti-. 'b l d'kal aı· annm mu ere e ınıeperl h k " . . . . , __ _ n ıtı ara a an ra ı sosy ıst neh . tar'kil Uk d M k adı mer ez aonutetı MDayı ıuı .... t-
grupu bö'yle usullerı' takbih ettı· - .. ~ • ı e ranya ~ 01 ova çılan dava11nda ınahküm olanların uzenne derlenecek ve şımal orduıu ~ . 
ğini ve yeni hükumetin mürtecı donanmanın müzabareile Leningradı '. ıdam cezalarını on seneye ve on sene 
kuvvetlerle anlaşma yoluna gir- zaptedecektir. Planda Fransanın müt cezayı da sekiz seneye indinniıtir. 

tefikltti olan Lehiıtan ve Romanya Mahkümlerin bet sene hukuku mede
meden sol cenaha teveccüh et- ile Ruıyaya mücarir hükumetlerin niyeclen iskatlarma ve maUarmm 

!er. kuvntlerinclen istifade dspiJ olun· müıadereıine karar vermittir. 

------
Gayrimübadillere~ 
600 bin lira nasıl te\'ıı 

edilecek? 
Ankara 9 (Milliyet) - GsY; 

ri mübadillere tevzi edifec~ı 
600 bin lira için ~e g~~i _evr~ıs 
müsbite talep edılecegını mıJ r 
kere etmek üzere bu g~n Ma 

1~ 
y•e müsteşarmm riyasetınd~ 

•. tıf1l8 
/iye müşavere encümenı ıç 

. . B .. . karstı 
etmıştır. u encumenın 1 
ileride her türlü itiraza msrıi 0 

• 
·ı D' ._. I ıSC mak gayesı e ıvanı ,., · 

bata büd!rilece! 



MiLLiYET ıo 1910 

Is kin isleri 
r, 

..... 
cezrı 

• 
tedbirlerle bitirilecek .. 

Villlyette Tevziat \1 B:ıedı11ede • J Mahrukat 1 MahkemfJlerde 

' M.Bödel 1 ____ P_oı_ıs_ıe __ ,J 
iskan işi 

I<at'i tedbirler 
lazım geldiği 
anlaşıldı 

Mütebaki işler naaıl 

Ankaradan henüz Şehırmeclısı 
emir gelmedi Bugün bütçeyi mü

zakereye başlayor 

Belediye fiatleri 
tetkik etti 

Beraet 
Herman Spirer da
vası kararı verildi 

Maruf Fransız mu
harriri geldi 

Kurban! 
Hasan aşk yüzün
den kendini asb 

yapılacaktır ? 
İskan idaresinde müfettişler 
fından yapılan tetkikatta 

Çok işlerin hala bitmemiş ol
ı, kat'i usullerin noksan bu
asından ileri geldiği anla

<llııştır. 
4:Iınan malumata göre müte
ı işlerin biran evvel hal ve 

~cı için kat'i usuller vaz'ı ka
laştırılmıştır. 

Binaenaleyh tevziabn 
günü belli değil 

Gayri mübadiller cemiyetine 
t'edtyat talimatnamesinin geldi
fine dair bir refikimizde çıkan 
haber hakkmda tahkikat yap
tık. Bu hususta Ankaradan ne 
emir, ne de tevziat talimatname 
si henüz gelınemiştir. 

İhsan Rifat Bey 
Gümrükler umum müdürü 

İhsan Rifat Beyin şehrimize go
leceği hakkındaki haberler asıl
sızdır. İhsan Rifat Bey bugün
lerde ııehrimtze gelıneyecektir. 

Şoförler intihabatı 

Meclis ayın 22 sinde 
kapanacak 

Şehir meclisi bütçe encümeni 
belediyenin kanunusaniden Ha
zirana kadar olan beş aylık bü
tçııi üzerindeki tetkikatını ik
mal ederek meclise sevketmiş
tir. Meclis bugün toplanarak 
bütçeyi müzakereye başlayacak 
tır. Müzakere buglin ikmal edi
lemediği takdirde içtimaa yarın 
da devam edilerek bütçe intaç 
olunacak ve derhal vekalete gön 
derilecektir. 

Meclisin elinde bütçeden son 

Neticede ihtikar olmadığı 
anlaşıldı 

Belediye iktısat müdiriyeti 
tarafından bir müddettenberi 
yapılmakta olan tetkikat bitmiş 
ve odun, kömür fiatleri üzerinde 
hali hazırda ihtikar olmadığı 
neticesi elde edilmiştir. Bu se
ne nekadar şiddetli kış ta olsa 
şehrin ihtiyacına kafi stok mal 
vardır.Gene yapılan tetkikattan 
anlaşıldığına göre "bu sene halk, 
diger senelere nispetle kok ve 
antrasit kömürlerine daha ziya
de rağbet etmekte mangal kö
mürü ve odun daha az sarfolun 
maktadır. 

Suat Tahsin ve Sait 
Beyler beraet ettiler 
Herman Spirer tütün şirketi 

tarafından Hareket gazetesi sa
hibi Suat Tahsin ve tütün mec
muası sahibi Sait Beyler aley
hine açılan şantaj davası dün 
nihayete ermiştir. Herman şir
keti Suat Tahsin Beyin para 
vurmak kasdile neşriyat yaptı
ğını iddia ederek mahkemeye 
müracaat etmişti. Dava, bir se
nedenberi devam ediyordu. 

Ziraat odası neler 
yapacak?. 

Şoförler cemiyeti intihabatı ra kaza ve nahiyelerin tevhidi 
pek yakında intaç edilecektir. hakkındaki rapor vardır. Bütün 
Esnaf ce~iyetleri. m~rake~ ~Ü işler aym yirmi ikisine kadar 
~ bu gunlerde ıntıh.~p gunu- çıkarılacak ve meclis tatil devre 
nu kararlaştırarak teblıg edecek sine girecektir. 

Mahkemenin son safhaları
nın birinde Hariciye Vekileti, 
İstanbul İkinci ceza mahkeme

Türk sporcularına ... sine bir ithamname göndermiş, 

Gazı Hz.nin ve ismet 
Pş.nın muvaffakıyet 

temennileri .. 

Triyeste şehbenderliğinde bulu 
nan zatın Hennan şirketi mena
fiine alet olduğunu ve şirketin 
yaptığı muamelelerle hazinenin 
100,000 İngiliz lirası zarara uğ-

Ziraat odası İstanbulda bir 
'at enstitüsü tesis konferans 
tertip edecektir. Bundan baş 
eski ziraat cemiyetinin de ih 
1 düşünülüyor. 

Müsakkafat tahriri 
1'.!:üsakkafat tahrir komisyon 

1
1 ~zasından bir kısmı daha 
l'ıııştir. Yakında vilayetin i
ı ıle tahrire Fatihten başlana 
tır. 

tir. İntihabın gecikmesine se
bep büronun dlger esnaf cemi
yetleri intihabı ile meşgul olına 
sıdrr. 

Tevfik Kam il Bey 
Dün mübadele komisyonun

da 4 üncü büro toplandı. Hey'e
ti murahhasa reisi Tevfik Ka
mil B. önümüzdeki hafta Anka 
ra'ya hareket edecektir. 

Belediyeye 500.000 lira
lık kambiyo verilecek 

Belediyeye ait bazı işler ve 
bilhassa kambiyo meselesi hak 
kında vekaletle temas etmek üz 
re Ankaraya giden memurin 
müdürü Samih B. avdet etmiş
tir. Belediyenin acil ihtiyaçları 
için beş yüz bin Türk liralık 
kambiyo müsaadesi verilmiştir. 
Yalınız buna Gazi köprüsü inşa 
atı dahil değildir.Her şubeye ait 
mübrem ihtiyaçlar tesbit edile
rek bir liste tanzim olunmakta
dır. Bu meyanda en fazla sarfi
yat hastaneler ve itfaiye için ya 
pılacaktır. 

İatanbul spor kongresi namı- ratrldığını ve Triyeste şehben
na Reisicümhur Gazi Mustafa derinin lüzumu muhakemesine 
Kemal Hz. ile Baıvekil İsmet karar verilınek üzere evrakının 
Paşaya çekilen tazim telgrafla- Şurayı devlete sevkolunduğunu 
rma dün atideki cevaplar gel- bildirmişti. 
mı~tır. Mahkeme, bu mesele etrafın 

lstanbul spor kongresi reisi da yaptığı esaslı tetkikat netice 
Ethem izzet Beye: sınde dün öğleden sonra saat 3 Muhtar intihabı 

Muhtar intihabatı talimatna s· 
lt 1nde yapılmakta olan tadi-

Eminönü kaymakamlıA"ı 
taşınıyor 

c __ Samimi hislerinize te- te kararını vermiş ve Suat Tah
şekkür, muvaflakiyet temenni s~n v~ ~ait ~eyleriı:ı ~eraet et-
eylerim elendim. tıklerını tefhım etmıştır. 

'lıdbıtıniştir. İntihabat bu ay i-
e ve bir günde yapılacaktır. Eminönü kaymakamlığı tali 

altıncı mübadele komisyonunun 
tahliye ettiği harici ye dairesine 
nakledilmeğe başlamıştır. Na
kil tamam olduktan sonra bele
diye fen hey'eti müdiriyeti Bu 
kaza kaymakamlığının bosalttı
ğı daireye ve idarei hususiyetle 
fen hey'eti müdiriyetinin bele
diye binasındaki tahliye edece
ği daireye taşınacaktır. 

Reiaicümhur Komünist davası 
Gazi M. Kemal 

Nezle çoğaldı 
~avaların daimi değişik git 

~sı Yüzünden şehrimizde nezle 
d ~lınıştır; mevzii gribe de te
uf edilmektedir. 

t tanbul spor kongresi reisi Ağırceza mahkemesinde 1 7 
Et:em izzet Beye: mevkuf komünistin muhakeme

sine dün de devam edilmiştir. 
Kongrenin hissiyatına teşek- Muhakeme hafi olarak cere-

. Bu münasebetle sinemalara 

. ıni surette temizliğe riayet 
1trıesi tebliğ olunmuştur. 

Taksim meydanında 
nadide ağaçlar 

kür, genç sporcularımıza mu- yan ediyordu. Geçen celsede is
vallakıyetler dilerim elendim. ticvaplarr ikmal edilmeyen eş

Baıvekil hasın isticvapları yapıldığı tah-
lamet min edilmektedir. 

-. ..... 
incir ve hurmalar kapalı 

satılacak 

Belediyece bu sene zarfında 
Taksim !bidesi etrafına zarif ve 
nadide ağaçlar dikilınesine ka
rar verilmiştir. Bahçeler mildi
riyeti bu hususta tetkikata baş
lamıştır. 

* * * 
Ekmek ve Francala fiatleri: 

~~~~~~~~-

C. H. F. 
Kongreler yarından 
itibaren toplanıyor 

tenup hududunda 
'oyguncu tecavüzü 
UR.FA, 8 - Cenup hududu
~~da, ittihaz edilen bütün ted 
~ere rağmen, vak'alar eksik 
\ı;UYor. Suriyede te~ekkül e
~ eşkıya çeteleri fırsat bulun-
11~Pragımıza geçerek soygun-

İncir ve hurma gibi soyulma 
dan ve yıkanmadan yenen mey
valann dükkanlarda camekan
lar içinde ve sokaklarda da ka
palı bir surette satılınası, buna 
riayet etmeyenler hakkında ta
kibat yapılması belediyeden ala 
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Kanunu evvelin dokuzuncu 
Salı gününden itibaren Ekmek 
dokuz ve Francala on dört ku
ruştur. 

Koltuğunda iki bohça 
ile yakalanan hırsız 
Beyoğlunda Firuzağa camisi 

avlusundan koltuğunda iki boh
ça ile dışan çıkarken bekçiler 
görüp yakalamışlar. Ortaköylu, 
şişmanca, kıyafetsiz bir adam

~ Halk f~rkası İstanbul, teş~~- dı. Reisin suallerine serbetçe ce 
latmı tetkike memur hey et dun vap veriyordu: 
de fırka vilayet merkezinde top , _ Efendime söyliyem. Bu 
lan~rakk~ckak kondgrelen et~afın 1 bohçalar, hırhız malı değildi ki 
dakı tet ı. atma evam ~~ış ve korh3m. İçinde kendi camaşır
kongrelerın yarından ı.tıb~re.n !arım vardı. Allah bend~n 0 sor 

~ıt Yapıyorlar. Son günler 
Ilı 1nda bu ha valide şu vak'alar 
lıştur: 

h Cenuptan gelen altı şaki ta
lldan Urfa ile Birecik arasın 
"e Bireciğe 10 kilometre me
'de beş otomobil üzerine a
açılınış ve otomobiller dur-
~larak içindekiler soyulmuş-

Milli tasarruf haftası 
cuma günü başlayor 

toplanmasına karar verılıniştır. 
Yarından itibaren her tarafta 
ocak kongreleri toplanmağa baş 
layacaktır. 

İkramiyeler 
(Başı birinci sahifede) 

Yarın lstanbulda tasarruf lehinde davul 
ııs?::;:;~_bzu~.1h1e0ritnomüoçub· iıı· ~~?.1yon ve muzika ile bir reklam yapılacak 

(; rak tevzi edilmek üzere yüzde 
'<ı.kile: otomobillerdeki yol- Cuma gününden itibaren bir hafta her vasıta ile 
·ıı 1

. kamilen soymuşlar ve şo yerli mal ve tasarruf lehinde propaganda yapılacak 
~ erı tehdit etmek suretile te-
·1.~.u.·h makinelerine binerek Yerli .. mallar ha~t~sında yapılacak teşvik ve tenvir edilmesini te-

vitrin musabakası ıçın hazırlık de- . .. . . .. 
~ Uzerine kadar gelmişler, o- vam etmektedir. Yarın şehirde da- mm etmek uzere bır tamım gon 
··e ~oförlere beşer lira bahşış vullu. muzikalı kamyonlu bir reklam dermiştir. Mekteplerde milli ta-
._rek hattır> cenuhuna geçmiş yapılacak halka cuma günü konfe- f · · f d 

biri maliyece alakonur denılmek 
te ise de ayni kanununayni mad 
desinin birinci fıkrasına göre 
"kesri munzamlar asıllan ile 
birlikte maliye vesaitile tahsil 
olunur" denmektedir. Yani ka-"lr ranslar verilecek olan Darülfünun ve sarru cemıyetı tara rn an yap-

tı·· Galatasaray konferans salonlarına da tırılan iktısat ve yerli mallardan nun Maliye memurlarını bu işte 
l İk'_Yarrbekirle Siverek arasın- vet edilecektir . ' . bahis reklam levhaları talik olu tavzif etmiştir. 

1 otomobil soyulınuştur. İ- Yerli mallar haftası zarfında şehır Bugünkü Maarif hissesi es-
.. ~ece evvel Urfa etrafında ka de görülmemiş tezahürat yapılacak· ~aca.k, talebelere bu mevzular kiden Maarif vergisi olarak alı-
ı.."Çılarla muhafaza memurları tır. Cuma günden itibaren gazeteler- iızerınde konferanslar verilecek d H b . . d. d 1 ·• b 1 k myor u. al ukı şım ı ev ete 
sında bir saat kadar miısade le propaganda n~şriyatı .. ~ş ıy:ıca ' tir. Tasarruf kumbaraları rok 

1 konferanslar verılecek, butun sınema -, ait vergilerin üzerine zammedi-
\ 

0 ınuş. neticede yirmi altı !arda filmler gösterilecek, tayyareler rağbet bulan İş Bankası da liyor. Binaenaleyh ayrıca bir 
aı tütün tutulmuştur. vasıtasile tasarrüf umdeleri yaz.ılı za iktısat haftası için hazırlanmak vergi mevcut olmadığı gibi ay-

. b - rıf varakalar atılacak, vapur, şımen- . . . 
l'l~.IJor diler, tramvay. is.'~syon ve iskeleleri ta, halk ıçın gayet şayanı dikkat nca tahsil edilen bir vergı ikra-
111, ile gazino, tiyatro, kahve, lokanta gi- sürprizler vücude getirmekte- miyesi de mevcut olmaması la-
"Yükada spor kulübü bi umumi yerlere lavhalar talik olu- di zımdır. 
~.. nacaktır. Her akşam radyoda saat r. Vakıa barem kanununun ıs 

: Uyükada gençliğinin bede- yediden yedi buçuğa kada.r bir z~t Bu meyanda Amerikadan ge 
~~lak! ve içtimai terbiyesi- tarafından konferanılar verilecektır. inci maddesi mucibince; idarei 

ın'-· f k' · 1 Konferans verecek zevat meyanında tirilen tasarrufa dair enteresan hususiyece ve belediye bütçele-
'İıı "'§a ve te amu üne ha-
"'- olmak üzere Büyükada Seliın Sırrı. gazetemiz muharrirlerin filıni bankanın Beyoğlu şubesi- rinde Hey'eti Vekile kararile sa 
"llt ., den Felek Bürhaneddin, Nızamettin . • . ati mesai haricinde ve kanunun 
~\ı .-..lübü namı altında bir ce Ali, Kilzım Nami Beyler vesair zc- nın camekanında gecelen halka 
-tL~t teessüs etmiştir. Önümüz vat vardır. Vitrin müsabakasına şeh göstermek üzere tertibat alın- tahmil etmediği mesai için me-
~ 'Q cu ·· .. · k.. d rimizden ancak 4 7 mağaza i§tirak c- k d murine aynca para veriliyor" 
tq illa. gunu resmı uşa mm dccektir. ma ta ır. denilınektedir. 
~ lllukarrerdir. Gençlere mu Bu mağazalara muhtelif reklam Fakat Maarif hissesini tahsil 

Yetler temenni ederiz. Javhaları talik edilecek ve halkın bi- Mı'hran Efendı·nı·n kızı k 
~ rincilik için rey vermelerini teıhilen anunen Maliye memurları uh-
ıntaka hey' etinin buralara birer kutu konulacakb~. bulund desine verilen vazifelerden biri 

I:)· kararları Halk rey verm~k istediklerı za- . U . •• olduğu gibi bunu tahsil için de 
l ~n oaat 18 d 'lk d f . . man mağazadan bır rey varak:ısı . a: Ankara caddesınde Cıhan ku memurlar saati mesai haricinde 
ı;ıı 1 e ı e a ıçtıma e- 1 k .. · k d' d e ısmını t•· h · h.b. M. Ef · 
'\k •tanbul mıntakası hey'eti spor aca uzerın: en ı .a ~e~ v ·1· up anesı sa ı ı ıhran .nın çalısmamaktadırlar 
\L~Y•tlc . . yazarak magazanın ısmını de ı ave e- ı 7 y d k · k · · · b · • · 
~'.r B rıunkae aıtıbadzı kbar~~larb. ':'er: derek kutuya atılacaktır. haftadşınbea ~ endmedsınınl ır Eğer Maliye memuru ve def 

-.,,d rar ar an ırısı ırıncı a an n mey an a o ma- t d l b ·· l b · alm 
'ıi~;n' oynayacak klüpler futbol he- Maarif vekaletinin dığını yazmıştık. 1er ar.~~-· 0 Yt 1~_par:ı , a: 
ı:t•~tirvcrBeceği kararlar taayyün e- musip tamim Mihr Ef b. h . . .. Varı ~! umk un o s~ky. ı e

1
y etı 

.'}tıi : u karar yarınki futbol an . ır mu arrırımı- ekı e ararına ı tıranr azım 

\ l.ı~ın içtimaı esnasında verilecek Maarif vekaleti, 12 kanunu- ze: gelmektedir. Alınan ikramiye-
'• ntakanın ikinci kararı yeni fe- ld b l k 1 t d b J · d'l · ı ·dilen B , . . · kl"'b ·· :. k evve e aş ayaca o an asar- "Kızım bulundu. Akrabalar-' ler e u usu e rıayet e ı memış-
~ rı.· o6azı, 1 u unun teşe - f l C' • • . • A h .. . · · · · · · · · "' · · 

ı ~ ••~·ni olduguna dairdır. Boga- ru ta.tası ıçııı resmı ve ususı dan bırının evıne gıtmıştır." de- tır. Malıye vekaletı de bu ıkra-
>lubunür federe olduğu tasdik bütün mekteplerde alaka göste- miş ve fazla tafsilat vermekten miyenin kanuni olduğuna dair 

ır • J rek t1lebenin milli ik Bada · · V 

guyu sormıya! ... 

Fakat şahadetine müracaat e
dilen Firuzağa bekçisi. kendisi
ni derhal teşhis etti: 

- Odur efendim, o gece kol
tuğunun altında bir değil, iki 
bohça vardı. Beni görünce kaç
mak istedi. Bırakmadım. Arka
sından seyirttim. 

Çamaşır hırsızı bu ifşaat kar
şısında şaşaladı: 

- Efendüm, yalancıdır. So
run ki bohça benim mi idi, yoh
sa başhasının mı? 

Bekçi, bohçanın oda komşu
sunun çamaşır bohçası olduğu
nu söyleyince: 

- Aha, dedi, kendi ağzile tu 
tuldu, bohçayı zorla koltuğuma 
koymak istiyordu. Ben o sıra 
bağırmağa başladım. Öteki bek 
çiler gelip bohçayı koltuğumda 
buldular . 

- Bekçilerin sana bir düş
manlıkları mı vardı? 
-Hıyrr, düşmanlığımız yoh

ti !.. 
Mahkeme diğer şahitlerin 

celbi için muhakemeyi başka 
güne bıraktı. 

ikramiyenin 930 mali senesin
den alınamayacağına dair bir 
kanun layrhası da göndermekte 
dir. İstanbul defterdarlığının al 
dığı ikramiye 929 senesine ait
tir. 

İstanbul defterdarlığı 930 se
nesi için ikramiyeyi alacağı sıra 
da dahiliye vekaleti işe vaziyet 
etmiştir. 

Başvekalet, iki vekalet arasın 
daki ihtilafı ya Devlet Şurasına 
yahut Millet Meclisine sevkede 
cektir. 

Maliye Vekaletinin İstanbul 
Defterdarlrğmdan istediği esa
mi üzerine tevzi listesi Ankara-
•r ?',. 

Yeni eserine genç Tür
kiye mevı:u olacak 
Fransız muharriri M. Moris Bu intihar etrafında 

Bödel dünkü ekspresle geldi; hususi tahkikatımız 
şehrimizde ayın 1 7 sine kadar Mercanda Örücülerde Y aldı: 
kalacaktır. lı hanın kahvecisi Hasan in ti 

M. Bödel bir muharririmize ~ar etmi~tir. 
atideki izahati vermiştir: 

"Şehrinize ilk defa olarak ge ' 
liyorum; Ünyon Fransez'de ' 
"Asri kadın ve aşk,, başlıklı bir 
konferans vereceğim"; bu me
yanda bilhassa erkeklerle kadın t 

lar arasındaki arkadaşlrk ve bu
nun ortaya attığı hissi meselele

19 yaşında olar 
;,u genç; dür 
gece erkender 
. ıandaki odası 

na gitmiş, eve! 
ce hazrrladığ 
ipi tavanda bi 
1alkaya bağla 
mış, sabunla 
mış ve boğazı 
na ilmiği tılka 
rak kendini as 

ri teşrih etmek arzumdur. 
Ben, şimdi modem kadınla 

alakadarım. Ne Loti'nin ne Fa
rer'in eski İstanbulunu tanımak 
istemiyorum. Burada yeni bir 
şehir, yeni bir halk, yeni bir dü
şiince tarzı ve nihayet yeni bir 
millet göreceğim. Gelecek kita
bım için bu yeni kuvvetli ve zin 
de millet ilham perim olacaktır. 

Türk - İtalyan 
Hakem mahkemesi 

Kendini asan mıştır. 

Hasan Nürteza Bu husustc 
yaptığımız tahkikata göre Ha!' 
sanın intiharına sebep, sevmek· 
te olduğu Marika iıaminde bir 
kızın son günlerde kendisine 
yüz vermemesinden ileri gel
miştir. MezkBr handa deveran 
eden şayialara nazaran Yaldızlı 
hanın sabık oda baıısı Panayot 
Ef. Hasanı yedi sene evvel ken 
disine evlii.tlık olarak almış, 
mektepte okutmuş ve son giin· 

kapanıyor !erde mektepten alarak kahvo-
Muhtelit Türk _ İtalyan mah c~liğe başlatmı§tır. Panayot .. Ef. 

. .. . . nın 25 yaşlarında genç ve guzel 
keınesı bugun son ıçtımaını ya Marika isminde bir kızı vardır 
parak Abdülhamit veresesinin Koço namında birlle bir ara· 
İtalya hükfuneti aleyhine açtığı lık münasebet peyda etmiş iee 
dava ile beraber daha elde mev de iki buçuk ay evvel arası açıl
cut beş altı davanın hükümleri- mış ve Kıoçoya yol verdikten 
ni tebliğ edecek ve artık bu mah sonra Hasan ile sevişmeğe baş· 
kemenin elinde başka iş kalma- lamıştır. Fakat bu esnada Koço 
dığı için tatili faaliyet edecek- Marika ile barışıntt ve Hnan 
tir. Bunu müteakip sıra Türk - da bundan muğber olarak ken
İngiliz mahkemesine gelmekte- disini asmıştır. Hasaıun odasm 
dir. En az iş bu mahkemede da bir mektup ~ıkmı~trr. Hasarı 
vardır. En fazla davası olan bu mektupta diyor ki: 
mahkeme de Yunan mahkeme- "Benim kimseye borcum yok 
sidir. Mesaisi bir iki sene de- tur. Yalnız d~k~da mevcut 
vam edecektir. Fransız mahke- semaver İsmaıl agaya alt oldu· 
mesine gelince bu mahkeme rei- ğu gibi intiharımdan dolayı 
sinin rahatsızlığı devam ettiğin kimseyi mes'ul etmeyiniz. Ben 
den işler teraküm etmektedir_ gençliğime doymadım. Sebep 

olan da doymasın" 

Adanadaki tevkif 
meselesi 

Bu hususta Marlka H. da dl
fOr ki: 

Kahveci Hasan 12 yaşında 
iken bize gelıni,tir. Bu ane ka-

ADANA, 8 - Abdülkadır dar kendisile kardef gibi görii
Kemali Bey tarafından neşre - şüyorduk. Bu çocuğu pederim 
dilen Ahali gazetesinde "Mec- 12 yaşında iken evlAtlık olarak 
lis reisi kaçmıştır" diye çıkan almıştır. Şimdiye kadar aramız 
bir yazıdan ve diger bir kısım da bir munaşaka geçmediği. gibi 
neşriyattan dolayı gazetenin bana da böyle bir şey açmamış
mes'ul müdürü Reşat Bey ev- tır. Koço Ef. ye gelince o da 
velki akşam tevkif edilmişti. Re benim pederim yerinde bir zat
şat Bey hakkında bugün tahki- tır. Evet arasıra evimize gelir 
kata başlanmıştır. ve giderdi. Fakat kendiel.le de 

alakam yoktur." 
Abdülkadır Kemali Bey bu- k 

gün neşrettiği bir makalede şid Zavallı yavrucu 
detli bir lisan kullanarak adliye Kuruçeşme kömür depoların 
yi itham ediyor. dan birine ait bir kamyon Çira-
Serbestçiler C. Halk F.na ğan sarayı önünden geçerken 

_ . Beşiktaş 20 ini mektep muallim 
gırıyorlar !erinden Remziye hanmım oğlu 

ANKARA, 8 - Fırka mer 10 yaşında Turhana çarparak 
kezine gelen malumata göre ev- ağır surette yaralamıştır. Etfal 
velce serbest fırkaya girmiş o- hastahanesine kaldırılan çocu
lan teceddütperver ve Cümhuri- ğun hayatrudan ümit kesilıniş

Azılı hırsız 
yetçi zevat Gazinin seyahat et- tir. 
tiği yerlerde Halk Fırkasına in 
tisap için müracaatta bulunmuş 
lardır. Bu müracaatları Halk Kadıköyde Selmanpaşa soka
Fırkasınca kabul edilmiştir, ve ğında oturan Niyazi isminde bi
bu suretle fırka Samsun Trab- ri Modada Fitnet apartımaru ka 
zun gibi şehirlerde yeni ve kıy- pıcısı Lazarinin üzerine hücum 
metli unsurlar kazanmıştır. etmiş, yaraladıktan sonra 185 

Urfada çekirge imhası lir~, 2 altın yüzük, küpeler v~-
• saır eşya çalarak kaçmış, hır 

~~FA, 8 -. Kanun.~evvel- müddet sonra polis memurları 
d~ ı~bare~ çekırge. muca~ele tarafından yakalanmıştır. Laza 
daıresı faalıyete geçtı. Garsıyat rinin yarası ağır olduğundan 
sahası çok geniştir. Bu sahannı hastahaneye kaldırılmıştır. 
çölle hemhudut olan mamur k . d .. ld·· 
kısmı traktörlerle, diger mezru Kalp se tesın en o u 
kısmı da sapanlarla sürülmekte Galatada, Küçük Millet ha-
dir. nında avukat Kostaki efendinin 

Çekirge mücadelesine hükd- 'Yazıhanesine bir iş için gelen 56 
met fazlasile alakadar olmakta yaşlarında matbaacı Anastiya
ve faaliyet hummalı bir surette dis isminde biri oturduğu san
devam etmektedir. dalyeden düşerek ölmüştür. Ya 

Yol inşaatına da fevkalade pılan muayene neticesinde kalp 
ehemmiyet verilmekte ve birkaç sektesinden öldüğü anlaşılmıs-
koldan çalışılmaktadır. tır. 

-~~~ ............... ~~~~ 
Teberru Garsonlar mektebi 

Eyüp orta melrt lıi müdüriyetin- Garsonlar cemiyeti tarafından bir 
den: guson mektebi açılmasına karar ve-

Eyüp iskele caddesinde 30 numa- ~i~miştir. Cemıyet. m•ktebin k_üşad• 
ralı hanede tüccardan Hasan Ömer ıçın hazırlıklarını ıkmal etmek uzere 
Ef. mektebimizdeki fakir çocuklar dir. Me~tep Beyoğlund_a . açılacaktır 
için elli beş lira tcberrıl buyurmus- Bunun ıçın bına teda~ıkıne çalışı! 
tur. Her sene bu alicenaplığı yapan ma~tadır . Mekt 'ıe İktısat ve ~aarı 

mailevhP alt!n~-:ı. t~ ekkı..ir 0 r. ,,... vekaletle-ı de yardım ed ccktır. 
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Aırın u.,d••I "Mllllgef' tir 

10 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadcle.l 

No: 100 Telsnf adreai: Milliyet, Ja. 
tan bul 

Ttılefoa ıuunaralarıı 

lotanbul 39ll, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLERi 
o 

3 ayhjı 

' .. 
12 ff 

Ttklıiye için Hariç içl.ıı 
400 kurut 800 lnınıt 

750 " 1400 H 

1400 .. 2700 .. 

1 1\ l ~ektepı.~ı•. ~üsabakas!_3 ,. Y ;;;~·~k· .. ~ .. ASRi' "SfNEMAD A ___ .,. 
Sual takrırıne İsmet GALA M~MERESI olarak lr•• edllacek ~··,.~' 

-be. P~;:1ı.~~- ~;ğ~~~·?. fö K 1 Z 1 L R A K S 
82 inci haftanın 4 üncül!iğü

nü Daruşşefa lisesinden 235 M. 
Rejisörü: Raoul Walıb Mümessiileri: DOLORES OF.L RIO ,.e Cll:\RJ.ES 

FARREL KIZIL RAKS: Çarlar aarayıııdı onırlkalar_ 

Yalnız ölen ihtiyar adam 
İbrahim B. kazanmıştır. Yazısı ~ IOZIL RAKS: Prons vı kllylll için çılgı11 dakikalar •. 

-- FOX lilmldlr . 
_.) . .. .. .. - ........................ ~ 

ıudur; 

Adana Beletliye reisi ve aııa
-Fransrzcadan- lanna isnat edilen sui istimal 

Kar k • · . hakkında Fethi Beyin meclise 
r oca, ank hayatta çok agır bır haata halınde yatıyor- verd' ğ' sual t k · · İ p 

fel}<' istemeyen çok şey bekleme- du. Hekimin dediğine göre ar- p ~a ı etl rl a nnne sm~t . a 
yen inaanlardandr. tık bir kaç saatlik ömrü kalmı;ı- Suı· zrı'stıın· eal cevap! v~nnh 'kfktir: 

İ · b" • 1 Jd - · · D'kk · B · li. · mese esı a ın-

P•z•,1~~~~",:;"~ 1·2d• t••••;rıtötr(13•ttYATROSU j 
MAJIK sineması ıelımil arıi•li•rı kukt•lardan ııııı;·••"!d' oıup p:ıı yalı•nd• ,.hrım!J' j 

l!llLLIE DOVE' UR rı uvuılıtla l .i klnunutvvel cumarıc11 ıkrmı11dan itibaren 

yı ır ırat ~~ o ugu ıçın r~ tı. ı at ettım: enım ge .şun de Adana vilayetinden Dahili-
G~/en. evr•k geri verilme• fah ve ~Uk~.n ıçınde, ~z.~k bır den pek memnun olan ihtıyar ye v eıkaletine bildirilen ve ve-
Müddeti 18t<ID nliolıal.r 10 laıl'llf yerde bır koy hayatı suruyorlar baıır ucundan ayrılmayan toru- ka'letı'n mülk' lif . 1 . 

TOPLARIN FRANSIZ TIY A TROSUNDA i 
A TEŞf AL TINDA . ıem<llier(ne bıtlayacaktır ı 

"'--~ d k h' ·mı· .. ıye m ettış erı ta-tur. ---.e ,,. matlıu:ra ait itler ı. nuna arııı ıç sevı ı ve mute- rafından tahk'k t ıld k 1 
temsil ıdecogı oyunlar, tanınm•ı opıular ve klltilc e•orlerlı ıi<Ç· 

muazzam ıcall filmın ı lerdrn mttrcklı:eptlr. Biletlerln şimdiden tedarik edi!me<I mercudur 
isia nıtidRiret• ınii,.cut edillt. Ara sıra kendilerini gidip ııi- ıııokkir değildi. Vakit vakit genç sonr Şuray Dı a 1

1 tyahp ıl tanı 
n--~ d d' B" .. · ·~- t be ·· d" f a ı eve e ava e e-.._.....ı. lllalamı ,...• .. ııreehıl yaret e er ım. ır gun g.ıttıı;.~· torununa e . ssum : ıyor, a- dilen sui istimal tahkik tı ş _ 

ı...tıul etmez. saman dostumun zevcesı bana ket onu kendıne dogru çekerek r D 1 t t f d ~. al u J ı,; A :-, '\ r., T ·ı E M .A c 
iracsinc ba;Jı vor. • •••••••••••••••••••••••• 

.~> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortaları 111>.1 ~ 

Bugünkü hava 
yaşlı, kısa boylu bir adam gös- ~ir büyilk babanın son dakika- eedyı'lr . ev ee .a1 ~a 

10 .dan muht ,ea· 
d' d .. - · f mış v vı ayet ı are eye- DONAUY ın ~ Gıloıadı t:nyon hanında kln ONYO~ SIOORTASl:-IA 

ter ı:B .... k b b d d' k ~ın. a ~.orunu~a gdosteKrecedg.ı kşe - tlnce verilen men'i muhakeme 
'""- har·~ı en ,.,..~ 1 q eo 11 g - uyu , a am, e ı, en- atı gostermıyor u. en ı en ka tasv'p ed'I . 1 ..,... -· ..... ~ " di . d k ik' d d d' rarı ı ı mııı ya ruz o 

d 'dl. " ... ... ıı tam o aan ı yaşın a ır.... ıme: d k · ·k~ · · 

Yaptırımı. 
Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

temsil ettiği 

Tabiata Aşık .. trcoe 1 nue.n ruxa- poyraz İhtiyar adam hiç bu kadar go' -İhtiyarın hakkı var, diyor- kanesna a çı a~ ırtı .. p ve . ırtışa 
ue~k .han ı•ımurlu olıcılmr. .. .. d K d' . k .. k d b d h b' f' ha · ununa gore evrakın bir kıs-

~p;;;;;;;;;;::;;::;;:;;;;=i~İ2;;:;;;;;-' runmuyor u. en ısı ço ıyı o um, u ev e ep ır men ı - t'""'kik' ş D 1 ÜN YON d. b' d d Hi · d' K dl 1 od mının "'' ı urayı ev et sa-

tmi ~~ 
nuşuyor, ınç ıra am ı. ç yatı geçır ı. en n asma l'h' eti hari i d k 1 B' 
sıhhatinden 9ikayet etmiyordu. kapayarak torunundan, onun ko a ıy 1 h o.c n e J ~ıııtır. ı iııı-••••-••••• L Bize bir çok şeyler anlattı. casınden uzak yaşadı. Şimdi ö- ~aen~ cı:;~~Y~k e~ et~:-- Bilmecemiz 

Sonra dostumun zevcesi bana l!irken de onlardan uzak kalma- hıen ·~-ın· mı 8
1 d mb.a ,ı,..,~e 

filmi bir c'ÜRPRIZ olacılmı. 

kumpanı·asına bir kere uğramadan ıiıorı. raptırma>1nıı. 

1 elefon : Beyollu - 2002 1 · _ ii" 
--------------~-~ 

Evlenme ve 

nişanlanma! 
Ben evllllgin aloyhinde deği

lim. Çünkü, bir şeyin aleyhinde 
olmak içirt o şeyi bilmek lAzım
dır. Ben ise bekirım. Binaena
leyh bilmediğim şeyin aleyhin
de bulunmam .... 

Bekarlığın da aleyhinde de
ğilim, çünkü bekarlıktan hiç bir 
zarar görmedim. 

Şu halde bena bir eual tevcih 
edilebilir: 

ded · ki ~ · · s ğl b' · d i Y çnn , ese e e ır cw um 1 ı ; 6 ı ıstıyor. a am ır ıra es 1 d ğmı t tk'k ti' i d -=~T":"T":"T: 
B .. "k baba b oma ı e ı ne ces n e ., 

- uyu mı uraya ge-,var.. lamasıilze in d'ğ' ,. 
tirdik .. Artık bizimle oturacak.. Torunu bUyilk babasından :1uhakeme kr ever ~ ı vimen ı 
Kendisine bakmak için böyle la son dakikada derin bir memnu- i v iki ararın~ _as P ~
zım geldi. • • 1 niyet hissi izhar etmesini bek- ~h§ki, kel iye d'~ır kıgı e':'r~ 1 

Fakat bu kendisinin hasta ve- liyordu. Kadının bu intizarı bey .d ... mahykeenmn ı6 e.~ ısmtı ıçdınil-
k .. .. .. ı d d ğ'l ıh d ld N'h k 1 e eye muracaa e -ya oturum o masın an e ı .. u e o u. ı ayet a şam o - · · b'ldl • t' B ti 

Çünkü gördünüz ya, kendisi' muştu. Bir aralık odada hasta 1lf 8';1 t~i B rrn.'ş ır. 1~ sure d~; 
sağlam bir haldedir. Fakat bu-jile ben yalnız kaldık. Onun da- ~· 1 el t k . e.Y1.n mele ıse hv~r ı~ 
1 d ~ d in d B' .. h b' "dd - h 6 1 sua a rınnın ası ma ıyetı un u6 u yer e ya ız ı. ır gun a ır mu et yaşayacagmı ta B ekil' d' ğ' 1 . h 
bir kaza olabilirdi. Lakin bura- min edenler dı~arı çıkmışlardı. ahali ~~ v~r \ ı cevap a ıza 
ya gelirken bir çok eşya getir- İhtiyar odada benden baijka v__e e ı m 1 ° uyor. 
di. Bizim bu eşyaları alacak ye- kimse olmadığını anlayınca de- l J t b l bel d' -7·] 1 

rimi:ı: bile yok.. Kendisine bir rln bir: j S an U e ıyesı 
oda tahsis edildi. Şimdi de bu - Oh 1.. t il~nları bllmıcemlztn hallıdllmtı 

Ma~en köııı~r~ ı,ıeri TOrk anoniııı ~ir~etin~~~ 
Heyeti umumiyemizi 14 klnunuevvel J 930 tarihine mıb•d11 

pazar glinlı ~aac onda şirketimi.ı:fn merkezi olan .~nkarH Tıirkl) 
lş Ba~kası binasında sureti fevkalAdcdt içtimaa d~veti muta?111~c 
mın ılAnımııı reıml gazetenin 17 teşrinisani J 9~0 tarihli ve I~ 
numaralı ve Hakimiyeti Milliye gll7.etesiniıı ı 4 tr.~rinisa ı I 9, 
tarihli ve 8354 numaralı ve Milliyet ıı;azcceslnin ı 3 tc:,ı iıı i"1!nı I g"' 
tarihli ve J 709 numaralı nüshalarında ııeşreıcirmiştik 

:\-lezkCır illnlarda billhare ne~rettireceğimizi bildirmış oldu~ılı 
muz esas mukavelenamemlzln tadiline mıiteılllk teklil;mlzi aşağı~ 
derç ' e llAn ediyoruz: 

odadan dışarı çıkmıyor. . Çektikten sonra gözlerini ka- ı..-----------·- ıelıll 
- Neden evlenmiyorsun? lhtiyarın torunu olan kadın padı .. Artık ölmüştü.. Okturva tarifesi 
Çünkü evliler muttaaıl bana: deha bir çok şeyler anlattı. Fa- Evet ... İhtiyar yalnız yaşa-

Esas muka,·elenamemizln birinci madde,iııin ve beşinci ııı;d 
delinin birinci fıkrasının teklif eylediğimiz muaddel şekilleri: 

Birinci madde - Ereyli havzasında kömUr madenleri imtif~ 
1 

istihsal ve bu gibi imtiyazlarla kömür ocaklarının kısmen ve' 
tamamen lııkkı lmı.llcrini teferrug veya isticar ile i~lecmek ve t 
bapta mukta:ti tc~ebbüsatı sınaıye ve tüccarlycde bulunmak 'ır. 
Türkiye !~ Bankası İle tertip ve ihracı bcrveçhi ati kırarla~urı'', 
hisseler esbabı beyninde bir Türk anonim ~lrketi te;ki oJunıııU· 
tur. 

- Aman lakın evlenme! di
yorlar ... Sile bunlardan birinin 
bena naklettiği tuhaf bir sözü
nü yazayinı: 

Tanıdıklarnndan Zencefil 
Bey isminde bir aat var ... OU
nün birinde durup dururken gri
pe tutulur gibi bir dul hanıma 
tutuldu, ı.davili için çok uğraı 
tılar, olmadı ve onunla evlendi.. 
Simdi me'uttur, evlilerin ekse
riyeti kadar, rahattır bir evli ka
dar. Zencefil Beyin arkadaşla
rından Cm1bız Bey de durup du
rurken nezle olur gibi bir kıza 
aşık olur ve hemen evlenmek is
ter. Ancak bu mühim işi yapma 
dan evvel Zencefil Beye gelip ev 
lenmek hususundaki kararını 
anlatır, aralarında ş<Syle bir mu 
havere geçer: 

Zencefil B. - Bana kalırsa 
eyJenme! 

- Neden? 
- Masraf olur, altından kal-

kaı:nuımı ! 
-Yoo! Masraftan korkmam! 

Çünkü ben her giln para harce
dlyorum ! 

-Ne gibi masraf ediyorsun? 
- Kardq her gUn mahallebi 

yiyorum, çay içiyorum ... 
- Vallahi ııenden bir manto 

ister on sene çay iç sen masrafı 
kapatamazsın! 

Bu cevap tuhaftır vakıa fakat 
çok müskittir. 

FELEK 

kat bunları niçin söylüyordu? ... mış, ölürken de kendine yakın h kk d . 
Benden ihtiyarın aleyhine bir olanlardan ayn olarak ölmeğe a 10 a. 
hUküm almak için mi? .. Belki muvaffak olmuştu ... Oh, bir ta l1tanhul belediyesinden: Ok-
de .. Çünkü ihtiyar söylenen rafa atılan ihtiyarların bu giz- tnıva re~m! ıa;ifesinde yapılan 
eşyasından ayrılmak istemiyor li ve affetmek bilmiyen kinle

tıdllltı göı.teren ced vel \'illyet du. Bu pek tabii değil midir? .. rl! ... 
Bu eski eşya hep 0 adamın ma- ------------ gazctt'<inln 8 lcAnunııt1 ve! 930 

Bir tavzih rıh k zisine bağlı, o maziden birer par ta ve 2418 4 anunuevvel 
ça değil miydi?.. Kimya şubesi talebesi kon- 930 tarih ve 2414, 6 kAnunu-
Şimdi kendisine verilmiş bir gresi reisinden şu tavzihnameyi 930 tarih ve 24 J 5, ? kAnunu-

odadan çıkmaması da hep oma-, aldık: evvel Ql\O tarih ve 1!416 nu-
ıı:lyi düşünmek, o mazinin için-' 1 -Kimya şubesi talebesinin 
de yasamak içindi. İhtiyar oldu nizamnameyi gizlice tadil ettiği 
ğıı için kendisinin yaşlı bir kedi söyleniyor. Halbuki geçen sene 

maralı nu~halarik neşredilmiş 

olmakla alAka<larlHrın malı1mu 
il 

Bugünlrıi bllm~ct1mlz 

Be~inci meddenin birinci fılı:raııı - Şirketin •~rm~yesi bir l'.'
11

, 

yon llçyUz bin liraya iblağ edilmiş olup yiidc elli biri nama ~ıl~ 
hırrer ve mütebaklsl hamiline ılı olmak Lzre lıeherı ön 'I ur 
llrau kıymetinde yuz otaz bin hl11eye mUnkasemdlr. Heyeti urıı_ 
mi yenin, i-;lıu sermayeyi bir mi~Ji tezyit etmeye ,e!Jhil <'ti oı$ 
cııktır. 

Maden kömürü işleri Turk Anonim şirke11 

'b" b' k" ld - k d' olmak lızrc ilan olunur. g.ı ı ır o~eye atı ıgını en ı- 1 aktedilen kongre neticesinde ve Soldan ••i• ve yukardan aıai• 
sı de anlamıştı. ·büyük bir ekseriyetle nizamna- ~chrimizin ı - Beyaz (2). Tablo (5). Uzak Hava Gedikli . küçük Zabit 

Diger ziyaretlerimde onu gör menin tadili kabul edilmiş ve u- MÜ H J M B J R nida•• (2) . Mektebl' Mu"du"k)u"gv u"nden·. 
mez olmuştum. , muru hukukivece de tastik olun 2 - Krı yağmuru (3). Etki Yu-

lhtiyar adam kimse ile görüş ı mustur. . •• 1 nan ilihlarından birl(l). Hayvan ö- E:velce gazetelerle illn edilen mektebin knt Ye kabul :ersitiO 
mek istemiyordu. Bu evde bir :kongrede hitün zümre aza- MUESSESES lüsü (

3
) k Is b l'd , h . · 1 1 t Jiplerır 

f ı d k · • _ Nota (2) Bir adet (i) Za- nazaran gere · tan ll a ve gere~se arıçte m ıınan a .., 
tara_ 8 .atı mış eme tı. ları bulunmu<, e fakat bunlar- mana (2). · 1 "' L-k b 1 k 1 :\luhı,.beye aşina " fıtuular mu>ııbakaları !..tnunuevvelln yirminci cumaneı;i gunu .aat I· 
... ~ .~n en mut -8 a onuna dan bir kısmı reylerini İstimal ıanz'ını •dehı'lı" r ıecru· beli bir genç 4 - Bir nevi toprak (3). lk d ı . · k · dll k · o d t 1 ga ka ar er ' Yeşi öy e~ı nıe tepte ıcrıı e ece tır. 

K .ru~up os 0 ma r v - etmemişlerdir. Binaenaleyh ta- "'"·or. Fransızcı ., Jngi!izce bil 5 - Bir nevi meyva (4). Famil- -----------------------
mıı;~ım... . 

1 
di!at gizli değildir. mosi :•rıtır. l\ıbilly.ıi ~örUlddkı•: ya ( 4 ). A .

1
. . d iri A Zeyrekte zembilli Ali efendi mektebi bin•~• 

Bır gun bılhassa bu maksat- ı 2 -Hükumetçe tastik olun- dolgun mu~ verilecekrır. 6k (s) "ın yerın e (5). hzet- Kar•f!Smİruahıne 6b·8UN}o clfe~cmi dUükkffilnı"ı Mec}ı'sı' 
la oraya g-ittim. Orad~ gerek mus bir nizamname mevcut i- m~ - Mani (4). Baht (4). 1: LJ 
dostuma, gerek zevcesıne mak- k · k' . .1 . t'h ·ı eklıllrrin "Fıktüri11, ruıııuıile 8 _ ••·t de"il (3). 

I 

Dai11ı: 
d .. 1 d' en es ı nızamname ı e ın ı ap 1 u. g • d 

sa mu soy e ım. ğ . '-~ k , k >tanbul Yeıipoııabane 176 No. lı N (2) t (3) N (2) encu·· menin en 
B · 1 'ht' b'" .. k b ba yapma a 1m11.<1nı anunı yo tu. 9 - ota . şaret . ota 
enım e ı ıyar uyu a - d , d kutu tdruloe r•~ılmuı - ıo _Cilt (3). Sonuna bir (c) ko 1 g.W 

Balada muharrer 11nllkin icar müzayede mUddeıl 13 lı:lııunev•e 0~ul 
cumırıe•I günü <Ut 011 dörde kadar temdit odllmi>ıi r. Taliplerin 1'11 r 
Belediye merkezinde daireı m1hsuaada encilmeni daimlyr mUrac~ 

nın samimi olacağına ihtimal ~a~en bun~ arz~ e en kaz~. ~ numca devri olan bir çiçek olur (3). 
vermiyorlardı. h~y etı umumıyenın. pe cuz Zayi hisse Senetleri BilyUk (3). 1 

. .. . hır kısmını teşkil edıyordu. ıı - Yemek (2). Bir kedi ismi• 
Fakat .odasına. gır~ıgım za- 3 -İntihabatın yapılamama- Türkııc iş 8ankuıoın umımı (S) K.. k (Z) 

mand ha~ıkhatl~nb~ırhmuddet adr~ sının sebebi de; cemiyet azalan- muharrer 13ill·•7 .. 71!438-40 ve . ope . l~alar Malıııu~ı·rıı·ıı·nden 
mız a şup e ı ır ava esme ı, b k 11. k 1 k 88900-1 n 1071:'-SO •• 77465·71 U 
değil. .. Sonra git gide ihtiyar ~ınd u e 

1 
a ıkette a an. ~nn 'e 90904 numaralı hil'• ıeneılerlm Vefat h•I· 

bana karsı sevimli. samimi ol- 1 e e uz aşt'. tan s~n;a ınt ap de ~o:-ıı ve 16# numaralı müe.ıls Jlı!elıinlu huıaneli emr111 nl- Satılık arsadır. N. 9. BUyUkada caddesinde Yalı ııııı ,i 
du · yapılmasını ıstemesıdir. his« •enetlcriıni zayi eııim, ikin<i niye asimnı doktor Nahide Edip Ieal BüyUkada 381 metrodur. Şimal ciheti denize ve c~pb6S1 .Sözlerinden anlayordum ki - D. A- K-UTİEL nushalarını alarağımdan eskilerinin Hanım mttbıell olduğu hasıalıkıan 8UyUk6ıda caddesine muttasıldır. Tahmin edilen kıymeti 1 r· 
artık ölümü bekliyor, istiyordu. r. • zuhurunda hUkmü olmayacağı illn knrıuhmayarak dUn vdat eımlflir. lira S0 kurut olup birinci taksiti ihaleyi mDteakip alınacekll~f 

Artık çok iyi dost olmuştuk. Cilt ve efrenci hastalıklar teda- olunur. "IJ.L'.(' IL' \ll!.B'' .. ",. Cenazt1i bu~ün uaı 11 de hutane- Satış muamelesi 21_ 12_930 Pazar gllnl ıaat 14 te Ada• 
Bir sabah onun hastalandığı \'l hanesi. Kara köy Topçular cad- n r " uc-u den kaldınlaralı: Topkapıda aile 

haberi eldi. Gittim. Yata -ında desi 34. IB~AHIM k'bristanına dcln edilecektir. Malm!idlirlu- Unde aleni müzayede ile ya dacaktır. ot 

l!;tenı JZZET 

çoktu. Hele başlarında Mela- dakika sonra çık beni . bekle e- ra değli. Daha ziyade şehvet. ne-kadar gü!Ünç olduklarını -bil- saplarında yanılan erkel<ıe;şıt 
hat olan bir grup delikanlının mi?.. Gönmülden gönüle uçmayı, bir aynadan seyredebilseler zanne- en çok geneleşen, sakırga 3~ 111' 
gözleri içine onu yiyecek, kapa- Dedi. İkisi de genç, çapkın, çok erkekleri toparlayıp arkasın derim ki, bir daha tecrübe et- erkeklerdir. Si~~k gibi .. ~~~ı11 

cak gibi bakıyordu. Melahat ki, zengin ve .. Uçarı çocuklar. Bi- dan koşturmayı spor ve.Birazda mekten şiddetle sakınırlar. GU- d~kça. gelen. degıl, başı 0 

Şef iği senelerce sevmiş, onunla :isi ~abasının kö~ür ~e pamuk 1 süs biliyor! Hoş, bir kadın için 
1 
lünç olmadıkları zamanlar sa- hır kopek gıbı. 

evlenmek için her şeye baş vur ışlerınden vurdugu ınılyonlarca de bunun zevkine doyum olmu- yrlabilecek kadar azdır. Fakat, - Hoşşt.. . 11ıı' 
muş, hala unutamamış bir ka- doları sayı bilmeden harcıyor, yor ye? Kendimden tecrübe e- 1 yine o kadar bu hokkabazlıkları Dedikçe uzaklaşan ve ıı;ııiı:ıı' 

Romanı oğrenmek için oku- tün bu değişık his ve hüviyetim 
yor, sinemayı görünmek için a- le beraber yine Nazana şaşma
rayo_r~. Fakat bu ~ınıfın aşağı .. , dını değil. 
Dedıgı kal~alık ınsaıı kitlele- Belki, Şişlinin en güzel 
ri arasın<lakı yaratıcı kaynaşma delikanlısı ile evleniyor. Kendi 
dır ki. cemiyeti~ !lerisi ic;in ü- si ne kadar güzelse, lvocası da 
mıtlcri besleyebılıyor ve .. Bu de o kadar güzel ve .. Zengin. He
jenere neslin gel gec; hır bozgun men hemen düğündeki bütün 
nesli oldugu a inand ırıyor ı. _ ~adınların gözü onun üzerinde 

dın ! Şimdi hasetle, kinle düğün ~?ü~ .~ındık kr?llı.ğıı:ııı:ı getirdi diyorum. 1 nın farkında değillerdir ki, yal: nm gözüne bakan erke~ 3 ııil· 
de bulunuyor, Nazanı bir kaşık gı butun s.e:vet~. Şış!ının salon- Bir kadının başına toplanan ' vardıkları, göz yaşı döktilklerı en çok aranan erkektırda r" 
suda boğmak için arkasında fır larında erıtıp tuketıyor. Fakat ne kadar çok erkek olursa zevk kadının yanından aynlırlarken, mem, belki de hissiyatım !Jliı·I"' 
!anıyor. Fakat, Nazan'ın bütün Nazanla olan rabıtalarını bu jh 'ht' T ·r d' geniş muvaffakıyetlerine inan- nıhyorum. Fakat. beıı. _.ıııı' 

1_ d .. 1 k 1• N eyecan, ı ıras ve.. am ı a e . . . it"" IB' 
bunlara aldırdıgı bile yok. En no .tda an o 9meHmeem :ez~md: a- sile keyif te 0 kadar cok ve ' dıran bir nefes alırlar ve; y~m: -~en: ~ıç bb.ır zakm~n ııol ,., 
çok şaştığım da bu ya?! O, san zan a zengın. ı ser- h d 1 B' . : . b k ı . , . gıttıgun ıçın rr er e., . dv 

veti var hem babası Türkiye- u utsuz o uyor. ırısını e - , - Ooh .. Bır vat koparabıl- . . rnevı 1, 

Hoş, J.ıer im ki de ukalalık ıdı. Kadınların çoğu damarları
va) Biitün J.ıunlardan bana ne? nı alevlendiren kızıl bir hilmma 
Bunlar bell<:i e•ı..ı Belkiys'in gö- içi nele yana tutuşa onun etrafı
rii, ve .. Di' ;ünüşler; olab~ lirdi. na toplanıyorlar, kendilerinden 
Prenses Belk:ys, aşamak icin geçerek onu ,sevrediyorlardı 
va-ayan Prenses, kendisi için Onu.nla hır dt'facık dans et
y2 ı;ı.an Prer e. böy'e şe)ller; mek, hır ılefacık göğiis gögüse 
dLisünmez!.. v:ri~ ten ~o~usu-ıu ciğe.rlerine 
• Fakat, nı: ala•ı o le e\ İ11" bii ,.,, Jırnek ıc n sıra b klıyenler 

ki evine bir koltuk, kanape, avi fi' bu"tu.!n tı'ft'ık yün afyon ı'h- letmek, birisine ümit vermek, dim... r~. arasıı;a ken~ımı vher cuı1ııı t 
Ze Yahlıt ta bı·r tablo alınıyor 11 

• ' • b' · · ·"d k b' · · . 1 _ şuıımedım. Daıma o.., d"~ 
· ' - racatını el"nde tutan bır adam msıne ~" etme · ırısıne. Derler Halbuki her viidalış- -· · dil ~ıı· muş gibi kayıtsız. Hep arkasın- 1 •. · • ı den erkegı seçtım, ona 11ı:ı 

dan koşan erkeklerle sal<:alası- O da her zaman dolar kralı ka- - Daha ~ı~a~ ~egıl... I ta bir parçacık daha maskara· !arımı uzattı1?1· onda ııav". 1311· 
yor, onlarla konusuyor, kimisi- dar dolar. fındık kralı kadar ser Demek, bırısının ayaklarının olduklarından atlatıldıkların-, {?ımın keyfim buldum ve. ı-e~ 
ne ümit veriyor, kimisine: vet ortaya koya?ilir. Vardığı dibine d~ ~.P. Y~.lva~a~ını sey- d8:n habers_izd!rler. Bun!ar, ~i!: sıma iiııüşen bütiin diğer e~i~' 

·- Artık benden bir sey bek- ~enç t~ ö~le. İzmır ıs~ele -::.1deı: retmek, ob~r~1!~n ~!l~~ın ucW?-a ınıyorlar kı, .hır erkek . ıstedıgı. lerle yalnız spor ytıptıIY1· . 1, 
lemeyin... iızüm, ıncır.palamut dıye ecnebı toparlayabıldıgı butun medıh ~adıı;l~ değıl, an~ak bı: .kadın öyleyim. Nazanın da a''fl' ef. 

Diyor .. Filan! İki defasında vapurlarına ne yükleniyorsa on- cümlelerini söylerken dinle- ıstedığı-~rk~kle ~ır ol~bılır. Bu, ı yaptığından emini.,,. zıı:., 
da kulaklarrnla işittim: Dolar !arın depolarından yükleniyor. mek, daha bir başkasının yana hak degıl kı venlmesın, alın-• böyle olmazsa tadı kahnaı 1,ı 
kralının oğlıı Mako:nziye: Ve ... Bunlar ne para getiriyor- ya~ıla aşkınd?n•. istı~a~m~.~~: sın 1 

•• •. 
1 

o zaman münasebetler ~a~:dl' 
_ Yarın akşam çayında be- sa babasının yazıhanesine giri- ıntıhar etmeyı bıle duşundugu Kadını r.azı et~C:~· · Sozu de fif. daha orta, daha i)erı 1 ·t•~ 

raber olacal'fız sevgilim... yor. Kendisi de mükemmel bir nü söylediğini görmekten zevk- 1 laftır; Benı~'. dedıgım kadın ra- !erile "Salon flört .. ü olınak') 
Ded' H~b' . d Murada. çocuk. Hem eli de öyle ac;ık ki .. 1i ~ey olur mu? .. };Jütün bunları zı edılen degıl, .razı. olan kadın- (Bitıııedr 

Y '·k d ıpdza e Ü b. 1 Demek ki.Nazan'ı bağlayan pa- yapar ve söylerlerken erkekler dır. Onıın icinrlır kı, en çok he-
- u er a o am var. ç es · 
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Ticaret odası Garaz ve kin ------1111!'41·Ml·Ml·Ml·Ml·Ml·Ml·M!IOMl•Ml·MI·~· ••••••••••••••• , _, HACI BEKiR: Mütemmim Teshin ------.. . . (Başı birinci sahifede) 
(rıaş tarafı 1 ıncı sahıfede) 21 mahafil Rusyanın ilıracatın-

veleleri akdinden ve bu mukavelcle- d "k .' k be l k k 
ti~ '-J· d d"kk t .ı·ı . an saı aı re a t e, ço ızmış 

·• flK ı esnasın a ı a e ... ı mesı . 
İcap ct1•n esaslarından lstanbul için lardır. Çünkü bunlar, Rus ıhra-
iıtatistik ihtiyaçlan~d~ı_ı. tütün ihr~-ı catının fıkdanından bilistifade 
<:atının maruz kaldıgı bır takım vazı-. vaktile çarlık Rusyaaınm buğ-
Yetlerden bahsetmektedir. d 1 ·1 · ed'l t k 

S . hah' l ay arı ı e ıaşe ı en mm a a-
maı ıs er 1 · ı · · ide · ı d' ru . k . bah . d ar tıcaret ennı e etmış er ı. 

mun11 ı:;rnın sanayı sın e S h"k" · · R 
lıtanbulun sanayi noktasından ehem- ovyet U umetmın usya-
ıniyeti lıtanhul sanayiinin muhtasar nın haı-bi umumiden evvelki zi-
b. • 
~r çerçevesi, sanayi sermaye ve kredi raat ve ıanayiini tesiı ve iade 

rıb~ umumi. dertl~i, ıanayiiin !ll~- edemiyeceğini zanneden bu ma-
Ye11 usullerı, vergıler, muhtelif ru· h fil R · • 
•uın, teıviki sanayi, muamele vergiıi a ' us emteaaının daımı fık-
kanunlanrun tadili ve daha müfit bir danı eıaaına müsteniden ihra
haie ifrağı için mütalea ve temenniler catlarmı icra Te idare ediyorlar 
d.,.meyan edilmek~edir. . dı. Fakat Rus enıteası yavq ya 

Raporun bu huıuıta &Bnayı ve ma• • • • • 
•din baoka1tna mühim bir yer ayni- vat cıhan pıyasaamdakı eski 
~ıştır. Bu kanunun hu günkü tekli me'Vkilerini kazanmağa batla
ile aanayie müfit olmak ıöyle dursun• ymca çileden çıkmı·•ardır. 
h tt' .. . . . k b' • .,. " 

a a ıanayı"'!ız ıçın pe muzır ." M. Suriç cenaplan Rusya •· 
rekabet yaptıgmdan, hu rekabetin I h' d I '. .. 

ALINMASI DAHA 
LA TlF ve SiZiN 
iÇiN DAHA iYi 

ınueısif neticeler vereceiinden bah- ey ın e yapı an neşnyatm kör 
•edilmekte ve bankanın bütün sana- bir kin Te husumet mahsulü ol- Morina Balık yatıııdan Emul
Yii _himaye edecek umumi bir banka duğunu ve hiç bir mantıld ve slyon Slı:oı ciğerler için sıhhi bir 
lıalıne. ifrağı .temenni. olunmakta~ır. ciddi esasa istinat etmedig" ini 

T et hah b h mutam olıralı: adi yağdın Uç defa 
ıcar ı rıye a aı kaydetmittir. 1 

Ticareti bahriyeye müteallik ta- .--------------. daha lı:ııvvetll oldotu hpaı o un· 
aıırıda ticareti bahriyenin iktı1&diy•-1 T" tr s· 1 muştur. 
tınıızdaki mevkiinden, deniz sanayi ıya O - ınema Vitaminleri zengin olup Morina 
'"• ticaretinden, deniz nakliyeciliğin. Balık yatı mükemmel it mukavvi 
den,. I?e.:ı~z ticaretinin. inkişaf ve te- İs. B. Darülbedayı· teşkil etmek için lı:irıç ve soda tuz· 
r:ı.kkısı 1cın alınn· 1 laı:ımgelen ted-
biri rden: balıkçıl .·12dan ve balık- lem•lllerl lulle karışıınlmıştır 
Çılığımızı:a inkita!"t çarelerinden bah-

1 
Ul ırı nııllffl Bu akta• Skot'urı yeglne tertibi sayesinde 

ıo.unmaktadır. STAl\B .ı.ı.ı.ıı ıuı saat 21,30 da ona hazım ve tabii lltif kılar, cip;.r-

Iiususi kısmın muhteviyatı ~ ~~ ~ Geçti Bolu• ferinden muzmlp olınlar hakiki 
Raporun bu bahisleri ihtiva eden nun pazarı... Emulsiyon Skot almalcla tedavi ~ıul· 

Urn~,.,,i kl'nnd~n başka bir de huou- dok.lan gibi zafiyeti nmumi,eden 
•İ kı .-ı vardır. Bu kısımda her itha· komedi ;lperde b" d k · ı·k ı 

•U asa ıye en, uvvetsl7 ı ten muztar p 
laı ve ihracat maddesi il. etya ima- Yazanlar: B. de 
1 olanlar hemen iktisabı kuvvet vı 
. atı işinin kendine n1ahıus ayn ayn Flers ve de 
•lıti" h · ı • d h afiyet ederler. Sizin va çocukları· ya~ ve uıusıyet errn en e em- l l I I C'roisset 
ıtııv Aı· tt balı' ı d nızın sıhhati için sıhhat ve kurvct • « ı ourc c ıs er var ır. "akl edenler: 

Oda mec!isinin dünkü içtimaında lllcı 011.n 

raporun kıraati ikmal cdilmİJtir. De- 11111111 Bedia Muvah E M n L ~ •aın eden bu müzakerelerde Hakkı hit fi. ve Yuf! ı' f ~ N 
'•tlhi Bey tarafından 120 aayfe ola Rıza Rey 

tak ha21rlanan rapor ihtisar edilmit, Brı ıkfım üniformalı zabitlere 
70.-so ıayfeye indirilmif, Hakkı Ne- blletlerde tenzil!! 
>ihi Bey tarafından her bahis hak----=-~-------- SKOT 
kında izahat verilmi,, raporun bazı Ferah sinemada 
aksamı müteferriası tadil olunmut· 
tur. Bu akfam AZIZ Bey bUyük Türk 

Dünkü içtima saat 9,30 dan ı3,30 fakiri UçüncU mösam ıresini veriyor. 
a kadar devam etmittir. 

fstanbul birinci lflls mamurlu· 
gundan: 

Gazetenlzia 2364 No. lı nuıhı-
sındı llln olunan mUllls Nlkola Pı· 

ugü:ı Oda idare heye'ti içtima 
•d0<:ek, rapor battan sonuna kadar 
b;r kere daha gözden geçirildikten 
su~ra ıon ve kat'i ,eklini alacaktır~ 
Rapor yarın Gazi Hazretlerine mu
lıakluk takdim edilecektir. Bu ak- pıdoplos efendiye alt yenli lçtlmaın 
tam rapor son aldığı ..,kli ile tebyiz 15-12-930 pazartesi g!inU oldutu 
edilecek, aynca bir de pek muhtasar vık! olan sehve binaen tashlbın illn 
hiita._., yapılacaktır. olunur. 

SiRurtacrlık bahsi etrafında da a- ------------
y~ı. bir rapor yapılarak lkt11&t mÜ§B• lstınbul lthallt gümrttğünden 
vırı Şefik Beye tevdi edilecektir. 5802 numaralı n 4-8-930 tarihli 

Ticaret müdürlüğünün 
mütaleanameııi 

Ticaret müdürlüğÜ tarafından a
Ytıca hazırlanan mütaleaname de ik
tııal edilmek üzeredir. Bu mütaleana• 
"1e de ayni bahi.leri ve bu bahisler 
~ ıafında Tıcar~t müdürlüğünün mü .. 
ta' ,fannı ihtiva etmektedir. 

Bu müta!eaname de raporla bera
r Gazı Hazretlerine takdim edile

ecfıtir. 

İzmir ticaret odasının 
hazırladı~·-ı rapor 

İzmir Ticaret odası Gazi 
l:l: zretlerinin İzmiri teşriflerin
de takdim edilmek üzere bir ra
Por hazırlamaktadır. Rapor O
da umumi katibi Turgut Beyin 
riyaseti altında bir hey'et tara
fır.-ıan ihzar edilmektedir. 

Hazırlanmakta olan bu ra
Porda tuccarlarım•zın ihtiyaç ve 
temennileri tesbit olunmakta
dır. 

beyannamenin 364-09 numaralı mak
buz ıencdini nyl etmiş olduğumdan 
yenisini alacağımdan eskisinin hUkmil 
yoktor. G. Minasyan 

fstanbul beşinci ierı dairesinden: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

koltuk, kanepe, iskemle, Gardorop 
vo sair enayi beytiye 15-12-930 
tarihine milsadif pazarcesi guııü 11at 
12 de Tarlıbajı caddesinde 141 nu
maralı hane önünde bllmu 7 ayede 
satılacağından t1llp ol ani ır yevmi 
mezkOrda mahallinde hazır bulunma-
!arı il~n olunur. 

Darülaceze 
yetinden: 

mUdirl· 

:\liiesscseye bir sene için iktizo 
eden dort bin kılo benzin ve bin 
klioya kadar vnkım ve \alvılln ya· 
~ının ;J kanunusani 931 cumartesi 
günU saat on üçte k-ıpalı z1rf usulile 
munakousı icra edilecektir. Taliple· 
rln ıeminıı ıkçelerile mnrac>0tlan. 

Yük.sek mektepler mübayaat komisyonundan: 
lsruııbııl Selçuk Kız San'at mektebinin 1650 lira -+9 kuruş be· 

d~li keşifli baca in~asile bazı tamiratın aleni münakasa suretUe 
29. 1'2·930 pazartesi gün il saat l 4 de ihalesi mukarrerdir. Talip
' rin % yedi buçuk depozito akçelerini hamilen Fındıklıda yüksek 

'llektepler mühasipliğinde münakıt mubayaat komisyonuna müra
•a.ıt 111 ilan ol.ıııur. Kcşilname ve şartname komi:;yom k:ltibindcdir. 

l~alar Malnıu~irli~in~en: 
S:ıtılık ev No. 1 pervane sokağı (Kumsal cihetinde) yalı 

ıtıahaı;esi Buyükada birinci kat; mermer taşlık iki oda bir 
nıutbah b;r he~a ikinci kat; dört oda bir sofa bir heli ha
ricen balkon arası denize kadar imtidat eder 9imal ciheti 
d nize cenup ciheti kumsal caddesine muttasıldır. Dahilen 
bazı mahalleri muhtacı tamirdir. Tahmin edilen kıymeti se· 
kiz 15enede verilmek ıartile 3267 lira 36 kurut olup birin· 
ci taksiti ihaleyi milteakıp alınacakbr. Sabı muamelesi 
28-12-930 pazar gtlnll saat 14 te Adalar MalmUdtırlfiğünde 
•leni müzayede ile yapılacaktır. 

Adalar malmüdürlü
ğünden: 

Satılık ev '.'!o. 18 Cami sakağı (Cami hizasında) Cam! mahal
~e~ı Btiylikada Alt kat: Bodrum birinci kat bir taşlık iiç oda bir 
ela bir mütbah ikinci kat: Dört oda bir salon bir hamam bir 

h~ııı bir balkon vAsi bahçe kuyu bahçenin cephesinde dıvar mev
t ıur. Ahşap olarRk 25 şene evvel yapılmı~tır. Tahmin edilen 
Ve kıymeti sekiz senede verilmek ;artilc 4608 lira 66 kuru~ olup 
~irinci tak;iti ihaleyi mlıteaklp alınacaktır. Satış muamclc:;i 21- 12· 

30 pazar gunü saat ı .+ tc .\dalar Malmüdürluğünde alcn i müza
Yede ile yapılacaktır. 

tan bir fişe alınız. 

................... 
İstanbul Ticaret bor· 

sasından: 
Borsamız mubıyucılarından olup 

ahiren istifa eden Tallı zade Aziz 
Bey ile Borsadıld muamelltından 

dolayı bit lhd!Afı olanların on gün 
zarlında Borsayı milracuılan. 

SEYRISEF AIN 
Merkez aconta: Galatı küpru 

Başında; Beyoğlu 2J62 Şube 

acentesi: Slrkeci'do ~ilhilrdar 

zade hanı altında. Telefon lst 
2740 

Mersin postası 
(ANAF\RTA) vapuru 12 kA· 
nunuevvel cuma !Oda Galntıı 

rıhtımından Çarakk.ıle, lzmir, 
Küllük, Bodrum, RaJos, Feı· 
hiy~. Finike. Antalya, Alalye, 
Mersin'e k.llkacak ve dönüşte 
Ta~ucL: .\namor.ı uıtrayacaktır. 

Dalyan, "\farmaris, Fethiye'dt: 
aktarmadır. 

Trabzon İkinci 
postası 

( KARADl::~lZ) vapuru 1 I 
kılnunuevı·el perşembe akşamı 

Galata rıhtımından lnebolu, 
Sams:.ın, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gire ;un, Trab;mn, Rize llo· 
pa'ya ka.kacak ve döniJşte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fat,a, Samslin, İnebolu'ya uıt
rayııcaktır. 

COMPAG. ·ıA GENOVESS~: rJf. 
NAVIGAZ!ONE A VAPORE 
Cenovadan muvasalatı beklt

ııen Capo Pino vapuru l 1 K. evvel 
Paşembo günü ' Köstence, Kalas 
ve lbra;te ) ye hareket edecektir. 

Birinci ve üçünclt sınıf yolcu
ları için tenzil4ılı fiatler. 

~·azla tafsil:lt almak .-e yolcb vı 
hamule için Galata'da Çlnlli nhum 
hanında acınıası buludan loterconıl
nenıale A. şirketine müracaat Telefon 
Beyoğlu 1294-1295. 

-------
TAViL ZADE VAPURLAR! 

Muutazam Ayvalık Postası 

~va~~}~~~: F şembe akşamı saat 
l lde Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Küçlikkuyu, Altın

oluk, ~:dremit, Burhaniye ve 
Ayvalı~:ı azimrı ve avdeı edecektır 

Yolcu bileti vapurda da verilır. 
Adres : Yemişte Tavilıade 

blr:ıderler telefon lstanbul 221 O 

~ Sabah ve Akşam i ALİ MÜHiDDiN Elektrik radyatörünü kullanınız. 

I• Merkezi: Bahçe Kapı Istanbul i 
Şubeleri: 

Ankara 
Galata 

Kadıköy 

Bero!lu 
Pangaltı 

Kahire 

·-··- lakend~ly~ i 
Hacı Bekir Zade AH Muhiddin Ticaret- ı 
haneleri Pangaltı şubesinde taze pasta ! 
çay için, netrs blsküi emsalsiz çlkolata ı 

gayet leziz baklava ı . ........................ .. 
ı- ISTANBUL VtLAYETl .,, 
1.2.EFTERDARLIK iLANL~I 

Kiralık dükkan No. 407-417, Topane mek- 1 

tep altı senelik kirası 120 lira, kiralamak açık ' 

artbrma 18 kanunevel 930 perşembe 15 Def-

terdarlıkta. ( M - 413 - ) 
* * * 

Üsküdar mal ınüdürlüğüneen: 
Satılık bahçe: No. 24 Araycıbaşı sokağı 

Osmanağa mahallesi Kadıköy: Mesahası mık
tarı (750) ziradan ibaret olup ebniye inşasına 
elverişlidir. Tahmin olunan ( 750 ) lira kıymet 
iki senede iki taksitte verilecektir. Müzayedeye 

iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçesi 

alınacaktır. Satış muamelesi 29-12-930 pazar• 

tesi günü saat 15 te Üsküdar Malmüdürlüğün
de aleni müzayede usulile yapılacakbr. R. 

* * * 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Sahlık arsa: No. 54 Kandilli sokağı Kandilli 

denize nhtım ve kısmen kagir temelleri mev

cut olup ebniye inşasına elverişlidir. Mesahası 
mıktan (2000) ziradır. Tahmin edilen ( 2000 ) 
lira kıymet iki senede iki taksitte verilecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 
buçuk pey akçası alınacaktır. Sahş muamelesi 

29-12-930 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar 

Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile 

yapılacaktır. R. 

* * * 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık ev: No. 21-1 eski tiyatro yeni tema

şa sokağı icadiye mahallesi Üsküdar: Zemin 

kat bodrum, birinci kat bir oda, bir mutbah, 

bir hela, ikinci kat üç oda bir yüklük, bir hela. 

Üçuncü kat iki büyük oda, bir ufak sandık 
odası, iki daraçadır. Bir miktar bahçesile nıut
bağında sarnıç ve bahçesinde kuyu olup oda

ların cesameti takriben (20) metro ebadında
dır. Etrafının meydanlık olması hasebile neza

reti kamileyi haizdir. Tahmin edilen (1500) lira 

kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye işti
rak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçesi 

alınacaktır. Satış muamelesi 29-12-930 pazar 

tesi günü saat 15 de Üsküdar malmüdürlüğün
de aleni müzayede usulile yapılacaktır. R. 

* * * 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Sablık arsa: No. 16 Türbe sokağı Hasan

paşa mahallesi Kadıköy: Kuşdiliçayırı karşı
sındadır. Tarafeyninde apartıman ve bir tara

fında hane mevcut olup ebniye inşasına elve

rişlidir. Mesahası mikdan (167) ziradır. Tahmin 

edilen (200) lira kıymet iki senede iki taksitte 

verilecektir. Müzayedeye İştirak edeceklerden 

yüzde 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satış 
muamelesi 29-12-930 pazartesi günü saat 15 te 

Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede 

usulile yapılacaktır. R. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

13 Kalem tezgah ve alat 
Yukandok.i malzeme avrı ayn ıi<ni münal-.••• ile l6·i·93l ıarlblndo 

saat on dorttc alınacaktır. ~armameyı görmek meyenler her gUn lstanbulda 
Sonatlnr mektebine merkezde saıın alını komi vonuna mürıcaatlırı. 

Veresiye alabilirsiniz. 
Beyo§lu: Metro Han • lstanbul: Elektrik evi • 

ISy: Muvakkıthane caddesi No. 83-0akU· 
ar: Şirketi Hayriye l•kalesl No 10 

razarlıKla 127 ta~nn el~ise ınuna~asası 

1 

Nafıa Fen mektebi mübayaat ko
misyonundan: 

Yevmi ihalede talipler tarafından teklif olunan Hatlar gali gö
rüldüğünden 127 takım talebe elbisesinin kAnunuevvelin t ı et 
perşembe günü saat 13 te pazarlıkla münakasalarının icrasına 
talip olanların yevmi mezkôrda teminat makbuzlarile mektepte 
müteşekkil komisyonumuza gelmeleri. 

Edirne kız muallim 
mektebi ıno~nrın~~n~en: 

~ehir elektrik ıcılucını ıovflkaa metıeblınizde yaptınlıcat olan ~6 
lira bedeli keşifli elelı:trik tesisatı mevcut plin, keşif va şartnamesi mııci· 

bince 25 11-930 ıarihlndın itibaren 20 gUn mUddctle aleni münwsavı 
konulmuştur. Talipler'n şartname ve keşlfnırne ile pl!nlın görmek uzero 
her gün mektep idaresine ve milnıkısaya iştirak için ı1e ehliyet vesika
larlle teminat makbuzlannı hamilen ihale günU olın 15-12-930 puınesl 

günü saaı 15 te maarif emınliğınde müıeşei.ldl komisyona milracutlırı 

ilin oıunuı. 

lstanbul sıhhat ve içti
mai muavenet müdür
lüğünden: 

• 

Kocası"ın H!atı uı.erıne kendisıne. maaş tahsisini isteyen l\lek
ke·mukerrc ne zalıııai sıhhn ~ komserli,!(fodc mawl muteve[fa Dr 
lnrahım 1'alat lıeyrn rcfikaoı Nefı ·c hanım Ankara'da sıhhat ve 
içıhıai '11llaHncı vek4lctiııe veya l!tanbul müdü•luğüne müracaat 
etme;i !uz,, mu ilan olunur. 

in~ara san' at ıne~te~i nın~irliğin~en 
Ankara san'at mektebi sipariş atelyelerinde çalıştırılmak 

üzere res!mden anlayan ve gayet temiz modem takımlar 
yapabilen birinci sınıf sandalyacı ustasına ihtiyacımız 
vardır. Yevmiye ile veya götilril olarak İf verilebilecektir. 
Taliplerin çahştıkları yerlerden aldıkları veıiLalarla Ankara 
san'at mektebi müdürlilğüne müracaatları. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğl•J Tünel meydanında 523 

tı iç beklenllmedlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

51 et KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük lkrami e 

50.000 Liradır 



'.\llLLIYF.T <;A RŞA'.\!BA JO KA. T:\LL\'\ ı:ı. 1930 
• 

1 ••••••• SATILIK ·~~··· t Tophane de kiın " Ford ."1oıor Company [xporu ine ,, ln ~ 

1 

~ ~•nlılı: bir çok otomobil malzemeıi ve başlıca: '4 
; '4 t " T ,, modelinde otomobil: Tekerlekleri, '4 

yaylan, fenerleri, imalathane '4 
t alatlan ve saire ~ 
~ Bu maızemı J 1 Klnunevvel, perşembe güntl, öğleden evnaJ ~ t ıut 10 da bllmüzayede sanlacıknr. • 

' Bu mıl%eme uıış tarihinden evvel, valıubulıcılı talep 

! F ord Motor 
111

~:m;::;11rExports ine. 

•••••••••••••••••••••••••• 
.. ••••Muhterem ehaliye ilan•••• .. 

Bilômum slgortı şlrlıetlerlnfn, ahıeleriııt dUtın ağır ve lıUlllyeıll 

ve mütenevvi masraflar yUzilnden 19.11 teneıf %ırfındı gerek talı

Ylm ıerekle ne şekilde olurso 'lltun herhangi bir rekllm ıabı ve 
ıov:d etmemek huıuaonu ualırında kail !Urettc kararlatnrmış ol-
duklarını ebılll muhteremey~ uzeylemeğl vecibeden addederiz. 

• • •• Türkiye Sigortacılar Dairei Merkeziyesi •~~ 

Z. I. ~. latınalına kOIDİSJODUD~an: 
Bayramlçte lnfa edilecek olan cephHtlllı: ile top ıudurmuı kapalı 

urf ıınlile ll().Jll-900 comanetl l(lnU nat ikide lbalel lcatly11l yapılı
cabır. Şenltl anlamak laıeylllltr lıer gln allnılı ... J• ltdralı edecıkleıtn 
yevmi meak~rda ikinci lıolerdu tlıa 11nm lıomlıyonunda buıı bulunma
luı !ün olııııur. 

lllaı~ıl 81111 ııılisi dıi11f 11cııııiı~ıı 
llcdell keşfi 

Ura 
660,00 BakırkOJ yeni mektep ~u kuJUııa İllfUll 
707,76 Beyoııu 28 inci mektep tamirall 
72S,32 lstanbul 41 inci mektep ,, 

1857,00 Silivri Sürgünköy mektebi ,. 
63,00 Üskil<bır 23 üncü mektep ,, 

238,70 lstanbul 11 üncü mektep ,, 
856,40 lstanbııl 27 nci mektep • 

1275,71 Anadolu kavagı mektep ,. 
91,02 Kadıköy Gazi mektebi ,, 

• 

Yukarda isim ve bedeli keıtfleri yazılı mekteplerin pazarlık 
,uretile tamirleri icra ettirilecektir. Talip ol&Dlann 10 klnunuenel 
930 çarşamba günü saat on be4de lııtanbul belediye merkezin
deki dairei mahsusada encümeni daimlye müracaatlarL 

Denizlevazım satınalnıa koınisıonnn~an: 
4000 kilo Zeyıinyığı: 18 kAnunuevvd 980 pereembe gUnü ıaat 

14 te açık münıkaıa ile 

'7 • 8 aylarından itibaren eUtten 1c: .. ııme zaman• ~ 
ve n .. vU nUme.aı eenaaında ıatımaı edll•n ve·_ 
- •maleı& bir unsuru aıdalı oıan -

PHOSPHATINE 
FlLltRES 

FOSFATIN FALİER 
aayeıılnde temin edlllr .• Foıfatın Faller 
yavrularrn yüzlerine tazellk ve penbellk, 
adelı\.ta kuvvet verir, ve onları lf(lrtrU:r 

• kılar • 
vaııru• bir f'08tattn vardır 

o da FOSFATIN FALİER dir. 
l Aı&metl tm'lit"a > 

TOLITUltllDEI IÇTlııAI' EDlllZ - na TDlll UTILll 

-: 

lstan~ul sıbbat ve i~tiınai nıuavenet ıno
~iriJetin~en: 

Çorum vilayet hastanesi eczanesinin yilz kalemden ibaret mu
alice ve rontken malzemesi tS-11·930 tarihinden itibaren yirm 
giln müddetle mevkii rnünakas.ıya konulduğundan talip olanlarla 
'erııiti görmek isteyenlerin Çorum ve lstanbul uhhat ve içtimai' 
muavenet mildür:Jğüne miiracaatları ve münakasa müddetinin bi
camından bir gün evvel tekili mektuplannın Çorum vilAyet ınci!
•cnine gönderilmeli. 

ta~oratuıar masa, ~olap ve gametauıarı 
ıı saire ınnna~asası 

lktısat vekaleti tahlilatı ticariye 
laboratuvarı müdürlüğünden: 

Adet 
J Orta masan meşe 
1 : Kitaphane 
5 : Ecza dolabı keataııe 
2 : Yazı masası 

1 : Sabit paravana 
8 : Demir çinili maaı 
1 : Demir çinili camekbı 

Tahliltu dcariye IAboratuvanna !Uzumu olan yukarıda yazılı 

marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni miinakasa 
suretile imal ettirilecektir. llıalesi 18 kAnunuevvel 930 da saat 
14 de yapılacakur. Talip olanlanların şerald anlamak için her gün 
Ali dcaret mektebinde laboratuvar müdürlüğüne münakasaya işti
rak için de muvakkat teminaonı Defterdarlık binasında ikusadl 
müesseseler mubasebeclll~ veznesine J3Urdıktan zonra mezkftr 
tarih ve saatte Sultanahmette Alı ticaret mektebi :nübayaa ve mü
nakasa komisyonura müracaatları ilA.n olunur. 

Deniz kuvvetleri in-azım anbarı lht!J'ıct için yukarıda yazılı 
4000 kilo zeytin yağı münakasaya konulmuştur. 18 kAnunucvvel 
980 tarihine mti~ıdif perşembe günü saat 14 de yapılacak açık 
münakasada teklif edilecek fiat!Ar muvahk görüldüğü takdirde 
!halt edileceğinden şartnımr~ini almak isteyenlerin her gün ve 

vermek isteyenlerin münakasa gün ve saaunda Kısımpaşada deniz Devlet Demı·ryolları 
levuım saunalmı komisyonuna müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: • d • • ı A 1 
Sigorta tlrketlerinin teftiş ve mü- racaatla Türkiyedeki muamelitrna 1 a re s ' 1 G n a· 1 

rabbeai hakkındaki 25 Haziran 927 nihayet verdiğini bildirmiş olmakla ··----------·- ,.,_.,.-a.._.wıı:;m--111 
·~ kanun hUkUmle~n•. g_örc na- mezktlr tirketle alakaaı bulunanların Yerli don ya~ı, zifc, ar,ıp sabunu ve tampon grc<ör garnitür-
ıyat aigorta muamelatile ıgtıgal ey- . . t . 
temek tbere teacil edilmit olan ecne- şırkete. ve ıcabı~d~ . st~bul .. mınta- !eri kapalı zarfla münakısaya konınuıtur. 
;x. ııfgorta firketlerinden Kontuvar kası Tıcaret Mudürıyetine muracaat Münakasa 29- 12-930 pazarte~i p;unü saat 17 de Ankarada 
Martimi Sigorta girketi bu kere mü eylemeleri irnn olunur. Devlet Demiryoiları idarc;inde yapılacaktır. 

lstan~ul ~raat ~ankasın~an: 
• 

Kariyesi Mevkii No. Cinsi 
Kemer burgu Ayazma 36 Dükktn 
Pendik · Bağdat 49 ı Hane 

Geyn mubadlllere ait ve evsafı bal.lda ya:r.ılı emval icare ve 
rilmek üzere müL1yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçalariyle 
beraber yevmi müzayide olan 15-12-930 pazartesi günü saat 
ikiye kadar bankamıza müracaatları. 

lstan~nl ~DınrDkleri ınubalaza nın~iriJetin~en: ~ 
ı - Açık kırdırmağa konulmuş olan gümrük muhafazasının 

4 numaralı Muşunun lennt kesifnamesine tevfikan kırdırma gü
nünde taliplerin verdikleri fiat mutedil görülmediğinden kırdırma 
bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 

2- lııteklilerin, blri:ıci kt\nun 1 3 üncü cumartesi günü saat 1 Sde 
Y. 7,5 muvakkat güvenmclerile birlikte müdüriyette kurulacak 
sauna!ma komi vonunda hazır bulwımalarL 

A<:iRIVAN 
MAHALLE 
TATBiK 

EDINIZr 

Ağrının lıa•eai tıusu-. t.->"::-. ,., 
sunda Sif'• •ıe ... <l.t'i teıİir:' -::_--- ·-
ile ( Allccı<: ı<s Porou& Plas- -- -
terıı ) but•j,1 <f:t.n)"ada. haricen istimal edilen 
en mu1<emrn &I .lhıt;; Ol•nı.k t.anınrn!<ştır. 

ALLCOCKS 
POROUS Pl.s.&STERS 

t-•er 9CZ•n-4• bulunur. 
•~ta•·r· J ••A1i VP ~&I p..,..t,a k.U1U•V 733 O.lata. letanbut 

Münakasaya i~tlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni' r,-tim!.:ı saat 16,30 a kadar Münakasa komis
yonu kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarp:ışadeki veznelerden tedarik f.debillrler. 

* * * 
Muhtelif transmisyon \ c balata kayışlarlle bez hortumlar kapalı 

zarfla ınünakatiay~ konmuştur. Miinakasa 5-1-931 pazıırtesi gi.inü 
f&at l 5.30 da An karada ılcvlet dcmiryolları ldarcsindı: yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak rdecck.lerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar mUnakasa komisyo
nu kiltipliğine verrıcleri l:lzım-lır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 (Üç) lira mukabilinde An
karnda ve Haydarpasada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Mühtellf fırçalar kapalı zarfla milnasakay:ı konmuştur. 
:\lünakasa 5- 1 -931 pazartesi gUnü saat 15 de Ankarada devlet 

demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminı.tlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo
mı katipli~inc vermeleri lAzımdır. 

Talipler rnünakaM şartnamelerini ıiç (3) lira mukabilinde An
kara:.! .: ve llaydarpaşAda idare veznekrinden tedarik edebilirler 

~tıne~, Erzak ve se~ze munakasası 
\li deniz ticaret mektebi mtıdurliığünden: 
37 kalem erzak ve 18 kalem sebze 1I·12-930 tarikine mil

•adif per~cmlıe günü saat on dörtte ihalekri icra edilmek üzere 
kapalı zarf usulilc ayrı ayrı münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin 
~artnaınclcrini p;örmek üzere Ortaköy caddesinde k:\in mektebe ve 
münakasaya i~tirak edeceklerin İstanbul iktısadi mıiesseseler rnu
hascbeçilig-ine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları teminau 
muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu mahsm;uııda tarif edi
len <ckildc ihzar edilmiş tekllf mektuplan ile yevm ve saau 
rnezkÔrdc mekrnpte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

luksek Müben~is ınekte~i nıo~a1aat konıis
ıonun~an: 

Mektep talebesi için mevcut ne müsadif çarşamba günü saat 
şartname ve nümunesine tevfi- 14 te icra kılınacaktır. Talipler 
kan 272 çift iskarpin imali aleni Ticaret odasında mukayyet bu
rnünakasaya konulmuştur. İha- lunduklarına dair vesika ibrazr
leııi 31 Kanunuf'vvel 930 tarihi- na mecburdurlar. 

biifıınuın otomobil ve 
döşeme atelyesi ,. 

ve 

Resul Bey oğlu 
m lÜJtelhl@ı~~o~o 

Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya mOesaeselerinden diplomalı • 

ziyaret etmeden evvel başka yere müracaat ctmevin. 

Takaim kıılaaı geçidi No. 9 

~canfesçiALi RiZA~ 
Beyollu lstlklAI caddesi Muhitya 1ear9ısında No. 282 Memıakatlmizda 
yapılan lpekll kumatların en ŞIK en ZARiF ve an BAHALILARINI 
daimi snrette ve kWllyetll mıktarda bulundurmakta olduğunu 

muhterem mUştarllerlne arzeyler. •IZ::CC::i::C~ 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sa~ı umu~i müdirliğinden: 

1 - T ekirdağında enson tekemmülab haiz şarap imalathanesile kavı ve 
teferruab inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi kanunusaninin beşinci pazartesi günü saat taJJJ 
on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye muhasebe
sinden 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 - İzahat almak isteyenler Müdiriyeti Umumiye Fen Heyeti Reisliği• 
ne müracaat edebilirler. 

ARTIK 
Pli aatnı almaja 

Y8 
AkUmUlatör doldurmaöa 

IUzum kalmamıştır. 

Bir PHİLJPS "Anod tansyonu 

ve "Akümülatör bekçisi,, 
istimalile 

Radyonuz doğrudan doğruya 
elektrik cereyrnile 

işler. J 

?' 
kat'i surette teminatlıdır. işlemesi 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞİRKETİ 

lstanbul ithalat güm
rüğü mdQiriyetinden: 
Adet 

1 

' 1 
1 

6 

Nev'i 
Balya 

Sandık 

,, 
Parça 
Balya 

Marka 
1. c 
A.H 

No. 
16312 

"Bil& 

Kilo Cinsi 
113 Pamuk mensucat 

7 4500 Vaketa deri 
L. B. E. S. .Bil! 64 Kuş kalesi vesair eşya 
C. F. A. 7809-7813-78()4 66 Demir zift kazanı 

S. T. T. U. T. D. 614 127 Hasarsız pamuk ame-
rikan bezi 

Ba!Ada muharrer beş kalem eşya 8, I O, l 3· 12-1930 tarihlerinde 
İstanbul ithalat gümrüğü sauş komisyonu tarahndan bllmüzayede 
asulaca~ ilin olunur. 

/ 
VIM, •UTPAK BULAŞIK 
llUSLUK TAŞLARlllll TEMIZi.Ell 
• llu1aP m1111ut lafl&nDıla kalu "* •• ııiollklori Vlll lılr w..... 

f.:M; -- ll!lrlıııı 1llnıı Vtıl ·-•• ...ı..,.....: lılr aıı!J ... lekeler k:aJbolur •• maalü .... 
Janıua leriomll lılr ba1o ıllir. 
Ttll ~ pon•ln ..,.,.. 
clııi 4oHr " dlitemeı.rı toııı19o 
lomü iclD dahi ,,,,_ ııır. 
91.K'ia ..,_utıı renle pıalik .. 
.... ula lıalmu. 
H•rurtıa.44 A•r- diirll ttmı•l•Aı 

içi,. Vi111 i•litnal 14;ni•. 

ve 

eski yaralara 
1 idif· 

en iyi i!Aç Dermos mer ıc~ 

Akhisar Belediyesinden: B~yoğl~ Orın~ıı 
Mıni•• Akhisarı bıledlyesi için nıLımname şartlarını haiz bir bayma ıdaresınden • 03 

ihtiyac \'ardır. '.\1aaşı 60 liradır. Talip olanların evrıklarıle blrllkte Alıhiur MüsaJereli em .alden Fını ·,klıılt 
bdediyesine miinc<ıtlan ilAn olunur. 58 çeki 100 kilo !.ayın odunu ,e 

---JUBOL 
Dalma sıhhat Q. 

zere olmak için 
her akşam bir 
komprime (J'iır 
bol) aJınız. 

Parla hastaneler! 
lft4teahhltlerl 
ŞATELEN 

MUESSESATJı 
BllOmum ecza.. 
nele~ satılır.' 

JOBOL' 
Baraalıl•rı : y.ıdden 
tamtr ve ffıy• eder 

INKIBIZ 
& iLTiHABi El• 

USRETI HAZIM 

•lılRE• 

e.tırMklarıft Naıını otan ( JOBOL ) lr1kıbazdan muatarlp 
oıer1ı.ra muayy.,. bir aaatte ilefl hacet etmelerini temfn eder. 

Kabataşıa 108 buçuk çeki ıneı• 0~ 
42 çeki•! kayın ki ceman J 50b

1
°t11r. 

çeki odun müzayedeten >•l' ',, •. 
20-12·930 tarihinde i'.oale ol(J;f!l•~ 
ğındın taliplerin Bcıoiktas .0uıo 
idaresine ve Y" mi ihalede lk) fed• 
kaymakamlığında ınüıeşek.kil "'~ı~~ 
komisyonuna~üzumu murac~,., 

Dr.HORHORlJ 
1 CıL T ve FREHG 

Mütehassısı ıl .ıın 
. 1' k• ı, Tedıvihanesı; Bcyoğl•• 0 1·eL 

N ss 
yonındı \lekıep sokak o. i:ıabt•" 
3152 muıy•ne her gün '" 
akşama k•Jar. --licyoğlu 

2 iNCi NOTER~ 
1 •!l"jl Galata Ttıaeı rr.ertei:ı:ı~ ·00~0 

ehvence emlllk bakını• 13s~ 
ıproteso \estire ... Tel.~ 

" IYlc: ... ~:! r. 


