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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
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BUGUN 
2 nci sahifede : 

1- Harici ve son haberler. 
2- llaftalılc: siyasi ic:nal 

3 ilncü sahifede: 
1 - Gayri mübadillere tevziat 

yarın başllyor 
ı imar işleri hakkında Da

hllive vektılct in ln tJm iml 

3 Ticaret odası Gozt llz. 
takdim edeceği raporu 
hazırladı 

4 llncll sahifede: 
J- felek, 2- Tasarruf haitas ı 
2 Roman 

5 nci sahifede: 
Si ~ ı dl · mi 

sual sord • 

Henllz bir 
Şey yok!. 

Dün şehrimizde güzelce süslenmiş beş 
otomobille ilk tasarruf nümayişi yapıldı · 

Milli tasarruf ve iktisat- ce
miyeti tarafından tertip edilen 
yerli mallar ve tasarruf haftası 
bu sabahtan itibaren başlamak- e-ı-~~~~ 
tadır . 

. Tasarruf haftasının İstanbul 
da daha parlak bir. şekilde yapıl 

ması için hummalı bir faaliyet
le çalışılmaktadır. 

Halkın 

yüzde 19 u tasarruf defterini ha 
mildir. Bu işle meşgul olanlar 
bu defterleri bankaya ibraz ede· 
rek her ay muayyen para tasar
ruf etmektedirler. Yüzde itiba-

Devamı altıncı sahifede 

derdi .. 
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HARiCl HABERLER •• 
Alman ve Avusturya kabineleri 

Bu iki memlekette de başka başka sebeplerle 

müşkilat karşısında kalmaktadırlar .• ------
hükumetler 

CC.\lı\ 12 K\NCNUl<.:VVKL IC)JO , -

Tütün inhisarının mali Korkunç ihtimal: harp! 
Galebe 11 Ecnebi matbuab 11 F ransada vaziyeti l Eski bir İngiliz ceneralının mühim sözleri 

Şimdiki halde mu- ~&mania bol r~- Buhran uzadıkça idarenin 929 senesi varidatı 45 372 611 Bir çok kimseler, yakın bir harpten endişeye 

.... 

.... 

... 

tedil olanlardadır arı mese esı d r b r- l kt d' ' düşüyorlar, bereket 
F d b. h ft d be · ·~ Financial New namındaki ma uza ı ıraya a ıg O ma a ır versin ki hakikat o kadar korkunç değildir 1o 

ransa a 1! ab ha an hn e li İngiliz gazetesinin şehrimiz- PARİS, 11 (A.A) - M. La- Ankara, 11 (A.A) - Aldığı-Jraf fasılları ve nisbeti şudur: L ... _ 
11 

AA U • . k d 
1 

f t «iin 
vafm edd~;k 'karıne ki u r~ı:n e~ ta deki muhabiri gaze' c;ine verdi val, cümhuriyetçi fırkanın yek mız malUmata nazaran rejinin Sigorta ve mamulat nakliyesi ha o~ ... :ı,· ( ·h ) İb h. ~~mı sın~.k arşı . d1~ı~ ne re Milj;ı· 
ıd·~ t;. ~ a:ıae :• p ~ 1 de e- ği malUınatta diyor ki: diğerine muarız hiziplerinin a- tütün inhisar idaresi= devrin- 1,218,911, kaçak ve ziraat mas- [P: :;ı~n ia te a. 1ır ~n~a feç~ ç~. ş~· -~· . yor.k dar şı· 
l ır. la at, b·a taı:k. ar a nr " Ankara hükfunetinin Os- rasını bulamadığından kabine den sonra idarenin mali vaziye- rafı 541,722, bey'iye ücl'Cti rğa lın an .. a ttb a~ gemıke_r e o :r ~g::ı ;;_1 bır~~e ~ la uyo&" 

k
er o uAyor ... ıger ıAılmmemdc- manlı borçları meselesindeki teşkilinden vaz geçmiştir. M. ti İu safhaları geçirmiştir: 2 755 586 yaprak tütün mübaya u ~~ mSurc he a ın tdez arkzı nad: j 1 ı rka. ı rtakr c:bag_ ı .ull wıt tabiri 
ette, vuaturya ve arıya a k · tl h··ı~ D k b. k·ı· · ı d 1 h · 926 · d • • • mı ıçın out ampton a re e ı ar ı a ı ecn ı mı e ·. • . k .k fh no taı nazarı şu sure e u asa ouınergue, a ıne tcş ı ı vazı are azıran senesın e ası bedeli 7 950 221 levazım mü 1 ....... d . k .. . .. . d t . , __ 1 t r <{a' 

nyası vazıyet pe nazı sa a- d·ı b·ı· . E" T '. k' · f · · M S kl.f · · h · 9 525 170 1. · . •. • • . en .. uı enın ·us.at resmı muna- nın a e a yen ""' mamış ı · 
J . d' e ı e ı ır. ger ur ıyenın esını . teege te ı etmıttır. azıneye , , ıra vermış, bayaa bedelı 2 544 048 fabrıka- b .1 .h . 1 R b d - d tıraP çe 

u geçır ı. b 1 1 · · h 11 t · M -1 h b 927 928 929 930 1 . h · • • • se etı e ı tıyar mareşa o er- şa ıgımız şu zaman a ıs 
A d . . .h b orç ar mese esını a e mesı umaı ey , ceva mı yarın vere , , , sene en azıra lar ve atelyelt"r masrafıl 587 408 b. k. d k d . k h h · b. ·ıı t. bU acı 

vusturya ~ Y'.enı ın_tı a atk-. lazım geliyorsa milli müdafaası cekt;r. nmın birinci günlerinde verdiği . . 334 201' , t? kı~ ~uDtuk ırat _el ere . emış- eıdı . er b~nl ı:.ı lır m~lle ıln . aynı 
tan sonra yenı bır kabıne teş ı ll'k d d. r muhtelif PARİS 11 (AA)_ G t _ kd da .1 11 838_ ınşaat ve tam.rat , memu tır · ı: o uz mı yon ıns:nın sı ıger ı cum e mı et erı 
1 E ,..1 Al na taa u e en ıge "' , . aze e para mı arı sırası e . .. d .. tı ··ı· · .. b 1 b. . ··k h tt t · kıl kt dır· ı kolay olmadı. ylu de man · 1 . b'lh d m·ryollarıin 1 ı· · k" .. .. k 6 2 ' 0 0 nru ı are maaşat ve ucura o umune se ep o an uyu arp sure e muz arıp ma a ·di 
J•ada yapılan intihabat müfrit ış etrı ved .. 

1 
•. assak ~e~buriyetil'. , ~ lr. lun u g~ut_esasehn. pel nt_a- 423 ve 18•69 • 8b7 ~~ 22 ·000, 0

1 
3,000,165, idaremasrafı973,027, şimdiki nesil için müthiş bir ib Harp yalnız teslihatın tahd• 

1 ._. 1 be . . şaa mı uşunme · zı c. an vazı ye ı va ım eş ır- ve 24 000 OOOa alıg olmuştur . d · ld • h ld l'h · ·ı d k Ik B afe 
cır t~kım anasırın ga e sını ve dedir. Eski Osmanlı im par~ . 1 mi ,.,lduaunu ka detmektedir.. • . ' . · Bu miktarın ha~ılatr gayri safı ;e_t ersı o ugu a . e tes ı at ı ı e orta an a maz. _u .. eı 
bu yuzden de Alın~ya?~ kom- luğunun borçları ile cümhurcyct M:tbuat,"M. Lav~lin istişarele- da~e :~z~:::3:2~alh~~;:: 9~:- ye yekunundan tenzilinden k~- ıçın her tarafta -~ı·.~n akıllara korkusundan kaçının~ ıçın_ lııeı 
şuları arasında endişeyı ıntaç et hükftmetinin borçları arasında · · t k. d ke östermiş ol da ta 1 Jan para da sermayei mütedavı- hayret verecek buyuk masraflar şeyden evvel beynelmılel ış 03 miş oldu. Fakat müteakıben A- bir fark gözetilmek iktiza eder ~ın~u ~~f· e e~ ~ ;e sebatı talı ~ar bankalara k~lışol~n~,7i2566 j leye geçirilmiştir. İdare 930 se- ihtiyar olduğunu teessür ve te- idare edenlerin bir . çc;ı~.UJI" 
vusturyada yapılan intihabatta Eğer M Ristin raporu Türki~ si~g Vt" m~~~:~~tedir Mumai- lı~a borcunu ~a ~demı~tır. d~~ nesinde hazineye vereceği 20mil essüfle görüyoruz. Bu teslihat mevcut olan hod'endişlıgı ~
ise müfrit unsurlar umdukları · d: k b·ı· · ld • . . · · nın 929 sene~ın e. te~ın ~ttıgı · . . 1 1 • 1 karşısında bir çok kimseler ya- kıskançlığı izale etmek !azı , 

aff k . ld d . yenın te ı :ı- ~ a ı ıyetı o ugu leyh ıstışarelerıne devam et- hasılatı gayrı safıyenın mıktan yon !ıranın ılk atı ay ıgı o an k d b. h k • d· . . d Ç k .. k .. k. b k" ·· d~ı ~ 
rlnudv. aİkıydetı e eki~ emegmelıeşn- neticesine vardığı doğru ise Dü mektedir. Vaziyetin karanlık ol 45 312 611 lira olup hazi - on iki buçuk milyonu tediye et l ın _ a ır larpBçı ackagı en .ışek~ı ırl. o _şdud ut~ ~· _ud otuırııa~ 
er ır. tı ar mev ıne · 1. · ·· b. 1 k h • • e tıtreyor ar. ere et versın ı, gu arın şı e ı gıtgı e aza 

E d kab. . A turya da yunu umumıye mec ısı mumes- masına ınaen yapı aca ta - neye verilen miktar tenzil miştir. Sene nihayetine kadar h k'k k d k k d • · ı · d B h. 1 ·ı lduktan 
n er ınesı vu~ sillerinin Ankaraya giderek bu minler mü hemdir Maamafih . . .. · k a ı at 0 a ar or unç egı - ta ır. u ıs er zaı 0 . bir ,, 

olup biten şeyleri harıçte me- , ·· k 1 · l' · 1 Mp D · ,. ·k '. edıldıkten sonra kalan21,312611 da mutebakı kısmını verece - dir Çünkü beynelmilel ihtilafla sonradır ki beşeriyet genış ' 
. il k. raporu muna aşa etme erı a- gazete er . oumergue ın ı tı 1. 20 965 289 ı· t' · · . . .. ' · 11 ~ rak ve az çok endışe e ta ıp e- 1 k d. E" 'ht.l ' f d ki° , d ıranın , , ırasmın mas- ır. n hal ıçın harp yapmak bugun nefes alacak ve ışte o zama 

denlerce itminan verici bir he- · dzım gemde te Tır_._ kgehr .. k1u'mıeatı' d~kr mı ev ıneh atyLant azafsbı? anahr~ A •k • } t k . d• merdut bir hareket cİiye teliikki !ahlar kendiliğinden ortada~ 
d . ' evam e erse ur U 1 a ve ya U 1 __ ra ır Ş Si a arı e zıp e ıyor b.. 1 b. h ! ! k 

yet manz~rası ~ze ıyor. 1 başka bir mütehassıs celbede- yeti davet edeceği mütaleasını men a şayı olunuyor ve oy e ır a çare- ka kaca tır. 
Bu endışe nedır? .. Avusturya kt. d ı kt d ' ı - ' 

Alm ·1 ·hakı A ·Ce ır . ., ser ey eme e ırer. l '11 }' . IAk d d l 1 p J ••d•• • tl ııın a~ya~~ ~ t ·ıa' ~s- Financial News namındaki Eh . . ' Beyne mı e ma ıyeyı a a a ar e en yan ış smet ş. mar mu unye 
rnry~n;:1 en -~ . ~g Y~:!~~ bu İngiliz gazetesi bunları yaz- emmıyetsız. h b l } d' r? 
'?'1ua ebelke ~edraıbt~nı .. ırıpu"mhuri- dıktan sonra Ankara hükumeti LONDRA 10 (AA) - M. a er er ne er 1 : . . • . Falih Rıfkı Beyin bir 
.,ı ve ı e ır gun c · ı·b· ··d f dT · • · ROMA 11 A A t t fanı fkr malıye nezaretının mu- B " T'' k -· · ki h"k"mda l k nın meta 1 1 mu a aa e ı ır gı- Mosley tarafından neşredilmiş • · · - s e 1 aza . ugun UT ocarrın- kt b 
yetı1? fC:rıdne .e1s tahtu Hu bsbr ı bi olmadığını iddia ederek ken- olan v,. bazı mahafilce" ehem- Ajansı Vaşingtondan istihbar halefet ettiği ve bu muhalefetın .5 me U U 
·ek ını ıa e ı e a a urg d' · b. d ·· 1 · k . d F 1 ı b h • ·· d t k •• l k ANKARA, ıı (Telefonla)"'.' -.ı d b .. . . - ısınce ır e şoy e netıce çı a miyetsiz bir hitlerisme tecrübe ediyor: e ransız - ta yan a n muza a nu u soy eyece t~ 
1ane anının ugun reısı sayı . • · k ·ı "'k d b ı d • Falih Rıfkı B ;mar mu·'diri'le · Ott tirmesi Bu rıyor: si olmak üzere tavsif edilen Ossıatet presse matbuata atı eratı e a ... a ar u un ugu · · ,ı 
~ahn. prelnls . hoyu ~eb. . ta·h· ak " Kimse Türkiyeye tecavüz m'~htıra fena bir akibete ug· ra- deki tebli~de bulunmuştur: hakkında resmi mahafilde şayi- Kazım Pş. da radyo ile ne b.ir mektup göndererek trıı 
· tıma enn angı ırı - r · b ı · o · · ' · ·· müdiriyetinin yalnız Ankaıil .. kuk edebilir gibidir? .. Burası ay eme mı e~ emı:l:'or. nu_n ıçın mıştır. Bu teşebbüs o kadar mu Maliye nezareti son üç hafta atar devam etmekted~r.Bazı yuk bir hitabede bulunacak iill 
. b h · t. B'lh hükfunetin s.~vkulceyşı demıryolları. ın.şası vaffakiyetsizlikle neticelenmiş- zarfında Amerika hükumetini 1 sek memurlar bu şayıaların İta- şehri için lüzumlu değil bilt ır 
t·~k~n~sd~g:iş~i~~~a daha ziya- l~Zllmsuzdur ... Şurası. aşı~a~d.ır tir ki, muhtıranın ne suretle müşkül vaziyette bırakan birta- !yanın kredisini bozmak içini- ANKARA, 11 (Telefonla)- memleket belediye işlerine re. 
~e sosyalist cereya:U ilerileyen k;. Ankaı;a h~kfimetı Pa~ıs ı~~- karşılandığını tetkik etmek ve kım mali mahiyetteki şayiaların 1 şaa edildiği kanaatini izhar et- Tasarruf ve yerli mallar hafta- bertik etmek üzere gnişletil~ 
Avusturya da pek uzak görülü- l~fnb~;n~skınde rlıaY'.etketmd~g~. bıç görülecek lüzum üzerine yeni membaı hakkında nimrcsmi ~ah mişlerdir. Amerika bankası m~- sının .yarın (bugün başlaması lazım olduğunu İmar müdirı~ 
·ıor. Fakat sık sık mevzuu bahs hır _uyu •. ev etın. en ~ı ıc ar tedbirler almak için imza sahip kikata başlamıştır. Bu şayialar dürünün Avrupa seyahati de sı- münasebetile Başvekil İsmet tinin Jansen planını olduğu~ 
Ôlan V'C Avrupa sulhünün bu- etmıyecegı ~naatındedır . ., 

1 

ıeri tarafından akti mutasavver sabık Alman bankası müdürü yasi ve mali meselelerle alaka- Paşa saat on beşte Türkocağın- tatbik etmekle birçok tasa · 
· d · · ı d · d ·· ·1 k · · · M da bir nutuk söyleyecektir. !temin etmekte oldug"unu ve d~',· a;;n mevcut mua.hı:deler ü:ren- Mars'ı\yada bı'r ha~ ı'se ıç_tun.aın. _yapı masın an vazge- Schacht'ın Vaşingtonu gayrı _ar gosten m_ e ıstenm. ıştır. ,'." • 

-.- - - Meclis Reisi Kazım Paşa da !etin Ankaraya tahsis edece• ne istinat etmesı 1izmı geldi- . . çılmıştırı. refmi ziyareti esnasında başla- liye nezaretı bu haben de kat ı Ô3 
ğinde ısrar edenler bu ihtimal- PARİS,_ 1_1 A.A. -. Quotı~ı- LONDRA, 11 (A.A) - ~- mıştır. Bu vesile ile beynelmi- olarak teksip etmektedir. yarın akşam radyoda millete parayı kendi kontrolu altrn 
terden daima endişe etmekten e~ gazetesının Marsılyad_an ıs- vam kamarasında sorulan bır le! maliyeyi alakadar eden mü- bir hitabede bulunacaktır. ve kendi teşkilatı vasıtaı;ile s:ı; 
geri kalmıy!:!!:lar Onun için A- tih~arına nazaran Faşıstlerle s~_al: cev.ap veren M. S!1o~~en, tebayin haberler ortaya atılmış Erzincan zelzelesİn Müteakiben cumartesi akşa- fetınesi faideli bulunduğunu_} O· 

faşıst aleyhtarları arasında vu- hükumetın Mosley pro]esını na , h fT c·dd" b. tarz mı İktısat vekili, Pazar akşamı makta ve gerek imar teşekkıt 1 

kua gelen bir mücadele netice- zarı itibare almayacağını beyan vde resmı mı atm~.1 ~- 1
A

1 
n:r lı ~ de hapishane çüktü Adliye vekili, Pazartesi akşamı nün gerek Ankara planına ı~; 

· d r H ' f · · · · t · ı· a meşgu e ış ır. v pa E . 
11 

(AA) D.. Maarif vekili birer hitabe söyle- rar verecek teşebbüslere kal'. ' sın ~ po ıs. yer~s ~şıst reısfı'. e m;l ır. .. b h . fk Amerikalı bir cok maliyeciler rzıncan, . - un- kl d. ..d f al d b 1 k ·çıO 
tevkif etmış '!e uzennde ;nı ı M leçen kl~f.nİ .al setdm~. ~k: I M . Schacht'ın İ:ıu ziyaretini ta- kü şiddetli zelzele neticesinde yece er ır. mu a a ar~ u 1;1nma ı j)~ 
müdafaayı alakadar eden bır ve os ey te ı ı ngı tere e ı ı - . . d . 1 . h b. .1 3 .. km.. velev ehemmıvetsız de olsa 
.ka akal t p 1. b _ tısadi .buhranı izale için memle · mırat meselesın e moratonum ıapıs ane ınası e ev ço uş, I p H . k t kk" ld ·dd' b. !"kası o· 

sı 1 yk .. ~ış bır.k ~ ı~, u dca ketı· n bu .. tu··n servet ve kuvvet ilanı imkanına dair Almanyanın mahpuslardan bir kaçı yaralan smet ~- z. nın nut u eşe u e ma ı ır a a d~· 
sus u ışının şe e esım mey a- . d. d • b. . - Ankara, 11 (A.A) -Başvekil maması mütaleasında buluJl ·ı 

k k . . hk.k t membalarına müracaat etmek Amerıka nez :n e yaptıgı ır ıs mıstır. Başkaca telefat yoktur. İ t p H tl · t f • d k . . ı ··· ne s• na çı arma ıçın ta ı a yap- . • . . d f . .1 z i 1 h ıa h f f d d . sme aşa azre en asarru gun an omısyon reıs ıgı .. 
k d milll bir siyaset takibi ıçin beş tımzac suretm e te sır ett•. er. e ze

2
e .a a 1 bç~ . evam 

1
e 1

1
- ve yerli malı haftasını yarın sa ücretin bütceden hazfedilırıesil' 

ma ta ır. . kişilik bir kabine teşkil etmek, Amerika makamatı bu şayıayı yor. ayıatı~. tes ıtıne ça 1~~ - at on beşte Türkocagında söyli rica etmisti r. . 
Çinde ıdam edılenler memlekette in~aat işlerini aç- cihan matbuatında tevlit ett'.?;i maktadır. Mulhakattan henu.ı: yecekleri bir nutukla açacaklar- ·· · tı 
ŞANGHA Y, 11 A.A. _ Rei- ! mak ve bu i şler için azami gibi vasi aksülilmel karş~sın~a tek- haber alınama'.11ış~zr.. dır. Bu konferans radyo ile her Uzü?1 v e incir vaz'.ye "' 

sicümhur Chang-Kai-Cheke kar 
1 
n?~talan teshil atı. gösteı:mek zip eylemek mecbunyetınde ~al Nerelerın ıntıhabı tarafından dinlenebilecektir. İzmır, 11 (A.A) - üziifll ili' 

şı sui kastta bulunmuş olmakla \ gıbı noktaları ıhtıva edıyor- dr. Son _hafta zarfında M. ~.tı_m- feshedildi Büyük Millet Meclisi Reisi ıd·n~irlerh~iz~ t!cari vadziy
1
et pil 

maznun 8 komünist bugün Han . du. . . . ,ı s2..~. ~~ !.t~.1!.'.~!!.1!1 . .!~~~~e_s_ı.~:1 Kazım Paşa Hazretleri de gece aır şe rı~ız tıca_re~ o as 
8

po ~ 
keouda idam edilmişlerdir Bu teklıf Almanyadakı mıllı ! d I Ankara, 11 (A.A)- Münte- radyo ile millete hitap edecek- rapor tanzım etmıştır . Bu ~ ır y l y .' t sosyalist Hitlerin fikirlerine Vatan aş. hiplerin şikayeti üzerine evrakı !erdir. ra göre üzümlerin vaziyeti ş 

ugos avya - unanıs an benzetilmiştir. . tahkikiyeleri Devlet Şurasına B M M ı· • d dur: ııt 
ATİNA, 11 A.A. - Yugos- l ·ı· -A---~-k- - h "Tasarruf ve yerlı malı hafta- verilen belediye intihapların- • • ec ısın e Mevsim iptidasından bU ar.,·ı, 

ı h . . M M . ngı ız merı an ava 11 batladL,, 2 ,. avya ancıye nazırı : . arın Bu hafta bütün yiyeceğini, içece- ı dan Keşan, Konyaya tabi Ma- A k 11 (AA) _ B" "k dokuzuna kadar 30,045,41 ı i 
koviç burada hararetle ıstıkbal hattı iini giyeceğini yerli malırıdan al" nastır, belediye intihaplarının M·nn 3{;' r . b ... nk ... ~yu üzüm satılmıstır. İhracatıfll~65 

' . edilmiştir. Londra, 11 ( A.A ) - Hava ı ! Yerli malı ı~tmaya~. dükkanlar- tecdidine karar verilmiş ve Azi dı eht ' k _ec 1ısı k ugu u ıç ım~- se ayni tarih~ kadar 26,oı6. 8ı Avusturya baıv e·kıll _ "* I .. 
1
. dan alıt vcrıt etme. . A al k. .h 1 d f ın a a ım er anunun muva - k.l d R d . . 1 rirı V • 

M. Endtr hazırlanmışlardı . Fakat baş ve- musteşarı avam kamaı:asında Bu ıuretle yerli mallannı tanıya- zı_ye, ~v ı ıntı ap arın a ~s kat 37 inci maddesinin kaldırıl- ı ~ ur . • apor a ıncır e. dibi 
1'usturya vekayii Avrupanın di kil Brüning diğer sosyal de- b.eyaı:atta bulunarak :!'.akında te calmn." ~ı m~cıp noktalar görülmemı_ş ması hakkındaki kanunu müza y~tı aşagıda yazıh oldugu" 

ıer yerlerinde daiına merak u- mokrat, merkez ftrkalarile yap sıs e_dilecek ~lan İngılt~~e -A- ı Y-lı' malı kullanmak sende bir 1 tır. Dıger evra~ üzerind_e tetkı- kere ve kabul etmiştir. Meclis dır: . . . 1rı d• 
k h " h tt t k ' ~· kata devam edılmektedır t . .. .. t 1 kt Mevsım ıptıdasından a'/ 4 andıra gelmiştir. tığı pazarlık neticesinde karar- men a ~v?; a . ının muş er: İ itiyat haline girecek ve artık dai-ı · pazar esı gunu op anaca ır. 7 kilo" 

Almanyaya gelince: Brüning nameleri meclise kabul ettirmic bı __ r İngn_lız-1\m __ erıkar._. _tcşebbu- ma y_erli malı kullana. caluın." . Japon ve Yugoslavya Ş" k ·· K B kuzuna kadar l~, 73 ~.4~ rıd31 
" 1 ı :ı ı d . . u ru aya ey tılmıştır. Mevsım ıptıdası 

1
,, 

kabinesi millet meclis~ kd~ş.ıAsml tirİ. F d k b. buhr ~o dugunulsloy emıştır. I' ~İi ::'h:; k'a:;';c;albeti~ ;:.: 1 sefırlerı ANKARA, 1 l (Telefonla) - ayni tarihe kadar ihraca tr:'I 
da müşkül saatler geçır ı. - şte ransa a a ıne anı l l zur i k h r al getirtecekler. 17 519 455 k.lod 
man meclisinde şimdiki kabine devam ederken bittabi başka Abdülhamit tefrıkamızı I\ ~er ;:rfıe:;.:,ı:d~n bir şikayeti; 1 ~~kara, 11 (A.A) - Japon Dahiliye vekil~ Şükrü Kaya B. ' ' 1 ur. l ı 
yi devirmek için fırsat bekleyen başka a!11illerin tesiri. altın~a mllnderecnlınıızın çoklu- /; vana. derhal bize bildirr.ıeği unut I! sefırı M. Yoşhida cenapları bu bu sabah geldi. İstasyonda ve- tl.1uğlada ze ze e tı9 
müfrıtler hükumetin meclis ta- böyle bırer buhran geçırmek ıh , ! ma''. günkü ekspresle şehrimize gel kil Beylerle veka.Let erkanı tara- Muğla, ı ı (A.A) - Gecı.: şl 
til iken çıkardığı mali ıslahat mallerine uğrayan Almanya ve ğun.ı bin.'3tll dercede- 1 (Mı/Ji ıktısat ve tasarruf cemiyeti) miştir. Yugoslavya sefüri de ay- fından karsılanmıştır. Şükrü fif bir zelzele olmu~ ve yer ,v 
etrafındaki kanun mahiyetinde j Avusturya gibi iki memleketin medtk. İti::nr ederiz. ---- nı trenle Ankaraya mpvasalat Kaya Bey salı veya çarşamba ı tından şiddetli gürültüler dııl 
olan kararnameleri reddetmeğe de vaziyeti hatıra geliyor. etmiştir. günü İstanbula avdet edecektir. muştur. / 

-::::1::!~~~~~~~:~~~2~~~~ . r:.oL..-~ IYin yalnız Waşiİıgton ve Lon-iherhalde gelecek senenin son-1 seıi Waşington ve Londra bahrlj 1871 senesindeki Fransııd; 
[: H ft 1 k S• ~ J 1: ~ t J d_ra tahdidi teslihat muka~elelel ları~ d_oğ'.u vu~u bulması ya-ı tahdidi t~slihat __ kon~e'.a!1sınınj Prusya mu~ar~besi esnas~ jJ;;· 

« « « a a ı ıyaSl Cffia « * « t nne şamil olduğunu tasrıh et- kın bır ıhtımaldır. da hedefı bu degıl mı ıdı? De- buhr_an?an. ıst~fade edere.-ri!lj 
~ miştir. Binaenaleyh asıl mevzu- Beş hafta kadar evvel tahdi- nizlere hakim olan devletlerin etmıştı. Şımdı de aleyhle plil 

• •• •- . u bahsolan sulh muahedelerile di teslihat konferansı içtima et- hakimiyetlerini muhafaza et - tak:l:'idat yapılan devl?t.ı~:r. 
C~nevredeki İhza? tahdidi! ti~. Almanlar . b~lhas~a . askeri miyec_eğine dair konulmak ıste bir alakası yoktur. ti~i zaman, bunun çok gayri mü mekle ~eraber, b1;1nu d~ha u~u- le hır fırsat beklemetıdır 

te~l~h~t ~~nf~ransı nıhayet ~e~ mıkdarının tayın~n.de ıhtıyat sı- nen bır mad~e.' . İkinci ?-O~ta da g_el~~e~ kon- saıt ~erait altında toplandığını za temın etmelerı. D_enız silah- * * .. * ~ıı 
saıs~nı bıtırdı. Ve asıl ta~dıdı 1 nıflannın naza:ı_ıtıbare alınm~-ı 2 - Tahdidı t~slı_hat ko~f~- feransın ıçtımaı tarıhı ıd_ı .. Al: ve b~)!ü.k ~eticel_er. beklenemi- ları hakkında W~şıngton _ve Geçe~ ha~t~kı ıcm~l~Ciııdeı. 
teslıhat konferansına takdım e- ması kararına ıtıraz etmektedır ransının gelecek ıçtıma tarıhı- man murahhası 5 Teşrınısanı yecegını söylemıştık. Konferan Londrada kabul edılen ahkam sız kabınesının vazı~et 1118 

dilecek rapor~ hazırladı. İhza- ler. .. . . ı nin tesbiti meselesi. 1931 tarihinin içtima tarihi ola- sın mesaisi ve hazırladığı rapor bunu temiın etmiştir. Karada as nezakete işaret ett~ğ!mız ıa u lı 
ri tahdidi tesl~hat ko_nferansı- Konferansın. son gunlerı bı~- Esasen eski muahedelerin ta rak kabul edilmesini teklif et- bu kanaatimizi teyit eder mahi- keri faikiyeti temin etmeğe mu Tardieu hükilme!ının 50~rııi~ 
nın dört senehk mesaıden son- ~assa hararetlı olmuşt~-_ İngı- diline taraftar olan Alınanlar 

1 
miş ise de Lord Cecil, tarihin yettedir. Esasen tes'lihat, talı - vaffak olan devletlerin, bu ha- kadar J'.a~ın old?gun~ ta (ıİİ~~ 

ra hazırladığı r!':po~ ittifakl<ı: ka- lız murahhası Lord Ct:cıl ıle Al- ve İtalyanlar, bu muahedelerin tesbiti Cemiyeti Akvam mecli- dit ve tecridi teslihat hakkında kirniyeti kolay kolay ellerinden etm~mış~ık ... F~lhakı~a te gi_r' 
bul edilmiş degıldır. Muhalıfler man murahhası Kont Bernstorf ahkamını yeniden imza edile- sine ait bir iş olduğunu bildir- bugünkü ibcynelımilel mikyaslar bırakacaklarını farzetmek saf de 1 ~e~ın ~uş_kul bır vat1Y~ rıııı~ 
:oktai nazarlarını ayrıca ~e~~it a~a~~n~a.~i münakaş~ o kadar cek bir mukavele ile takviye et- miştir. Bunun üzerine Bems- o kadar biribirine uymayor ki runluk olur. Bazı devletler si- , f~1 ~~ ı~tıda~~ rad~~en soll~ 
~tmişlerdir. Binaenaleyh ıtılaf guruh~lu olmuştur kı, A~~an mek istemediler. Almanlar, ra- torf ile Cecil arasında hararetli her devlet hakkında ayni nisbet lahlaruıdan tecrit edilmişlerdir. ! Tu r~ie~g~~~i~oy i ed; istifll5 

~ilemiyen nolr.taların gelecek Mec.lısı ~ebusanının Harıcıye para böyle bir madde konuldu- bir münakaşa olmuş ve İngiliz tayin edilemez. Bazı devletler Bu bugün bir emri vakidir. Bun ' a · t. 1 t.fesh berini ver' 
1 d • içtimaı encumenı hey' eti murahhasa • kd. d C hh k f b • ' vermış ır. s ı a a f 11 en.e son arına og:u. . _ • . . - gu ta ır ~ ~~evreden ayrıla- mura . ası, ~~ er~sın aşın- silahların~an ~ecrit ed~ş!ir. !arın teslihat .. husll6unda diger , Anadolu ajansının tel gra 1: ,ıf 

ııuı!temel olan tahdıdı teslıhat lcırı~ın Cenevred.en gerı . ç~kıl- caklarını bıle soylediler. Fakat danberı tahdıdı teslıh~ta. tar~f: Bazıları dışlerıne kadar sılah- devletlerle musavatı mukavele- kfımetin, harici siyaset ~alt~i~ 
orıcransında mevzuu bahsedıl mes~ ~akkı~clp hır karar ıttıhaz araya müracaatte Alman noktai tar yalnız Bernstorf ımış gıbı lanmışlardır. Birinci kısım dev- lere değil, ileride zuhur edecek daki bir istizah takriri ııı?, i 

-ne"'i t abiidir. Almanlar hemen etmışt~~· ~unakaşa b~şlıca '.ki nazarına muvafık rey verenle- bir vaziye~ olduğunu _bu!1a razı !etlerin hedefi, hiç bir kayda ta fırsata muallaktrr. Tarihte bu- iktidardan çetdlrliğini t" ıf1 
ıemen her noktada muarız kal- n_okta uzerınde temerkuz etmış- rin yalnız İtalya, Rusya, Türki olamıyacagını soylemıştır. bi olmıyan devletlerle müsavi nun emsaline çok tesadüf edilir. mekte idi. Halbuki o zaırt811 ı~· 
ııklarından İhzari tah<l.'.di tes- tı: . . . . ye ve Bulgaristan olduğu görül Bu vaziyette gelecek tahdidi olmaktır. -İkinci sınıf devletler Rusya, Kırım muharebesinden nası pek anlaşılamıya_n ı;r,~ 
·hat konferansında muzakere 1 - Yenı tahdıdı teslıhat mu müştür. Diger devletler aleyhe teslihat konferansının içtima ta de askeri tefevvuklarını temin sonra Viyana kongreı;inde ka- ber teeyyüt etmemiştır. . . . . . . . . ~ . . ... . 
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Gayri mübadillere tevziat yarznda_n __ it_ib_a_re_n ___ b_aş_l_ay_o_r 

- VllAg~tte J 
Ziraat 
Kongresi 

Tevziat 5 aylık Ticaret odası raporun11 
Spor 

Lik maçları 
imar işi 

Pazar günü Istan
bulda toplanıyor 

Emir ve talimat 
dün geldi 

Dahiliye vekaleti- Muvakkat varidat 
nin bir tamimi Bugün stadyomda butçesi kabul edildi 

- ~- icra edilecek Muvakkat bütçe- varidab Para tevziine yarın Valinin riyasetinde isti- ] 
başlanıyor şari komisoynlar teşkili Buna II?ukabil F enerbah- 4,47?,000 . ~ü~.ür. l.ir~dı~ 

Gayri mübadillere tevziat e- Şehrin imar ve tezyini hak- çe Beşıktaş hususi maçı k~~~ rı_ıec~s•. du~~::e~'in~: 
mri ve talimatnamesi Ankara- kında Dahiliye Vekaleti şu izah Beykozla İstanbul sporun i- ve ı ı ecıp · ~ r . b 
dan geldi. Fakat henüz tevzicıta nameyi göndermiştir: kinci kümeye geçmesini protesıtopland_~· U~~mı m~ ısınk e~ 

Ziraat odası dün vilayette başlanmadı. Alacaklarının an- Sehrin imar ve tezyini, sula- to eden kiılüp murahhasları dün aylık butçesı!'1dı~ vBa.~ıdat ~~m. 
toplaıunı.ottr, içtima geç vakte k ··zde iki bu,.ug"u ellerine rın ~slahı ~ehrin müstakbel pla mıntaka fütbol heyetinde top· müzakere edıl ı. utçe e~_cume 
,_. " d ca yu ~ ' · · ı ı k •· k · ·· alan encumen ,..dar sürmüştür. Ziraat o ası k ayri mübadiller takdi nının tanzim· gibi esaslı şehır anmış ar son ve atı mu arre- nı namına ~oz .. . 
ilç rapar hazırlamaktadır. ~e~~c~ef komisyonunun 'kağıt- J;ıizmetlerine tealluk ve yüksek ratı ittihaz eyl~ıı:tiş~er~.ir. Buka reisi Hacı. A.dil B. Bu~çenın 

1 - Vilayetin zirai ihtiyaca- laril~ Ziraat Bankasına cumar- ihtısasa tevakkuf eden mühim ra~a nazara~ bı~ın~~ kuı_ı1e. altı, tarzı tanzımınde_nazarı dıkka~e 
lı. • 'laziyeti tetkik olunuyor. Pa- "d · "b .. t de ve büyük icler hakkında rey ve klupten sekıze ıblag edılmış ve alınan noktaları ızah ederek but tesı en ıtı aren muracaa e - ' b 1 ·· .. ek'len . ··d f · 
qr günü yapılacak mıntaka d' mütalealarına müracaaat edil-- u suret e. ~azar gunu Ç ı çeyı mu !1 aa ettı. '° k'k cekler ır. k .. V 1. · da etı'leı 'stı·- kur'a mucıbınce oyunlara deva- Hacı Adil B. bütçeden bahse l\greeinde raporlar tet ı ve me uzere a ının v B 
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d' 1
'"hit olunacaktır. den de ihtisas raporları istc:niş- i k mi onlar te kil edilebi- ma ve . ey ~oz ~ s an u s 1 derken bilhassa şun arı soy .e ~: 

Iıu rapar, 5 Kanunusanide tir rr 
0 

sy ş runda bırıbırlerıle maç yapma- - Bizi büyük ümitlerle ıntı-
:\ıık,;rada toplanacak büyük .Bunların başlıcaları: Ziraat ır. lstişari komisyonlar: Komis la~n_a ~ütt~fikan kfrar O:~ril- ı hap eden halka kar~ı bilhas~ 
~ngreye verilecektir. Pazar odaları, ziraat şirketleri, ziraat yonlara tevdi edilecek işlerin mıştır · u harar ya n;z ata- 1 Haziranda tanzim edilecek _hır 
~. ü kon<>rede aynı zamanda tedrisatı ziraat neşriyatı, tavuk mahiyetine gi::re Darülfünun saray nd1~1ra. h?sıGtar1 a mdan pbro ı senelik bütçe esnasmda vazıfe-ı.,. ·-& • b 1 ... dı ' i testo e ı mıstır. a atasaray u . . d h · k e ken ~.Yiik kongreye iştirak edecek çuluk, zıraat am a a1aı r. Yüksek Mühendis mektebi ve f'k' t"' e naz.aran on beş gu"n • mızı a a genış yapaca v '~ı lllurahhas ta seçilecektir. k J • k - .. · ' 1 ıs ur dil · b .. ·ti · d haklı ol Metru em a ve sair Ali mektepler profesorlerm ·sonra Fenerle bugünde Beşik- / ~rıne ~ umı e_:~n Çe .. k"' b 

2 - Milli iktısat ve tasarruf muhacirler den, Ticaret ve Sanayi odasın- taşla maç yapmak mecburiyetin dugun~. goster~~~~ız .. u~ u .. eş t"1:ıiyeti bazı sualler sormuııtur. • . . . dan, Borsalardan ve mali mües de idi. Halbuki Galatasarayın 3?1ı.k.bu:çeye but~ ~uşundukle Iıu huausat ıs maddeyi ihti- Metruk emlikın tasfıyesı~ seseler erkanından, ayni mak- rakipleri bulunan bu nmızı sıgdırmak.'mka~ı yo~tı.ır. 
~a ttrnektedir, dev~ ol~tadır. }=\~emlak ıatlara hadim müessese ve ce- iki kuvvetli klüple bugünkü kad ~ş aylık varıd~t butçesının 

ihtisas raporları ten miiba.dil olanla~ kat 1 suret- miyetlerden, Etıbba odasmdan rosile oynamak hiçte menfaati- yekunu 4,470,663. lır~ 75 kuruş-
Milü iktisat ve tasarruf cemi- te muhacırlere ~ffiz olunmakta ve Barodan ve sair maruf ihti- ne uygun gelmemektedir. Mü- tur. Bunun 525 hın lırası duhu-

lı;:ııiıilııO-d:a~r~e~is~iıııİS~ali:ı;'hmZm;eliklii..iBelliilyll-111ıidiiı· rıİı. ----------- sas ertıabından olmak üzere Va- dafi Burhan boksürler kafilesile . liye resmi, 385 bin 500 lirası im 
· 

1 

!i tarafından intihap ve davet R1;1syaJ.'.a gitti. Takrmm be! k~: j tiyazl~ şi~ketler ~iss~i menafi~, 

' .,J 

c :unacak zevattan tereklrup e- mığı Nıhat rahatsızdır. Sag mu· 325 hın lırası mururıye resmı, 
der. dafi Suphi Fener-İstanbul muh j 235 bin lirası musakkafat ver

Komisyonlann umumi rdsi teli ti maçında sakatlanmış ve 1 gisinden belediye hissesi, 150 
Validir. İkinci reisini komis- bugün oynayamayacak bir hal- ı bin lirası tanzifat vergisi ve ten
yon, kendi azası arasından se- dedir. .. . ı virat resmi, 460 bin li:ası K~ra
çer ... Ruznameyi de Vali Bey Bug1!11 lık ma~l:ı-rı başlasay- ağaç müessesatı hasılatı safıye
tanzim edecektir. Bu komisyon dı, Beşıktaş'. ra~ıbı olan Galata-1 si, 125 bin lirası Gazi köprüsü 
1 . . 1. 1 . b""t sarayı en zaıf hır zamanında ya masarifi insaiyesi kan:.ılıg" ı ve ar ıçın mec ıs umumıce u çe- k belk' d k ' -~ 

· ye konulmuş olan tahsisat işin ~J~~a k'v~.. 1 e yenec~.t- mütebakisi de müteferrik vari
nevine ve miltehassıslar:uı gele- btı: ba"ld~ !1•d.unğ. gece .. geç va 1 

1 
dattır. Bütçenin varidat kısmı 

. . ıze ı ırı ı ıne gore, yen h , . · · k k 
cekleri mahallin uzaklığına gci- mıntaka heyeti, stadyom idare- ey etı u~~mıyesı reyep onara .. 
re tesviye edilir ve muvazzaf o- 6ııe milddeti biten mukaveleyi kabul edıldıkten sonra azar gu 
!anlara da 1452 numaralı teadül terr:dit etmediği ve stadyom i- nü de masraf kı~mı m~zakere e
k~n~nunu.n 1 ~ in~i maddesinin daresi de bu şekilde lik maçla- d_ilm.ek. üzere içtıma nıhayet ve
hukumlen daıresınde muamele rınm başlamasına muvafaket et nlmıştır. 
olunur. mediği cihetle, bugün yeni fikia Esnafın muayenesi hak-

yarın takdim edecek 
Oda tütiin irihisarının lağvile yerine 

bandorol usulünün ikamesini istiyor 

Bsrçlular için değil hileli müflisler için 
cezasının iadesi isteniyor 

hapis 

Ticaret odası tarafından Ga
zi Hz. ne takdim edilecek olan 
raporun tebyizı dün akşam geç 
vakte kadar ikmal edilemediğin
den raporwı takdimi cumartesi
ye kalmışur. İktısat müşaviri 
Şefik B. dün raporu almak üzre 
ticaret odasına gelmiş ise de he
nüz ikmal edilmediği söylenmiş 
tir. Rapor cumartesi sabahı Ga
zi Hz. ne takdim edilecektir. Ra 
por cok mühim maddeleri ihti
va et~ktedir. Raporun umumi 
kısmı şehrimizin iktı«adi haya
tindan, kredi ve sermaye gibi u
mumi dertlerden, vergilerden, 
oktrııva gibi mahalli vergiler
den, liman, rıhtım, nakliyat me
selelerinden, istatistik ilzerinde 
şumullü malfimattan bahhset
mektedir. 
~ porun umumi kısmında en 

çok ehemmiyet verilen sınai ve 
ticareti bahriye bahisleridir. Ra 
porun hususi kıonı ise her itha
lat ve ihracat maddesinin ayn 
ayrı, geçirdiği buhran, sebepleri 
ve fiat itibarile maruz kaldıkla-

mas edilen mühim noktalarclar 
biri haczi ihtiyati kısmıdır. Ev· 
velce haczi ihtiyati daha kolay 
yapılmakta idi. Halbuk: yeni 
kanun bunu işkal etmektedir. 
Bu mesele mufassalan izah edil 
mektedir. Diger bir nokta da ic· 
ra ve iflas kanununun dahili ve 
harici krediye menfi tesir yap
masıdır. Raporda bu cihet ehem 
miyetli şekilde tesbit edilmiştir. 
Bu kanunun tadili istenmekte
dir. 

Raporun ihtiva ettiği en mü
him kısım tütün inhisarına taal
lOk eden maddedir. Bu maddede 
inhisann tütünden kaldırılması 
ve yerine bandrol usulünün vaz'ı 
istenmektedir. Bandrol usulU 
tatbik edildiği takdirde tütünün 
nefaseti temin edilmiş olacak 
ve ihracat artacaktır. Bu husus· 
ta muhtelif tütün ihracat istatİE 
tikleri hakkında malfımat veril 
mektedir. 

Tütün inhisarı hakkında ya· 
pılan müdellel tetkikat rapora 
merbut bulunmaktadır. 

rı rakabet izah edilmektedir. Sanayi ve Maadin Bankası-

f•fk/lat lı•IJ'~tl 1 /lrlroca#111da V~l'/len Ça11d• •• 

~eyeti müteşebbise dün 
gece ilk içtimaını yaptı 

İçtinıaa teşkilat -hey;ti d~ iştirak etti 
heyeti müteşebbiseye vazifesini izah etti 

Belediye bu komisyonu teş- tür mucib~nce Be~iktaşm . Ga- kında bir ihtillf 
kil için teşebbüsata girişmiştir. latasaray ıle, Fenerlıahçenın de 

Evvela tchrin umumi planı et- Vefa ile icrası mııkarrer olan lstanbulda 40 bin esnaf var- Hukuk talebesi j f • d 
rafında mfü~akere cereyan ede- lik maçları yapılamıyacaktır. dır. Bunların hiç olmazsa 3 ay- _ Zmlr e.: 
cektir. Aldığımız malflmata göre Fe- da bir muayeneye tabi tutulma- Dün talebe birli~ne işti-' G · Hazretlerini istik bal 

Rapora ticaret miidiriyeti ta nın vaziyeti de erbabı sanayii 
rafından bir hülasa ilave edildi- himaye edecek bir şekilde bulun 
ği doğru değildir. Raporla yal- mamaktadır. Çünkü banka ida
nız ticaret odası meşgul olmak- resindeki fabrikalarla meşgul ol 
tadır. Rapor dün tekrar tetkik makta sanayi erbabına yardım 
ve tashih edilmiş olup 50 sayfe edecek bir müesseseyi maliye 
tutmaktadır. Raporda borçlular haline geçememektedir. Halbu
için değil fakat hileli iflaslar i- ki böyle bir müesseseye şedit 
çin hapsin iadesi isteniyor. Te- , ihtiyaç hissedilmektedir. 

---·~- nebahçe bugün lstalyanmuhteli ları icap ediyor. azı 
Memduh Şevket B. tile, Beşiktaş da Vefa ile birer Bu hesaba göre senede 160 rak edecek murahhas- hazırlıkları 
mebus mu oluyor? dostane maç yapacaklardır. bin kişi muayene .edilec~ktir. !arını seçti Gazi Hz. nin İzıniri ne gün. 

* A. Esat . Bu ı:ıuayenelerı beledıre h~ Hukuk fakültesi talebe cemi- teşrif buyuracakları ına!Um ol-
ANKARA, 11 (Telefonla)- • * kımlerıne ve ya hastane ere 1 • d"' 5 T'" k - d mamakla beraber İzmir beledi-tnhl·ı~ı eden ı"kı' meb'usluktan Karnera yeni maç n.-ainde rakmak doğru görülmüyor. Be- yetı un saat te ur ocag~ .a d d d 

" ... ....,,, t pi n ak M T T B ne ıctı yesi hazırlıklarına evam a ır. birisine C. H. fırkasının sabık İngiliz ağır siklet boks şanı- lediye tabiplerinin işleri pek· 0 a ar · · · · · "· - Gazi bulvarında mevcut elek 
· (R ·· M ) l K coktur Hastanelerde bu muaye 1 rak edecek murahhasları ıntı-

Tahran büyük elçimiz Memduh parıyasoınnuda 18eJk•an. ue::ue:veldarne Loer~ ne yap.ılırsa hastaların tedavisi hap etmiştir. M_.u ra·h· ha~lar ş.un- tirik limbalarına birer lamba Şevket Beyi namzet göstereceği ı ı d s d k ş k s K daha ,·ıa've edı.lmı'ş ve bulvarın söyleniyor. drada, Albert halde, bir maç ya geri kalır. . . .. .. . ar ır: a. ı , u ru aıp, amı 
S fi l · · · pılaca'ktıı:, l Şehir meclısı butçe encumenı ran, Ce~ıl .v~ Vedat B.~yler. Basmahane cihetindeki ağzına ' 

d. l'iiıamname mucibince müd· zı kaza ve nahiyelerde ve bu me e r erın zıyaretı Kamera şimdiki halde İtalya bu iş içıin iiç muayene grupunun Talebe bırlıği bu sabah Turko~ bir takı zafer inşasına başlan-
~~ri bltenHalk fırkası vilayet yanda Beyoğlu kazasında da he- ANKARA, 11 (Telefonla)- da Segualadadır. teşkil edilm~.sini muvafık gör- c~ğında saat ıo. da ~l~ kc;>n~r~- mıştır. ~~re hey'etinin yerine te§kil o- y'eti __ müteş.eb~iseler teşkili _ıa- İran ve Macar maslahatgüzarla 86 kilo gelen İngiliz şampiyo mUştiir. Encumen halkın sıhha- nı 6 talebe cemıyetının ıştırakı- Bundan başka Reisicümhur 
'il~ hey'eti müteşebbiseye Sa- karrur etınıştır. Kaza ve nahıye rile İsviçre sefiri bugün Harici- nu daha gençtir de. tile yakından alakadar olan es- le akdedecektir. Hazretlerinin kız ve erkek lise-~ n. de dahil olmuştur. Vila- terin hey'eti müteşebbiseleri de ye vekilini ziyaret etti. İngilterede bu maç için hazır nafın yalnız zühre~i h~9l.alı~- Milli Türk ~alebe ~irliiin- !erini de ziyaretleri pek tabii 
1tt 'd · · "'dd · b' te§ekkül ettikten sonra bir an- 1·~···v ------ !ıklar ikmal edi'ıniştir. lardan muayene edılmesı ~ı~ın den: Kongremız yarınki cuma görüldüğünden her iki mektebe ~~e~:~~;~~y~eı:t~ü~!~e~~ da her tarafta ocak korıgreleri 1 atandaş! Bugün iki mühim dedir. Bu suretle muyane ışı ve gü~ü saat 10 ~a Türkocağında giden caddelerde tenvirat tesisa ~111t~e devrü teslim muamelesi başlayacaktır. . masraf azalmı~. oluy.or. lçtıma edecektır. Murahhas ar- tı yapılmış lambalar vazoltın-
)'1>·• v·ıa .. t k ngre Çay zı·yafetı' ı 1923 aeneaınde 60,138 maç var . Sıhhiye en~un:ıenı. muayene- kadaşlarm !Otfen teşrifleri. muştur. ~lllarruştır. ı ...,e 

0 

- .. _ . . 24 ,, 34,916 lıtanbul Futbol Hey'etınden n.ln daha genış bır mıkyuta ya- G k l ı~ k' İzmir ticaret odası, Gazi Hz. 
L • inikadile yeni heye'ti idare Turkocagı, şehrımızde bulun 25 49,191 12 T . . . 1930 Cu pılması fikrindedir, ayrı men u em a ın nin İzmiri t-nflerinde takdim 'lltiha d · k 1 H lk fı k k"l' " ctnnııanı ma -r· Ilı P olunduktan sonra evır. ma ta o an a ' r ası. teş ~. a 26 48,277 günü Taksim Stadyumunda ic- Her iki encümen noktai naza tesbit ve tahriri edilmek üzere bir rapor hazırla-~elesi yapılacaktır Heyetı tına memur hey et şerefine dun 27 " d'l k b" · · k" lik · d U k m ktad B d 1 · · llıU • .. , d b' . . ,, 52,977 ra e ı ece ınncı ume maç n heyeti umumıye e m za ere Haber aldığımııa göre bazı a ır. u rapor a zmırın ~ teşebbise dün fırka ';il~y~ sa:'t .16 . a fır ça~ zıyafetı ~er- 28 " 49,994 lan aşağıda yazılıdır. edilecektir. İki enciimen azasın gayrı menkul emlakin tesbit ve iktısadi ihtiyaçları ve temennile "{k~in~e t~ş~lat hey etının mıştı~. :ıya ~t~e ~on me~ u- 29 ,, 102,080 Fenerbahçe - Vefa saat 13 dan bir kısım zevat bu mevzu tahriri için 1515 numaralı kanu ri tesbit olunacaktır. lıı. l'akıle ilk ıçtımaını yapmıi- su Alı, stan u me usu Huse- 7 sene içinde harice ithal Hakem Basri B tr f da görUc...,üı;lerdir. ta d · · t bl' .... - •• 

· • · Tekirdağı meb'usu Ce ·ı · . e a ın ,.... nunun pu aıreeıne e 1
6

1 

,., . yın, . . . mı ve ihraç farkı olarak buka- Galatasaray - Bc§ıktaş saat beklenmekte idi. Ahiren bu ka- Ş k' p A k 'tt 
"U içtırnada Halk fırkasının beylerle vali Muhiddm ve mua- dar Türk lirası verınitiz. 15 H"k S 't S lahattin B Ş k J"Jer·nin becayişi ta 'd . bl'ğ' U ev ı ş. n araya gı ~~'eti müteşebbiseye tevdi et- vin Fazlı Beylerle diger zevat 

8 
em a~ • ,a - · ar va 1 1 n~un - 1~u 1t arNafeıınebate 1 hı • Birkaç gündür şehrimizde ~k · · · Uh' 'f b l Vatandat! Sana yerli rna- R · b · · · t' A k 

11 
ş kt b 

1 
zerıne vı aye ıa ş mu en 

\t· ıst~dığı m ım vazı e ve u unm~ştur. , . lı kullan ve tuarruf et" de- esı~ Şii e~ının ~Ç .ımaı n ~ra, -. ar a. u tınan disi Avni Beyin de iştirakile ta bulunan ~ondra se~areti müste-~ 
1

Yet ızah o~u?111Ui ~az~ ve na .oc~k ıdare hey etı .tar~fından f mekte bu rakamlardan daha Resım şubesı Hey eti umu- 5-6 vah garp vılayetlerıne nak- pu dairesinde dün öğledensonra şan Şevkı Pş., bugun Ankaraya ı..~e he .. y'et.lennın v.az. ıyetı hazı- mısafır.lere ocak .faal.ıyetı ha. k~ miyesi 16 birinci kanun salı gü- !edileceklerdir. Bunların içinde mezkur komisyon irtima ede- hareket ediyor. Şevki Pş., Hari-'lla ak kı d h ı - canlı beligat olur mu?.. " ~ tı uz~nde muz · ere. ~çil- n ~ ıza at verı mış, samımı •. -· - .... - -· -------· nü saat iki de toplar.acağından Van, Bitlis, Diyarıbekir valileri rek bazı gayri menkul evmal ii- ciye vekaletinde mühim bir me-tır. Vııa ette oldu u ıbı ha hasbuhaller ya ılmı~tır. azanın teşrifleri. de vardır. zerinde kararlar verilmi ir. muriyete ta ·n edilecektir. ~h'usan. ~eclisin~e de_ği~, ~- mec~si me~'usandaki temayülii!fa olarak Chautemps teşebbüs meclise kabul ~uirmek için Al- kanWıian -kabul ettirecektir.,iktısadiyatındaki buhranı şu se- sır değildiZ Yani yalnız zirai ~ llıec~ı~ı~de ~erılen bı: ıstı- de hi~~e.tmış ol~ aya~, derhal ı etmişti. man hükumeti maruf 48 inci Çünkü Almanyadaki frrkalar beplere atfetmektedir. Fazla is- veya sınai' değildir. Ziraatin, sa ~l takrırı. u~enne . e~allıyettejademı ıtımat reyı vermıştir. Bu kabine hatırlardadır kite- maddeye müracaat etmektedir.jHitlerden korkmağa başlamış-ltihsal, bazı Avrupa memleket- nayiin ve ticaretin her şubesine '~itlllıi ve ıstıfa .etmıştır. Bu ~e- . Buhran bi.r .h~ftadır dev~m e- şekkül ettikten sonra meclisin Fevkala~e .za~l~r?a fevkala- lardır. Bi_r in~ihaba~ • yapılac~k 
1

. leriı;deki s~yasi k~:ar~ı~lık, Ce-ı şamildir: Bu kadar şümullü ve 
lit. alU.nd~ vazıyet dah'.'- sarıh- dıyor. Reısıcumhur Poınca- huzuruna ılk çıkışında sukut et de tedabır ıttıhazı ıçın kanunu olursa Hıtlerın Mıllı Sosyalıst nubı Amerıkadakı ıhtılaller, As etraflı bir buhranın şu veya bu 
{lt Çunkü muhalefetın son re de dahil olduğu halde mişti. Fakat ecnebilerin en ziya esasiye konulan bu maddeden fırkasının daha büyük kuvvetle yadaki siyasi karı~klık, Rus- redbirle zail olamıyacağı aşikar ~~oble kongresinde ittihaz ~t bütün.!~rka lide~l~rine müraca- de m.erakla be~le.dikleri şey, ?U~un;etin da~a. b.ir. kaç ves~le meclise geleceğinden korkulu- Y.~~ın son zamanlarda takip. et- dır. Mr. Clyne o za,.man, buh;~~ ~ llıukarreratından sonra hu- at ettıgı halde hala bu dakikaya hangı fırka ve kimın tarafından ıle ıstıfade ettığını ızah etmış- yor. tıgı satış tarzı ve Avrupa pıya- nın hızını alması lazım geldıgıİc· e.tin en kuvvetli tarafı, ha- kadar kabine teşkil edecek bir teşkil edilirse edilsin, Müsyü.,, tik. Hükumet kanunları toplu Fakat mali kanunların ka- salanna sevkettiği fazla ziraat ni ve bunun on üç ay devam e-kisıyaset olmak lazımdır. ~il hüku~et a.damı bulunamamış- Briand'ın !eni kabi~ede k3:1ı? bi; halde ~eclis~ tevdi. ~diyor. bulü?den sonra ne olacak? mahsulii:.. . . deceğini bildirmişti._ Bey~elmi-~di ka bu kongrede Sosyalı~t tır. ~ılhakıka ~u a;alık Fransa- kalr~uyaca~ıdır. Brıand ~arı~ı- Bır harfı .. ~eğışmeksızın a)'.- Yanı bu ka?~nların You_?g pla.- Amerıka Reısıcümhuru, bu le~. buhran, Amerıka tıcaret 
tt k.aller, ~lman~aya ~a~şı ~ıd d~~ı ~ırka vazıyetı b~u ç?k yen~n demırbaş ~azırı. v_az~yetın n:n kab~l~nu veya~ut ta hepsı- n!n~ ne tesırı olacak. Hukfımetj buhranın hükfunetler tarafın- musteşarınca bu had şekil~tt· 'ıYasetınde Poıncareyı bıle muşkul kılmaktadır. Poıncare'- dedır. O kadar kı hancı sıyase- nın reddını talep edıyor. Redde- zahıren bu kanunları, Young/dan yapılacak kanunlarla berta ne ancak bir sene evvel girdiği ıırı1'de brrakac~k te~abir ~ttiha; 1:.i~ f~ank ile 11?Ücadele eden mil ti fırkaların fevkine çıkardığ'. ~ild!ği tak?irde de 4~ inci mad- pl~ı ile giriştiği taahütleri if.e raf edilemiy~ceğini _?unun .. ya- ne göre, 193l se.nesi ile. bc~aber 
t ~abu! etmışlerdı. Poıncare 1ı ~ttı~at koalısyonundan kar- gibi, kendisi de fırkaların fevkı aenın ahkamını tatbık ederek tçın yapmaktadıı;. Fakat bakı- vaş yavaş zaıl olacagını soyle- buhranın hafıflemesı ıcap ~;q.ltı~'lasebeti meçhul olmıyan !eli.n ıhyası teşebbüsün~ kadar ne çıkmıştır. Bunun içindir ki meclisi tatil ve yeni intihabat ~atte bunların hır moratorium mektedir. Cihan iktısadiyatını etmektedir. Fakat Mr. Hoover'

'i hdı~u. kabinesinin takip etti- ı~tımallerden. ba~~edılı:t~kte- Ba~vekil nemzetleri aras~da yapılın~ıya kada: Reisicümhu: ıl.~runa. mukaddeme '?.lduğu .d? Amerik~m bi; ç.ok n:utehas~~s in nutkunda böyle bir nikbinli~~ arıcı siyaset her halde bu dır. Fakat Poıncarenın millı blo Brıand'ın ismi geçmekte bıle run emımamelenle memleketı soylenıY.or. ~erhalde oyle gö1:İi lan tetkik etmıştır. Tıcaret mus ğe de tesadüf cdilmiyoı-. Bilakis 
I t_adan muahaze edilemez. ku frankın sukutuna karşı müca değildir. idare edeceğini bildiriyor. Bir nilyor kı dun ya yakında bır / teşarınm bir ay evvel memleke daha fena zamanlar icin hazırla 

tıı Şın hakikati şudur ki, esa- d.ele .etmek için teşekkül etı_ı1.iŞ- • *. * . çok. Al~anlar hükumet.in. her Young pl~nı moratorlumu kar- timizi zi~ar~ti de. bu tet~ik se- r:ıl~ası v~ tasaı;ufa riay_et e.dil-'lı l'ardieu kabinesi ayanın iti tı. Bır defa maksat elde edılın- Alman meclisı kısa bir tatıl- vesıle ıle bu maddeden ıstıfade şısında kalacaktır. yahatlerı cümlesındendı. Ame- mesı tavsıye edılınektedır kı, ta 
"

111
na mazhar değildi. Fakat ce de dağıldı. Şimdi böyle bir za den soMa tekrar açılır açılmaz, ye kalkışmasını tenkit etmek- • * * rika hükumetinin vardığı neti- sarruf haftasının basladıgı bu-~<l.1.1ey'et ademi itimat reyini ruret yoktur. Radikallerden mü hükumetin maliye programile le beraber, hükumetin de bugün Amerika Reisicümhuru, haf- ce, o z:'111an ~: Clyne'in İ~tan g~~de ~n;erika ~eis'ciimhurıı ~ten istimal eder. Geçen haf teşekkil bir temerküz kabinesi karşılaştı. Hüki\metin mali ıs- kü vaziyette kanunları başka ta arası ayan ve meb'usan mec- bulda ırat ettıgı nutkunu dınle- gıbı salo:hıyettar bır devlet.~da~t f~h etti.ğimiz mali iskand~l: teşkiline de son .. zama~lar_da bir lahat progr~m~ 65 milyon ma'.k :C:d?i;l~rle kabul et~iremiyece- !isini açtı ve cihan .. i_ktıs~diya- d!ği~iz zaman anladığımız gi-I n;:r_ıın agzındo:n c;ı~an ~u sozler 

8 e Adlıye Nazırının ve ıkı kaç defa teşebbus edılmış ıse bir tasarruf ıstıhdaf etmektedır. gını ıtıraf etmektedırler. Ağle- tı hakkında çok muhım hır nu- hı bır memleke am 1 - hızım de kula ımıza ku •••Iİ teşarın istifaları üzerine. de akim kalını ı 
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JHilliy~tJ (lf*ltiiijj;J ı-_rı_a_118:~;~;:.,_I lnşa,!~~a~l~rnefis ALEMDAR _S._i_n_e_m_a_s_ı_n_J~ 
Asrın umd•tl "Mllll11et" tir Çifte nişan! Tasarruf ve ... tasarruf! 

10 K. EWEL 1930 (Baş tarafı ı ınci sahifede) 
Vakıll. kanun Türkiyede tead- Meşrutiyet olur, Cümhuri-

Önümüzdeki Pazar gününden itibaren 

MAURICE CHEVALIER ve JEANNETIE MAC DONALD iDAREHANE - Ankara cadclr•I 
No: 100 Telcraf aclnoi: Milliyet, •· 
tanbul. 

Telefea n..-nılanı 
l ıtanbul 3lh}. 3912, 3113 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

3 ayhlt 
6 " 

ı.z H 

TUrld7e igln Harit iıtla 
400 INrut 800 lrurUf 

750 " 140Q N 

1400 " 1700 n 

nacaktır. Türkiyenin her taradüdü zevecatı men'etti .. c:mden yet olur, ve daha ne kadar k~-
~ fında paramıza göre, fakat hiç 

sonra kimse-nikahla-birden faz male ermiş idare şekilleri varsa olmazsa asgari inşa ve imar ya-
la kadın alamaz. Lakin çifte ni- hepei olur. Fakat bir idare şek- pılmadığını bir gün görmek bizi 
şanlanmaya kayıt olmadığı için linden dig.erine geçmekle zen- ağır bir hüzün içinde bırakmalı- • 
bazı açık gözler şimdi bunu tat gin olamayız. Zengin olmamız dır. -
bike diyorlar .. Siı:i bu tertip çif- için tasarruf laznndır. Medeni memleket ve cemi-

tarafından 

ASK RESMi GE~iBi 
..._.._,l,~~~---~----·~~~-~~~~~~ ....... -·-te nişanlan.anlardan birinin bir Tasarruf bütün kazancı ye- yetlerle aramızdaki yüzlerce se 

hikiyesini anlatayim: memektir. Şarkta bütün kazan- ne arayı, ancak, çaresizlikler------...----- .......... Dün akşam ......... . 
Beyo~iunda bir Rum genci dığıru yemek adettir. Yarma içinde çare yaratan ihtilalci me Istanbul belediyesi + D l D l R. Ch l F 1.. • 

Allah kerim deriz. Garpta yarı- todlara başvurarak, hamle üs- o ores e ıo ve ar es arre ın 
zengince zir ailenin kızile nişan ru bugünden temin etmeli diyor tüne hamle, ancak böyle yene- ilanlart temsil ettikleri 

Oelen evrak geri verilmeı: lanır ve bir nişanlı kız alaca- lar. Orada kazanç bölünüyor, ay biliriz. - K J Z { L R A K S 
Müddeti 1~.., nliıbalar ıo lnırut fı aileden ne gibi istifade temin rdıyor, tasarruf sandıklarına ve- Türkiyenm manzarası, artık latanbul Konservatuvarı mü-

tur. Gıızete ve matlıuı1a ait qler edebilirse eder, fakat diger ta- riliyor. içinde olduğumuz Avrupa'nm dürlüğünden: 
\İçin mlicliriyete müracaat edilir. r:ıftan diger bir ailenin kızile de Gerçi (Ak akça kara gün i- en geri manzarası olmaktan az 50 çift fotin 

Guetemiz ilUJann -'utiyetini ikinci bir nişan yapmağı da ih- çindir) gibi akıllıca geçirdiği- zamanda çıkımahdır. Kaç sene- 50 ,, dahill ayakkabı 
filimini göernlere sorunuz. Bunlar mevsimin 
en güzel ve en mükemmel filimi olduğunu 

söyleyecekler kabul etmeL mal etmez. Tabii ora ile de alış miz asırlarda bazı sözler çıkmış denberi Türk milletinin hayat- 100 adet firenk gömleği 

1 

verişi uydurur. Bu hal belki ev- amma, 0 sözlerin bugünkü yok lılığına delil sayılan büyük iş- 100 ., yün fanile •••• Bu gün ASRI Sınamada FOX film•••• Bugünkü hava lenme tarihi yaklaşmadan evvel suzlukta kıymeti hiç, deyenler !er, şarklı tasarrufun sarığı ile 50 ,, kasket 

ı Din lıanm en çok ı 5 •il u ıo nişanlılardan birinden birinin var. Bugün, parayı ne diye sak- boğulmamalıdır. 50 ,, resmi pantolon. 

1 
derece idi Bugfln rusgtr lodos her hangi bir şekilde dilgir 'edi- Tasarruf mantığı ile biz mü- Şehir bandosu için lüzum o-

1-k tek kadınla kalmak ~tt·ce layalım diyoruz. Bugünüm par- h" h · t · · 1 1 k d · "k esecek hın bıluılu olıcaktıt. ~·~ ·~ 1 ım ve e emmıye sız ış er yarı an yu arı a cıns ve mı tarı ya-

• ••• Bu gün M E L E K Slnamasında 

WILL Y FRITSCH'in DİTA PARLO ... ------------ sine vardı"rllabı"lirdı". L"kin, bı'n·- ak mı ki, yarını düşüneceğim kılı er ·ı ·· ıl ""b d'l -· " şma çı r, v gı er ona gore z an eşya mu ayaa e ı ecegın-

1 l • ~ a birinden haberi olmıyarak ayni diye soruyoruz. indirilmek istenilir, bütçe ona den alakadaranın 20/ 12/ 930 ta ile beraber fevkalıl.de bir surette temsil ettikleri 

&::'AZ (fü - adama ni~anan kızlamı er- Hayır, akıllıca ~çirdiğimiz göre uydurulursa, bunun sonu rihine kadar her gün Beşiktaş 
'~V - (JQ kek karde:,leri ahbaptırlar. Bir asırların değimll sözlerine geri gelmez. da Şehir bandosuna müracaat-
~arasm ~ gün görüşUrk kd"' . dönmeliyiz. Hakikat o sözlerde Yapmak imkanlarını da, yal- lan. 

K IRIK KALP 
MUesslr ve ahenkdar fllmlnl görünüz. 

D ıb d d . k d 1 rl i e~ ye ıgenne ıı:ız dir. Gün ne olursa olsun yarın nız, mutlak yapmak isteyen ve 
aru.. e ayı"e aır ar eşe n n nışanlandığuu ha- dil ü ··ı l"d' G"' kı d k . * * * ber eri 1 nih hidd !I nu me ı ır. un sa ır, u- yapma tan vazgeçmeyen ınsan 1 t bul 8 led" . d B 

v yor ar, ve aye.t et' zun olan yarındır da onun kin .. I tı 'd · b ı • an e ıyeam en: e-

Saat ı 0,45 te tenzilatlı matine 

...... tet~ ..... ~DOC..e .. 
1 Son günlerde Ttirk ııözünü, 
Türk kUlatmı, Türk zevkini 

' her alqam, her akfam tırmala
yan epiz ve batsız bir ocakla 
kartı kartıyayız: Dartilbedayi. 

Burada Türk münekkidinin 
haysiyetine taarruz edilir, bur•· 
da Türk gazeteciıinin meslek 
ve insanlık ferefine tecavüz edı-
1 ir; burada ürk münevverinin 
fikir, vicdan ve ıuur zevklerine 
tasallut edilir.Bu aalgıntaaallut 
her gün biraz d&ha atarak taşa
rak aahneden on kuruta seyirci
lerin eline tutu!turulan bir mec 
mua taslağına, oradan tekrar 
sahneye bir nehir gibi akıpduru 
yor. Bu mecmuada ve bu sahne
de- gih bir aerhotun hezeyanları 
na: 

- Muharrirlerin yazısı gibi ... 
Dendiğini; gi.h mecmua sütun 

larında: 

-Akt•m gazetesinin cehale
ti?!. 

Deye batırıldıjiı; gah bir mü 
°l'lekkit ve ya müellife en bayağı 
ve dütkün ıekillerile taarruz e
dildiğini görününüz!. 

Tenkit baktır, fakat terbiye-
. file ' sız ayıptır ... 

San' at hürriyeti vardır ,fa 
kat tasallutu çirkindir. 1.. 

Zevkin hudutsuzluğu yerin
dedir, fakat küstahlığı taham
mülsüzdür! •• 

Halbuki, bütün bu çirkin ve 
bayağı olan ıeyler san'at, ten
kit ve zevk namına yapılıyor. 
Hem de ne ile ve kimin parası 
ile yapılıyor biliyor musun ka
ri: Kaldırımsız, ışıksız, su
suz İstanbul şehrinin dar ve fa. 
kir biltçeainden büyük bir fazi
let ve feragatle ayrılan para ile. 

lıtanbul umumi meclisi bu 
parayı Türk irfanının ve Türk 
temata san' atının üzerinde bir 
ur gibi teıbit etsin ve yer yapsın 
deye değil halkın fikir ruh, san' 
at, zevk terbiyelerine hizmet ol-

ve hayreti l •- ki kız kar " arm yara cı 1 aresı u ur. d l" k f' 2528 ı· k 
d 1 

. e. and ıyor .... r Türk milleti kuvvetli bir mil- Falih RIFKI e ı eş ı ıra 89 uruş 0 -
_ ........................ ~ ......................... .....-J 

eş en aynı a ama nlşanla:unıı. 1 tti" T"" k dil" ·ıı t ------------ lan itfaiyeye tahsis edilen Kadı-
H "di . hi ki dan e r, ur ı o ıru e e uygun Bil f " seyı ç mseye açma , k ı· b. d.ldi B d"l mecem z köy halinin şimal kısmı pazar-. ı kızl dan b' • . . d uvvet ı ır ı r. u ı tesa-
nışan ı ar . ı?nın ~vın e düfı tekamül etmiş değildir. 1 l! il 4 5 6 7 8 9 10 ı ı lıkla tamir ettirilecektir. Talip-
bir çay zlyafetı tertıp edİo/orlar D 1 bir . d"h b' ani ı'm E L M A A y V A lerin şartname ve keşif evrakını t b"' · 1 k ği -ırdık uygu u ız ı amın ır c ı 
vlane a "bu. r::tşanki ıker dae dçag d." dili olarak olgun bir hale gel- E- R • A R İ 1 F E R E görmek için her gün pazarlık 

gı ı u e ızı avet e ı- · 1 p kl d için de 15/12/ 930 tarihinde 190 

Bugün E L H A M R A Sinemasında 
Dilnyanın en şayanı hayret ifrik t:norıı 

JAN KIEPURA 
BRIGITit: 1 IELM ile beraber temsil ettikleri 
COŞKUN BELDE 

Harikultdc filmindeki gilzel şarkıları, nefis musiki parçalın 
herke•i celbetmektedlr. 

1 T h k leli~! mışt r. ara sa anmalı ır, ya- L • • M y R . yor ar. am er es ge 6 za- rınm falı .. 1 . lira teminat akçesile beraber le-. kı . re ma, yarının gun en - • U J -
man evın zı nışanhsını davet- ğru t f d·ı l'di M A _ B R O F K_ 1 vazım müdürlüg-üne müracaat-

Bugün saat 10,45 de tenzlllılı matine 
................................ •••••• iıl 

. . u na asarru e ı me ı r. 
lilere ve bu arada dıger kıza da D l"d' k" damlad A_ R •. MIU T ._N 1 FAK lan. 
t kd" d' h lb k" d 1. ememe ı ır ı, an 
a ım e ıyor, a u ı avet ı ne çık Da ı d ··1 kt - • 1 B R • • G Y • k b . id. ar. m a an go çı ıgı-

1 

* • • 
ız unu ış ınce şaşırıyor ve d ı d t t lk' d" A F y O N • F A R A Eminönü Beldiye tubesi mü-

k d
. . _ nı, uygu u ec a e ın e ıyor. 

onun en ı nısanlısı oldugunu G b beğ d'-· · ·ıı 1 . lll G du··rıu··g-u··nde Malı t d 'dd' d' '. ar ın en ıgımız mı et e:ı, y E . F f A N S A n: mu paşa a 
ı ıa e ıyor, nıhayet pek zah- b" · t k"' d b ak , - Rastıkçı sok - b d t 
met cekmeksizin hakikat mey- _ ızım basadsız~a hoşe e dır l t~- 9 V • • F R 1 •• K . . agı ~şm . a mevcu 
d • . . gımrz u enn ayat um e erı- 1 /,. R. K A Yf A s•' L 1 A eskı. belediye _kulubesı ankazr 

ana çıkıyor, ıkı taraf ta Rum . k 11 kull t tb'k d . . ·ı . , hedim ve nakıl masrafı alıcıya d l"k l .. .. 11 nı u ana ana, a ı e e ı .,. E R f K .• Ş A K1A 
b~ 1 an.ısının ;:ıstune çtu .a.n_ıı> ede bolluğa enşmişlerdir. •I 1 . 1 ait olmak yüzere pazarlık sure-

r temız pata _ıvorlar:. ki nış~ Biz de ata yoluna dönelim. bllmect-,. _ J:ıin h11l.'edllmlş tile satılacağından almak iste-
n~ da dbozu~dugunu soylemeyı Biz de bu duygulu sözleri kulla şekil yenlerin ihale günü olan15/ 12/ 
zaıt ad edenm. nalım, tatbik edelim? Bolluğa 1 l! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 930 pazartesi günü saat 14 te 

Bu vak'ayı çifte nişan me- ancak böyle erii}eceğiz. Cümhu- ı• 1-1 ·-I ı• _I_ i!!I daire encümeninde hazır bulun-
raklılarına bilhassa arzediyo- riyetin de teşvikile ve yardunile •• 

1 1
_ .I_ maları ilan olunur. 

rum, eğer bövle bir şey yapar- çabukrefah yüzü göreceğiz. ı ·.·.ı--1~. -=· --- - --- -
larea: Nizamettin Ati _ _ ___ Dr. A. Kufi el 

ı - Erkek kardeşi olanlarla Mektepliler müsabakası: ' '• ı-

ni~-la::~1:yn ayrı şehirler -'"""""§;y~";;"~'t""""""""-"" -.I· • - Cilt, !"rengi, llelsoğukluğu ve 
ademi iktidar muayene v" elektrik 
tedavlhanesi. Karakov llörekçi fırını 

ittisalinde No. 34 den, hiç değilse ayrı ayn semt- - ~ • • __ = _ 
terden seçmeli. 83 üncü haftanın beşinciliğini • • _ 

3 - Bir ziyafete, davetli olan 
!arın isimlerini öğrenmeden git 
memeli. 

Fakirizm! 
Dün gazetede arkadaşlarla 

birlikte oturuyorduk. Herkes ö
nündeki gazeteyi kanştınyordu. 
İçimizden biri gülerek deki ki : 

kazanan Galatasaray lisesi tale 
besinden 118 numaralı İlhami ı • • 

Yeni neşriyat 
- TÜRKSPOR 

Esat Beyin yazısı şudur: ıı ·ı·-
Haftanhı en mühim haberini ~!ı:; ;Jcıkii biımecwml:ı GLizellik Kraliçeleri nasıl spor 

"M. Musolini" nin beyanatı teş- Soldan sağa ve yukardan a§ağı yapıyorlar? 
kil ediyor. ı - Remil (3). İhtiyar (2). Bu hafta da güzel resim ve 

İtalya Başvekili Türk meb- l ş d (3) 2 - yi (3). art e atı . kı y metli yazılarla çıkan Tütk 
us.lan kabul ederek memleketi- 3 _Nota (2). Kirli (3). Şart sporda bilhassa bu yazıyı oku
mızle İtalya aras~da mevcut edatı (2). 
dostlukt~n bahsettı,. v.e ~eyana- 4- Kırmızı (2). İsyan eden yun. Gtizcllik Kraliçemizin spor 
tını şu cumlelerle bıtırdı: (3) Genişlik ( 2) kıyafe cik ve digcr sporcu gii-

"İstikbal iki memleketin ik- s'- Pilavın suİusu (4). Koku zellerlc beraber en son resim-

1 Tiyatro -Sinema 1 
İs. B. Darülbedayi 

temslllerl 
Bugün matine 

lSTAftBUl Bru.DIUSlsaaı 21,30 da 

~ ~ ~~ 
ve suvare 

saat 15,SO da 
Geçti Bolu-
nun pazarı ... 
komedi Sperde 
\ azanlar: B. de 
Flo:s ve de 

il il Croisset 
Naki edenler: 

11111111 
Bedia H. ve 

Vufi 
Rıza Bey 

Kadıhöy Surcyya Sineması 
AŞK VALS 1 

Vllli Viriç tarafından sesli şarkılı film 

TORK AKADEMi 
TiYATROSU 

- Şehzade başına biri gelmiş 
fakirizm hünerleri yapıyormuş, 
ne dersiniz? arkadaşlardan Hi
Mil. hemen atıldı ... 

tisad1 ve siyasi sahada birlikte lu bir nebat (4). !erini orada bulacaksıııız. 
y~pacağı işle.r. var~ır,~özleri- 6 - Mesih (3). Garaz (3). Bu y ıııda ıı ba~ka h~iıcrkr, T A T 
1:1~~ ~a~~nda fi~ıY_at,~ ıntı~al et- 7 - Kedi (4). Geçmiş gün- fıkralar, spor tefr i kaları ve be- • • • 

- Aman o hünere para veri
yorlarsa müracaat edeyim, faki
rizmde bana cıkışacak kimse 
yoktur, bir çayla geçirdiğim gü-
ler var! FELEK 

sun .. diye veriyor! .. 

tıgını goreceksınız. dedı. !er ( 4). Şebzıtdebaşı " Hillll ,, tiyat-
Avrupa matbuatı bunu muh- 8 _ Duman lekesi (2). Ya- dava lik maçı seyretmek için rosunda 16 kllnunuevvel Salı ak· 

t~lif 5ekillerde tefsir etmekte- rım (3). Kırmızı ( 2). kupon ,.e oaire. şamı aaat 9 da ilk temsil: ı 
dırler. 9-Nota ( 2). Valide (3) No- Teessür ve taziyet Ercüment Bebzadın " Yolcu ,, 

Bu beyanat hemen hemen ( ) ismindeki fanıazl muzikalı, 2 · 
ta 2 İlk hanım doktorlarımızdan k~m~u d~~ilece~ iki devleti_n_s.a 10 _· Ben deg- il, 0 değil (3). "Eşber ,,in saray faslı, 3 

k t Nahide Edip hanımın vefatı mü 
mımıyetını ta vıye e mesı ıtı- Tavlataşı (3) Ertuğrul Sadettlnin " Bravo 

Bugün • 
MAJIK 

SINEMASINDA 
GARP CEPHESi 

4 pi y:ıdcler 
Tamamile FR:\\S!/,(' \ sözlu 
llAvet:u: Sözlii iki kı!'nn komik 

MAURICE 
CHEVALIER 

Pek yakında 

PARAMOUNT Rt:\'OSÜ 
ilminde tekrar arzı endam edecekti 

1 

ETUAL sinemasında 1 
LEON MATllOT ve 
SIMO~E V\CDRY 

carafın<lıın temsil edilen 

PEMBE KÖŞKÜN 
ESRARI 

Fran oı1.ca siızl lı filmi kemali 
muvaffakiyetk devam edı
yor. 

Matineler birden itibaren -

Gülhane müsamereleri 
Eğer, hizmeti bu hizmetkar

lar böyle kabul ediyorlarsa, aşk 
olsun onlara! .• 

barile çok mu.· himdir. 11 _Ben ( 3·). Rabıt edatı (3) nasebetile tıp talebe cemiyeti RejisOr ,, isimli groteski, " 
B d İ tarafından g t · .. d · Gu'"lhane hastahaneSi'nin seııe· unun aynı zaman a smet aze emıze gon en- Hayri muhittinin "Ateş içinae,, 

Paşa hükumetinin sulhperver bariz bir delil olarak ta göstere- len bir mektupta beyanı teessür facıası. Her salı: gece" Umuma., lik müsamerelerinin dördüncü· 
siyasetinin isabetini _gösteren b~l!riz. ve taziyet edilmektedir. tier perşembe 3 te "Talebeye., sü pazar günü inikat edecekti;:;_ 

- - -·----- dim. . bir: -ınanı hatırlamıyorum! Ve.. ne- Bütün hususiyetlerini, kendi Dedirtecek olan bu hep bıf' 
Deyince, - Oooo !..... şe, çılgınlık, laubali kayıtsızlığı benlik ve hüviyetlerini ortaya den söyleyiş bize adeta dünY~· 
- Haydi... Çekmekten kendisini alama- mız adeta sari idi. Salondaki ya- saçıp döktüler. Kendi kendile- nın en mükemmel ve seçi~~ış 
Diye Şefiği de kargatulumba dı. Hepi?'iz! ayn ayrı ~.anıyor. hancılar ve artistler de hep bir- rine ve kendileri gibilerle kal- bir koro hey'etinin söyleyışııı-

1 
ederek otomobile aldılar. Za- Fakat, hıç. bır zaman .. boy le. t~- den bize uymağa mecbur oldu dıkları zaman öyle tatlı, öyle iç den farksız geliyordu. Caz ar· 
valh Şefik, pumuzu bır arada gormemıştı. !ar. Ve bir evin, bir ailenin ta- li ve hoş oluyorlar ki .. Her şey tistılerinin nefesleri kesi.liY0

''. 

ı - Yahu, Nazan küplere bine- Hem de ne haldeydik. J?aha, nışığı çocuklar gibi her türlü den önce ölçüsüz bir samimiyet kolları yoruluyor, fakat, bız _b
0

• 

cek... kapıd.an içeriye . girer gırmez yabancı.Iık, sakınganlık hisleri- leri var. Bunu ne sahnede, ne yuna b~rer şampany~ kad;h~~ 
Etem JZZET - Daha ilk geceden beni bı- Jale ıle Nusret ıçerden taşan ni atarak göğüs göğüse dudak masalarda ve ne de bar locasın- zatıp bır vals veya hır tan.,0 e· 

. . . raktı gitti .. Diyecek!. val_s'~n coşgun. ahengine ~endi- dudağa, kucak kucağa v~ripGar da ~~rmeye imkan yok. ~ğer i~mini bağı~ıyord~k. ~.~.g~~ıı 
Dıyor, hep bırden: tırt... - Vallahi benimle kavga e- lerını kaptırdılar ve k~:ıdo~daı denbarı inletiyor boyuna şam- Şefıgın ısraraı ve.. Nenma- nın çılglınlıgını, laubalılıg'.~1 '.. 11 
- Ha:y. .. !fay ... Gideriz .. : .. F.~kat, Tok~tlı.l'.andan ~ı~ış _ta der.. oynamaya başladılar. Otekı.ler · panya patlatıyorduk. Hele ora nm: . . .. yıtsızhğını doğrusu ömruı:ı,~ . 

. Se~lerı _YUkselıyor_?u. Galıba, omur oldu. Yırmı otuz k~şı bır- Diye, sağına soluna söylenip de açlıktan kurtulan kıtlık duş- daki iki Amerikalı: - Kuzum kocalarımız hızı ol sonuna kadar unutamıyac~g de 
yıne ıçlerın_de .en ~aglam kafalı den kapıya yığılınca Şefık: du::uyordu. İçimden: manian gibi salon;ı adeta hü- _ Bütün ömriimüzde bir bu düııecelder ... Artık gidelim... Fakat, bu gece yine paşa ıle 1, 

henle Tahsındik kı, -. Ne oluY_or?... . . . _Aptal.. Sen onu bırakma- cum ettiler. İçerde beş on kişi gece yaşıyoruz... Diye aık:ide bir söylenı:nesi zor il~ defa aramızı jyiC;e açtı. ~~r. 
- Ne yapıy~rsun~~ . kuzum. -· D~.Y~ gelmış. Bızımkıler Şefı- dm, 0 seni bıraktı. Yukarıya çı- ancak vardı. Localar da pek ten Dedikçe, laması olmasaydı, belkı de er- hıç farkında degı!dım. l{ı 

3 Ga~denba~a ~ıdecegı!lız yere gı gorunce,. kaydın da, odana bakaydın.... ha idi. _ Garson, şampanya . .. tesi günü ?ğıleye kadar bura- yaptığını, neo!~ug1;1nu nası~fı. 
gahba polıs karakolunu boyla- - . Haydı damat bey .sen de... Dedim ve .. Cavidanla uzun u Muzik susmak üzere idi. Biz, Diye haykırıyorlar, sahiden dan çıkacagımız yoktu. pıl dığıını da bılmıy~rum.en sıı 
vacak~ınız.. . . Dıye tutturdular. Şefık: . zun göz göze kaldık. Paşanın kapıdan içeriye bölye boşah ve bu geceden sonrası yokmuş gi- Hele vals ve tangoda cazla tekrar Tokatlıyana donerk der 

Dedık. Şekıp te bıraz akıllı . - Yapmayın canım.. Mısa- da benim böyle cümbür camaat riru;e tekrar bütün hızı ile · ha- bi kendilerini tamamiıJ.e çılgın- beraber salonu dolduranların ba~. oluyordu. Anlaşlan Gar To· 
çıktı: . fırlerımd~n ayıp olur. Nazan'm dedikleri gibi Gardenbara geldi rekete geldi. Salon yıkılacak lığa kaptırmış son vitesle gi- hep birden söylemesi insana öy de uç saat ~adar kalmı~ız. ştı 
1 

-. Doğru .. D~ğ_r1;1 . . Aksi bır da ~aben yok.· ğimden haberi yoktu. Herhalde gibi idi. CaıJbant durmadan ça- diy~rlardı. Bizi~ _de onlardan l~ t~tı bir ba_ş dön~esi ve. ·. Ken k~tlıyan. ~ıraz tenha~ac:ı yi. 
po~ıse ras_dayabılı~~z'.." Sokakta Dıye sızlanıyordu. . salonda fırıl fırıl beni arayacak lıyor, hepimiz durmada~, ~ılıpn aşagı kalır halımız yoktu. . dını kayb.edış verıyordu kı, bu- ~~z, h~pımız, yorgun, .?ı~k;e~eıı 
bagıra çagıra.. Du?~k çala bu . - Oiı:ıaz. · _Olrı:ıaz.. Bız se- tı. Fakat, umurumda bile değil- casına, serhoş.: Kelimesının ıfa Neler yapmadık?. Hele artıst nun zevkı. a~latdamaz. Hem, o r1;1yemıyen, fa~a~, s.u~_k . ize 
kadar kalabalıkla gıdılmez. . . nın ~erefıne. ~?len.~y~ru~... . di. Gardenbara bir fırtına, bir de ettiği mananın bütün husu- kadınlar şampanyaya gözlerini sı_ral":rda ıhtı~~l yabancı ve sa bırer hayalet f!ıbı . bırı~;~ıir::. İ 

Dedi, kestirme kapıcıya ses· Dıye, $efıgın b_utun ıtırazlan sağnak gibi girdik. Kapıcı Arap siyetile dans ediyorduk. Öm- doyurduktan sonra ne çapkın, kın bır kulak ıçın: .. .. t~ıtuna tutuna ıçerıye gı Jat1 
lendi: . .. . na aldırmadıl~r bıle, kapıcı: t~ şaşırdı ve.. Beyaz dişlerini rümde bukadar laubali.'. taşgm görülmemiş numaralar yapma- - Aman bu ne havra gurul · şın farkında olanlar ~:e~i) 

- Bıze dort bes otomobıl ge· - Otomobıller hazır efen- gostererek uzun, hayret dolu kayıtsız ve serhoş oldugum za- dılar. tüsü. . . (Bıt 

! 

" 
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• 
" Usrt~ .. l!ııydııl şıı kısı " Altt.ı .. Uii ... ;i r.ıpsodi 

ı .. K.-si;~~~ ~··lı~lı~;i"eri] 
1 *. -1;-;ilizle: Viyanada 

İngiliz sermayedarları Viya
nada film sanayiini ihya içiıı 
Avusturyalı erbabı sanatle pa. 
zarlıktadrr. 

• * * 
Almanyada film 

1930 senesinin ilk yedi ay, 
zarfında Almanya 150 milyo~ 
franklık film ihraç etmiştir v• 
buna mukabil 24 milyon frank 
lık film ithal etmiştir. 

* * * Greta garbo 
Greta Garıbo Metro Goldvin 

hesabına Alfons Dode'nin Safo 
piye9ini çevirecektir. 



t 
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Darülbedayi aleyhindeki 
dava dün görüldü .. 

~elimi izzet Bey şair mi, değil mi? 

'.\tluJY IIT ClJMA 12 KANUNUEVVEi. 1930 _, 
- . - ~ 

Mücadele haftası Tayyare piyangosu 
(Başı birinci sahifede) 

Türk Yunan! Mahkemelerd;1 

rile Almanyada 33, Fransada 

Dünkü keşidenin talilileri kimler, 34• Beiçikada 37• lsveçte 38• 
Norveçte 41, lııviçrede 52, Da-

l~lafı ilk kıraatte ~Ç-o_c_u_k_e_z_e_Jl 
tasdik edildi --

No. 
1009 
2249 
2069 
.l27b 

l09;ııı 

118~4 

16481 
1963~ 

22tı64 

hangi numaralar kazandı? ~~e~;d~r~!!'. her ay tasar- İkinci kıraatle fırka reis

leri söz alacaklar 

Şoför Mustafa bir 
sene hapis yatacak L. No. L. 70 lira kazananlar _Tasarruf nümayişi 

~9 1%41 29608 44877 Iş Bankası yeniden nikelden 450 
4;;0 

1000 
1000 
4SO 
450 

.'3500 
450 

1000 
+.50 
4SO 

;19288 
40439 
4088~ 4.'iO 
421):,l.j 450 
42900 1000 

4()720 
4~286 

50597 

4:i0 
4:i0 

1000 
450 
450 

217 1211so 296.16 449J7 yapılmış birçok kumbaralar tev Atina, 11 (Hususi) - Yunan Belediye de 1500 Jjra 
~20 12~1:!.5 .1000.'i 44944 zi etmiştir. Dün ilk tasarruf nü- meclisi ınebnsanı, dtin Türk-
~6.l 1.1052 .ın.11'.l -H98: mayişi yapılmış ve beş otomo- Yunan itilafını mtizakere etmiş tazminat verecek 
:y~~ 1·184-1 .llHIO 4' 132 bil tezyin edilerek Taksimden v_e ilk kıraatında ta~dik ~~miş- 1 Azref isminde bir çocuğıJJI 
1195 :~~~ ::~;~~ ;~~ Fatihe kadar bir resmi geçit ya tır. Bu celsede hatıpler .soz .~- dikkatsızlığı yüzünden ölürniil11 

1223 14:.!43 ;11 ııı:ı .ı;494' pmıştır. Otomobillere muzika n:ıamış_la_r yalnız ~ırka reı~ler_ı ı- sebebiyet veren Şehremaneti ştı 
1224 H5<H .ıı:ıt.ı<ı 4:ibbfı konmuş ve tasarruf hakkında sımler!nı kaydettırmekle ı_ktıf~ förü Mustafa hakkında Ağırct· 
:~~~ :r;;~ .ıı.ıxl 1~~;~ muhtelif lavhalar talik edilmiş- eylemı~erd!!"· .. F~r~~f re~~~enl za mahkemesi dün kararını ver· 

27193 ~50 50816 +50 
ı;ıı 8 1s402 :~:~~~ +u7;Jb tir. Bu meyanda İş Bankasının ~=~!e!U:are:C~i ~!~!s~~d~ 1::z miş_tir. ~f~r Mustafa Ş_ehree~~: 
1421 J:io04 .119:;3 4~128 kumbaraları da zarif bir şekilde alacaklar ve noktai nazarlarını ~c:_~ıne aıt bır kam_yo~u ıclar_ 

0 

Darülbedayi mecmuasında Reis, mauıun Vasfi Rıza B.e 27996 4;;0 51267 10000 
çıkan bir yazıdan dolayı, mez- bir diyeceği olup olmadığını 31808 20000 5153h 450 

:~~ 15tı7Q .3199;1 -1722~ göze çarpmakta idi. dermeyan eyleyeceklerdir. 0 iç tıgı sırada Azref ısmınde bır çı· 
"v !6004 .112.ıs 47428 Dün aks.am müderris Niza- · d y cuk kamyon k asıl 1721 lb4ll ;ı,1291 +7~71 tıma a unan basvekili ile hari • un ar ·asına .. 

· +·, .. -. 8 mettin B. radyoda ilk konferan- ' Ş f" M t f - .,(il" 1987 l bt.>28 '.l2-l-48 ., ciye nazırı söz alarak hatiplere Y?,~· .. o or us a a, çocugu " ~ 
215<• 10752 .ı~~:;ı 4803b sını vermiştir. Yeniden. alınan cevap vereceklerdir. dugu halde kamyonu durdurJ11 

kur mecmua aleyhinde ,air Ha- ııornıaıı üzerine aktör Vasfi B. : 32450 450 52982 ;ı!~ 
lit Fahri B. tarafından açılan - _Ahmet _Hi~~yet Bey, ~i.ı- 35905 450 ~5478 
t J · · · d kk t S J I t H 36288 4.50 55785 +50 
ı a~al".i im 2 ıncı cez~da evam n: Sı Be alını. zdze v~ ludseuk- .1<121 ı 1000 ~0042 450 

22.'i.J 16784 .125~ .ı.ıı<l'l8 tedbirler sayesinde birçok yer- yor ve çok geçmeden Azref çır 
~~~ :~~~~ ;J~h24 ~~~ lerden konferans dinlenmistir. Posta, telgraf Nafıaya cuk, kamyondan dü~üp tekerle~ 
2829 171!1.'i ,l2(J:J7 48tıl 1 12 kanunuevvel cuma günü ••ha· ler altında kalryor. 

18202 .129.55 h~~clan ıs kanunuevvel per,embe g1 raptedilecek Şoför Mustafayı Aub-ırceıa 
2907 ıs.ınn .l.11,lJ .11'650 nu ak~ı'.'8 lua!'-r. (Milli taıarruf ANKARA 11 (T lef l )- 30 

edılmı<; ve Kemal Salıh Ahmet yın uat ey erın e şaır o 
Hiday~t ve Lütfü eByl~r şahit- !arını bil~iyor mu? de~iftir. 150 lira k11zananlar 
olarak dinlenilmiş!erdir. Buna Hı~aJ'.et Bey şoyle mu- 45 ı 1.304 26921 44-040 

kabele etmıştır: 78 ı 1377 27093 45267 2934 .,., .l.J247 48896 hafta11) ılan e<lil1n1ıtr. , e on a mahkemesi, bir sene hapse, 
.1109 J87<ı3 ;132o:ı 48935 Bu hafta zarfında bütün lstanbul Posta ve telgraf umurunun ısla lira cezaya ve Şehremanetini d_r Şahitler, "H. F." imzasımn - Hüseyin Suat Bey münek '.'87 11422 27384 45620 

Halit Fahri Beye ait olması ih- kitlikten Selami İzzet Bey de ~34 11434- 27648 4{;174 ~~~~ : ~i~~ ::;ı~~~ 1:g~ ve Türkiye alıaliıi tasarruf etmeğe hına ait layiha yakında Büyiik Azref çocuğun ailesine 1500 Iı· 
timali çok kuvvetli olduğun siirden çoktan vaz geçtiler. .wı ı 1486 28109 46192 
ö 1 i le · k"- azııd . M hk E - l S d . 1107 12168 28578 46369 

.1479 1'11.58 .ı ı•ı.ıtı +'1~36 davet olunur. Millet Meclisine gönderilecek- ra tazminat itasına mahkutıl et· 
Jol8 192.15 .ı o ,4 49:'41 T Radfyodha!-~onferanslar tir. Layihaların münderecatı miştir. s yem ı r ve tanıı: ... y a a eme rtugru a ettın 1 ı65 12241 28844 46648 

'ıahııedilen şair münekkidin ba~ Beyin şahit olarak celbi için mu 1189 12485 28898 46745 • ' ~i konfenınılar Yerilir. Konferanalarm . . - a ınu .te 1 ve a et enn Tramvay şirketi 2000 Jjr8 
3"97 19J63 J-!-ı.'l7 +9"88 aaarru ,._1 zarfında Radyoda,. hakkmd h l'f k~l 1 • 

<a biri olamıyacatı kanaatinı hakemeyi 8 Kanunusanive tehir 1284 12792 30356 47134 4134 19402 35019 kimler laralmdan ve ııe zaman ve'l'ile ıhtıEas şubelerınin ayrı ayrı nok • fü! :~; g;~~ ~;~ c~ii ataiıdalıi cetvelde görülmekte-!· tai nazarları sorulmuş ve lazım tazmınat verecek 'Zhar etmi,lerdir. etmiştir. 1+73 13713 31146 47139 
2537 13()99 01344 47379 4482 19502 35459 50431 dn-Seı· 

5 8 
gelen izahat alınmıştır. Maide ismin,le bir çocuğ~ 

Beşiktaş yangını lf Poliste J 
Leon ef. nin elmasla 

· ııtifade edilememiş, ancak etraf 

(Bap birinci sahifede) 

ıaki binalarla meıgul olunarak n meydana çıktı 
~nlarm pek muhakkak olan yan- Geçenlerde Leon Ef. isminde 
rn!lk.tehlikelerlnin önüne geçil- birinimücevh~rat mağazasını so 
rnışbr. .. . yan hırsızlar garip tesadüf neti 

Atet tev~~u ediyor .. cesi meydana çıkmışlardır. Ga-
Ateş pek sür atle tevessu et- !atada, Topçular caddesinde bir 

miş Ebülhüdamm konağı deni- otel vardır: Selanik oteli. Albn 
len binanın tütün deposu ittihaz da gazinosu da vardır: Dobrüc 
edilen .kısmı ile ikametgah itti- birahanesi. 
-ıaz edilen kısımlar, karşısında- Otel sahibi Mehmet Ef. ge
ki su nazırı Rızapaşanln konağı/ çenlerde çırağı Aliyi evine gön 
ıamamen, bir sokak aşırı olan dermiş Ali evde kimseyi bula
ve Ebülhüda tekke&i denilen ve mamış, konsolu açmış, içinde 
Ebiilhüdaıun damadı Bahaettin bulduğu elmasları almış ve bit
Beye ait olan tekke kısmen yan t~bi ?tele dönmemiş. _ İzmite 
mıştır. Diğer bazı binalarda sıç gıtmış, az sonra hırsızlıgın far
rayan kıvılcımlardan ateş almış k~a varılmış, iş polise . akset
lar i.e de itfaiyenin gayreti sa- mış, hırsız çırakta İzmıtte ya
vesinde sandürUimü,ıerdir. yan kalanarak elmaslar el~nde~ a~~ 
im nihayet ııut 21 de tamamen mış, fakat bunlar te~ln_k ed.~ldı~ı 
öndürUlmU b 1 rd zaman Leon Efendının dukka-

s y t deu unuyo __ ~· '"d lnmdan aşırılan mücevherler ol-
angııun vam ettigı m.? - duğu anlaşılmış. Mehmet Ef. 

det zarfında.~ksaray Ortakoy, sorguya çekilyor ve bu iştıe ka
Bebek - Emınönö tramvayları marot Mustafa isminde biri ile 
islememiştir. . • . . beraber olduğu anlaşılıyor. İki-

Yanan depo kimın ıdı? si de tevkif edilmişlerdir. 
Yaptığımız tahkikata naza- z JJ b' k 

ran yanan depo tütüncü Salim ava ı ır oca 
Nuri Beyin tahtı i.;ticanndadır. Çatalcada bir vazifede bulu-. 

Almanyada bulunan Salim nan Yakup Efendi, dün gece Ka 
Nuri Bey 15-20 gün evvel av- s~paşad":ki ~l-'..ın pederinin~
det etmiş, beş altı gün evvel d-t vıne g~lmiş!. m~~h!! karısını hır 
~ütün inhisarına müracaatla tü- başkasıle gormuştur. 
tünlerini itleteceğini söylemi. "Ru vuiyet karşısında kendini 
ve deposunun açılmasına müsa- kaybeden Yakup Efen?i derhal 

d alın t 4 5 ·· d be · ı bıça~ını çekerek karısıle konu-a e ış ır. - gun en rı Al' · ·· · 1 d l · . d 5-lO şan ının uzerıne atı mıştır. 
epo açı mış ve ıçın e a- Yakup Efendi; ilk hamlede 

mele çalışmıya aşlamıştır. bıçağı Alinin boğazına sapla-
Y ~ın depo kapandıktan mıştır. Ağır surette yaralanan 

tam. bi~ buçuk saat sonra zuhur , Ali Beyoğlu hastanesine kaldı-
etmıştır. nlmış Yakup yakalanmıştır. 

Tütünler merhwıdu B" .·' kt'" k l · 
Salim N · B d" 1• ıı a or aş ı s.:re mış un ey un poıs · 

trordüncü şubesine müracaatla ı Galata~?- Ka~akuş ha~ında o-
Almanyaya gitmek üzere pasa- turan akt_or Fa!~ Efendı; aşka 
port almıştır. Fakat dün Alma- r;elerek hır el sılah ~trnıştır. Fa 
nyaya hareket edip etmediği ık Ef. hakkında takıbat yapıl-

a! • d - 'idi D d k' .. mıştır. m um egı r. epo a ı tu-
tünlerin merhum ve aynca si
gortalı olduğu, binanın sigorta
sız olduğu anlaşılmıştır. Tahki

·•. '''' . ' 
Zilede feci bir 

infilak 

4537 19766 35504 50668 un ırrı ey cuma ı2 Muallim· P ta t l af "d' · • ' - · · diJI! ~0807 Kizan Nami Bey cumarteai' ıa M" : . os ve e gr mu ınyeti- çıgneyen vatmaıı Tahırın 
4597 19957 35794 v derriı Münir Bey pazar ı4 MÖde..,i;I nın Nafıaya raptı mukaO"erdir. Ağırcezada muhakemesi iıt!8İ 
~~ ~1! ~~~~ 50867 Şükrü Bey pazarteoi ıs, 'Müderri.ı Buna Dahiliye Vekaleti de mu- edilmiş ve Tahirin bir sene )laf"' 
4773 20239 36665 ~:m ~~~i_!"ducli~i 8

8
ey .. ı. ı6, Gazeteci vafakat etmektedir. sile, kendisinden :ıo lira ağır 

J3 ~0481 153 u._ n • SU'tunlıa 17, Banka S JA f }"k d J • kdt 1 1e"ı :
32 20577 

3637~~ 01 müdürü Ferit Bey Pertembe ı8 kana ey ap e a etze e erıne na . ceza a ınmasına karat .1, 51705 nuevvel. d rilmiş ve mal mes'ulu·· sıfatı 
4959 •o-67 37088 52086 yar o 2<Jğ42 Tayyare ile Propaganda . ım Tramvay kumpanyasıda zoO 
~~;~ 20900 ~;~~: ~~:: Tasarruf hafta11 zarfında Milli•· İzmir, 11 (A.A) - Seylap fe lira tazminat itasına mahklıt11 
5+23 21285 37358 52235 h1Bt •e taaamıfcemiyeti umdelmi tay laketzedeleri için şehrimiz Hili olmuştur. 
5461 21451 37359 5229ı y~erle atıla~ktır. lıtıınbul ahaliai· liahmeri tarafından çamaşır ve -------
5512 :!1481 37390 52393 :i:..':.. umdelerı alıp okumalan rica· eşya karnilen tevzi edilmiştir. Siğara kağıdı kaçakçılığı 
~~ ~:~= ~~~ ~~~~~ ~•tasaray, Darülfünun ve Türk Y_eniden yapılacak ve tamire- Tahtakalede Mehmet ismiıı·. 
6500 22037 88151 527ıı2 ocagı ııalonlannda halka yerli malLın dılecekler hakkında kat'i mald de bir kahvecinin evinde iltİ ~1 

65<17 22248 88247 52769 rii::Z::f halıkmda konferanılar ve- mat şudur: N~fsi İzmiroe yeni lo kaçak tütün, 16 defter sigar~ 
6~7 22384 38007 52787 Taaarruf h kkı d 1• h 1 den.Yapılması ıcap eden ye.tmiş kağıdı bulunmuştur. Sigara ~' 
i046 22481 38980 53186 Şelıri •. n ~ av. a ar evdır. Bunlardan kırkının ınşa- ğıtlarınm üzerindeki isimde ıı·. 
7088 22701 J8980 53265 n umumı yerlerıne ıunencli- abna baş! t H' nd ~-
7147 22913 39001 53285 fer, tramvay iıtuyonlan ;e vapur ;1 .• • ~nmış ır. ıtamı a rap harflerile "Halep sigara 
:729 ~J250 39064 5;~445 ke~el~~· lokanta, gazino, tiyatro ve mutebakısı yapıla~8;k~_r. Karşı- ğıdı,, yazılıdır. 
7~81 23.3134 39119 53532 lllll"e gıbi ~&hallere milli iktıaat ve ta yakada 6 ve Seydıkoyunde 11 Ttitün muhafza idaresi soıı 
~ 2J:03 39251 53749 aarruf cemıyeti tarafından tertip oln- hanenin yeniden inşaatına baş- zamanlarda bu cins kauıd111 

8117 23859 $336 53830 nan livhalar uılrnııtır 1 tır B d 1 · · b 8~ 
241

-,.
4 

· Sinemalarda · . . . anmış · omova a yapı acak memleketımıze kaçak olar 
=~ 

24272 
~;~f: ~~~ a-öıterilecelrtir. tuarrufa aıt filimler 100 evdir. Keşifleri yapılmış- fazla P'lrdiğini öğrenmiştir. 

8853 24294 39849 , 4662 Vitrin müaabakaaı ~ır. Bir ka~-~üne kadar nısfının Bu k~ğıtlarm Suriye hudd~; 
9006 94561 40113 54679 Tuamıf hııftumda lıtıını..ı mai• mşaatına ..,_lanacllktır. Bu.in- dundan buralara kadar gel!~ 
9255 241>78 40536 54682 zaları araıında bir güzel vitrin müaa ıtıatm hitamından sonra dıger anlqtlıyor. Halep sigara kagı· 
9449 2493i' 40905 54765 bakası ~çı_lacaktır. Bu mü1Bbakaya, nısfına da başlanacaktır. Muhta dmın en ziyade Karadeniz ~t 
6478 25080 40908 54842 lı:herkeı'a'~~.ı. edelrllir. Vitrin "!*Hba cı tamir 600 hanenin bir kımu birlerinde satıldığı söyleniyor· 
9580 25182 40958 54850 aaı KBnunaenel c11111Brteaı aaba • "rllınl bl k Ş 
•J584 253ô5 40998 54922 hından 18 lı:hunuevel ııerı be .. - tamır etti •ve r ısınınuı eker konferansı 
<J717 '.:!5424 41386 55009 nü alqamına Jaıdu. devam ::'eceı.~ ketlf defterleri U:ı:erlne sahiple- O şe-
1J:18 25782 41460 .55547 • Vitrin mü .. lıakuını lıtanbul Mil: rl taraf~dan yaptınlmak tizere BR K&EL, 10 A.A. -:-1<3yı 
9732 25905 -!l 579 55732 11 ktıaat ve tuarruf cemiyeti idare e- bedellen verllmlştlr. Badema iter konferansında Amerı 11 
9871 26000 41801 55836 det-. Hallon. mü .. balıaya iıtirak ede- fel§ketin sebeplerine mhli ola- temsil eden murahhaslar geÇ·~-

10059 26119 41954 .i6131 ~:ı"ı;~ ;eYl•i t_a•~.-k.üze- cak eııaslı tedbirler belediye ta- sene fazla miktarda şeker istı 0 
100 lira kazananlar :~:~ ~:~~: :;~~ ~~i~~ cı,,., ' ynca hır Jün heyeti Yar rafmdan ittihaz olunmuş ve tıe· aal etmiş olan memleketleriıı b 1 

~68 ı 14% ;ıı.ıı ı 45024 102'28 26:l23 42073 56929 Türk malım en güeı surette vitri- hlr meclisince tasdika iktiran seneye ait istihsal mik!ar~ 
843 ı lb08 :31625 45242 10541 26575 42224 5:086 n! koy•nla.rın birinci :re ikincioiae mü eder etmez ameliyata başlanıl- mevcut mallan ve iEtoklanrıll ·• 

ı J.57 12123 ;)180() 46078 106.50 26817 42.105 .57124 ~t v~ ~pi~ venlecektir. Dic•- mak üzere heyeti fenniye tara- zaran muayyen bir nisbct cla111 

ı 178 ı.1098 :ıı856 463:16 10792 26873 42;!70 57261 ::.:e,:ı,";'.k~.!:·~e:!~:~:!:'C:kı'!:ir ~.111.?~ muf~ssal rapo~ m~~Uae l~de eksil~~lerini ve bu ~sı~ı 
ıı:,'8181 ı.1:01 .J3~908137 46~52 10811 ~7114627 42~ 55808/181 Müaabaka nas 1 1 k" . onumuzdeki cumarte!!I gUnu tev !un 5 sene muddetle tatb:l<l 

14'll6 ._ 46683 11030 ~ 427uo - ı o aca . d' l A-•· klif . l d" 
2039 ı 5019 J2u.50 46800 11085 27214 42818 58257 latanbul ahaliıi en glizel vitrini ı o uııe ....... br · te etmış er ır. . 
2294 15<ı05 .)2250 47422 11167 27385 43171 58460 ıeçnıeğe ılııvet olunnr. H .. ittir.ı... Pul müsabakası Amerika ve lngi!tere 
2.11 ~ 1 S859 3:?J70 47536 11159 2786@ 43204 59014 den -tazanın vitrininde 0 mafua· / 
'..!ö43 ı b428 32501 47949 11301 2795!1 43324 59068 nın iıtinlı: ettiiine dair bir )bha var Posta müdüriyet umumiyeııin WASHİNGTON, 11 A.A: 9t 
2967 16908 :12762 48215 11314 28088 43J75 59161 dır .. ~u lbha (J~tanbul te1Brruf cemi de reuamlar arasında açılacak Bahri harekat müdürii ~ıııır~· 
;1184 18136 ,JJj4S .J.8238 11356 28097 44281 59272 ).eti ıdtrre heyeti) kaydını haizdir. olan pul müııabakaıı hakkında Fratt, mümessiller meclisı b9.~ 
;J283 18225 33589 48478 ::1~ :8

85
11: ~~ 59428 d::n.:,uı;:Yr:; dta varlı: ~1~· ~~: latanbul posta baş müdüriyeti- rlye encümeninde 1936 seııed~;I 

:l,!47 18J50 33621 48865 - 59468 ama ıçın "'..rrur h .. bli" kt d İ ·ı ·ı b • · 3 " 
:3461 18837 33939 49134 ı 16i8 29079 44761 .59696 cemiyeti heyetince vuedilınit ı...ıu. ne enuz te gat yo ur. e ngı tere ı e alın bır ıe 1• 
~7'11 18928 34774 49ö73 11978 29102 44781 .19907 ~ ınevcuttu~. Befenilen tek bir 'rft Silah kaçakçılığı tahkikab teııiııi hususunu mutasavver 

0
e· 

.. • ı7 191:!2 34971 49791 12801 t92M 44859 nne halk reyıni verecelıtir. Rey 1M1fU madığını beyan etmiş ve idıır. 
OJl 20~80 ;15-157 441888 12451 29324 +4868 l:!:: ~i~zalarda ~·~~ottur. Paıu- Evvelce gümrükte yapılan si- nin muahede tarafından derP!ş 

4123 './1).\04 35546 50169 azeo-ı!'e ~e ~Mıllı ılıb .. t ve ta- lih kaçakçıbğı hakknıda henüz edilmi 1 fi . 1 içıJI 
<'.2.18 21200 3'667 51442 ~ cemıyeti) ıbarai vardır. tahk"k t ·1ıın 1 dil · · ş? an 1 onun ınşas ·ııe 
~Jl3 21544 .lb042 52713 Küçük sanatlar Tür Ablan .P~nulalann üzerine oku.... 

1
• a ı a e . memıştır .. kongrenın mezuniyet veııt1C:1 

•• 

4-t.31 21439 4lı094 53125 d k ~uo~a!'.,j11~ ve adreı ve imaya-aı TMahkidkdatal dtevbambedilmt kektedir. intizar etmek bulunduğunıı ıl~ 
5ıtı3 '.!1794 36114 s.139~ kle:re inhisar e ece E a_ . "':'"~ ,_ıma1ıt1ır. ua e a a e anunu ve eylemiştir Mt!maileyh pl3•• 
sıos '.!JCJOI 36931 54112 n •Y• vıtrin seçenlere hediyeler .. " l' · · ' di}1 
· ' :.!'2063 

54990 
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kat devam etmektedir. 
• 1. 1 • 

· · • b et sonra ya nız ur te aası lttirak puıulala ta f . . ı· • h · . 1935 konferansına ait istıhZ3 
Mahut Zile isyanında asiler ~o78 24123 .•8.391 55984 tarafından yapılıcaktır.Bu müd i4are '--et· •--"-"d aarru .cemıyati svıçre cum ur reısı -.,t kt d' 

f d kal d h d·ı ;;g93 "25146 .19205 sıo.n . . •. . .. .. . -7 1 ..... nn an taınif edile- 5vo erme e ır. 
tara m arı eye en a t e ı en 

1 11 ~5989 ,;9745 56~85 det,bi.ttıgı ~alde bırçok . k~çuk eektir. BERNE, 11 A.A. - Meclis Ka bolan tayyarecilet 
mermilerden bazıları yumuşak 1 ,Jl :!h 1 so +ıl955 50380 san atları elan memleketımızde- Hediyeler verilecek lec federal müıtepn M. Habel Y A· _,,.. · 

Hayat pahalılığı teşrin 
evvelde de düştü toprağa tesadüf ettiklerinden h812 ~6~+1 41054 50412 ki ecnebi tebaaları yapmaktadır Taı~ ~tic:eeinde lririaci ve ikiısci lun'i 1931 senesi için konfedera v.A~COU':7ER, ~ 1 A-,,,oeJıe 

Ticaret odası teşrinievvel i- patlamıyarak gömülmüş, kal- o9h5 2ıı.ıı2 41092 566ll0 çıb.n ntr•""!e rey ve.-...ıer araııaılıı ayon reisliğine ve umumi müste Teşnnıe~el bıdayetınde " rr 
çin yeni bir "geçim çetceli" ter- mışlardır. ~ 121 21 J85 41129 57310 Emniyeti umumiye müdür- hediye!er v~lecelı:~r. §8!' M. Motta'yı da federal mec- euıes daglarmd_a kaybolınıl~ j! 
tip etmiştir. Bu çetvelde harbi Beçen sene kaleye çıkarılan . o57 ::tı.''13 41329 57358 lüğti tarafmdan küçük san'atla- Hediyelenn te..,.11 eınaunda hedi- r . . elritliıc-' • 'h lan Burke Kadınd ve Martıll . 
ımumiden evvelki hayat §artla- şehir suyu için bir depo yapıl- ~~gı: ~~~~~ !:~~ ~;1:; rm yalnız Türk tebaasına inhisa ~ıeiı::-1'~;:.:::ı:;uıuladaki İlaa ;ı,;:s v .,ıne ıntı ap et- mindeki t~yyarecileri araına~;: 
n ile 1930 teşrinievveli içindeki mağa baılaııdığından hafriyat 8:i62 28294 42020 57821 n hakkında bir talimatname pro Rey pnıulala:ı ı9 ~nuevvel .,,.. İ .' f l k . çin 2 aydan beri uğrasan I{.a r· 
ıerait tetkik ve mukayese edil- esnasuıda topr<1k altında saklı 8782 29080 4·1189 .~7!144 jesi yapılmııttır. Bu talimatna- marteai süniinckn itibaren taınif edi- zmır e l etzedelenne da ve Amerikalr tayyarecıle • 
mektedir. oln mermilerden biri de dışarı- <J.156 ~·ı~:ı; 42483 ~8098 ıne Hariciye Vekaletince muh- ~ecelı ve. a;er~ .';jü~baluı,.., i~tiralı:... yardım den bir haber gelmiştir. B_u 

11
:,. 

Buna nazaran harpten evvel ya çıkarılmış, fakat cahil amele lOl.ll! ;g~~ 425\J2 .58739 telif devletlerle aktedilen muka v:",::'eı:Y:,.:~babyn ~~~ı 0

11duia İ . f ilk tzed 1 . . berde Kadind ile Martiıı'9<1 _ıjJI 
100 k 1 tarafından alelide bir demir par 102~5 411739 50992 

L .. , • • • '__,,.., •taa- zmır e e e erme tevııı ·ı b' k" b' ld iıfllJ' vasatı uruş a geçinebilen 10384 30779 429117 .59149 velat ve muahedelere tevafuk ~ ~ı~ının hangi gün ve nerede he edilmek üzere Bakırkö bez f:ab mamı e ıt ın. ır ha e_~ ·ı 'Je-
bir aile şimdi 1238 kuruşla iaşe çası gibi bir kenara bıralnlınış- 10448 .!0910 43157 59159 edip etmediği tetkik edilmekte- hdıyelennı alma!~ liz'?' geldiii bir dkası Hililiahm ~· ....:... JBSIZ mahallerınde her wrlL bi' 

· · t · d b'l kt d" F tır. 10498 :11152 43685 59510 d' Tal' d afta zarfında ılan edılecelrtir er c ıy~....... k · k hrUrJ1 sını emın e e ı me e ır. a-
6 

, 9 59600 ır. ımatname bun an sonra Vitri .. b k • : 1470 metre hiki kumaş teberrU yec~ ve ıçece ten ~a 111111 
kat son aylarda yapılan tetki- Geçen gün 6-8 ya~arında 2 16611 ''1162 4388 , 97 •7 Hey'eti Vekileye verilecektir. n muaa a aıma ııtarak tmi tir' vazıyette ve Burke'nın naŞ '" 

• k .. k k k · · JOIJOll .11 l 7tı 445~ v v ed ı · d 1 • e ı . ıdıı~ 
kat hayatın ucuzlamakta oldu- ~z ve uç er e çocu . merm~.ın 1, ıı ı 31197 H5~S en .er~n a . .rea erı - yani ba"ında yaşamakta o ·" 

Yan da oynamakta ıken müt 20 mı'Jyon ı· 1 k muka Nerelerde Y•trin maııalıaluıı ·ti ...,__ __ _._ o1aa • • ı bul' " · K ,,bol"'· ij;unu göstermekı..:dir. Son ay- . ~ · • ıra ı • ralı: ede tazat bul duı~ 11 se~ -yetin ·~ ıu lan bildirilmektedır. a, olB 
larda ayni rakam 1214 kurun hış hır tarraka d_uyulmuş, bun- M h b J f h d'l k (Mi •. n rna ar un ıruna be11 zab devlell-'ne"" derin ve bar ·ı . k . in y ..- d k k ah l h 1 h'° arangozlar inti a ı ve e es e ı meyece da llıhıkbs.at Ve tasarruf cemiyeti j_ minnet Ve btirmMJerlni •-Ye t-Lclim tayyareCt en a.~ama • !C y,ııf'' 
tenezzül etmi tir. '.111 or an. a ı eyecan a ,._ et ) -· - k 1 t dd t ta , 

E .bb h 
ş . d. dıse mahallıne koştukları za- Marangoz'-·- cemı. ·ya.: ı'dare Ankara, 11 (A.A) - Devlet re. ey ı cetvelle yarın ilin ede- eylemeli bir vecibe telildd eder. çı mı§ o an mu ea ı 1 ııi-t . . -. ..,.. eektir. Anlı:arada 8afvekil lamet p a cilerin üçünden Teşrinievve t 

tı a aysıye ıvanı man 5 çocuğun fecı ~ı~ halde hey'eti intihabı: pt:zar günü ya- demiryolları için alınacak mal- Tazimat telgraflan Hıuıretlerlne "' hayetinden beri hic bir hııbl 
Etfoba odası haysiyet divanı pa:çalanarak cesetlerının etrafa pılacaktır. zeme hakkında Alman gnıpu i- Taaarruf cemiyeti atideki taziınat Yülıaek nesaretiniz albncla tea.iı o· yoktur 

'lün doktor Neşet Osman Be-ıd~gılmış olduğunu görmüşler - H'JAl" h b l le yapılan 20 milyon liralık mu telıraflarıru çelaniıtir. . . lu~ ve .milli ~yalımızda detim!i! · - ---
yin riyaseti altında Sıhhiye mü dır. ı a ıa ffi6!' a oau kavelenamenin hükumetçe fes- Ankara B .M. M. Reıa! Kazım ".a~ifeler ifa etmı, n ed~elı: ~lan ~ılı Menba suyu satsnJar 
'd' · · d · · k b' A 1 l ld - d · · h · · al h d'lm k .. b 1 d - h k Pata Hazretl_..ne lı ıktıaat ve tasarruf cemıyetı bugun · . ifl ırıyetın e ıçtıma e~_ere ırl me e meşgu .o u.g~n an 90 Hılilıa Il!er cemıyetı kı!f'ık e ı ~ uzere U un ugu. a - Mie11iıi bulunduğunuz milli ikh- birinci yıl dönümünü tes't ederken za Memba sucuları cerrıiyetıfl; 
doktor hakkında muzakerede cukların hareketı gorulmemı' balosu 18 kanunuevV>Cl perşem.- kında bir İstanbul gazetesınde sat ve taıarruf cemiyeti bu..ün birin tı devletlerine en derin ~ükran ve min "d h , . . "h b zarte5

' 

b 1 b k 1 · · t d · f"lAk b ·· ·· k T k 1 · t' d h be t · ıl ~" ·· ·· ·· •· -~ ·- ı · · kd' -· ·ıı· 1 are ey etı ıntı a 1 pa ~ uı;ımuş ve azı arar ar ver- ve .r:1~rmının ne arz a ın ı a e gunu a ıı-amı ur uvaz sa on ın ışar e en a r amamen a- •• .. Y "?num~?".. te~ ıt o;aerel< .. milli n~t e-rınr M~ vo; ta ım etmegı mı ı .. .. , 1 k 
mıstır 1 Ptt>o-• ;ınlaşılamamıştır. larında venlecektir sılsızdlJ' lıunyemızde buyuk ınlnliplar vucude bir borc; telakkı eder. . gunu} apı aca tır. 
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Adliye Vekaleti levazım müdürlü
ğünden: 

IX><X><:>ôıı:X><X><:><:ı<e>C<X><X><X><X><:><>< 

Adapazarı BEZFa~rikası 
Milli pamuklu mensucatımızın en muvaffak 

Fabrikasıdır. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara r: 
Taksimde Stadyum kapısında 

Mehmet Ali Beyin 
MİLLİ ŞOFÖR ve ZİRAİ 
M A K İ N İ S T MEKTEBİ 

lhhı<la müstakil noterlik tesis edilmiştir. imtihansız tayin şart
larını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vcklletlnc mLİracaatları. 

Adapazarı BEZ Fabrikası 
Ban~a Kommerçiyalı 

·~tzA. 

~ 
P" Hda sıtıian saatler meyanında 10 
bü,·ük ınükilf:ıt laıanau vcgtf\e saıt~ 
tir l "muml aeenuları: Nasip Ceı· 
•o:h an ve mahdumu,<;ırfuyıı kebir. 

l;tanbul 

GlYR! MÜBADiLLER 
Takdiri Kıymet Komi
syonundan: 

r..l\·ri mıılıadilkre ıstihlAkla

ıı •ııı \'uzd~ ikisi ni •:pctinde ic
ı 1 ı lıııkOmttı;c tckarrur eden 
tı.:v ı ·.ıt takdiri kıymet koınis:;o

tıunca yapılacal!,ındaıı ve hangi 
1. ıra r ıııııııcro,umı haiz .~'llyri 
llı tılıa,lillcre ne günlerde tevziat 
~ ıpılacaı!;ı lıir gllıı evvel ilıl.n 

l : , , c gi~<lcıı arazi ashabından 

••l upl ı c,as istihkakları on bin 
lir ·ı · 'aıı a~a!';ı 0!;111 ,.e karar nume-
1 (Jl 11 ı alidı.: )\Ö>tcrilen l!;ayri mll· 
' . 
>ad 'erin ı 3 kanunuevvel cu-
,, c .. ,i ı:iinti saat ond:ın itibaren 

ko ·n ,,·ıına miiracaat eylemeleri 
ıL~" olunur. 

!\anır numcroları. 
5 81 8.} 85 87 89 
ııı •12 'l3 <H 100 102 

il .ı ıo.ı 110 124 127 
1 .1-ı 135 13Q 140 141 
ı ı.ı 14~ ı :;o 482 152 
1 :itı 1 !i ;- 166 168 169 
1 1 :! 1 •ı:ı 21Q 220 225 

SEVRISEF AIN 
~ı , rk ' z actnta: Galata küprü 

llaşında; BeyoAlu 2.362 Sube 
""rnt«I Sirkeci'de Miihilrdu 

.ıı!o h•nı olıındL Tel.fon lst 
r40 
-~.~~~~~~~~~ 

Bozcaada postası 
1..cı·:UB'>l.ü) \':!puru 13 

l\.e\'vel ct.marlesi l 7 de idare 

rıhtımıı dun Ge'ibolu Lapseki 
lıııro,ı l~zcaadaya kalkacaknr. 

lzınir sür'at no'itası 
(Gu!cemal) vapuru 

0

1.J. kAnunu· 

•I ,cı pazar 14,30 <la Galata 
rıhtımından kalk.arak pazartesi 

~ 
f<ıbnhı lzmlr"e varncak ve çar-

.. ımba 14,30<la lzınir den kalka 1 
. rnk per~ı.:ııı\ıe sabahı gelecekti.-. 

SOÇET A IT.\L YANA 
Ul ~FR \"IST i\IARITlMl 

Ccktir. 

ATLANTID 

'apuru 17 kA
n unuevvel çar· 
şamba (Napoli, 

Marsilya ve Ce
nova) ya gide-

:\FRODlT vaı>unı 18 kanu
ıucı·vd per~embe (Napoli, Mar
\ilya ve Cenova) ya gidecektir. 

\NTIFRIT vapuru 22 k:l.nu

nu~v-vcl pa6artcsi (Burgaz, Var
na ,.c Kfütcncc) ye gidecektir. 

Taf•il~t için Galatada merkc1. 
rıhtım hanında umuınl acantı.:· 
~iııc müracaat. Tel: P.eyoğlu 
77 1 • 772 ve ya Beyoğlunda 
Perapalas alnnda Natta Nasyo

~·:ıı Türkiş turist accnalye 
l clcfon lieyoğlu 3599 ve ya 

lokatlıyan karşısında beynelmlle 
Yataklı \'agun kumpanyasıua 
'ret: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda Emiııönünde İzmir 
'<>kağında 8 Numarada acente 
Vekiline müracaat. 

Mercedes müessesab 

6 Modeli makineyi 
MEYDANA ÇIKAROI 

Zarif, medı, ııyet taduız. 
oıoınıılk cetvel ııulml kabili 
darbe, her keaç. sökülüp tıkılma· 

[
sı lcıbil en müteklmll yuı ma· 
ki nesi. 

Vekili ve deposu: Ziyaeddin Sait 
Birinci Vakıf Hın lstanbul 

llBDIM Y~BDI 
~:mldk mücevherat ve maaf ctl.z

danı mukabilinde PARA VERiLiR. 
Eml4k A.LlNIR VE Sı\ TlLlR. 
Tapuda ferağ ve intlicıl muameleıl 

deruhte olunur, 
Calaıı Ada han ikinci kıt No. 16-18 

Telefon Beyotlu 3239 

1 eni tatviınler 
Duvar lakYimleri 

+ Orta kıt'ada - Hikaye, lii
tifeleri havidir 20 kuruştur. 

+ En büyük kıt'ada - Hika
yeler, latifelerle doludur 40 ku
ru§tur. 

Muhtıralı 
ce, tatJiınleri 

Yeni 

Hağıp takvimi 
- - En son rnalllrnatı havidir. 

Kayıseri - Sıvas, diğer yeni hat
lar mevcuttur. Arabi - Rumi ay
larını ve mükemmel malUmatı, 
yeni Türkiye haritasını havidir. 
Fiati 25 ciltlisi 35 kuruştur. 
Mehmet Ragıp Beyin resmini 
havi nüshalara dikkat edilmeli
dir. 

Hayal takvimi 
En mükemmel, en son ma 

lllrnau havidir. Bundan daha 
mükemmel bir takvim yoktur. 
Fiati 25 ciltli 35 kuruştur. 

Farisi ta~viın 
' ' Takvimi Sali Nev-Farisi 

duvar takvimidir arabi ve celali 
aylarım havidir. Fiati 50 kuruş
tur. 

· · Bütün takvimlerde - Ara
bi, Rumi aylarla alafrranga, a
laturka saatler mevcuttur. Tak 
vimlerin merkezi İstanbulda 
Türk neşriyat yurdudur. 

Beşiktaş 

DiKiŞ YURDU 

lstanbul ••tlt tubeslnl 
Taksim krepdöfln fabriicasının Suitanhımamı cıddulode Glllıar 

ticarethanesi yanındaki mağaza'1nda açmıştır. 

ADAPAZARI BEZ FABRİKASI 
Yarll mallar 
Pike, Peçete, ona11 

lıtanhul halkına 

sergisinin takdir kezanan: 
örtö'ü, dsör ve biuzlukiırını muhterem 
telı:nr gösterebllmuinden babtıyardır. 

lstanbul Mıntakası Ticaret Müdüriyetinden: 
Met1ı:ezl Galata, Honglmyan Hanınııt ikinci katında bulunan ittihadı 

Muılln TUrk AaCllll• Şirketi •lus19ler heyeti umumiyeti, berveçlıl ati ruı:· 
namede muharrer mıvadın müzakeresi ve kararı raptı ıımnındı Ununu· 
evvelin 28 lae mil11dif pazar ,Uaü badezzevıl <aat 17 d·' içtima edecetın· 
den, f)tket mUe.ısiılerinden l•vm ''" »ati meıkurde içtlm•da lınır t>.
luamaları llln olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERATı 
1- tsas mukavelınamenln 7 "' 38 inci maddelerinin tadlll. 
Eski t•kll Yeni ••kil 

Maddı 7- Şirketlıı urmıyeıi beheri yilz TUrk lirası Şirkeıin sermıyeı~ 
kıymetinde sekiz bin bet yUz hlsuye mllnkasem sekiz beheri yüz Türk 
ylz elll bin Türle llrasındın ibarettir. Hisse senedıtı- lirası kıymıdnde se· 
nın yüzde elll biri namı ve yüzde kırk dokuza hami- klz bin beş ,.UZ his · 
le muharrerdir. Bu lıiJseltr nıecmuuııuo mevadı ıtlyede ~eye mUnkastm hı
mUoderiç Ş•ldl dlhliinde hissedar sıfatı ile iştirak ede· m!Une muharrer sı· 
cekler tarafındın lşıirasını t11bhllt etmeleri n bedel- ldz yllz elli bin Türt. 
lerlnlıı to!1Ylyeıl meşruttur. lirasından ibarettir. 

Madde 38- Meclisi idare mukarrerıtının muteber ola· 
bilmesi için azanın nısfından zlyadesinln huzuru şart

tır. Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur olma7. müza
kerat bışlam•zdan evvel zabıtnameyi imza etmesi SU· 

retlle ekseriyetin mevcut olduğu tesblt olunur. Cebe 
eınasında , ekseriyet zail oluru mUnkerat tatil olur. 
Kararlar azanıu ekaerlyeıi il< ittihaz olunur. Te>avii ara 
vulı:uunda keyfiyet içtimaı aılye talik edilir, ve ondan 
dahi tesavii ara vukubulursa, mevzuobahs olunan teklif 
reddedilmiş addolunur. Azının yekdijterine nlyıbeten 
rey nrilmelırl cıl:ı: deCildlr. An~ık celselerde hazır 
bulunmıyıcık olan aza. ruznamede me.,cut mesali 
hakkında fikir ve müıılhsmı tahriren bildirebilir. Bu 
takdirde mütallası zabıtnameye geçirilir. Azayı gön· 
derllecek davetiyelerin y• imza mulı:abllinde teslimi veya 
ıaahhiltUl mektupla göaderllmt1l muktazidlr. 

t- Mecllıl idareye relı lntflıabı 

Meclisi idare mu
lc.ııırreratın ın mut~ 

bar olabilmesi ıçin 
azanın üçünün hu
zuru ~arıtır. Topla 
nan azanın müza• 
keraı ba~lamazdan 
evvel zabıtnameyi 

lm7.a etmesi sureti 
:\urcti ile üç azanın 
mevcut olduğu tes
pit olunur. Celse 
una;ınd• bu adet 
zail olursa müzake
rat tatil olunur.Ka
rarlar azanın ekseri· 

yeti ile ittihaz olu
nur. Azanın yekdi
gerine rey verme
ler! caiz d~~lldlr. 
A.zıyı &önderllecek 
davetiyelerin ya im-
11 mukabilinde n
yı taahhütlü bir 
mektupla göaderll
mesl muıtazldlr. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden 1 

40,000 kilo çember ve 120,000 ader çember halkası: Kapalı 
zarf suretlle münakasaya konulmuştur. ihale 3 kAnunusani 931 
cumartesi saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin münakasa şart: 

namesini almak üzre mübayaat komisyonu kitabetiııc müracaatlarL 

lstan~ul it~alat güınrü~ü nıu~irliğin~en: 
Adet Nev·i :\!arkası :'\'uınarası Cin,i 

1 Balya Adres 
1 Fıçı 11. ı. 

Bill 

" 

Kilosu 
ıoo 
1 l)O 

3~lı 

230 

Adi levha mukavva 
:;irke 

6 Adet Hila " 6 " " " 
1 .. ,, " 2 Sandı!,. B. B. 

" 
1 " 

c. B. ,, 
1 Balya 13i!A 

" 
3 Sandık T. T. S. 5-7 

1 
" 

V. P. ! 

3 .. Adres 1428·30 

1 Fıçı P. A. R. 6-t530 
'l 

" 
s. K. 1-7 

o o Bil! Bill 

6 Sandık NEPTON 6209-11 
6222-24 

3 
104 

56 
29 

113 

-t8 

178 

256 
517 

3J49 

1176 

Demir traves 

Kırma 

Levha 

raptiye 

:ı..- tufeğl 

tcnı.:ke 

.., " 
Pamuk iplıği 
Adi a~açt:ın elbise 
Gramofon ig-nesi 

Matbu kitap 
Kestane hülı\ ası 

Dökmeci potası 

Demir tel halat 

Pamuk ağ ipligi 

ı Torba J. W Bill .J.2 Nebati kösbe 

askısı 

Bal!da muharrer eşyaların 13, 15-12- 1930 tarihlerir.de 

ithallt gümrüğü sanş komisyonu tarafından bilmiizaycde 
llln olunur. 

lstanbul 

satılacap 

Biçki öğrenmek vt biçti mualli-

mi olmalı: istiyenleri az zamanda pgzarlıkı~ erzg" nıungtgsgsı yetiştirir ve diploma verir. Kayıt u u ei\ ulu u 
açık~r. Akaretler 62 AJ• d . ı enız ticaret mektebi mü olduğundan rnevaddı mezkure-

ltalyana 
Sermayesi 700,000,00Q 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Traveller~ (Seyyahlıı 
çekleri) :atar 

Liret, frank, İngili' Jira~ı 
'·eya <1olan frank olarak 
satılan bu çekler ayesnde 
nereye gitsen~ paranı&ı ke
mali emniyetle taşır n bet 
wman ;.ı .. - · ıi: cliıııy,\nııt 

Jıer ı:.ı~u.i ı t, ''•' 1~~ hJ, ı)t~: ... 
!erde, vapurlar ı ı, trenlerde 
bu çekleri en küçük te· li yat 
çin nakit makamın h klla· 
ylıkla ;stimal ıdehilir.•iniı. 
TravellerJ çekier hakiki 
sahibinden ha5b kims~nin 

knlnaamayarağı bir ~kilda 
te; \ip rn ılıl:ı.; edil·n:~tıı ,_ ................ . 

:vlıh!cemel 3;!i!e beşinci hukuk 
dairHlnden: 

Rusumat müJürlyeıi tarafından 
Galatadı nhtım üzerinde oturan 
Ko;tanti .\milonos efendi •leyhine 
ikame e\ledlği alacak davas111dın 
dolayı illnın ıebliğat lcrı<ına rı,ıı;men 

29· I 1-930 tarihli celsei muhakemede 
i;patı vücut etmediğind:n nı~I hık· 
kında gıyap kararı verilmif ve emri 
muhakrmenin 1';'-1·9tll cumartesi 
>aaı 14de ıarin kılınmı~ olduğundan 
)'C\m ve vakti mezkOrda mahlceme
d• hazor hulunm•sı lüzumu beyan 
ve •ksi takdirde hukuk u;ulü muha
kemeleri kanunun 400-401 lncl mad
d<ieriae tevfikan ~yaben muamele 
icra olunacağı tebliğ mıicamını kaim 
olmak ıizcrc illn olunur. 

Şile hakimllj!;inden: 
Şilenin Hacıkasım mahalle

sinden olup seferberlikte askere 
giderek halen gelmiycn ve ölüm 
ve sağlığı bilinmiycn Semiz 
oğlu Ahmedin karısı lfüsniye 

tarafından açılan ft1ipllk dava

sının yapılan muhakemesinde 

~ip Ahmet hakkında ma16matı 
olanlarır, tarihi ilAndan itibaren 
bir sene zarhnda mahkemeye 

bildirmesi için kefiyetin llAnına 

karar verilmiş olmakla ilin 
olunur. 

latanbul 4 üncü lcra ınemurluğua 
dan: 

Açık artırma ile paraya çeVrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Maa 
bahçe abtç bir bap hanenin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki mahalleai, aokağı numarası: Ka- 1 
sımpaıa Sirkeci Muslahattin m. 
Zincirlikuyu s. c. 220 No. 

Her çeşit 
Gaz motörü 

otomobil, trak
tör alatı ziraiye 
dersi verilir ve 
talimi yapbrılır 

'1elaep g;ırajınılı Tımlrcill~ ıntbika~ gusterilJr. 

14 KANUNUEVVEL PAZAR GÜNÜ 

~·. S • , a. Çer. 
Binıirındcn lıcyaı .1 !evin 
·rebe;süm ettiğiniz vakit di$1erı

nlı sarırmı~ çürUmilş ve kirli bir 
tabaka ıle kıplınm1' i;e büttin ıe

vimUlik. hötün güzelllic mnndefi olur. 

SaJ):lam. beyaz ve parlak di~lere 
malik olmak için Kolinoı kul!ın•nız. 

Zira Kolinos dişleri ve diş etlerini 

matlup surette temizler. Yüksele d•
recedı teksif edllml~ bu muzadı 
taaffün K,ıllıos diş macunu atza ılı

nır ılmmar. hemen rıvihalı bir kö· 

pltk hılrne ınkı!ip ve ağzın her 
tarafından ve hattA en görünmez 
delik Ye boşlulı:lannı hulOI eder ve 

Di~lenn:z 

Ttbc >ıım ediyor mu? 
dı$leri beyaz caineslnı kadar • ran "' 
suhuletle temizler ve güze!'qı.nr. 

il KolinOI köpütu, yemek •rtılı:· 

lannı11 ta.bımmürünDn meneder ve 
ağ"zın \ımuatıoı te>irslz bırakır .. -. ynl 
zamanda ditleri çirkinlel1ir•n ö:ı:edn· 
deki san tıhalı:ayı izale eder ve ı&ız
da temizlik ve serinlik bırakır. Si
lin de d~lerinizln dalıa beyaz ve 
çilrilmeslndu mabfu talıauını "e 
dif etlerinizin dahı pımbe ve dalı.ı 
11hhl olmasını arzu ediyarsaııız bet 
hald• Ko!Jnru diş mıcoaunu kulla-· 
nını;-. c\ i{\lnde semeresiııl ı;örecak-
sini7.. 

Umuml deposu: R. FARAGGİ Ist. Yeni Volto han 

~liıuıHr lJ~ıt de~osu ınuoirU~inue : 
Bedeli ke~fi 8609 lira 75 kuru1tan ibaret olan Çiftelerln Mah

mudiye mcvkiindc tadilen in~a ve Jkmal edilecek bir inek ahırı 

kapalı ZH[ usulile 10- 1 '.! 'l,lO tarihınden itibaren bir ay muddetle 

:nunakasarn çıkarılmı: ve I0· 1 ·9.31 tarıh cumarte>i giiniı sııat on 

Takd.ir olu .. an kıymet: 2500 ı. ı dörtte ihalesi takarriir ettiğinden taliplerin ~eraitı anlumalt iizre 
Artınnanm yapılacağı, yer, f:"ÜD Eskiş~hir baytar mlid\irlü!';tine ve \fahmudh·ede depo mtid(irlu 

saat: lst. 4 Ü:>cü icra Dairesinde ~üne mi.iracaatları lüzumu ilAn olunur. 
15- 1- 931 T. 3. 13 ifa 15,30 lcadar,1 --------------

...! ıarıı!!::..ri-f9';';",':1~;:,da;::ı;;I lstanbul ticaret müdürlügw ünden 
haren 930-400 num&Ta ile lat. 4 üncü 1 
icra dairesinin muayyen numarasın- fümaf cemiyetleri murakıbı iken iktisat vekaled celsesince va· 
da herkesin görebilmesi için açıktır. 

1 
zifel~rine nihayet v arilen \il ve Ahmet '.lliyazl Beyle;ln tarihi 

llô.nda yazılı olanl&Tdan fazla malu· mat almak iatiyenler, itbu şartname- infik.\klerinden itibaren murakabaca hiç bir al!lralarının kalmadıjtı 
ye ve 930-400 do•ya nuınaraıile me-I ıı:öruıeıı ıüzum ıızerinc ilan olunur. 

muriyetimize müracaat etmelidir. 1 r--a.-~IS~1~. ,..!'iN ~~B~U~L~V~rlf!'ITTllJI! .-YE!!!'T!,P.,-••--• 
2 - Artbrmaya iıtirak için yukarı aı. J.LA .J. 

da yazılı kıymetin yüzde yedi temi-
nat göaterileeelrtir. DEFTERDARLIK ilANLARI 

3- Hakları tapu aicillile sabit olma 
yan ipotekli alaealddma diğer alilı:a- ld 1 1 ., d' 1' w• d ::=;:.. ~u~:t ı:~~::: ul ar ma lllUulf ıgınuen: 
rafa dair olan iddialarını İfbu ilin ta-
rihinden itibaren yirmi f:"ÜD içinde ev- Satılık eT No. 14 Uoğraınacı sokağı hamam yanında Cami 
rakı müabitelerile birlilı:te memuriye- mahallesi Büylikada ikı kat harap bir lıaldedir. Talıınin edilen 
timize bildirmeleri icap eder, akai la ı d fa · Jı ak halde haklan tapu aicillile sabit olını. ymet e ten ve peşınen a nm şartile 4!!8 liradır. Satış mu-
yanlar, aabı bedelinin paylaımasın- amcl:>i 4-1·931 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdürlü!ünde 
da hariç kalırlar. yapılacaktır. 

Zayi diploma: 1920 senesi dürlüğünden: nin 14/12/930 tarihine müsadif 
Krim'rn Akmescit şehrinde Mektebin mayıs 931 gayesi- pazar günü saat 13 te pazarlık- 4 - Gösterilen ıründe arttırmaya 
(Troytiski) caddesinde 17 nu- ne kadar ihtiyacı olan 37 kalem la ihaleleri icra edilecektir. Ta- iştirak edenler arttırma şartnamesini 
marada oturduğum zaman, İs- den ibaret Ekmek, erzakı müte- !iplerin teminat akr. alarmı def- okumuı ve lüzumlu malUuıab alıruı b 1 · ~ bunlan tamamen kabul ebnit ad ve 
tan u eczacı mektebinden al- nevvıa ve yaş sebzesine yevmi terdarlrk binasında rnüessesatı itibar olunurl&T. Oatünde bırakılan 
m~ş ?ldu~ diplomamı zayi et ihale olan 11/12/930 tarihinde iktısadiye muhasebeciliğine tev g"ayri menkulün bedeli amanmda ve
mıştım. Hukmü, olmadığı ilan bir kısınma talip zuhur etme- di etmek suretile yevmi ihalede rilmezoe ırayri menkul ikinci bir art. 
olunur. miş ve talip zuhur edenlere dahi mektepte müteşekkil komisyo- brma ile aablır ve bedel farla •e mah 

MARAŞ: n-:-.
0

1 "'lrketi" verilen fiyatler gali ·· ··1m·· ah •• ruuı kalınan yüzde bet faiz ve diğer -~uuy ,. goru uş nu m susuna muracaatlan. z&Tarl&T ayrıca hükme hacet ı..1-1ı. 
eczacısı Bekir Muhittin arzın memıı.riyetimizce alradan taı.. 

Devredilecek ihtira beratı Istanbul Ticaret Müdürlüğünden: &il olunur. Beı numaralı fıkradaki 
"El ki ı 1 t b l mahrukat tl tl ıart tahakkuk ebnek kaydile üç defa 

ektrl o çı ıfın mute:ı: el- • s .~ ~ , ~ .a~ ce- p acağr ve saat 15 ten 16 yaka- bağrıldıktan ıonra cayri menkul.,.. ~ 
hızları dair,. icıı lçlıı Sinıl Mı- mıyetının ıdare hey etı .. ı~~habı dar intihaba devam edileceği i- çok arttrranm üstünde bıralalır. Şart 
dUrlyeıl umumlyesiııden lııtlhaal 17 /12/930 çarşamba gunu ya- lan olunur. tahakkuk etmeue artırma c-1........ .J._l/l..J..d_ ndı? 
edllllif olan 1!4 klnunuevvel 1928 T • J • hp alıcı taahhütlerinden kurtulu• v~ WLta!L(,e'J'i ""Yıll>J'il• 
wlb ve 767 numaralı ihtira be- İCaret iŞ en UffiUm müdürlüğünden: teminatta kalkar. i • iJ• ~-- •J' ~ Ş""J"'' 
ran hakkındı bu kere başhsını 30 İkinci Teşrin 330 tari ıhli şirket namına yapacağı işlerden 5 - Arttmnarun birinci ve ya ilôn, t!lllın lit'l" 1T.UJ.ıt7'1~'tJırt1"~~(,e ma <JUi,'/'! 
ferıt veyıhat icarı verileıe!lnden kanun hükümlerine göre Türki- doğacak davalarda bütün malı- ci olmasına •e caJri menkule teallukl

1 

mezlı:Qr lhtirıyı satın almalı: veyahut yede iş yapmağa izinli bulunan kemelerde dava eden edilen ~ eden knwô hakka ve aabıın tarzına 
[} isticar etmek arzusunda buluaan e~~ebi şirketlerinden Fransa ta- üçüncü şahıs sıfatlarile hazır ıröre diğer tartlar. Bromural •Knolh tabletleri dünyada en ziyade mQteammim 
r.HQRHQRUN•ı zevatın lıtanbul Yeni postahane ar- bııyetli (Metro. Goldwyn M_ayer bulunmak u··zere karde"'ı· (Hann' Müterakim vergi, Belediye vakıf bap mOseklcini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon-

kasında Aşır efendi kütüphanesi M " ic:areai muıteriye aittir. larca valcada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor-

Tel. İstanbul 77 6 

Cilt ı zUhrevi va bevliye caddeılnde Türkiye Hanıaın 
18

.
22 

tı' .atrT~. Gk?ldvın Ma:er). ~ırk~- l~a~ip? e~endiyi tevkil eylediği Yazdan maa bahçe hane yukarıda lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
·ı· d nın.. ur •_ye. umum_ı vekilı haiz ru bıldınnış ve lazım gelen vcsı· _ ·· •-'1 15/1/931 tarih" d ı ~ ıvlhanesl; Beyoğl~ Tokatlıyan numaralarında klln vekili HANRI ld - .. f:"O•uın.oen ın e •L geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin !esirini göstenr. 

~•nanda Mektep sokalı: ND. 35 mua· VALTER !STOK efendiye mnracaat 0 u~ salahcyete b~.a~n bu ke- kayı vermiştir. Keyfiyet kanuni 4 üncü icra memurluğu oclaamda it- Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
tne her gctn akşamı kadar. eylemeleri re muracaatla kendısının İstan- hükümlere muvafık görülmuş·· bu ilan ve göaterilen artırma prın.. 10 711 ..._......,.k ı- 1 d 

•••ııııİİı-.ııi--1111..ı.-----------•••••..j~b~u~l~dia~n~a~y~rıl~d~ri·iı~e~s~n~aid~aıııııl~e~nn~· ~e~o~lm~aik~l~a~ıW· 1.İa~n.ıilli\llıllıliiıııı;;..••.;.Jim;jeİa~i ~da=ir:es:in:d:e:.:aa:bl:a:c:acı:·~~i:lla:.ol:u~· ~~ veya-,: __.., cam up er c satılır. - Fabrikası Alman-•'Rbein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 
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veren 

annelere Fosfatlı 
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Türk Maarif Cemiyeti )ı6ôı( 
Büyük eşya piyangosu 

1 Kanunusani 1931de lstanbulda çekilecektir. 
Ytni sene için talilnizl tecrübe ediniz. 

ikramiyeler arasında Doç otomobil, yemek 
ve salon takımları , 

dikiş, fotograf, gramofon maldnaları, alılu ziraiye, halı tuvalet 
takımlan kadın erkek saatler ve (Yerli malJar pazarından) 
tedarik edilen kıymeıtar eşyalar vardır. 

Fakir ve zeki çoculdarımıza yardım için birer bilet alınız 
biletler bir liradır. 

Adresi : Ankara caddesi Orhan Bey han 3 üncü kat 

Geli~olu 11 numaralı jan~arnıa ewat mek
te~ nıD~iriyetin~en: 

Tahlilde bulunan mektep efradının olbapdakl şeraiti veçbile 
cari sene! mallye 981 ağustos gayesine kadar on aylık ihtiyacı 
olan 1 n bin 104 kilo hıs ekmek mubayaa edileceğinden tekar
•ür edecek bedelin haddi !Ayık görlildüğü takdirde 30 - 12 - 930 
~ah günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzre 1-12-930 tari
hinden itibaren bir malı müdderle ve kapalı zarf usulile mevkii 
'münakasaya konulmuş Olduğundan talip olanların şartnameyi gör
mek ve bir suretini almak üzre 1 1 No. lı ıandarma mektebi 
kararglhında müteşekkil münakasa ve ihale komisyonuna 
müracaatları ve verilecek tekJifnamelerle teminat vesaikini vakti 
muayyenln<le komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur. 

lstanbul sıhhat ve içti
mai muavenet müdür -
lüğünden: 

Kocasının vefan üzerine kendisine maaş tahsi~ln iste ı en Mek
keimilkerreme 7.abıtai sıhhiye komserliğinde mazı.. ! mll tevcffa Dr. 
İbrahim Tal&t beyin refikası Nefise hanım Ankara'da 'ıhhat ve 
içtimaı muavenet vekaletine veya lstanbul müdtı'lı.iğüne müracaat 
etme•i lüzumu illn olunur. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

13 Kalem tezgah ve alat 
Yukarıdaki maheme ayn ayrı aleni mUnalıaıa ile 16·2·931 ıarihlnde 

ıaat oa dörtte ahıııcattır. Şıınnameyl görmek laıeyenler bu gUn lstanbolda 
~ınatlar mektebine m•ezde aann alma komlayonuna mUrıcaatlan 

Yüksek mektepler milbayaat komisyonundan: 
lstanbul Selçuk Kız S.n'at mektebinin 1650 lira 49 kuruş be

deli keşifli baca inşasile buı tamiratın aleni münakasa surerlle 
29-1 ~-930 pazartell günü saat 14 de ihalesi mukarrerdir. Talip
lerin % yedi buçuk depozito akçelerlni hamilen .Fındıklıda yüksek 
mektepler mühasipllginde müDalııt mübayaat komisyonuna müra
caatları İ!An olunur. Ketifname ve ~artname komisyom kAtlbindedir. 

· 3000 kilo yerli nişasta: 
. Tütün inhisarı umumi müdurlU
ğünden: 

idaremiz için pazarlıkla 3000 kilo yerli aalı nlfaatı 1100 alınacaktır. 
Tıllpluin Yüzde 7 l /2 teminat ıkçeleriyle beraber 1 ~ ktnunoevvel 930 
pasaneai günü saat 11 de Galatada mübıyaaı komisyonuna mürac"tları. 

M LIYET CU~JA 12 K.A l\ılJNUF. VVET. 1930 

Sar alt 
l!!~----!!!111119 .................... 11!111!1 .... ~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı -Portakal nakliyatına mahsus ikramiye 

KAnunuevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 
tS-328 numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaşa'ya, aynı ista
siyondın ve aynı mürsil tarafından sevkedilmek şartile yüz va
gondan fazla portakal nakledenlere hamule senetleri ile müracııat 

vukuunda idaremize ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak 
iade edilecektir. 

lkrımiye portakal nakliyatına münhısır olup yalnız miir8illerc 
nrilir. 

Foırt 

ası 
kullanınız. Sütünüzü art
tırır. Çocukların kemik· 

lerini kuvvetiendirir. 

iimum otomob 
döşeme atelyesi 

ve 

ve 

müteha~~o~u 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya mOe.ueselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden enel başka yere müracaat etme,init. 

Takıim kııla11 geçidi No. 9 
~--------------------------------~ 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
Dörtyol ve Payas'ran sevkedllecek portakallann nakil ücretin

den idaremize aıt hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikra
miye bu mlktar iizerindım verlleı::ektir. 

11xxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxx:%%%%t 
* ... * 

Muhtelif transmisyon ve balata kayışlarlle bez hortumlar k«Jlllı 
zarfla münakasaya konmuştur. Münakaı;a 5- 1-931 pazartesi günü 
saat 15.30 da Ankarada devlet demiryollan idare~lnde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu valı:
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyo
nu kAtipliğine vermeleri !Azımdır. 

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

• • • 

Almnnyanın meşhur ROT BUHNER nraş bıçakları fabrikası flmdiye kadar imal ve cihan piy:ı•oaıno 
sevkoctiiti RADIUM ve ROTBART bıçaklarile ayni ayar ve havaıta imal cvlcdi~i 

MOND-EXTRA bıçaklan da Türkiye 
arzetmekle mübahidir . 

• .., : ,f . ... ~ .. . 
pıyasasına 

Mond c:Xtra Fabrika muhterem müşterilerinin Ra
G O L D dium ve Rotbart hakkında göster

diği teveccüh ve rağbeti Mond-Ex- Mond - Extra 
1 adedi 12,s tra hakkında da aynen izhar edecek- 10 ADEDİ 

Mühtellf fırçalar kapalı ııarlla ıminasakay.ı konmuştur. kuruş 10 adeılik lerini şüphesiz addeyler.Mezkôr Mond- 75 KU UŞ 
Münakasa 5- l ·931 pazartesi giınü saat 15 de Ankarıda devlet paketi 115 kuruş Extra 'bıçağı her yerde bulabilirsiniz. R 

demiryollan idaresinde yapılacaktır. .. . . .. .. PiYE AN ~ 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat Turkiye umum acentesı : Galata Kurkçubaşı Han No. 4 R PIRIMY ~I 

teminatlarını ayni günde saat ı4,3o ıı kadar münakasa komisyo- •.IX.I.IXXXXXXX:IXXXX X:IX X.I.I.IXX.IXXX%.IXX%%.X:.X:I:ıf 

::i~:;~~:;;:~;,;;;~~::~,~~2ı .. "~:;·~=~,:.~- Palto elbise ayakkaln kaskel nıünakasası : 
* * * İdaremiz için pazarlıkla mlibayaa edilecek (hırdavat sofra ta-" Yüksek Orman M. Orman Ameliyat M. 

39 Adet palto kımı, cıvata ve saire gibi muhtelifüleins) 160 kalem malzemenin 15 Adet palto 
müfreı!au hakkında izahat almak isteyenlerin cuqıartesi ve pazar 

günleri Haydarpaşa mağazası mübayaa kısmına ve teklifatta bu- 24 Takım harici elbise 39 Takım harici 
39 ,Adet kasket 

Jnnmak arzu edenlerin de 15-12-930 pazartesi günü saat on bir 15 d h } 
boçuğa kadar pazarlık mahaline gelerek tahriren llat vermiş ol- " a i i 

" malan ve teklif edilen her hangi bir malzemenin nümunesi bir· 24 Adet kasket 
likte verilmedikçe flatlarııun nazarı dikkate alınmayacağı ilin 39 Çift fotin 
olunur. 

* * * 
ı 24 Çift fotin 39 ,, iskarpin 

Asgırt on kişilik grup halinde seyahat edecek izci ·n spore11-
lara mahsus ' olan 8 ve 20 numaralı tarifeler lağvedllerak yerine 
D. D 14 numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiştir. İşbu tarife 
eskisi gibi % 33 tenzilau muvtevi olup Erzurum demiryolların

dan maada bilfımua devlet demiryollarına teşmil 41dllmiştir. Fazla 
tafsilat almak ve tarifeden edinmek isteyenler vl!i ımbarlırımıza 

müracaat etmelidirler. q 

Emvali metruke müdirliğinden: 

~ahlık iki ~ane ~issesi 
Ortaköy<le Portakal sokaıı;ında kain dörder kat üzerine 6 oda, 

bodrum, mutfak, taşlık ve bir mıkdar bahçeyi havi eski 45 mü
kerrer yeni 59 numaralı hanenin 48 hisse itibarile -hazineye ait 

9 hissesinin bedeli muhammeni 800 lira 
Kadıköyilnde Zühtüpa~a mahallesinde Fener cadd~sf Ümraniye 

sokağında eski 17 yeni 21 numaralı hanenin üç hisse itibarile 
hazineye ait iki hissesinin bedeli muhammcni 1375 lira 

Balada evsafı yazılı emlAkin hisseleri, bedelleri dörder taksitte 
ödenmek üzre 21-12-930 tarihine müsadif pazır günü saat 14 
pazarlık suretile bilmüıaytde satılacaktır. Taliplerin % 7,50 temi
nat makbuzlarile lstanbul Milli emlAk müdirlyed satış komisyo
nuna müracaat eylemeler!. 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

Sahlık Emlak 
Eıas No. sı 

322 
Mevki ve Nevi Teminat lllikdan 

lzmirde Karşıyakada Alaybey yalı cadde- 420 
sinde 37-39 numaralı hane 

825 lzmirde Karşıyakada Muradiye caddesin
de 28 numaralı hane 

880 

Mevkilnri baJada muharrer iki bap hane ilki peşin Ye müteba
ki n dhı c\ rr.iıteak ı p ) cdi sene zamanda Hrilmek üzre sekiz 
taksitle n.uza)<'de)'C konulmuştur. Müzayede kapalı zarf usuliledir. 
ihale 22-12-930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacakur. l\liizayedeye iştir•k etmek istey~nlerin bir llrı mu
kabilinde mufassal şartnamemizi almaları ve fazhı tafsiJAt için An
karada Emlak müdürlüğüne ve İstanbul ve lzmirde de şubelerimize 
müracaat eylemeleri. 

IS BANKASININ 
KUMBARALARt 

REfAH YOLUNUN 
VASITALARIDIR 

-.-

24 ,, iskarpin 
Yüksek Orman mektebi Rektörlilğünden: 
Yı.iksek Orman mektebi ile Orman ameliyat mektebi talebelerine yaptırılacak p:ılco elbise ka,kct 

'totin iskarpin kapalı zarf usulile 27-12·930 tarihine müsadif cumartesi günü saar 1 ı k haldcri 
icra kılınacağından talip olanların evsaf ve şeraiti anlaA'.lak üzre her ~tın w y '~ ı lh·ılctle 
Defterdarlık binası dahilinde müessesau iktisadiye mübayaat komiıyonuna müracaatları il~n ı ıu,ıu 

BM ldJfflalr 11B•lertlen 
lıenuz uylıudan mahmur. dt olu
nan ~lıerlrme b•kl•nıyor. iki uç 
tabl•t il• anwunu m•mnun v• bir 
çok fenalılılardan vıkayr rdersinia. 

Bir l(uı.dl ta•nbtn 400 tabld vırdir 
f<u-rdc .. Eaa dcpoiııfi .... 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
26 - 11 - 930 tarihi cumaya tesadüf ettiğin

den bu tarihte yapılacağı ilan edilen münaka
salann 27-12-930 tarihine talik edildiği ilan 
olunur. 

Liseler mübayaat komisyonu riyasetinden: 
Ortalı:öyde lı:tin Kabata, Erkek U.eal paaıl yonu hesabına yapılacak 

olan Bedeni terbiye lllonu lntaaunın lil lı:tnua .. nel 980 puu gilaQ saaı 
dörtte lı:apalı zarf unııı. ihale edllıaesl mnlı:arrerdlr. Talip olanlann teklif
lerini komisyona vermeleri ve şartname ilı kefilııamcslnl görmek - lam 
Kabatq Usclin• mUracaat ıylemelerL 

Akhisar Belediyesinden: 
Maniaa Akblsarı bolcdlyesi için nizamnımo şartlarını haiz bir baytara 

lbdyac vardır. Mıqı 60 liradır. Talip olanlann evraklarıle blrlllcte Akhisar 
beledlyeaine mtıracaadan illn oluaur. 

lııtara ziraat ~a, ıno~wlilin~en: 
6151 lira 80 klırııt bedeli keşifli 
Ankara amerlka ııma fid111lıgı sıı teıılsatı lçin ka,ı>alı zarf usu

We yapılln münakaa& netlcıesinde talibi tırafındau nki olan tek
lif haddi !&yık &ôfülcmediğiuden mez:kfir su tesisatının inşası 22-
12-980 pazartesi günü saat 115 de pazarlık suretile ihaleıi icra 
kılınmak ü:ıre 1 ll gün ınüddetle talik edilmiş olduğundan talip 
olanluın %. 7,li teminat akçasını vezneye yatırdıktan sonra yev
mi mczkfırda Ankıra Vil&yetlndeki komisyon mahsusuna müraca
at etmeleri lüzumu i!An olunur . 

-~ 
Dr. 1 hsan Sami 

!STAFİLOKOK A~I~! ·t 
istafilokoklardan muıevell• 

~ (ergenlilc, kan çıbanı, kolt~ 
altı çıbanı, arpacık) ve blltil~ 
elit hastalıklarına karşı pe 

tesirli bir aşıdır. 
Divanyolu No 189 ~ 

. ıw 
Fatih icra memurloğundın· ncuı 

deynln cemlni zımnında m• Jı~ 
camlı dolap konsol karyola s•~~fd 
yemek masuı dolap çini. sob•.\msr· 
aandalye mıhı halin 13 uncü "'kıım· 
tesi saat 10,SO da Beyo~lıınd• kın•· 
barıcı yokuşunda terclrr an ç~ h•I• 
zındaki sokakta 'e lkt adet t d• 
ayol günde sındı! bedestanı~tP 
saat 14 de loruht edllecel• f 
olunur. _....., 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER" 
Galata Tünel mertcbıınl solc:0 

ebvence emllk batı.ımı. 61~s6 lprote~o ve s•lrc.;;. Te•: ıı .. ~: ~1 
' lıleıs ,;ı Mti;<Ll,.: Bi!rhr.11~..ıu--


