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l HUGU. ' 2 nci sahifed e • 
1 1 arlhl tcrr~ka: Sullanhamıt 
ı. - Harici 'e son haberler 

3 üncü -ahiiede: 

2- ·rercümanlar dLin harar("' 
l:ılr ioplantı yzıpt lıır 

3- <.iuı rük umum i.ıdiirli.ı• ı 
lstanbula mı gelmeli? 

4 lincil sahif.:de: 
1- Mahmut Esat Bey teyit 

e tmJv r ama tekzipte l _ felek. 2- Sanat Alen1i, 
,,., .. U U un ,... O U b URbt b U UFbıt unu O U ettt·lyor 1 ~- ~om-t•ı 

Rtlslclmhur Htl. Ctrrahpaftı hastantslndtn mlfarakat b11yurar/11rken .. 

Büyük Reisimiz dün Cerrahpaşa, 
Haseki hastanelerini gezdiler .. 

Reisicümhur Hz. bugün de bazı mahallt?ri tetkik ve 
ziyaret buyuracaklar ve ağlebi 

ihtimal perşembeye Trakyaya hareket edeceklerdir .. 

halkın temennileri ile "de. bilhassa meşgul 

-
Yalaıı ve 

uydurma! 
lsrpet Pş. her zaman
kinden daha kuvvetle 
yerindedir ve yerinde 

kalacakhr .. 
/1111/11 haberl,.rlnl uyduran• 

/ar e{klirı umumlgegl 
teşvişte m.nfaat bulanlardır 

Aylardanberi bülctimet aley
hinde yalan ve tezvir balonlari 
uçurmakla meşgul olan gazete
mn biri bu asılsız iadialatına 
bir yenisini daha ilave etti. 

Bu gazete düı:ıkü nüshasında 

va 

Yusuf Bty 1<tmal Bey ŞOkrQ Bey Ntcip Ali Bty 

Borç için hapis iade edil-
meli mi, edilmemeli mi ? 

ı;:nh::r;;:;~;:~:;.,:,:;ıhJ::;ı;; Fikirlerine müracaat ettiğimiz be 
Paşanın istifa edeceğfoi, Berlin b' f"k• •• } } 
Büyük elçimiz Kemaleddin Sa- me USUn l lr Ve muta ea an .. 
mi Paşanın Başvekalete getiri-
leceğini, ve~iller arasın~a bit ta Necip Ali ve Kemal Beyler hapis usulünün iadesin 
ıum tebed_dwıe!. oıacaf:mı, sa- aleyhtardırlar. Şükrü ve Yusuf 
rayda bu ışler ıçın Gazı Hz. nez B . . 

r ,, , 
1 

eyler taraftardır. Mazhar Müfıt Bey ne dıyor? 
, Ankara, 14 ( Telefonla ) -

• ) Adi borç için hapsin iadesi esa-
1 ' sı etrafındaki cereyanlar hak-

kında bugün Meclis koridorun
da bazı meb'uslarla görüştüm. 
Anketimin birinci kısmını bildi-
riyorum. 

Necip Ali B. (Denizli) 1 

1 
- Taraftar değilim. Çiinkii 

borç için hapis eski Roma hu
k.uku tlakkiyatımdan kalmış ba 
tıl bir usuldür. Aynı zamanda 
-borç için hapsin borcun tahsi
.linde esaslı bir t.:yi t kuvveti ol 
madrğı kanaatindeyim.Fakat ic 
ra kanun 11 çıktrktan sonra icra . Mozhar Maflt Bty 
kanununım kendi menfaatine yesinde vicdaru enuüyet mı..n 
uygun görmeyenler bu noktaya de müessir olmug.Iardır. Haps 
o kadar şiddetle temas etmişler iadesi maalesef umumt bir 
dir ki, yaptıklanl>l'opaganda sa Devamı beşinci nhilede 
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HARiCİ HABERLER •• 
ispanyada kanşık vaziyet .. 

_o: 112 (Tercüme ve iktibas 
hakkf mahfuzdur.) 

Sultan Hamide atılan. , 
Bir senedenberi iktidar mevkiinde bulunan hüku
metin müşkilab arttıkça artıyor. Netice ne olacak? 

. 

bomba nasıldı? 
Tahkikat hey' eti ilk işe hastane 

raporlarile başlamışb-

isyan! .. 
Cümhuriyet ilanını 

isteyorlar .. 

1lngilterede1 

Amerikaya verilen 
borçlar .. 

Son haftalarda İspanyada~ LONDRA, 13 A.A. - İngil 
tak.un kanşıklıklar oluyor. B~ tere hükfuneti, Amerikaya olan 
seneye )'...an bir zamandanben harp borçlarına mah&_ben 14 
ceneral Primo de Riveramn ye- K. Evvel taksiti olarak yarın 
di sene süren idaresine nihayet 94 milyon dolar verecektir. 
verildikte?1'eri aşağı yuk~ bir Harp borçları hakkındaki itilli
sene geçtı. İspanya da yedi se- fın akdi tarihinden beri İngilte 
ne istediği gibi hükümeti idare reninAınerikaya ödediğiborçlar 
etmiş olan Primo de Riveradan bu son taksit ile 1 milyar 285 
sonra iktidar mevkiine getirilen milyon 750 bin dolara baliğ ol· 

, ceneral Berenguer memlekette maktadır. Amerikanın İngilte· 
tabii vaziyeti iade etmek, parta- reden 4 milyar 398 milyon do
mentoyu ıyeniden faaliyete getir !ar daha alacağı kalmıştır. 
mek, inithabat yaptırmak için 

1 

uğraştı. Bu çok müşkilatla kar
ıılaşmak mecburiyetinde kaldı. 

Her müşkilin başı paradır, 
Arif Oruç 

AbdOlhamlde yapılan suikast neticesindeki tahkikatta meydana çıkarılan İzmitte hakkırıdaki 
32 adet birer kiloluk mi/fit pakdi 

Bir taraftan maktıillerin talı miştir. karar 
kiki hüviyyetleri ve mecruhla- 1 - Çukurun umku 70 santi bugün verilecektir' 
rın ifadelerinin zabıt ve tetkiki metredir eğer hafrile tertip P 
diger taraftan infi!akın mih- edilse umku daha derin olurdu. İZMİT, 14 (Milliyet) - A-
rak mevzii ve enkaz haline ge- 2 - Çukı.tr etrafı sutuhunun rif Oruç ve Süleyman Tevfik 
len arabalann kimlere ait oldu amuda karip olması iştialin fev Beylere ait ilk tahkikat bitmiş 
gunun tesbiti ve telef ve mec- kazzemin olduğuna delidir. Ye- esas iddianame ve mütalea için 
ruh olanların esbap ve arazı re gömülmüş olsa idi sutuhu evrak müddeiumumiliğe veril-
mevt ve cerhlerinin mütehas- mezkilri mailen vaki olurdu. miştir. İddianame tanzimi ya-
sıs etihba marifetile teşhis ve 3 - Çukurun karında topra- 1 rın maznunlara bildirilecek, va-

Casus! 
Lawrence ne zaman 
şayanı hürmet bir 

hayat takip edecek? 
lııgitiı: casusu meşhur Law

rence (Larens) inl geçenlerde 
Moskovada göıiilen snaayi aui 
kasb mubakemeai esnasında 
iıımi geçtiği malümdur. Bu 
mqbur lngiliz casusunun R
uayada beş senelik iktı.sadi 
planı akim bıarakmak iç.in ça
lışmış olmakla mahküm edi· 
lenl'!rle temas ettiği söyleni
yorı\u. Miralay Lawrence tay
yarıoci Shaw ismile bir tayyıl=" 
re filosunda çal şmakta ve 
Efpmistan isyanı çıkhğı sı
n tarda bu isimle Hindistan 
F fganistan huduı mda dolaş
r akta idi. 

Ahiren Moskıı a muhake-

tayini esaslarından tutarak va- ğa gömülmüş demirler bulun- ı liye,zabıtaya, muallimlere, müd 
zifesini ifaya geceli gündüzlü ması iştialin fevkazzeınin hatta deiumumillğe hakaret, efkarı Lawrence ve L. ıv. Ostor 

Seyhan 3 metre ka 1 
aroı 

Hasarat ve zayiat mikdarı henüz 
tespit edilmemiştir 

Mersin, 14 (Milliyet)- Kırkjdenaldığımızmalüınata göre. 
sekiz saattenberi yağmur de- memleketimizin her tarafında· 
vam ediyor. Her taraf seller i- gündür yağmur yağmaktadır 
çindedir. Münakalat münkati , Bilhassa Toruslar ve civarırıl 
:~le~at ve zarar mikdan belli de sürekli yağmurlar yagmıştır.e 
gıldır. Dün bu mıntakada 10-30 da şı 

Adana, 14 (A.A) - Seyhan det kesbeden yağmur, Z0-30 daD 
nehrinin taşması neticesi ola- itibaren Seyhan nehrinin kaııat· 
rak §ehrin bir kısmı su altında masına sebebiyet vermiş ve gt 
kalmış, telgrafhane ile bir kı- ce yarısından sonra nehrin ;~rt 
sun mebaniyi de su basmıştır. sahili tamemen, garp sahih ısl 

Antalya, 14 (A.A) - Dün şid kısmen su altında kalınıştrr. ?Jt 
detli yağmurlar başlamış bütün hirde su irtifat 3 metredir. s~r 
gece devam etmiştir. Yağmur la, henüz derecesi tesbit ~1 l 
esnasında çıkan şiddetli fırtına- mi yen mühim hasaratı ınucıP 0 

dan şehirde bazı evlerin duvar- muştur. 
lan yıkılmış, bir çınar ağacı dev Bugün su irtifaı yarım metre 
rilmiş iki dükkan kamilen ha- inmiş bulunuyordu. Bi!Urıı~ 
rap olmuştur. Denizde binlerce menatıkta iki giindenberi sııb 
kereste parçası yüzmektedir. net s den yukarıdır. Yalnız Er· 

Ankara, 14 (A.A) - İktısatlzurum dağlarında ciiz'i k:ır ,.~r· 
vekaleti hava rasat müessesesin dır. 

Kanunu Medeni 
, 

Ticaret kanunu ile kanunu medeJll 
1 

de tetkik ediliyor 
Ankara, 14 ( Telefonla ) -ı teşkil eden Ticaret!~ ,.. •. • i:t 

Adliye vekaletinde kanunları Kanunu medeı j ah.""mr ~ .·r1 

tetkik eden komisyon, taaru7. ·de de tetkikat yapme. ·tadır. 

Sual takrirleri cumartesi verilecek 
Ankara, 14 ( Telefonla ) - bul)un istifanaınesi vardır. 

Yarın (bugün) Meclis ruzname Fethi Beyin sual tal:rHef 
sinde bazı meb'usların mezııni- önümüzdeki cumartesi ruznaıtı1 

yeti ve Süreyya Paşa ( İstan- sine idhal edilmi tir. 
arlı mes >i ile cürmün mahiye- bir araba içinde vukuunu göste l umumiyeyi tehyiç suçları iddia f 

·ı · mesi etrafında ngı"ltere par-
tini ve bütün alat ve avamı ve nr. namenin esasını teşkil etmekte M ı· k"J f th" B 
mütecasirlerini meydana çıkar- 4 - Eğrilmiş araba dingili- dir. lementosunda bir münakaşa a ıyeye Ve l e l ey 
t'1ağa muvaffak olmuştur. nin ahvali sağlam bir arabadaki olb urken bir . amele meb'dusu Vek"',et ne suretle idare Uzun bir nutuk mu 

Şöy'le ki: 9 temmuz 321 tarih diğer bir dingilin vaziyetile mu NedÜşÜnÜIÜyor? ava nezareti müsteşann an aı 
li ve 29 numaralı olarak Yıldız kayese olundukta eğrilme keyfi - tayyareci Shaw m Hindistana edilecek ? hazırlayor? 
hastahanesinden vt 27 numara yetinin dingil üzerinde icrayı te İzmir Ticaretodasının ne vakit gittiğini sormuştur. Ankara 14 ( Telefonla ) _ ANKARA, 14 (Telefon) ". 
lı olarak Etfal hastahanesinden sir eden fevkalade bir tazyik ne /(raı iılfonso h J d Milstşar cevaben: Maliye v~kaletinin ne suretle Aldığım malümata nazaran s' 
ve yine tarihi mezkürda 30 nu- ticesi olduğunu ve zemine gö- derler. İspanyada hiikfunetin i- azır a ığı rapor.. - Shaw 7 haziran 927 de idare edileceği bugünlerde anla bık Serbest fırka li~eri Fetlı1 

maralı olarak Gümüş suyu has- mülmüş ibir tertip eseri olmadı- şini güçleştiren en mühim se- Gazi Hazretlerint takdime- buradan gemiye binmiş, Hin- ştlacaktır. Vekillerin ken<ii ve- Bey her fırsatta taknrler vert" 
tahanesindeı: verilen raP?rlar- ğını gösterm_ektedir. . . bep de iktısadi ve mali vaziyet dilmek üzere İzmir ticaret ve sa distana giderek orada 929 kaletlerinde fazla meşğuliyetle rek Hükfuneti izahat verme~' 
da maktullenn muayene~ı!1den ~ - Tahnbatın dereceı şıd- olmuştur. Gelen haber hep nayi odasınca inzarına başlanan haziranının 12 sine kadar ri olması maliyeye bir vekalet davet etmeğe karar venni~tı~· 
~azı~annm cerhaları d~den detı ve uzak. mesafelerden ~op bu müşkilatı gösteriyor. Fakat raporun muhtevi,ratı hakkında hizmet etmiştir. Kendisi 930 vekili bulmağ1 müşkülleştirmek Fethi Bey memleketin dertlerı; 
ae;:ıır pa~çaları 1çık~~.gı .ve l~n ~e~~vı İc{çalarınd eşkalı İspanyada hükumetin vaziyeti- oda katibi umutnısi Turgut Bey şubatının 2 isinde İngiltereye tedir. le alakadar olmak ve olalı''rne 

d
,e püruayıh ayatf~ ana~~ .~1zdı;~~~- ~a e1nı dır.zar deru

1
•
1
nunetma tketr- ni müşkilleştiren birşeyde mem şu malümatı vermiştir: avdet etmiştir, Hindistanda Halen maliyenin Heyeti veki gayesile tanıdıkları zevat vası· 

e c u ~ ıze goru. ugu tıp o un uguna e a et e e leketteki cümhuriyet cereya- ·-Raporun hututu esasiyesi bulunduğu zaman ise kendi- ledeki işleri ile Nafıa vekili Ze tasile her tarafta tetkikat yaP' 
~~şayı b~tn~y~ vJ _s~ı:nye: di~ Ş deıl.T f nı karşısında ceneral Berenguer şunlardır: ı sine hiç mezuniyet verilme- kai Bey meşğul olmaktadır. tınnaktadır 
•ı1magıyeh:nnb~n a~ dıgı 'Ve . . -d u emmddar~t ve hria.ıbı ~n in hükümdarlık mekamını mü- 1 - İstihlas'tan sonra 1930 se miştir. R ht ' Kendis~in, şimdi büyük bİI 
zılar,mın bıçb ıhr Y~t?-n e ~~vlti nıyhe lı;_n mb.a .~ı mu lm enın dafaa mecburiyetinde kalması- nesine kadar iktısadi mıntaka- Bunun üzerine kadın meb- J lffi nutuk hazırlamakta olduğu d' 
:nucıp es a ı ancıye goru e- ta te arz ır gomme o ayıp d · S b" 'ki .. d be . nın istihsal ve ihraç ku<ireti. • ·ııet 
meyip ancak ağızlarından ve madent bir. zarf içinde patlattı' ır. on ır ı ~uı;ı en n ge- 2 - Bu kudretin umumi harp uslardan Lady Astor müs- söylenmektedir. Büyük M t 

burıınlanndan kan akarak telef rılmış bulunduğu istidlal edilir. len t:aberl~r ;;~nı bıt kanş~lık ten evvelki kabiliyet ve kudret teşara şunu sormuştur: Şirket imtiyazının ~~:si:~:k~~Y~:~Y~~i :~Ö~ 
olduklan, gayet müthiş bir ale- Memurin fenrıiyenin imzala çık.tıgr!!1 bıldinyor._. syan. e e:;,- le mukayes si. - Artık Shaw ın sakin, d 
ti nariyenin patlamasından hu rmı havt ikinci rapor: l~nn: _y'aşasın cümhuny~t. 3 - Umumt harpren evvel is- hürmete şayan ve faideli bir tecdidini iste i değilse de Gazi Hz. nin son s; 
sule gelen inbisatı havanın taz- 1 - Maddei müstailenin tah- dıye iba~ırdıklan h~ber verıl~or tihsal ve ihraç edildiği halde is- hayat takip etmesi zamanı Ankara, 14 ( Telefonla ) _ Y~1atlerinkdedn. bahsedeceği t 
yiki ve ihtizazatı şedideden sek ribatı asarı meşhudesine naza- Bu kabı! hareketler;n "'.1~uu ılk tihlastan sonra istihsal ve ih- gelmemiş midir?.. İstanbul rıhtım şirketi, Nafıa soy enme te ır · f 
tei kalbiye ve zağzaai dimagı- ran her tarafta müsavidir. defa olmuyor. Bu şımdıkı hare- rar edill'miyen, yahut tedenni Bu sual bütün meb'uslann vekaletine müracaat ederek ka- Ankara H ıkuk tt• 
ye ve asabiyeye uğradıklan taf 2 - Patlatmak İ<;in ihzarı kette münevver tabakaya men- ed~n ihracat maddelerimiz han- neşe ve şetaretini celbetmiş- nunusanide hitam bulan müdde k .. lt . d . . 
silen beyan edilmiştir. olunan bombalar alelade küre- sup bir çok kimseler alakadar- aiJeridir ve buna sebep nedir?.. tir. tinin temdidini istemiştir. Bu U esın e 1Çh1113 

Mevkii hadisede hasıl olan ve mütevazi müsta~ilat yani dır. Görülüyor ki İspanyadaki "' 4- Cihan ilı:tısadıyatma ve temdit muamelesinin yapılması ANKARA, 14 A. A•· __ fa· 
duk ki' d d ç k b'' · · · d · k ı ıa Balık ticaretine zarar "' ı-ı ;ukurda kalmış olan araba de- san ça. şe ın «;, ~r. u u-: ta _ıı vazıyet~n ıa ef~. ,o ay o • müstehlik piyasa~arımızın ye- için vekalet, mezkür şirkete iki sarruf ve yerli ma'ı h'.lftıı ır .. 

.nir parçalaruun muayenei fen- run şeklı hen?esısı~e naza- 1 caga benzemıyor. Hukun:et ~uv ni ihtiyaçlarına göre mıntaka- veriyorlar teklifte bul),lnmuştur.. Bunlar- son günü olan per~'mb~ o~d~ 
niyesinin havi Tophane heyeti ran bu d~ o.k~bı~~endır.. , ıvetlerine k~~ı z.aten ası~erın mızdan ye:ıi. us~ller ve .. baş~a Ankara, 14 (Milliyet)_ dan biri, rıhtım haricine çıkarı- Ankara Hukuk F:ıkülte'._ 

3 fenniyesi reisiHurşit Pş. ile bah 3d- İki~ alıçıdndf~tene.vvı ':'esaıt I muka.vemetını kımst t~mın hede tarz.ı .mesaı ıle ıdhrdafı . mumkun Türk sularında avlanan bazı lan eşyadan rıhtım resmi alın- gençlik tarafrnd:.n hir jet ıtl 
riye ve Tophane fen memurla- var ır , ına eı nanyenın ta- me7.di. Fakat mese enın nı u yenı ıhracat ına e en mevcut Yunan balıkçıları görülmüştür mamasına dairdir. yapılacaktrr.Bu topbnı ~cl:ı 1-31 
rından miralay Apti ve kayma- biatma tabi.ol~. ~~ğ~udan doğ 1 bu değildir. Bereııguer hiikume mudur? Bu hususta ne yapmak Balık ticaretine zarar verdiği i~ Dahiliye vekili ne ta Adliye Vekili Yusnf !{•«~., 
kam İbrahim Ethem Beyler ve ruya elekır:~kli, fı~llı kapsul, , tinin mevcut ınüşkiiatla daha mümkündür?. . çin sahil muhafazasına kta't teb .. 

1
. ? Bey olduğu halde miiteadr''t l'ıı. 

sair mütehassıslarından müte- yahut d_c:lkü temas ıle pat~a~-, ~a pek ı::ok u~raşınak mecburiye- . S - M~ntakamızda v~ dola:.:_ı ligat y~pılmıştır. gun ge ıyor. tipler tarafından it.:tı~,,,11 rn~"ı. şekki! heyeti fenniye tarafın- mana gore kurulur saat gıbı bır tinde olduğudur. sıle Türkiyede mevcut ıktısadı K. d 1 ht 1 f rr' 
dan verilen raporda berveçhi a- alet ve tapa ile yapılabilir. 1 MADRİD 13 A.A. - Dahi- buhranın menşei ve sebep.teri al ın ar mu! ar 1 Ankara, 14 ( Telefonla ) .-:-. ı8r ~tra mda konfer:ınst:ırA" ııs• 
ti ınütaleat ve takdirat arzedil- Bitmedi !iye nazırı g~zetecilere vaki be- nedir?. o amayor ar.. skmdir~tdPaşDa, hsaill.ıya avdke~ı· ettıgı ece dve bu konfer"n~''ır1ı .. :in 

' . . . 7 Ve a·ler ve kanunlar hak M ht · ti'h b h kk d ta e a ıye ve ı ı per- ra ra yosu vasrtas·.e ı1 
,, 

l
yanatında Saragos valısı ıle te- - r..,ı u arın a atı a ın a b .... 1 t b l h reket ml k d'l k . }3• 

halk yığınlarını gözle görülür zaman görülmemiştir. Baş sıla- tefon vasıtasile görüştüğünü kında tetkikler. . "h d'lm vil~yetçe hazır~aı:ıa~ muaddel ş~mce~~~u 8 
an u a a !1':. e e~~ neş~e t~ı:ce ~.:~en · 

bir hızla yukarı kaldırmak im- tI "Genç,, olan bugünkü Türki- söylemiştir Vali işçiler arasın- 6-Buna karşı ıttı ~z e 1 e talimatname bır ıkı güne kadar eMe k. f• . • 1~ ııııa ~l:':na<:~ ı: 1 
• m. ·üc•ıdt 

kansızlıklar içinde meml~keti- ye başka türlü de yapamaz. 1 da az çok bir as~biyet hüküm si mümkün olan tedbıder ne- tebliğ edilerek, intihabata başla os ova se ırımız çın?e. kucu~ bır sergı de v . 
· · · f db' ı · · b ı · · · · · ı .. k ld - b 1 dir?. nacak ve bir günde ikmal edile- getırılecektır. d (l nın ınkişa te ır ennı u up Bıze ıhma! kelımesının sonu- sunne te o ugunu ve un ar- 8 S . e ticaretimiz k . K d 1 h 1 gelmeyor B aa t • • 51·0 e 

k h 1• • .. d ·ı k 1 1 • • k d b' k kl - anayı v ce tir. a m ar mu tar o amı- er 6 ma na pıs n 
yaptırma , ars ve ne ıs san - na e ı me ,,ten aza e,me ,, an ır ısınının grev yaptı a- hakk d .. tal lar ve temen- 1 . · · ı 
atları terbiye ocağı yapmak i- konsa daha doğru, ve ya oka- nnı haber vermiştir. . ın a mu ea yacak ardır. Zırl:': muhtar ıntıha Ankara, 14 .. < ~_elef?11la ) - kaç~n ar 

8 çin buldukları usullerdır. dar olacak, gibi geliyor. MADRİD, 13 A.A. - Mev- nıler. t . imiz v bma esas olan koy kan~unda Moskova sefırı Huseyın Ragıp İZMİR, 13 (Hususi) - J{ 
Moskova inkrlapçıları bizim Genç Türkiyede çalışan, uğ- suk bir membadan gelen bir ha- t 9 :--7 ı;.~:t esır~:ıe:=adiyatın~ muhthaıılarmMehrkeklolacakgıd mu- Bey, Berlinden doğ~ca Mosko- tilden uzun senelere mahkU~ 

. . . . .. A be .ti . . zmırın u Y sarra tır. u tar arın a ın o- vaya avdet etmektedır. d ku 1 h d d.. Be'gs. 
komünıst taslakları gıbı ayak ta raşan, hakkını ısteyen gençli- bere gore, yer geçı nın nt· daki hakiki mevkii. labilmesi icin kanunun tadili la E . d l l o z ~zı ı a~ ut un · del 
kımı değil, kafa takımıdır. ğin önüne hangi kuvvet g~çe- hayet bulduğu noktada ve Es- . lm kt d" rzıncan a ze ze e ma hapıshanesınden duvarı I• 

bilir?. Fakat eğer her genç, ken gueva köyü civarında saat 8 de Abone meselesı zım sek eki e ır. "tf • Erzincan, 14 (A.A) - Bugün mek suretile kacmağa rnu"~~ 
iHMAL dini oturduğu yerden göze gö-

1 
hükümet kuvvetleri asileri top Refikspor gazetesi müdüriye- o. a ar ve 1 aı~e 10-35, 11-14, 11-35 de fasılalı zel fak oldular. Firarilerden kelJ{s· 

B k d 1 rünmez bir elin tutup kaldıra- ateşine tutmuşlardır. Asiler dar tinden. Şehrın bazı noktaları bır yan zele olmuştur. met, Mustafa, Mehmet ve ıı· 
.. 1 a~ıa~!Zı~d ar ak aş :rımızın cağmı, hayat dalgaları içinde 1 madağınık bir halde kaçmışlar- 14-12-9JO kanunuevel 1930 tarih gın ~kuunda itfaiye vesaiti ge- T rabzonda da.. dir oğlu Salih jandarmalar ııul 

~~z Z~~ime var~ ıt~a~~ geçen bu elin her zaman peşinden do·ldır. Yalnız, 3 küçük zabit mun- 1i Cümhuriyet gazetesinde bir ç~mıyecek der~cede dar veya Trabzun 14 (AA)_ Şehri- rafından vakalanrlılar. İst~n ,.. 
've bir parol~: Genç.lfk ihmal laşaca~ın_ı. za;:nede~se kendi\tazam kuvvetlere doğnı ilediye suale cevap isteriz serlav~a~ı dık.yokuş oldu~~?~ b;ıralar- mizde hafif bir ~lzele olmuş- lu Sami, ~rkes Fuat, Kadırışl'· 
d'I · t' kuvvetını ınkar etmış olur. rek: "Yaşasın CUmhuriyet!" bir sütunda bir spor gazetesının da ıcap eden ~e ~ ı~ın a ınma- li ve Kara Mehmet kaçtı edil 

c ~ :ış ~~i modern ve memle- Bizde yalnız gençlik değil, I diye bağırmışlardır. Bunlar tev Kars havalisinde vilayet halkın sına kar~ veı:-ılmış~ır. tur. İ 
1
. • Jandarma müfrezesi tahrik 

kettepe;ki 'kalaların almadığı me!flleket te [aylık kadrosu dol kif edilmişlerd·r. Yakında diva- dan para topladığı ~~lin?e ç~- l Bele~lıye ~yase~ı~d~ ş~~:1 ktısat meC ısı di, takibata başladı. 
bir rejimde gençliğin ihmal e- dugu ~a~an açıkta k] alan~arın_ nı harbe gönde-ileceklerdir. A- kan yazı ile gazetemızın hıç bır er~rı en ~·~m~\ e ~ b' a 1 ~ toplandı Tasarruf haftası '!'' 
dilmi olmasr hazindir. aç ve ışsız kal~ıkları vazıyetı silerden birçok kimse ölmüş ve- suretle alakası yoktur. so . ~ te.s 1 e. 1 e.re · · ır ·18 Ka seri 14 (Milliyet)_. 

Fakat ihmal ne demektir_? ~~~tdan kalktıgı zaman kurtula ya yaralanmıştır. Hükümet kuv Şarapçılı~ tamim için !j;11n gonderılmesı bıldırılmış- ANK!'-~A, 1~ .A .A. -.İk~- sarrut haftası Kayseri de bil~ 
Gençler fır~aya .gi~mek istedı- ı ~r. . . • vetleri, zayiat vennemiştir. Si- Müskirat idaresi memleket- Bu listeler alındıktan sonra sat ~~ı heye tı umumıyesı, tezah~rlerle devam ediyor. ~
'erde .ret ~ı edıldıler?. Çalış-· .1!ıç ~ır Tür~ ınkılap h~kD.me- vil asiler arasında ~aragos ve te ara imalinin revaç bulma- kısmen belediye kendi vesait bugün ogl~~en sonra saat 15 te rin m~sa~akaları~a .. bacla~rıı el 
mak ıstedıler de alamı konuldu tı.1~~k bin kn;eb usluk, uçyuz ve- Madrid mekt:plenne mensup sı fçin ~emlelket halkını teşvik ve amelesile ve kısmen de müte İ~~t v~lı Mustafa Şeref B<;- tır. Dükkanların onu geçı~~ 
lar?. kı 1 'se ız yllz banka. yarat~- bir çok talebe ıle Madrid Darül maksadile bu hususa dair kon- ahhide ihale suretile bu gibi yın ~yas~t~<l:e t?p~ış, h~- derecede ~alab3:1ı~tı.r ve b~i'lt 

Bir taraflı vaziyle olmaz.. rak, ya~amağıl, h~znesı dolu bır fünunu muallimlerinden baztla- feranslar tertip etıneği düşün- yerJerde itfaiyenin geçebileceği ci tıcaretımızın ınkişafı tedbır- halk en guzel vıtrını seçrıı 
çeşmPnın mus ugunu açarak su 1 kt ld klan t A 1 kt terine ait encümen raporunu te alakadar olmaktadır 

Bütün istast'ikler gösteriyor ı'çmek. kadar kolayla•tırmag· rınm da bu unma a o u mektedir. dare ayrıca vrupa- tarzda yollar açı aca ır. Bu tet kkü . 0. Hey'eti· umu- A k d k · f anslarl 
~ a ·· ı · M Berranger b daki · ı·ı aı~'- d f' kik b" el b"t' il k ze r etmiş r. n ara ra yo on er a.1•·• ~i Cümhuriyet devrinde genç- muvaffak olmayacaktır soy enıyor. . , u şarap ıma ı e ...-a ar ı· atın ıran evv ı ır ere . ...1ed 1 t kr h ak T .. k _ d h .... Jik müesseslerine verilen ehem- · harekete yatıştırılmış nazarile !imleri de göstermek istemekte filiyat sahasına geçilmesine ça- mıye yarın og en evve e ar d~r1 .şam ur. ocagın a 

mivet. hu tooraklarda hic bir Falih RIFKI ab · · aö lemi tir. diı: lı ılmaktadır toplanacaktır. ' ın etılmektedır. 



ahmut 
Villlyette 

eimiş? 
eahhitlerden dört 
senelik kazanç 
"si alınmamış mı? 

Es at 
Ankara 

• • 
ser~sı .. 

MlLUYEr 

Gümrük 
Umum müdürlük 

İstanbula 
mı gelmeli ? .. 

Tüccarlara göre, bu 
muhakkak lazım .. 

PAZARTESi 15 KANUNUF:VVEL 1930 

etmiyor amma 
Mahkemelerde J Müşkilat 

ihtilas! 
Sandığı dolandıran

ların dün son 

T ercünıanlar dün 
hararetli bir 

toplanma yaptılar 

3 

tekzip te etmiyor 
Vatandaş/ tasarruf.. 

En güzel vitrini 
kim · yapabildi ? 

muhakemesi idi... Geçen sene 48, bu sene 

~ tterdarhk buna 
P dair neşriyah 

5 Kanunusanide 
açı!~yor 

Sergi umumi bir 
alaka uyandırdı 

İstanbul gümrüğü ile vi.si 
muamelitr olan tüccarlar dün 
gıene aralannda bir içtima yapa 
rak gümrük umum müdürlüğü
nün lstanbula nakli hususunda 
ki teşebbüs ve istirhamlarmı ma 
kamatr aidesine arzı keyfiyetini 
tezekkür etmişlerdir. Bu teşeb
büsün esbabı mucibesi hakkında 
müdellel bir layiha hazırlanma
sına başlanmıştır. 

Ayetullah, arkadaşlan 14 ;:~!;a=Y!el~~ 
dün uzun uzadıya bir içtima 1 yapmışlar ve muh-

Halk müthiş bir alaka ile haftanın 
faaliyetini takip ediyor .. 

·· ~ip etmektedir .. Kanunusaninin 5 inde Anka 
rada açılacak beynelmilel alatr 
ziraiye teknik sergisine iştirak 
edecek firmaların hazırlıkları 
ehemmiyetle devam etmekte
dir. Ticaret odası sergi hakkın
da vaki müracaatlara mufassal 
izahat vermektedir. 

müdafaalarını yaphlar telif meseleleri müzakere ede-
Emni:yet sandığından 16000 rek bazı mukarrerat ittihaz et

lira dolandırmakla maznun Ay- mişlerdir. 

Rey için tabettirilen 10.000 adet 
pusula kafi gelmeyor .. 

; 

"ye vekileti mllfettif· 
tetkikatı üzerine lstan

resmi dairelerde mü-
"tlik yapan zevattan def
lıkca dört senelik ka
trgisi alınmadığı veki· 
buttun derhal tahıili için 
Verdiği Ankaradan ge
"16nıata atfen yazılmış

Sergi ziraat hayatinda umu- Dünkü içtimaa da!Ul olanlar-

hir muharririmiz i bu 
defterdarlıkta tahki

bulunmUftur. Defter
~filı: Bey böyle bir şe-

mi bir alaka uyandrnııştır. Zi- dan S. Ş. şubesi müdürü bir 
raat için kullanilan en son fen- muharririmize demiştir ki : 

' t olmadığını söylemiı-
l>efterdarlıkça, lıaber 
olunmaktadır. 

sefer talimatname.si 
illi Seyrüsefer talimat· 

İ Dahiliye vekiletinden 

ni al~t ve muhtelif şekilleri ser - Türkiye gümrük meselesi
gide teşhir e<Jileceği gibi kimye ' nin en büyük yarası müdiriyeti 
vi gübrelerin her şeklinden nü- umıımiyenin Ankarada bulun
muneler bulunacaktır. Serginin masıdır. Gümrüklerle tüccar a
hir pavyonu en iptidai ziraat va rasmda ihtilaf çıkınca buradan 
srtalanna tahsis edilecek, ara- Ankaraya yazılıyor. Cevap ge
daki fark canlı bir surette gös- !inceye kadar vakit geçiyor, mu 
terilecektir. tazarrır oluyoruz. Mesela biz ge 

Ne yaptı? 
bildirilmiş ve vila- Ticareti hariciye ofisi teşek-

. tatbikını polise tebliğ külünden şimdiye kadar yaptığı 
işler, emtiamızın hariçteki vazi-

~;ahim Tali Bey yeti hakkında mufassal bir ra
• h por hazırlamış ve rapor iktısat 

ci umumi müfettiş ıo- müşaviri Şefik Beye tevdi edil-
1' ali Bey yarın Anka-
'decek ve oradan Di- miştlr. 
· e avdet edecektir. Bugünkü toplanış 
Halkalı bağı ! Konsorsiyom hey'eti bugün 

. . bir içtima yaparak son zaman-
. lı .~ıraat mektebın~e. bu lardaki tahvilat ve esham alım 
~:~ı~ut~e bağı tesısıne satımı hakkında müzakerede 

" mış ır. 1 b 1 k .._ . . k . . " u unaca tır. 
"'' ıçın me tep ıttı.saa.n-
llıı.an 8 dönüm kdar arazi Rapor azaya dağıtılmadı 
. edilmiş ve buranın teıı Gazi Hz. ne ticaret odası ta-

11cra e~~· Avrupa rafından takdim edilen raporun 
katüardakı zıraat memle teksiri dün ikmal edilemediğin
e ısmarlaıı.makta olan den Oda azasına tevzi edileme
ÜZünı. çubukları yetiş- miştir 

tit ve bilahare bunılann R • k . . b .. "k 1 ·· den haıd dlan fidan- . aporun te Bln. ugunti ı ma 
tdara tevıı:i edilecektir. edilerek azaya venlecek r. 

İş kanunu.. Neye karar verdiler? 
~ununun bu sene meclis- İzmir ticaret odasında, birkça 

çenlerde Kütahya beled~yesi i
çin Belçikadan bir saat getirt
tik. Gümrük nizamnamesi mu
cibince saatin rusumsuz ithali 
lazımdır. Halbuki gümrük ida
resi bunu kabul etmedi. Başmü
diriyete müracaat ettik. Başmü 
dür: 

- Şuradan Ankaraya atlayı
verin, meseleyi halledersiniz, 
dedi. 

Biz de tabii rüsumu vermeği 
tercih ettik." 

Karakat B. ne diyor? 
Tüccardan Mehmet Karakaş 

B. de diyor ki: 
- Ticaret odası da bizim fik

rimizdedir. Umum müdürlük 
İstanbula nakledilmelidir, Fa
kat hiç olmazsa, ticaret odası 
ihtilafları evvelce olduğu gibi 
"gümrük resmi hakem ihtisas 
komisyonu" na tevdi ederek bir 
dereceye kadar halledilse." 

Zekai Bey 
aıı için İktrsat vek&. gün evvel bütiln İzmiııdeki ke- D 

faaliyete devam olun- resteciler toplanarak bir içtima ayinler vekili dün 
it". Vekfilet sanayi ve me yapmışlardır. İçtimada üzüm Paristen geldi .. 
İirlüklerinden bu husus ihracatmda ikullanılan ve ihti- Dayinler vekili Zekii Bey, 
?tütaleat talep eylemiş- yaç gösterilen dört bin metre dün ekspresle ~hrimize .,.el

tıı. en cevaplarda sekiz sa mikap kutuluk kerestenin mu- miştir Zekft" 

1 
~sa.isinin tesbitl, 36 ame vakkat suretile ithaline karar B . · 

1 
.ı 

~ıla kullanan müessese- verilmiştir. .eyın .~e mesı-
~elelerin ho1hehot vazi- T" t d t kT nın Duyunu u-
tn çıkarılmıyarak onbeş ıcare 0 ası eş 11 mumiy.! m.::se- • 
•ı h b ·ı · Ezın· e kazasında bir ticaret o-~ a er ven mesı ve ya lesmin son şekli 
ı.ı:-l"'- · ı · l dası teşkil edilmiş, İstanbul ti-~..,ı ...... yevmıye enn n ile alakadar ol-
hı.in mecburi kılınması caret müdüriyetine raptedilmiş- d , d T 
ettirilmeıktedir. tir. ugu zanne ı ı-

yordu. 

rsızlarteslim olunuz!· yiD:!~:~d~e 
karşılayan ga-

etlıllah Zıya Fuat İsmail ve Dünkü içtimada mevzuubahs 
diger ~ayri ~evkuf arkadaşları ol~ ~eseleler arasında, m~mle 
nm Ağırceza mahkemesinde mu 1 k_et_ımıze gelen seyyah kafılele
hakemelerine dün de devam e- rının, geçen senelere nazaran 
dildi. Geçen celsede muhakeme ço~ az. o~duğu ve bu yüzde?., 
müdafaa için kalmıştı. Dünkü maışetinı tercemanlıkla temın 
celsede maznunlar uzun uzadı- eden kimselerin büyük bir zaru 
ya müdafaalarını yaptılar. Maz re~ iç~de kaldıklan, ".ardır. ~e
nunlar biribirine cürüm atfedi- nuyetın buna karşı hır tedbır 
yorlardr. Ezcümle Zıya ; Ayetul alması iınkan~ızdır.. . .. .. . . .. 
!ahın bu işi, Fuat ve İsmaille Y :ıını.z, . T1;lrıng kulubumı:ızun, 
müştereken yaptıklarını söyle- faalıyetını bır az daha tevsı ea.e 
miş ve gazetelerin Ayetullah re~, b~ı memleketlerde aleyhı
hakkındaki neşriyatını ileri sü- mızde ~apılan propagandalara 
rerek bütün bu işlerin Ayetulla karşı bır ceph~. a.~ması ve bu_P~O 
hm tertibile yapılmış olduğunu , pagandalann onune. geç~~sı la
kendisinin bu dolandırıcılıkla zımdır. Seyyah kafılelerınm a
hiçlbir alakası olmadığını id- zalması bir azda dünya iktısadi
dia etmiştir. yatının geçirdiği buhrana atfe

dilmektedir.Geçen sene bu mev 
simde memleketimize 48 sey
yah vapuru geldiği halde bu se
ne ancak 14 vapur gelmiştir. 

Emniyet sandığı memurların 
dan Cemal B. de müdafaatta 
bulunduktan osnra muhakeme
nin hitam bulduğu tebliğ edildi 
ve maznunlara bir diyecekleri 
olup olmadığı soruldu. 

İçtimada konuşulan mühim 
meselelerden biri de, terceman
lığm, terceınanhk evsafını haiz 

Maznunlar bir diyecekleri ol olmıyan bazı kimselerin eline 
madığını söylediler. Bundan bırakılmış olmasıdır. Bu iddia 
sonra Müddeiumumi Bürhaned serdedilirken bilhassa zikredil
din B. iddianamesini dermeyan miştir ki, yabancı memleketler
ederek ammenin emniyet ve iti- de, düşmanlarımız tarafından 
madrna mazhar olan müessesa- aleyhimizde yapılan propagan
tın mührünü imal ve istimal dalarla kulakları doldurulmuş 
mevzuu bahsolduğunu, binaena bir halde korka korka memleke
leyh, cürüm değil, ciirümler · timizi ziyarete gelen seyyahları 
mevcut bulunduğunu, maznun- ikna etmek kudret ve kabiliye
ların biribirlerinin kirli çamaşır tini haiz tercemanlarımız nadir
lannı teşhir etmekten başka bir dir. Bu cihete bilhassa dikkat 
şey yapmadıklarını söyledikten edilerek, t-ercemanlrğın ehil kim 
sonra Ayetullah, Zıya, Fuad~n seler tarafından deruhdesinin te 
muhtelif cürümlere temas eden minine çalışrhnalıdır. 

maddel~re, İsm~ilin. b~ madde- Marangozlar toplandı 
ye tevfıkan teczıyesını ve San- • . 
dık memurlarından İzzet Ef Marangozlar cemıyetı bey· 
nin beraetini talep etmiştir. · eti idare intihabatı dün yapıl-

Muhakeme kararın tefhimi ~ıştır. R~ylerin ta~nifi bugün 
için 28 K. Evvel pazar gününe ıkmal edilerek netice anlaşı-
tehir edilmiştir. lacakbr. 

Tasarruf haftasının dün ı rafından tasarruf hakkındaki 
üçüncü günü idi. Halkın yerli konferans mumaileyh gelme
malına gösterdiği rağbet şa- diği için verilemeı:nİftir. Kon
yanı dikkat bir şekilde art- ferans için toplanan halk iki 
maktadır. Dün de bir çok saat bekledikten sonra da
halk vitrin musabakasına iş- ğılmışlardır. 
tirak eden mağazalarının teş- Darülfünun iktısat müder
hir ettiği eşyayı temaşa et- riai Münür. B. yerli mall_:ır 
ı:nİfler ve reylerini istimal et- hakkındaki konferansını dun 
mişlerdir. Milli iktisat ve ta- gece radyoda vermiştir, Ma
sarruf cemiyeti tarafından arif emaneti ilk mekteplere 
evvelce bastınlan 10 bin rey yaptığı tamimde hesap ve 
puslası üç gün içinde bitmiş Türkçe derslerinde tasarrufa 
ve dün 10 bin daha basılarak ait temrinler yaptırılmasmı 
alakadar mağazalara tevzi bildirmiştir. Lise ve orta 
edilmiştir. Vitrinlerde yerli mekteplerde talebeyi tasar
mallar zarif bir şekilde na- rufa ahştırmak için birer kun· 
zarı dik.katı celbetmektedir. bara bulundurulmakta ve her 
En güzel vitrin intihabına İf- ay toplanan para ile fakir 
tirak edecek olanlara dağıtı- talebeye levazımı dersiye te• 
lacak 600 hediye hazırlan- min edilmektedir. 

Tasarruf cemiyeti İstanbul 
mışbr. 

Ahali konferans bek- idare heyeti yarın bir içtima 

liyor ama ... 
Dün öğleden sonra Türk

ocağında Nazmi Nuri B. ta-

yaparak hafta sonunda vitrin 
musabakasmda jüri vazifesini 
görecek heyetin tarzı meSil
isini tespit edecektir. 

/icaret kongresi 

Dün açıldı ve hararetli 
münakaşalar oldu 

Hazırlanan rapor köylünün hakiki 
ihtiya~larını ifade etmeyor mu? 

Mülhakat ta kendi noktai nazarlarını birer 
• 

rapor halinde tesbit edecekler .. 
İstanbul viliyeti ziraat mm- kaldığını söylediler. 

takası kongresi dün vilayette Tevziat için çetveller yaprl-

Maslak faciası 
Dün mahallinde keşif 

Üç ay tatil eski umumi meclis salonunda. mış; fakat haksızlıklar varmış . 
senelik kongresini akdetti. Ziraat odası reisi Salih Zeki B. 

yapıldı .. 
Kaçakçılar filmi çevrilirken, 

Maslak yıolunda. vukua gelen 
facianın bütün tafsilatile tesbi
ti için mahallinde yeniden bir 
keşif icrasına mahkemece lü
zum görülmüştü, Bu keşif, dün 
Ağırceza mahkemesi azasından 
Naip Asım, Müddeiumumi mu
avinlerinden Cemil Beylerle 
! maznunlardan aktör Talat Ef. 

Kış dolayisile posta idaresi Viliiyet ziraat odası azası ile söz aldı: 
tayyare ile muhaberatı üç ay on beş kazadan gelen murahhas - Bu şekil müzakere he r ka-
için tatil etmiştir. tar ve sami sıfatile mutahassıs zanın şikayetlerini bildirmesine 

20 kişiye tevziat zevat bulunuyordu. benziyor. Halbuki, şimdi bizim 
Vali muavini Fazlı Bey kon- yapacağımız birinci ,iş hükiime-

Gayri mübadillere tevziata · f ·ı k greyi reıs sı atı e açtı ve ısa- tin bizden istediği muayyen 
dün de devam edilmiştir. D- ca: maddeler üzerine raporu h 3..7,l r-
ün onar bin liralıktan 25 ki- - Ziraat kongresini en ziya- ıamaktır. lstanbulun ihzar ede-
şiye tevziat vapılmıştır. de muhtaç! himaye olan çiftçi- ceği rapor mühimdir. Çünkü 

Baytar müfettişljX.j ler lehine icap eden mukarrera- burada mutahassıs zevat daha 
2> tı itti.haz etmesi temennisile a- fazladır. Elde, oda tarafından 

İstanbulda tahtı tedavı"de d d" çıyorum. e ı. hazırlanmış bir rapor vardrr. lt\akaleyi yazan ve "Dahiliye işleri 
uktur .. ,, diyen M. Esat Bey mi ? 

zeteciler Zekai 
Beye muhtelif 
sualler sormuş-
lardır. Zeki.i Bey , ·"' vekili, Arşak Ef. ve vekili, 

Bilhassa borçlar meselesini · rejisör Ertuğrul Muhsin B. le
hamiller ile müzakıere itini sor rin huzurile otomobil sür'at tec 
muşlardır. rübeleri yapılmak suretile icra 

Zekai Bey suallere karşı hü- edilmiştir. Keşif esnasında Şeb 

iken ahiren vefat eden bay- Bundan sonra ziraat odası- Bu okuyacağımız rapora murah 
tar müfettişi umumisi Hamdi nın hazrladığı rapor okunmağa haslarrn mütaleaları sırasile ila 
Beyin yerine İstanbul tahaf- başlandı. ve olunur. 

bık vekil " Ben yazmadım; bir şey 
söyleyemem .. ,, diyor. 

Dostu" gazetesinde 
c sabık Adliye vekili 
. Esat Bey tarafmdan 
b: zannolunan makaleler 
. M. Esat Bey dün bir 

ı l'İ.ınize demiştir ki: 
lia.ık Dostu" gazetesini 

e Hamdi Bey ve diğer 
<l.rkadaşım çıkarıyor. Be 
ll'a.zetede hissem ve ala
lttur. Bu gazetede çıkıp

lı· <ttfedilen yazılar hak
it şey söyleyemem. Da-
~llırn bozukluğu, veirtişa 
llJ.j yazdığını söylediğı-
1~Sızlar teslim olunuz., 

y 

fuzhanesi baytarı Ali bey Murahhaslar ne istiyorlar? Mülhakata bakılmamış mı? 
tayin edilmiştir. Daha birinci madde okunun- MUlahakat murahhaslarından 

ca, murahhaslar söz almağa baş bazıları, bu raporun mülhakat 
lasatan demiştir ki: remanetinden bir mühendis ile 

"- Bazı hususi işlerim var- film sahibi ipekci kardeşler na
dır.Bunlar için bir aıy mezuniyet mma vekili Haydar B. hazır bu 
le geldim. İstanbula gelişimin lunmakta idi. Keşfin neticesine 
borçlar meselesile alakası yok- dair olan ehlivukuf raporu ilk 
tur." muhakeme celsesinde okunacak 

Orman hey' eti !adılar ve ke: 1i kazalarının ih- vaziyeti tetkik edilmeden yazıl-
Orman Amanajmanı İstan- tiyaçıarına ai t mütalcalarını ser dığmı, binaenaleyh kazalar ihti 

Hasta bakıcılık 
Hilaliahmer cemiyetine mer 

but Asaraydaki hasta bakıcı 
mektebinde dün imtihanlar 
yapılmıştır. 

--~-İntihap bugün 
Memba sucuları cemiyeti i

dare heyeti intihabı bugün 
yapılacaktır. 

bul grupu şehrimize gelmiş- de başladılar. yaçlarınm ayrı ayrı tetkiki la-
tir. Bu hey' et Anadoluda yap- Ezcümle Beykoz kazası mu- zrm olduğunu söylediler. 
mış olduğu orman plin ve rahhası, köylünün tahtı tasar- Münakaşa her kaza için ayn 

rufunda bulunan fundalıkların ayrı rapor mu, yoksa müatlea
haritalannı burada tanzim tır. .
1 

gul 
1 

kt temizlenerek ziraate salih bir ların mevcut rapora ilave edil-
1 e meş 0 aca ır. hale konulması lazım iken or- mek suretile mi olması etrafm-

F otograf inhisarı mı? man memurlarının bu kabil ara da cereyan etti. 
Dün sabah ikinci cezada mışbr. Bu hakkına göre Vay- ziye zerıyat yaptırmadıklarını Neticede hükfunetin sordu-

F oto F ranse sahibi Jan Vayn- nberg efendi Gazi Hz. le bazı söyledi. Bunun üzerine orman ğu zirai vaziyet ve ıslahı hakkın 
ricali devletin kendi tarzın- ··d·· ·· k · h d ki 11 berg efendinin Ankara cad- mu uru ongreye ıza at ver- a sua er muayyen ve e~asen 
da çekilen resimlerine yeg-ane mek u""zer • ldı O ·· k 1 d ·· d · ı · ld desinde Ay yıldız pazarı sa- e çagrı . rman mu- aza ara a gon en mış o u-

hibi M. Mazhar Bey aleyhine sahibi oluyor ve bu resimleri dürü şu izahatı verdi: ğundan mülhakat murahhasları 
gördüğü yerde müsadere et- - Köylüler mahalli orman nın da ayrı ayrı rapor tanzim e-

açtığı kopya davası rüyet ol- tirtebiliyor. memurlarına müracaat etmişler derek çarşamba akşamma kadar 
undu. Mahkeme heyeti mü- Vaynberg efendinin Mazhar ve bu kısım da fundalık olup ta ziraat odasına tevdiine karar ve 
zaherede bulunmak üzere da B. eski bir müşterisidir. fakat ziraate elverişli ise müsaade e- rildi. 

M. Esat Bey 

i yazanı öğrenmek i
di Beye müracaat et

~~dır. Gazetenin idari 
e o meşgul oluyor. Yal S~yasetten çekileceğim doğ-

vayı 22 pazartesi öğleden s- bu müşteri şimdi kendi hesa- dilmek lazımdır. Eğer bu arazi Tevhit yapılacak 
Fırka teşkilatı onraya te'hir etti. hesabına çalııyor ve sipa- fundalık olmayıp ta orman sa- Ziraat odasında bu raporlar 

Erzincan, 13 (Milliyet)-Ceıbe İstihbarabmıza nazaran da- rişlerini başka yerden görü- hası ve ormanlık ise kanunen bazı murahhasların da iştiraki 
" 1ekette hürriyet vardır, ru değildir. 
atandaş istediğini yaza-

ııD 
lı,a seyahatim hakkında 
lı,~~dis yalandır. Ben 
~ 1~den çok memnu-

e.Itııı ikte gözüm yok. 
~lbi . . . . 
t~ · . rnaışevmı temm e-
~l~lıkıe ;stigal edeceğim 

t olmaz Ankaraya dö-

M. Esat Bey tekrar makale
ler hakkında kat'i malumatı an 
cak Hamdi B.in verebileceğini 
ilave etmiştir. Hamdi Bey de 
bu hususta demiştir ki: 

"- Ma!Umatımı işayaa sala
hiyyetim yoktur. Eğer bir malı 
zur olmasaydı makaleyi ımza-

libereket mcfu'usu Naci Paşa ile vanın mahiyeti şu merkezde yor. Derken M. Vaynberg müsaade edilemez." ile tetkik ve umumi raporla tev-
Mersin mem'usu Hakkı Bey H. dir. ef. Ayyıldız pazarında kendi Murahhaslar fundalık oldu- hit olunacaktır. 
Fırkası teşkilatı için geldiler. Vaynberg efendi Gazi Hz. resimlerinin teksir edilerek ğu da ısrar ettiler, Bunun üze- Bundan sonra Ankarada top 

Osmaniye, Ceyhan, Dört yol !erinin ve ricali hükumetin satıldığı iddiasıyla mahkeme- rine köyülerin orman memurla- lanacak umumi ziraat kongresi-
Erzin, Pyas teşkilatım bitirdi- resimlerini çekmiş, ve bun- rma müracaatı ve sonra tetki- ne iştirak edecek murahhasların 

Ye müracaat edip, Mazhar k · k "ld. ler. Burada belediye reisi Halil nları yüksek fiatlerle Sat- at ıcrasına arar ven ı . intihabına geçildi. 
Suphi; Osmanağa zade Ahmet, makta bulunmuştur. Sonra, beyin resimlerini musadere Köylüler arazi istiyorlar Ziraat müdürü Muhsin ve 
Molla Mahmutzade Ahmet , ettiriyor ve 10,000 lira zarar Bir kısım murahhaslar da Beykoz murahhaeı Hulki B. ler 

maarizten bunların inhisara · d d" D Müftüzade Ahmet Selim ve Ho ve zıyan ava e ıyor. avanın Alibey köyündeki emlaki Mil- intihap olundular. Kongreye pa 

~!!~;ie Abdu~~-~;:,.~e;~r-_o_c_a_k.J...Jıv;ı.akzikybe.btl~eiiri:..iııl!lşetiıkırıluinllldıae.ıııt:ııbiir.alı.du,e.....i..ddu.n~:..~-ce_s_i_m_e_ra_kl_a_be_l_e_n_m_e_kt_e_·_Jlıluıiyew.ı.Y ... e,.a_,ili~.l<çi.• if..ıtı.,;~h.ik~e.ri~ kö!.,l~y;...;,e..ı_..z,,.a;ır, .... g .. iı..,.·n ... iın. ildueuv"'a"'m..we"'dil~l~•~e-k_ü_ze_r_e __ _ 
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Aleminde F ransada kabıne (Baı tarafı ı inci sahifede) de cereyanını temtnni ediyoruz. JAN KIEPURA ile BRlGITTLS HELM'i 

buhranı çeııinin daha esaslı faaliyeti ih Üçüncü muvinliğın ihdasına ge C Q Ş K U N 8 E L O ~ ~---.-----

ti va edeceğini ilave etti. lince; ben buna aleyhtarıın.,, de ı;. 
•• . ırın u111de•i "Mlllly•I" tir 

15 K. EVVEL 1930 
•.;.:. -:..::.··..:.-'::.·,,,~ 'l4~ ~ -;,•. 

iDAREHANE - Aakar• caddeu 
No: 100 T.ı,...ı •dreft: Milliyet. t.. 
tanbul. 

T.ı.toa a-U-.ı 

lıtanlıul 3911, 3912, 3911 

ABONE t)CRETLERl 
G 

3 aylıfı 
6 .. 

12 u 

Tllrld.ye için Hariç içia 
400 lnınat 100 kunıt 

750 .. 1400 " 
1400 .. 2700 •• 

Mekt-epliler müsabakas!11Jn Mesai prog~amı di. 
83 üncü hafta ikinciliğini kaza- Avni B. buna cevap verdi, ve; . Bunu Nazmi Nuri B. takip et 

San'at; derin bir uykuda. Se- nan Pertevniyalden 364 M. Or- "- Burada mevcut 68 baş bu ti. : 
nelerce devam eden bu uyku, han Beyin yazısı şudur: belde için ne düşünüyor. Bunu .... - Bir m~':'in ihdası dem~lt, 
nihayet bir hastalık gibı· horul- "B h f .. h. • h b... ne gibi menabii fen ve ilimle butçeye yem bır zam demektır. 

u a tanın en mu ım a e- .. . . Sok • .a... k dil .. 
tuları arasında gittikçe derin- · h' .. h · k k' F tebellur ettırmek tekarrür et- agınua aıı gomıeyeıı 
1 · rı, ..1ç şup esız yo . 1•. ı;a~sa- miıtir. bir kimse üçüncü bir muavin ih 
eşıı. da Tardıeu kabınesı,,nın ıstıfa- B bil .. dasını görürse üzüme olma-

Bu, bir uyku hastalı!!:ıdır. sile husule gelen ve son dakika- unu meyen encumen bu b" kalb' d' y b' "l 
- k d h il d'l · azametli davayı başaramaz Şeh sa .. e, ın en ıze gu er.,, 

ıh . ya a ar a e ı emıyen u- . . . . · M" ı d bul d 
tirasm dili konuşmağa baş b' k b' b hr d rın güzelleşmesıne aıt on sene- uta easm a un u. 

Ansefalit Ietarjik 

l d • k"f" ·ı . ı.~ zun ır a ıne u anı ır. l'k b' Muhidd" Beyı" d f a ıgı zaman u ur ı e ın,...r, . . . , . ı ır programımız vardır. Te- m n mx a aa 
Gelen evıal: ıeri verilmn ııan'atın sinirlerini gıdıklar ve . Tardıeu k~b~nesı, ayan mecli menni edeceğim şey ıudur ki, ve izahah 
Müddeti 1~ aüaı..Jar ıo lnmat bir kımıldanma, bir hareket, bir sı.nd.e ~.umı sıya~4:t .~ak~da b~ devrenin hitamından evvel Tekrar söz alan Muhiddin B. 

tur. Guete ,.. -tlılıoıya alt it'- ka~tı. baıı~ardı. Artık hastamı- kı b~r ıstızah takrırı . u~erıne 4:- bır heyet teşekıkül ederek mesai kendi noktai nazarını müdafaa 
için miicliriyete miiracaat ..tillr. zm sınır len bu sonsuz uykusun kallıyette ~aıaı:a~ ıstıfa ettı. programının ana hattını hazırla ederek şunları söyledi: 

Guet..,. ilinJum -'uliyeti• da kavuştuğu sükunla korkunç :ı;:ransız _kabı:'1esının bu s17kutu! sın. Muavinlik meselesine gelin "-Tahakkuku lazım gelen 
kabul etnMs. tur. Bir sfenks gibi. s ''aset ale:ı-ıı~de nazarı dıkkatı ce; bunlardan biri senede 74 bin hizmetlerin meydana çıkması 

Bugünkü hava 
Dun horareı en çolı 15 en as 1 O 

ıh recı idJ. Bııgön rusıtr mütebınil 
e;ecolr han yatmwlu olıcallbr. 

Ne bir raşe, ne bir rüzgar. az celb~tmıştı.. . evraka vaziülimza idi. Bunun i- için bana lizım gelen vesaiti 
karanlık dehlizlerde mumla do Tardı7u kabınesı, son zaman- şi on kaymakama taksim edildi. vermezseniz ben, bunun mesuli-
laşan korkak bir muakkıbin bu lar_da. bı~has~ şu sebeplerle Hatta iki muavinin lüzumu kabi yetini asla deruhte edemem.,, 
sessizlik ve ıssızlıktan ürkme- muş kıl bır vazıyette kalmıştır: li münakaşa iken iiçUncüsünün Muhiddin B.i takip eden ve bu 
mcsi kabil değil. Titriyorum. 1 - Büyük bir banka sahibi- ilavesine ne lüzum var.,, Muka- vadide en son mütale:ıyı yiirü

Bu dehlizlere mazinin cina- nin tevkifi üzerine parlamento- belesinde bulundu. Bir aralık ten Ali Rıza B. oldu. 
'";=======:::;~~~~ yet kokuları sinmiş. Bir yanda nun işe vaziyet etmesi ve mez- bütçedM bahsederken de "Büt- " - Üçüncü bir muavin tekli-

limc lime olmuş genç cesetler kur bankanın hukuk müşavirli- çelerin ekseriya ısehreminleri- fi karşısında kalmasaydım mev
var. Hasudun zulmüne uğramış ğini. et.miş olan Adliye nazırı- nin ba~da es~n havayı sam~i cut iki .muavind~n birini~ liğvı-
bu yavruların önünde bir tahze nın ıstıfası.. yetle mutenasıp olarak tanzım nı teklıf edecektım.,, dedı. 

iliminde tekrar tekrar ıorm k ve dlalemek l:lz•mı;eldi1i 
için ılnımının bu lıarikuını 

Elhamra Slnemaffl 
bir kaç gün dah• iraeılnı <lovsm cd•cekıir. 

ilaveten: Yeni fOX bılihuır iOzlft n sull dUnva bl\adiıltri ~ 
escllm:e. Pırlı'in Son Fi11n~ ( AQUITANIA ) vapurunun fıruoıı• 
kar~ı güleşmesi, JIM LONDON Yunan Şampiyonu ) KirllentoY' 

karşı BOX mııçı ve >aıre 

Bu ıkıam 

~u r.:~~K ~~& ~ç~j,n~,"!~ 
- 'ı,R) KIRAL filmi erinin unurııl 
·-- z mübdlası bthilk sinema 11IÔ~ 

!!__.!~~_:,;__--=~.l l·:A NNF.TT! :\ 1 AC' DO;\ \1 pı 

TABiATA AŞIK 
göz kamaştırıcı dekorlarile yarın herkesin ağzında dola~.ıı:~~ 
,arkı ve danslarile asri ve 11111hteşcnı operette takdim cJt' 
cekrlr. lltveten MOLASSON bir perdeli Fransuca sözhi korıı<J 
ve FOX JURNAL ııe~li \'•',özlü hali hazır dıinya havadi>Jcfİ. 
Hami~: Mükemmel m:ıklnelerimiz s.ıycsinde bütün mıikAieJlll 
film lizerindt Türkçe \'t: Fr•nsııı:ca olarak izah edilmektfl' 

hürmetle eğiliyorum. Bir vakit 2 - İk~ci ve ~n rı;ü?im s~- edildi.ğin!,, kay?etti. • . ..~~ ~~sustaki münakşa kafi ı' 
!er; ıztırap çeken nesle bir ha- hep, Tardıeu kabınesının, harı- Muhiddın B. m mukabelesı goruldu . ,.._,....,......,,.V'"V""'""'....X><><:><. ~~~;.. 

. ~u &e~~ev.~ayı gazetele~d4:n vari gibi "uyan!,, diye haykır- ci siyasetinde gevşek davrandı- Burada Muhiddin B. söz aldı. Bütçeye g 
0

liyor •• 
birinde gord~: Hoşuma ıpttı. dım. Dünün sanat tarihine di.l.e ğı iddiasıdır. "-Bütçe encümeni reisinin Masraf bütçesinin müzakere-
Muhakkak ~· okuma zevkı ~1:11 diği şekilde menkabeler kayde- Filhakika, son beş senedenbe verdiği izahata bir şey ilave e- ai esnasında faslı mahsusu gel-! 
yor, fakat kıtap gazete degıl, den mütegallibelerden de hıncı ri Almanya ile Fransa arasında decek değilim. Çok muhik ola- diği zaman izharı rey edilmek 1 
gazel, prkı ve maval! mı almak için bol bol söylen- -Alman yanın müteveffa H. Na- rak serdettikleri temenniyata üzere bütçenin müzakeresine 

Devlet Müdürlüğü 1 dim. zırı M. Stersmanı ile Fransa H. da iştirak ederim. Avni Beye ge geçildi. Bütçe fasıl fasıl okuna-
Bu boşlukta her ses, bir aksi N. M. Briandın müşterek ve lince; beş senedir İstanbul mun rak aynen kabul edildi. Yalnız 

Gooa koşa heyeti tahririyeye sadadan başka cevap bulamı- sulhperverane mesaisi neticesin tazam ve faal bir proğram da- son fasıl üçüncü muavinliğin ih 
geldi ve istihbarat ıefine dedi- yor. de- itilafa doğru müsbet adım- hilinde idare edilmektedir. Me- dasını tazammiin ediyordu. Bu
ki: San'atın sıhhatinden bahse- !ar atılmakta idi. sela; Fatih- Ediıırıekapı cadde- raya gelinince reye müracaat za 

- Devlet Bankası müdürü den mukaddes tıp kitabının bir Fakat, Almanyada 14 eylUl- si açrlmış, Karaköy köprüsünün rureti hasıl oldu. Mesele reyi 
uıklmıda en mevsuk haberi bendinde şu korkunç cümle ya- de yapılan umumi intihabatta mütemadi tamiri temin edilmiş, işarl ile halledilecekti. Fakat 
.>emden alın!.. zıh: "Bir neslin hayatı müdde- müfrit bir takım zümreler mü- Gazi caddesinin istimlakine baş Muhiddin B. itiraz etti. 

···==·=·····. =~~ PJCCOl.I TİYATROSl kukl•ıla:ıııın her li,ıııLı 
maılnelerlnl unutmayınız. 

Hanımlar, [lendiler, \'ocukla, b!lylikler ve ihtivarlar tcın>ı 

ler! her glin hakikt muvaffakıyetler k~:ı;anan 
P 1 C C O L l T 1 Y _\ T R O S ll canlı kukla!,rt 
her gıin aat 17,JO re matineler, saat 2 J,JO tc ~u,·areltf 

vardır. Bu.rün matine ve suvaresinde 
LE BARBlER D! .SE\ lLLr, 

"' LA GHEISHA ,, H :\fozik Hol ve ~anılı ı kı,oıı 
herli.csi eglendirecektir . ••••••••••••• ~~~~~ _Kim olacak?.. tince d~v.am ede!1 ~ hastalık him bir ekseriyetle Millet'Mec- lanarak devam etmekte_ bulun- Teklif reddediliyor 

Kim 1 ğ bilmi ııan'atı olüm tehlikesı karşısın- !isine girdiler. Bu netice, Fran- muş ve daha bir takım ışler ya- İşin tayin esami ile hallini 
f k h ok:ab~ Y~ da bırakır.,, San'atın doktorları, sızlar üzerinde fena bir tesir u- pılmıııtır. Bunlara karşı prog· teklif etti. Muvafık görülerek 

b
• t,olmamu a • ır B'eyda vb~r ı, hastamızın göz kapaklarına yandırdı. ramsızlıkla itham etmek, Avni esami okunmağa başladı. Gah 

lstanbul icra riyasetinden: 
lsıanhuldı ı•hmiıönü eaddeslnde 

96 namaralı lıuap düklı:lnındı sakin 
llıcn elye,·m ihmetglhı meçhul 
bulunH Bekir efendiye: 

DüyükHOKKAB~ 
en yacagım. u ır ma bil . b ? H' d "'1 . B . "t d beri f ldukl lumattır. -!1e ey~ en. - ıç egı se Dığer taraftan başta Alman- . m o e .en ?1a~ o . a alçak, gah yüksek "red,, ve ya 

• bırat tenturdiyot sürseler... ya olduğu halde umumi. harbin n cerbezeı kelAmıye ıle sevdik- kabul sesleri işidiliyordu. İsim-
Bır mektup 1 **• diğer mağ'lupları yüklendikle- l'ri bir arkadaşı üzmek zevkin- ~rin okunması ilerledikçe red 

İımasmı okuyamadığım bir Refahla, zaruret müştereken ri ağır muahedel~ri tadil etmek den ileri g':1se ger.ektir._ M~v~n taraftarlarının ekseriyette ol-
-:cnebi kariirniz bana şu mektu- ona ninni llÖylediler. San'at uyu için hararetli neşriyatta bulun- l~r meseleıun_7 gelı!'1ce: ı~ler1:'1ı~ dukıları anlaşılıyordu. Netice 
iıu göndemıif.. du. Hayret!.. dular. hır kısll\~ encumenı daımıye ı~tı tasnif edildiği vakit teklifin 15 

Elif Naci İşte Fransız Meclisindmi kal etmış olmasına rağmen ış· reye karşı 36 reyle recldedildiği 
Mektupta bahıtettiii fCY pek 1 "f . 1 b d d' dü Ierl azalmamıştır.,. Cevabını ver anlaşıldı Nakiye Refika Hulu-

ıJoğru olmakla beraber bazı ya- ı iRTİHAL E mu rrt er, un an en ışeye • dl . . ' . ':ıancı kelimelerin ister istemez L R şerek Tardieu hükfımetini, hari . iki • def sı Beh~.et Rana Samı .Yaver, Sa 
· 'ğ' uh ...... _._ ci politikasında gevşek davran- . ncı a.. flye Huseyln ve Utıfe Bekir 

•.lilimı:ıe girdı ı de m a ......... - Xe-b hanedanından •lır oıııu makla itham etti. Maamıfih, 
80 

Avnı .. B tekrar mukabele et- H.lar da teklifi reddedenler me-
tır.Bu :zatın teklif ettiii"Tüıı ay 1&bık !rzoro,. ••b'uııı Hıleı Bey· ti d b t rd 
dm, ..:ı.. aydın,, tabır' len'nı' daha dl bal 1 0 _ g" uk kanlı Fransız H. nazırının :,, .. . yanın a u unuyo u, 

a~• den Din 1 ul ve .,.~r oıulla· Pr - s çal kla t 
evv-• teklif e"-'-r oldu, amma ... ... mukabil beyanatını dinleyen - ogr. am ız . ışın_ a. ı Akı"t 

oa uguıı; mdaa .c.ır111 uo•h• mecllsi idare 1 d K d 1 

Kısımpatılı Mebmtt lbralıim be
yin :ıimmerinizdı bedeli icardan ıla· 
calJ ol•n dörı}U• ( 400 ) liranın 
maı mısarif ıah5tli ve mecurun tıh 
ltnt1i '1mntndı üçilnciı icra memur 
l11ğunı Hıkııbolaa mUraoaah U1erinı 

ıatını11 tebliğ edilen ödeme 
emrine kartı ıarıhm.adan vaki itiu-
11n reft ıaleblle mumaileyh Mtbmcı 
lbrıhl• bey tarafından merci• mca 
bulı •llracaaıa hlnaen yevmi mura
faada lıbın vll• •' edtlmeıl hakkında · l "bo · k ı· Fransız metfusan Meclisi kabi lam etme ım. en ı ennın say 

bu kelime er n1ur,, e ıme- uuı•»• Sabit Bhin be•tlreleri ' · k1 · l b'l"k' k k" ük Ayın nuından morlıum Tn-
sinden daha yabancı geldi. dl lıal neye itimat beyan etti. Kabine, ".~ an .1~ e~. ! a 1~ pe .. uç - ıaıdr olun•n dAVed~• vuakuı .rıh 

Hanımofen irıl i darıbau eyle· asıl ayan meclisinde ekalliyet- tur. Asıl muhımrnını soyleme- fit pasının torunu •e Maltı leyin nnı mUbllflrl tarafındın yısıln 
"Muhterem Felel: Beyefendi. 
"Milliyetin,, uzun müddetten 

beri devamlı karilerindenim, ve. 
yazılarınızı büyük bir aılaka ile 
takip ediyorum. 

Türk depıim, fAkat memleke 
tinizi kendi memleketim gibi 
sevıyorum .. 

mit ·n na~i mıtflrtti Göııepıdekl te kaldı mı·§, ke•--tmişlerdir. Muhid- km Müfide Hanımlı mGHl•r ıııll· b ~ h b 1 b 
um• • ..... ter •• laametgl ınızın meç u u-

lt!!şklerlnden kıldm!atak Sanrıyı et- • d' B b 1 k f ,_. d b' dtırtı Halli l!:ıeııı oeyln vg•U gıırtbı 
Esasen milletı'n hakı'ki vekı'l- ın . un arın ÇO e"ı<ın e ır h · · k ıı Jı ... 1 lundutu muharrer olmıMna blnata dide mılı:berei malı•ııusını ndlal ' Ü • b anane•ınııı ıymtt eıum crl•dcıı 

len• demek olan meb'usan mecli iş yapmış, bu m esseseyı orç- .,._ suı E B · ,nıııi murafaa olarılı: ıayi• olunu rahmed u•nıın kılınmıstır !'ıllhaıı l D di UT. • eJmın .ıem eyın akitleri · 
nlnandıın buhınaa merhumeye rob
mıtler •e cfndı ılluint •ahırlar dilcri:ıı. 

• * * 

sinin itimadına mazhar bulu- larına sadık kı mıştır . ., e · frra eclllıııltdr.Sudtflcr temenni ederi% S-1-0SI tarihine mUoıdil cumuı.ıl 
nan bir kabinenin ayin meclisi Bu _arada söz alaı;ı;Iar .. tevali ~t- günü 11ıt ondörtte lstanbul icra 
tarafından iskatı, ayana veril- ı:ıe~e başladı. Üç~~u muavın- ihtira lllnı riyaseti lılra• mercllnde buır bul11n· 
miş bir hak olmakla beraber, lık ıh~ası meseleııırun ~~raretle • Sökm · ıerılbatlı tabir deniz mınız lilım gelecıll vı huır bu· 
bu hak hiç bir zaman tatbik e- neoeğı anla!flbyordu. Soz alan- uırpili. hakkındı i~dhHI olunın 2 lunmıdığınız ııktlrde ıdeml hııu-

ML'\ .\FJ'Al\l\ ı-:·ı: M11,;flık 1 

A S R 1 sinemad3 

IX>J.ORJ,;S llEL RIO 
,ı 

Cl!ARU:s 1 ARREl.I 
tarafın<ln tem• 1 ı<lllen ' 

l..al•r lıar ıl -· olaa 

KIZIL RAKS 
fllmini gürmck ur.ere he 

nn'lı tehacüm eJcn ha0k 

bulamayıp "' dcı cd:\" 
istical cdiniı. 

. ·~ 
Rus meyhanelerı 1\ 
şaşırtıcı havası içiııC 

il' 
cereyan eden pek.!11 

essir bir desisedır· 
Bir sual sorabilir miyim?. 
Türk lisanını çok takdir edi· 

yorum. "Turistler için konuş· 
ma kitabında,, (Türkiye Turing 
i<lübü tarafından ne,redilen ) 
Türkçe sütununda şu iki kelime 

Marmara u.•Ub•hri hmındım 

miralay bdulbalım Rt\fn annesi 
Naim, hım111 lımit'tc ıniıpıtlı oldu· 
l• zaliirrıeden kurtulımıyarak irtihal 
ennJ4tir. merhumenin C<nı7.c.<i dün 
l11anbula gtririlmfl \'e ihtilalaıı faikı 
lcruı sureıile X:•sımpaşa'dı J\ulak91z' 
dıkı mcdlenl tbtJi•ine defucdilmi;tir. 

dilmez'. lar makamı riyaset tarafından T.sani 1'126 tarih ve 419 nıımcrolu runuzlı murafaa kra ve tetkikat lfı 
Meselenin ıbu mahiyeti de, ka kayd_ edildi_kten sonra celse on ihtira beratı • ba bre ıııevkii lllı oluHc•ıı malumunuz olma~ tilere 

d k k 1 1 d konmak üzere abere devri ferat bine buhranının uzun sürmesi- a ı a tatı o un u. keyfiyet il&ncn ıebllt olunur. 
· be'-' · · ah d B . lkinci" celse ••va icar edlltce~lnden ıallp olan· .uuuuuuuuuııuıuııuııHllltı. 

Bu ük HOKKAB~~-
c•••••••••••••••••••••••••''',::••'' f 111111111111111111111111111 ~ 

yi gördüm: 
Bonjur, bonsuvar! .. 

Kıymeıli erkanı bahrl~·cmi•den 
olan Abdillhalim Heye \'t kederdide 
ailesine ıı~i}etlerimlzi beyan ederiz. Bunlar Florinalı Nazım, Meh 

met Emin, Abdülhak Hamit 
Beylerin o kadar şahane istimal nebi kulağriçin, Türk ağzından, 
ettikleri Türk lisanında mıdır? .. Türk telefuzile, bonjur bonsu
Bunlara mukabil öz lisanınızda var, o kadar gülünç oluyor ki! 
tabir yok mudur?.. Derin hürmetlerimin kabulü-

.Gün al'..~ıin, .t~ ayd1!', da?a nü rica ederim efendim.,, 

nın se uını ız e er. u vazı- " c ı 'd ç ı R rı 111111n111111111111111111111111111.-

d ' · .. h On dakika sonra ikinci celse farın ' 1 aıa 1 ini i ıhıım anın- •• yet karşısın a reısıcum ur • da Robert f'crrive mtiracutı.rı llln :: 
muhtelif fırka reislerine müra- açıldığı zaman söz Dr. Hikmet olunur. ii 
caat etmişse de hiç biri kabine- B. in idi. :.=i 
yi teşkil edememiştir. Her hal- "- Muhiddin B. in mesaisin- ihtira illnı il 
de Fransada bu defa vukua ge- ele gösterdiği muvaffakiyetin ~e ·~ahit torpillerin umkunu ıayin ~E 
len kabine buhranı; bebi hizmetlerinin dört sene gi- eden nbım, hakkında isıibHI olu· :; 

3 - Fransanın harici siyaseti bi uzun bir zaman devam etmesi n•n 2 T.•ıni r<ı26 ıarih ve 421 5: 
ve bilhassa Almanya ile olan dir. Eğer memuriyetleri devam numerolu ihtira lıcr•tı bu ker• mevkii :: 
münasebatı noktai nazarından, etmeseydi kendilerinin yapmak !ile konmak üzere ahere d .. ru feral ii 

4 - Meb'usan ile Ayan mec- istediklerini kendilerini istihtaf vt}• icaı tdilecclinden talip olan- !i 
!isleri arasındaki noktai nazar edecek zat yarıda bırakacaktı. luın <:alar•d• ('inili Rıhtı• Hanında :: 

ANADOILU 
SiGORTA ŞiRKET! 

Tftrkl)'• it Bankaııı tarahndan teşkll odllm!şt:r 
.. , .(i 

VHa:ı• - Hayat • Nalılly• - l(ıua - Oto11o'ılll • mB' ;l ' 
mıllye Sigortalarım lı:ablll eder. 
Ad rn: ' ııacll V alı:ıl baa ı.taallıal 

' 

giızel degıl mıdır? Ihtımal sız 
takdir edemezsiniz, fakat bir ec- FELEK 

farkı cephesinden mühim ola- Buna binaen mesainin müsmir Hoherı Ferrive mUrıcaaıları il:ln •" Telefo.: lttaabal - "'l TeJpaf: l:nt1y.l:1111::: 

Caktır.' Olması 1• ı'n bı'r pro ·ram dahilin ,1ıunur. • • 1ıı11111111111111111111111111111ıııı.. 111111111111111111111111•••,: 1111 .. 

-·································,. ·························· . ~~ 

f 
lmaz. Onun için ahi~km ne es- nin konağı, Mollabeyill dairesi:-<le öyle kaşerknmiş şeyler ki, .a •. Sulu, sırnaşık, düşkün, so- "-Osman Bey,, del<• 'V' 

1
-,~~,~~~~;~~~~~~~~~~~~~i kisi ne ortası, ne ilerisi yok. Ge Bir iki gidilebilir balo ve .. Po- cami kapısındaki dilencilere nundan görmüş bir adam. "Tür man fena olmuyor arrırıj-İJ$· 

çirilecek bir ömür var. İnsanlar ker, briç, bakasa, beş on kadın, benziyorlar. Birisine bir parça kiye derileri ihraç şirketi,, diye beş bin altın gidecek ~a ~' 
doğuyorlar ve .. Ölüyorlar. Bu beş on erkek. Hele bu yüzler hiç yüz verd:.cinmi, hepsi birden et- bir şirketin idare meclisi reiıi - Şöyle küçücük bır __ ~'' 
iki mesafenin arasını yaradılı-ı· değişmez. Her yerde onlar, heri' rafım sanyor, avuç açıyor! imiş. Daha bir iki şirkette de a- turnesi beş bin sekiz yııt 
~ııı bi'tôjn istekleini ortaya meclis ve salonda onlar. İşte, Sonra, aralarında bu işin e- zalığı, his11edarlığı varmış. Fa- mal oldu!.. ~~~;ıl 
dökerek gönülün istediği gibi İstanbul bu ve .. Bu kadar! debiyat ve felsefesini yapan ne- kat, bunlar hep sonradan olan - Yeni bir işe başlarfl 0e .f1 
doldurmak lazımdır. İnsanlar Hemen hemen paşaya: !eri yok! Tutup bana aıktan şeyler. Eskiden Yıldızda Sultan' reyim amma, hükurnetlfr d''& 
gördükleri ile ölüyor ve kalıyor - Kalk gidelim... sevmekten, gönül azabından; Hamidin dalkavukluğunu yapar !aşamadık ki .. Çok nııZ13~ ~' !ar!.. Maamafih, yine paşanın! Diyeceğim geliyor. Hiç ol-,aşkın felsefesinden, ıztırabın- sağdan soldan çarpar, Hünkir- nıyorlar efendim çok.. s31'~~ 

yeni ahlakın, ileri ahlakın bu o-j ileri ahlak bunun ikisi de değil, şükretmesi lazım ki, ben düşün-, mazsa Pariste, İsvi~rede filan dan, fiziyolojik tesirlerinden dan kopardığı "atıyye,, leri istif rı da çekilmez. Ne vıır rı of!.· 
luşunu zannetmeleridir. Halbu-, değil mi?.. dül,lerimin, isteklerimir. çok jbiraz eğlenirim. Onunla da ara- bahsediyorlar, ahkam çıkarıyor edermiş. Bir Yahudi müteahhit Bir kuru imtiyaz için ~,,eg'' 
ki, paşa gibiler daha beter. Es_I Paşa eline bu satırları geçirip azını yaşa yorum. "Tam dejent-

1 
mız hal.3 düzelmedi. Maamafih lar. Onlar, böyle söyledikçe, ı, gördüğü dalavereli bir İşten 

1 
binler, yüz binler ~o 5311e 

kiden kurtulamamışlar, o ruh te: re,, dediğim sınıfa henüz vetişe Nüsret olmasa, o beni biraz bu- ben: de bir kaç yüz bin lira birden . Sonunda bir maden ııt al'!.· 

EtemlZZE1' 

kendilerinde sık sık hortlayabi- - O halde inandığın yeni ah- medim. Nerede Cavidan gibi- rada tutmasa, yine pasaya biraz - Aptallar... vurmuş, iyice yUkünü almış. I kazandırır o da ayrı )'ıeS 
Jiyor, fakat en yeniyi hiç bilmi lak· sende niçiıı !ıt.ldmay.;ru: ?. ler, nerede hala b"n? .. Hiç ol-' soku'ur, yumusatır ve .. Bir vekil Diyorum ve .. İlave ediyo- "Osı;ıan_ ~ey,, de, "Nişantaş,,m: Bütün bu söyledild.erı'i)'ef. 
yorlar; "tam dejenere,, nin için- Desç haklıdır Söylenect:k maı:sa ben bir J. .. , ~;şı1 •i idare harç gibi yanıMa alrp, rum: da hır rlızıye apartıman yaptın viz geliyor amma .. pırı iı11 
rle de değiller. Yabancılıklan, söz hulunaınaz. Amma'"" yapa ,.-tiy•Jmm, fakat, bir Nüsretle ı - Haydi... - Kandıracağınızı mı zanne yor. Küstahlığını parasının bol de yok değil. Herkes berı,ıl•j 
serkeş tikleri, feveranları bura- yım_ ki.b~n. bir aefa kendimi yep 1 oyalan~:·urım. Amma, Nüsret Der, Parisi boylarım. Neden diyorsunuz?. luğunda, sonundan görmütlü- bi Abuk Paşa Cafer ııaır,ı~ 

an geliyor. yenı hır ıtıkada kaptırmış bu- te b.ugünler~ ne kadar şeker· se Nüsret beni çok bağlıyor. Budalalar bilmiyorlar ki, on ğünde buluyor. Hangi çayda 1 nin hesapsız altınlarına ,9~1' 
- Seni hapsedecegim.. lunuyorum: ! leştı yarehbım 1.. Zaten tanıdığım bütün erkekler !arın bu kitapta başladıklan her hangi .davet.te ol~r~a. olsun mut, dayamadığı için hazan .. of 

Deyişinde derebeyliği ceberu- -:- ~el~_iY_s. şimdi yeni ve _eğ- • • • . içinde en <;ok hoşuma giden ve sayfayı ben çoktan bitirdim. lak~ lafın bır gelışını bu.ı~r,ri:-r ~~r ve düşe~ler de oJ~ll~eÔ' 
•unun hükmünü buluyoruz. r~~ı- ~ı: hu~.ıye:~e .~a~~~.or, egre- İstanbul yavaş ya".a~ beru ~ı~ biraz g~nlüme hare~et veren de .. _ - ~anyayı da, Konyayı da vetınden, kaza~c:_n~.a~, '~ e 1 g.ıl ! H~~bukı~. Y.~ıa_n: S~~ıo 

_ Salonunu kapatacağım, ah ljlıgırun hukmunu suruyor. maya başladı. Avuc ıçınde gıbı • o. Ötekıler bana, cığere koşan ogrendık.. den bahseder, ovunur · .. rının ?ortte 171;unu ısk • 
aplarmı dağıtacağım... Söylediklerim ölen, öldürü- dar bir hayat! Gardenbar, Mak- kediler gibi görünüyorlar. Hiç 1 Dedikleri gibi biz de dünya . _ :-- Rus yaya bu sen~ gonder rek dınlemelı._ . ı-ıe ~ 
Deyişinde "mond" un koydu- len Belkiysin fikirleri idi, ki o- sim, sinema, tiyatro ... Sonra bir yüz venniyortım, azarlıyorum., ile devranın neler olduğunu çok ~~gı"?. de~ıe:de.n ç?k bır şey del . Sonra, bu Ş:şiı.ah.. '{of 

· · · mm katili ben deci-ilim.Yeni Bel ka~ ray·, Cavidan Hf. inin Binde bir. keyfim olacak ta irleltan ayırt etmeeini bildik. Hele, gıl yu.z yırm __ ı bın lıra kadar ka-ılı! İnsanın cıgenn okıJ 
-ı itikatları ha:..medemeyışını "' - ~ " b 1 ) 
·ru,,orıız. H. lbııki, yeni ahliik, kiys bövle hiı; bir kayıt tanı- apartımanı,Nazife Hanımefendi rinden birisini ııcceceğim. Hem içlerinde bir tane Vedad Bey ~na ı ecegım.. f le, Cavidan: . ..,,dı 

, (Bıt,.. 



,ı 

Büyük Reis~miz Borç için hapis 
(Başı birinci sahifede) (Baş tarafı ı inci sahifede) 

.. Gördüklerimden memnun haline gelmiştir. Medyun olan 
oldum. T emizlik, intizam, cid- binlerce türk köylüsüne acırım. 
ii mesai t akdire şayandır.,. Kemal B. (Manisa) : 

Bir kadının maruzatı Taraftarı değilim . Köylüler 
Gazi Hz. nin Cerrah paşa has- ~~ta~arrı~ ola.cak!ır. _ ~ncak b~ 

tanesindeki tetkikleri 45 dakika gunku v_:ı.zıyetı .ıslah ıç.ı.n .. yem 
;ünnüş ve saat on beş buçukta v.e amelı tedbırler ~us,unmek 
oradan müfarakat etmişlerdir. lazımdır, Esase~. h~pıs, tama-

0 esnada hastane önünde bu men kalkınış degıldır. Fakat yo 
lunan halle hararetli tezahüratla lu uzundur., 
Gazi Hz. ni selamlamıştır. Şükrü B. (Biga): 

Kalabalık e.rasından çtkan - Ben hapsin idasine taraf-
Münibe Hm. isminde ihtiyar tarım. 

MiLLiYET 

Gllz~l San'atlerde 

Serbest dersler 
Büyük bir rağbet .. .. 

goruyor 
Güzel sanatlar birliği, mec

cani ve serbest, resim, ede
biyat, musiki derslerine tale
be kaydükabulüne başlamış
br. 

PAZ.\ RTl·:sr 1930 

'.'.ı!r k~dm Gazi Hz. nin otomo- Mazhar Müfit B. (Denizli): 
bılle~ y~m.ış ~e ma.rtlZ":~ı - Bu husustaki şikayetlere 
old~gunu s.oylemıştır. BU?un_u: az çok v~kıfım. Günün meselesi 
zenne Gazı Hz. otomobilleı;ını şekline giren bu şikayetleri hü
du~~~~ş~ kadının takdım. kil.met nazarı dikkate almış ve 
ettıgı ıstıdayı almışlar ve · bunu izale edecek bir kanun la 

Serbest dersler, her sene 
olduğu gibi bu senede büyük 
bir alika ile karşılanmışbr. 
Birliğin serbest derslerinin 
tedrisini tanınmlf zevat fah
riyen deruhte etmişlerdir. 
Edebiyat derslerini Şuküfe 
Nihal hanım ve Refet Avni 

Hôbrek, karaciğer, mide. 
. rohats1zhğına ve 
hazımsızlığa karşı 

"K. k ' d" ımsen yo mu.,, ıye sormuş yihası hazlrlaınağa başlamış ur. 
B, verecektir. 

Resim dersini Çallı İbrahim 
B., Musiki dersini Mahmut 
Rağıp B. ve Minasyan efendi 
deruhte edecektir. 

tanınmış bir sudur f 
lardır. Kanunun şikayeti izale ve tara 

Münibe Hm. cevaben kimsesi feynin hukukunu muhafz:ı ede-
olınadığmı arzetmiştir. cek ahkamı havi olması lazım-

Haaekiniaa hutanesinde gelir. 
Gazi Hz. bu istidayı tetkik Kanunu görmedikçe şimdiden 

buyurduktan sonra halkın sami beyanı mütalea edemem. Hap
mi tezahüratı arasında hareket sin lüzum ve ya ademi lüzumu 
!derek Hasekinisa hastanesini hakkındaki fikrimi kanunu gör 
de ziyaret etmişlerdir. İstan- dükten sonra söJ:'li~ebilirim." 
bulun bu yegane kadın hastane- Yusuf B. (Denızlı): 
;inde yarım saat kadar kalan - İcra ve iflas kanunurtdan 
Büytik Gazi bu kıymetli sıhhat hapsin kaldırılması, memleket 
müessesesinin her tarafını tet- tüccar ve halkı arasında yekdi
kik ederek se~ tabip ~sat Bel'..- ğerine karşı bir emniyetsizlik 
den hastanenın mesaı ve fennı vücude getirdiği umumun malil 
tesisatı hakkında izahat almış- mudur. Verdiği paraları almak 
lar ve neticede beyanı memnuni ihtimalini görmiyenler çoktur. 
yet etmişlerdir. Bu itibarla adi borç için hapsin 

Müsamere .. 
Önümüzdeki perşembe gil

nü Güzel sanatlar birliği. on 
beş giinlllk müsameresinden 
ikincisini verecektir. 

Bu müsamerede kıymetli 
sanatkarımız Ekrem Besim ve 
Muhittin Sadık B. ler konse-

HER YER 
BULUNUR 

Gazi Hz. tam on altıda bura- iadesi vatandaşları tatmin eder 
dan ayrılmışlar, kendilerini gö- kanaatindeyim." 
ren halkın hararetli tezahüratı-
'la başlarile mukabele ederek y l d 
>tomobillerine binmi~lerdir . a an ve uy urma 
Müteakıben yavaş tıir yürüyüş- . . . . 
Je yola devam eden otomobille- . (Baştarafı bırıncı sahıfcde) 
ri Aksaray ve Laleliden tram- Bu neşriyatın hilfılı hakikat 
vay yolunu takiben geçmiş, Ça- olduğuna şüphe etmemekle be
ğal oğlu, Ankara caddesi, yeni raber salahiyettar zevatla te
postane tarikiyle Karaköye in- mas ederek sorduk, ve tekzibe 
miştir. bile lüzum görülmeyen bu neşri 

ri idare edeceklerdir. Hüse
yin Rahmi B. bir konferans 
verecektir. 

Sergi açılıyor 
Ressam Hasan Vecih ve 

Sadi beylerin, birlik umumi ida 
re heyetinin kararile birlik 
binasında bir resim sergisi 
açmalarına müsaade edilmiş
tir. Sergi ayın yirmisinde açı
lacakbr. 

Yunan artistleri şerefine 
çay ziyafeti 

Bu akşam Güzel sanatlar 
birliğinde, birliğin tiyatro fil· 
besi tarafından, şerimizde bu 
lunan Yunan artistleri şere
fine bir çay ziyafeti verile
cektir. 

C. H. F. 

Bilmecemiz 
67891011 

bilmecemizin halledilmiş 
şekli 

1284!16789 10 11 

'.•••ı-= -- ·1 • ı 

Sonra Şişhane yokuşu Beyoğ yatın tamamen asılsız ve uydur 
lu İstikW caddesi, Taksim, ma olduğunu öğrendik. 
Harbiye Osmanbeyden geçerek D~n sabah .da saraydak! ~ai
bir tenezzüh icra buyuran Ga- relerınde Gazı Hz. ne mülakı o
ıi Hz. güzerkahlarm da kendile lan Başve~il ls?';t P_ş .. öğlede1! 
rini açık otomobille gören hal- sonra Parı.s ~efırı _!lf !1nır Bey! 
km selimlarına mütebessima- kabul etmıştır. Munır B. tahdı
ne m ukabele etmişler, müteakı- di teslihat konferansının net~ce 
ben Nipntatı. Maçka, Valide leri hakk~nd_a ismet Paşaya ıza 
çeşmesi ve Akaretler ta- hat vermıştır. 

·~-,· t---, ., .•. • 
Beyoğlu hey' eti bugün .... ı • • 

tayin edilecek.. t I'"" • . • rikile saat on yediye yirmi kala Dün Avrupadan gelen dainler 
saraya avdet etmişlerdir. vekili Zekai B. de Ba.~vekil Pa-

-· Pertembe gÜnÜ şayı ziyaret etmiştir. 
Halle fırkası lstanbul teşki- !•. • -ı ~ 

!atını tetkike memur hey'et 1 · -,•'•• . Gazi Hz. nin bugün de ziyaret /~met Paş!' sarayda diğe.r ba
lerine devam ederek mektepleri zı zıyaretlerı de kabul ettikten 
ve bazı devairi gezmeleri muh- sonra saraydan çıkarak bazı zi
temeldir. yaretlerde bulunmuş ve dün ge 

dün bazı kaza reislerini da- - 1 : 

vet ederek kaza hey'et ve ıı,___.;......-..-""' 

Gazi Hz. aglebi ihtimal per- ceyi Heybeli adad_a b!ra.derleri
şembe günü trenle Kırklareline nin köşkilnde geçırmıştır. 
hareket edeceklerdir. ismet Paşa bu a~şam Anka-

Büyük Gazi Kırklarelini mü- raya avdet edecektır. 
teakıp Edirneyi de teşrif ede- İstanbul, 14 (A.A) - Mezu-
ceklerdir. nen şehrimize gelen Paris Bü-

mıntakaları etrafında görüş
müş ocak kongrelerine ait 
hazırlıklar hakkında müzake
re yapmıştır. Beyoğlu kaza
sında da bir heyeti müte
şebbise teşkili takarrür et
miştir. Hey'eti müteşebbiseyi 
teşkil edecek zevatın bu gün 
tespit edilmesi mukarrerdir. 

Müşarünileyh Hz. nin Trak- yük elçisi. Münir Ber• . . ~mgün 
ya seyahatlerini müteakıp ayın Dolmabahçede Reısıcumhur 
yirmisinde şehrimize tekrar Hz. ne arzı tazimat etmiş ve 
trenle gelmeleri ve kısa bir te- Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
vakkuftan sonra seyahatlerine le uzun müddet görüş.müşler- Maarifte 
devam ederek Ankaraya avdet dir. T f k··ı • 
buyurmaları muhtemeldir. İstanbul, 14 (A.A) - Başve- lp a U teSJ 

Istanbul, 14 (A.A) - Reisi- kil İsmet Paşa Hazretleri, bu- Reı·sıı·k mu··ddetı· 14 
cUmhur Hazretleri, bugün öğle gün akşama doğru Heybeli ada 
den sonra Cerrahpaşa ve Hase- ya akrabalarını ziyarete gitmiş- kanunusanide bitiyor 
kinisa hastanelerini gezmişler- terdir. Geceyi orada geçirecek- Tıp fakültesi reisliği müdde-

Soldan sağa ve yukardan aşağı 

1- Şekerli çörek (5) Avrupa 
devletlerinden birinin merke
zi ( 5) . 

3 - Bir maden suyu (7) . 
4 - !yi (3). 
5 - Meydan (4). Küstah (4) 
6 - . Bir erkek ismi (3). Mev-

sim (3). 
7 - Vakit (4). Sersem (4). 
8-Sopa (3). 
9 - Bir vilayetimiz (7). 
11 - Budala (5) Tencerenin 

babası. · 

..r GHZEL K~RKLER ~ 

SEYRiSEF A1N --Merkez acente: Gılıta küprü 
Başında; BeyoAlu 2362 Su'ıe 
acentesi; Sirkeci'de Mühilrlu 
zade hanı altınd:ı. Tel.fon J; t 
274-0 

Mre -lsten~eriJe 
~ustası 

(Ankara) vapuru Salı 
16 kanunuevvel 

saat 1 O da Galata rıhtımın 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e perşembe sabahı Pi· 
re'ye cumartesi sabahı lsken
deriye'ye varacaktır. lsken
deriye'den Pazartesi 15 de 
kalkacak Çar şamba Pire·ye de 
uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektir. 

A Y'Talık sür' at 
postası 

(Mersin) npuru 16 kdnu -
rtuevvel salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük
ln: -u , Edreınlı • Burhaniye, 
Ayvalı~·· !!:alkacak ve dönüşte 
Altınolu'fa da ujtrayacaktı r. 

Trabzon birinci 
postası • 

(Mahmut~evketpaşa) npuru 
16 kAnunue~ vel Salı akşamı 

Galata nhn'Uındın Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon., Rize·ye 
kulkac~k ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, S•ınsun., Sinop, 
loebolu, Zocı~ldığa utraya
caktır. 

dir. tir. Yarın akşam Ankarya hare- ti 14 kanunusanide bitecektir. Dalma araanır ve bu-
Gazi Hazretleri koğuşları ket edeceği haber alınmıştır. Yeni reis intihabı o vakit yapı- nun için Beyoğlu'rıdc Ader 

görmüşler, hastaların hatırını lacağmdan namzetler üzerinde lstıklAI csdd1ıalnde Çıralı çam kütüğü 50 

s?rmuşlar! ~astanelerin vaziye- Niçin böyle? şimdilik konuşulmuş bir şey 391 numerolu .. Hani ıoo 
ti ve vesaıtı hakkında malilmat yoktur. E p R E M Şartnamesinde Y•zılı evsaf 
ıı~mı~~ardır. Heı: iki hastanede- Mallarımızı sathk; fakat Trahomlu talebe.. dahilinde yukarıda yazılı iki 
kı muşahedele~~nden memnun •• • l d k Adanada trahomlu talebe için kalem kereste pu.arlılcla alı-

ıı.. 
Q) 

~ ·-( (!j -·-:c 

.. ·-ı... 
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ıı- ISTANBUL vfLAYETİ --, 
'l!!.EFTERDARLIK iLANLA~~I 

. Sahlık kagir ev No. 17-3, Sideris sokağ1. 
imrahor Ilyas bey mahallesi, ıY edikule, · tt 
kabnda bir oda bir matbah bir hela, Biri r:: ·i 
katta iki oda bir sÔf a, parası peşin verilmek 
şartile 650 lira, sabş açık arthrma temdiden 
23 kanunuevvel 930 salı 15 Defterdarhkta. 

(R-406) 
• • • 

Kiralık odalı dükkan No. 411-421, Topane 
mektep alb, senelik kirası 96 lira, kiralamak 
açık ~rthrma 31 kanunuevvel 930 çarşamba 
15 Defterdarlıkta. (M-451) 

• • • 
ı~alar Malnıü~irlilin~en: 

Satılık dört hissede üç hisse evin nısıf hlssclerl No. 38 Nizam 
caddesi dört oda bir methal bir kömurhık N. 13 fahrika sokağı 

1 oda 1 mutbak 1 kömürlük ı kuyu cüzi bahçe her iki ev bir 
hudut dahilindedir. lbale bedeli ibalei müteakip defaten ve pe~i· 
nen alınacaktır. Satış muamelesi 50-12-930 sah gününe kad:ır 

Adalar Kazası idare heyetinde aleni müzayede ile yapılacaktır. 

k!~u~a Yüzü ile kuş tüyü yasdık 
lEtanbul'da Çakmakçıla r'dı lruştUvü fabrllı:asında yüzlle şllıe l ~ li rıva 

yüzile yorgan 15 liraya yağlıboya yasdık 5 liraya lruştüyüntin kı l o,u ı . 5 
kuruştan baş l ar. Ku ş tüyüne mahsus kumaşlar çok ıicuz satı.ır, Tel. lst:30'27 

lstanbul posta ve telgraf 
başmüdüriyetinden: 

Adapuan • Hendek a rı · ı otomobille vevml posta nakliyatı münakasnya 
çıkanlmışur. Taliplerin 26· l 2-930 tarihine kadar şeraiıl anla mık üzere 
lstanbul P, T. T. başmüdilrlüğüne yeya Adapazarı P. T. mndrlüğ ne , 
müracaatl arı . 

GJJRI M~BA~ILLER 
Takdiri Kıymet Komi-
syonundan: 

lstanbul belediyesi 
ilanları , ... -------~-----.... 

kalmışlar ve mu~ea~en saraya muvazeneyı bu ama ı 1 ayrı bir mektep açılması Maa- Kürk ticarethanesini nacağından vermek isteyen-
avdet bu~uşd ark d."l . Ankara, 14 ( Milliyet ) - rif dairesince karar1aştırılmış- tercih ederler. l lerin 18 birine! kAnun 950 1 

Seyahatlerı~ e . en ı erme re Ali iktısat meclisi dün bitmesi tır. 
fakat eden mtife~ışler, Y:1Pma~ lazım gelen içtimaını Kalkavan. Bu suretle trahomlu talebeler Or•da an iyi kUrkl•rl tarihinde levazım münakasa 
ta oldukl~n t.etkikata daır Gazı zade Murat Beyin bir takriri ü- ayrılmış ve tedavileri nezaret en mutedil flatlarlll komisyonuna müracaatları. 
Razretlerıne maruzatta bulun- zeme bir gün daha temdit etmiş altına alınmış bulunacaktır. !!!!!~~b~u~l~u~r~s~u~n~u~z~·~!!!~~ •----------llllllİ 

Esas lstihkaklan on bin lira
ya kadar olan ve yetlerinde 
zirde numerolan gösterilen ka
rar suretleri bulunan arazi as
habı Gayri mübadillerin yüzde 
iki nisbetinddd istlbkakfannı 

almak üzre 15 kAnunuevvel 950 

Fatih Belediye ~uhesi ınüd c r
lüğünden: Unkapanında 1 lacı 
Hali[ Attar mahallesinin Kuru
çeşme caddesinde 8 ve 1 O nu· 
maralı hane müşaberc sureti le 
açık müzayede ile kiraya veri· 
lecektir. Ta li p olanlar kAnunu>a· 
ninin 6 ıncı salı günü saat l 4dl! 

belediye encüm~nine müraatları 
ilin olunur. 

pazartesi günü saat ondan itibaren 
ınu~lardır. tir. Murat Beyin ıbu takririnde: ihtira ilanı 
Tedn·sat vergı·sı"n· "thrac mallarımız bu sene Ekmek ve francala y lk . 1 --·•-••-------• Galata Danüp Hanında koınl· 

d · · " Hallı d<mlr ısılbnline nıabsoı e encı vapur arı ran man ıti>arHe yüksek, piya- fı"atlen· · 
d •k • d k' k"' · ·b 'l · ·d· usul ., hıklı:ında lsıihsal olunan \!i- K <l • ta en l ramıye sa a ı mev ıı ıtı arı ede ıyı ır. t ta b 1 b 1 d. . d K~ ara enız . pos 31 

M 11 s n u e e ıyesın en· .,_ 4-929 tarih n 759 numerolu lbıira 

D ft d k .. kfil a arımızın yüksek fiatle mü- 1. 1 lı. .. S npu111 17 e er ar ÇO muş him !kısmını sattık. Memlekette n~uev".e. ın ona tmcı sa . gu- beratı bu defa mevkii file lı:onmılı: amSUil K. evvel 
vaziyette kalıyor 1 ticari ıztırabm izale edilmeme- nunden ıtıbaren ekrn?k sekız bu tt%l'e ahere devri! ferağ Yeyıı icar Ç A R Ş A M B A 

· · b b d · ? M B buçk ve francala on üç buçuk ku edileceğinden talip olanlınn Gala-
Ankara, 13 - Maliye vekale sının es a ı ne ır · .,, urat · nl"tur ta' da çı· nııı Rıhtım L--ın"· 'L'na· gilnU a .. •aım 18 de Slr\ecl nhtı 

tinde, İstanbul Defterdarlığı b~a!.a ~ milhiı:t ~~~l olarak ~ · • • , kana mukim Robert ;:rl;: :lira- 011Ddın ... hareketi• ( Zoagul~ 
ınemurlarına tevzi edilen ikra- gumruk hımay~sın.ı gostermek- Saclı Beyın cenazesı •utlan llln olunur. lnebole, Samsun, Ordu, Gireıun, 
ıtıiye meselesinde, bu husustaki te ve demektedır kı: Vefat eden tehir meclisi Tnbıoo, Sllrmene n Rlu ıatre-
kanun ve talimatın defterdarlık "Memlekette kazanç miktarı azuında Sadi 8. in cenazesi Yeni neşriyat lelerin• uiıııet n ıTdcc ede-

syona müracaatları ll&o olunur. 

Karar numeroları: 
310 511 318 814 
319 51!0 51!4 31!8 
834 355 336 838 
349 551 554 

863 - 364 366 
381! 388 885 
894 395 

105 
869 
391 

817 
830 
347 
358 
376 
895 

• • • 
lstanbul Belediyesinden: Kal· 

yoncu Kulluğundaki belediye 
mevkii pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin l!O kAnunur vvel 930 
cumartesi günü 
kadar levazım 
gel.melen 

• • 

saat on beşe 
müdürlü~üne 

• ça yanlış te!sir ~dildiği ~naa~~ y~de üç dört ilce~ g~k tari- dtln LAieli apartımanl•rındaki Tasarruf çareleri celrıir. ma~:;:!'!dC:liyı birinci hukutr 
vardır. Vekaletın kanaatıne go- fesı bu kazanç msbetınde ve d . • d kaldınlarak Tafalla 1ç1a Slıbctdı Yellı:•cl " tih B ı di besi Ud!l 
re, defterdarlığın kanunen tevzi memleketin istitaati i1e ölçülü aıresın en cena- Robert koleji muallimlerin- ııında kllıı acenwf.H milra- lltnı lfluını mahtemec:e kanr ~a c e ye şu m r-
etmesi lazım gelen ikramiyenin bir şekilde değildir. İşte bu a- ze nemazı Valide eamiinde den Hasan Halet Beyin tasar- cut Tel lıtanbul !SU verilmlş olan Sünnetçi Hacı Hüseyin lüğünden: Ciballde Ycnikapı 
21 bin lira değil, 2-3 yüz lirayı mil mühimdir.,, kılınmış ve Merkezefendideki ruf ve çareleri hakkında 24 sahi •----------· el ye ıltolup Fatihte Altayda 82 Fener caddesinde Ema.net malı 
tecavüz etmemesi lazımdı. Murat Bey faizler ve belediye makberesine defnedilmİşti?. felik küçük bir kitabı çıkmıştır. No. h lwtcd& meycııt eşyayı beytlye bill nuınar8lı Kuleizemin ma· 

ve bir ş~ derununda zemzem ve 
Maliye müsteşarı Ali Rıza B. resimlerini diğer amiller meya- cenaze otomobillerle naldedil- En pratik bir surette tasarruf et Balanı Hı:ı;ır ~Yllf mahalluindı ı&lr• açık mnrma ıuıetll• 22 kl- hallinin kiraya verilmesi mu· 

Defterdarlıkça yapılan tevzia- nında göstermektedir. Murat B. miş, merasime belediye er· menin çarelerinden bahsedenbu Mescit aolra1tnda IG, SIO numaralı nunoıvvel 930 pazartesi gflnU saat karrcr bulunduğundan talip o-
t ın muvafık olduğuna dair Def- in takriri bugün mecliste müza kim, şehir meclisi azalan 't'e kitabı tavsiye ederiz. Kitabm so ıtı bap truglr hane 11tıhtnr. ı ı de satılıcatından talip olanlann !anların kılmmusaninin 6 ncı salı 
tcrdarlığa bir mektup verildiği kere edilecek ve müzakere bitti- nu tasanııf hakkında Türkçe yevmi ve yıkıl mealri\.rda baltda 
h b bir çok dostları 11· tirak et...:. ,., ....... ıı. Ha.m&1111 yanında bat günü saat 14 de Helediye eneli· 
1 

a erinin doğru olmadığını söy ği takdirde meclisin bu içtima ""'"'T" daııbı mesellerde mevcuttur fia- ..-.-- - nıuharrer haneye gelmeleri llln 
emiştir. devreııi nihayet bulacaktır, _ _l_'tliir~·----~------1ti.J~l...lçı.ı.rı;ıı;tııır,. ______ wk!!•lwH!!!l•cıula!!!m!!!all!.!....!l''!:..· ..!m!!!l!!ıN!Sc&a!!!:L __ _ı..!!ol!!!u:!!;nur!!!:... ---------...L~m:::e~n!'.in:;e-!!:m~ü::,:ra:,::e.::aa:,:t::.:la::.;rı:._:i:::IA::,:n:._:o:::l~un::,:u~~:...· _ 
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Nefi~ , teze ve halisini 1-JASAN ECZA Deposunda buı ....... . nuz. Kilo maa şışe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

HAYAT 
ÇOCUKlUKT ... VE 

GENÇLiKTE 
TA~RRUF 

ETMEDİKLERİ İÇİH 
İNS ... NL ... RIN 75" 
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ESARET 

IST !\BAL NI DÜŞÜNMlYEN~ER IHTIYARLll(Tı\ 
~EFALETE MAHKUMDURLAR. 

Askeri fabrikalar umumi müdürlü
ğünden: 

9 Kalem boya malzemesi 
27 kaltm boya 

BalAda yazılı iki kalem boya ve boya malzemesi her kalemi 
ıyn ayrı olarak 7 kAnun usani 93 1 tarihinde kapalı zarfla alına

caktır şartnameyi ıı;örmek isteyenler her gün lstanbulda Aslı:ert 
san'atlar mektebine merkezde satınalma komisyonuna müracaıtlaJı 
ve münakasaya iştirak edeceklerin vakti muayyenden evvtl temi
natlarile beraber tekliflerini koıniS) ona tevdi etmeleri İlan olunur. 

tamir ve 

yeniden yapılmaaı lizım gelen akaamı aleni mllnakaaaya çı
karılmıthr. 

MilnakHa günü 29-kinunuevvel-930 tarihine mllaadif pa-
zartesi gi!nll olarak tesbit edilmittir. Talip'a•in mezkfır mo
tlSrlln tamirine ait ıartnameyi almak llzre her glln Galatada 

nara Mustafa pata ıokağında klin merkezimiz levazım me
murluğuna ve aıllnalı:aaaya İftlrak etmek llzere aaat 14 da 
komiıyona m\\racaatlan ilin olunur. 

31 baş öküz münakasası 
Pendik Bakteriyolojihanesi mü

dürlüğünden: 
Pendik Serum darülisılbzırını lüzumu olup aleni mönıklsa Ilı 24 kl

nunuevvel 930 tarihinde lhılesl talıurUr eden 81 ba, ökUziln flnDımeslnl 

görmek için her giln ve vermeğe talip olanların ye •mi !hole olan 24 kl· 
nunuevvel 080 torlhine mU11dlf Çlfl&mbı gUnll aaıı 14 te defterd•lık 

binasında MUeuesıu lktl11dlye milbayu komiıyonuna mllrıcaaı eylemeleri 
ll&n olunur. 

Ankara ~raat ~a, mMirliğin~en: 
6151 lira 80 kuruş bedeli lı:eşifll 
Ankara amerlka asma fldanlıgı su telisan için lı:ıjlllı zarf UIU

We yapılın münakasa neticesinde talibi larıhndan vaki olan telı:-
111 haddi !Ayık görülemediğinden mczkfir su ıe1isatının inşası 22· 
12-930 pazartesi günü saat 15 de pazarlık suretile ihalesi icra 

kılınmak üzre 15 gün müddetle talik edilmiş oldu~ndın talip 
olanların % 7,5 teminat akçasını vezneye }anrdıktan sonra yev

mi mczk(lrda Ankara Vil&yetindcki komisyon mahsusuna müraca
at etmeleri lüzumu llAn olunur. 

Kasaba beletliJesin~en: 
Kasaba şehrine su isalesi ve tevziat ve inşaau için evvelce 

1-10·930 ıarihinden itibaren tayin ve ilin edilen altmış günlük 
münakasa müddeti göriikn lüzum üzerine şeraiti atiye dabillnde 
bir a} daha temdit edilmiştir. 

ı - Kasaba Şehrine isale edllecek su projesi tasdik edilmiş 

bulundu~undan gayri melhuz 5647 lira dahil ( 115400 ) lira ke

şifli h. 1 · 'e tevziat ve tesisat ve lnşaan l-12-930 dan itibaren 

otuz b r gün müddetle ve müzayede, münakasa kanununa tevfi
kan kapalı zarf usulile mıinakasaya konmuştur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

.......... ml!ll ........ ~ 

Portakal nakliyatına mahsus ikramiye 
K~nunuevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 

28-328 numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaşa'ya, aynı ista· 

siyondan ve aynı mürsil tarafından sevkedilmek şartile yüz va· 
gondan fazla portakal nlıkkdenlere hamule senetleri ile müracaat 
vukuunda idaremize ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak 
iade edilecektir. 

ikramiye portakal nakliyatına miinbasır olup yalnız mürsillere 

verilir. 

Dörtyol ve Payas'tan sevkedilecek portakalların nakil ücretin
den idaremize alt hisse ton ba~ına 2648 kuruş olup X 30 ikra

miye bu miktar üzerinden verilecektir. 

• • • 
2000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 7 ikinci 

Unun 93 l çarşamba günü saat 15 te Ankarada devlet demiryol· 

!arı idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kAtip· 
liğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on beş lira mukabilinde An

.karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedırik edebilirler. 

• • • 
Vortalı:al nakliyanna mahsuı 

Devlet demlryoiları umumi idaresinden: 
Adanı - Nusaybin hattında kiln Payas iltasyoaundan yapılacak 

portakal nakliyauna da 28-328 No. portakal tarifesinin tatbiki 
telı:arrür etmiştir. 

lfbu istasyondan nakliyatla bulunıcaklır, ton başına maktu•n 
ve Dörtyol ücretlerine ll&veten (83) kuruş tediye · edeceklerdir. 

Fazla tafsi!At almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin istasyon 
ve ambarlırımıza müracaatları. 

• • • 
Muhtelif yeril mensucat kapalı zarflı münakasaya konmuştur. 
Münalı:aaa 29-Xll-930 pazartesi günü aaat 16,30 da Ankırada 

Devlet Demlryollan İdaresinde yapılacaknr. 
Münıkuaya lştirılı: edeceklerin teklif mektnplannı ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa komis
yonu kAtipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakaıe şartnamelerlnl 2 llı:i lira muJrııblllndı: Anlı:a
rada ve Haydarpaşada idare veznelerlndtn tedarik edebilirler. 

• • • 
Asgar! on kişilik grup halinde seyahat edecek ld n sporcu

lara mahsus olan 8 ve 20 numaralı tarifeler lağveılllerak yerine 
D. D 14 numaralı yeni bir tsrlfo ihdas edllm tir. lfbu tarife 

eskisi gibi Y. 33 tenzilAu muvtevl olup Erzurol)I demlryolların
dan maada bi!Omum devlet demiryollarına teşmil edilmiştir. Fazla 
tafsilAt almalı: ve latifeden edinmek isteyenler ye limherlın mıza 
müracaat etmelidirler. 

• • • 
Yerli don yaıtı, zift, arıp ıabunu ve 1ampoıı gresör garnitür-

leri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 29-12-93" pazartesi günü saat l '7 de Ankarada 

Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaknr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekıuplarını ve muvak

kat temlnatı.rını ayni günde saat 16,80 a kadar Münakasa komis

yonu k!tlpliğine vermeleri llz.ımdır. 

Talipler münakasa flftnamelertni iki lira mukıbillnde Ankarada 
ve Maydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

••• 
Karpit lintıa ve fenerlerile üç renkli et feneri.eri kapalı 

zarfla münakasaya konınuıtur. Münakasa 28/1/931 çarşamba 
günü saat ıs te Ankarada Devlet Demiryollan idareeinde Y• 
pılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin te-klif mektuplarını ve mu
vak!kat teminatlarını ayni giinde saat 14,30 a kadar münakasa 
kanisyonu k5tipliğlne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira .mükabilinde An
karada ve Haydarpapda idare vemelerinden'tedarik edebilir
ler. • • • 

Irmak-Ereğli hatnnin Filyoıı ish1eslnden geçirilecek eşya ve 

hayvanattan alınacak iskele ve talıuıll, tahliye üçretlerlne mabs;ıs 
olmak üzre D. D. 15 numaralı bir tarife ibdaş edilerek 10-1-931 

tarikinden itibaren mevkii tatbika konulmuştur. 
Fazla tafsi!At almak ve tarifeden edinmek lateyenlerln istasyon 

ve ambarlarımıza mür.ıcaatları. 

2 - Münakasaya tırdk edeceklerin erbabı vukuftan olduk- Istanbul gu·· mru·· klerı· mu
larına veya bu gibi in~aat inşa etmiş bulundu~na dair yapmış 
olduğuna dair mahalll belediye veya nafıa heyeti fennlyesinden 
muta şahadetname veya tasdikname ibrazına mecburdur. h f • • d • • ! • • w •• d 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olupta su inaşaona aşina a aza ffiU ur ugun en: 
olmadı~ı halde inşaatı bidayetinden nihayetine kadar refakatında 1 _ Gümrük muhafaza memurlan için pazarlıkla ?,5 nyıhut 9 
ikinci maddede yazılı şahadetnamell bir su mühendisi istihdam çapındaki Parabellom tabancalanndın münasip miktarda aaun alınıcaknr. 
edeceğine noterlikten musaddak taahhütname ltasile belediyeyi 2 - Nümune ıutulan tabancalar, müdüriyette mahfuzdur. 
temin edecektir. S - Pazarlık gümrükler muhafaza mUdlrlyetlnde yapıJacaknr. 

4- Mıinakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi 4 - Taliplerin ,annameslnl alarak ve numune ıabancalarını görerek 
makbuzunu veya muteber bir banka mekıubunu lraeye mecburdur. muktezi muvakkat güvenmelerlyle birllkıe birinci k!nunun 20 ci cumartesi 

günl sll&t 15 te mUdlriyete gelmeleri 
5 - ihale l-1·981 bir kAnunusani perşembe günü saat llde 

Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşfiye asılla- Emlak ve Eytam bankası umum 
, mukavele! esasiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediyesine d } d 

ame için de lzmir bckdije, Ankara ve lstanbl belediytlcri m Ü Ür üğün en: 
cyeti fenniyclerine mii ra a ı tl a rı il~n olunur. Banbmııa alt emU.kten lsıanbulda Şişlide Ferilcöy Ktıane caddesinde 33 

ık~
' B 1 • 1 t' d e1kl ye 45 yeni emltk numaralı takriben (798) metro murabbaında müfrez 

lsar e o ve f f VaSftt\ll ftll', arsa ilk t•k•lt peşın alınmak ı•rıile •eki• ıenevı musavı ııksit1e sat11ı1cnr. 
[J J J ihale 29-Klnunuevvel 930 ıarihlne müıadif pazarteıi günü saat on altıda 

111 ~. 
. . • ., J~ . 

1 • • ' : 

Fenni bi!un1uı1ı otomobil 
döşeme atelyesi 

ve 

1oyası ve 

boya mütelhassnsa 
Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 

Almanya ve Paris boya mllesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel başb yere müracaat etmeyiniz 

Taksim kışlaıı )ftıçidi No. 9 
~~~~~~-~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lltlç beklenllmedlQ! l»lr 
zamanda blrdenb!r~ 
zengl11 olmak onc•lı1 
Tanar• plıangcı blle 
ti almakla kal:ılldlr. 

Onun için: 

TA il~ H ~ P 1 il ~ ; ~ l ~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SAN! 1931 DEDİR 

BOyUk ikramiye 
200.00G L~radır 
Aynca 

" 50,000 " " 40,000 " " 25,000 " 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

9. cu tertibin 5. ci keşidesinde: 
50,000 Ura lubeı eden 82873 numaralı bllcıln I-5 ilk llıl parça11 ve 

aynca 1· 10 luk bir puçaaı lımirde, bir ta.rçuı lsıaabulcia, bir par
çası Mermıris'ıe satılmış, iti parçası lıtanbulda uulımıyaralı: iade 
cdllıal• co 3 parçası aatılmamıştır. 

20,000 Ura lubeı eden 31808 mımafllı blledn biri be,ıe bir olmak Uıere 
' parçası bıınbıılda, bir puÇıiSJ Ayvolıkıı, bir pirça11 Slmndı 
uulmış, bir ~sı laıanbıılda, bir parç111 lzınlrde aaıalamıyarak 
iade edilmiş, iltl parçası Ja unlmamlfDr. 

10,000 Ura isabet eden :'llli67 nıımorolı bilellı> bir par~lll lııaııbulda, iki 
parça11 Tirede, birer parç111 Aydın ve lımirde saulmıf, bir parçası 
lıtanboldı ve dlger puçuı Tubzonda saulamıyarak iade cdllmi' "° 
8 parcası da satılmamıştır. 

Evkal ~mum ınO~ürln~on~en: 
Evkaf tekaüt maaşah 

Atağıda 111zıı. günlerde verllecektlr 
1 ~. 16, 17 Eytam ve ar amil 
18, 20, 21 TekıUtlere 

lllnat dalreslnde fubelerine müracaat edilmesi. 

r. T. T. tevazını VB me~ani IllUO~fli~in~en: 
P. T. T. ihdyaa için 10000 kilo nıfadır kapalı zarf usulü ile mQna• 

kasaya konulmuştur. 

Mün.lı:asa 31 klnunuevvel 930 tarihine mösadif çarşamba günüdür. 
Taliplerin şactnaıneyi ılm•:C lçlıı ~er gUn ve miln•hsaya iştirak için de te
minat vo teklifnattelcrinl hnl ve us;ılü d11reslntle ~apaalmıj zarflannı yev• 
mi mezkilrde saaı on dörde kadar Y enıpostabanede komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. 

~ura~ Devlet Heisliü!nden: 
Şurayı Devlette teadül kanununun 10 uncu derecesine dahil ilıl ikinci 

sınıf mUllzimllk münbaldir. 
lfbu dereceye ıayiıı edilebilmek için Atı mekıep mezunu olmakla bera

ber garp lisanlarından birine vlkıf olmak llzımdır. Aynı zamanda Taliplerin 
oıuz yaşını II'Üıecaviz olmaları şanur. Bu şeraiti haiz olanlar ırasında 10 
kAnunusani 931 ıarihine mUaadil cumartesi gilnU sıat 14 de Hem lsıanbul 
V. iAyeı dairesinde hem de Anlcarada Şurayı Devlet dairesinde müsabaka 
imtihanı yapılacaknr. 

~~ 
~Orıyan ma• 
nane tatbı~· . 

:tf!,,' 
~o-edlnlzl 
· flıtrkulmalarda, romatizma· 
ya, lumba4r0ya YeNlr buna 
ıncımaall arazda haricen ıe
tlmal edlteo.k an mOkam• 
mel va an mOaeeır ıtl9 
(Atlcooluı Poroue Plaaten) 
dlr. Atrıyı Pli•\ Mrl tee
lıln adar. · -.. _ 

ALLOOCl'S 
~USPW'nRI 

..... .......-cll• tMdYnvr. 
. Aotnt&lıilı .1. 88RT,,. .... 
Poeta ICut...., :ıaa Qalatılo ı.ian-

Operatör Doktor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
V• cerrahi h111ıhklın miltehusı .. 

Divan yolu Doktor Emlnpafa sokd 
No, 20 

lhtirah ilanı -
• Hılıllıl Şark hahlıın imal ed• 

'blleelı llzere mııktııe ve tezpı.tanD· 

da tclıemmlllat • halılııoda ıldfıl'I 
onluın ııs kiııuııuaanl ı 9i5 ~ 
n 280 numerolu lbdra benu ııı••· 
kil ille lı:onmalı üzere ıberc dt>'fU 
f t veya icar cdllecel!nclea ullf 
olanlann C.lata'da Çlıılll nlıG,. 
Hamnda Rob<rı Feniy~ mUrıcaa1• 
lan illn olunur. 

Yüzde beş faizli t909 
senesi İstanbul şeh

remaneti istikrazı 
ao Nisan 1929 tarihinde lstınbul 

ŞehremıneııJe imzalanmış olan ııi · 
llfnamenln birinci maddesi ınucl~ 
hince 14 Kinununvel 19\il, 1 
Haziran ve 14 KAnunucvvel 1 ~~ 
14Hazlran ve 14 Kanunuevvel IY• 
tarihinde tahsili müddeti gelmlf ol•P 
mezkur istikraz tabvllAtlann 23. 2~ 
25, 26 ve 27 oumerolu kuponları 
K&nunusani 1931 ıarih!nde mürıı!ll 
zamana uğramış olacaktır ve bundaJl 
dolayı işbu kuponları yalnız 5 ıc~: 
nunusanl 1931 tarihine kadu LoP 
ra•da Lombard Streeı 24-28 nuııı~ 
roda Anglo-lnternıdonal Banlı Lt 

O•· urabndan veyahut lsıaobul'dı dl 
lau•da ticaret Han lll numero 
Türkiye Milli Bankuı tarahnd•" 

ıi~· tediye edebileceklerini mezkur f$ 
raz tahvllttı hamlllere illn ol~ 

Devredilecek ihtira beraD C' 
"Elektrikle çalışan "'.utez ıu· 

hazlara dair,, icat için Sınai !\ ,ı 
d ·,t1b•· dUriyetl umumiytsin en 1 

9\ıs edilmiş olan \!4 kAnunuevvel 1 
1 'h . 8 be· tarih ve 767 numara ı ı nr 

k b • k•"·· rau hakkında bu ere aş . de~ 
feraıt veyahut icara verileeegın 1 
mezkOr ihtirayı satın almak veyıh O 
isticar etmek arzusunda bulu••" 
· 1 . sr 
zevatın sıanbul Yenı postahane i 

h 1. f ılı'•c tt t · ı k Ankarada Bankamız idare meclisinde icra edi lecektir. 
Akhisar'da Bekd ~ ai t a ı m , 'tr e e trilc fabrika'! ~ n tt ~ ı ~ fi 

b k'k' 'h tiyacına t k b l Temihat mikıları (400) liradır. Talip olanlar lstanbul ve lzmir fubelerl · anısun e er ar ıgın anı vardır. l:lu tesisat mcm ı kc c ııı a 1 1 1 c a ii ve fenni mize veva Ankarada umum müdürlük emlAk idaresine müracaatle mufassal · 
tek•mtıl'tı ı~vak tık .. dccck ,ckildc idaresi bir nılıteahhidc dcvr- · ı 

d a ' • , şartnamemi zi mutalea edeblilrler. Müzayedeye işıiralı: halinde bu şartname· 

ka sı nJa Aşır efendi kütüphane 0 
cad o "de Tiırk i •e Hanının ıs-. iJ 
n r ara ırınd• Uin vekiil HA• 1 
\', ı ,.'l J. K lSTOh: cfendlve morac•' 
e) leınc leri . 1"""' edikc :' tir. Dcruhde cdecc i-. olanbwı mevcut tesisatı görmek ve nin bir nüshasını imza edip teklif ve teminat mekıuplarile birlikle Ankarada Samsunda Hançerli mahallesinde 5400 lira muhammen kıymetli 72 

!ifa ın vcıınck üzre f. kh;sar llclcdiy~sinc müracaatları il;\n umum mucllırluğe ıı:önderirlor. Teklif mektuplan ihale gününe yetişmek dön Um uaa 15-12·930 tarihinde ihale edilmek üzre kapalı zarflı müzıye· - M--...,,.. -~ - - deli-'fl 
.;._~..l!i!ı.!!;L!W.W..~ii.!..!.l.lli..!l.._~~.:.;.::.:.;..:.~--__;;__~--~~~~~-l..;;;;.;;;;;;._~:::.:::.:::,.:...,..:;;;;.:.:;:,:.:.:.ı.::.:.......ı....ı.....,~....:~~~...:~~..:..._:_ _ _ı.....c1a....._.1ıı:ııcuı1ıızıwıı.ıı.ı...:I:al.lıııl&ıi!l...1!1!!Clınçg!Jll!!. ____ ~~~-~~~-1.~&~~~ıl.!:!:!Mü!lliür: Bürhane 
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