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lere girişebiliriz ve zafere erişebiliriz; 
Anı.araya karşı ısyan edilemez; .bir 
hiiyük ııef ve bir avuç i~~~ıst, 
bır cemiyeti baştan ba§a degı~t';'~
tek inkılaplar yapabilir. Hepaı ıyı, 
fakat iktisat 1 

İşte bu Avrupalıların ilmidir; her 
•atafta iktisat hastalığım ancak frenk 
hekimi iyi edebilir. Ord_ularmı, casuı
~rıru, imtiyazlarını kogduktan so~
ta, beyaz bayrak çekip Avr~pa malı
Yecisine ve iktisatçısma teslım olmak 
Iaıım gelir. 

Devlet iktısat devleti, Harp iktısat 
harbi istiklal iktisat istiltWI, hepsi 
b. • 
lZİnı bilmediğimize ve anlama~ı. '::?:· 

l!ııza ve kendiliğimizden yapmaklıgı
llııza imkan olmayan bu tılıııma da
hnmaktır. 1 

~ 
ikası J 

Elçileriıniz 
arasında 

Roma ve Moskova 
sefirleri değişiyor 
Ankara 16 (Telefonlo.)-

Roma ve Moskova büyük el 
çilerimizin teptili mevzuu 
bahstir. Ferit Bey ba§ka 
bir v<azifeye tayin edildiği 
takdirde Hüseyin Ragıp ve 
ya Suat Beylerden birinin 
Londra'ya gönderilmesi 
muhtemeldir. 

A4rının ttıklırlnde kahraman Türk sflvarı/erl Cümhurlyttin yOkstk kudrtlinl bir dt/a aaha tarihin 
ihtiyar alnına yozdrkları gDnlude .. 

Iran, Ağrıdan kaçmış olan şaki 
reislerini serbest bıraktı 

Hududumuza bir tecavilz vuku bulursa 
milis/erimiz şakileri 

kendi yuvalarına kadar takip edecekler 

Derken 1030, 1040, 1050, 1110 
'l'ıirk 1,.ır.,sı <luştükçc c.Jıı~üyor . Bor
la oyunlarım bir tarafa bırakınız: 
lialkta paraya emniyet kalmamıştır. 
lierkes ucuz pahalı birkaç altın satın 
•u.p toprağa gömmek için . ça~~ır.or. 
'l'urk iktisatçılık ve malıyecilıgme 
daha eskiden teşhis koyan frenk he
kim, şimdi nabzımızı tutmuş "va
hiın" haberi veriyor 1 Dudaklarında 
hafif bir gülümseyiş te var. kurtara
cak, kurtarabilir, fakat Ankara bü
t'ün inatlarından vazgeçmelidir. Av-
1'\ıpa'nın aklına inandığı kadar, kalbi-

nin iyiliğine, Türk milletinin refah T k ' k ı l'ebdilleri m1:ovzuubalısolıı. f ~san Nuri Tahranda ve diger asi rüesası da Makôda serbest ~ü;~~~~~~i~~~~ği~,",;,::ı~~·cı:. vi~ Büyük Reisimiz Ür san at ar arının l/üseyiıı Ragıp ı·e Suat Beyle· ı ı ı h d . h" d" . 1__ kl ? 
---------~~ 

Gazi Hz. dün de milli 
fabrikaları gezdiler 

-~anma., l;J,....,dır. vücude getirdikleri eserleri beg" en diler .--- .sreziyorlar. ran ı ar u utta yenı a ıse mı çıltilrtaca ar 
~~ •• di!stundeyiz: Ya kusur bil· Başvekil smet Pş. l\.nkara 16 (Milıliyet) - İran 

g[sizliğimizde, tedbir Avrupaya bo- A k d • hnn hudut üzerinde yeni bir 
Yun eğiştedir, demek, yahut her ?'eı;ı Reisicümhur Hz. milli sanayiimizin muvaff akı- n ara a Kürt vak' ası ih-
leketin geçirdiği bir buhran geldı, bı- yetlı' ı'nkı'şafından pek zı'yade mütehassistirler, ANKARA, 16 A.A. - Ba~- ı '"'de çattı, kusurlarımrz olabilir, fa. > <lası gayesile 
kat eğer bunun tedbirleri varsa, be- ziyaretlerine bugün de devam edecekler.. vekil İsmet Paşa Hazretleri, bu ı bazı hazırlıkla-
Yaz bayrak çekmeden bu tedbirler de . . . . . ı sabah şehrimize avdet buyur- ' .-a müsait dav-
bulunabilir. hükmünü vermek lazım- Gazi Hz. dün sabah sarayda' tulannın suretı ımalını ve yerlı muşlar, istasyonda hey'eti veki-
dr. ki dairelerinde meşgul olmuş- konservelerin nasıl ihzar olun· le azası ile meb'uslar tarafından .anmakta olduk 

.B.ir hıiklıroetin, bi~ fı:kamn kara~- !ar ve ög"leden sonra sehrimiz- duğunu makineler işierken tet- ıarım ve hatta 
lerı ışte tam bu kıl llstu buhran glin . · k. l k . . istikbal edilmişlerdir. Başvekil 
l•rinde belli olur. Şunu apaçık söyle- de tetkik ve tema~larma deva~ ık etmişler ve mem e etımız- Paşa Hazretlerile birlikte birin- Ağrı dağı hare 
Y•biliriz ki eğer 0 günlerde iktidar buyurmuşlar ve bılhassa yerlı de konserveciliği~ vaziyeti h

1
ak- ci umumi müfettis İbrahim Ta- katı esnasında 

Y•rinde Avrupaperesler bulunmut ol- fabrikaları gezmişlerdir. kında esaslı malumat almış ar- r B L d b". "k 
1 
.. F franilerin silah-

laydı, bu buhranlarda bir tek tecrÜ· dır ı ey' on ra uyu e çısı c 
be Yapılacağı için, eğer tecrübe on- Gazi Hz. açık otomobilleri- .Bu tetkikat esnasm<la Gazi rit Bey ve Berlin büyük elçis: • ar~ru almak su 
!ar tarafında yapılmış olsaydı, kayıp- le saat 14 te saraydan hareket H . f b 'k d b 1 d kl Kemalettin Sami Paşa da şeh- retıle hudut ge-
ta ve sukutta şimdi uçur~mun nere- etmişlerdir. Refakatlerinde Ka Z; ~n a .~1 1 a a hu l~nk u d~[ı- rimize gejmislerdir 1 rilerine çektik-
lıne kadar düşmilş olacagımızı tah- tibiwnumileri Tevfik, seryaver 0

•
1 ~şı en yuz er~e a . ~·~ ı .e- · ~. • •• · • 1 hsanN uri haini !eri bazı aşiret-

lllin etmek mümkün değildir. Nusuhi, Kütahya meb'usu Re- n, nı ya,kındanı gdormek ıştıyakı. Ecnebı muhendısler leri silahlarını iade ederek hu· 
P dil . - ı d dı s· b' R Z"h e top anmış ar ı. 1 • kA . aranın ıüıu ya ruz urma ; cep, ınop rne usu ecep u - . Ankara 16 ( elefonla) - dutla yakın yer ere ıs an ettir• Şarlt hudullarımızda mOhim hizmetleri görOlen ml/lslerlmlzdtn bir mlljrNI ,~an evelki dU§meli kalkmalı de~~- tü ve İktisat müşaviri Şefik B. ..saat 14 buçukta fabrı~adan Ecnebi mühendisıer hakkında diklerini Volf Ajansı bildirmiş hald 

1 
d be • nl 'l A w h ki 

• durdu: Halk bu paraya. a:;ı gı ı ler bulunuyorlardı. mufarak~t b~yuran Gazı Hz. Nafia encümeninde müzakere ti. Ayni Ajans, bu haberi verir- e son zıı:ı;:an ar a. ~e~ st garnızo an e grı are • 
::*7~~::~! =~~e~1;:;~:;ir. para Gazi Hz. güzergahlarında h~lk!n şıdd~tlı alkışları ve sa- edilmekte olan layiha son şekli ken Iranın bu hareketinin Türk bırakmıştır. 1 san Nurı a ~~n tm~an sonra hud'!t bo>:W'· 

Ankara bunu Asya kafası ile değil, toplanan halkın selamlarına m~ te~ahur.atı ~rasıiı:da ~o- ni almıştır. Bu layihaya göre asken mahafilinde infial uyan- da serb~st dolaşmaktadı~. R~e- da~ yerlerde t~kil _edilen 
l\vrupa kafası ile yaptı. İsmet Paşa· mukabele ederek Kabataşa gel- mobıllerıne bınmışlerdır. Mute- mühendis ve mimarlık için ka- dırdığını da kaydetmişti. Aldı- sanın bır kıımı da Makudedır- milis kuvvetlerı bu ası ve ıa 
~n ~u ;nuvaffakiye~.i, .. yalruz f~a~ına mişler ve orada bulunan Ermis akiben tramvay yolunu takip e- nuni şeraiti haiz olan ecnebi mü • .. · al' t !er. kileri kendi yuvalarına ka· ,.r hukumete en buyuk şere er en k fabrik - aret et- derek İstanbul tarafına e-eçil- . N f' , . gırn mutemrnım m uma a naza A • • • 
oırini veren bir muvaffakıyet olmak- ~nservd~ asını zıy . d - K 1 ~ d hendısler, a ıa vekaletınden ran Ağrı dağı harekatı esnasın- En aalahıyettar mahafıl dar takip etmek kararını 
lan daha çok yüksektir. Bu muvaffa- mışler ır. mış ve og~ca. a~ .ıçe.şme e nıhsat almak suretile memleke • d ld w k t'' alA ,, • 1 .. h 
~ıy b' · A ı d di .. · ilim · • · be d · Türk Anonım şırketı ıplık fab- · · d · . nf d b·ı da İrana kaçmaga muvaffak o- en a ıgnn a ı m uma.ıa vermış er ve ona gore e cm et rzı vrupa ı e gımız : Bu fabrıkada yırmı ş akı- tımız e ıcrayı me aat e e ı c- A . .. İ .. • .. h d • b' k' • tli h lıkl • · 
:~ıı. nasıl !•ti.fa~• etmek .. ~azı~ .ıeldı- kakalan Gazi Hz. konserve ku (Devamı 4üncn sahifede) ceklerdir. lan asıler ruesasını ran huku- gzuhore, u utktad.Y~nıd ırhvad a ~yle di azır anı. gırıt· 
1 ~nı, kendı bılgı. ve tecru ~~.n az- meti 0 sıralarda tevkif ettiği uru ta ırın e u ut mıt er r. 1

gıoı nasıl tel5fı etmek mumkun ol- A k A 1 f • ı • h kk duğunu öğretmiştir. t } 
İn.ı.a~ue~~z;ğ;':.':;ı::ez;u::ı;~il;~~! s erı suç arına ve ecı 1 a ın- Tarih tahsi i 
lçınde bunalmağa mahlrllm oldugu· d •• h • b • ı A • h h ı d 
lı\uz bir çıkmazda olmadığımızı gös- a mu ım ır ayı a azır an ı t'.rir. Mal kıymeti bilmey~n mirasye-
dılerin emliikini yutan eski sarraf ka
fası, Türkiyede artık iş göremez hale 
gelrniştir. Bu sarraf istediği kadar 
haykırabilir; hatta eski düsturları bir 
!akım kuklalara vererek haykırtabilir. 
li'akat, halka, en ince buhranJarın tec 
tühc:.sinden sonra, Ankara 'ya inan
llıak hissi gelmiştir. 

HükUmct L>U iste şimdi mizah ve 
nükte mevzuu yapılan tasarrufu ve 

Hangi nevi suçların tecil ve affa tabi 
olduklarını tafsilatile kaydediyoruz 
Yalnız haysiyet ve inz1bata müessir olan askeri 

ceraim bu kanunun hükmünden hariç kalacaktır. • 
•çık kavgasını ele alarak muvaffak -t • 
01 rııuştur. Masraf etmemek değil, he- !ünün vaz ve tesbitine dair olan, askeri itaat ve inkiyadı bozan 
'aph masraf etmek, resmi ve hususi 
b~ıçedc .ıçık vermemek, hükümet teş kanun layihasmm tatbikatına suçlar cebren ırza geçmek, a-
tilatını ve vatan<laşları açıksız yaşa· başlanması ve geçen sene mec- ı elam öldünnek, hırsızlık, emni-
llıağa sevkctm< k: Bunlar büyük esrar liste kabul edilen af ve tecil 1 yeti sui istimal, sahtekarlık, do 1
ar değildir; bunlara karşı birkaç kanununa mümasil olarak ve ba landırıcılrk, irtikap ve irtişa, 
"'•cldah nüktesi de bulunabilir: Fa- zı mühim haysiyet ve inzibata zimmete para geçirmek, ihtilas İtat bu lı sit, bu kolay düstur yok 
~ müessir asken ceraim istisna e- silki askeriden tard, tekaüde . .,u, hepimize kapkara günlerden ha-
btr vere· büyük para buhranını hal- dilerek askeri mahkemelere ta· sevki icap edecek surette altı 
1ttınistir. bi suçlarla maznun veya malı- ay hapse veya daha fazla hük-

Gençlerimiz Gazi Hz. 
tarafından 

kabul edildiler .. 
- ... -

Büyük Reisi.miz Avrupa 

da tahsil görecek olan 

ı;ı:ençleri irşat huyurd~ 

Küçük mektuplar 
--3--

Sabık fırkanın "rahmi madere~ Evet, içimizi çekerek itiraf edece 
düıtüğünü ilk duyduğumuz günlerde ğiz: Biz çok defa hemcinsimizin ya
idi; Biriıi bana dedi ki: "lıte yeni nıklığmı, vatandaıunızın çıplak sır. 
bir muhalefet yetişiyor: Bakalım ek- tını, kendi siyasi kinlerimizi tutuıtur· 
seriyet fırka11 ne yapacak?., mağa yarar bir kav, kendi bayağı di· 

Şöyle cevap vermiştim: leklerimizin yükünü üstüne alır bir 
Biz kendi şahsi ihtirasları için biri· palan gibi kullanmak iıtiyoruzl 

birile çarpııan hasımlar değil, ic•p e- Bunun neticesi?! Yazık ki onu ar
Jcrse ~atanı~ me~faati uğrunda arka 

1 

tık görmeyen ve bilmeyen yalnız kör
daşlanle dahı çekaşmekten kaçınma· kütük zekalarla hamhalat gönülleı 
yan ink•L\p kardeıleri ve ideal ortak. arasında kaldı! 
larıyız. Daıma da öyle kalmak isteriz. Kalemleri elimize niçin aldık? Mil 

Ne lf:adar acınsam yeri var: Bu söz Jetin itlerini düzeltmek makıadile rr,,_ 
leri söylemekle hata etmis olduğumu yoksa 0 büyük gayeyi veıile edereı 
anlamam~ yirmi gün çok bile geldi! kendi gazetelerimizin karını yolun. 

Anlaşılıyor ki diger yüksek ve me· koymak için mi? 
cleni mefhumları olduğu gibi muha· 
lefeti de en faydalı yola koyup tehli-

Egcr iktısat istiklaline, Eğer Türk kfun olanlar hakkında da bir af medilmesi lazımgelen şeref ve 
keden korumak vazifesi gene memle
ketin en büyük inlolapçılarına dü!Ü· 

~arasına kıymet veren vatandaşlar Ve tecil kanununun mer'iyete haysiyete münafi cürümler, bu yor. 
~arsa, onlar bu istiklal ve kıymetin Müdafaa encümeni mazbata muharriri vaz'mı muvafıkı muaddelet ola- af ve tecilden müstesnadır. /fayrl Bty Abdi Bey Zira muayyen tartlar içinde pek mizi tekrar sorarız: 

Efendiler, karilere hürmet etmeğ . 
bilmek gerektir. O zavallılara uzatıp 
ellerinden paralarını aldığımız sahife
ler daima yalan, iftira ve küfür işpor
taunı alacak? Geçen gün söylediği. 

'1°<ak hükümetin politikasını ı;iltrnelr lht.an Pa~a (lsunbwl) ~ak göstermiştir. Ancak, ıı·rar cu .. rümlerı' meya Gazi Hz. leri Avrupa imtihanların makbul, pek meşru ve elzem olan bu S f em! .. 
• · k ı b ·ı J' d 1 r ıbna, ren&'i veya ver e muca-

rntim ün o acağını ı me ı ır e - ANKARA (Telefonla)- Hüku 1 Layihanın birinci maddesine nında askerlik mükellefiyeti ka .:ıa ınuvaffakol•n gençlerdeknl tarihiçni mefhum, beceriksiz, gevşek, çözük, dele eden menecli cemiyet bu nevi vİ< 
Ş - d' kada h !kın tam bir em- M ı· · b' kan 89 90 96 98 eidece eri evvel- sonra dA u-tacı irfanaız ve tarla-~ '".' 

1}'~ r a . . met ec ıse mühım ır un 1 nununun , , ve 106 • i gün Dolmabah kaf 
1 
~-- k 

1
• 

1 
•• d h dan, ahlak ve zeka ufunetlerile de uj' 

la~~~sı:~'~;:k b;:;a~~';.~~ı:,,d~Jr~~~: layi~a~ı tevdi etmiş b~unuyor. ı ı ncı maddeleri zikrolunduğu Jc khbul buyur tan a ~r ve a em er ıçın e em ratmak mecburiyetinde değil midir? 
••>. bir parayı Ankara kadar kolaylık Bu layıha, kaJ:ıahatlerın afvı ve veçhile cezalı hizmete tabi bu- 1 u<lardır. Bir 88• kazaya ugramakta hem de kazalı ol. T 1m·k k b. f a1· • 
.., b 1 k.b 1 ' l l f.'11 . d h' b . 1 "te' yakın bı·r za- maktadır! e ı ço metru ır a ıyettır , c rnııvalfalriyetle ölümden kurtaran azı suç arın ta ı at ve ceza a- ıınan arın ıı erı a ı u tecıle 

8 
k R Ancak münekkit hiç unutmamalıdı 

"'-.kümet az görülmüştür. Vatanın en rının tecili hakkında geçen se- dahildir. Kanunun nc.şrindeıı '" üyü eiıi· Sebep? Bence her vakit tekrar etti-
. l 1 .. ki kendi sözleri de diı\'er irfanlaru ':fük menf.aat.lerinden. bir~ olan. bu ne Meclisten çıkan kanuna mu itibaren bu gibiler, üç ay zarfın ·~ '.cnç ere go- ğim şey, yani en kibar ve medeni mef 

llıes ı d h 'k J h b k li j , müşler ve A,._ süzgeç ve kontrolünden geçecektir. 
'" e e e.. u. ~met e .ıne ır e me vazi olmak üzere askeri şahıs- da ahzi asker şubelerine, hariç- -up,'da ,.apacak·, humlan, en adi ve çapaçul maksatla-, kü be b. ahk 

1 - kmcğı kulur ve hıyanet addet- . . •• , d' Çün ·· ser • ır m eme o an mat-
~Ckte "Olan kuru çenelerin, halkı esas !ar taraf~ndan ışle!lllen ve kaza: te iseler koonsoloshanelere mil- nrı etütler için ir rın hizmetinde u,ak ıye kullanmak buatta yalnız yazı yazm,.yanlar d. 
~dbirlerden soğutmağa heves etmele yı askenyeye tabı olup asken racaat suretile bu kanundan is- ,.J•tta bulunmuş &'ünnhk&rlığı!... ğil, adalete iıkence eden zalim ve sa! 
~ hazilld.ir. Bun.l~r, h~~fimeti ve fır- mahkemelerce rüyet .Ye h~~e tilade edebileceklerdir. 'orJ.r. Reisicüm- Bir milletin dertleri, yaralan, had· tekar bakimer de muhakeme edilir! 
<aYı duşurmek ıçın, hu~met. ".~ fır- raptolunan veya henuz gonil- . ıur Hz. nin di zatinde karıısına hürmetle dikkat 
~ nın devlet ve. halk. lehi~e .bu~un ka mekte olan suçların af ve tecili Tedlden istifade edenler, H rı B ı:t~'.'~:er~ ı~~cih ve samimiyetle çıkmaklığınuz lizım 
a.nçlarının gerıye gıtmesını bıle hoş M·ıı• M"d f Adli•• enctlmenı· relı ••mazbata haklanndaki takibatın ve mu- a ı ev e ı en su ere 

1 1 
d I 

1 
• 

to hakkındadır ı ı U a aa en , aldıklan cevaplara memnun olmu•l,ır ge en mevzu ar JT. nsan ıgın yaşayış •ı 'ecck kadar gözleri kararmış ve .. . · . . . • muharriri hakematın icrasını talep ederler ' 
<danları bunalmış insanlardır. cumenınde tetkıkatı ıkına! edıl 

8 
S l"h ddl 

8 
se haklarındaki mevsuk olma ve bilhu«a Türk tarihini tetebb;; tn, düşünütte geçinişte çok mahrum, 

miş ve cüz'i tadilat gördükten M. Fevzi ey a u a n ey · etmelerini tavı!ye buyurmuşlardır. çok çıplak ve nankör bir tali altında 

Fazıl AHMET 

~ liizim bu gün çektiğimiz sıkıntı· Ad!' .. . t yan tahkikat ve muhakemat ic- Gazi Hz. nın takdirine mazhar ezilip kalmış nüm:meleri temiz zeki.-
~n daha fazla ve daha ağırını her sonra ıye encwnenıne ev- nazaran kabahat efalinden maz ra olunacaktır Mahkum olsalar olan gençlerimizi tebrik eder ve mu. . .

1
.k - .... 

11 
. • d 

~,cınleket çekiyor. Bütün hudutl~ı di ol.unm_:ış_ı:ur. Hüku~et es.babı nun veya mahkum olan eşhası dahi cezalan ~ecil edilecektir. vaffakıyet dileriz. lar ve ıyı ı yatagr gonu er ıçın e· ANKARA, 16 A.A. - Da-
ı;ıı"''§ ve her tarafa yayılmış olan bır mucıbe layıhasmda böyle bır ka askeri ff dil kt. B k IA .h b h ft magoji kaynağı olam:oz! Acı, ~ihnet hiliye \·ekili Sükrü Kava Be) 

Dahiliye vekili 
bugün geliyor 

de gından ne Türlriye'yi korumak, ne nunun teklifine sebep olarak tk· ye. a eddec~ ır... . . du Aandl~ ayı .. ası, . ud a a "e yok.sulhık -hele_ ırfan, te~~ıye •cı bu akbam İst~nbula hı{reket et 
ı;ı tek bir devletin kendi başına bu • . ıncı ma esme gore vatan ıc;ın e ıye encumenın e tet Jandarmada tasfiye medenıy•t yoksullugu - degıl a"am . • . .. 12ını durduracak bir tedbir bulma- asken mahkemclerın ıslah ve aleyhinde, devlet kuvvetleri a- kik ve en kraı bir zamanda he- Ankara 16 (Telefonla) ald•tarak fikir ve vicdan ""YC'U!lculu- mış ve ıstasyonda Londra bu 
'•ıı~ rnkan yoktur. . . teşkilatına ve şimdiye kadar as- leyhinde işlenmiş cürümlerle yeti umwniyeye sevkolunacak- Jandarmadaki ıslahat meyanın- ğu yapmağa, hatta en küci:k ı:ıubali- yük elcisi Ferit, birinci umumi 
~ n"..

1

.~a hır az hakıkatı söylemeği kerlik Adliyesinde mevcut ol- esran askeriyeyi ifşa, hiyaneti tır. Kanun, neşrinden itibaren da bir de tasfiye yapılmakta- !iğe bile tnhammü!ü olmı: ~" mıtnz<>- müfettis İbrahim Tali Beyler 
a.-~.;.;:....;~~~~~~~~~...ı....~~~~----~----~~-1..ı..-.ı..;,.,....-_..,....,..ı.ı,..ı.......;;.a;.,....ı....;..ı.....ı..;ı-...hı.......,.;....~~~~~..ı...~~~~~..:...~:......;~~~..J.....ı..c.ı......ı""1Jbı.ı.lı"-~~~~~-..:.J.aı:a.iı.c.c:la..ıl..tııliı.ı.:.i..al.lı:tı.ıi~rdir. 
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·sa&• A ·u talj4iamit~_ 
Tahsin PaşCJnın Hatıralı:· !!i! 

No: 114 (TercUm• ve lktlbaa 
hakkt mahfuzdur.) 

ombayı atmak için ara
ba nasıl getirtilmişti ? 

Viyanaya yapılan siparişin gecik
mesi komiteyi şaşırtıyor! 

\ 111.LI YF.T t. \ !l \ 1 i. il 1 .-

L Atina mektuplan 

Yugoslavya ile 

ispanyada 

ihtilal ! 
Tayyareler ihtilal Yunanistan 

beyannamesi attı'. ar c:-rası~da ••• 
MADRİT, 15 A.A. - Tay-1 Atına, 13 ~~ılıyet) - Yu-
l b hl . h . .. goslavya Hancıye nazırıM. Ma 

Y:U-e er sa a eym .şe nn uz~-ı rinkoviç Atinaya geldi. Bu ziya 
rmde uçarak halkı ısyana teşvık t ·ı n h · t d -·ı 
ed b

. k be 
1 

re e ven e e emmıye az egı 
en ır ta ım yanname er at d' M v · ı -
1 'h rı h k . . . ır. . enıze osun yaptıgı se-

mıkş ar ~e 1
• tı ad are elatıne fıştı- yahatler her tarafta alaka uyan 

ra ten ımtına e e~ek o n e ra- d d B B ı da d b 1 k ld ki k 1 ır ı. unun a kanlar te-
m u unma ta 0 u arı ış a- sir uyandırmakta geri kalmıya-

ları bombardıman edecekleri cağı malumdu,. İşte Yugoslav 
tehdidinde bulunmuşlardır. Hariciye nazırı M. Marinkoviç 

ı rı;ıo 

R •• 
Fransa da 

Tahkikat 
Sabık Roma sefiri 

ne demiş? 
PARİS, 15 A.A. - Parla

mento tahkikat komisyonunda 
sabık Roma sefiri M. Besnard, 
S. N. 1. A. Virsosa eshammın 
borsaya ithaline mezuniyet ver
mesi meselesi hakkında beya
natta bulunarak diplomatik bir 
takım esbaptan dolayı hariciye 
nezaretinde beyan edilmiş olan 
ınütaleaya hiç bir zaman işti-

f 

·-=- •. 45&4. www .... w 

------------
Dahiliye vekili Gazi Hz.nin seyahatl~ri 

etrafında grup azasını tenvir etti 
Ankara 16 (Telefonla) - dan sonra Ankara su işi i 1 i 'lıar 

C. Halk frkası grupunun bu sa- müdürünün vaziyetine tle ~c·nS 
bahki içtimaında Dahiliye Ve- etmiştir. 
kili Şükrü Kaya Bey Gazi Hz. Su işi için yeni bir şartııarııe 
nin seyahatleri etrafında hazırlanmaktadır. Maarif veltıll 
grup azalarını tenvir etmiştir. nin fırkada vereceği izahat f'C 

Dahiliye vekili bu izahatın- lecek haftaya kalmıştır. 

Avam kamarasında 
----------"Dört Rüzgar" tayyare ka- tarafından Atinaya vaki olan zi

rargahına mensup birçok kimse yaret bu itibarla şayanı dikkat 
!erle bir takım zabitanın jeneral oldu. 

rak etmemiş olduğunu söyle- M k d J ·ı· 1 
m'ştir. Mumaileyh, sefir sıfatile OS OVa avası, ngı ız avam Kama· 

• 
Dellano'nun kumandası altında Yugoslav Hariciye nazırile 
isyana i tirak ettikleri barıthane 

vazifesini dürüstane icra etmiş rasında münakaşa edildi 
olduğunu beyan etmiş ve bütün · 

Yunan Hariciye nazın M. Miha 
Suikast tahkikatı neticesinde mtydana çıkarılan fişekltr muhafızlarının silahlarını aldık- lakopulos meyanındaki mülakat 

lan, kamyonlara bombalar dol-

LONDRA, 16 A.A. - Avamı Rusya hakkında so:-ulan dı_· mes'uliyetlerini kabule amade " 
kamarasında Moskova davası ger bir ş;ı,aıe de, Moskovava b~ 

Viyana sefaretinden varit o- durarak bu bombaları tayyarele kırkbeş dakika kadar devam et-
olduğunu ilave eylemiştir. Mu- ' 
maileyhin beyanatından kendi- hakkında sorulan bir suale ce- İngili .. ateşemilit:!rinin t;;yirı ,., 

1;ın cevapta dahi: Mezkftr 11123 m'§tir. Bu müliikattan sonra vaben hariciye nazırı M. Hen- izamından sarfınazar cttiğıfll 
numaralı arabanın Nesseldorfer 1 re yüklettikleri tahakkuk etmiş her iki De·ılet adamı çok mem-
Wagenbean fabriks geselschaft 1 tir. Hükumete sadık olan kuv- nun görünüyorlardı. M. Marin-

sinin bidayette ticaret ataşesile 
mutabık kalarak müsait bir fi- derson, muhakeme esnasında beyan etmiştir. 
kir beyan etmiş olduğu anlaşıl- İngiltere hükfımeti aleyhinde Diger taraftan denizler aşrrı 
maktadır. İşte, bu mütaleaya vuku bulan esassız isnatlardan ticaret nazın l'II. Gillet, Rusr~· 
binaendir ki M. Peret, borsaya dolayı Sovyet hükumetinin na- ya bir İngiliz iktısadi he;•'etı· 
· h zarı dikkatini celbeden İngiliz nin gönderilmesinden hükfıırıct 

nam araba fabrikası tarafından vetler tayyare karargahım bom koviç bilhassa şuraya nazari 
imal olunduğu ve geçen efren-' · bardıman etmişler ve asiler ya- dikkati celbederek Yunan Hari-
ci nisanın ikinci haftasında rnn saat sonra teslim olmuşlar- ciıye nazırına anlattı ki: 

Marya Zayiç,, namında bir ka- . ' , dır. Franco ile Dellano, bir tay - Son zamanlarda bir takım 
cim refakatinde uzunca boylu yareye binerek kaçmışlardır. A- şayialar Yugosliıv hükumetince 

ıt al mezuniyetini imzalamış- n .. • . r 
tır. Mumaileyhin dermeyan et- ~~asına, ~ovyet huku~etıı:ce vaz geçtiğ'ni ild;rd:kt~ · 

:ıir sahıs ile fabrikaya gelerek ~ tılmış olan 100 kadar top neti- ehemmiyetle kanıılanmamıştır. 
• esmi gönderilen ve Viktoria cesinde kaç kişinin telef olduğu Bu şayialar b' t k b' 
1 1 f b - · ı h ld.. H k . k' k ır a ım ecne ı c eni ~n ay tonu egenıp anca { m~ç u ur ... are etın a ~m al• gazetlerinde yer bulmustur. 

on tarafında seyisin oturacağı Suikastçılardan Suikastçılardan dıgı zannedilıyor .. Athenee ka- Türk - Yunan itilafının Yuna 
mahallin biraz daha büyük ol- Hotekyan Osep Topa/yarı patılm~ş ve M.a?nt m~nt~k~sm nistanın Balkan siyasetinde Yu 
11asını arzu edip 40, 45 santi- da ha ı harp ılan edilmıştır. goslavya aleyhine tevcihedilmiş 

miş olduğu ikinci ve gayri mü- [ muphe~ bır cev?.p ver~l1?esı'.~- sonra, vakıa biiy:c bir iıey ·etı.r 
sait fikir, hariciye nezaretine d~n İ~gıltere h~ku~et~nın bu- Rusyaya gitme:;ine m'imi hir'. ıt 
vasd olmus ise de 1926 hazira: yu~ hır rnemnunıyetsızlık duy- engel yoktur. F"k~t. eö,ıdcrı . 
mndaki kabine buhranı dolayı- dugun.u, .Mos~o.v~ z!ma.rı:ıdarl~- mesinden de hir: bir fa<da J"1'

1 

sile bunun maliye nezaretine rrna bıldırmesı ıçın Ingılız sefı- huz değildir. İşte bu m'ital '· 
tebliği teahhür etmi tir. 1 nı:ıe .talimat gönderdiğini söyle ki hükumeti ınenf' bir karar . 

PAR1S. 15 A.A. - Saat 4 e mıştır. . • tihazına sevketrı;i<ı•:r dj1'ııi5tıı 'll.etre genişliğinde tevsiini ta- dan babası olup kendisine çok 
lep etmı·~ıerdı'r. Fabrika müdü- ·· d olduğu manasını çıkarmak isti-

~ para gon erdiğini ve Manolun d 
ıi o kadar büyük kıt'ada yapı- birahanesine tütüncü Mateo ve yenlerin id ialarına ehemmiyet 

lırsa kaba ve sakil görüneceğini matbaacı Dimistokli Soma E- verilmediğini söyliyen M. Ma-
ihtar eylemiş isede kadının ısra fendiler ile beraber geldiklerini ı rinkoviçin ziyareti hakkında M. 
n üzerine geniş yapılıp 26 nisan ifade eylemiştir. 'Mihalokopulos demiştir ki: 
'105 tarihinde sattıklarım ve iş- T" .. .. M G 

1 
d M - Mülakat her hangi bir 

tira olunduğu zaman nereye utuz:ıcu at~o a ata a a madde üzerinde cereyan etmiş 
<>önderileceği söylenmemiş i- nol?n ~~ra?~n~sınde ~eş ay~~~- 1 değildir. Çünkü Yugoslavya ile 
!.en sonradan !stanbulda "B. berı S:tıvrıçıyı tes~~ufle g~rup 1 Yunanistan.arasıııda halledilme 
Ranter vasıtasile "Riçi Silivi- tanıdı~~~~ ve ke_ndisın~en ~ı~a- miş bir mesele yoktur. 
yo" nam sahsa irsali ve konşi- r~ v_e ~utun aldı~~nı ve ~sn:ıını A Dostluk muahedesi ve Sela-

~ İ F rıstıdı olarak i>grenınış ıse de 
mentosunun stanbulda ran- .11 tt ld _ b'lm d' nik hakkındaki itilafname muci 
~ız postanesine ayni nama gön- ~~ ~1 e ~n ° ugunu 1 e ı- hince hiç mesele kalmamıştır. 
d .1 . . be 1 . 1 gını ve daıma Rumca konuştu- B' , 
~rı mesın~. xan ey e~ış er- ğunu ve san' ati meçhul olup mu ızim bu mülakatımız ummi 

dır bunun uzerıne araba Vıyana k dd f t f l't k rt 1 vaziyete taalluk ediyordu. Her 
1 J f J L • . k f ·a ema o ogra a a ı ve a I 
c an oze , · ayın av " nam tal 'b' 1 - • · iki memlekette sulhun takviyesi 
k · ·r ·ı T · pos gı ı şey er sattıgını ışıt-
omısyoncu marı etı eve rı- t·-· · .. t k' b 'k' "k - emelindedir. 'k'l k 1 ıgını ve o e ıne erı ıne ı ram "' 

reste tarı ı e sev o unmuştur. d b ı d - .. 1 · t' Ankara i•:ıaflarına gelince·, 
1 "d' a u un ugunu soy emıs ır. .,.. 

yazı ı 1 1• • ispanyada Başvekili C. Bı::renger Gerek Yugoslavya hükumeti,ge 
F k k · F Göriinen lüzum üzerine tek-a at onşımento ransız rek bizzat M. Marinkoviç bu ve 

postanesine gönderilecek iken rar isticvabında: Geçen Ateş ge- Saint Sebastine, Santander Bil- sile ile ortaya çıkan bir takrm şa 
sehven Avusturya postanesine cesi merkum Silviyorıçı namı bao ve Kadix'te umumi grev i- yialara ehemmiyet vermemiş
gönderilmiş ve bu yüzden biraz diğ~r köse Aristidi1_1in teklifi ~ lan edilmiş olduğu söyleniyor. !erdir. 
teahhür etmiş bulunduğundan zerıne Tar~byaya gıd~rek _Katı- Son haberler tayyare karargahı M. Marinkovic müteakiben Yu 
21 Mayıs 905 tarihinde cevaplı na ve Elenı n;~m.ında~ı. fahışelcr asilerinin 12,30 da teslim olmuş nan Baş vekili M. Venizelos ile 
taahhütlü ve Zayiç imzalı Fili- le panayıra gıttıklerını ve mez-1 olduklarını bildirmektedı'r Hu·· - d .. .. .. t'' B ··ı·k t 

b l · 'k ı d'kl · A · e goruşmus ur. umu a a u-
beden fabrl'kaya telgraf çekı'le- ure enn ı amet ey e ı erı - k' t d k ·· k f' .. .. .. .. , . . . : ume e sa ı suvarı ıtaatı ıra zun surmustur. Bıı mulakat hak 
rek arabanın niçin İstanbula nıkakadının umumhanesındebır' · . . . . . - .. .. • . . _. . _ . . . . . rılerı takıp edıyor. Sıvı! muha- kında sorulan suallere cevaben 
gonderılmedıgı sor.ulmuş ve k?c defa egl~nd~klerını ve. Rıçı-1 fız kıtaatı karargahı isgal et- M Vcnizelos demi tir ki· 
Bulgaristanda Plovdıyoda "Za- nın Anastasıye ısmınde bır dos. kt d' • · İk' _ş l'k · 

. · .. ld - S · ı me ec ır. - ı memlektı a a ·adar e-yıçe yazınız,, dıye adres goste-; tu o ugunu ve oma ve terzı HENDA YE . .. .. .. .. .. · 

M. Btsnard 

doğru ayan meclisinden çıkan 
M. Poincare birdenbire bir ra
hatsızlık ve sıkıntı hissetmiştir 
Mumaileyhin hali hazırda bir 
ciğeri hafif surette tıkanmıştır. 
Oldukça kuvvetli bir tazyik his 
setmektedir. Fakat, fiyevri yok
tur. Doktorlar kendisine mut
lak bir istirahat tavsiye etmiş
tir. 

Poincare hasta ·ı · t' Grigorla mezkur umumhanede • . • 15 1:-·A. - Sa-ı den mesaı gorusulmustur.Anka 
n ~uş '~·1 1 fh . d d birle•tiklerini ifade eylemistir 1 at 6 da bırçok mufrıtler, Saint raya seyahatim i!e Türk-Yu-
I . 2';{c;: u t\~~5 ane:ı~2 ~ k:1 M~rkuınun bu ifarlatı üz~rin~' Sebastien hükumet binasını is- nan itilafı hakkıııda Belgrat hü- PARİS, 16 A.A. - Poincare 
~1 

30 
d a4y5ı9s8 saal 19a kı- Gala tada Şehsuva~ · sokag·-111da ti!a ederek tabanca ile iki polisi kı'.\met adam'an tarafından bir nin sıhhi vaziyeti endişeyi mu-

'"a a numara r ve e "\d" .. ı ·ı ı k d 
1. ı· R' · · ı b' t ı f 37 numaralı matbaanın sahibi o urmus er ve sonra mobı ya- güna yanlı' '~ıaı;•-: r;-öste·i'mi- cip o ma ta ır. 
ıme ı ve ıçı ımza ı ır e gra · 1 k • . PARİS 15 AA M p 

namede ise "Triyeste acentesi- Diınis.tok.li Soma Efendi ve bir~ an ırıp parç~lamr~hrdır. Bun y?.r.. Yug-?~_Hıv ~ükı.:r:ıe.tı Yun:11: , · . . - . oin-
ııe mali\mat veriniz, arabanın hanecı Sısam'.ı ~anot Efendı, d~ son~a aynı ~amanda muh- h~kumctıı:ın sıyasetını pek ıyı carenin 44 dakika muayene et
konşimentosu serian Rantere celbolunarak ıstmtak olunmu~-\ telıf şchırıe;,de bı_r takr·n. taar-ı bılırektedır. . m'ş olan doktor Boidin, gazete-
göndersin, adres Fransız posta- !ardır. nız!ar •. _.e numa "ışler ?· muşt~ır. M. J'ıfarinkovıç buraya her cilere beyanatt'l bulunmakt • 1 

nesi olarak gösterilmic ve fahri B 1 'f d 1 · d s·ı . . Tafsılat mefkuttur.Asıler Saınt hı:.ngi bir muayyen maksatla istinkaf etmiş yalnız bir bülten 
"· . . - un arın ı a e erın e ı vıyorı S b . . . . •. . · .. .. · kl ·k ·r · · B b ka tarafından hermucıbı ıs'ar · ·ı t d"f b' 1 t'kl . . e astıyen santralının cıh;ız!a- ı gelmıs degıldır Cunku Yuo-os- verme e ı tı a etmıştır. u ül - çı ı.e esa u en ır eş ı · erını k İ · · .- "' d h hh' · 

icabı icra olundu<Tu bildirilmis · · · A · t'd' 1 k ·· - d'k rını ıı-mıs oldtıklarından spa- lavva ile Yun;ın•stan arasında ten e astanın sı ı vazı yeti-" . ısmını rıs 1 1 o ara . ogren 1 ·ı . . . . ki f h r d 
ve Silviricinin faytonu aldığı va !erini ve ekseriya Fransız lirası nya ı e telgraf ve te!efoı~ muha- hiç bir sui tefehhüm yoktur. Bu run teva m a ın e bulunduğu 
~ıl mertebei.~ü~u~ olara~ her iki sarfettiğini, Rumca konuşmak-1 beratı tamamen mı.:nkatı olmuş 

1 
ziyaret bir dostluk eseridir. beyan edilmektedir. 

ı:~bc_r yek~ıgerını .t~vsık eyle- la beraber aslen İtalyan olduğu- tur. . PARİS, 15 A.A. Maliye na-
ı~~ştır.Malumat ve .. ıs a.ratı mez- nu söylediğini ve yalnız 0 bira- ~Aı;>RtT, 15 A.A .. --. ~Jıı:ı- Avrupa ne kadar şeker zırı M. Germain Martin He büt-
kureden arabayı gumrukten c;ı- hanede günde bir Fransız lira- resmı bır membadan b:ldırıldı- k k? çe nazırı M. Palmade, ma~buat 
k d - l 1 .. "k . 1 - . .. s . s lı . n c.ı araca . k' b b 1 k ar ıgı an ası an gumru sım- sı s:ırfeylediğini ve zahiri haline I gıne gorc, mnt e ast·en, .:>an ( er anına eyanatta u unara 
sarlarından Lafrankonun ad<>ln nazaran merkumun ahliil:ça bo- tander ve Se :ille iğtişaşlarile IlRUKSEL, 15 A.A. - Bey- alwalin icap ettiği tadilatı yap-
"Mateo" derhal Beyoğlunda: zuk takımından göründüğünü' Madrit'tcki "Dört Rüzgar" tay ne~milel şeker konferansında hu mak şartile bütün projeleri 
Yazıcı sokağında kain hanesin- ve pederi Rusyada olup valde-lyare karargahınrlaki fesat ha:e- sule gelen kat'i bir itilafta, Av- hem fikir olarak tahakkuk sa
de bulunarak tevkif ve isticvap sinin ahiren vefatı ile başka birj katı sür'atle bastırılmıştır. rupa hükumetlerinin her sene hasına isal edeceklerini söyle
altına alınmış ve Silviriçinin 'kadın almasından geçinemeyip 

1 
"Dört Rüzgar"d1ki harckt!t~ i- ihı·aç edecekleri şeker miktarı mişlerdir. İki nazır bu sözlerine 

dahi taharrisine devam olun- ı Istanı:ulda y~şamağa mec.bu_r 1 dare eden tav~ıareci Franco ile 1229 hin ton olarak te>bit ve şu i ilaveten demişlerdir ki bizim 
muştur. k_~ldıgı~~ ~e bır haftadanbe:ı go, diğer üç tayyareci arkada ·!arım· sur~tle tevzi edilmiştir. ·başlıca meşgalemiz 1931-1932 

Gümrük telliillarmdan Matco runme~lıgın_d~n ha~ta oldufunu bırakmıslar ve 4 tayyareye bü1e Çekoslovakya 590 bin, Lehis bütçesinin vaktile kabulüdür. 
isticvabmda kendisi ekserira z~nnet~kler'.n'. ve ıkametg~hını rek muhtelif b'.r semte mütevec tan 319 bin, Macaristan 85 bin, Bu bütçedeki kat'i tevazün sağ 
simsar Lafrankonun mallarını b~lmedıklerını beyan etmısler- cihen kaçmışlardır. Umumi in- Belçil-:a 35 bin Almanya 200 bin lam bir mali siyasetin en esaslı 
güm~ükten çıkarmakla meşgul dır. trba, ihtaaı hareketinin akamete Kuba ve Cava için Amsterdam şartıdır. Mali vaziyet her ne ka-
oldugunu ve Silivriçi namına ge uğradığı merkezindedir. Çün- mukaveles'nde musarrah mik- dar ciddi ise de istikbalden ümi~ 
len arabayı arkadaşı Mihal ile Resmi lezlekei tahkikiyeye kü memlel:ctte kendisine zahir •arlar muteber addedilecektir. kesmeğe mahal yoktur. Hatta, 
b.e~aber 5ıkardıklarım ve Siliv- dercettirilmiyen fikralar 1 bulam3m1ştır. 'Almanya ilk sene 250 bin ve vaziyet daha ziyade vehamet 
ru;ı d~"ılen mal sahibinin bey- . . BARCELONE, 15 A.A. - müteakip seneler 50 bin ton faz kesbetse de. Mumaileyhima son 
g iri·'rt •·e araba~ıvı getirerek Annıkanm umumhanesınde R ' t ·ı · · 1 · · .. .. k" ı· -. '. . d · a- El . A . . esını, ayyarecı erın ısyan ha- a seker ıhrac etmesıne mwo;aa- soz olarak es ı ma ıye nazırı M. 
l~p ,i~ 1ı~ı1nış dı~~. 7 ne~ey1e g~ttikle 

5

1 
erSmla~e '. c:n~ ve "tnasdtd~stıydefı-1 reketi saat 12 15 te bastırılmıs- de edilm~sini istediğinden kon- Reynaud'un müdebbirane idare 

rını ıı me ıgını soy emış ve e ı vıyonçının mu ea ı e a t · f C · · h.. · 1 d' ' 
merkumun tüysüz, uzun boylu lar birlestiği yukarki ifadattan ır. .. erans hadbourne grupumı bu sını met usena etmış er ır. 

Yeni teşkilatı mülkiye ve 1 Maliye veki!i 
zabıtanın salahiyeti iyileşti 

ANKARA, 16 (Telefonla)- Ankara 16 (Telefoala) ..... 
İstanbul vilayetinin teşkilatı Saraç oğlu Şükrli B~ i 1 r3•ı~t 
mülkiyesi itibarile, İstanbul za- sızlığmm şiddetl,.ndigi hal:'·I•'. 
bıtası garip bir vaziyet arzet- daki haber•.!r asılsızdır. f)C!k~ 
mektedir. İstanbul polisi bir ta- Beyin hastalığı nekah:ı.t de;rı 
raftan polis müdiriyetine mer- ne dahil olmuştu~. 
but olmakla beraber, diger ta
raftan da kaymakamlara tabi
dir. 

Polisin faaliyeti kaza hudut
larile tahdit edildiğinden, cerai
min takibi için müşkülata tesa
düf edilmektedir. 

Bu vaziyet Dahiliye vekale
tinin nazarı dikkatini celbetmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. Şim

1 
Antalyada b· y:ik bir c,te 

ANTALYA, 16 A.A.- scl1· 
rimizde her türlü esbabı ist:rş• 
hati cami bir otel açılm';:otır. ~; 
telin alt kısmı kulüp ittihaz ed1

, 

miştir. 

Dalgalı borçlar 

diden bazı esaslar tesbit olun- ANKARA, 16 (Telef., ıl~)_... 
muştur. İstanbul zabıtasının fa Maliye Vekaleti dalgalı borçl3r 
aliyet hudutları kazalar dahilin komisonunun mesaisi yeni 111;; 

de bırakılmıyacak, bütün vila-\ 11 seneye kadar ikmal ecli!cceiı· 
yete teşmil olunacaktır. Şükrü tir. Vekaletteki bu koınisyoıııır 
Kaya Bey ~u h~s.usta tetkikat- mesaisi biiyük bir faaliyetle d: 
ta bulundugu gıbı, İstanbulda vam etmı;ktedir. Vi!iiyetien: ' 
b~~~a~~ E"1:11iyeti . umumiye alakadar devaire gönderilen< 
~uduru Tevfık Hatlı Bey de tet yalar ikmal edilerek koınisyo 
kıkat vapmıştır. . d d'l k d' K . 0~ 

E k f . J • ıa e e ı mc te ır. oın~sy 

V a JŞ en §İmdiye kadar gelen evrakın~. 

Umumi müdür Niyazi 
rısından fazlası tetkik e0i 1 rıt 1 ' 
tir. Komisyonun tedi»esine İ'~ 

Beyin beyanatı rar verdiği borçlar at.Ü adıırl11r~ 
Ankara 16 (Telefon) - Yeni ev- derhal tediye edilmektedir. 

kaf !Jyibası Heyeti Vekilede bulun-
maktadrr. Evka~müdürü umumisi Londrada bir cadde 
Niyazi Bey muhtelif evkaf işleri hak-
kında şu beyanatta bulundu' sele boğuldu 

- Yeni evkaf teşkilatı layihası .. 
Heyeti Vekileden çıktıktan sonra LONDRA 16 (AA) - V~ 
Meclise girecektir. İstanbul evkaf Oxford sokag" ı · l'. denbır' 
'd · · ı· d b ı ı ki rn,,a 1 ır ı aresının e tn e u unan mezar ı ar . fıc 

belediyeye devredilmiş ve keyfiyet patlayan l>ır sn borı.:sundan .. 
11 bize bildirilmiştir. ., kıran sular bir kaç dakika ıçı. 

Devredilen mezadıklarm listeleri de biiyük bir sel teşkil ed~r;{. 
de geldi. Kıymetli mezarlıklar mese- bütün o semti vasi bir göl ,ıa 
lesinde evkafla belediye arasında bir ne getirmistir. 
ihtilaf tehaddüs ettiği doğru değil- ' 1 rı dir. Es~sen lay~c~li mez~rlıklar E_v- .Sular, binal~u·ın bo;Irunı ~S' 
kalın elınde degıldır. Yedıkule. Edır- nı oasmıs ve hır co'-. ,;ukk;ı:'l 
nekapı. Topkapı gibi. büyük mezar- da mühiı.;, lıas;:ır •;apr.ıı" 11 

lıkların tapu senetlerıle mutesarrıfla- · ! 
n v.rdır. Evvelce bu mezarlıkların Oxford sokııi>: altmdaıı .. 
bekçilerine Evkaf. aylık ver~yord~. cen yer altı şi~entlif rierİ11' 
Mezarlıkların beledıyeye devrı uzerı- b k da ha J' t <tC ·r:! il 
ne tabil maaşlarını kestik. Belediye U ısm~ '. • Y 1 m•.ı az . ;c' .r' 
bunlara para vermemiştir. Bize mü- muşur. lnf ı 1 ak o kadar .'~. el 
racaat ettiler, biz de vermedik, ihtilaf olmustur ki, kaldırıM ta~.a· 1 , 
rivayetinin buradan ÇlkffilŞ olması: •ı• me,tre u· a• f 1 , H<;t!r• ~~. 

uht ıd . ı ı . z, ga ır a.L., ., 
m eme ır. , d ·nsP" 

zc:nın vukuageldiğis.:ı'1a a ı Camilerin belediyeye devri mesc- . . · -
lesi şimdilik varit değildir. Mamafih zayıatı yoktur. 
böyle bir şeyin vukuu çok muvafık-
'1r. Evkaf muamelatının tasfiyeye ta Lehistan Rcisicüın/ıtl' 
bi tutulması meselesi henüz esaslandı ~ı. 
rılmI§ bir mesele d~ğildir. Bu nokta VARSOVA 16 (A.A.) - rt 
etrafında uzun tetkıkat yapmak zaru . . .. 1 - M 1 p·1sııcJ5Kı 
'd' ısıcum mr aresa ı · ııı 

rı ır. . _ . . . fakatinde bir do1~tor oldugıı 
Mah!Qlatm hır _çogu. gız!ıdır. Bu· . .. . • . . etı''e 

\'C gözünün biri büyiik, öbürü Anlaşılm~sı üzerine mezbure ka 1 • MADRİT, 1 :. A. A. - Hu- m~sele hakkında Almanlarla 
kücuk ve çu.-ur, sesi kadın sesi dmlar komisyonca celp ve ifade 1 kıı~et. ı::ıemle~~-ın her. tı:rafın- muzakerede serbest bırakmıştır. 

· '"· · "k"k 1 · ı d da orfı ıdare ılan etmıştır Te· n-ıbı ınce ve yanakları co tı ve erı zapto un u. · 1 b . · · 

nunla beraber yedı sekiz hın parça de bır mudde~ ~~tııah;ıt "· · 
iki Amerika bankası tasfiyeye tabi tutulması lazmıgelen üzere Portekızın cenubu g';;.ı 

, mahlQl mevcuttur. Kıymetleri hakkın 1 sindeki Maden: adası a gı L 

·smer ve ot..ız beş yaşla.rında gö Bunlardan Eleni on dokuz yaı lefon mu 1!1 eratı kesılmiş~ir... ımşlar ve halk tarafından alkış 
•ndüğünü ve arabacısının kısa sıı_ıda sar~sın~ el.a gözlü', balıkj .~~~~IT, 1 ~. A.A. - 'Dor~ !anmışlardır. Tayyare kararga

QOy hı bir kiıns-e olduğunu hatır etınde .cazı!ıelı bır kadın idi, A- Ru~g~r • vakayıı ?a~atı umumı hı sadık askerler tarafından iş
• ı-orsa da görse tanıya.nıyaca- ~~st:1sıye otuz yasında kara göz yeyı ıhla! etmemıştır. Mesele- gal edilir edilmez bu askerlerin 
·,m. ve Silivriçiyi üç dört kc•c ·l:, sı~man~a: .~?".arda rnesrep ~eı: haherd~r olu: o'.maz kabine asilerden almış oldukları esir
Balık"lazarmda r.lano•un biralıa j lıır" kadııı 1~ 1 ! ıkı~ı de anasrl Be 1 ıı;tıma etm"!i ve ıçtıma halinde !er tahliye edilmişlerdir. Adliye 
"1csiı!de tesaıWf'e teşhis ettiği- voglu ahalısın.de:-ı 01 ur mezkür1 iken :syanrn nihayet bulduğunu nazırı Franco'nun sabahleyin 
ıi ve fakat ne i,;Jc ınesgul oldu- uınum~ane.d~ ıkan;et etmekte i- öğrenmiştir. Saat 12 45 te örfi karargahta bulund•ığunun ken-

. .. . . . 1 . eliler. hlcnı ıfadesndc: l ·d · ·ı< ·· 11· ·:unu lıılcmccıı;;mı ve 'ıme sor- . . ı arenın ı .. nma ınutea ık r'- disine hah<!:- vcrilrniş olduğunu 
· I, • .. Bıtıncclı ı .1 . ıııJ ıse .usva · ı .. c ·11·ın tuccar- zanma·-·e r-11V" >mce "'"c: 

daha kapandı da bu gün için müshet bir rakam söy · 
tır. 

NEVYORK lencmcz. 
, 16 A.A. - Bu- tstanbulda natamam kalan bina- d r 

gün Binghampton ve Weaver- !ardan Beşinci Vala! han binasının Çin hapishanesin e g ' 
ville'de yeniden iki bankanın bu sene ikmali düşünülmektedir. Bu- il ,,,. 
yüz bin dolardan fazla zimmet- nun için bütçeye tahsisat konulma&ı HONG KONG, 16 A. f ·, 

l b etrafında tetkikat yapıyoruz. 300 kadar Çinli malıııııs, kCfl • e kapandığı ha er alırumştır. y• 
Ensley'tebir banka müdürünün Hint şairi Tagore '!erine hapishanede ver;ten ııı>' 
ve Brashier'de de bir banka vez NEVYORK, A.A. - Meş- meklerin fenalığıl'dan do jjt 
nedarının intihar ettikleri haber' lıur hintli, şair Tagore buradan protesto makamında oınıalt 
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Adan ve havalisindeki seylip durd •• 
Mahkemelerde - Anlaştılar Seylap dindi 1 Ekonomi 1 Şeker itilafı Behçet Bey 11 ____ v:_ııa_ueı_ıe .--'I 
ihtilas! 

İhtilasla maznun 
Haydar Bey 

Dün ikinci cezada 

Bomonti, lokantacı
larla uyuştu 

Su altında kalan Nebati ipek Şekerciler Alpullu Ahvali sıhhiyesi 1V azif eler 
binalar yıkılıyor Adanada ismi meç- fabrikasile anlaştı çok iyidir ayrılacak 

Kendilerince muayyen bir 

komisyon verecek 
Hakiki hasar mikdarı hul bir nebat Evvela yerli şekerler Bacağındaki kurşun 
henüz tesbit edilmedi I f sarfedilecek.. bugün çıkarılacak Kaymakamlar ve 
ADANA, ıs - Yağmur de- pek gibi parlak elya Şeker ithalat tacirleri ile Al- Evvelki gün bir taarruza iığ k J 

muhakeme edildi 
ı\nadolu sigorta şirketinin 

&ap defterleri üzerinde tahri
t Yaparak zimmetine para ge
tdiği iddiasile mezkur şirket 
-tıııurıanndan Haydar B. aley 
e bir dava açılmıştır. Dün İ

nci cezada rüyet olunan dava-

Lokantacilar cemiyetının 
Bomontinin bira fiatlerini indir 
mesi için teşebbüs ettiği ve in
dinnediği takdirde Bomonti bi
ra, rakı ve gazozlarını satma
mıya karar verdiği yazılmıştı. 

Aldığımız malfu;nata göre 
cemiyetin teşebbüsü bu şekilde 
değildir. Teşebbüs gazetelere 
yanlış aksetmiştir. 

tııüddei şirket namına vekili 
Ukat Şükftfe H., hazır bulunu Bomonti şirketi bira satan 
tdu. Dava evrakına nazaran lokantacılara muhtelif komis
~terde yapılan tahrifat, geçen yonlarla bira vermekte, bu yüz
~ın 31 inci günü icra edil-. den zararlı rekabetlere meydan 
Ştir. İddiaya göre Haydar B. verilmektedir. 
at'tm 22 inci günü kapanan 
'.Sabı 10,500 lira üzerinden ye
~rı etmiş, fakat ay nihayetinde 

Yekunu tahrif ederek yeku. 
it 6000 lira olarak göstermiş
. Diğer taraftan Haydar Be
. evkafın vakıf paralar müdi
'YCtinden aldığı 500 küsur li
~ı da noksan gösterdiği iddia 
lınektedir. Dünkü celsede 
.ınun vekili Sadı Rıza Bey, 

41las edildiği söylenen para
"ıı ıniktan m'llUm olmadığını, 

hasiple diğermemurların or 
ı:a attıkları rakamların biribi-
tutmadığmı söyledi. Mah
e neticede, maznun vekili

,n talebi veçhile, şirket müdü
~ .~bbani Beyin malUmatma 
~l'acaat edilmek üzre muhake 
·t~i başka bir güne talik etti. 

~Om ün istlerin muha-

kemesi 
~ ~evkuf 17 komünistin mu
kellıesine dün Ağırceza mah

illl'ı~sinde hafi olarak devam e
llıiştir. Mahkeme, dün geç 

:ı,._te kadar yalnız bu dava ile 
ı~gul olmuştur. 
'111lhtelit mahkemelerde 

görülen davalar 

Lokantacılar teşebbüslerin
de bira fiatlerinin indirilmesini 
değil, lokantacılara verilen ko
misyonların tezyidini ve komis
yonlarda müsavat teminini iste 
mi\;lerdir. Teşebbüsü şirkette 
musip görmüş ve lokantacıların 
sınıflarına göre bir komisyon 
tespitine razı olmuştur. 

Şoförler cemiyeti 
Şoförler cemiyeti intihabatı 

11leselesi ıienüz haılei.l!~~.tniş
tir. Fakat esnaf murakabe bü
rosunun bu günlerde intihap gü 
nünü bildireceği zannolunuyor. 

vam etmekle beraber hızını kay vücuda. getiriyor pullu fabrikası arasında memle- rayarak ayağından ve kolların- mer ez ~em ur arı 
betmiştir. Adanada çiflik sahiplerinden ket sanayii lehine bir antant ya- dan .ı.:ara.~aı_ı:a~ tütün inhis.an u- 1 Kadınlar muhtar olabilir 

Seyhan nehri biraz alçalmış Ahmet Hilmi Bey tarafından pılmıştır. mumı muduru Behçet B. ın sıh-i . J ') 
fakat Taşköprü civan ile Türk çiflik erazisinde pamuk gibi ko- Bu antanta nazaran evvela hati iyidir. mı, O amaz n11: 

ocağı binasının bulunduğu mın- za yapan bir nebat bulunmuş- dahili istihsal istihlak edilocek, Mumaileyhin, kaldırıldığı İstanbul "ilayetinde yenı ya· 
taka el'an su altındadır ve bu tur. Elyafı pamuğa nispetle çok bilahare hariçten ithalat yapıla hastahanede tedavisine devam pılan mülki teşkilat dolayısile 
taraflarda bulunan binalar birer daha parlak ve düzgün, fakat caktır. olunmaktadır. Verilen malı1ma- bazı hususatta kaymakamlar ile 
birer yıkılmaktadır. kısa olan bu nebaı Ahmet Hil- Bu antanta şimdiye kadar ta nazaran Behçet B.in kolların merkez memurlarının vazifeleri 

Açıkta kalan felaketzedelerin mi Bey sureti hususiyed.e yetiş- Ruslar iştirak etmemi~ler ve daki yaralar sıyrıntıdan ib<tret- tearuz emektedir. 
miktarı bin kişiye yaklaşmakta tirmiş ve bir kökte 500 koza ye daima fiatleri düsürerek verli tir. Aldığımız Malumata göre hu 
dır. tiştiğini görmüştür. Henüz is- istihsale rekabet . etmişle.rdir. Aldığı yaranıu en tesirlisi a- mesele hakkında viliiyet ve Em 

Felaketzedeler han ve ha
mamlara yerleştirilmişlerdir. 
elbise de dağıtılacaktır. 

İnsan zayiatının miktarına 
gelince, bu da henüz belli değil 
<lir. Bu dakikada isim olarak 
sayılan ancak sekiz kişidir. 

Mülhakatın vaziyeti ise ta
mamen meçhuldür. Köyler ile 
en küçük bir muhabere vasıtası 
bile mevcut değildir. 

MERStN, 14 - Yağmur din 
miştir. Etrafı istila eden sular 
yavaş, yavaş çekilmektedir. Za
rar ve ziyan çok fazladır. Beş 
yüz bin lira kadar tahmin edili
yor. Birçok evlerle şimendifer 
yolunun bir kısmı yıkılmıştır. 

Silifke ve Tarsusla muvasala ke 
silmiştir. 

mi olmıyan, fakat şimdilik ne- Maamafih şimdi Ruslar da bu yağındadır. Çünkü kursun ice- niyeti umum'ye müdiıpü Tev
hati ipek denilen bu kozalalar- antanta iştirak etmiş bulunma- ride kalını tr.Bugün b;cağ~ i- fik Had\ Bey tetkikatta bulun
dan İstanbul ticaret odasına bir maktadır. çinde ka'an kurşun ameliyatla maktadır. Bu tetkikat ııeticesin
miktar gönderilmiştir. Diğer taraftan da kahveciler çıkarılacaktır. de idari hususatta kaymakam 

Oda bu kozaları sanayii nes- birliğinin teessüsü de emri vaki Maamafih ameliyatın mu\'af ve merkez memurlarının vazife-
ciye mütehassıslarına göstere- haline gelmiş bulunmaktadır. fakiyetle neticelenerek ayakta !eri ayrılarak tesbit olunacak
cek ve nesç sanayiinde bundan Birlik daha ziyade kredi mese- hiç bir arıza kalmıyacaoı temin tır. 
istifade edilip edilemiyeceği tah lesini halletmiş olacaktır. Tica- edilmektedir. " Bu tetkikat ~ayi oldııgu g bi 
kik edilecektir. ret müdürlüğünün bu hususta- Öğrendiğimize göre, hadise- ceraimin takib:nde polir,in mi.is 

Nümunelik yetiştirilen ve k~ ta~~ik~ta trüst yapıldığı sa- de hiç dahli olmadığı halde öl- külata maruz olmas lo!ayısile 
henüz ıslah edilmemiş olan bu yıası uzerıne başlamıs, fakat ke dürülen kapıcı Hüseyin ağanın değildir. Çünkü herhangi bir 
nebatın elyafı pamuk elyafından yfiyet anlaşıldıktan, yapılan şe- ailesi ve iki çocuğu vardır. cürüm veya caninin takibinde 
daha kısa ve daha yumuşak, fa- yin trüst o~ayıp bir~ik olduğu Hadisenin akabinde intihar merkezler eskisi gib; takibat 
kat daha mukavimdir. İpek gi- tahakkuk edince tahkıkat dur- eden Hayri B. de altı cocuk ba- ı yapmaktadır. yalnız merbut ol-
bi parlaktır, kutru müsavidir. muştur. hasıdır. , dukları kaymakamlıklan da ha-
Mutahassıslar bu nebatın men- berdaar ediyorlar. 
sucatta kabili istimal oldug"u ne Haysiyet divarnna bir Rıhtım · h d 1 Kadınlar muhtar olabilirleı· 
ticesine vasıl olurlarsa sanayi eczacı ınti ap e i iyor mi? 
aleminde mühim bir yenilik ola Etibba Odası Hey' et Divanı- ı -- ·' · ....._ 

k Ad d "h' b' · 'h t' "dd t' • Muhtar intihabatı icin istih-ca ' ana a mu ım ır ıstı - na 16 kanunusani cuma günü m ıyaz mu e ının 
sal maddesi elde etmiş buluna- Darülfünun koonferans salonun d'd' d w w, zarata devam olunmaktadır. 
caktır. Nebat üzerinde ehem- da bir eczacı aza intihap edile- tem ı ı ogru degıl Bu miinasebetle kadınların 
miyetli bir tetkik yapılacaktır. cektir. Ş' .. . . . da muhtar ve hey'eti ihtirarive 

Yerli isim taşıyan 

kumaşlar 

İntihap Odaya mukayyit ta- ırkete: taahhutlerını ıfa azası olup olaıniyacağı miin"a
ecnebi bip, diş tabibi, eczacı ve dişçi ettirmek mevzuu bahistir kaşa edilmektedir. 

azanın iştirakile yapılacakır. Rıht · k t' . k 1 • . Bu hususta salahiyettar bir 

Ü zerinde eski harflerle Flo
rya, Anadolu, Bursa, muhayyer 
ve saire gibi markalar bulunan 
kumaslarm, mensucatın yerli 
mal zihabmı tevlit etiği için 
gümrükçe ithaline m~ni olun
makta idi. 

Üzerindeki res'mier, etiket
ler, markalar ve yazılar yüzün
den Türkiyede imal edildikleri 
• zannedilen bu malların badema 
markalı, etiketli, resimli yerleri 
kesildikten sonra ithaline müsa 
ade edilmiştir. 

ım şır e ının mu ave esını .. . . . • . 
Aza intihap hakkını haiz ec- temdit için hükumetle müzakeratta z~t dun muharrırımıze demıştır 

zacı azanın 35 yaşını ikmal et- bulunduğu ve şirket drektöriınün bu kı: 
miş olması ve 10 sene ifayı hiz- işle Ankarad~ meşgul olduğu haklan- - Hey'eti ihtiyariyeye k[m-

. b l h' b' da bazı nesnyat olmuştur l · • l b'l •. met etmış u unması ve ıç ır Bu hususta alakadar b~lunan bazı ~rın aza o a ı ec~g'. daha fazla 
suretle mahklım olmaması mes zevat, Rıhtım şirketi imtiyazının tem koy kanunundan ıs~ıhrac olıın-
ruttur. didinin mevzuubahs olacağını söyle- maktadır 

Etibba Odasının senelik he- mekt~dirl.er., Filvaki kanunda ihtiyar mec 
yeti umumiye içtimaı bu intiha- <;unku şırket mukavelesinin bit- !islerinde birinci dere . d . 

· mesıne otuz altı sene kadar bir müd • . . ce e. c .. var 
batı takip edecek ve bu intıhap det vardır. ve sıhnyetı olanların, yanı baba 
ta cuma günü gene Darülfünun Bu müddet bitmediği, ve bitmesi- ile oğul, kaynata, kardeslerin ic 
konferans salonunda toplana- ne de da?~ epey zaman olan imtiya- tima edemiyeceği yazı!ıJır. Bu, 
caktır. zın t mdıdınden bahsetmek yanlıştır d "h · 1. 1 . 

Maamafı'h tem ıı· • . . l'k 'I e ' tıyar. mec ıs erme yalnız er as e ıgımız a a a- k kl . , . . • 
dar memurlar, şirketle hükumet ara- e erın aza ıntıhap olunacagı-
sında, imtiyazda mevcut bazı taahhü nı gösterir. Eğer kadınların da 

Hilaliahmer cemiyeti per- d ı 'f d"l · .a_ ın ı a e ı memesı yüzünden bir ih aza olmasına cevaz verilseydi 

Hilaliahmer balosu 

~uhtelit Türk-İtalyan mah
~esinde Seyrisefain idaresi 
.arından Piyetro Danino ale
rıe açılan dava bitmiş, bu 
taki hüküm dün tebliğ olun 

'il tur. Seyrisefain, dört vapu
~ Un alınarak İtalyaya götü
~l'rt~ş olmasından dolayı kırk 

iş Bankasının tasarrufa dair güul bir reklamı 
şembe günü Türkuvaz salonla- tılaf mevcut olduğunu söylemektedir kanund k ·ı 1 

Trabzon ve Artvin tütün- rmda kışlık balosunu verecek- !er. a, aynana, ana ı e ,cızı 
tir. Bir hafta evel Ankaraya giden ~ir b~r _m~cliste içtima edemezler, 

lıra tazminat istemektedir. 
vanın reddine karar verilmiş 

llundan başka ayni mahke
I e _muhtelif yerlerdeki em

%erınin iadesi talebile Diran 
. ~~yan, Mm Valdinriz, Dar 

• ~rekası Mm Stello ve Rafa
. ngona taraflarından hüku-

, •
1tniz aleyhine açılan davalar 
~esinde mevzuu bahs emla-

i ~desine, Anjelo Kalenini ve 
~ı Dragi taraflarından açı
·~avalar hakkında da ademi 
~ iyet karan verilmiştir. 
~Uhtelit Türk-İngiliz mah-

1' esinde de Dimitriyor, Mm 
r, Con Kostantin, Ana Gor 

~d' ıs ve Mm Amelya tarafla-
~~ muhtelif yerlerdeki mül

llin iadesi hakkında açtık" 
) davalar da biterek iade ka-
11crilmiş, Takohi ve Haçık 
~ıryan taraflarından açılan 

1 aı:r da reddolunmuştur. 
~şıktaş yangını tahki

katı bitti 

Tasarruf davasında iş 
Bankası Önayak oldu 

Banka iki sene evvel getirttiği kumba
ralarla halkı tasarrufa çalıştırdı 

Yerli mallar haftası ve vitrin 
müsabakasının bugün altıncı 
günüdür. Müsabakaya giren vi
trinler meyanında Türkiye İş 
Bankasının Beyoğlu şubesinde 
yaptığı vitrin de kayde şayan
dır. Celbettiği kumbaralarla ta
sarruf işinde ön ayak olan İş 
Bankası bu vitrinle yalnız mü
sabakaya iştirak etmekle kalma 
mış, ayni zamanda vitrinde fi
limle de tasarrufun kıymet ve 
faidelerini halka göstermek gi
bi çok nafi ve faydalı bir tasar
ruf propaganda yapmıştır. İş 
Bankasının vitrininde gösteri
len filmin mevzuunun Amerika 
da bir çocuğun tasarruf neticesi 
nasıl tahsilini devam ettirdiğini 
nasıl Darülfünuna girerek bü
yük adam olduğunu, tasarruf

~; iktaşta ütün tüccarı Sa- tan nederece istifade ettiğinitıeş 
,~, Uri Beyin büyük tütün de- kil etmektedir. Halk filmi aıa
a l'ldan yangın çıkmış ve bu- ka ile seyretmektedir. 

İş Bankasının tasarrufa ver
diği kıymet ve ehemmiyeti tak
dir etmemek kabil değildir. Baf! 
ka daha bir tasarruf haftası ve 
günü tayin edilmeden evvel İs
tanbul şubesinin küşadı tarihi 
olan 25 kanunuevvel tarihini 
Banka için tasarruf günü olarak 
kabul etmiş ve geçen sene bu
gün de Bankada merasim yapı
larak Türk amelesini, muallim
leri hankaya toplamı , tasarruf 
yolunda yürümenin, aileleri ve 
çocukları tasarrufa alıstırmamn 
faidelerini anlatmrştt: Bunun 
büyük faydası görülmüş, bu bir 
sene zarfında tasarruf kumba
raları muamelatında şayanı ha
yret bir tezayüt görülmüştür. 
Banka için 25 kanunue~vel ber 
mutat tasarruf günüdür. 

Bir tavzih 

leri satılamayor Cenaze otomobı"lleri ket drek~?rü hükOmetle temas etmek ı::ıbı. bır kayıt olması lazım ge-
T b 

te ve muzakeratın safahatını Patis- lırdı. 
ra zon ve Artvin tütün pi- ı k' · k k · Hifzıssıhha kanunu mucibin e 1 sır et mer ezme bildirmekte-

yasasında satış buhranı vardır. ce belediyeye ait cenaze nakli- dir. Defterdar 8. hasta 
Bu hususta Trabzon tütün tacir ne mahsus araba ve otoomobil- 30 sof ör cezalandırıldı Defterdar Şefik Bey iki gii-
leri, tütün inhisar idaresine mü- ler cenazeden başka bir şey nak Otomobillerin 20 kilometro- den beri hasta bulunmaktadır 
racaat etmişlerdir. Trabzon da ledemiyeceklerdir. dan fazla gitmemeleri hakkında • - -
satılmamış milyonlarca kilo is- ki emre riayet edip etmedikleri H · · d b k 
tok tütün vardır Hükumet Sam Sıhhiye müsteşarı arıcıye e müsa a a 

. 1 . . hususunda yeniden teftişat vapr ı'mtı'hanı 
sun tacır erme yardım ettiği gı- Sıhhiye müsteşarı Hüsamet larak son bir hafta içinde emre 
bi Trabzon tütün tacirlerine de tin Bey dün Sıhhiye müdüriye- riayet etmediği görülen otuz- ı ANKARA, 16 - Harici~·e 
yardım edilmesi isteniyor. tine gelerek bir müddet meşgul dan fazla şoför tecziye edilmis- vekaletinde münhal memuriyet· 

. . . İ olmuşlardır. tir. , ler için bir müsabaka imtihanı 
T e~rınısanıde s.tan?ul Şeker teberruatı Teavün sandığı Y:1?~~~ıştır. Müsabakada !~!~in-. 

lımanının faalıyetı Pangaltıda Kalyoncu zade L k t .1 . . d . cılıgı Istanbı.ıl Hukuk faktı.te~ı 
, o an acı ar cemıvetın e hır mezunlarında 1 l< e ı B k · 

Geçen ay içinde limanımıza 856 şekerci İsmail Hakkı Bey Hi-·teavün sandı " ı tesis ·edilmi t'r . ı - ma. ·'- ·azan 
vapu~ gehnıştir. Lima~ istatisti!<l.eri- mayei Etfalin Yeniköydeki ka- S dık . ~ • 1 ş 1

.: rnıştır. Dıger rrıuvaffak olanlar 
ne gore. l_ıman harekatında bırınri lender yurdundaki talebeye tev 

1 
an . c~mı} e.t aza arından _o- ı sunlardır: Hukuk me.:un!Jrın

dereceyı ışgal eden Yunan vapurları . . .. .. • enlenn aılelerıne muayyen nıs- dan Sadi Mülkivecle'l mezun 
dır. Bir ay içinde limanımıza gelen zı edılmek. ıızere. (~00) kulah şe bette bir para verecek, hasta 0 _ İ '. - . · . ·~ · • 
Yunan vapurlarının miktarı 193 e ha ker teberr·, etmıştır. !anlara k . 

1 
d :fan, Faık Alı, Tı re. mekte-

liğ olmuştur. ' azaya ~grayan ara a bınden Sadan Be~·Icr. 
. İkinci dereceyi İtalyaı; vapurları Kadastro planları gene mua.Yyen ı:ınbetler<le mu- GümrÜkler umumi mü· 
ı~gal eder. Yekunu 157 dır. Uçüncü B" "k d C · E . avenet edılecektır. 
d d İ .1. . . uyu a anın amı ve mm d .. J •• • .. 1 [ d'l k erece e ngı ız vapurları gelir kı s· h 11 1 . . k d G·· "kt 'h ·ı· ~ ur ugu naK e ı meyece 
bunların da yekı'.ınu 148 dir. ınan ma a e .erının a astro umru e ı tı as var mır 

Ayni ay icinde limanımıza 127 plan ve haritalarile senetleri B' h k d ANKARA, 16 (Teldonla)-
T .. k , 1 . . B 'd . d h' 1 ır mu a eme esnasın a G" "ki "d . 1.. . ur vapuru ge ınıştır. u suretle va tapu ı aresıne evr ve sa ıp e- .. "k . I d İ umru er umum mu ur ugun 
purlarıml7. liman harekatında dördün riı'le tevzi edilmiştir. Bu ayın g~ru m1emı r arın an zzet, İstanbula nakli icin tüccar tara 
cülüğiı isgal etmektedir. .h . d M' H · Kazım ve hsan Beyler gümrük f d b d h .. . .. 

L. . t t' t'kl . d y nı ayetın e ımar ayrettın t 2000 1. 1 k _h .
1
• 

1 
_ ın an ura a enuz b.r mura· 

ıman ıs a ıs ı erm e unan, . . l. h . 1 e ıra ı ı tı as o dugunu · 
İtalyan vapurlarının birinci planda mahallesının p an ve arıta arı .. 1 . 1 b .. . caat vakı olmamıştır. Falı:at te-
~al~as~ yeni bir şey değildir. Evv~l!tl kadast:o ida.resinden tapuya s?.Y eı:ı:ı~ş er, u~un uzerıne de ~as ettiğim mehafilde böyle 
ıstatıstıklerde de Yunan ve İngiliz devredılecektır. gumru te t:ıhkıkat başlamıştır. bır şeyi lüzumsuz ve "'ayri kabil 
İt~lyan vapurları mühim mevki.i~gal B t mekteb' .. M~amafıh giımrük müdürü görülmektedir. " 
e.dıyordu. Bu. vap.':'rların ~kserısının ay ar 1 gumrukte her hangi bir ihtilasr 
lımanı.mızla hır munase~ctı .Yokt~r. rektörlüğü sureti katiyede tekzip etm kt _ 
Transı! olarak Rusyaya germışlerdır. . .. .. _ .. . e e Aslı yok 

b· ll'ıevcut binlerce kilo tütün Tiirkiye İş Bankası tasarruf 
il\a yandığı gibi, yanındaki kumbaraları ile daha 1928 sene-

İstanbul gazetelerinden bazıların • B k b d k l · dır Yalnız transit olarak limanımızdan aytar me te ı re tor ugu · 
da Dil Encümeninin faaliyetlerine da 98 tane Yunan vapuru geçmiştir. ne mezkur mektep fiziyoloji mü Lokantaların istihlak 
ir bana atfen bir takım sözler intişar 

Bir gazetede Rusyadan bu
raya gelen eşyanın Türk mense 
sehadetnamesi ile Romanyaya 
sevkedildiğini yazılmıstı. Tica 
ret odası bu haberi sur~ti kati
yede tekzip etmekte ve Türk 
malanndan maada hiç bir şeye 
menşe şehadetnamesi verilmedi 
ğini bildirmektedir. 

Oda!ı Ali Rıza Paşanın ko- sinden itibaren memlekette ta
~· ~e bir bahçivanın evi kül sarruf temini için sarfı mesaiye 
~ l?;ı tmiştir. başlamış ve bu mesaisinde her-
.~ iktaş polis merkezi Sa- gün bir parça daha fazla muvaf 
'~Uri Beyi nezaret altına fak olmuştur. Bankanın bu sa-

1i' Ve mumailehy mevcuden hadaki faaliyeti yalnız nakdi 
ıt.eye verilmişti. tasarrufu temin etmekle kalma
~eUddei umumilik, Salim Nu ~ş, Banka Avrupadan celbe~-
1 Y hakkındaki tahkikat ev- gı kumbaraları da memleketı
ı{1 ?esinci müstantıklığa tev mizde yapt~rmıya muva!fak ol
tı trı~ş ve miisantık Salim Nu muştur. lkı senedenben Avru-
~Yı .isticvap ettikten sonra padan kumbara getirilmemekte 

'lı U~ıyetinin devamına lü- yerli kumbaralar kullanılmakta 
lb~0rmiyerek kendisini ser- dır. Kumbaraların yalnız lstan

lııe ırakmıştır. Tahkikata gay bulda gördüğü rağbet on binler 
lı "k1.1f o!arak devam edile- le ifade edilemiyecek kadar çok 

etmiş. Bir defa, ben her hangi bir ga . ' • •••• • ' derrisi Sabri Bey tayin edilmiş-
ze~e. ~uhabiri~e beyanaııa buıunmuş Istanbul Defterdarlığında tir. vergısı 
degıhm. Bu sozler olsa olsa husus! Sakarini herkes Lokantacılar cemiyeti lokan 
bir konuşma esnasında dinlenip yan- yeni teşkilat talardan istihlak vergisinin kal-
'lış zaptedilmiş bazı cümlelerin pera- t k d n1m · · kende serpintileri olabilir. . ANKARA, 16 (Telefonla)- sa amayaca ı ası ıçın iktısat ve Maliye 

Yakında, bizde dil ve kültür me- Istanbul Defterdarlık ve Maliye Hususi tağyirata tabi müs- vekaletleri nezdinde teşebbüste 
•.elerine dair fikirlerimi makale şek- tahsil şubeleri teşkilatında ha- tahzarata dahil olması şehrimi bulunmuşlardır. Bu teşebbüsler 
!inde neşredeceğimden, 0 eksik, ka~ı- ziran bidayetindebazı değişikler ze ithali memnu bulunan sakari hüsnü kabule mazhar olmuş ve 
şık ve bozuk beyanatın hana atfedıl- la • · · · • · ni herkes satmıyacak ancakSıh bu hususta tetkikata başlanrl-memesini rica ederim. yapı caktır. Bu degışıklıgın 

Y. K. Defterdarlığın gösteriiği lüzum hiye vekaletinin emrile eczane mıştır. Tetkikat neticesinde key 
Türk ocağında konferans ü~erine yapılacağı. söylenmekte ve liiburatuvarlara tevzi edile- fiyetin meclise arzedilmesi ihti-

d D ft d S f k B A cek ve eczaneler satabilecekler mali vardır. 17 birinci kanun çarşamba günü ır. e er ar _ e ı . son n-
akşamı saat 18 de müderris Ayni za- kara seyahatinde bu hususta ve- dir. . Müsamere .. 
de Hasan Tahsin Beyfendi tarafın- kalete bir proje takdim etmiştir Muhtelıt mübadelede 
dan Mili! Tasarruf haftası hakkında B 'Ih M ı· b 1 • k · k 

Oburun ismi ne imiş? 
Birkaç gün mukaddem Beya 

zıt lokantalarından birinde A
dem Timur namında birinin 120 
köfte ile birkaç kap yemek ye· 
diğini yazını tık. Bu yemekler. 

Glizel Sanatlar Birliğinden: · b · · Ad T' 
18 12 930 b .. .. yıyen o urun ısını em ımur 

bir konferans verilecektir. Bunu mü- 1 assa a ıye şu e:e~ı ısı~ Mübadele omisyonunda dün 
· sinema österilecektir ba memurlarının salı.ı.hıyetlerı bürolar umum\ bir içtima akted 

- - perşem e gunu sadt d • . I k . . 
17 40 ta verilecek müsamereye aza egıl, mem e etınd~n ycııı ge-
ile davetlilerin tc riflcri ric ıun len İ kodralı Cemıl namıncı • 
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A •nn 11nıresl "h illiuet" tir 

17 K. EVVEL 1~30 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ 

u: 100 Telı;raf adreai: Milliyet, Is. 
1bul. 

Telefon numaralan: 
l.tanbul 39ıJ, 3912, 3913 

ABONE -0CRETLER1 
G 

3 aylığı 

6 " 
12 ,. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru§ 800 kurut 

750 " 1400 .. 
1400 " 271);) " 

Gelen evrak geri verilmez 

!\111.LLYl·:T 1 ~ ı <r.10 

. ...._., ..... 

(Bıış tarafı 1 inci sahifede) 

1 
Filminde açık: ~ahnelcr, mült,a~ip \'Ü.:lı sı...iıhar vı.: dıl r ı.;.. < 

rikasına gidilmiştir. Gazi Hz. 
~aat ı ~ e ıo kala bu fabrikaya !arın iştırak erıiıtı işinuş ve <elonıı '1eml r •ıiıuı. e ıı.. ~ 

girerek her tarafını gezmişler- lltvcıen: ~imdiy kadar em;ali gor Jlınerııış muazz .,, ~ 

B• • k b"J dir. ~ \'Aln ı:TE programı. ~t 
ır ınsan varatma Ka l o ur~2... Gazi Hz. bu yerli fabrikanın ~ ı ~~ . J _..__.,.._~Tafsilat yarı•ıKi ı;azetc cr,\e ~~_j 

İ T· d milli iktisadiyattaki ehem- _ 
- ngı ızce en--1 miyetli roliinü tetkik etmişler- ,,.._,...., Rugun 2 ı-~ ınatine~indrn itibaren AL KAZA • ı ~~ 

Genç adamın zihni hep şu yapamam. . dir. Türk sporcularının lttlraklle Atlna'da y pılan ( 
çetin mesele ile meşg-uldü: Ha- Devrisi gün demirden aaam Bundan sonra da o civarda B•lkan olympladı ve Türk sporcuların kcşu· (, 
yat yapılabilir mi?.. gene efer.rlisme geldi. Sesinde, "Ali Halim,. mensucat ve triko larını gösteren mu•zzam fllm güsterllecektlr ( 

Çok şey okumuş, <_;ok şey tet- va. iye•iadeKı tehdit kuvvetliy- taj fabrikasını, bunu müteakip Ayrıca Rum artlstlerile Atlna'da yapılan ( 
kik etmiş ve şu neticeye var- di: te yanındaki büyük <!eri fahri- • ilk Yunan filmi ! 
mıştı ki canlı bir insan yapmak - Bcıı bir es istıyorum, de- kasını ziyaret etmi5lerdir. D Ü N Y A D A N U Z A •K 

Müddeti ıreçen nüıhalar 10 kurut mümkündür. Canlı bir insan vü miştim, hn 1Pt cevap <ılamıyacak Gaz'ı Hz .. · nı·n bu mı.llı· fabrı·ka 5 .. -, 
tur. Gazete ve matbaaya ait iıler l t" d'kt b > 1 3 4 u 8 kı.ımlık hissi dram 
t{ln müdiriyete miiTacaat edili!'. 

Gazetemiz ilinlann mu'uHyetini 
kabul ebnez. 

cuc e ge ırme ı en sonra u mtyımH. · · . B ; k' k lardaki tetkikatı on altıya ka- 1 B. 1 ltr ak'""' ıc ı ı 2 matinesinde 20 kişilik mu ıvam ~ 
ilim ve fen neye yarardı?.. - ayn.. una ıl' an yo ... d d t · t' 1 ?~ senfonik orkestra 

Ö l . be . . . ar evam e mış ır. B 8 
Çalıstı, herkesten gizli tuttu - y e ıse nı nıçın yarat- ~O,.....,.....,.....,.....~,....,....,....,....,....,.....,.,,..._...,"'-,....; 

g·u bir takım esrara vukuf saye- tın?.. Bu sıralarda şiddetli yağmur • • 
sinde muvaffak oldu. Evvela de - Öyle istedim öyle yap- yağmasına rağmen fabrikaların • • •)X•=··~·....-.·~·-•::•=9=•.-•. (t --~(~!::•..:~:ö_:~::e~·;~=:, 

Bugünkü hava mirden iri bir ·insan yaptı. Son- tım... ' işçileri ve o civarın halkı Gazi ı•ı 'arınl.i perfemne aks•rrıı ~aaı ~l.JO ıa 1 
ı an her ·et en ç-ık 17 en az ı ı ra bu ağır, cesim madeni insanı - Peki .. Fakat artık ben se Hz. ni görmek için fabrikaların ı•.~. FRANSIZ TİY A TROSLJNDA ! 

dırece ıdi. I' •Un ruz»ar ınute~av\il harekete getirebildi. Ona her is nin esirin de" ilim. İntikamrm- önünde bekleyorlardı. ' 1 
e;ectk han h ~murl ~olacaktır tedigini emrediyor, yaptırıyor- dan kork.. ., Gazi Hz. ziyaret ettikleri fab • le; ınt;hur piyani<t 

~=======::;;;c:;;:=o::;'ıdu. Bu cesim nsaııı gören hiç Başka bir ~ey söylemedi, çık- '.ik~larda gördükleri faaliyet ve g • il i•l ALFRED CORTOT nun 

1 ~
:~w kimse onun demirden yapılmış, tı itti. Bir daha görünmez ol- ıntızaından çok memnun olmuş • ;e: 1 

r li • il!". . ; sonr~ can .ve~ilmiş bir m~hlilk d~.... lar ve sahiplerinin maruzatını 1 ' B "j•İ ilk re,it•li j 
•lllJl!ı~-E·~-L:·J 1 olduguna ıhtımal vermezdı. Gene adam elile zekasile vü- büyük bir alaka ile dinlemişler- .- ei Cuma günü uaı 18.30 te l'cth rc,iıali • 
r.I · ' ' d" Y ı· am l"t ··ı 1 · ııl ............. _ .... _.....__ • ----· ... ··-···>#' .... --,;~ Demirden adam da herkes gi- cude getirdiği bu mahlilkun nan ~r. er 1 m .. u a. ın yu <se' m 'L-=- •-•-•. • •• • •• •-•--•-•-• -•-•. w.!.J'-'-!*~.!t.-!".~•-!t..!!-•-e.- •. 

Çamlara kıymayalım! bi giyiniyo;. yiyor,.içiyo~?u. Fa körlüğünü düsündü. Bu çok acı k~şafını .ve go.sterılen muv_affa- bugiiııkii bilmecemiz . •=-=•::e::e;:e;:e::e-e-e;:e-..1:1 •e··e77e::~~:~:)f':•::•::•::•:,,., 
.. kat bu garıp mahluku gorenler bir ~eydi. Fakat bu elemini ha- kıye.tierı ta~dır ~den G~zı Hz: Soldan sağa ve yukardan a~ağı i'•i lln~ün küçUk ve hUyük herke' l ! 

Haklı soz! A. Daver Bey ken- ona merakla uzun uzadıya bak- fifletme' için genç bir kızla ev fabrıka 9'1h!plerıne faalıyetle_n 21 = EHkı·cialnpliş(2a)r.saKı(r5m)ı.zı (2). .•,! FRANSIZ TİYATROSUNDA 11•.ı. 
di sütununda yılbaşı ve Noel maktan kendilerini alamıyorlar Ienme ,. teşebbüs etti. etrafında bır çok sualler tevcıh 
münasebetile İstanbulda kesi- dı. Onu ilk gören kadınlar çı~- Hakıı,aten sevdig"i güzel kız ederek iktisad.i vaziyetleri ve 3 - Bir diş ismi (3). Tahmin (3) 1 .; 

" 1 1 il l 4 - Bayat değil (2). Makara ipi •ı gidip kuklalardan mürekkep i• 
ıen çamıara ka~ı büyük teessür ıık koparıyorlar, çocuklar kor- ona o çirkin mahıoku unuttur- çıkarı an yer 1 ma arın satışa- (4). ı•t . .... OL r· . ,, TROSU .... , ı . 
ve alaka gösteriyor. Bu alakaya kutlan ağlıyorlardı. Bu adam ne muştu. Fakat düğün gecesinin n hakkında malumat almışlar- 5 - Bal am•lc•i (3). Çoban (3). :•. fllCC 1 rr A N lJ ı\J •' 
tahsin etmemek elden gelmez, reden gelmişti? .. Hangi mem- sabahı gelin ölü olarak bulun- dır. . . . Dudak (3). '•f :• 
lakin muneif olalım, bizde çam leketin insanıydı? .. Bu merakı du. Güvey şüphe üzerine tevkif . Fabn~a.larm ~azıyetle~ı umu 6 - Damla (5). • temıil etmekte olan Ll:: BARlllER Dl~ SEViLLE operası 11 ıtormrı 
yalnız Nöel münaııebetile mi kimse tatmin edemiyordu. Asri edildi. Masumiyetini güç hal ile rmye~e ~yı oldu~ ve sen .adım 7 - Trabzonlu (3). Büyük (3). •, dlrler. Buıı;tın ıuı 17,30 ıe matine ve ıı,:ıo ıc suvarc Yarınkı 
(ıevn'lı·r'. ·' şaşılacak ~ey bu cesim vücudün isbat edebildi. Bir gu .. n demir }erle ınkişaf halın.de oldugu. a_n Top musahakası (3). • per:cmbc yeni program olarak LA BELLE Al llOIS OOR\l'-"'I 

~ F ~ 8 - Aletler (~). Bir yeşillik (4). • -~·-·•~". K d l l l 1 istediği daha doğrusu kendini anam gem: efendisine geldi: laşılm1~ttr · abrıkaların şıka- 9 -Afrikada bır nehir (3)Rakı(3) e e .• e e e e • e e e e D e e e e .•~-• .. •,,,•,.•.~ .. ~ 
a ın ar ne O ama:r: ar imal ed~n gcncr adamın emretti - Zevcen öldü, dedi, beni yetl~rini ~uci~ olan müşkila- ıo - Nota (_~). Hicap (2). • ...... Barik, havat, kaza ve otomobil •igortalarım1.1 •• !/, 
Evveli bir kalemde hatırla- ği zaman saıık; rüzgarla uçuyor mes'ut etmedi1rçe sana saadet tın ızalesı ve ıhracatın artması _ı_ı - ~:3egıl (S). ,- Calarada L'n\On hanında ktln ONVON sfGORTASINA 

tırım ki pek muhterem hemşire muş gibi arkasından yetişilemi- yoktur. . . için !Azımgelm tetbirler alına- Yaptırınız. 
!erimiz erkek olamular. Bu sö- yccek bir hı:.da bir yerden bir 1'e - Seni öldürürüm. . caktır. lıtınbul gıinıJilA"ünden 28 Haıl-

G · H K ı Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan /.Ün pek derin bir manası oldu- re gitmesiydi. - Bana hayat vermek elin- azı z. az ıçeşme mınta- ran 1930 ıarlhlnde aldı~ım 13948 
ğuna da ayrıca nazarı dikkati Bir ;ıaman böyle geçti. Gel\Ç de fakat öldürmek imklnsu:.. ka11ndaki fabrikaları gördük- No. lı makbuzu uyl eyledlıtmden u·· N v ON 
celbederim. Vakıa bir zaman- adam kendi eserinden demir il· Rollerimiz dcğisiktir: Sen be ten sonra sanayi ve maadin Ban yenisini çılı:aracı~ımdın uki~lnin 
danberi Hanımlarımızın hl.kim- dam ela efendisinden 'memnun- ni öldüremezsin, ben sana ha· kasının Bakırköyündeki bez feb hükmd yolı.tur. 

Sonsino Seflha !iğe kadar çıktİğı görülliyor, fa du. Genç adam kainatın en bü- yat veremem. Sen bana hayat rika~ını, Zeytinburnu çimento 
kat bu hic bir saman erkeğin yük esrarını ele geçirmiş, iste- verrlin, fakat bu hayatı alamaz f~brıkasını ~e Sultanah~ette 
hakimiyetini sarMcak bir şey diği şekilde demirden bir insan sın!. . hır çorap f~bnkasını da zıyaret l,11nbu\ ikinci icra memurlutundan; 
değildir. vücude getirmişti. Evet ... Genç adam bunun sır ederek tetkıkatta bulunmuşlar Bir borçtan dolayı m•hcn ve .. uı-

İki gün evvelki gazetelerden .. Bu etten, kemikten bir insa_n rını keşfetmemişti!.. ve on sekizde sar~ya avd~.t b~- ma>ı mukarrtr bulunan ayııı,lıaı;ape, ,.,. 
biri kadınların mahalle muhta- ıçın a;ı mı gurur.ı verecek bır Mektepliler müsabakası: yu~muşl~rdır. Gaz~ Hz .. gord~k kon,oJ, m•~• ,e aire '.!0-1!·9.ıOtı· 

kumpanvasına bir kere ugramad•n ıigorıa yıpıırmanr 1.. 

-,.. 7 elefon : Beyoğ/11 - 2002 •---=ı::nısf!I' --r1 l .. • 

MIXiM 
mesindcp: 

l\ırklarclinde miJ,kırar · ı ı,· 
mail cı. nkili anıkor aıl hcıi11 

.._. 
d l akı şeydi?.. Fakat bu sırrı kimse- lerı fabrıkaları begenmışlerdır. rihinc mü;adif cumırıui gilnü saaı 

n a o amıyac armr yazıyor- .. . T f • k G · H · b ·· d · 
du. Bu ek tabiidir kendi bası- ye. soyl~~ıyordu. Bu gurur ve asarru ve l tısat a_zı z. nın u gun . e zıya 12 den IJ buçu~ı kadar bllmn~ıyede 

.. P ' • ıftıhar ıçınde zaman geçerken .. .. .. .. .. • .. retlerıne devam etmelerı ve cu FerlköyUnde .ski karakol ıolıık 4N.lı 
na, fiılı muhtar olamıyanlar ma b" .. d . . f d. · e. 83 uncu haftanın 3 unculugu- ma gu··nu·· Trakyaya hareket et- . d ,_ d ı· 1 

Noel Reveyon lsıaubulda llıbılli caddc«inde \le· 

reı Oltlinıle mııkim 1 l'1l1'n il. al.,· 
bine ikame e7ledigi ı ıoo iiraıı 1" h il h 1 bT . , ır gun emır ınsan e en ısın . . . . hone ön un e .m .. caj!;ın an ıı ıp o an-

a e mu tar 0 a 1 ır mı. _ Ben, dedi, bu yaşayıştan nü Galatasaray lısesınden N. meleri muhtemeldir. ıannl n•m ve 11ııi mcık~rde mıhıl· ııhıili davasının O•m;ın btı ın gı' ı· 

bıııda icra lblınu muhakeme nrtic' İki oyuncak 1 hiç bir teY anlamıyorum. Buna Muhtar Bey kazanmıştır. Yazı- lindc ham bulunacak memuruna 1 
YU . . . artık bir nihayet vermek la- sı şudur: Gazi Hz. nin refakatindeki Q30· 4871! uo" • numar•ail• mUrarut sinde mtlbres seaet muht<VI\ .tının 

bap çocuklar ıçın bır ııe- zım Bu haftanın en mühim ha be- müfettişler "le mel eri illn ııJnnur. ~~~·[~·c~le~l~o~ıı:~ll~. ~(:).~l~b~3~3~~~ nıdı balunın 600 Uranın 20 lirı ıı.ı 

için masalarınızı ev
velden temin ediniz. 

vinç mevsimidir. O günler daha E.f.eııdı'sı' hayret et.:. Bu bek- rini "Yerli mallar haftasının ;: 1 ı·•· 
akı k k .. ilk .. ki ... " . 1 s· r· t taraf •uarili muhakeme ile bir 1•• Y. aşır en, uı; yure er s~- lemedig-i bir s.eydi: cuma sabahından itibaren baş- .Gazi Hz. ne tetkık .~eya_hat-. de mu··teaddı't sanayi müessese- ınema - ıya ro 

h 1 d 1 Z 1 d f k d L. --------~----" te tıh•illne kabili ıemyls olma~ vınç ve eyecan a o ar. engı- Ölmek mi istiyorsun' di laması teskil eder erın e re a at e en muşavır ve 1 . d k.k tt b 1 1 
. 1 f k bak . - .. . . . ··r . .kl . d.. d enn e tet ı a a u unmuş ar- İ üzere ıt-1-1930 tarih " 5-11 nu· nı ~ ır oynar, u ar .. ası. ~r ~m ye sordu. Böyle bir işe teşebbüs ederek mu ettışler. tetkı. · erıne . un .e dır. s. B. Darülbedayi 

H h ld d kk- t Ö d t 1 d Tetkıkat b t mıra ile karar verilml•, ve 1'<'1~ 1 

renır. er a e u an vı nn- -Hayır. . imek değil .. Ken onu mevkii fiile koyan" Mili\' evam e mış er ır. 1 B ·· k" tkikl · E · temelllerl 
lerindeki oyuncaklar sevindirici dime bir es istiyorum Tasarruf ve iktısat cem;yeti mek üzeredir. Raporların mü- ugunf ub ~~ .~"'y d.rmıs ıeblig lstınbul tebli~ıu adllJ• mu· 

'
eylerd·r Ef d' ·· h. b' · ı ·· · ı him bir kısmı hazırlanmıştır konserve a rı ası ı e e ıkule - Bu •kta• dlrloCün• gönderilen illm muııı•· 

.. ı · .. en ~sı, ıç ır cevap bu up çok yerinde ve lfızumlu bir iş 1. k . .. . . Ş f'k B S · de iplik kösele, dokuma Bakır- lff1119 iti nlnsJ s•• .. t 21.:ıo. da 
Dun tesadufen Sandal be- veremedı. Fakat o ısrarla de- va mıs ooluyor. tı~t mu.'ja~ırı .~ ~- ey . a~ .• '. ' . l~lıın IU.UI R 1 de ileyhin mukCır adreste bulunım•· 

destenine gitmistim satılmak vam etti: · lk ·. ·d r d "' _ nayı ve maadın mudur muavını koyde çım~nto, ~en:ıberlıtaş ~ ~~ ~ uya çın dıgı şerhile bilıl ıebli~ iade kıfın 
için teşhir edile,'.ı es~aya mah- - Benim hayatıma ortak ola ff t~sa~ cı !' ın e e~. "'ıeç . ~~ Ali Sami Beyden bankaya mer çorap fabrıkalarına ınhısar et- Rtiya ••ftll, mllddei de ilAnen tebUgaı ıc-
sus camekanda bir ~yuncak gör cak bir kadın istiyorum. Tıpkı Ba a ~ ~ca~ımı.~) şup.;elsız ·~· but fabrikaların son senelerde- miştir. r.:ub!r~:ı~de nsıııı talep eylemc•I 61.trine (;ı•n-
düm Yil başının yaklaştığı benim gibi bir kadın olacak d.unun 1~111 u gı ı v~sı e er ı - ki faaliyetleri ve bilançoları hak Gazi Hazretleri, fabrikaların ı r d K d 
başk~ çocuklann oyuncakla;a Efendisi bir ~ey söylemedi. ıasBı ı;~ .. ~a~.azdnıakr~u u1~·· il kında esaslı malumat almıştır. her tarafını gezip görerek ser- 1 ·ey ~ti u ret lıııldı mtınrctir MILLIYJ':T ı•t'~ı· 

. ~ . . ". u onumu e ı yer ı ma ar G · H · tetkikatı arasın 1 . 1 . . ~ h 1 l liyle keyfiyetin lllnıııa karar ı·< 
bakarak yahut malik olarak se- Fakat demır adam çekılıp gıt haft ı rf d eh.rde reklam azı z. nın . . .. maye en, vasıta arı, ıstıhsal ka- 1111 . rzu a c aıış oldutuııdan ilim sureıi ,~.~~c· 
vindig-i bu gu .. nlerde 0 çocu<run tikten sonra efenrlisi kendi '<en 1 as zla ıkn af şk 1 

.• • 1 da bu bankanın faalıyetı de mu biliyetleri, ihtiyaçları ve işcile- ,\Jehrnet Ef. ur 
"' d. .. 1 d"' .. - b 1 d ar yapı aca u a numayış er him bir mevki icgal etmektedir . . 1 . h kk d - • Komedi mc divanhınesine talile Jııltoııı 1 ; • 

elinden oyuncağını alıp satılığa ıne ~y ~, u~unmebg_e aş~ ,1: tertip edilerek halk tesvik oluna Gazi Hz ni~ bıı uün Halk rın va1zıye: en ah ·'.~ a malı~.- ııııJııı :'.lu_hırrirl: l lıul<uk usıılil mııhU:emcleri kaıruııu· 
crkarmıya sebep olan ifrit acaba - ası . . . una ır eş mı.. . k B .. b · 1 . • · h • • • • mat a mıs ar ve enuz tcessus I < ~llp Be ,..

11 
mevadı mabıuu" ır uclbillc< 

;;.edir! !I FELEK Bu olamaz.. Dünya yüziinde ca tı'.. ... u munase ete yarın fırkası vıla~et merkezını z~ya- devresinde olmakla beraber mil- ' Y d 

lrtlhel 
karı koca böyle bir canavar aile [Darulfunun) ve [Galatsaray) ret etmeJerı ve Halk fırkan ka 1• .. . . b' . k. f Bu al~ım i:niformılı zabiraaa mumaileyhin bir itirazı ,ar,. rııü • 

1 1 el k f 1 . k . . . . k d'l ı sanayıın ıyı ır surette ın ·ışa h'I 1 d .11 dı • · sine vücut vermek en büyük ci sa on nn a ·on erans r verılec za ve nahıye reıslerının en ı e t kt ld - . ı aı er " ıen1.1 t \lr r. deti kınuoiyesi zarlında ınUra~ .. . . • . , . . . h e me e o ugunu memnum yet ----· -- - ---- · k n 
1 lıııJı e~rafrndaa KıurıaJe lb- nayet olur. Bu çıftın çocukları tır. rıne ~akdım edılmesı mu te- le müşahede buyurmuslardır. Kıdıkıh Sütevyı :->inemasr eylemesi ve ık.si takdirde hu 1 

' 

rahim Beyin uvce•I !.na 11. ' ı.c olacak, sonra bunlar artarak Halkımızıııda muzahir davrana meldır. . - E 8E1) 1 M l .~ \l 'il A lttbıbı bdyet etmiş uuıriıle lıJ• 
•ttl. Cenaze!! bugün ıaat on ikide dünyayı istila edeceklerdir. Za cağı şüphesizdir. Esasenhiç bir İSTANBUL, 16 A.A.- Reı- Reisicümhur Hazretleri bu ı ~ ~ar;amlı• il! peış, mbc aiıımlırı lıcı~ı ıeblig makamına k•im olı0' 
Bomncıdıkl haoe>ind<n kal<lırılarak vallı insanlar ne olacak?.,. Ha- Türk vatandas uhdesine düsen sicümhur Hazretleri, bugün sa- tctkikattan sonra saat 18 de !lnrmadan e1\tl gosterilıcek varyeıe tııere keyli!•t ~aıeıe ile de tlJ1

' 

f\ıpsultıu nakil ve omlıki mılc- yır ... Ben bu kendi eserim olan vazifeyi ifad,~ çekinmez ve 'çe- at 14 te dairelerinden ayrılarak Dolmabahçcye avdet etmişler- O R \ :\ :-; T A L olunur. 

~--·--ı·d~e-lı••e•<l•il~tt-·t··•·ıir•."1!1'11111!!! ........ -.ıs~ir~k~i~n~,-k9·a·b~a~m~a~h~l~u~k~a~b~ir~d~e;.,;;e~ş~k;i~n~m;;;;em~e;lı;'d~i~r~c~1e;..;.!~ ................. .:.;t;st~a~n~b~u~l~u~n-m~u~h~t~e~li~f~s~c~m~t~l;e~ri~n~-~d~i~r-...................... '"!!' ............ ...:. ........ ~ç•~n~~~ilc~···~i~k~i~ı·~ll~i~d~a~n~sl;ar!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .................... _..-

b (Milli ut t)l•_ıl'~bl roaıam: 5.') - -1 ofilıan!... tmal Emi;, vf' ... Mühendis Ziya j tan, geveze bir şey. Refik iyi bir j <lesi le kocasına ve çocuklarına j dan beraberliği. 
* '~ * Cemal ile yakalaını~. Ba~kası' koca; Ali Halit iyi ve çeneli bir hiyanet etmemelidir. En ileri, Eski ahlak korkutuyor, 1!3

3 
Dün öğrendim, tuhafıma git- olsa hemen ipini çeker bırakır- çapkHl! en olgun kadın daima bu olacak hyor ve yaptırıyordu .. Yenı 

ti. F~rn de biraz üzüldüm. Di- dı. Zavallıcık öyle yapacağı yer Onun: tır. Olgun, düşünebilir bir aile lak inandırıyor ve yaptırıyor· 
dar Refik Bc:;den ayrılmış. Ni- de ikisini de sineye çekti, ört- - Seviyorum. . • kadını hiç bir zamaıı çocuğunun - Zevk. .. 
çin? .. Bu kadınların dilinden de meye, kapamaya, kc1lağına var- Dediği de.. yüzüne baktığı vakit onun nur- Yalan! .. 
Ben hiç adamıyorum. Para dığı zamanlarda da sarara mora - Evleneceğiz. . . lu ve masum teninde yabancı - Ferdin hürriyeti .• • 
var .. ~efah var .. -~onfor var .. ra, .. . Deyişi de ... Hepsi-de muhak bi.r hayaliı:t vele~ en ~a~it b.~r Yalan!.. • 
Gençlık v:ır.. Guzellık var.. - Hayır .. Boyle bır şey yok!. kak ki yalandır Didar nesine şuphe halınde bıle belırıp go- - Serbest ahlak .. EtemlZZET 

· Bes hasta var I 
Mes'ut olmak için sebepler var. Deıney~ katlandı. Kaç rlefa tamah' etti bilm~m? ... S~nra, se rü~mesine asla tahammül ede- Yalan!.. . 

. . .. Yo~ ?lan ne? .. Hem de bunlar ben de Dıdara: , hep ne? ... Anlaşılan mes'ut ve mıyecektır. - Serbest ıdrak .• 
la'.a ve kadınlara musallattır. ve genç kız sarrafının elıne duş sevı~ı? ev' enen karı kocalar- - Ne yapıyorsuu:.. devamlı evlenmeler için yalnız Bu itikadı bir ziinıreye tahsi- Yalan!.· . . . 
Kıracılannı kendısı _görür, ek-' müıı ve bir.az can acısile, his kır dan. lkisi d~ biri?.irlerini çıld~- Dedim. Fakat, 0 aldırma(ıı bi sevi~mek kafi değil. Hazimli, se de lüzum yok. Ziimre daima - Şehvet hiırrıyetı .. 
ınek çıkıp. çıkmayacagmı uzun gınlıkları ıle ayrılmış olmalı rasıya sevmıf,ler, oy le evlenmış le. En nihayet Refiki evde bı- idrakli şuurlu bir sevgi lazım ekall iyeti temsil ve ifade etti- Yalan!.. . bU " 

t tk k eder ondan so · k" B .. 1 1 b·1· M 1 S R fk " k' ' · ı ' · ç k Medenıyet ' uzun e 1 
' nra: 1 ı. · oy e an ata ı ıyor. aa- er. onr~, e 1 gayet agır, ı- rakınıs, simendifeı· dırektörle- Yalnız sevmek hazmetmeden ğine göre cemiyet karakterleri- ocu ve.: .. ıac~ 

Pekey.Der. Ap.artımanl~r~d~k.• mafih, m~ı;asebetleri yine de- b~.r, _d~rl~. t?plu, _ııöhre~, mev- rinder{ Ali Halide kaçmış!.. sevmek, şuur v~ mantığın ter- nin hassas ölçüleri her vakiti- lancılığa daıma duşman ° 
gene kulara bır ba~a gıbı g~r~,v~m edebılıyor. Anlaşılaı; N~- kiı, ıs~-~ucu .. yerı:ıde bır adam. Şimdi onunla evlenecekmiş! A- kip ve tahlil ölçülerine vurma- çin büyük kalabalıklardır ki, bu tır. .. .. irer ı"· 
mır, onları arada ~.ı~. ~~om~bı.lı- dıde ka~ınlık gururunu bıraz .lı:ı Gençlıgı de ustelık. li Halidi pek va kından tanımı dan sevmek uelgeç ruhlular için na! Kitle .. Diyoruz. Kitle kit- ~n su~b1:' vke aldatıcıkb al1 ' 

alır gezmeye goturur· yıyın- rarak yıne 0 d · B · b"Jd" · · d' · .. · f H . . " . . . • . zarıye gı ı arsımıza on r ~e . , . . _ . • 1 1 . .. ı;ıun parasın an çım enım ı ıgım, şım ıye ka- yorum amma, bır ıkı de a abıp saadet getıreceği yerde felake- lenın kadını secıyesınde daıma K ··. d •. d .,15anlll 
tı~·e ıcın"ye bogar sıneına arı enmeyı ducunmek az· et"nde d k b. D d" - · · "k' 1 .. d'' R . • • . . . aragoz per esın en ı. Jı , • .., . • . k 1 z ., v ıy ı ar arısının ır.. e ıgını ı ı molaların çayında gor um. e- tı çagırıyor. Eğer, ben Cahitle bu sağlamlıgı, bu metın ıdrakı tf 'l b.. .. b, cazip 
tiyatroları, çayları, suvarelerı t.a ıko~ aten, Vedadın hep bu yapmıyordu. Ve .. Muhakkak ki fik ile ölcülecek nesi var? .. Re- evlenseydim hiç böyle mi olur- bulacaktır Bu metin ve sarsıl- ser;e ırı e~ ~tun it·, ıe1'rD 
dolaştırır; en son birer birer ıpk a trın ve kıfzfları kendisine hala da onu seviyor. Fakat, bu fik Pariste okumus, o İsviçrede. duk? .. Evlili

0

k hayatımız mek- maz idrak.gerinin değil, daima yahartand~~ d" ınbs~ı:ı ıg !nsaııl 
k d• · · Sıkı ve ce me.,e muva ak oldug-u bel D. 1 k d 1. H k · R f"k H . . N . ..d.. . . ·• 1. 1 k · va se e on ııre ı ır. 'ıt en ı yatagına getırır. 1-. B. , d" ·k.. • ıdar muta a e ı. er esın e ı arıcıye ezaretı mu u- tep kıtaplarına geçirilecek bir ilerinın ahlakıdır. nsan ı gen t k 1 . t 1 . elektı• .. , 
;Ürekl~ .bir ısrar ve ... Biraz P~- ı. . ı:az us ~n, muht:ı_ç, el.e ara~ı~ t~. k~a diye bula~adığı ~ umu?11lerinden. o., k~c~k b~r; nümune, b~r misal olacaktı! Ne nin _mü~ss~se ve .. _Din fala~a- : ı a~ea ~ı:ah~ sız~~. il, bir'' 
ra herıfı muvaffak edıyor. .. Hıç bakaı alın~~ la:ıım. ?'~bu Cavı- Refıkın uzerıne yapmadıgını bı şımendıfer hattının ıkıncı mu-· yapayım kı, hayat ve tesadüf cılıgını ınzıbatını çıgneyerek ıd- YY • Y. d P 

1
. ~deye r:Jl 

bir gece de yatagında yalnız de- elan, ~en fılan .?nu.':1 ı~ın.h~saba rakmadı. Üç sene içinde zaval- dürü. Refik hem güzel, hem ta- böyle yaptı. Onun içindir ki, Di .rak ve şuurun vicdanındaki a-1f1:ışerı ;ıc a~·~·e a ,ı lan c.:ılt 
.;ildir!. . . ge~mtyor~!· ~unk~'. b~ ı~t!Yen- h Refik iki defa apartmanında, nınmış, hem olgun bir adam. O dar gibi .kadınla~a dehşetl~ içer 1 ~eng~ ,J?_i~iyor. !ler; ahlak ,~u-1 ı er. uma ı ıye:~:,,.di 



Abdülhamit veresesinin 
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davası kararı tebliğ edildiı 
Türk-İngiliz ve Türk-İtalyan mahkeme

leri davayı salahiyet harici gördüler 

·ı .111 ı ~ni nııkd.'.ır 
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İngiliz hükumetine intikal 
eden yerlerdeki emlakten dola
yı muhtelit Türk-İngiliz mahke 
ınesinde, İngiliz hükfırneti aley
hine ve İtalyan hükumetine in
tikal eden yerlerdeki emliikten 
rlolayı da muhtelit Türk-İtalya 
mahkemesinde İtalyan hükume 
ti aleyhine Abdülhamit verese
sinin açtıkları dava neticelen
mis ve her iki mahkeme de hük 
nıÜnü dün tebliğ etmiştir. Gerek 
tngiliz, gerek İtalyan mahkeme 
leri kararlarında ayni noktalara 
istinat etmişlerdir. 

"İşbu muahede ile Osmanlı 
İmparatorluğundan ayrılan bir 
toprakta kain olup Osmanlı hü
kumeti tarafından tedabiri fev
kaladei harbiyeye tabi tutulmuş 
olduktan sonra mezkur toprak
ta icrayı hakimiyet eden devle
ti akideynin elyevm yedinde bu 
lunan kabili teşhis kafei emval, 
hukuk ve menafi sahibi meşnı
una bulundukları hal iizre iade 

A F<lllsara y 'da 
almak irtcycnlcrin 

labrikamızde mevcut 
% 1 O depozitolarile 

ve mtkdar fiatı yukarck yazılı eşyayı fazlıı. bedel vererek 
18· l 2- f Q.lO perşcm'ıe gumı saat f 6 ya kadar şirket mu ha-

Bu müz'iç öksürüğü 

Emu:siyon Skot 

ile teskin ediniz 

esep:3ıc·s·inmc111:n=1i.ır2a~caa·:mtt.ıa.r.ı ........... , ...... llİ .. 111 ...... mı:E:11 .... ıı=l ........................ l!ı 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

S.i\'. Semti 
sahibinin 

Emlak N. 
l:->n11 ve 

Adresi Cephesi 
kcsileceı.. 

s~hast Kısım l•:bniye takdır edile-

Abdülhamit veresesi bu malı 
kemelere 9 Rebiülevvel 338 ta
r;hli bir ilim ibrazı suretile is
pat! veraset etmişlerdir. 

edileceklerdir." 

{)ksU~ü'; \'e nezle tchlikeliJir. 
t~ııt'iyen ihmal etmeyiniz. l le n~n 
Eıııulslyon Skoc fçiniı. Kn mG>.'iç 
ökslirüğil teskin vt!' en rr>ü:ı:nlin 

neılq i defeder. Emulsiyu:ı Skot Halbuki 14 Ağustos 9ı4 ta-
rihinden Lozan ahitnamesinin ci~crlerini1.i h;i>nü rr.ulıaf.ı'• v: 
tatbiki tarihine kadar geçen za- ibıraı dilmi~ nczlodrn m:itevel-
man zarfında bu emliik hakkın- lit mühlık lıron~itlerJen nkave 
da tedabiri fevkalade ittihaz e- 1 eder. 
dilmemiş olduğundan 6S inci ( ,,;g-,ü 7.aif olanlar, nezleye mürce-

lı\ ol;ınlar vr. tücü:ı içenler h<r fold maddenin dairei şümulüne gire 
bıl~j71n \"C ciğer'.rriı nazi~ en· 

meyeceği ve Lozan muahedena-
sacıııı l:e;;,I. mck ,.c sağkı;1ıia~r r

mesinde Abdülhamit veresesi-
mıtk iı;in l·:mu1 .. ıyon Skot iç -<:le-

nin dava takip edeceklerine dair . 14 d 8. . 1 ,, " tec 
. , .... rı zını ır. ır ~15c a ın . \ c · 
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Bu davalarda verese vekille
ri Lozan muahedenamesinin 65 
inci maddesinin 2 ve 3 üncü fı
l:raları mucibince mevzuu dava 
olan emlakin kendilerine iadesi 
la;. ım geleceğini iddia etmekte
dirler. Muahedenamenin 65 in
ti maddesinin ücüncii fıkrası su 

bt~ kayıt. ve sa~a~at oınıadıgı 1 riibe ediniz. Çocuklar seve ,eve 
mutaleasile her. ı~ı mahk~~e ~-e 1 lçecekl-r ve büyükler kola)' haz· 
bu davaları salahıyet hancı go- mede ·eklerdlr. Doktorlar Emul-
rerek reddetmişlerdir. Davala- ıiyon Skot şurutunun balıh•· 

ı\k<:tr.ı;tla Cellı\tçc~ınesi cadde,it~ln bostanlar arası d.ın Marmara sahiline kadar 15 metre a•zında 

te,·,:ii tckarn,r ctınckl..: b1!:\ya stmt ve ııuınarııları çıkan1an arsa ı·c ebniye eshabı 9 gun zarfında 

daireye Pıtiraca:tt ctm~dikleri takdirdt! istimlı\k kanununun :ı üncü maddesinin tarlıik edilet·egl adrc; 
rın esasına girilmediği için de -

jtındın üç defa !eri m~,lıul bulun1n sahiplerine telılig-at makamtı':ı kaim olmak ii7r~ i!An olunur. 

bur: . -

[ Belediyede l 
vereseni n tabiiyet meselesinin d a h a k 

0 
v v e tli 

tetkikine lüzum görülmemiştir. 

Poliste 
Bir sw.çlal parçalandı 

olduğunu :tıittecrb
be lsbıt eımlşler

Jlr. 
V skiı gaip et• 

mek!'izin ciğerleri 

ssj';lamlaştıun ha
kiki 

* * * 
lstanbul lıclediFsindL·ıı: !kdcli 
ke~fı 7 4 kurıı~ olan Cerralıpa~a 

ha;tanest eski p:l\ yontınd:t ya
p':ıcak tamir;tt kapalt zarfla 
mtcnaka»ava konmuştur. Ta1ip
lcrın şartname almak \·e keşif 

r DETE~~~~~~~kf ~A~L~;:ı 
Üsküdar malmüdürlüğünden: c.. -

Y akup kaptamn idaresinde-!lan yerleri 
.. 

Belediye 12 asri 
ilan yeri yapacak ____ ,__ 

Bu hususta şirketle 
temasa girişecek 

ki "Merih,, motöıii Unkapam 
köpriisü ağzında Mehmedin ka 
yığına çarparak parçalanmıştır. 

Sandalda bulunan lise talebe 
sinden Kasım Ef. ve sandalcı 

Mehmet denize düşmüşler, fa-, 
kat derhal kurtarılmışlardır. ' 

EMULSIYON 
SKOT'u 

her \·r·rck ıstednız. 
1 

eH akınt :rörınck ic;in her ı;ün 
in 01ztn mudiirlti~(inc mliracaat
brı Ye 171 lirnltk teminat 
P':l;dll'ziJe tek! f mektupJartnl 

1 \-~ ~artnanıcyi ımil u lü Lir z·trf 
G,ıri Meıüul ~1"1l•rın açık ,_,_ 

ll:-n1:l il;lnı: 

Bune vahşet !stnntıuı dördüncü icra meınur-

h · uh l'f k 1 d Kasımpaşada 4 kuyu eczane luğundan: Şe nn m U ı nO ta arın a . .\çık ortlrma ile par.11·:ı Çe\riJecok 
ası i ilan yerleri tesisi imtiyazı sıı:e .3 yaşında bir rocuk getiril 1 g•yri fl'cnku!Gn ne oldugu: llurgaz 
be ediyeye verilmis ve belediye- mıştır.Çocuk biraz sonra olmiisı 

tür. yapılan muayene neticesin J adrnnda çarşı ca:ldesinde lı:ıkkıl 
ce de bu hak bir şirkete devre- d . . R 'f I b I _ r Lamh.Jun i'ticarında o!.ın 2!3 .Xo. 
lı: B h · d' ka e ısmı ,aı e o an u cızcagızın 1 .. . .• 1 1 1 . 900 1 ·nmuştu, u usus şım ıye - el k 

1 
k .

1 
.. 

1 
..... 

1 
us:uııuc: lıalkon ıı u avı '"'' • 

• "h ı ed'ld' - · · · b ı d" aya atı ma sureı e o duru - ' , - . tıar ı ma ı ıgı ıcın e e ıye ı d .. - .. 1 l kıy ımtii 11.1 n•ıı ı.: · nra1.ıd n 4.l •r>ın 
J,unu temin maksadÜe şirketle ugTu ahn askr .. mı~ıdr. f 

1 
A . j camcl.:ınlı hakbl <!üi-k:lnı miıtebakisi 

. . . . B 1 d' . a ta opnı e ıstı {Cı lı k .ı d . k .• d \ temasa gırışmıştır. e e ıye sım I R Ef d" . I l R 'f ar a;ınua cnızc ·auar tr. . ımrma 
. . .. 

1 
K k" E . .: .. ıza en mın uzı o an aı e 1 , .. t it b ld 

clılı k Tune ara oy mınonu . d" .. .. . . yapı aca~t yer, ~un saa : > Jn u a 
.,.. '. • nın cese ı morga gonderıımı1- d 1 d 1n 1 <, ·r 
• epebaşı, Şışane, ~alata~ara;:. tir. 3 yaşında masumu dayak- 4 tindi icra aires n e ·•· -cı •• ı . 
P.,·-ınakkapı, Taksım, Sırkecı, 'tan öldürenler hakkında tahki- S. r~ ilfL ıs,;ıo k'dar. 
Harlıiye, Taphane ve Beşiktaş- kat yapılmaktadır. 1 lılın gayri ınenkulup artır-
ta olmak üzere on iki yerde asri 'ı ma şartname•i 8-1-931 tarıhind .n 
· icihıren 9JO - ~9> :\o ile lmnhul 
ılan kuleleri yaptırılmasını te- Feci bı'r 0·· ıu .. m tehlikesı' 
min için teşebbüs yapmaktadır. .. _ •. . 4 üncu icra dai• ioin nııııyı<n nu-
l~itahare bunlar tezyit edilecel·-1 Mute~aıt kaıplen~en .. Tah~r m•ca;ıe Ja herke;in görelıilrrıc>i için 
• ; . Ef.: Yenıkapıda Yesılkoye gı- açıl-tır. l 1 ~ııda \at.ılı olanlardJn fazla 
'·'İr- ft bel d' den yolcu trenine ala~ken teker maliım:ıt al•ııak i<t yenler iılıu ı•n-

- ıq;er tara an .e ıy~, pa~- !ekler altına Jüsmiisiir. nameye ıe 930 - ~95 d •sıJ nıır;ıo. 
km duvarlarım temızlettırmege Tahir Efendı' hı'r 1 .. • ·· t •··ı· rasile ıncııı" h«ı.ııize mürırcaıc , •

1
.. oJ ll!S11u esatıu 

\·e, »adema buralara ı _an }:a~ıs- ; eseri o~arak sağ ay:ıgmm biri etmdıdır 
tı. ılmamasına karar 'ller~.ıştır. parmagmı kaybetmek sure tile '.! \ ·ıırn 'Y' ıııirak ıçir. yu 

Pastaların teftışı ~eci. bir akıbeten kurulrrıu~tur 1. rıd ı v .,. ı kırm· tin ,-ü.rıle vedi 
Bazı pastacı dükkanlarında Tahsin Efendi: Cerrahpaşa t· ıMııt 6<.1sterilec kıir. 

pasta~ar camekkanlarda bulun- hastahanesine yaınlmı~tır. 1 3-:- Haki.arı tap~ ıicillile.~abit '.'lını 
• 'ı ya:> ıpoteklı elacnk.ılada dıger alaka· 

dugu halde camekkanlar açık tu ' A t• f ğ"l h darla<ın ,.c irtifak hakkı sahi.,te .. ;ıı:n · · · ı d kl 1 v li e ı.e cer · t ı'rluğu ıçın temız o ma 1 arın 1 ha haklarını ve hu•uı'1e r..,iz ve mas-

içinde ihale g.inu olan 8-1 • 

CJ.1 l per;embc giınii s.ıat on 
bc~c Ladar cn..:ünh:ni 

wrınckri. 

* * • 

~\aiınlye 

Fatih lklctlıl c su besi mudlır-

1.ıh'iinden:' El\~n;adc mahalle
sin•n ll:ı.ct \'ıık11p soka~ında k!
in 24 :'\o Jı ~ftnenin ııılişah~re 

sur~tilc kiraya 'erilmesi mul-ar
rcr hulıındu~t!l1dan isticara talip 
olanların 1k'~nünusaninin 8 inci 
per~cııılıe ~- rn' saat 14 d~ lıe· 
kdiyc cncunıcnine mlıracnatları 

ili\ıı olunıı. 

Gayri nıfiua~iHer 
T adiri kıymet komis

yonundan: 
faas i>tihkakl:ırı on hin lira-

ula \'t' yctkrinde 
7.lnlc nuıııcrolnrı gö~tcrilcn ka
rar suretleri hılun,tn arazt cs
lıalıt ga:, ri mllbadil!crlıı yüzde 
iki ııi-pcti~d ·~i Ltihkaklarını 
:.imak iia.! ı ~ hinunuevvcl<ı30 c'an şikayet edildiğinden bu hu-, Beykozda Hekimbaşı çifliğin rafn dair obn iddialarını işbu ifüı ta

st•sta teftişat yapılması kararlaş de çoban Bayram av tüfeğile 1 r;hinde.'.' it.ibare~ Y°:"'! gün içind•_ ev-
ınıstır. oynarken tüfek ıatlamı B v j ".'k! mu•~ıt~lerıle ~ırlı_kte memuı-ıye: ça·~:ımb:ı glini.ı saat l O cl:m iti-

l ş, a. ıınuze bıldınnelerı ıcap eder, :>ks: bıircn Calata'da Danlip hanında 
i;.;ta. nbulun in:ıarı meselesi ram karnından yaraıanmıştır. ı halde haklan tapu sicilfüo ••h•t oım,. 1 1., - komk;ona mtıracaat ,:n i an o-.,.. 1 b l 1 - · 1 yanin, ""tı§ bedelinin payla~m:mn-
- ..-,ır _g~zete ~;an hu . şe ırını~ Sopa ile başını yarmış da hariç kalırlar. unıır. 
ımarı u;ın evveld ~e nn sanayı 1 4 _ Göaterilen günde arttırmaya Karar nıımaral.trı. 
r ni ~i.yoksa sefahet ~elıri mi, Çengelköyünde sendalcı Ka- iştirak edenle, arttırma §al't""1Deıiru 353 469 470 471 
,..• c;:ğı hakkında bir karar veri- dri bir iş meselesinden kavga . okumuı ve lü<umlu malumntı. alınış 473 6 _. 79 481 ı ·~ğini badehu ona göre imar ettiğimotörcü Aptiyi sustalı ca ~':'bnlan 1tamaml en 0kat~~ld etmbıt akıdlve ;ı;-

.. . . . ıti ru- o unur ar. ı un e ıra an 48fl ·l '10 
:ı cgramının yapılacagmı yaz- kl ıle elınden Aptıde sopa ile gayri menkulün bedeli zamanında ve- 493 ~O ı 
ını·tı~.' . . 

1 

Kadriyi başından yaralamıştır. rilmez~e g:ıyri menkul jkinci bir art· 506 50:" 
!Jun bu hususu hır muharn- - • 4111 • ' - - 1 tırma ııe satıh~. ve bedel fa~kı ve •.~h 

5 12 ri p;z Vali Muhiddin Beye sor- .. . .. 1 ruuı l<Alman yuz~.• bc1 fa.:z ve dıgcı· ,:; 13 

.+ 1) l 
f02 
508 

5l) ..... .. _,, 
M h 'dd"n Bey d' Sovyet cumhurıyetlerının 1 zararlar nvrıca hukme hBceı k~lma.k- 5~0 522 

"'t!•tur u t ı ıyor · - · · ı , h 5 -oo 39< . · . • d h"l" k . l • 117..tn memvrıyetunızcc a ıc:aan ta~. 29 :lo1 "" 

L..ı: • . . _ .. a 1 ıye nmıserıerı ıil olunur. Be~ numaralı. fılrradalci -------

.+<}J 
504 
509 
516 

472 
484 
495 
505 
;) ıo 
518 
527 

- İstanbul gıbı bır şehn boy §art tahakkak etmek kaydıle iiç defa 
le mütalea etmek do<>nı ola- MOS~OV~. ıs A .. A. -Sov bağrılJıktan ıonra gayri menkul en ~-•BAKTERIYOLOK11·~•!!ıl 
m;ız. İ~tanbul hem tic;ret, hem yet .k?mıserle~ı h~y'etı ve nıer- çok artttranın üstünde borakıl.ır. Şarl Dr. lHSAN SAt.11 
. ~ . h d . h h "dir kezı ıcra komıtesı, Sovyet Rus-! tahakk"k etm~zıe !"'tırr..:a, gerı birakı Bakterivoloj'i laboratuvarı 
... nayı, em - e şey} a .şe rı . ya'ya dahil bulunan muhtar lıp alıcı taahhutlerınden Kurtulur ve ı 
•:e hem de eglence şehn olabı- cümhuri ti d d h'l' k . teminatta kalkar. L' mum kan ıahlilacı, Frengi nok-
1 ir. Bu cephelerden inkişaf ede- . r~ e_r e a. ı ıye 0r:ı1 -ı 5- Arttırmanın birinci ve ya ikin tai nJZarından t\'~ser_ma~ı te·•mülü) 
ı ·ı· F k d aln b' -. serlıklerının ılgası ıle mezkur ci olnıaaına ve gayri menkule tealluk ksn kur.,·vau saıt.ma'~. ııfo ve ısıt· 
.ıı.ır. a at ne en Y ız ır e0 - .. h · 1 • • k • hakka - ı a-t·•ı• lırı te•his• ıdr·•r b•l~am 
1 • 0 cum unyet~erın ltomıserler he- eden nunı ve ıatıfın tarzına .na 1 .. ..ı. ""· " ' "'' ""o 
ence ve sefahet şehrı olsun. , t'ne merb t b' k , . göre diğer ıartlar. rerah•r ~.zuratı ve su tahlll~tı, 

Bövle bir şey yoktur. Ye ' ~ ~rer mer ezı ık 1 .. · · . C'lto mikr,ı;ko. i ile frengi aran-
. tısat ve emmyetı umumiye ida . M!'terak

1
•m. verg;•t•br_Beledıye vakıf 14 ınıısı hu.cı,ı ·~ılar lstihzırı. " 

1 ' 'hd k . . ıcare5• mut erıye aı . ' r.J 
re en ı asına arar vermıştır. Yazıl•n dükk.Anın tamamı yoka- ı Div•nyolun.lı Sultan Mahmut 

Rus komünist fırkasında .. Haı;ıishaneler adliye komiserli- d gösterilen 19· l-9JI tarihi de riirlıe<i No. JQ9 Telefon Is. 981 
dil

.. rıa n 
MOSKOV A, ı S A.A. - Ko ğine rapte mıştır. Pasaport lstanbul 4 ünciı icra memurluğu 

ıııünist fırka~ı. merkezi müra
'.'be hey'eti di\·anı mürakabe 

hey"et; riyasetine Orionokidsi'
nin yerine siyasi büronun nam
zedi Andercf'i intihap etmiştir. 

Los Anceles'te müthiş bir 
yangın 

LOS Af''GELES lS A.A.
f>I5.jda ıs kö·l: vu!~ua gelen bir 
;angın neti,esindc harap c!mus 
l . . 

muame!iitının idaresi de mezkfir odasında i'bu illn ve gösterilon 
cümhuriyetlerin merkez! icra arttırm& şartnımeıi dalruinde sıu-
komi tesine tevdi olunmuştur. lacığı il!n olunur. 

Doktor 

fl .\FIZ CEMAL 
Cumadın muda günlerde öğle· 

d,·n wııra saat ( 14- 16 ) da l<ıao· 
bul l i\'Jnyolunda ( 118 ) numero
lu ~ı:sust kalıinc.;inde hastaların 

lstanbul mıntıkası ticaret mü• 
dürlillündeD: 

Sefainl tllccariyc esbap ve müs· 
tahdeminl cemiyetinin idare heyeti 
intihabı 22· 12· 1930 pızarre,i günü 
Galatı nhtımında "ki limon binası 
dahilindeki cemiyet merkezinde ya· 
ptlacığı ve ıut 10 dan 14 de kad&r 
intihaba dc,·am e<1 ileceğl a!Akadar.nı 

Nazarı ~ikkale 
Sahte makbuz 

~ lukalıi'.ın J hN • nı za para 
tahsil etnı.kte oiı! .. ~u .. n!nşılmıştır. 

Yaıı:ıao,mizde biıt.at bize teı

lim edilıniyen paralar iı·In katiycn 
me•uliyet kabul etmıdiğlmi.zl boyan 
ederi ı, 
Galatı e<kl Giimrilk şokak 51 No. 

Tercümı! hiirosu 

Satılık ev maa dükkan, 4 hissede 3 hissesi: 

N. 44-46 Muradiye sokağı Cafer ağa mahal

lesi Kadıköy: tahtında dükkan, birinci kat bir 

mutbah bir oda bir sofa. ikinci kat iki oda, bir 

sofadır. Tahmin edilen (2000) lira kıymet def

aten verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek

lerden yüzde 7 buçuk pey akçası alınacaktır. 
Satış ~uamelesi S-1-931 pazartesi günü saat 

lS te Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müza-

yede usulile yapılacaktır. R. 
• "' * 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık ev, 4 hissede 3 hissesi No. 42 Mu-

radiye sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy: Bi
rinci kat bir oda bir mütbah, bir sofa. İkinci 
kat bir sofadır. Tahmin edilen (1000) lira kıy
met defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçası alı
nacaktır. Satış muamelesi S-1-931 pazartesi 

günü saat 15 te Üsküdar l\ılalmüdürlüğünde 
aleni müzayede usulile yapılacaktır. R . 

* ,. ::\: 
Üsküdar malmüdürlüğünden 
Sahlık arsa: No. 234 Selamsız caddesi Se- ı 

lamiAli Ef. mahallesi Üsküdar boğaza nazır ve 

arkası açı1< olup bina İnşasına elverişlidir.Me
sahası miktan 266 arşındır. Tahmin edilen 200 
lira kıymet defateıı verilecektir. Müzayedeye 

iştirak edeceklerden yüzde 7buçuk pey akçesi 

alınacakhr. Satış ll!uamelesi S-1-931-pazartesi 

günü saat lS te Üsküdar malmüdürlüğünde 
aleni müzayede usulile yapılacakhr. R. 

• * * 
Sablık arazi ve ev hissesi No. 5 Bekar deresi 

Çakalda~ı, Çengelköy, 4 dönüm erazili 6 oda 

bir matbah ve ahırı müştemil evin 27 hissede 3 
hissesi satılıktır. Mezkur hissenin tahmin edilen 

bedeli 100 lira, sabş açık arttırma 5 kanunusani 

931 pazartesi 15 !)efterdarlıkta (M-65) 

Eza-
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyükdere Bahçeköyünde kain yüksek orman 

mektebile Orman Ameliyat mektehinin mayıs 
931 gayesine kadar bakıyesi erzak ve levazıını 
saire ihtiyacatı kapalı zarf usulile münakasaya 

konmuştur. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 

ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 

kanunusani 931 tarihine müsadif çarşamda günü 

saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müesse

satı iktısadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri 

ilan olunur. 

İzmir belediyesi Karşıyaka şubesi müdürlii~ünden: 
lzınirde olduğu gibi Karşı yakadaki sokaklarada ıalik edilecek 1 ~) adet 

emaye levhanın ımali •lenı mUoal<asaya vazedilmiştir. 1.evlıalar beş harrten 
haş!JyarJk yirmi üç harflıya kadar teshiı edilmiştir. Mün•bsa 1 1 k4nllmı;.ıni 
930 ~ünü saat üçte ~ııhed' icra edilecektir. Şeraiti ô~renmek i>tiı en'e:in 

• 

~I rk ,, " 'e. t 

flaıın l:ı; , ı ı 
scente>.iİ. ...;.!"' 'ı..i: 

7.3de hanı al• ı l L ·ı 
r40 

ıµ 

~u'> 
'I ı ı • . , • 

r > ı 1- • 

Trabzon İkinci 
postası 

( IU:~ITPA.).\) "tP""'' Pi 
kanunucv\·d perşcınlıc a,, m 

Galat1. rıhttnunclan lneboıu, 

S1.msun. Cıı \'C, F"t", Ordu, 
Giresun, Tralı.rnn. Rize 1 lo
pa'ya kalk<t~lk doıEı~t 

pazar, Rize, O[, Trabzon 
Polathane, Gire,;un, vr:hı 

Fatsa, Samsun, lnclıoıu·ya ug 
rayacaktır. 

Mersin postas 
(INEBOLU ı vapuru l cı k:i· 

nunueYvel c .. ıı:ı l Od.ı ı ;3Ja:· 
rıhtımından C,'.an.tkkak, lzmir 
Kü!Hı ,, Bodn ı, R .. !0<, Fet 
hiye, Fi'like. :\nıail·a, \l.liy • 
Mcrsin'e k·ılka::t~ ı c ,fönu't 

' 
]~a~ucu ...ı\n:ımor hıı 1d·t:>IL.:t 

tt~rayacar·tır. 

Andiflı. l\ıılı.;.ın, F ·tlı11,·",\ 
aktarmadti 

.. ~1111111 ...... l:l!llllm~ 
Yelkenci vapurları 
Karadcniı; Jiost.131 

Samsun vı;ıoru 17 
h C '\C 

ÇAR~Aı1Bı 
günü akşımı 18 de Sırk cı r; 

mındın har keti • Z nguld 
lnebolu, Samsun, (lrfo, Gır.
Trabzon, Sürrn ene 'e ıı z• ı 
lt:lerine azim1.:t \: 
cektir. 

Tıfsllit için . ır<eoıJ! \' e., ı 
hanında klln ırent<!ino n ' 

cuL Tel. lst.ı~'ııl r,;ı.; 

TAViL ZADE VAPURt,ARI 
hlıınta zam A vvalık Post.ıg 

· --ıe le\ ıı H 
\ :ıpl:. ı her P 
"cmhc ak}.ın11 •• 

l 7dc Sir eciden hareketle C.:lı.' 
Çanakkale , K\IÇt•kkun, • ·, 
oluk, Edremit, llurh 11i.1L' 

Ayvalıl!;a azimet Y<.' a\·J:· edcc-'. 
Yolcu blletl vapurd ı d.ı vt 
Adres : Yem i)tc Ta\'! 1 t ı 

blraderlt'r telefon l;tuıhu' 2ı. -Vail zade vapuriaı-ı 
Kara den"z postas 

S • \apuıu am1 11\k~e.un lJ: \ c1 

Perşembe.' 
gunu ak~ımı Sırlcecı ıhrımı~cı. 
haraketle Zo•gul hk I" f 
Gtrze, S.1~;ı.ı , l. ı\'1. ~ "'C.J 
Trabzun, Of, ,. Hıı.' e 

ve avJerte arnı ,,,elder'< Sur 

t
vakfıkebir n C ı. 1 ve tı~ "' 

\'U<I edecektir ' k ' ıı>' ıo; 
Sirkeci gümrilk !;.ıJılnu k·1 r~ı:ı.t l t 
..:\laiyt'. hanıııı:ı bırını..ı "1tan1ı 

1 aı:cntAh~amOra. ı ıt 'l'e!crı\ 1 : ı 

Theo Reppen vapu 

acentahğı 
:\ORH:Ç ı':\ l>(H-\l.I 

BAYARD 
vıp:.ıru Hınan··uızJ ı 01.Jp .\ '\ 

Hamhıırg 'e H.ılıı• <ltıı ı "'" 
ile Nor..-tçya için cnai~ı t .... ı ..: • 

mil edecektir. t·»zl• tafsil~c ; l 
lıta"da C'kı 1. ınl lırnı• , , r, 
Reppen \'aplıru aren·a 1 ı~ , ı ıı • 
caat Tel, I'. O. ~2~ ı 

ı LAN 
()~·na:'l 1 t Hl:ıkasır. ı <:1!tt1j, \ 

cami ve Bt:)O:t ·ı ı!e"·airi, \h~i l I:. 
yıl başı ını.ina ... ~h ... ti.ie, ki ı ı . 10 

25 incı ve t.:~nunu<lninl~ 1 ncı ,ı 

~cmbe günleri ka~.ılı Lu. J•ı ı :~t 

Gaip aranıyor 
Seferberlikto C Jmu;h1n ·d·.ı · 

icada hicret ctıniıtik. l'cJ··rim 
muhorebede nere,·e git i~ını 
bilemlyoruı. Kardeşi;n Faz'o ı , 
man 1"oksr ı•:ylan1 ınckteltın ... i.ur 

mışuk' ondan son:• nercY' g ııığ 
dair hiç bir ımlaııat yo~ "r. J'3zlı 

elyevm nereJe old· ~unıı u :enler ' 
lnsaniyec namınt •li<lekı 1dre•e ,· 
me1erini ric.ı eJ .. rim. 

( ~üm:J;-hanenin ·rrol k J!IJ ..ı ·1 

rlgöz kar:.e;in<l' Deni? o61u J, 
kerime-' d)e'''' 1-·•~bu:Jı ç,,, 
mev<lan: ı Lı , .ı 1c..· 1 · 

H:llıt.tt 1-1,.~ -.1": !ııi1 

;\lescit uk •Rın !.ı 16. ~\I nu n 
iki bap ~ırgir hln< '•t !ık, 

c;ar~:ımh:t l li:ram1 '·ı .,ırıJ l . 



Büyük bir tasarruf! 1 
Artık Pli satın elmağa I 

va 
Akümülatör doldurmağa \ 

lüzum kalmamı,tır. 

Bir PHJLJPS "Anod tansyonu,,ı 

ve "Akümülatör bekçisi" 
istimalile 

Radyonuz doğrudan doğruya 
elektrik cereyanile 

işler. 

işlemesi kat'i 

TÜRK PHILIPS 
surette teminatlıdır. 

• • 
LiMiTED ŞiRKETi 

Askeri fabrikalar umumi müdürlü
ğünden: 

9 Kalem boya malzemesi 
27 kalem boya 

Balı\da yazılı iki kalem boyı ve boya malzemesi her lı:alemi 

ayrı ayrı olarak 7 kanunusani 93 ı tarihinde kapalı zarfla alına

c:ıktır ~arrnameyi görmek isteyenler her gün lstanbulda Askeri 
,;·atlar mektebin" merkezde sannalma komisyonuna müracaatlaJı 

münakasaya iştirak edeceklerin va.itti muayyenden evvel temi
~. tlıırıle beraber tekliflerini komisyona tevdi etmeleri İlan olunur. 

Geli~oln 11 nuınarab jan~arına efrat nıek~ 
tn~i ınü~iriJetin~en: 

T hsilde bulunan mektep efradının olbapdaki şeraiti veçhile 
c.;rı ı;cnei maliye 93 1 ağustos gayesine kadar on aylık ihtiyacı 

elan ı 75 hin 104 kilo has ekmek mubay~u edileceğinden tekar
n r edecek bedelin haddi layık görüldüğü takdirde 30 · ı 2 · 930 
salı gi:n Li saat on beşte ihalesi icra kılınmak lizre 1-12-930 tari· 
hinticn itibaren bir malı müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya konulmuş Olduğundan talip olanların şarmameyi gör
mek ve bir suretini almak üzre l l No. 1ı jandarma mektebi 
brargAhında müte~ekkil münakasa ve ihale komisyonuna 
müracaatları ve verilecek teklifnamelerle teminat vesaikini vakti 
muayycninde komisyona tevdi eylemeleri ilAn olunur. 

stan~ul ~aı'üllüuuu mü~a1aat ~onıisyonun~an: 

HAYAT YOKUŞU 
UÇU~UM. 

ÇOCUKLUKTA VE TEHLIKE!>I 
GENÇLİKTE 
TA'.>ARRUF 

~TMtDİKLERİ İÇİN 
ltiSANLARIN 7S"
fHTİYARLIKTA . 

SEFALETE OÜ El'.. 

Hiç bekienilm&diğl bir 
;;:amanda birdenbire 
zengin olmaı~ ancak 
Tayyare piy;:ıngo bjle 
ti almakla kabllcllr. 

Onun için: 

TllllBE PIYlNGüSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 K.~NU~U
SANi 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

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

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

lk~isar Bele~iJe riJasetin~en: · 
Akhisar'da Belediyeye alt hali faaliyette bir eleli:trik fabrikası 

vardır. Bu tesisat ınemleketin hıklld ihtiyacına tekabül ve fenni 
tektmü!Atı ıevaltulı: edecek şekilde idaresi bir müteahhide devr

edilecektir. Deruhde edecek olanların mevcut tesişatı görıııek ve 
telı:lifatını vermek üzre Akhisar Belediyesine müracaaıları ilAn 
olunur. Darülfünun binası ittihaz kılınmış olan Beyazma kain mülga 

l larbiyc nezareti blnAsmda muktazi tamiratın olbaptaki evrakı 

ke~fiyc ve fenniye:;i mucibince kapalı zarf usulile tamirleri mü
nakas~·a vazedilmiştir. 

............ lml!!!lllll!9 ............ 1911!!111!!11 .... ~ 

Devlet Demiryolları 
\ lıinaka. ası 3 1 kanunuevvel 1930 tarihine müsadif çarşamba 

tinu saat ı 5 tc yapılacaktır. Taliplerin evrak ve şartnamesini 
ırmek üzre her gün öğleden sonra Darülfünun mübayaat komi· 
on kitabetine müracaatları ve teminat akçelerin! münakasa gü-

ıuııd"n evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmderi ilAn 
.ı~nur. 

Deniz levazım satınal
ma komisyonundan 
4000 k.lo Zeytin yağı: 18 kanunevvel 930 perşembe günü saat 

4 tc <'<;tk münakasa ile. 
Duı • :.uvvetlcri Levazım anhan ihtiyacı için yukarda yazılı 

OüO kile Ze ·tin yağı münakasaya konmuştur. 18 kanunevvel 
30 ta.i .ıiıı müsııclif perşembe günü saat 14 te yaprlacak acık 
ııi .~.kasada teklif edilecek fiatlar muvafrk görüldüğü takdi;de 
ıc>le ed:leceginden şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve 
ermek isfyenlerin münakasa gün ve saatinda Kasımpaşada de
iz levazım satın alma komisyonuna müracaatları. 1643 

Kır ~lrıreli JilaJeti eneuıneni ~aiınisin~en: 
lkc.d' kc~fi 583-1 lira 13 kuru~caıı i~ıarct Hurgaı-P•nar

ıısar yoı,rnun ı .5· l 7 inci kilometrolar ar<hında bir adet dört 
netrc küprumin v c dört adet 0,60 lık ruenfezin beton arme ola
·.,ı. İnj;hı ile bcd• li keşfi 10020 liradan ibaret ayni yolun ı .5 + 

10-17 330 kılcnıetrı.ıları orasında yapılacak şo,c ve blokaj 
ımeliyatı kapalı zarf usulile ayrı, ayn münakasaya kı1nmuştur. 

:l - Köprülcr.n müddeti in~ası Nisan 931 gayesi ve ihalesi de 
l4 K. evvel IJ:JO çarşamba gümi saat on beş ve şose inşaa'J da 
•yni mtit1det zarfında ve ihalesi de tarih ve yevm mezkfirda saat 
ııı a'uJ;ı Kırklareli daimi cnclimeninde yapılacaktır. 

J - ml•~Jka,aya iştirak edecekler erbabı vukuftan olduklarına 
Jir NJfıa daire. inden muta ~ahadetname ve ticaret Odası vcsi
alarım ibraz \ c: sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan anlama
b.la ı t~kdidc in~aatın hitamına kadar refakatinde bir fen mc-

1Uru bulup<luracağma dair noterden musaddak bir teahhlitname 
asına mecburdur. 

4 - Teklifnameler birinci mad.dcdcki sarahat dahilinde yapı· 
<ra muhürlü birer zarla konup .uz~rinc talip ismini \otacak ve 
b zarf teminatı muvakkatcye aıt ılmuhaberlcr ve,·a ·banka ke-
ılctnameleri tiçuncli maddede istenilen evrakla beraber diger 
nJhurlıı birer zarf içerisine konacak ve ı~bu zari iızcriıı teklifna-

enin ! ulmz hangi i,e ait olduğu i~arcc olunaı:akıır. 
5 - ~artnamc ye kc,ifnameldri görmek veya sureıı musa<lda

~larını ,,!:nak i\in tcli;lcr Kırklıırcli Nafıa dairesine nP,r:ıcaat 
eccklcrdır 

idaresi ilanatı 
.......................... iıtmlllDil!ırı:m .......... 

Yerli don ya~ı, 'Zift, arap sabunu ve tampon gresör garnitür
leri kapalı zarHa münakasaya konmu~tur. 

Miinakasa 29-12-930 pazartesi giiııii saat 17 de Ankarada 
Devlet Demiryolları idare>inde yapılacakrır. 

Münakasaya iştirak • edeccklerin teklif mektuplarım ve muvak
kaı teminatlarını ayni giiııcle saat 16,30 a kadar 1\ltina:kasa komis 
yonu kıltipliğine vermeleri l;\hımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
\e llayclarpaşadaki vczncl~;<l~n tedarik cdelıi!ırler. 

• • • 
Portakal nakliyatına mahsus 

Devler demiryolları umum! idaresinden: 
Adana · .:'\usaybin hattında kain Payas istasyonundan yapıl~cak 

portakal nakliyatına da 28 ·328 No. portakal tarifesinin tJtbiki 
tekarrür etmiştir. 

işbu istasyondan nakliyatta bulunacaklar, ton başına maktuan 
ve Dörtyol ücretlerin ilı\veten (33) kuruş tediye edeceklerdir. 

Fazla tafsilat alımk ve tarifeden edinmek isteyenlerin istasyon 
ve amlıarlarım11,a müracaatları. 

* * * I 

.\luhte!if yerli mensucat kapalı zarrıa munaka··.ıya koııınu~tur. 

.\hinakasa 2<J·X11·930 pazartesi gliıüi saat 16,,lO da Ankarada 
Devlet Dcmiryolları !darc;indc yapıı;ıcaktıı" 

:\lunakasaya ijtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı giiııdc saat 16 ya kadar miinakasa komis· 
yomı k:hipliğinc vermeleri lazımdır. 

Talipler mlinakas~ şartnamelerini 2 iki lira mukabilinde Anka· 
rada ı·e llayc!arp~;ada idare nznderinden tedarik edebilirler. 

KARON Alman 

ZADE 

Ali MUHiDDiN 
Bahçekapı 

Ankara Pangalb 
Beyoğlu Karaköy 

, Çarşı Kadıköy 

;eı;e~-•~••• eee 

Bilumum er~a~ı tiearete ilan 
Musadere malından 18/77 • 

P1etre mikalJa muadil 435 adet 
kayın kerestesile 212 kilo cehri 
nin masarifi müşterisine ait ol
mak üzere kerestenin metre mi
kabı 15 liradan cehrinin kilosu 

lstanbul Ticaret ve sanayi odasındar 
Odalar nizımn;ı.rnesinin mevıdı mah~11!',1sı mucibince oda ücurati ka)· 

diyıslnin pqin olarak te•viyesi meşrut oldu~ıından 131 sene•i lptld"'1ndın 
itibaren odaya vaki olacak müracaatlarda da ah\kadar zat veya milcsses,nin 
ücreti kıydiyesini vermlf olması aranacılı: ve grrek yeni sene gerek e>1rl 
~•ne ücreti kaydiyesini vermemiş olaıılonn işlerine bakılmıyacılı:br. 

80 kuruştan müzayedeye çıka
rılmıştır. Taliplerin Haydarpa
şada Orman muamelat memur
luğuna müracaatla ihalesine mü 
sadif 24 12/930 çarşamba gü
nü saat 14 te pey akçelerile Üs 
küdar Kaymakamlığında hazır 
bulunmaları. 

nan 
Liseler mübayıat komisvonundan: 
Kandilli lı:ız orta mektebinde 

bermucibi kcıif ve şartname yapı
lacak olan elektrik tesisatı 4 H· 
nunıısanl 19~! pazar günü >a~t (16) 
da ihale kılınmak üzere ' 
usulü ile münakasaya h 
Münakasaya iştirak etmek a, zıısunda 
bulunanların mektep idaresine ve 
muay~rcıı gün ve Sllatte de k'lmis
\·onumuza müracaat etmeler!. 

Sütnine aranıyor 
Kadıköyünde Mühürdar caddesin

de 33 numaraya müraca ıt. 
ı•mııı111111 ............. . 
Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zeti deöil, kimyevi 
terkibinin satlyetldlr 

TEMiZ VE PARLAK 
BANYO, 

SIHHAT DEMEKTiR 
BIJıJODUD daimi Jtni tibi parlal& 
•• temim tutuuua. 
Tlf •ir paca•ıa betillt bir u 
Vllıl ıerpinb "' oTal&'}'UU•; her 
411rltl ,.. •• pislilı ••ri bir 
aa.lıed• tarbolur ,. btıDJODU.1 '"mis .. pulu bir bale ıolir. 

•. 
4firlN ttuıiı.lll 

tffn Vitlt 

~-~~~~-"" .. u ...... .. 

Lsw"u BlrMklkı Lurutt.d, Pon 5'Mll1•. l•ıııttn, 
M-V 1'o~oı••A T 

~ G....Jcn.ı.eı. .... 1 ... 
ltl••• ... ı-cı.aara 

lstanbul dördüncü i~ra dairesinden: 
lstanbulJa Alaca Hamamdıı çelebi 

Alfattin mahallesinde Tahmis önünde 
fı7 numaralı dükkfoda hissedarı ve 
elyevm ikametglhı meçhul 1 !asan 
Tahsin efrndiye 

Hafız ağa zad• Kemalettin bıye 
borcunuzdan dolıyı merhun ve bı· 
ltda mezkOr dükHnın 18·1~·930 
per,embe günü ötleden evvel mı· 

hallen hıcl.I ve takdiri kıymet yapı
lacağından ıebilg makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 
~~-~~~~~~~~~--

Zayi - 2376 numaralı ehliyet· 
nameml zayi ettim. Yenisini alıcı· 

ğımJan zaylin hükmil yoktur 

llev'etl id•re kararile ilAn olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisari 
umum müdürlüğünden: 

700,000 adet mantar 
Kapalı zar[ usulile münak,.aya konulmuıtur. ihale 10 lı:lııunusınl 931 

cnmartesl saat l ı de icr. edilecektir. Talipleri• münaka,. şartnamesin 
almak üzre mül1 a' ~1r.t konı':-~·onıı kitabet' ne müracaatları. 

.; 

A\'(iRIVAN 

Zira, ' ıumbaguya. romatizmaya, ök~ 
eürüğe. soğuk algınllğına, mata,, 
sertliğine ve sair her hangi ""meV• 
eli sancılara karşı ( Allcocks Porou• 
PJasters) en mükemmel. en müea-t 
•lr va an sari bir auratte .J~ 
•e te&k in eder 

MAHALLJı 
TATBiK 
EDINIZI 

ALLCO~KS 
POltGU~ PLASTER.S 

ltu •ozanada bulunur. 
Aoenta1ıl1' J. Bl!RT ft şsı. Poeta kutuau 239 Oataur. ~nl)t 

tanoratnvar masa, ~oıa, ve caıne~auıarı 
ve saire ınüuatasası 

Iktısat vekaleti tahlilatı ticariye 
laboratuvarı müdürlüğünden: 

Adet 
1 
ı 

5 
2 

1 

3 

Ona masan meşe 
Kitaphane 

: Ecza dolabı kestane 
: Yazı masası 

Sabit paravan1. 
Demir çinili masa 
Demir çinili camek!n 

TahlilAtı ticariye liboratuvarına lüzumu olan yukarıda yazıll, 
marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni münakasa 
surctilc imal ettirilecektir. !halesi 18 Ununuevvel 930 da saaı 
14 de yapılacakur. Talip olanlanların şeraiti anlamak için her gil11 

Ali ticaret mektebinde laboratuvar müdürlüğüne milnakasaya işd· 
rak için de muvakkat ıeminaunı Defterdarlık binasında ikusadt 
müesseseler muhasehecilij\'i veznesine yatırdıktan sonra me.zkOC 
tarih ve saatte Sultaııahmette Ali ticaret mektebi mübayaa ve oıii· 
nakasa komisyonura müracaatları iUıı olunur. 
-~~~~-'--::::-:=-~~~~~~~~~~~~~~~-----

... l(itap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rekturlU" 

ğundan: 
Mecmuu yut. form adan müteşekkil üç kitabın resimlerll• be· 

;;her kapalı zarf usulile 7 kanunusani 93 l çarşamba günü saat 
14 de ayrı ayrı ihaleleri lcra kıhnacaknr. 

'lalip olanlar şerait ve evsafını anlamak üzere her giln Y• 

yevmi ihalede defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye mıılıayaat 
komisyonu na m Lirac::·a::a::tl::a::.:rı::.. -----,------------

~ur sa ~ele~iJe riJasetin~en: 
Bursada in;;ıa ettirilecek asri hal planlarının müsabaka müdde 

ti temdit edilm_işt.i.r. Müs.a?akaya i~tirak. arzusu~-~a bul~an ı~ 
vat, şartnameyı gormek ıçın heyetı fennıye şeflıgıne muraca•. 
eylemeleri ve ihzar edecekleri planları da 11 kanun~sani 931 ~j 
rihine k;ıdar Belediye riyasetine tevdi buyurmaları ıcap eyledıg 
ilan olunur. __. 

~aınsun Detter~arlı~ın~an: . 
Samsunda Hançerli mahollesinde ~400 lira muhammen kıymetli 79 

dönüm arsa 15- 12·930 tarihinde ihale edilmek üzre kapalı zarfla ınüıaf« 
deye konulmuştur. Taliplerin sıüraca•tları. , 

••• Mevlfıthan Kazım .. i i Zirdeki adrese lierg!ln bir tezkere gönderilebilir ~ +• • Şehzade başı Bozdoğan Kemeri caddesi 28 No hanL ... 

Deniz tevazıın satınalına konıisJonun~an: 
1000 ton rekompoıa köınürü kapalı zarf usulile ihalesi 8· 1-931 tarl· 

hine musadii perşembe günil saat 11 d• 

.. 

'· ' 

1 

), 

~ 
t 

4 
t 

Şoför Nazil 

Yukarda yazılı 1000 ton rokompoza kiiıniinı nıiinakasaya konulmuıtu;· 
8 lı:Anuııu11ni 931 ıarihine müsadl[ por;cmbc günü >&at 11 de kapalı zar.· 
lı teklif edilecek liatlar mu\4fık görüldü~ü ı.kdırde ihale edliec,gınd•~ 
sartname almak İ!tLiycnlrri·ı hergün Vt' \tı-ınek i•t )Clllcrin ihale gün "t. 
s&atinth: Kasın~p:ı~adJ ))( ı:t. ıl-,.1zı;n .. :ı "):: "'' 1,. i"\··rtlnıı nıı r -antl•111# 

Me3'i\l "-üdilr: Riirhan~ 


