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BLJGUN 
2 nci sahiiede . 

Tarihl telrlka:SultanHamlt 
'.! - Harlct ve son haberler. 

3 üncü sahifede: 
i- Sl&ılhavalarda vap•rlar 

. eyrüseitr edecek 
2 Belediye intihabatı ıahkl

katt nerelerde vapıllyor? 

a- Arap Kadri fısllkçı Arllnl 
ne için öldürdü? 

~- Pataballçede bir korucuyıı 
öldUrdGler 

4 ilncli sahif~de: 

1- t·eıe k, 2 - lllk.Aye, Romnı~ 
:i A!'lkeri balılc;l~r 

sual takririne Basvekil 
ecliste cevap verecek ·rı 

1 
F~t·~!~ Beg 
Sual takriri ile 

hükumetten 
ne isteyor? 

• 
Takrir bugiin Meclis 
te uıüzakere edilecek 
Gümüşhane meb'usu Ali Fethi 
Bey Meclise bir sual takriri ver 
miştir. Bu takrir yarın Büyük 
Millet Meclisinde muzakere e
dilecek, pazarte.i veya onu ta-

Ne harbi? 

Tevfik RDştU Bty Romada ltolya /lariciye nazırı M.~Grondi ile birliklf 

Sofya' da tezahürat .. 
Hariciye Vekilimiz Bulgar Kralı 

tarafından kabul edildi ! 

( 

MuvaJJak Bty lsmall Hakk Bey Rana Bey 

Cümhuriyet Halk Fırkasının da hazır bulunmuşlardır. 
Bizim ne böyle bir sporculuğa azami bir ehemiyet Rana ve Hilmi Beyler, davet 

vermeyi tahtı karara aldığı, bu edilen sporculardan, sporda son 
arzumuz, ne de işede milli teşekküller encüme zamanlarda görülen zaafveteşe 

tahayyülümüz yok 1 ni ni memur ettiği malUmdur. ttittün sebeplerini ııormuşlar ve 
Milli teşekküller encümeni aza Devamı beşinci sahifede 

ATINA, 2 A.A. - Hariciye smdan R<yla (Samsun), Hilmi 
nazın M. Mihalakopulos gaze. (Adana) lleyler dün muhafız 
tec:ilere beyanatta bulunarak gücü kıtatı kumandanı İsmail 
demittir ki: . Hakkı beyin iştirakile Halk fır

Dikkati 

' 

- Yeni bir harbin imkansız 
olduğunu kat'iyyen zannediyo
rum. Fakat, harp olursa muhak 
kak ki buna arazi üzerinde e
meller bes!eyen memleketler se 
bebiyet verec:klerdir. Halbuki, 
ne Türkiye ne de Yunanistan 
hiçbir veçhile arazilerini teni 
etmek emelinde değildirler." 

kasında bir içtima akdetmiş ve 
vuku bulan davet üzerine mer- 1 
kezi umumi reisi Ali Sami, füt- 1 
bol federasyonu reisi Muvaffak 
katibi umumisi Şeref, atletizm. 
federasyonu reisi Bürhan, İs tan; 
bul mıntakası sabık reisi Ziya, 
İstanbul fütbol heyeti sabık re 
isi Hamdi Emin, ve Galatasa
r::ıvrl::ın Sedat Bevler. bu ictima 

Milliyetin latanbulda abune kay 
dine memur eltili hiç bir kimse ' 
yoktur. Her banıi bir müeuise 
veya ,ahaa vuku bulacak müracc . , 
atm bir sahtekarlık olduğuna r! 
hal hükmetmek ve o adanıı polse 
teslim etmek lazımdır. Bu huau 
ta latanbul polia ve adliyai ıknı 
edilmiıtir. Muhterem halkı ve <> 
kuyucularunızı bir daha ika:r.ı fa. 
ideli buluyoruz. 
~~ ... -...: 

' 



" \ IILLIYF:T PER . L\l IH: + KANL·.~u~:V\ l·:L l 930 

~=.,.....,..,......_ ..... ....___a_m_ it ~, --H-A~~C---~~E-~~11-.~"!""!'!""f-~-""' -: _:;a .. -=----~~-~w ' -~-~-----ı 

p 
PBŞiJlll/1 Hatıratı.. fi!!i Muharebede zehirli gaz istimali Balkan matbuatı konf e 

c. ' ... 
(Tercüme ve lktlbae 
hakkf mahfuzdur.) 

"ka~t nasıl yapıldı? 
Sui .. astta kimler rol oynadı ve bunlardan 
bir kısmı nasıl kaçmağa muvaffak oldu? 

Tahdidi teslihat komisyonu şimdide bu meseleyi tetkik ediyor! ransı açıldı 

Tayyare Ecnebi matbuab J Amerikada 
Kuvvetleri de 

indiriliyor 

Rusya - ltalya ve 
Almanya 

Bütçedeki açık 
ne kadar? 

Türkiyeyi Zeki Mesut 
temsil ediyor 

Bey 

SOFY A, 2 A. A. - Bugün 
Sofyada Balkan matbuatı kon
feransr açılmıştır. Konferansa 

Romanya murahhasr M. Klar
ret riyaset etmektedir. Bulga
ristanr M. Siliarof M. Kazasof 

ve M. Reikof, Yugoslavyayı 
Arcirlkoviç ve M. Krivoci 
Türkiyeyi Zeki Mes'ut Bey 
Yunanistanr daM. Papadop 
temsil etmektedir. Arnavut 
rahhası Bubarinin bu ak 
muvasalatına intizar olunu 

Macar başvekili 
Türkiye Almanya ve Macaristan ar 
sında tam bir ahenk mevcuttur diyo 

Vecihi tayyare 
istihza ile değil boy 
hissi takdirle karşılan 
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Vlla!Jefte 

ahkikat 
--·----

diye intihabatı 
tahkikatı 

.'ediye intihabatı esnasın
olan bazı ehemmiyetsiz 

!~erden dolayı mülkiye 
Şlerinin tahkikata başla
ı yazmıştık. 

ikat Kadıköy intihaba
~hfettiş Sabri Bey, Bakır
. Sezai Bey tarafından ya
tadır. 

hiye müsteşarının 
tetkikatı 

1hiye vekaleti müsteşarı 
ettin Bey Etfal hastane
~kteri yolojihaneyi, kinin 
1ll1e imalathanesini gez
dir. 

Bir deli daha 
~Yete Abdülmuktedir is
. hin müracaatla: 
~n şimendiferler ile tel
'.fonun mucidiyim, ihtira 
1sterim demistir. 
.~damın aklından şüphe
~1 için muayenesi için 
e tnüdiriyetine gönderil-

~e mektupçuluğu 
t Filorınalı Nazım Bey, 
•ılayeti mektupçuluğuna 
!dilmiştir. 

~fecilik hakkında 
tahkikat 

huı vilayeti Dahiliye ve
e gönderdiği bir tezkere-
11lı~l ikraz ve istikraz mü
~rı hakkında nazarı dik-
1,betmiştir. Bu müesaese
~azııarı fahiş faizlerle za 

'karayL ezmekte, bazıları 
•lolandırıcılığa dökmekte 

~ .,. 
11 ı ye Vekaleti verdiği 

'l, kanunda bu kabil mü-
1n izin müddeti hakkında 
ilıevcut olduğunu, inti

:ııtneye mugayir kaidele-
1 lınun mer'iyetinden iti
,1•tbik edileceği musar
lınduğunu bildirmiş ve 

'n ıneriyeti tarihinden ev 
~iiesses ikraz ve istikraz 

1 
ilin sıkı bir kontrola ve 

' akçesine raptı ve bu 
:ıı~lere mühlet verilmesi 

1 Ştir. 

eilıir üzerine Vilayet ta
. ınevcut bu nevi mileıı
tesbit edecektir. 
~retle tefeciler, hatta 

1 sarraflar sıkı bir inzl-
•kip altında bulunduru-

~etçilerin aylıkları 
~ıayyen olacak 

1Ye hizmetçiler amirli
·ı k . adrosunu tamamla
ı . 
~ın işe lıaşlamamıştır. 
. atnalTle hazırlamakta-
'lıatn:ııneye göre İstan 

, :ı.lıçı, sütnine ve hizmet 
.Ydo!unmak üzere üç 

~'.,d?et verilecektir. Bun
~k1Çınde muayenelerini, 

1 
1 katı Psas olarak sicil-

~tıracaklardır. 
~det zarfında sicilleri
it 1Yanlardan ağnceza 
ilıır. Talimatname hiz
, Çı, sütnine, uşak, dadı ;:e calışan işçileri üç 
. U acak ve her sınıfın ay 
. k:Ctlerini tayin edecek 
lra •ınse bu ücretlerden 
~~· alınıyacaktır. 
i ~le~e yardım 
t~ııı:~d~ye '-anunu fakir
l~d ıçın ço'. ; kat'i emir
tc~ıı~ · Bu itibarla bele
·~-s~nden yardım faslı
~ıı;ga imkan yoktur. 
'~/n Şehir bikeslerine 
' ıne Y d .. lt .. ar ım ıçın bir 
~ ~0~terdiğinden bun-
~-~•sinin derhal tatbik 
gı tetkik edilmekte-

t\h 
, Şap binalar 
'"n ~ltıı ahşap bina inşaatı 
. ~ htkıa beraber mev-
1t;tıc !laların ahşap ola
. <ıı,.ıtıve kat ilavesine 

n1asına karar ve-
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Doğru deği Sis düdüğü 1 Mahkemelerde J Damızlık Yük mü? i'o !i!:le 1 

Sanayi erbabına Tahlisiye, bütçesine Arap Kadri Alınan beygir, aygır Hastane Tıp fakül-
1 Bir cinayet 

atfedilen metalip 140.000 lira kondu Fıstıkçı Artini ve koyunlar tesine yük imiş p bh d b. k 
Sana~i. ~irli~ umumi Allı ay sonra düdükler niçin öldürdü? Muhtelif haralara Fakülte hastaneyi başın- aşa a ?.e .~ 1~ O· 
katıbının beyanatı ötecek K h sevkedildiler dan atmalı imiş rucuyu oldurduler 

Dun .. ku" akşam gazot:elerinden ati! 16 seneye ma kum P b h d k ı d 
Limanımızda sık sık vukua Dünkü Sonposta gazetesi da Son zamanlarda tıp fakülte- aşa a çe e orucu ar an 

birisinde İstanbul sanayi erbabı oldu mızlrk hayvanlar mu··bayaası i- si mu·· derrisleri arasında fakül- yani çiflik korucusu İsmail 15 
G · H 1 · baz · ti gelen sis dolayısile vapurlar ba- ·· d be · k ·d p · 

nın azı azret erıne 1 18 r zı sabahlar saat ona kadar işli- Dün Ağırcezada, bundan bir çin İstanbul vilayetince Başve- tenin hastanesi etrafında bazı ~ en n .. ayıp ı i. o~ı~ ve 
ham ve maruzatta bulunacağı- yememektedir. müddet evvel Lalelide Artin is-ıkalete gönderilen 7500 liradanlnoktai nazarlar çarpışmaktadır. 1an~arma ~:lerced~~maılı ara-
m, bu maruzatın başlıca üç nok Ahiren tahlisiye müdiriyeti minde birini öldüren Arap Ka- para arttığını ve bu para ile bu 1 Mesele şudur: mış ar ve ':11 ayet un sabah 
tada toplandığını yazıyor ve üç umumiyesi sisli havalarda va- drinin muhakemesine devam o- sene de hayvan mübayaa edile- Haydarpaşada tıp fakültesi-ıBb.eykoza bır1 buçuk saat uz~~ 
noktayı şu şekilde hülasa edi- f h. b. lundu. Muhakemenin. a eçen cel ceğini yazıyordu. nin idaresi altındaki hastane fa- ır çeşme <enannda cesedıoı 

d purların se erlerine ıç ır anza ., b ı ı d 
yor u: d . . · · · sesinde maznunun sabıkasının Yaptığımız tahkikata göre vi külteye çok pahalıya mal olmak umuş ar ır. 

1 - Ku'·çu"'k sanayiin koopera gelme en ıntızamı temın ıçın · · A A · · A IA · h ··b · · Cesedin sırtında ve karnında bu sene bütçesine 40 bin lira talı ıst~lamına, hadıse ıl.e alakadar ayetın ayvan mu ayaası ıçın tadır. Hastaneıe tahsis edilen 
tifleştirilerek teşviki sana:yi ka- sisat koymuştur. Bu para ile 1 Saıme hanımın celbıne karar ve Başvekalete gönderdiği 7500 para mektebin ilmi taharriyatı- iki kurşun yarası vardır. Katil 
nunundan istifade ettirilmesi, ) ·ı · uhakeme d.. bı a liraya mukabil Başvekalet tara- na tahsı·sedı"lmelı.dı·r.Bu hususta meçhuldür. Ancak korucu 1s-. Kızkulesi, Fenerbahçe ve Ahır- n mış ve m . . une r - 1 . 

2 - Nesiç sanayıimizin inici- k lm A d ld - fından şehrimiz namına 1 ngı- f · mailin kayboldug-u gündenberi 
ka k k ·· • t · ı ıstı rtının ostu o ugu görüştüg-ümüz tıp akültesı mü 

şafına lazım kredinin temini i- pıya onma uzere asrt esı- .. 1 - ·ı· S · h d. !iz, 2 Aneflü Arap ve bir Aneflü ortada görülmiyen Laz 1sma'.l. 
Çin bir Sanayi Bankası teşkili. satı haiz üç sis düdüğü alınacak sk~y enı en aıme anım ıyor Norman ki ceman dört hayvan derrislerinden bir zat bize şu i- ile arkadaşlarından şu··phe edı'-

B h l · tahl" · 'd ı · zahatı vermektedir: 3 - Pamuklu mevsucat sa- tır. u usus çın ısıye ı a- · . Avrupadan mübayaa ederek vi- .. liyor . 
.. · resi fenerler müdiriyeti ile hali - Ben Şehzade başında sınc- laAyet baytar müdüriyetine gön- - Dunyanm.. hem. en he,r ta .. ra-

nayıının himayesi için hariçten d ı f d f k 1 1 k d b Müddeiumumilik tahkikata' 
gelen pamuklu mensucat güm- t~m~s~dır. A~tı aya k~dar he.~ ma a ça ışırım. dermiş tir. Başvekalet İstanbul ın. a tıp ~ u te ~rı. en. ' utçe başlamıştır. Ceset bugün mor-
rük resminin arttırılması. ·turlu ıhzaratı ıkmal edilerek du O gün evimden Şehzadeye vilayetine, gönderdiği paradan J l~t;:ınden boyle muhım bır meb- ga gönderilecektir. 

d .. kl ··t - b ı kt dönüyordum. Birdenbire karsı- rok fazla kıymetı'nde İtores İS·· lag ayırarak hastanelere sarfet-Bu havadisin doğru olup u ~'. .. o mege a~ ayaca ~· ~ 
B d d kl t t k 1 ma Arap Kadri çıki.t: mı"nde 5 ilaA 6 bin lira kıymetin- mezler. Mektepte ders için la- Emine H.ın Jı"ralan kı'mde?. olmadıg-ını, Gazi Hazretlerine . u u u er o o~-~ o up -~ıs-
ı h 1 d k d 1 - d t -Ver elindekini! diye üzeri- de bı"r İngı'Jı'z atı ayrıca gönder- zım gelen hastane filvaki fakül-· arzına karar verilip verilmedig-i ı a.va ar a .. e~. _ .ı. ıgın en. o e-

kt .,~ d d - d me saldırarak para çantamı al- mistir. Binaenaleyh vilayetin telerin yanındadir. Ve talebe Beyazıt Bakırcılar caddesin
de Gerzeli Emine hanımın man 
tarcılık suretile 3 50 lirasını çal 
makla maznun Arnavut Muslih, 
dün isticvap edilmiştir. 

ni sanayi birlig"inden sorduk ka- ce ır. uç u ugun e s~sı .a~rı 
1 k 1 mak istedi. vermedim. Kızdı.Ta gö~dermic oldug·u 7500 liraya buradan istifade eder. Fakat bu tibi umumi Nazmi Nuri Bey de- ayrı o aca ve vapur ar sıs ıçın- ~ 

di ki: de bu suretle istikametlerini ta- katlamağa başladı ... Dl'rken e- mukabil Başvek~et İstanbul hastaneler belediye bütçesi ile 

- Gazi Hazretlerine arzı ta Yln edeceklerdir. Du"du"klerin se- fendiciğizime söyliyeyim, to- baytar müdüriyetö namına 12 · · idare olunur. Geçen sene Roma
si 5 mil mesafeye kadar işitile- kat yetmedi, tekme savurmağa ia 13 bin liralık hayvan müba- da bilhassa bu ciheti tetkik et-zimat etmek bütün erbabı sana- d bilecektir. başladı .. Elim en ne gelir ki ... yaa etmiştir. tim. Belediye hastanelerinden 

yiin en büyük ve en kudsl eme- · · d d' İk kAI · · F f · · 
Hadise anında yakalanan 

Muslih, cürmü ir~~ar etmiı ve 
Emine hanrmm 350 lirasını ka
pıp kaçan arkadaşının kim ol
duğunu söylememiştir. 

Artık vapurlar, bir dakika Sade bağırıyor, ıstım at e ıyor tısat ve a etının ransa - en mühimleri tıp akültelennın 
lidir. bile teahhur etmeden sisli gu··n- dum. Tam o sırada, Allah mı da.n satın a~dığı 10 ~rdina ayıp yanında ve daima talebe için ha 

Ancak kendilerini memleket f k A ı 2 A d k h !erde de seferlerini muntazaman gönderdi ne, ıstı cı rtin ora- rı ı e r ına ısragınm şe rı- zır bulunmaktadır. Halbuki bi-
mesailini tetkik buyurmakta ol- yapabileceklerdir. dan geçti. Kadrinin beni döğme mize ~önderildiğini yazmıştık. zim tıp fakültesi bütçesinden 
duklan bu en büyük meşguliyet sine yüreği dayanmadı zahir ki: Maca_nstantan satı;n alınan 10~01 koskoca bir has tar:: tahsisatı Şüphe üzerine sabıkalılardan 

Kör Osman ve Felek Mustafa 
polise çağırılmışlardır. 

leri arasında sanayi birliği ra- Seyyahlar vizesiz karaya _ Bırak kadını ne dövüyor- Mertıyoz ko·~u~u ?1e 30 Mertı- cıkmaktadı~. Bu hastanede gün 
hatsız etmemek ister. Esasen çıkacaklar sun? yoz koçu gc,mıştır. Bunlardan! de 500 hasta a bakılmakta e-
memleket sanayiinin müşkil 830 ıı Karaca bey harasına ve . A .Y . ' Y 
d 1 . d b' . l k Lı'manımıza gelen seyyah va diye işe karıştı. Amma bu mü 200 M . k ç·ft l mek ılac verılmektedır. Her has 

Gerzeli Emine hanımın 350 
lirasını kimin aldı~ı belli değil
dir. 

ert enn en ırı o an o truva d · · f h d . erınos oyunu ı e er\ - . . 
ı d · 1 k k dahale Ka rının ena al e s.- .. .. d ~. 1 . _ taya yevmıye yarım lıra muhak 

meselesi sabık şehremaneti ile pur arın an tran~ıt ~ ara çı a nirini hozdu. Artine küfrederek n.umune avlusuna gon en mış ı kak sarfedilmektedir. Günde 
halledilmiş, muamele vergisinin c~~ seyya?lar şımdıye kadar tır 
de 1931 senesinden itibaren da- Turkvızesı olm~dan. karaya çıka çıkıştı. Sonra kovalaştılar .. B..ın A ıca satın alman 17 Lün-\ 250 lira eder. Bu miktar ayda Vapurda ölcım 

Köprüden Boğaza hareket e- · 
den 68 numaralı vapur Kireç-\ 
burnuna geldiği sırada Yervant 
isminde biri kalp sektesinden 
vefat etmiştir. ı 

hili sanayi ve ihracat eşyasın- mazlardı. Bu vızeyı almayan- dan öt:esini bilmiyorum. Yedi- yos ~~gırı ile 3 Lünyos kısragm 7500 lir~.' senede 90,000 lira tu 
dan kalkacağı hakkında Maliye !ar İstanbulu gezmek. arzusun- ğim dayaklardan sızmış[m... dan 5 adedi Karaca bey harası- tar. Fakulte bu parayı boşboşu
vekaletinden resm" b" t bl'" ~a bulundukları takdirde hem Arap Kadri, Saime hanımın na 10 adedi de Sivas aygır de- na vermektedir. Halbuki 90 bin 
ahruş bulundu~uzd:n s:O~~ vize harcını,khem dbe b!r ı:nidsli ifadesine itiraz etti: posuna sev kedi imiştir. Keza lira ile fakültenin ilmi taharri
yii alakadar eden diger tali mü ~e~a verme mec urıı::et~n e - Efendim, dedi, bu kadının komisyonu mahsusunca müba- yatma ait pek çok şeyler temin 
k"ll h kk d 'k kAI ~ ıclıler. Bu suretle mesela bır A- sözüne inanmayacağııuzı uma- yaa edilen6Muntakon boğası ile edilebilir. İstanbul belediyesi 
. u er a m ~ ı tısat ve a etı merikalı 10 dolar vize ücreti, 10 rım. Çünkü mezbure, Beyazıt 13 Muntakon ineg-inden bir kıs bu hastanenin idaresini üzerine 
ıle temas etmege hazırlanmakta d ı d · d Şoför Ekremin idares' d k. 

Kahveci çırağı çiğnenmiş' 
o ar a ceza verıyor u. merkezinde müseccel alüfte ....... mı sehrimize gelmicler ve Kara almalıdır. Fakülte bu suretle ın e ı 

yız. Memlekette müstekillen sa y ı · h • ~ 1 3493 numaralı otomob"l Kadık" apı an resmı ve ususı te- Reis maznuna, sahsiyata gir cab~y harasına !!Önderilecektir. hem ağır bir külfetten kurtu- ı 0 
nayie yardım edici bir bankanın bb'" ı .. · d h'I' kA · - yde kah c · ı a • S d ka · şe . us er uz. _enne a ı ıy.e ve .a memesini söyliyerek susturdu. Dig' er kısım da bir iki güne ka- !ur, hem de bu para ile müfit ve ı ç r gı a 1 çarpa 
teessüsünü senelerdenberi arzu ı d ı- ı b k t hl'k r tt al • • etın en vı ayete ge en ır emır Müteakiben müdcleiumpml dar şehrimize gelecek veharaya ve ilmi faaliyetini artırır. ra e ı e ı sure e yar amrş, 
etmekte ve bunun için de çalış- ·· · b b · t k ld ı m h Tıp f k··ı ..... · k ld ı uzerıne u mec urıye a ırı.- iddianamesini serdetti. Bu id- gönderilecektir. ecru a u , ... sıne a ırı 
maktayız. t t 

Sıtma mücadelesi 
Haber aldığımıza göre Pen

dikten Adalara kadar olan saha 
da kışlık sıtma mücadeleye baş 
lanmıştır. 

M. Konouj Ankaraya 
gidecek 

Rıhtım şirketi müdürü M. 
Kanouj bir kaç güne kadar An· 
karaya giderek vekaletle müza 
kerata devam edecektir. M. Ko
nouj müzakerat hakkında ke
tum davranmaktadır. 

Boğazda zıyalı şamandra 
Karadeniz boğazında durmak 

ta oaln fener dubası değiştirile 
rek yerine asri tesisatı havi zi
yalı şamandıra konacaktır . Bu 
şamandıra 95 bin Türk lirasına 
mal olacaktır. Hali hazırdaki fe 
ner dubasında mevcut mürette
bat ziyalı şamandıra konduğu 
zaman istihdam edilmiyecektir. 
Çünkii bu muazzam samandıra 
otomatik olup kendi kendine 
gündüz sönecek ve gece yana
caktır. İçindeki kimvevi mad
deler dolayısile güneş ziyasına 
karşı fener yanmıyacaktır. Bu 
maddeler bu sene idare edecek 
şekilde tertibatı haizdir. Şaman 
dıranm üzerindeki yüksek di
rekler vasıtasile ziya 17 mil me
safeye kadar tesir edebilecek-
tir. 

Keza zıyalı şamandıranın en 
yüksek direğinin üstünde bulu
nan büyük bir çam gene kimye 
vi maddeler ianesi ile knedi ken 
dine çalacak, uzak mesafelere i
şitilebilecektir. 
Şamandıra yaza kadar yerine 

kıonmuş olacaktır. 

Maarif müdür 
muavinliği 

Yüksek muallim mektebi mü 
dik muavinliğine tayin edilen 
ecnebi ve hususi mektepler mü 
dürü Naci B. yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Eski vazifesine henüz kimse 
ı.yin edilmemi!;ltir. Müfettişler 
derı Muharrem B. vekaleten bu 
isi bir müddet için ifa edecek-
tir. 

mış ır. diaya nazaran maznun Arap Macaristandan avdet eden Ş mış ır. 
Bundan sonra glecek seyyah Kadrinin yold'.\n gitmekte olan lktısat vekaleti baytar umum . arap imalatı artıyor Hindi hırsızı . 

lar vizesiz, cezasız karaya çıka- Saime hanımın para çantasını müdürü Ali Rıza Beye Joütekni 1 Müskirat inhisar idaresi son Göztepede Vehbi B. köşkün 
caklardır. Emrin tatbikine baş- almak istediği vermemesi üzeri- şubesi müdürü Nureddin Beyle zamanlarda bir istatistik vücu- de Erzincan meb'usu Aziz Na-
lanmıştır. ne kendisini darbettiği sırada ceneral Heg Ankaraya hareket de getirmiştir. Bu istatistiğe mi Beyin köşkü bahçesine hır-1 

Tütün v~r.~d~t~ . tesarlüfen oradan geçmekte 0 _ etmiştir. Maca_:i~~a_oın. en .bii- gör~ memleketimizde şarap i- , sız girmiş, 3 hindi çalıp savuş-~ 
Ankara, 3 - Tutun ıhısar ıda lan maktul Artinin maznuna yük haralar mudurıyetı vazıfe- malı artmıştır. Geçen sene 1 mu t r 
· 929 b"IA M l" 1 sini ifa etmekte bulunan cene- Trakyada 600,000 kilo şarap i- ş uE. rc;_sı . ı an~os.unu a ı~e ve karşı nesayihte bulunmasından k kadın 

kaletıne ve.rmıştır. ld. arenı. n ha mug"ber olarak Artine karşı ta- ral Heg memleketimiz hayvan mal edilmişken bu sene bu mik srar eş 
1 45 1 12 b 1 d mmtakalarile hara depolarım. 1 tar 1,400,000 kiloya balig" olmuc Dün ak ... ~ m Beyazıtta Hasan sı atı mı yon ın ıra ır. ıdığı bıcağı istimal ettiği ve ~ ..-

Bunun 24 milyon lirası hazine- ~rt· . ··id·· d" _ .. .. tetkik ettikten sonra arzu ettigi tur. Bunun en büyük sebebi, in Paşa karakol sokağında Makbu 
ye verilmiştir. mı oh lul~ ugk~ndun, ~dadzn~- takdirde memleketimiz hesabı- hisar idaresinin şarap inhisar le Hanım namında bir kadın bir 

7 milyon 930 lirası tütün mü nun ı:na a ı v:ı a a _ ~u eıu- na çalışmak üzere Türkiye atı- resmini 5 kuruşa indirmesidir. kaç esrarkeşi toplamış ve esrar 
b t 7 ·ı 244 b" l" mumıye vermış oldugu ıfade ve cılık mütehassısı namile alıko- -- ' • uu • ' içirmekte iken cürmü meşhut. ayaa ına, mı yon ın ıra d' 1 h' 1 . 'f d ·ı T f h f 
sı levazım, 1 milyon 864 bin li ~n ener: şa ıt enn ı a atı e sa- nulacaktır. asarru a tası halinde zabıtaca derdest edil · 
rası fabrikalar masrafına 3 mil bıt oldugu kaydolunmaktadır. Samı·h B. tekrar Anka- D.. . b. ı· -. d k d mis.tir. ' N · d K d · · b·ım·· un sanayı ır ıgın e a ın 
yon 60 bin 163 lirası memurin etıceh e .. a nnAın . ı ... uldn.~- 'tt' birliği azalarının da iştirakile 6 kişinin tecavüzü 
masrafına verilmistir. zaa ve te evvurren rtını o ur raya gı ı b" . . 1 kA 

· · düğü sabit olmuş olduğundan ır ıçtıma yapı mış ve -anunu- Beyoğlunda Samancı mey -
T rabzon-lran transit yolu 448 inci maddeye tevfikan tayi- Belediye memurun müdürü evvel günü yerli mallar haftası danında oturan Simon evvelkiı 

Samih B. buz fabrikasına ve it- münasebetile Darülfünun ve Ga akşam evine giderken önüne,'ı 
Ankara, 3 - Trabzon - İran ni cezası, ve fili şenia te~ebbüs, faiyeye lüzumu olan bazı alat latasaray konferans salonların- henüz kim oldukları anlaşılamı 

transit yolunun inşasına neza- hırsızlık cürümlerinden dolayı ile belediye için alınacak ben- da verı"lecek konferanslaririnka k ·· N f kAI · · ~ yan altı kişi çıkmış, bir iki ye-' 
ret etme uzere a ıa ve a etm asliye ve sulh mahkemelerinde zin ve yağ ve saireye ait kambi dm hatipler intihap edilmişler- rinden yaralamışlardır. 
ce bir heyeti fenniye gönderile- müteaddit sabıkaları mevcut ol- yo meselesini halletmek üzere dir. 
cektir. Bu yolun inşası iki sene dug- u ve fakat is.bu mahkumiyet A k ·tm'ct'r Mumai E b' . k J Kaçak rakılar n araya ~ı ı~ .1 : . - ene ı şır et erin 
sürecek ve bu memleketimizin !eri son cürmü olan katil ceza- leyh, barcının tatbıkı dolayısıle Kumkapıda, Patrikane cad-
en mükemmel şoselerinden biri smdan olmamasına binaen ceza ihtisas zamanları kesilen mü- Unvanları desinde oturan Ağyanın evi a-
olacaktır. sınm takdir olunacak n'~bet da- hendisle işile de meşgul ola- · Şehrimizde icrayı faaliyet e- ranmış, 100 kilo kadar üzüm, 

Tahlisiye idaresinin hilinde çoğaltılması istenilmiş caktır. den ecnebi şirketlerin asıl te- salamurası, bir miktar kacak 
25,000 isterlini ve maznun 16 sene ağır hapse Mülkiye mektebinin s.ekkül ettikleri yerlerdeki ma- rakı, rakı yapmıya mahsus ka-: 

mahkum edilmistir. l d halli isimlerini muhafaza et- zan ve bazı aletler bulunmuş-
Ankarada bulunmakta olan 3 sene hapis yı önümü meleri, bu isimleri Türkçeye tur. 

tahlisiye umum! müdürü Nec- Mektebi mülkiyenin bugün terceme ederek burada Türkçe 
mettin B. vekaletle hali müza- Hüseyin isminde birini is- saat on beşte elli dördüncü yıl Unvanları ile icrayı muamele et 
kerede bulunan İngilizlerden a- kemle ile öldürmekle maznun dönümü tesit edilecektir. Bu memeleri icap ettiği iktısat ve 
lacağımız olan 25 bin isterlin Mehmedin muhakemesine dün münasebetle bazı merasim yapı kaletinden tebliğ edilmiştir. 
meselesine ait bazı dosyalarla devam olunmuş ve tıbbı adlinin lacaktır. 
birlikte muhasebe müdürü Na- raporuna göre maktulün sektei Gayrimübadiller Şoförler cemiyeti 
zım beyi Ankaraya davet etmiş- kalpten öldüğü anlaşıldığından cemiyetinde intihabatı 

maznun sadece buna sebebi-
tir. yet vermek cürmile 3 sene hap- Gayri mübadiller cemiyetin- Şoförler cemiyetinde hey'eti 

Bu alacak meselesi hakkın- de dün de taktiri hey'et komis- idare intihabı günü henüz tesbit 
d k AI 7 d be · se mahkiim edilmiştir. a ve a et sene en rı ecre- yonu toplanmıştır. edilmemiştir. Fakat her halde 
yan eden müzakeratm safahatı- Kansını öldüren sucu Rivayetlere göre gayri mü- bu intihabın yeni seneden evvel 
nı tetkik etmektedir. Osmanlı Karısı Ayşeyi öldürmekle badillere 62,500 istedin taktiri yapılacağını alakadarlar kuvvet 
Bankasında mahfuz bulunan bu maznun sucu Osman Nuri dün kıymet komisyonu nezaretinde le ümit ediyorlar. Hey'eti umu
parayı İngilizler tamamen ver- ağırcezada muhakeme edilmiş tevzi edilecektir. Bu hususta miyece kararlaştırılan namzede 
mek istemezlerse evvelce gayri ve 18 sene ağır hapisle mahku- Ankaradan emir bekleniyor. rin listesi ticaret odasından gel 
muayyen bir zamana talik edi- miyetine karar verilmistir. Merhum Süleyman l'~a- miştir. 
len davaya devam edilecektir. Komünistlerin muhake- k b Şimdilik iş esnaf mürahabe 
Vekalet yakında bu mesele hak zifin ita ei mezarı 

b bürosu tarafından intihap günü 
kındaki noktai nazarını İngiliz mesi ugün Belediye tarafından verilen nü kararlaştırmakta kalmıştır. 
tahlisiye müdüriyeti umumiye- Bu sabah Ağır ceza mahke- bin lira tahsisat ile Süleyman 
sine bildirecektir. mesinde komünistlerin muha _ Nazif merhumun kabri yaptın!- Sıhhiye meclisi bugün 

Çay ziyafeti kemesine başlanacaktır. maktadır. Kardeşi Faik Ali B. toplanıyor 
kabir taşı için bir kitabe yazmış . . . . . . 

~stan~ul kı.~ orta mektebi mu daris sefareti 1 inci katibi tır. Kitabe şudur: Sıhhiye meclısı ılk ıçtLmaını · 
allıml~rı bugun saat on beşte . . . . . A . . "Şimşek mürekkep olmaildır vali Muhiddin Beyin riyaseti 
muallım Sadiye H. namına mek Parıs sefaretı bırıncı katıbı yıldırım kalem., altında bugün Sıhhiye müdüri-
tepte bir çay ziyafeti verecekler Cevat Bey dünkü ekspresle şeh- " Tahrir için kitabei senki yetinde öğleden sonra içtimaını 
dir. rimize gelmiştir. mezVIDL- akdedecektir. 

Çocuk kavgası 
Kuruçeşmede oturan kömür 

amelesinden Bedrosun oğlu 10 
yaşlarında Ardaş ile ayni evde 
oturan. Mustafa çavuşun oğlu 
Şaban kavga etmişler, Ardaş 
çatal ile Şabanı başından yara
lamıştır. 

imam- Müezzin kavgası 
Nişantaşında Teşvikiye ca

mii imamı İsmet Efendi ileayni 
camiin müezzini Mehmet Efen 
di bir alacak meselesinden kav
ga etmişlerdir. Mehmet Efendi 
İsmet Efendiyi tahkir ettiğin
den hakkında takibat başlamış 
tır. 

55 lirasını çarpmışlar 
Arnavut köyünde oturan Fat 

ma hnım, hizmetçisi Gülizar is
mindeki kızla birlik olup Hasan 
isminde bir ahçının yatağının 
altında bulunan 55 lirayı çalmış 
!ardır. Polis tahkikat yapmakta 
dır, · 

• 
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A!/111 unıdesi "Milliyet" tir 

4 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Anlıara cadde,; 

No: ıJf> Telcr..f adresi: Milliyet, lı-

Sokak mücadeleleri Gazinin seyahati 
81 inci haftanın 5 inciliğini 

Galatasaray lisesinden 271 Fet
hi B. kazanmıştır. 
Yazısı şudur: 

Demokrat memleketlerde toplanmalar - Halkın 
arzulan ve hükumetin vazifesi - Halk kanunları 

bilmeli - Müsellah kuvvetlerin nazik vazifesi İ 
tanbul. tirafına imı..::an olmayan muhabbet 81 inci haftanın en mühim ha 

Telefon numaraları: Beni bu satırları yazmağa rının içinde tezahürat yapmağa beri Büyük Gazinin Anadolu 
ı.tanbul 39, , 3912, 3913 ıevkeden amil, el'an kualkları- karar verdiler. Tayin edilen bir 

• mızda çmlıyan (İzmir) ve (An- günün gece yarısında üç bin e- Vaktile Moskof çarının sara yüzünden intihar ettiğine hük- seyahatidir.Muhterem reisin bu 
ABONE ÜCRETLERi talya) vak'acıklarıdır. Bu vak'a sir hep bir ağızdan Maltız lisa- yında pek mühim bir mevki sa metti, mesele kapandı. seyahatlerinden maksat, halk-

Bu gnnkıi matinolerden ıt•bAren 

CONSTA'\CE TAi .:\IAOGE'ın 
tem~ili 

•• 
VENU 

mükemmd !esli bir film . 
llhoten: se,li ,. sözlü hılibaıırJ 

dtlm ı ha.adi•leri 
G Türkiye için Hariç için cıklar, ehemmiyetsiz dahi olsa- nile Aynuna (Can kurtaran yok hibi olmuş bir kadındı. Fakat bu böyle miydi?.. ~hat~izzat dertleşmek ve .?alk~n 

3 aylığı 400 kuruş 800 kurut lar,bazı pürüzler arzetmcsi birin mu?) diye bafracaklar; böyle- Fakat ihtilalden sonra o da Bilhassa kıymetli bir taç sa- ı 
1 
ıy~ ve arzusunu, . mum unlı1•••••••••••-I 

6 .. 750 .. 1400 .. ci dececede halkımızın bilgiıiz likle pek çok talyanların, Ame sayısı bili~rı:eyen digerleri gibi hibi olan bu kadın bunu satıp o dugu kadar yakın hır zaman- . M A ı ı• M 
12 .. HGO .. 2111~ .. liği ve gafleti ve ikinci derece- rikalı v_e sair bitaraf ki~s.elcrin mcınleketını bırakmış, ora_dan açlıktan kendisini kurtarması da yaptırmaktır. 

_ .•. _ de .?ük~~>t. m.~n~urlarım.ı:ı:ı~ yaşadı~ı (V.al_eta) ı,ehrını~. na- oraya d?laştıktan sonra nıh~- velevki bir müddet için mühim Büyük adam seyahatleri es-
G 1 k . .1 tecrubesızligı yuzunden ılerı .tarı dıkkatını çekerek dunya yet Panse gelerek ufacık bır değilmidir' Fakat 0 gençlik da h" b' d .. 
~en .evra gerı verı nıer: geldiğinde şüphe edilemez. matbuatında Maltadaki esirler odaya sığınmıştı. "zellik za~anında' rın sara nasın ıç ır yer e, ken?ısıne 

Muddeti ıreçen nuıhalar 10 kıwufı· M 1 k . . .b. d k lehinde neşriyat vuku bulması- Yaq ilerlemiş bir kadındı. gu d • ' ça . muazzam ve tantanalı bır şey 
G . • 1 em e etımız &ı ı enıo ra- . F ' . .. . ym a geçen eglence saatlerm- apılmamasmı anu bu urmu _ 

hır. 'azdc ve mıtbaaya aıt 1f er si usullerle idare edilen her me- nı temın edecekler. akat eskıden peLC guzel hır ka de giydiği bu taçı kıymetli bir Y Y ş 
İ{İn müdiriyete müracut edilil'. deni memlekette halk kendi ar- ~aki~aten, belli s.~~~te üç bin dm .old~~u bes?elliy~i. .. hatıra ol~ak saklanır§, hiç bir lardır.... . . . 

Guetemiz ilinlarm mes'uliyetini zularım bazı tezahür•t ile hüku e.s~r, bogazlar~ın bu.t1;1n kuv".e: . Bır gun Parıs zabıtası şoyle zaman onu kaybetmek isteme- Bu da Muhterem müncının 
lıabvl etmez. mete arzetmek hakkına malik- ~ ı~~ ,ÇAynuna, !ngılızler b~zı bır vakada~ haberdar oldu: mişdi. ne kadar demokrat olduklarım 

tir. (Türkiye) de ilk defa me§- olduruyorlar!,, dıye bağırmaga Ço~taı:ı ben ° odacıkta .. ~~uran\ Bu intiharın sebebini, onun gösteren bariz bir misaldir .. 
Bugünkü hava rutiyet idaresinin ilanını müte- ?~ııladd~. Gecenın ~urgunluğu eskı kıbar Rus ~dını olu ola-:hakikatini bilen hiç kimH 

l tcr ak~am 

SEDATLAR 
tıu ıL:eım 

i\lc~lıur llronı. dan>örlcri 

REST NOVERRO'-
mın ilıbi7.m nıiiıc sehetile 

_ ıakip 27 Mayıs 325 yılında neıre u;mde yukselen bu msan sesle- rak bulunmu§tl!... lyokmuydu? 
! '" har.ro '' çn" ~ en u ·' dilen (lrtimaatı umumiye) adlı ri dalgasına, söğüt kabukların- Hemen tahkıkata !başlandı., H k'k t . 'd" 1 AL jQLSQN !\1üsamtrc.<i )·ıırmlı.i nıı ' 

... 
1 

ı Y •• • F k .. 1 .. k d b 1 d • a ı a şu ı ı. sene erce ev-
' :«.· '"' "'c~o 'l•t~•· poHa ikamın ile Türk vatandaşlarım dan yapılmış boruların otrnesı, a at o u a ~ın u un ugu el kimsesiz bir erkek çocuğu Blıttin \eni proı;r>r 1 ' 

BÜYÜK GALA 

'•••• 1111 lap1· <•l•e•kt.• lsilahsız olarak umumi içtima- boş tenekelere vurulan sopala- odaya gelen polıs memurları, alın b" .. t .. t"' K d llEl.I ~.\lll\1('1 BÜYÜK \HTİNE 
-ı ı ı d k d b' b' 1 · ·· 1 · k , ış, uyu muş u. a ının ço •------------ , __________ _. r ~

7 IJ !ar akdeylemek hakkı verilmiş- nn çat aması a a~ı~ı~or u. ır . ır .c~ıne ~oy e oeme ten cuğu yoktu. kocosıda çoktan 
12 '>'~ tir; fakat malum olmalıdır ki, (Valeta) nın _kampa bıtışık ke- kendılerını alamadılar: . ! ölmüştü. _ __ --· ..-

il"' ELE~!' i'1er içtima, evvel emirde hüku-Jnar mah~~lesı halkı, g~ce :l'.a-j_ - Bu kadını.ı: çok fakı~ -~ldu Bu kimsesiz çocuktan hiç ay ••• -.-.-·-.-.-...... ,\Si\ \Al.Sl'ndcn rnnra ~·•"•::-::•-.-.;~ 
- mete müracaat edilerek ruhsat rısı bu hilafı mutat çıglı.~ ~!e I gu, sefaletle mucadele .ettıgı an rılmadı. Memleketlerinden çı- ··--~~-·-· • 'I 

M .. h .J . al~ağa ~ağlıd1;f· . ~ükfımetin k~pılarından fırlayarak b~yuk laşılı~or. :ı;:akat su fakır oda ne karken de onıı beraberine almış ı:ı V 1 L L y F R 1 T S C H' in 1, 
ı 1 usta l'em1n musaadesı ve bılgısı olmaksı- hır hayret ve merakla esırler kadaı _ı:emız... 1 Parise getirmişti. 1 D 1 T A P A R L O ile beraber çevlrdlil l,j . · ıı . f zın hiç kimsenin toplanma ter- kampının duvarları:ı~ yak~asr - .Ha.kıkaten oda son derece te Sefalet ve mahnımiyetin her :ı K 1 R 1 K K A L p !',ıl 

SICl en· tip eylemeğ ve toplanma yerine Y?1;lar~ı. Kampı;' ıc:;ındek' ln- ~ızdı. Yaşlı Rus ~adını bu fa- türlü fecaatlerie rağmen kadın el , 
Yem beledıye nizamnamesi git~e~e hakkı yoktur. ~e se- gılız hızmet kıt asına m.cnsup kır, ç:plak odayı _hıç Y?ktan ~e' bu yavruyu büyüttü, tahsiline' •t lliııci ,özlü J'ı 

1 1 .ı· 1 1 · k . 'f 1 bep ırın nerede toplanacagı ve- on kadar nefer koıkulaııncfan necek seylerle bıle suslemege d .t. 't' S 1 . Ç ı ı · · ,. ~arkı'• filını 11 
ıe,euıye ere ıır ço vazı e er . ~ ' . d 1 k 1 . k 1 ' ff k l e ı ına e, ı. ene er geçtı. o- le: <,'ardaşlarile \lacarbtan'nın en me~bur ( 1 \:\CZI R\LOGll ) ! ' 
ven yor. Amma belediyeler bu ı nlecek beyannamede mahallın ° ak_a1 '.ın1 a . a1panmışd. aı' kalpı ~rr muK,ad a ho ınhuşltdu. f 

1 
.. ı cuk büyümüş, bir delikanlı ol- ı.ı •·in•enc oıkestnsilc ı~udape<ıc lüks ve ihıişaİnı zevk ve •.el.•. mıhal· i'I 

· · b" "k h'"k' .. T- m ı ıt emış er ve este emıs- a ın er a e se a et yu- . . .. a • • ı ~ ~ • • . '• vazıfclerı yapıyorlar mı, yapını- en ~Y?. u m:ıet mumessı ı 1 r<f y· . d k"k . d._ ... d . t"h . . ç· k" muştu. Şımdı muh~ndıs olarak !ef len ve luııaparklarilt fe\kal!de bir şahe<er olup onumuzdelı• ı 1 
yorlar mı onu bilır~m ! Bu vazi- ne bıldırılmek lazımdır. e ~· . ırmı a ı a geçme 1• ~un en ın ı ar etmıştı. ·un 11 mektebi bitirmesine bir senesi ;,ı l'l'-arıe;i akşamı 1·•ı 

b .. d 1 · ı Eskı hır kale olan ka~.pın dev hava gazı borusunu acmıs, ken k 1 1 ı ı • •'ı 
felenlen ırı e .ızınetc;ı, aşç , Toplanmalar ancak gündüz- .b. b"' .. k d . k 1 1 d' · b ti "ld" · .. ·.. ·a mıştı. h' M E L E K SJNEMAS1NJN ı 
usak, dadı, lala gibi ınüstahde- leyin ve silahsız yapılabilir. Bu dgı ıb. uyu -.

1
. emıhr .. a~ı akrı açı - mı u sure e 0 urmu~tu. Daha bir sene... jel ··•· 

. k ' r'll .· . "s h ld ı. ır lngı ız 7a ?tının uman- Her taraf arandı. Polıs me- D·1·1. 1 '"h d"r ld k - 1 ' .................. H~... .. ......... 4~.....-:;"' mcnın a)t ve tes~ı eıı ımı .... a e kanuna göre, toplanma d d b' M 1 . d b'T' . . . ~.,_anı mu en ı~ o u t.,n •• • e e;..,. haki\..ı muvaflakıveti olacaktır. ~· • e •. 
. . ·. yerine kü ük bir rovelver ve a- _ ~s~n ~ ır . a tız p~ya e 0 u- mıırları :ııhayet hıç be~lenı!- sonra her halde refaha kavuşa • .... -··-·· · ---~-

Çoktan aklıma gelıp te bıı h b k \ 1 1 . b'l Yb gu ıçerıye gırerek esırlerc karşı mey en bır yerde kıymetlı bır 1 d ö"J · a·, •• ~ 
türl~ halline muvaffak olamadı ut ıça ı ege en en ~eza ı- cephe aldı.' "Yaşasın Maltızlar, ta buldular. Bunu muhafaza ca ~ ~,,ı mıy ı... ı· . ............ ••• •••••••• ~ .. ~ 
ıır bir nokta ı bu münasebetle ta me~~;ları~ın tu.n;ıaga, kara kahrolsun İn il tere! sadaları c; . . alı .. .. .. O zamana kadar kenc.ısıne ı ;•~' . \ ork'u ~l«ropc.litain . nin bır' ıci baritonu olan -.. '.,nıı 

g _ , t _Y H k ·n b'r kola goturmege, sılahlarım el- h f gl _.. b 
1 

d etmek ıc;ınd P got_urduler. bakmıs olan kadını da hıma ye imııyazlı <>lau Amcrı~ulıloruı Dolar saye,ınd• ıııdeblldıklerı 'c he< '1 
o, ta a a acagıın. t:r esı ı 1 . d 1 • h ki d er tara ı çın atrnaga asa r. Vakayı uyan hır çok Rus t . 1 k rl , F k bir mii,amere için ıo 000 D:ılar olan f 
cemi• eti \ar. Lel:ılehicilerden er~1. ~~-·a ma:.a halk arı .. var 

1~ Beş dakika sonra ikinci hii piya koşup gelmişlerdi. ~ ~~~ ~·m~::-aca ·.mı~· '.: a J~~'. I i LA W R .E N C E ' T 1 B B E T T f 
tutt·n c:ı avukatlara, hekimlere!' b' or~ uyor . 1 ı, a 

1 
muş~e~e de bölüğü de gelerek birincisi- Bunlar tabii bir sey bula mr- b~ ı ıc ~ım~cnı~ l';ı,urme 1!!1

1 

k;:.dar herkesin başı bir yere ı~1 top kanhmakkı e arzu 31~ıknı. ız dar nin cephesini uzattı. Arkasın- yarak dön(ip o-itti~r Zabıta d~~ sır •ar " u gız 1 sır ~u ı-, \lnllnıüıdeki cumartesi akşaııııııdnn itibaren 
l -L s· "d b 1 r k e; eme a ına ma 1 ıse e d 'l'l 1 b" . l 1 ·1· h • ı. 1 GLORYA sı·NEMASIND'A 1ag .. ımm c e ec ıye uşa b h k IA . k ansı a ı ı ır maıyet e ngı ız kendini ölclüren kadmm sefaleti A ., ı· 1 • 1_ b '· · l 
ve d!"t;ıları kay<le başlıyor. ~ a ' umumu~ se ametı no - kamp kumandı kaymakam. 111- 1 :ı.. ~a~. anı~ı, 0 ".11 u. "a- j 

Peki ! Ya dalkavuklar nereye taı_nazarından bır çok k.~yıtlara giliz kaymakamım gören esir- . . . . . dm ş;m~~. gu:-et, ınc: bır delıkan J H A Y D U T L A R Ş A R K 1 S 1 
kaydolunarnklar? Onlar hiç bir, baglanmrştır. ~~l~~ aı zusu ka !er "kahrolsun İngiltere!,. diye şı:sı~~a. lngılte'.e dev~etının te~1 ı J~ ola;t ııunku cocuga ka:şı. de-

1 
ROCL~~: SO:\C: 

kontrola ta hı değiller mi? I dar ve buı:ılH1 ust~~d: o~.aı;".ak tekrarladılar, kumandan "bölük dıdını ıcra eylıyecegıne hepı- rın hır muhabbet beslıyordu. 1 •özlü. •ark ılı 'c tamamen ıwnkli harik•ılade fiimindc ~ rJrııip 

1 b. I memleketın asayı~ın~ duşun- silah doldur! kumandasını ver miz emin idik. işte şimdi tetik- Bu muhabbet yalnız evlat mu- Hdılebilccekıi. .ıc1-t.dır 
Zat n1aaş arı ınası. mek te allikadar hukumet me- d' M k . " k d 1 "Y !ere uzanmıs parmaklar "ates' habbpti değildi Buna itirafı l.<:ılıa~ı Turkçc olan bu !ilm hu>usi makinelerle ~·H r il 

• l 'f ·d· ı. a anızına sa ır 1 arı, U' · " ~ . ,.ıı rı fi!m r Fr.ıı 1.ehar •ın ZIGn ''-:ERLH-:Bı·: n•m c•erindcn m •trbest_!.;.. .a 
Eski Tekaut sandığı dediği- mur arının ~azı esı _ır. .. ha !,,naraları içinde boğuldu.Kıı k~m.~ndasile gerilecek'. bir güm müşkilbir a~k. karışr}:o.r~ı~:·· ! .. ••• • 

miz bu binaya hiç gittiniz mi? .Bur~da dıkkat edılecek mu- mandan ileriye atıldı, ve safla- burtu, sonra kan sellerı, feryat- .. ~.~clmın nıçın kendısını o.ldt•r ............ ••• ·~·· • 
Ben bir kaı: .. defa gittim, her hım hır nokta. da ha.Ikın. .arzu- rmı sıklaştıran, heyecanları ar- lar.bo. şanacaktı, herkes son ne. -

1 
dugu anl.a~ılıyordu. Bu dehkan ~ ~ ••• A ~ ~ 

el 1 f 1 1 b kı k ~,. En bii\uk arcbclcr ~' 
defasmda yiireğim sıkılmı'i ve, s1;1nun, ev etın ?torıtes_ını ren- tan esirlere bağırdı: "EfC11diler, esını a ıyor, ıeyecanın tep:s~n lı gene ır z sevece , onun a<;-

içime kasavet çökmü~ olarak;c~de edec~k. şekıllerde ı.zha.r ~- s~z~ dağılmanız için kanun mu-,de_Yaşıyordu.o-K~maı:dan bu:un kmı .. tanıy~~8!<tı... < JIN KIEP"HI zaKm'aarnıı'.."'·cı~ıt·ıın BHı'Pı'TTE HE'M byhll~e. 
çıktım. Bu binanın kaç yaşında dılmemesıdır. .Ma?ma:ıh'. ıçtı- cıbınce üç defa bağıracağım. sc.guk kanlrlı,.,ı ıle esırlere don-. Boyle g~l~nc; olmak kor~usu ~ a u H ' " u ~ . 
olduğumu bilmem amma yakın- maların en nazık cıhetı: bır ta- Dinlemezseniz ateş açtıraca- du: _ , ona artık ~lund~n ba~~a ~ır ça 
da Mıizeler idare!'inin oraya va- raftan. ~alkı!1. arzusunu ızhar ey ğım . ., Ondan sonra askere "si- - :Oagılmıyor musunuz.. re kalmadıgını gostermıştı. İşte t~n bıiYllk ~arkılı fı 1 m: 

ziyet ederek, her tiirlü zarureti lem~sı ı~e. dıger tarafta.'.1 devlet !ah davran, nişan al!., Esırler - Hayır! .. facianın hakikati ... 
fenniyeve rag· men halii çökme- otorıtesının muhafası lu~'llu a T k . 1 k" . d" Kumandan (Tekrar askere do Tacın parlak taE.ları sahte ol-

COŞKUN BELDE 
j.'\\' l\ll·;PCRA tarafından taganni edilecek RIGOLEJ'fO. 
N \ POL!, KARPI, SORR~:'.'ITE, PO.\'JPF.I gibi Napolitcn ~ar· 
kılar ve gitaralar. ... Elhasıl sonderece ahenktar bir ha)'ıl ,·t 

. · d k" h d d · d'l I e rar esır er umesıne one k) S'l'h 1 G . . · yen bu binanın ~y!ece muhafa- rası~ a ı. u .. u .. un .. tayın e ı · rek: 
1 
n~re -

1 
ı a omuza. erıye duğu ça~u~ anlaşıl~ı. Yaşlr _ka 

zasırıı isteyece" mı kuvvetle u- mesındekı guçluktur. (Fransa) K d B. . . . D .. don, marş.,, dm kendını ve çocugunu geçın-
. " "b' (I. ·ı ) 'b' 1 1 uman an - ırıncısı agı V . 1 d ·· k Ef · marım. gı ı, ngı tere gı ı asır arc an · 1 1 

• e esır ere onere - en- dirmek için onun eski kıymetli 
İşittim ki, bt• binayı tamir beri geniş bir demokrasi hayatı 1 ıı1fı;z '. 1 "K h 1 İ . diler boğazınız yırtılıncıya ka- taşlarını çoktan satmıstı .. : 

edeceklermiş. Buna ne lüzum yaşamakta olan memleketlerde ~ır er - a ro sun ngıl- dar bağırmağa devam edebilir- ·---- -'----
ne de imkan vardır. Bence bubi bu ara hakkı halkın lehine ola- tere . ., . . . . _ sınız. Davet 
nayı tamirden, yeni bir bina rak geçer. Bu memleketlerde 1 Kumandan - lkıncısı. Dagı- 1 Kuru bir tehdit ile güriiltüyü :\llJ!ki\e mekı· bi mtidtirlilğündcn: 

.~1ELHAİMRAzarSlNEMASINDAa~ 
···"1 

hükumet memurlarının vaziyeti ımz 1• " • dağıtamıyacağım anlıyan so-
• yapmak çok daha kolay olacak ne kadar geniş bir yürek ve ne Esırler - Kahrolstm İngıl- g-uk kanlı İngiliz zabiti bir fan- \lıilkive me kıebinio kuruluşunun 

•
11111111111111111111111111111111111 ilııı.. .... 1111111111111111• • • • • • • •••• : ,,; ••• -~ 
111111111111111111111111111111111111,.. ................... ••••••••••• =~ 

tır ı vıl dünürııüııü kuılulamak için 4- 12 
· kadar sog-uk bir kan ile kar~ıla- tere.,, .. .. .. tezi ve çalım için ve maksatsız · 

:: ~ı 

~~ ANADOLU ~ı S l k 1 '< K d Ü 930 perşembe ~ünü uaı on beşte 
a gın yo · makta olduklarını şu gülünç hi- ~m~~ an,- çuncusu ve insan kanı dökmek tarafına hiç Yıld.,da \lülkiı• mcktebind• yapı· 

İstanbul Sıhhiye erkanından \ciiye iel izah edeceğim: son. ag ımz · yanaşmadı. Burada tehdidini fıcak olan toplan ıs• bilrün mülkiye- :: -
§~ SiGORTA ŞIRKETl ~! bi zat gazetecilere verdiği bir Cihan harbinin mütarekesi- Şimdi herkes, esirlerin artık yerine getirmenıeği devletin !ilerin gelmesi ,. bu IUnın davetiye 

mülakatta şehrimizde salgın nin bağlanmasındaıı üç ay son- dağılmalarını bekledi. Fakat şerefine halel getirir diye de verine ıuıulma. 1 rica olunur efendim. 
hastalık olmadığını söylemi§- ra Malta adasında İngiltere hü nevmit kütle bu son tahdide hiç düşünmedi. Askerile birlik ı ıİIEll•••••••••••ı 
ti. BP meyanda ( züiürtlükten kumeti tarafından serbest bıra- dahi: "Kahrolsun zalimler!,, Ni te çıktı gitti; iki saat daha yor_! GLAXO :: -:: Tlrkl)'• it Bankaıı tarafından t.,klı odJtmı,ctr ~~ 

başka) uydının ilavesi lizun kılmalarını bekliycn üç bin ka- dalarile cevap verdi. Herkes gun gırtlaklar bağırdılar. Niha
geldigini alakadarların .talebi ü ~ar Alman esi!.leri bütün serbes göğsünü kurşuna .açmıştı. yet kendiliklerinden sustular. 
zerine mumaileyh tavzıhe mec lık talep ve muracaatlannın bo- Kumandan hıç şaşırmadı. Ve herkes uykusuna tekrar dal 

5i VHIJll • H&J•I - Nakliye - !\aza - OtomollU • mu·ıı11Y'11 
51' 

5E Adree: ' l•cG Valı.ıl ilan ı.taallııl ' 
:: maliye sıa:ortalarını lı.allıal eder. J 

bur ol~uştur. ıa gittiğini görünce (Valeta) Son sözünü söylemişti. Kıt'ası- dı. 
C .ayeı ıııu~cmmel bir unsuru 

ıııdaidir. 
:: Telefom llt•nltııl - 131 Telırat: lmtıyaı 1111 

Ü 
•.•• , 

111111111111111lt11 l1111 •11111111• 1 •ıı.. ~·•ııaıııııııııııııı••&111ıllı11111 
111111111111111 il 1111111111111111,. ~·ı 111111111111111111 il FELEK tehrine bititik bulunan kamp!•- ıun huzurunda, ecnebilerin kar- CINOGLU 

- -, - Hiç bir şey olmayacak. Bu - ıruyonım. Ne de olsa yalmm içfl hide: Dedim, sevindim. Fakat, "hiı I 
1 ~adan şimdi seni alıp çıkaraca- adam oldu. İnsanı bir ka§ık s.ı.- - Ben buldum. . . si kablelvuku,, mudur, nediT, 
g-un. da boğarlar. Bunu birdenbire Dedim. tam böyle zihnimden: 

1 Ondan sonra, o bizi arasın .. Cahide de söyleyemiyordum. - Ne?.. - Nasıl oldu da pa§a bu ka-
İş buradan bir çıkabilelim! Yava§ yava§ inandırayım de- - Paşaya çok sıkıldun. Biraz dar bizi yalnız bıraktı? •. 

1 Ve. Ağır bir küfür savurarak dim: gezmeye çıkalım .. Derim. Diye geçerken dıtarda gürül-

! devam etti: -Cahitçiiim, biz buradan da Merakla takip ediyordu: tülü ayak sesleri oldu. Ve daha 
- Zaten ben her şeyi gözü- ha başka türlü çıkamaz mıyız?.. - E?.. ben kendi 1Ualime kendim ce-

Etem iZZET ime aldırdı~. Ne mektep, ne Uzun uzun gözlerimin içine - Çıkacağımızı yine Ulviye vap bulup veremeden kapı bir-
. . . . . medrese, ne şu, ne bu? ... Alır baktı: ile sana haber verdiririm. Gide- den açıldı. Pqa en önde idi, te-

~ayret ıçınd~ydun. Bu ku~-1 ~m. Sab~leym de bır ~r~~ :~ 1 başımızı gideriz. Kaç gecedir, - Met;eli, nasıl?.. ceğimiz yerde beni beklenin. !aşlı bir &esle: 
vetı, bu cesaretı, bu yı~mazlıgı (a&I geldı, paşa hemen sızı ıa yalının etrafınde. bir hırsız gibi - Naııl mı, bir hile ile, bir Hemen pa§anın yanından ka- - İşte efendiler .. 
nereden buluyord~?._ Bır taraf- yor.·· Dedı. 1 dolaşıyordum. oyunla.. . çar, hazır bir otomobile biner Dedi. Arkadan bir sürii adam 
tan da hoşuma gıdı yordu. Se- n-L: B · d" b d .. B .. .. , "'-''-il h · bl bi k -· d r b" - ..-. ..... • en ıını ı u a a- Bugun olmazsa yarın, yarın - ugun mu. ıavu,uruz... goı ... • yor ve epsı rer rer 
veı:. bir er egın'..defıren ır er- mm sahiden karısı mı sayılıyo- 1 olma~sa öbürgün mutlaka içeri- - Hayır .. Tabii .. Buaün ol- Genif bir nefes aldı: odanın içine doluyordu. 
kegın coşkun mu a aası, onun ' . . 'b' 1 . .. . . d ı n . l b'l' ' Bi k 'k' k . . _. k badayılığı. rum .. ,. . ye gırecek bır kasırıa gı ı ya ı maz !.. Bır kaç gun ıçın e. ....en - Burası neresı o a ı ır. .. r mer ez memuru, ı ı omı 
erkeklıgı, onun a · - Oyleymı.i.: . . ! nın içinde esecektim. Daha ol- nasıl olsa yine burada kendi va- Ve .. Yine kendiıi cevap ver- ser, bir iki p_olis, imam, hiç ta-

- Hakikaten bir şey yapma- . - Amma.nıkah benım rızam- 1 mazsa bir kaç arkad~. beş on ziyetimi idare ederim. di: mmadığrrn bı~ kaç adaı:n ve Ne-
dı. ı 1" olmadı k~. · ·. . . ı külhanbeyi bulup yine bu işi Aklıma paşaya koştuğwn - En mükemmeli Tarabya. dim B. Nazmı. Herkesın ağzın-

- Nasıl olur?. Kac; gece bu ... b - ~aç gundur, ışt~ kımseye yapacaktım ... Fakat, sen beni şart geldi. Kafamın içinde şöy- Ben iyi bir otomobille beklerim. dan bir lif çıkıyordu: 
-Bırakmadım ki... ~:ru ~~1!:~mad~~ kı!. · · Nas!IJfena ettin. Ne diye ağlarsın, be- le bir şey düşilndüm: Sahilde biraz gezinti yapmak -Allah .. Allah.·:. . 

0 '- Y ~r. B.oyle basbaY_agı.ni de ağlatırsın da, bu herifin - Hastalanırım!.. iıt..erıin. Hemencecik beyaz - Pasa Hazretlennm refıka-
- ·E·e~ ·h~p seni bekliyor- o~dugumı ıı;ozlerıne sokmak u;ın avağına kapatırsın. Kendimi- Cahit te dilsünüyordu: mendil göreectin otomobile at- lan Hanımefendi ha.· 

dum. B~ni kmtaracagını biliyor b·ırl~e~ n~ yaı:malı? .. Sonra, he 
1 
zi koruda mıyız zannettik, ne ol - Hile nası'! olabilecek?.. lanın. Berı arabanın içinde sak - Ne cesaret? .. 

tlum. n . ıer esın ~gzını. kapayacak du, bilmem ki?.. Ben de bir saniye onun gibi byımdır. . . Mükemmel delil - Gtıpe gündüz, herkes ayak 
Yine, brn sordum: ,·azıyet~.e'. ~~:ne hır kese altıa Fakat, heıı bir türlü içimden daldım, düşündümı mi?.. U lıkeo?.. .. 
_ ·· rıasıl o-elebildin?.. verse butun ı. ı uyutur. kabadayılıkla buradan çıkma- - Nasıl? ... Nasıl? .. NAl.111?.. Ben de: - A.. Çocuk sen dunyayı 

· .. ı-mz lröv mü zannettin? .. 

- Reııalet.. 
- Cinayet!. 
- Küıtahlık... , J· 
D h b. .. .. lif ~fl 11 bl' a a ır ıuru . . defi 

dufunu bilmiyordum. sır 
re alıklqtını. . 0 dl 

Cahit te benim gibi iıd•· Jcll1d' 
ne olup ne bittiğinin f•~,JıBıı· 
değildi. Şaşkın şaşkın k• fıı~ 
ğın yüzüne bakıyor~u. doll'. 
merkez memuru Cahıde ııııf 
ilerledi, poliıler de ~!11e;0ıtıl1~ 
tular çocukcağızın ıkı .afi" 

' uru ,,.. r· 
girdiler. Merkez !11.enı ar$ı 1<8 
bir hınız, bir canı ıle. k f(!U 
şıya imiş gibi söylenıyo ,,ıl1 

_ Be herif, sen ne c.e~~ oıl1 
Hanımefendi Hazretlerııı 

d . d' ' )arına ka ar gır ın · .. ldıl· 
Cahit cevap verecek 0 

• 

S 1 "t~ - us... .. ii l<n 
Diye bağırdı ve kot 

1 
söylendi: 

1 
ıırıııl ıf 

- Şimdi kafanı pat a 1_,,ıt 
Ve .. Yumruğunu havıı 

dr. İmam: . dİ} 
(Bıtrlle 
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MiLLiYET PERŞt::\lBE 4 

Gazi Hz. .. f evfik Rüştü B. Arif Oruç B . Spor teşkilatımız 
(liaştarafı biri~hifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı ı inci sahifede) (Baş tara~ı 1 ine~ ~fede). 

na dair sözlerini ihtiva eden kı biribirine yaklaştırdığını ilave dmı igfal etmek isterken bir tu bu sebeple.r~ tes?ı!ı ıle ~endi
aa t}r filim takip etti. ~tmiştir. sağa dÜ!JürillÜp döğüldilğünü lerlne bil~ınlmesırıı te~!ığ ey-

.:ıonra Gazimizin kıymetli bir Tevfik, Rüştü Bey, Türk - haber vermigti. Hiç bir tahk~k 1emişlerdır.J1saf~!: m~.~:: 
ese.i olan çiftliklerine ait muh- Bulgar dostluğunun Türkiye - ve tetkike llizum görülmeksı- en so~a uva • ur 
t..'l?fe.Il!ZUl!W :>A n1µ.{!'[l!VJ J!I:ll . nin Balkan siyasetinin bel ke- .riıı - hatta kasten yazıldığı his- Şer~f, Zıya Ahmet .~e kkH~~I 
la Gazi Hz. ınin çiftliği :riyaret miğini t~ ettiğini ve Bulga sini bırakan - böyle çirkin bir te Em.~n Beylerdklleın ed1!1lu~et. ep Bıur 
Ve tkik · 'kl · · ö · d h' · b' -..:ı...ı:..... d f'•I · · d encumen teş ı mış ır. te at ıcra ettı ennı g ı- nstan a ıssıyatma tam ır ma oavı.uuıı uvar a ı~ennı an ı- .. . sin' 
teren filim, bundan sonra da A- kes bulduğundan dolayı bahti- ran ~killıer altında neşrini ta- enc~en sp~r ~;anın~ 
lladolu seyahatleri gösterildi. yar olduğunu ııöyliywok demiı- kip eden günlerde pek haldı o- tes~~t :ıere ~yı no 

Son seyahat filini tir kiı 1arak İmı.it valisi mahkemeye tesN~t ece · .. . d" ak 
.. · fT d 'tti h tıi · · .da ızamname encumenı un 

1930 

Bilmecemiz 

s.e~ahate mnteallık 1 un e " Her iki komounun araıları: gı ve ay. ye~ının. ve vas~- ta milk içtimaını akdeylemiştir. 
1 Gazının halkla ten:ı.aslan, yer, ve dil!)ünceleri o kadar mtlmasil nmgörülmesıni i.stedi.İşte,İ~mıt Haber aldığımıza göre bu heyet a..::.ı.::..~ 

Y.eı yaptıkları tetkik ha_reketle· dir ki, mütekabil sadakat ve mu mahkemesinde açılan ve görü- sür'atle, kendisine tevdi edilen bllm•c.ml:ıln h•ll.dtl•lf 
rı .lio~ canh olarak tesbit edil- habbet hialeri beıılemek huııu- len bu davanın safahatından ola vazifeyi görecek ve umumi spor ,.1ı11 
llıışıır. sunda yekdigerine rekabet et.- rak dir ki; İzmit müddei umu- kongresine hazırlanınıı olarak 

Bu filimde Gazi evvıel! Ka}'.- tikleri pwınoJmıur. misi gaıı:etenHı. ııahlbi imtiyazı verecektir 
ttride talebe arasında, sonra Sı- T vft R" . B bir h Arif Oruç ve mesul müdürü Sü • 
Vasta köyliiler arasmc'la buluna- ~. ~ uıt_ii ey cep e leyman Tevfik B. lerin meVku- Spor kongresi y11rın toplamyor 
'tak kendilerile çok samimi su- ~~y=e ~ o~dui fen devanu muhakemelerine lü T. İ. C. İ. İstanbul mmtak:ası 
rette görüştükleri, viki olan m kzıi gara. b'lll:~ llUD1 göstıerml.t ve haklarında riyasetinden: Cümhuriyet ve 
llıüracaat ve istirhamları büyük e~tte te . f ~I ve 1 tastir edilen tevkif müzekkere- Vakit gazeteleri tarafından da
bir l'k ·1 dinl dikleri Tur- bütün meııaıs_nı munhasıran sul i dün İ b 1 ö d ·1 .• vet edilen İstanbul klüplerinin a a a ı e e ' hün taninini ve her türlü mu- il stan u a g n en mıg . . . . . 
hal istasyonunda halk arasm- h he.lıe . kald 1 tir. Bu kararın infazı alelusul 21-T. S. - 930 tarıhındekı ıçtıma 
dan bir kadın tarafından verilen ~:::; ~ep ··:::" .. 

1 
rrı. m.asrıu İstanbul müddei umumiliğin- larmda izhar eylemiş oldukları 

istidayı okudukları, Amasya, Türak. etöhg . . soy emık·ı~tır. den talep edildig" i için polise arzuya binaen mm takamız kon· s Ikla ıye ancıye ve ı ı mu- · 5 KA E 30 .. .. 
t amsu.'1 ve TrabzonH~~•- fhak karenet ve iti.iM eserinin ~vvela tebligat y~pilmış, tevkiflerine gre~ıh ati. ·~ 9t'h cbumt a guanp-u 
Cr>ıasfarı, Trabzon ~ ır aııı k u1 . ,

1 
memur edılen zabrta memurla- yerıı eye er ın ı a a mı Y . 

tır ıiyaretleri, Trabzondan Ege omş ar aı:aamda baş __ aması~-, rı dün akşam üzeri gazete idare mak üzere içtimaa davet edıl
Vapuru ile hareketleri, vapurda ~~e t~~~e~ tev~su e~e~~ 1 hanesinin bulunduğu İkdam miştir. Müttefik klüp murahhas 
l-i faaliyetlerine ait muhtelif ~ m~ .. ~. e ~l eyne.~ı. e ·yurduna giderek Arif Oruç ve }arının yevmi mezkfu sabahı sa Bugünkü bllm~c•mlz 
'ntıbalar, İstanbula muvasalet- ya~ u~ 88 

• arm.~ ı ıva Silleyman Tevfik Beyleri tev- at 10 da Beyoğlunda C. H. F. • d ğ 
ler· dak' B - irının· • sis etmesinden kunsenın mutehay- k'f d k 1. ..d.. . 0. alonunu teşrifleri rica olunur. Soldan saga ve yukar an aşa ı 

ı, o esna ı ogaz ,. • olm 1Q ld' - • . ı e ere po ıs mu urıye ne s 1 Ö d - · - be · (3) E-li "riilm kt dir Bu yır amaııı .. zım ge ıgıru k . 1 d' M .1 h' - r egın aga y&ı . 
f'ı?1anzar?=>~.go e e . ilave ederek beyanatına niha- set v .etmış .. erd ır:l ukmlaıd~Y ~ Gümrük satı<= komisyon- taje (3) Demir lekesi (3). 

ın, sessız. ır. • • et vermi t'r zmıte gon en ece er ır. u ,: 2 _ Bir erkek ismi (3) Bir 
Cümhurıyet resrnı geçidı Y § 

1 
• .. • tevkif hadisesi üzerine Arif O- larının lağvı göz rengi (3). Orta (3). · 

B.ınu müteakıp Ankarada . ~ofya, 2. ~A.A) :-- T~r~~Y~ ha ruç ~·~~~yete 1!1üracaıı:t}?- ~e.s- Gümrük idarelerinde ayn ay- 3 - Lakin (4) Siyahi (4). 
Cumhuriyet bayramında yapı- r.~ıye VP.kili Tev~k ~uştu . ey~ ul müduru tebdıl eyledıgını bıl- n al an satı komisyonlarının 4 _ Tuy '3) 
1ar, resmi geçide ait sesli filim- Turk-Bulgar cemıyetı komıtesı dirmiştir. Mesul müdür olarak ç IŞ • ş . . ~ • . ( ) 
ı T" y . ·ıAfnaın i- azasını kabul etmiştir. Muınai- .. .1 B" h ddi Ali B muamelatında ahenksızlık ve 5 - Nota (2). Bir peynır 5 
~ .urk - una~ .ıt1 a es . . . gosten en ur ane n . · bir ok işlerin matluba muvafık Kırmızı (2) . 
tıın ımza merasımı ve imzaları leyhııki komşu memleketın sem hakkında esasen yakında ıntaç ç . . . • . .. .. El ( ) K" 
111üt k B kTmi İsmet patisi hakkında teminat vermiş d'lm' b' hkik t t 1 olarak tedvır edılemedıgı gorul 6 - çırpıntısı 5 . us-ea ıp aşve ı ı z . . . k · e ı ış ır ta a mevcu o - .. ü tah (S). 
:Pş. ile M. Venizelosun teait et- ve ~alkan mılletl~r.ının mu are duğu için kanuni görülen bu muşt r. .. .. .. .. 7 _ Nota (2) Llizumlu (S) 
tikleri sözler, bunlardan sonra n~ın~ çahşn_ıak ı~ın yakın~~ müracaat kabul olunmuştur. .. İstanbu~ gumruğü b.aşmu~ü- Be az 2 . 
·ta sesli bir harp filimi gösteril Turkıyede bır cemıyet teşekkül Dün kendisine müracaat e- ru bu komısyonlarm ilgası ıle Y (Ş ). ( ) 
ı11'•tir. edeceğini bildirmiştir. den bir muharririmize Vali mu yerine yeni bir satış komisyonu 8 - Narakp (3 ). Oö' .. . 

kir k · b. de 9 - a ıt 4 • nınmıven Filmi mütıeakıp sinemada bu- Atina, 3 ( Aneksartitüs ) - avini Fazlı B. şu beyanatta bu- teş ıne ara~ vermış,. ır. t hl'k (4) ·· 
lunan gazete1.er . fotografçıl~ Sofy.~dan tel~raf~~ ~~ldirildiği- 1unmuştur: . t~limatname vucude getırmış- e 1~ .:_ Orta (3). Kalnı ku-

Harik, hayat, kaza ve olo.nohil <İırr>rt ıları ıl'ı 

Galatada Ünyon hanında kAin 0NYO'i SİGO~TASl'I .\ 
Y aptırınu. 

Türkiyede bil! fasıla icrayı muamele etmek!.! ol.ııı 

ÜNYO 
kıımpaayuuıı bir kere utramadruı ıigorca yapıırınayını:&. 
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Istanbulda havagazı ve elektrik ve 
teşebbüsati sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
(Mühim ilan) 

lstanbulda hanguı ve elelttrlk n teşebb!ilııto. sınalye Tilrt 
AnonJn Şirketi memurinin 1930 1e11eslne lit "koyu maTI,, renkte 
n müstatll tckllndeld hüTi}'ct bnl.annın 1 ktnunasanl 1931 den 
itibaren iptal edilerek 1931 sen eai için mgteber olmak 6"rt 
"krem,, renkte n aynı şekilde kutlara mxlll edl)ec:ejtini muhte
rem müfterllerlne arzeder. 

MezkOr kartlann bq tarahnda HIW ve flrbclıt unvanı yani 
"Istanbulda havagazı ve eletcrlk ve ~bblllaa sınalye 'lllrk Ano
nim Şirket!,, ve aşağısında 1981 fbeTesl yazılıdır. 

Bu evsafa muvafık olmayan kıırtrlar usulllne garı muVllfık 
addedilerek hamilleri hemen polile ihbar olunmalıdır. Şirket müş
terilerin ~bu ihbarnameye riayet etmemeleriııden tewllüt edebile
cek olan neticeler için her mea'uliyetl ~imdiden reddeder. 

Türk Anonim Elektirik Şirketi 
(Mühim ilan) 

Elelnrlk şirketi, memurinin 1930 senesine ah krem teokte ve 
"beyzt,, şekildeki hüviyet kartlannın ı ktnunusanl 1931 den iti
baren iptal edilerek 1981 ıene$l için muı.ber olmak u:ı:re "ye
şll., renkte ve "yuvarlak,. şekilde kartlara tebdtl edileceğini muh· 
terem müşierilerlne arzeder . 

MezkOr kartlann haş tarafında ~irtetin ttnvanı yani "T!1rk Hno
nim Elektrik Şirketi,, ve eğri olarak büyük harflerle 1931 lbsreal 
yazılıdır. 

Bu eVBafa muvafık olmay•n kartlar usulilne gayn muvahk 
addedilerek hamilleri hemen pollle ihbar olunmalıdır. Şirket, 
mU,terilerln lşhu ihbarnameye riayet etmemelerll\den tevellOt ede
bilecek olan neticeler için her llH!s'ullyetl şimdiden reddeyler. ~ar.afından ~sa hır ~sıladan bıl ne gore Te-:f~k Ruşt~ Bey Bul- " Bu hususta bizCi! hır şey tir. . .. . maş (3) Tavlatagı (3). 

ıstıfade G:ızı H.z. ~ ~ağnez- gar .B~şvek.ilı M. Lıyapçef ":"e yoktur. Arif Oruç ve Süleyman B~ ~~e gu~k ~- ıı - Kulp (3). Göl (3). Bal Piyango mild!rlyetlnden 
ır.umıa resımlerı çekılmııttir. Ga Hancıye nazırı M. Burof ıle Tevfik B. İzmit müddei umumi mumı mudürluğüne gondenl- sinegi. 

h-ı...1 dördtıııcll t._ dalroıılndenı 
Aç.it artt>rma ite paraya ~nrtı .. 

0<lt pl'fl m ... nıaa nı oldııgııı ~ı Hz. bu magnezyum ııedaBI uzun mülakatlarda bulunmuş- sinin gösterdiği ltizurn üzerine miştir. .,_..;....__________ Nümuneıl vtçhlle 100,000 
ırzer:n~. ~ütebessim~e:" ~u, tı.1;1'· N~ ceam.i ~al~ta göre tevkif edilmişlerdir.,, Talimatn~ geldikten son- ı Tiyatro -Sinema ı cilt hüviyet varakası butınla-
harp fılımıne beıızedı 1,, demış- büytik bır samımıyet ıçınde ce- Haber aldığımıza göre tapu ra satış komısyonu derhal teş- • ca~ndan talip olacaklann 6-11-
lerdir. reyan eden bu mülakatlar esna- müdürü Ziya Bey kendi aley- kil edilerek faaliyete geçeoektir. ls.B. Darülbedayi 980 cumarte1I ve keze n!lmu. 
r ~Lu~u r_ı1~teakıJ? "~erseri kı: s~ iki hükfunet ric~lin~ nok hindeki yazılardan dolayı Ya- 928 senesine kadar gümrük- neel veçhile !ld nevi llll,000 B " fılmı ırae e?~ıştir. ~zı taı naza:_lıa~a tam bir.mu.ta~a rın gazetesini dava edeceği gl- letde birikmiş olan ve üsülen femalllerl adet hüviyet varakaı.ı ilcı beyan. 

1.. saat on yedıyı on gece ııne katı ef~~ muşahede. ed~ştır. bi sabık Silivri tapu mem~ devlete kalan sahipsiz eşyanın ISTIJllll. lllfllYfSIBu ak,am ıut name butırtlacağından talip ola-
ınadan halkın çok hanretll te- Yalıuz iki memleketı alakadar Nevzat Bey de Yamı aleyhine satılması için müteşekkil mu- 21 30 da 
za;ıurau ve "yaşasın Gazi Pa- ede~ mesel~er !1epl, ~akat vazi dava ikame etmiştir. vakkat sauş komisyonu dün baş ~ ~~ ~ ve y;nm mı· caltların l'-12-930 puar ve yl-

.,. avazclerı arasında sinema- yetı umumıyeyı sıyasıyede tet- üd"rü . ti d to 1 tine suı ne nUmuneli veçhile 1()(),()()() 
dan ayrılıı;> oto~obille saraya kik olunmuştur. Sovyet mahsulatına :-r. u n nyase n e p anmış IS,30 da cilt ihbar varakası tab ettirlle-
avdet etrnışlerdır. T vf'k R" tü B b ··1" Bir kavuk ıH d u 1 kl 8 ıt-G . H F ks fT . kıe . e ı uş ey u mu .,. k b k ta' Bu içtimada mevcut eşyayı 1 cee.n en ca p o aca arın -

azı z. o 1 ım §ll' tı ta katlardan sonra gazetecilere be arşı OY O Jı u· · · · 'klet, -ıQ_ devrildi 980 p' a:ı:arteal gilnü saat I• to 
rafından kendileri hakkmda vU . canyenın cıns, sı •u<tme-
t d · ·ı fil' ı · b • yanatmda Sofya ıle Ankara ara takb'h ti farika itibarile tesbit ve bila- 1111 3perde il tablo pey ak~·•arını m!lJtuhlben pl-u e getın en ım en egen - d k · · · k' b ı ...,... 
rıı· l d' B fliml ak d am a no taı nazarı ıştıra 1 u- hare de manifestolan mukabele Tarihi plye1 yango müdUrıu..ıınde mUteşeJc. 
,,. ış ekrAır. ?k 

1
d er Yk d~. ~ lunduğunu ve Bulgaristanm PARİS, 2 A.A. - Mecliste edilerek ne kadar mıktannm zı- 11111111 eu .,ere men a a ve gere un ulh f tına larak kuvvet .11• "d f tah . .. Y1Zan: lcll tayyare cemiyeti mubayaat 

Yanın her tarafında österile- 8• men~ 0 
•v• · - mı 1 mu a aa sısatmm mu- yaa uğradığmm tayini muame- Münhlp zadı 

tektir g lı o~sı. lazım geldıgırıı beyan zakeresi esnasında komünist lesinin bir an evvel intaç edil- Celal Bey komisyonuna milracaatları. 
. Bu~dan başka Gazi Hz. nin eylemı~tır. .. .. . meb'~slar~an ~· Eron Fransa mesi için müdiri umumfiikt:en 
'necliste irat buyurdukları nu- T.evfık R~ştu ~_ey Atmadan ile milttefıklerı ~raf~dan Sov- gelen emir tezekkür edilmiştir. 
tUkları dünyanın her tanfma geçıp. geçmıyecegı h~kınd~ ga yet Rusy~. aleyhınde. ıhzar olu- Bu muamelatın bir an evvel 
l(onderilecektir. zetecıler tarafından ırat edılen nan harbı ızah etmış, Sovyet intacı için bazı tedbirler ittihaz 

Gazi Hz. ne istidalar su:ııe verdiği cevapta demiştir- mahsuıa~ma k~rşı tertip ettiği edilmiştir. 
Dün sarayda bi'lvasıta Gazi ki. boykotaJı t":kbih ve Mos.kova ------

liz. ne bazı istidalar takdime- "- Hayir şimdi Atinaya uğ- muhakemesınden bahsetmış ve Giritten 70 mübadil 
dilmiştir. caınayacağmı. İlk baharda ni- komünistlerin tahsisat aleyhin- M J 

Bunlar arasında Orhaneli ilk sar yahut mayıs aylarında İs- de rey vereceklerini söylemiş- ilasa ge diler 
l'lıektep muallimi Mustafa Mu- met Paşa ile beraber Atinaya tir. Meb'us M. Doriot ise Mr·~
harrem, harp maHlllerinden İb- gideceğiz.,, kova muhakemesi biter bitmez 
tahim Efendilerin müracaatları Tevfik Rüştü Beyin münazi Sovyet hükftmetinin ithamatı 
da vardır. tinfih meselelerinin halli için m tesvik eden vesaiki meclise ar 

8ükrü Kaya Beye de bazı mü Bulgaristan ile Yunanistan ara zedeceğini bildirmiştir. 
" 'aatlar vaki olmuştur. sında tavassutta bulunduğu ri- s· --; --

Gazi Hz. nin seyahaflerinde vayeti doğru değildir. ıyasİ zıyaret 
teftişat için kendilerine refakat 
e_den zevat şehrimiz~e tetkikle- Avusturyada kabine Yugoslavya ile Yuna-
tıne devam etmektedir. 
1' eskilat reislerini takdim Viyana, 3 (A.~) - .~· En- nistan arasında ... 

Mübadele cemiyetinde dün 
sabah 4 üncü büro toplandı. Bu 
gün umumi içtima vardır. Ha
ber aldığımıza göre Giritten 70 
Türk Milas'a gelmişlerdir. Da
hiliye vekaletinde bunları ya İz
mir'e veyahut Urla'ya iskan et
mek tasavvuru vardır. 

Panga ahalisi meselesine ge
lince hakemlikle halledilecektir. 

I • hl der M. Schobenn mutalebatı BELGRAT 2 A A y 'laik fırkası kaza ve na ye k ' d k b' kT d ' . . - u- Yeni neflriyat 
teis ve idare heyetlerile ocak arşısın a a .ın~ teş ı ın en nan hariciye nazırı M. Mihala- - v . ~ 
reisleri fırkanın vilayet mer- sarfı nazar etınışttr., · kopulos, M. Marinkoviçin 10 TÜRKSPOR 
kezi~de toplanacak ~azf Hz. ne Çinde dahili harp ~anunuevvelde Atina}_'l ziyare- Llk maçlarında takım. 
takdım edı~e;e.ı~~~r~ır. HANKOV, 2 (A.A) _ Ko-ı: ~akkında ~~ala A1ansmm lar naaıl 

Zahl.ze fiatlerı' yOkse- münist kıtaatı kendilerini geri 

1 

tına muhabınne beyanat~ b~ B k T·· k h 
püskürtmek maksadile Changs lunarak Cenevrede Eylftl ıçtı- ugün çı an ur spor irinci 

lecek mi? hadan gönderilmiş olan hüku- maı esnasında kararlaştırılan sınıf takımlarımızın lik maçla-
Alman malumata nazaran met kuvvetlerini bir hezimete bu ziyaretten dolayı fevkalade rındaki yeni kadrolarını yazı-

.4.vrupa piyaQsı ve borsalan uğrattıktan sonra hafta sonun- izharı memnuniyet etmiş ve de- yor. Mütenevvi mündercce.t 
~usyanm dünya piyasasına ma da Changteh şehrini ele geçir- miştir ki: içinde bilhassa Ahmet Beyin 
ham fiatlerden daha aşağı zahi- mişelrdir. Şehirde bulunan Ja- "- İki memleket arasındaki Kadınlar ve spor iıimli maka· 

·re _sevketmeğe devam edemiye- ponları~ hep~i .kızıllar e-eı~e- münase?at d~stane?i_r. Henüz !esile Milli ttkımımızın yapa· 
tegini anlamış ve borsalar bun- den şehır haneme çı'?naga ım- M. Mannkovıç hancıye nezare- caııı maçlar ettahnda bir yazı. 
dan yekdigerini haberdar etrnig khı ~ulmuşlardır. Dığe.r ecne- tine gelmeden evvel müşkilat Anadoluda ve mekteplerde spor. 
letdir. bilerınde aynı zamanda şehir- bertaraf edilmiştir. Diğer mese-

Bu haber tahakkuk edrse deıı ayrıldıkları zannolunmakta leler de son zamanlarda tesviye Avrupada son maçlar, hususi 
ı h dır . haberler, şundan bundan gibi a ire fiatleri istikraz peyda e- • olunmuştur. Müttefık devletin 
d~ k y h ·ı ı ·· · · alAkAyla okunacak yazılar vardır. ;ce ve fiatler yükselme tema- Profesör ve a udilik mümessı ini böy e musaıt şeraıt 
~li.l.nü gösterecektir. Bu hal- altında kabul etmekle çok hah- S . . k b d 
:ıe? buğdaylarımız daha ziyade NEVYORK, 2 A. A. - M. tiyar olacağız. M. Venizelos, M. esını ay e en 
18tifade edecektir. Esasen dam Eiı:ıs~in, ~erik?daki siyonist Marinkoviçin bu ziyaretini Var h • 
fılng devam etse bile buğdayla-, lerın lıd.erlenı:e hı~ ~el.graf çeke govaya seyahati esnasında iade şe ır 
~ daha ziyade bit tenez- rek .İngıltere~ Fılistın hakkın edecektir. Ben, şahsen Atina- Yeni neslin kudretli şairi 

Ule ınaruz kalmryacaktrr. da~ bey:ız kit~bmda. ~ıkarılan dan ayrılamıyacağnn. Fakat, Nanm Hikmetin son eserlerini 
C net~celen tenkıt. etmışttr. ~?- Avrupa seyahatinden istifade 

a.ddelerde a~aç maıleyh, Y8;1ıudı ıneselesının ederek Belgrata uğrayacağını". 
ti ~eledıye bu sene içinde ekse her zamankınden daha had bir M J 
aısı hü}_',ük caddelerin etrafına şekilde old~ğunu .söylemiş ve ongo yazısı 
rı:ak ~zere ~inden fazla ağaç- bu mese~~nı~ hali~ h~s~sunun MOSKOV ~·. 2 A.~. - Mon-
l:ı anı dıkmege karar vermiştic. ancak Fılıstınde hır mıllı Yahu gol yazısını latınleştirme kon
t ~~!arın ~·erleri tesbit edilmek di yurdu tesisi sayesinde müm- gresi Moskovada 27 kanunuev. 

•r. ün bilec "ini ilave e 'stir. velde toolanacaktır. 

toplayan şiir mecmuası "Sesini 
kaybeden~ehir,, adıle bir kitap 
halinde indşar etmiştir. Nazı

mın en kuvvetli şiirlerini top
layan ve Remzi kitaphaneıl 

tarahndan neşrolunan bu eteri 
tavsivl' ederiz. 

Ferah ainımıdı bu gece BüyU!ı: 

mUsamere mefhur ve merhum Komllı: 
Hasan efendi sahnede ıynca iki 
bUyiılı: varyl!e sinemL-

Cumaneli akşamı: ~·akit uls bey 
milsameresL 

Pangaltı Sinemasında bu alı:şaru 

SanatkAr Komik Şevki Bey 
temsilleri Tilrkiyemizln bütün 
mukallltlerlnin iştirakile sinema 
varyete Zifaf Gecesi gülünçlü 

fantazi piyes 4 perde 

TEŞEKKüR 
Sevgili refika ve annemizin na· 

gihınl ufuliuden mUCevelltt tceuü
ratımızı gerek cenaze Nerısfmlne 

iştirak etmek ve gerek ziyaretimizde 
bulunmak ve mekcup ve telgrafla 
ıesellimlze çalışmak suretlle akraba 
ve dosclanmızın ibzal ettikleri lucuf· 
tara ayrı ayn reşckkürc imk!n bu
lımadığımtzdan minnet ve ~ükran· 
lanmızın ibl!gını mahıarcm gazete· 
nizden rica ederi1. 

Akil Rebia Akil Tevfik 

lıtanbul yedir.el icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcu:r ve 

paraya çevrilmesi mıılı:arror bir adet 
demir lcua il· 12·930 perşembe 

günü saat 14 de Isıınbul yedinci 
icra dairesi odasında satılacağından 

talip olanlann yevm ve saati mez. 
lrorda mezlrOr mahalde hazır bulun-
malan llln olunur. 

Darül'aceze müdürlüğünden: 
Kilo 

13000 Patates 
ı 000 Pır!nç unu 
500 Tuzsuz tereyaRt 

Miles~eseye tarihi ihaleden 
itibaren bir sene için iktiza eden 
nev ve mıktarlan muharrer üç 
kalem erzakın 1 kanunusani 
9 3 1 pe11em he günü saat on 
üçte kapalı :ı:arf urulile müna
kasası icra edilecektir. Taliplerin 
teminat akçelerlle milracaatlan 

lstanbul ikinci tlcareı malıbme· 

ılnden; Mukaddema Ulnı lfibını 

kırar verilen Gılatada Tophane cad· 
dulnde ılnımacı Hacı Varıen Ef.nln 
alacaklı sıra cetveli tanılm edlldlgt 
gibi teklif edilen lronlrordatonua 
mUzakereıl vo ikinci alacaklılar 19" 
dm11 'l4·1Sl-930 Ç•rtamba aaaı 14da 
mukarrer olduğundan alacıldılan ta· 
mımcn vıya kısmen kabul cdllen· 
l<rln yevmi mezkiırde mahkemenln 
lflls oduındı hazır bulunmalan 
llln olanur. 

Z•yl: Derununda 1910 1eneslndc 
Darülfünun Tıp FakUlteılnden aldı. 

Rtm bUviyet cllzdanımı vesalr enalı:ı 

han cüzdanı zayi •tlğlmden ve 
yenisini çıkaracıfımdu h!lkmll ol• 
1111yacağtnı ilin ederim. 

DarUlfl1nun Tıp Falı:UlteaL.,de11 

Artla Hront No 63"6 

lstınbul mıbkemeal birinci hu· 
lı:uk dairesinden: 

~atlhte ıltıy mıhalltll.nde 81 No 
da mukim olup lmnbul &!ılı: pala• 
rında Aslan hanında 16 No da ko· 
m!Jyonculukla icrayı tlcırot eden ve 
25 K!nunuevvel - 9518 ıariblnde &esi 
ıahalrkuk et'Tieklı lllnı ifll11na lrarar 
nrlllll F1Ubc Puıralch ıtısınıt(ll Htı. 
ıeyln Hil81111 eftndlnln .JllU&meltu 
lflblyeslnın tetvtrl lçlıı Unyon Nil• 

dıfı intihabı zımnında bil6mıım 

esbabı matlubun lfbn bin dolı:us yl.\I 
otuz ıeual Klnıınuenellnln yedisi
ne mlludlf Puar glln!I ıuı 13,90da 
l11anbulda Sultanabmıtt• Adliyede 
Uln Asllyı Birinci hukuk dalreıl fUJ 
Iı:omlıerllğl nezdinde ham bulnnmı· 
lan lüzumu llln oluaıır. 

Jandarma imalAtha
nesi müdürlüğünden: 

Yeril imal eıııımı, olmak !lzre 
617 çift demir efrat karyolı11 ka
pılı urf mllnılrasa usullle uıın 

alınacılı:ur. Mllnakua Sl0-lll·930 
cumarteıl gllnll ıut 14 ıe 0.dllr 
pqada Jandarma lmaltthaneılndo 

yapılacaktır. Şannamt lmallıhaneden 
nrtllt. TekUfııamenln ıarsı lmlllı 

tanııamıde mtlııdtrlçdr. 

BeyoAl'ınıda puıgalııda cima dagı 

aobimd• eedlı ,.... t4S, 147, 
140, 1!1, 183 aıımaralada mürak
taıa alm Urgir iki lıtııe "' altında 
bodrumlu mllllakıl Ş bap dflklrtııı 
ve llsıttndo odalın m!lttemll fınn ve 
arkalannda taTUlu anıyı n mOşterelı 
rezlnll mahalltnt mııhtı..ı 9780 Ura 
);ıymetl molıammlncll gayri menka
IUn '4 lılneden 1 O lı.b.tui. 

Amırmının yapılıcalt yor, gllıı, 

ıaatı l1tanbul dördüne!! R:ra daire•· 
•lnd. Ş lrllllllluaaııl 9S 1 ete aut IS 
du IS b~•I• lı:adar. 

r-ltbıı gayri monkultlıı arttırma 
fUbıameııl 2i-12·930 tarihinde& 
itibaren 930-SOS auman il• istaııbol 
ditrdttncü tcra dalroamln moıyyea 

mahal!Lndı hcrlte1ln görtbl!me1I lçla 
&Çllı:tıf\ nanda yaııh olanlardan fazla 
msl6ıııaı almılt lsıeyea!er ltba fart• 
aamey• ve 930 · 305 doıya sumı· 
rulle memıır!Jetlmlzo müraoaar ıı
melldlr. 

i - Arttumıya ı,ıtralı: lçlıı J11• 
!tarda yazılı kıymeıln yllsde bOf ıeJ 
mlnat g&ıerllecelıtll\ 

4 - Haklan tapu alı:lllllı 11blı 
otmıyaa lpoıekli alacaklılarla dlgeı' 

elılradarhınn n lrtitalc hakkı ıahlp

lerlnln bn lıaklarını •e husallle fala 
ve masrafa dair olan lddlılınııı lfbu 
illa tarihinden itibaren llO gün lçLnd.t 
ıvrakı milabifflerlle birlikte memu· 
rtyeılıııtze b!ldlrmelerl icap eder. A.bt 
takdirde halı:lan tapu slcllllle ublı 
olmıyanlar Utıf bedelinin payl14ma
• oda hariç lı:alırlaa 

• - Gıı.tedlcs gllndo artbrma-
7a lştlralı ıdcnler arttırma f&l!ll•· 
meslnl okumGf ve 111ııumlu mal6mat1 
almıJ bunlın ıemame·a kabul ıtmlf 
ad ,.. itibar olnaorlar tllıttnde bıra

kılan gayri tMDkulüu bedeli zamanın dl 
..-eril-.. gayri menkul llı:iacl bir 
arttınııa ile 11ulır 'l'e bedel farkı"" aıaı.. 
ıo• lı:abnaıı ytbde 9 fıhı "" dlğ•r 
~ararlar 11(1C41 llftlı:mo lıacot Iı:al
ınakaıın mıııııırtyettmlsco ahcıdaa 

hblil elmııır S numaralı fllı:radakl 
, ... ıalıalı:blı: cımelı 1ı:a1dtte a daıı 
bagııtldıttan ııonra pytl menlı:al eıı' 
eok arttıramıı Ull'llndo bırakılır tart 
tabMtıılı ttmııııe amıraıa red bırı, 
kılıp altcıl tealıM!tlırbtdla lı:unul ur 
"' ttm!Dat ta tallı: .. 

8 - Arttırınaııuı. birinci Vtyl 
llı:lncl olmaana ,.. gard menlı:ol!ln 
taalluk edeıı kaaıınl lıalı:ka ve 11ıışın 
taraına görı dlger tartlar: mUterokim 
vergi, beledlyı ruıuma, Yakıf lcaresl 
mlllterlyo aittir. ya'lll&n gayri men
lnıller ynlı:anda glltıerilea S klnuna 
dnl 93 l tarihinde lstanbıl dördün· 
cU icra memurluğu odrnnda ltbn. 
Dlıı Ye göeterllea arttırma ••rtnı• 
mOll dalreaindı 11tılacıgı ,.. lka
metgllıı meçhul hissedar madam 
A•poaaete dahi ihbar vı llln olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Ctlt ve efrencl hastalıklar teda· 
vl hancı!. l{arsklly Topçular cad 
desi 34. 
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-JUBOL 
DaTma sıhhat 0-
zere olmak için 
her akşam blP 

komprime (Jil· 
bol) alınız. 
Paris hastanelert 
rnilteahhitlerl 
ŞATELEN .. 

MUESSESATJ 

Bilümum ecza.. 
nelerde satılır. 

JÜBOL: 

8arsakları . yenlıltn 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 

iLTIHABI EM• 
USRETİ HAZIM 

llGREM 

8ellırsakların ...- ola11 ( JÜBOL ) inkıbazdan Mustarip 
olanlara muayyer. bir saatte Befl hacet atmalarlnl temfn eder. 

Kundura munakasası 
.l\.li denle ticaret mektebi müdllrlügünden: 
53 Çift yerli malı vidaladen ve I! çift vaketeden mamul cem'

an 65 çif kundura 14-12-930 tarihine müsadi! p:.zar günü saat 
on beşte ihalesi icra edilmek üzre münakasai aleniye:;e vazolun
muştur. Tali;ılerin şartname ve n iimunelerlni görmek üzre Orta
köy caddesinde kAin mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin 
lstanbol lktısadl müeNescler muhasebeciligine tevdi edecekleri ve 
mukabilinde alacakları teminati umvakkate makbuzunu hAmilen 

yevm ve saatı mezkl\rda mektepte müteşckldl komisyonu mahıu
suna müracaatlan 

Elbise ve saire 
mfinakasası 

A.tt deni& ticaret mektebi müdürlüğünden: 
51 adet klflık neTieılm, 51 takım lwid. 53 takım dabllS 611 

adet şapka 12 adet hademe elbiseli ve 56 adet iş bqı tulumu 

14-12-930 tarihine müaadlf pazar gilnü saat on dörtte llıaleleri 
icra edilmek üzre münakuai alenlyeye vazolunmuştur. Taliplerin 
.-rtname ve nümunelerini görmek ilzre Ortaköy caddeılnde klln 
mektebe ve münak11a ya iştirak edeceklerin İstanbul iktısadl mll
esseseler mubasebecillğine tevdi edecekleri ve mukıblllnde alacak
lan teminatı mu vakkata makbuzunu h!milen yevm ve ıaatı mez
kl\rda mektepte mlltqckkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

E~irne ~ör~OncO jan~arnıa ewat ınette~i 
ın~~irli~in~en: , 
Cınsı.: Kilo: Cinsi: Kilo: 

Ekmek 170,000 Odun 130,000 

Sadeyağı 3,500 Kömür 6,000 
Sığır eti 80,000 Arpa 12,000 
Bulgur ~ ,000 Saman 9,000 

Sabun 1,500 Ot I0,000 
Tuz 8,000 Salça 8,0()() 
Kuru fasulya 4,üOO Zeytin tanesi 800 

Makama ,,000 irmik 200 

Mercimek 8,000 Şeker 5()() 

Patates 8,000 Kuru üzüm 1 ,000 

Zeytin yaRı 1,000 Beyaz peynir 500 
Kuru sovan 10,000 Nohut 4,000 

Pirinç 1,500 Kuru bezelya 4,000 
Edirne'de teşekkül eden 4 numaralı Jandarma mektebi efradı

nın dokuz aylık iaşeleri için cins v~ miktarları yukarıda gösterilen 
1!6 kalem erzak ylrml gün müddetle ve 25- 1 1-930 tarihinden 

itibaren mevkii münakasaya vazolunmuştur. Ekmek ve et kapalı 
zarf usulü Ue digerlerl iıe aleni münakasa suretile olup 15-12-930 
pazartesi günü taat onda ve komiıyonu mahsusu müvacehcsinde 

ihaleleri icra olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkfirda teminatı 

muvakkate makbuzları ile birlikte Belediyede müte~ekkil komis
yona ve erzakların cinsine göre miıttahaz şeraiti mevzuayı gör

mekisteyenlcr mektep Müdüriyetine müracaat etmeleri ilı\r. olunur. 

Deniz levazım satınalma koınisJonun~an: 
30,000 kilo ekmek 4 K. evvel 930 saat J O da ihale edilecektir. 

8,500 ,. 11j!;ıreti 4 ,, 980 ,, 15 de ,. ,, 

2,000 ., kuzueti 4 ,, 930 ,, 15 de " ,, 
Heybeliada deniz harp ve deniz lisesine 930 malt senesının 

ikinci altı ay için olan yukarıda yazılı bir kalem ekmek ve iki 
kalem et ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

Hizalarında yazıldığı veçhlle 4 kAnunuevvel 93(1 tarihine tesa
düf eden perşembe güni.I ~aat on ve on beşte yapılacıık açık mü
nakasalarda teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale 

edileceklerinden ~artnamesini almak isteyenlerin her gün ve ver
mek isteyenlerin münakasa gün ve saatında Kasımpaşada deniz 
levazım satın alma komisyonuna müracaatları. 

Liseler "1Übayaat komisyonu riyasetinden: 
Orıaköyde k4in Kabataş Erkek Useai pansiyonu hesabına vapılacak 

ılan Bedeni terbiye salonu inşaatının 21 klnunuevvel 930 pazar gÜn!i saac 
Jörtte kapalı zarf usullle ihale edilmesi mukarrerdir. Talip olanlann teklif
erini komisyona vermeleri ve ~arcname ile keşifnanı,sini görmek Uzere 
(abatıf Lisesine müracaat eylemeleri 

fil, Etınet ve Ja, se~ze ınnnakasası 
Nafıa Fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
Mayıs 93 ı gayesine kadar !Uzumu olan mektebin Et, Ekmek 

v~ yaş sebzesi 21 kAnunuevvel 930 tarihine müsadi,I p~ar günü 
;apalı zarf usulile münakasaları yapılacağı~dan talıplerın .. ıhale 
~Unii saat 14 te teminat akçderl, mektuplerıle mektepte mutesek· 

itli komisyonumuza gelmeleri. 

MiLLiYET 4 K \;>;UNl'lX\ EL ı •ı.HJ 

~ .......... ~ ..................................... I 

Devlet Demiryolları Deniz levazım satınahna ~0111is1onun~an: 
cdaresf ilanatı 

.::"'~~ ~-r:·t.... - ı:r· ----mı: 

~euiet ~enıirJoiları cmum i~aresin~en: 
ı 8 Kanunuevvel 930 perşembe ıı;ünü saat ı 4 tc müsabaka Uı 

hareket şakirdi alınacaktır. 
3 l 8 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk tebaası müsa

bakaya kabul edilir. Askerlik yapmamış olanlar askerliklerini ya
pıncaya kadar tesçil olunmazlar . 

imtihan Haydarpaşa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Afyon, Konya, 
.Fevzipaşa, Samsun merkezlerinde hareket mıifettişleri tarı.hndan 
yapılacağı için müracaatnameler işbu mlifettişliklerc verilecektir. 

imtihan hesaptan tenasüp, co!';rafya ve tarihten Türkiye ve 
Tlirklcre ait kısımlar ve kirabettcn yarıılacaktır. 

Mli abakada muval!ak olanlar 40 lira maktu · licretle idarece 
münasip görülecek vazaifte sitaj gördükten sonra şimendifer mek
tebinde okutturulıırlar. ..\lektcpte iken ücretleri, iaşe ma>raE!arı 

idarece verileceğinden 20 liraya tenzil ve muvallakiyetle mektep
ten çıkanların ücretleri de 50 liraya iblağ olunur. 

idare etibbası tarafından muayene edilerek vazi!cye kabul edi
lecek' ~relen mekt~p tasdiknam ~si, niifus te,:\..crcler i, asker! 

vesikalar, mahalle ve zabıta hü<nühal ilmühaberi aranılır. Ayrıca 
da şimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene devlet demir 

yolları hututunda çalışacağına dair Noterden musaddak ve bir 
leli! gösterilerek 200 liralık taahhütname alınır. 

Yalnız istasyonlara gönderilen şakirtlere idare ancak bir yatak
lık yer gösterir ve şakirt yatağını kendi tedarike mecburdur. 

İmtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebt lisanına vAkıf 
olanlarla bekArlar tercih olunur. 

Şlmdllilt ihtiyaç olan 1 O klfi alındıktan llOlll'a diger muvaffak 
olanlar bllabara lüzum basıl oldukça adreslerinden aranılacaktır. 
Gerek ıvvelOI müracaat edip müsabakaya intizarları şifahen veya 
tahriren teblil olıınanlar ve gerek yeniden talip olanlar bu illnda 
bildirilen yerlere müracaat etmelidirler. Müracaatlar 17-Jl!-930 
sut on dörde kadar kabul edilir. 

• • • 
Güpilya, çelik bilya, mentefe, kilit. mandal, ratiye, mualult ve 

Airenin kapalı zarlla münakasaıı 29 birinci klnıın 930 pazartesi 
günü saat 15,30 da Ankara devlet demiryolları idaresinde yapıla 
caknr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat temlnatlınnı aynı günde saat 1 5 e kadar komisyon k!tlp 
li~ne vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • Jl.dı zincir, çinko levha, ıntimuvan, muhtelif teller ve kaynak 

malzemesinin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kAnun 930 pa· 
zartesi günü saat 16 da AnkaradA devlet deıniryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecelclerin tekili mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat ı 5,30 a kadar komisyon kAtip
llğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Ae Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
EşkAI, eb'at ve evsafı ol baptaki şartnamesinde yazılt 7 5,000 

adet ahşap kayın traversi kapalı 7.arfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 22-Xll-930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komis
yonu klıdpliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabillne Ankarada 
ve Haydarpaşa İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Bolu nıubasebei ~ususiJe nıü~ürlü~Dn~en: 
Bolunua yukarı çarşıda Uln maarif hanı nımiyle marul halen TUtün 

inhlsar Müdüriyetinin tahb istlcannda bulunan fevkani bina Ilı Altındaki 
sekiz dükktn 13 kAnunuevvel 930 tarihine müsadif cumarte!i günü saat 
15 te ihalesi icra edilmek ilıre kapah zarf uıullle mttzayedeyı konulmuş· 
tur. Talip olanların bedeli muhammenesl olan 140()(} ( on dörc bin ) 
liranın yüzde yedi buçuk he•abile teminotı muvakhte~lnl ita ve yahut 
banka mektubunu teklifnamesile beraber ayrı bl,r ı zari iginde muanon 
olan güne kadar villyet encümeni daimlsine teslim etmeleri llAo olunur. 

Tütün in~isarı unıunı mü~irli~in~Bn 
1 - Hurda halinde bir adet motör teknesi. 
2 - ,, ,, 33 dış ve 1 O adet iç kamyon !Astiği. 

Azapkapı levazım anbannda bulunan ve nevi ile mıkdarları 

yukarıda ı:;österilen köhne e~ya satılacaktır. Talip olanların yüzde 

7 l /2 teminat akçelerile beraber \O kAnunuevvel 930 çarşamba 
günü saat 1 1 de Galatada mübayaat komisyonuna müracaatlarL 

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
Tnlebc için yaptırıl rnası muktazi 127 takım elbise 4 kAnunu 

evvel 930 tarihine mli sadif pcrşemb~ günü saat 13 te ihalesi ya
pılmak lizre kapalı 7.lrf usulilc münııkasaya konulmu~tur. Şartna· 

mesini giirmek için her gün \e müııakasaya iştirak edeceklerin 

d~ yenni iha:edc Gümiişsuyunda kAin mektebimizde müteşekkil 

komisyonumuza teminatı muvakkate ıııakbuzu ve ticaret odası 

vcsikalarilc "clmeleri. 

Deniz levazım satınalma koınisyonun~an: 
32,000 kilo sığır eti 1 Kapalızarf usullle 4- kAnunuev-

5,000 ,. koyun eti vcl 930 tarihine müsadif Per~en-
2,500 ,, kuzu ,, gıinu saat 14 de ihale edilecek-

720 ., kemiksiz koyun eti tir. 

Deniz talebe ve drat ve hastaları ihtiyacı için kAnunuevvel 
iptidasından Mayıs nihayetine kadar altı ay zarfında alınacak dört 
kalem et miinakas~ya konmuştur. 4 kanunuevvel 930 tarihine te
sadlll eden pcr~embe günü saat 14 de kapalı zarfla teklif edilece 
fiatlar muvafık görii!dliğli takdirde ihale edileceğinden şartname
sini almak isteyenlerin her gün \'C nrmck i>teyenlerin ihale günü 
\ e saa tında Kasımpaşada deni;. le\ azım satınalma komisyonuna 
ın tiracaat 1:1r1 

1218 kilo 

911 
5853 

Reçel: 2 .'i Hıııın ue\ \el 
!;ıebri ye: 2 5 ,, 

IJ30 pcr~embc ı.;Linu saat l 1 de İ 

,, .,, 14de 
~'.er :< z acenta: C,la13 kUptl 

Başında; BeıoAlu 2.362 Şub• 
acente,ı. Sirkeci'de Mü!ıUr IJ' 
zade hanı altınd:ı. Tel :fon f;ı. 
2740 

,, ,, .. 
Makarna 

2927 ,., Beyaz peynir 25 K.evvcl ,, ,, ,, ,, ı 5 tc 

Dtniz efradının ramazan ihtiyaçları ıçm yukarıda yazılı lıç ka

lem muayycnat ayrı, R)CI ~artnamelerle miinaknsaya konulmu~tıır. 
Hizalarında gösterilen gün ve saatte yapılacak açık münakasada 

teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edilecc
~inden şartname almak isteyenlerin her gün ve vermek isteyen· 
lerin ihale giin ve saaclarında Kasımpaşada deniz levazım satın
alma komisyonuna miiracaatlan 

Kitap ta~'iyesi nıünakasası te~iri 
Nafıa Fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
7-12·930 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı i!An olunan be

tonarma kitabının münakasası ilA ,' ahire kadar tehir edilmiştir. 

Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 
Cinsı aşağıdaki listede yazılı 18 kalem erzak aleni mu ıakusa ile alına· 

caktır. Münak•s• Muşta yedt•ci seyyar jandarma alayında I0· 12-9JO tari
hinde )apılacaktır. Şartname Gedikpaşada jandarma imalathanesinde mev-
cuttur. 
Tahmin Mıktan Beher 'lo 7,5 te•i Cinsi erzak Ne suretle mil· 
kıymeti kilosu nan mu vak- nakasaya nz· 

kate mıkıarı olunduıu 
Ura )(, lllo G 1'u. s Ura )(, 

8750 125008 7 S56 25 Arpa Kapalı zarf 
3200 80000 4 240 Ot Aleni münakaaa 
1400 56000 2 sa 105 SamH • .. 
ll840 73000 8 438 Ekmek Kapalı zarf 
1695 ı ısoo 1 ll 127 Sıtır ed Aleni suretle 
llH 1700 66 '4 Sade Y•I .. • 625 5000 12 so 47 Bulgur • .. 

10000 5000 20 75 Kuru faaulya • .. 
400 4000 10 30 Nohut • " 1520 4000 38 114 Pirinç • • 300 4000 7 so 22 50 Mercimek • " 396 3300 12 30 Patates .. " 170 1700 10 18 Kuru !OğH .. " 390 800 65 29 Sabun • .. 

1125 150000 o 75 84 50 Odun • .. 
742 .50 3000 24 75 70 Kuru üzüm .. .. 
750 1000 75 56 Şeker .. " 1243 2500 49 75 93 25 Gaz yağı • .. 

Emlak ve eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 

Satılık ErnlAk 
Esas No. Mevkii ve <:insi Teminat miktan 

41 Beşiktaşta Hasanpaşa deresinde etrafı duvarla muhat 
ve iki kuyuyu havi takriben 2380 rn. m. bostan 360 

72 Üsküdarda Valdebağın<la ahır ve samanlığı müştemil, 
tahminen 167 dönüm arazi. 450 

Tafsilatı balada muharrer iıki parça arazi ilki peşin ve diger 
yedisi her sene ayni günde verilmek üzere sekiz taksitle ve pa
zarlrkla satılacaktır. Talip olanların ve fazla tafsilat almak isti
yenelrin kanunuevvelin 18 inci perşembe günü saat on altıya ka
dar şubemize müracaatları. 

Ta~lisiJe lnıunı Mü~irliğin~en: 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasında mevcut bulunan Kara

kiraz, kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapılı zarf usu

lile münakasaya kunulmuştur. Mezklır köprülerin ihalesi 28 kAnu

ııuevvel 930 tarihine müsadif salı günü saat 14 de icra kılınaca

~ndan taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzre Galatada rıh

tım caddesindeki idare! merkeziyeye müracaatları ve l!I! Ununu. 

evvel 930 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 16 ya kadar da 

teklif mektuplarının komisyona tevdi edilmesi ve mezkör saatten 
sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceP;i ilAn olunur. 

lstanbul ticaret mOdUrlUöUndan: 
Ekseriyet temin edilememesine mebni tehir olunan l lıt Yorgancı, 

döşemeci ve mobilyeciler esnafı ) cemiyetinin kon~rnsının akdi ve 
idare heyetinin intihabı 7· l 2·9SO pazar gün ti büyillı:: çarşı mekıep soka· 
ğındaki ceırıiyet merkezinde yapılacağı ve ıaat ondan on bire kad~r 

kongra halinde toplanı !arak on birden on ilçe kadar idare heyeti intihabı 
icra ve ıaat on dörtten on altıya k11iar Mısır çarşısında Celil efendinin 
dükklnında intihaba devam edileceği allkadarana llln olunur. 

Hiç beklanllmedlfil bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNGOI~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCi KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

50.000 Liradır 
il 

- Duvar Takvimi 

1 Resimli Ay matbaası T. L Şirkeıl 
193 laene•i için (Y avuz)zırhlımızın 
güzel resmlle mükemmel bir 

' 

"Duvar tak\'iıni.,,ncşretti. li'iatt 17,5 , 
1 \uruşrıır.'l'o~ta.n "'ı i:ır ı lrnzll:lt 'ıpıltr. 

Dr·HORHORUNi 
Frengi BelsoOukluöu 
Tedavlbınesl Beyojl;ll' Tokaıiıyın 

yanında Mektep sokak No. 35 Tel. 
3152 muayene her giln aabahtan 
akşamı kadar. 

1 

-----------· 
Trabzon ikinci 

postası 
( REŞITRAŞA ) vapuru 4 

kanunucvı·el perşemb~ ak~an° 

Galata rıhtımından lneboi· 
Samsun, Ünye, Fats:ı, Ordu, 

Giresun, Trab:mn, Rize Ho· 
pa'ya kalkacak Ye dônuşıc 
pazar, Rize, Of, Tnıbzo' 

Polathaııe, Circsun, vrd 1• 

Fatsa, Samsun, lrıcbolu'ya u~

rayacaktır. 

Mersin postası 
( KONYA ) ,·up·ı"a .5 kli· 

nunue\ ve! cum:ı ı Oda Galata 
rıhtımıntlnn Çanakka'c, lzmir. 

Küllıi..;, Bodrum, Rado<, Fet· 
hiye, Finike, Antalya, \l:liye, 

Mersin'e kalkacak ve dön!Jşte 

Taşucu Anamor, Kuşathsınada 
uğrayacaktır. 

Andifli, Kalkan Fcthiyc'dc 
aktarmadır. 

iz mir sür'at r>o-;ta ;ı 
(Gülcemal) vapuru 7 klnunu• 
evvel pazar 14,30 da Galat~ 

rıhtımından kalkar3k pazarte·· 

ubabı lzınlr'e varacak ve çar 

amba 14,30da lzmir'den kalk3 

rak perşembe sabahı gel ecekıll . 

Mudanya postaları 
idare Rıhtımından saat 9,;JO 

1 
da kalkarak Cuma, Çar:amL'·'ı 
Mudanya'ya , pazar ıı;üıılrrı 

Mudanyaya u~rayarak Geııı· 

liJte gider ve gelirler. t" 

Bursa Dokumacılık ve 
Trikotaj T. A. şlrke:I 
"lpeklf,, tlrket!nder: 

Bursa Üokuınacılık 'c l'rik 
Türk anonim şirk eti • lpckış • 
hlsiedırını esıı mıık11vclcn:ıme~ı i. 1 

47 ve 48 inol maJJelerine tcv ' 
klnunenel ayının 20 nci cıınur' " 
güntl sast 11 de fİrketin lstanlıL'Ja 
f, hanında 3 numeroda kain rn ,. 
kezinde levkalMe oluak i,tı:ıı' 

davet olunurlar. 
Ruznımci müzakerat: 

1 - Şirketin usulü d3irc:'ırtd"' 
teşekkülü için konun! bii.;unılc mu 
amolltın ifa e;lllıc !!;ine keslıı irtil l 
etmek. 

2 - Mıhmuc · Celal ile\ e[.ıı~i 
ile Ahmet Vefik Beyin meclİ•i id•

lk re azalıklannı taylnleriıı ı t ı•· 1 

etmek· 
S - Şirket esas mukaYelenaın·· 

sinin 39 uncu maddesi mucibince 
meclisi idare azalarına lıuzcır u~rt· 
tinin tayini. 

ın•· 4 - Şirket esas mukn' elen• 
·ı. c• ıinln 40 ıncı m ıddcsi mucı ıın 

ıneycuda iiAv:ıen Ji~er bir ::-ıurak 1 .P 
incihabı ve 46 ıncı ma:ldcsi rnucı· 
hince murakıpkrc t!creı tayini. 

5 - Şirketin uınL;run.u ted' 
memur olan müdlir1c··ı ve Lcrcth.: 

ni tayin için mccli i id31e\' · sel!· 
hlyeı itası. 

6 - Meclisi idare ar.olar"'" 
şirketle yapıbileccklori işler lınkktt· 
da e!l!S mukavelename;;İnİll .1:?;1 t.ın 

.\. t:C 
cil maddesine tevfikan m ıunı 
itaSL k 

7 - Bursa J)nkumacılık ı·ur 
anonim firketinin m1Clubat \'e ıiııı<" 
matını lpekiı şirketine de\'rcım'~ 
sureti\e Borsada dokumacılık şirk<'. 
tinin !pekiş şirketine iltihak eıın•5' 
haldı:ındaki vaki ohın bir tek lıfi 111

"' 

zakere etmek ,.e bu husıı! için Jlllr• 
sa Dokumacılık Türk anonim şir~ · 
tile teati olunacak mukavekn• 111 ' 

imzaya ve derpiş edilen mu ,11cl• , 
ı . . id•r< ifaya memur olacak ft'ICC ısı 

azalannı tayin eylemek. . 
Llakal 10 adi hisseye 'e; aınuıı> 

ht:\'l uz senetlere malik olup bu · 
. b 1 viı' umumiye içtimaınd• ıs a ı 

1 hissed• 
ıımek arzusunda bu unan it• 
lır yevmi içtimadan IAakal bir h• 

1 · · ·· kedn ııı•"' evvel hisse senet ennı ~ır 

kezine tevdi etmelidirl'.r. . ınc 
Hlıse sencdacı ttvdı edJ!diğ 1 

k ·••8rs dair bankalardan vaki obca . 1
• ·bl 

merkezi şirk ece tevdi edıl mış gı 
addU itibar edilecektir. 

~lecli•i id•'.:--

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata Tünel mertebanl soıcıı" 

Bo~O ehvence emlak bakımı 85 
protesto ve sel re ... Tel: O. O. 1 ~ 


