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' Dikkat! 
'1i' -·-d;~ llıyetin lıtanbulda abune kay 
>•kı., "'•ınur ettiği hiç bir kimse 
~~ r. Her hangi bir müeısise 
~ ' •ahsa vuku bulacak müraca
~\ ~ir sahtekarlık olduğuna der 
t~ı· ukınetmck ve o adamı polse 
!._ ı'"' etmek lazımdır. Bu husus
l<liı.:.~n~ul polis ve adliyesi ikaz 
~ .. h,-.tir. Muhterem halkı ve o
~li ~ularımızı bir daha ikazı fa. 
....... uuiıiiıilu~y~o~ru~z.İılmllli .... lllmıı 
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Bu takrir B. M. Meclisine tak 
dim oluncaktır. Kanun ıeklini 
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Rapor süratle bitirilecek., 
Bugün, bu gece 
de toplanılacak 
Ticaret müdllrlllğil . 
de kooperatifler ve 
şirketler hakkında 
bir rapor hazırladı. 

S.na11t, liman, ticareti 
hhrl11e ve ihracat ı,ıerl 

de buglln glJrllfllefflı. .. 

Oda Rıisl Nem/luaı Mithat llıy 

Geçen gece "Ünyon Fransez,. de Mülkiye mektebinin elli 
dördüncü senei devriyesi münasebetile talebe cemiyeti tarafın 
dan bir balo verilmişti. Resmimiz balonun terti he eti ile mek 

• 



Avrupa mektubu HARiCl HABERLER •• 
Asıl buhran ve tehlike 

işte buna derler! Fransada kabine buhranı l F ransada kabine buhranı 
... 

Nis'te beynelmilel ve muhteşem bir 
T uring sergisi hazırlanıyor .. 

Ayan Meclisi yeni kabine teşkilinde faal bir rol oynamak isteyor M. Barthou yeni kabineyi teşkil 
edebilecek mi ? 

Avnıpadaki buhran alıp yürüyor - Memur 
kafasından uzak kalan Ticaret 

Odası reisile dikkate şayan bir mülakat .. 

1 A vrupada 1 Ecnebi matbuah 

D 1 1 . d .. ki Hamiller 
ev et er şı~ 1 ı arasında 

muhalıf 
Nisin yansı oteldir demiştim ı iıliği iti himayesine almış, ser- •• lı Paris gazetelerinde ncşredi
Bu oteller her tarafa yayılmış gi komisyonunun ikinci reisliii ZUmreye ayrı yor len bir tebliğden anlqtldığma 

tır. 1924 den 1926 senesine ni Ticaret odası reiıi deruhte Bükreşten bildiriliyor:- Ro- göce Düyunu umumiye Frallliız 
kadar Fransız franklarnın ucuz o~~~tir. Ben ticaret ~ası r~isi manya başvekili_!i...; Mir"mcskı:ı hamillerin hukukunu müdafaa 
olduğundan Nisc dehşetli bir ec nı gonnek arzusunu gosterdım. gazetecilere va- komisyonu 28 tepiniunide top 
nebi ziyaretci akını olmuştu. Tayin edilen gün ve saatte Ti- ki ~anatında lanmış ve Düyunu umumiye 
Ziyaretcilerin en çoğu Ameri- caret ~~ı reisin~. geniş yazı- beynelmilel va meclisi tarafından ittihaz edilen 
kan ve İngiliz yahut Holtaıııdt hanesı örıunde, reısın parlak ze ziyetı hakkında tedbirlere vukuf peyda ettikten 
lı olduğu i1;in çok para dök- kalı gözleri, güler yüzlü çehresi fU mutaleattc; sonra şu mukarreratı ittihaz et-

• 1 d. karşısında bulunuyorum. Fran- bul 11·stı"r .· mü:; .er ı. ahal" . h uıunuştur. 
Bu p:ıra bolluğu Nis halkı- sanın cenup ısıne ma sus R -· Türkiye hüldimeti 13 ha-

na cok tatlı gelmiş, ve ibir çok tatlı şivesile sorduklarnnacevap Leh" omanya - ziran 928 tarihli ve mezkQr se-
l veren bu çok nazik ve ziyade ıs~n ara. nenın· ı k~nunuevveli tarihinde 

evleri köşkleri yeniden ote ve cevval adam bana söyliyordu: sındalı:i muahe- " 
'lt siyon haline koymuşla.rdL _ Türk matbuatının tanın- denin müddeti ki kanun ile tastik edilmiş olan 
Dükkanctlar ziyade alış veriş rnış bir muharririle görüştüğüm ı 9~ ı ın_artında mukavele mucibince 25 teşrini-
. :ıptıklanndan, ne fiat istesek için derecesiz memnunum. Bü- bıtecektir. Mua sanide tediye edilmesi laznn ge 
, erı} orlar diye hesap öl- tün cihanın iklimine ve güzel bedenin tecdidi len kuponu tediye etmemekle 
ıi5Ü'lÜ unutmuşlar ve bu hali havasına meclup olduğu Niste için iki hükil· mezkfir mukaveleyi bililtizam 
.ıima yürüyecek sanmışlardı; açrlacak sergi beynelmileldir; met arasında 'ihlal etntiştir; 

Uzayor! 
1 PARİS, 6 A.A. - Gazeteler ve mutlak muzaheret M. Barth0 

Barthou'nun M. Barthu'nun kabineyi teşkili nun mevkiini kuvvetl'!!lldirece~· 
ihtir.:>li•ıden teveccüh ve mem- tir. Buna rağmen mumailey~n~ M. 

muvaffakıyeti nuniy-tl; bahsediyor. Bununla vazifesi henüz bütün nczakett~I 
beraber, kabineyi teıtkil ve bil- muhafaza etmektedir, diyor. 

şüpheli görülüyor 'ıassa dahiliye nazırını intihap "Echo de Pıİris" ise şu sa~· 
Fransadaki kabine buhranı hususunda biiyük müşkilita uğ. ları yazıyor: "M. Barthu'ya go

her tarafta nazarı dikkati celbct• rayacağını tahmin ediyorlar. re M. Tardieu ve radikaller Iteıt 
"Joumal" gazetesi diyor ki: A- disine müşkilit çıkarmıyacak.l'· 
sıl büyük mesele dahiliye neza- nm vadetmişlerdir. M. Bartb~ 

• rcti meselesidir. Çünkü bu ma- muvaffak olmazsa, ağlebi ibtı· 
_l lı:am yakında vuku bulacak reisi mal M. Laval buhranı halletı1l~1 
lciimhur intihabatından ve yakm ğe çalışacaktır. "Petit Jouroal 
laşan umumi intihaptan dolayı diyor ki: M. Barthu'nun derııJı· 
fevkalide ehenuniyet kesbet- te ettiği vazifede muvaffak ol 
mektedir. M. Barthu, bu mevkii ması için ilk şart mutlaka bir ~ı 
mutedil bir radikala veya bir bi- ticeye varmakazimveiradesidtC 
tarafa tevdie razi olacak mıdrr? Bu şart M. Barhu'da azami de 
buhran henüz bitmemiştir. recede mevcut olduğu için mıı· 

"<Euvre" gazetesi M. Briand vaffakiyetini ümit etmeğe nı• 
. ın M. Barthu'ya vadettiği tam hal vardır. 

8 mr'i bu tatlı rüyanın sersem Bütün Avrupanın Turizmine ait müzakerata bas Moron••k• 2 - Mutalearı.ı sorulan pro-
. ~ine düşmüşlerdir. Mevsim olacaktır. Avrupada turizm için !anmamıştır. • fessör Çidel tarafından da be- ""4: 

'q<!aımş olduğu halde sade 0 mevcut olan seyahat müessese Beynelmilel münasebat nok- yan edildiği üzere Türk hükdme M. Barthou. 

Sovyet Rusya ile F aşisf 
ltalya arasında ..• 

. 
Italya -

' · uk lü'~ oteller değil, ufak !erinin yani imendüfer, vapur tasından bugun·· devletler arasın ti tarafından kısmen yatınlmış 
l d t nhadır . Fı"yatlar ı.nı· • d" · 1 b r "t d hil" d '- mekten geri kalmadı. Bir tar::i 'rt a e • • idarelerile Kaplıca ve teb ılı da iki zümre t""ekkül etmekte- 0 an para u şe aı a ın em•-

·n~ l·un· seler yok Dük -~ 'LI · ed"l tan buhranın uzun süreceg" inc;en ı.or, yr , ' · - ha':'a mevkilerinin iştirak. etme dir. Biri umumi harpten sonra- mı ere tevzı ı emez. 

Rusya münasebatı gittikçe •,a_p.:ılar eski yiiksek fiyatların- len arzu olunuyor; kezalık her ki muahedelerin tadil edilmesi- Komisyon ecnebi cemiyetler bahsedilirken, diğer taraftan M. 
la d nıyorlar, fakat bizim memleketin resmi veya nim res ni isteyenler diğeri de sulbü mü le müttehit olarak hükumetler Barthou'nun yeni kabineyi teş-
,p nlckette ayıpladıkları pa- • t · k1 ·· ı · g"de iste ' d" d "ddetli t_,.bbüsünü kile memur edildiğine dair ha- • "'l kt d" mı urızm up en ser ı dafaa edenlerdir nez ın e şı ·-s- herler gelry· or. Her halde anla- Samtml eşme e il• 
•• ık usulini tatbika başlamış dikleri şeyleri teşhir edebilecek Rusya'nın b~ zümrelerden takibe karar vermiş olup Tür-

; u .lır. Ben bu acaip hali Viya lerdir. ıvı;aksadınuz milletler a- birine iltihak etmesi ehemmiyet kiye'nin taahhütlerini ifa etme- şılan şudur ki M. Barthou ken- ' lzvesti g t • Ol ? 
1 , ·a <lahi gördüm; Meseli bir rasındakı rabıtaları ve temasla- li la kt F k t b .. kü digın-· i beyan ile kendisine kredi disine tevdi edilen bu vazifeyi 

1 
ya aze eSI ne yazty • 

, 'k" 1 .. d····· m~·lın fi . . k A o ca ır. a a ugun va- • 'f . . d·- ı· l l l Jı 
1'; ama gor ugum " - rı zıyadeleştırme , ve vrupa- . tt b .. 1 b" 1 k açabilecek malı müesseselerle ı a ıçın ıger azım ge en ere 1 MOSKOVA, 7 A.A.- İzves Barlin ile M. Litvinof arasın<: 
atmı çcıkyüksek bularak: nın bütün turizm teşekküllerini zıy~ e ~~ e ır mese epe az eşhasın nazarı dikkatini celbe görüşüyor. tiya gazetesi Sovyet Rusya ilelvukua gelen mülakat esnasu1r 
- Bıma göre çok pahalı. biribirjne tanıtarak her millete mu vte::'e b.r.. "kbal . . h karar vermiştir Fakat kabinenin şöyle böyle ltalya arasında mevcut siyasi pek doğru olarak anlaşılmış~ ı 
Dediğim zaman hep şu ceva mensup seyyahlara nerelerde '.1- 1;ll ır ıs!ı . .ıçın er Komisyon Duyunu umumiye bir surette teşkil edilse bile bu ve iktısadl münasebatm tabii söylenmiş olduğu veçhile :r.1 11 ' 

'Ji ahyoııdum: ve nasıl seyahat olunabilece- ~a~'i:ı~ır :a~. ı~~.ımal\ mev~~! meclisi ile mutabık olarak ha- kabinenin parlamentoda nasıl 1 surette devanı edip gitmesinin no mülakat gibi telakkiler aıı· 
- tskonto yaparız. .. ğini daha pratik surette göster- . egı ır. ~l~~ .. u nesı su u millerin menafiini gcrk Türkiye karşılanacağı meselesi vardır. J Rusya tle kapitalist memleket- ! cak sulhperver bir maske altı!l" 
- İskonto ile de pahalı du- mektedir ısteycn nesı ır. "nd k o nl · Partamentoyu memnun edecek ler arasında bir teşriki mesai te-

1 
da Rusyayi ve diğer bazı nıeııı, 

k S
. . 

5
· . f • • •. nezdı eve gere sma ı un- af 

·r; o kadar param yo : . . .. ızı~ ey!"1-se ~~ umumı mu Yunanlılar yeni gemiler peratorluğundan aynlımş ve ha- surette bir kabine teşkili acaba ' sisinin mümkün olduğuna dair leketleri tecrit etmeğe ve ~ 
- ~~..rar .Y?k; Ne venr~~nı~, d~ıye~ıne bıle murac.a~t. eyle- . la hisselerine dü n borcu ver- kolay olacak mıdır?... bir delil teşkil ettiği mütalea- uğratmağa çalışanların endışe-

mu soyleyınız. bakalım ışımı- dik. Tıcaret odası reısının ya- mı yapbrıyorlar? . lan diğ:d letler nez- Radikal sosyalistler meb'u- sında bulunuyor. Bu imkan Mi- 1 sini uyandırabilir. Rus· İtalyıJl 
·e l"elirmi?. nında geçirdiğim yirmi dakika- Atina, (Milliyet)- Yunan hlikQ- ;;~f ~d li surettee;eşebbilaat- san meclisinde ihmal edilemiye- lanoda M. Litvinof ile M. Gran- münasebırtmm şimdiye kada~ 

Ru bizim kalpakçılar başı İh lık zaman bende çok iyi intiba- meti İtalyan tezgihlarrna. elyCYm in; :~ hamill . h laı cek bir kuvvettir. Bunlar hükii- di ar~sında vuku bu~n mülakat o~duğu gibi ~undan sonra d~ T 
-arını pazarlık usulünün bir baş lar bıraktı; ben karşımda ta edilenlere be~er. ol~ ~ere llrl ta . eıın u • mete i tiraki kabul ederlerse mü ta muşahede ve teyı~ olunmuş- k.ı me~ıe.ke~ hayır ye ~ef ı 
:.a türlüsü idi. Ve bu Niste daha dünyanın iktisadi, maddi pra- destroyer daha sıparış etmııtır · k_w!,u müdafaaya devam edecek- hinı ş et' rd b" .,_,_ .. al J tur. Fransız matbuatıle Fransa- cm musaıt bır surette ınkişaf t 

d . . tır nezar •e en ır ı ....... ını - b ' 1 k 1 tb d. •· d · ku ıı· d l"IIC 'uvvetli yürüyor u. tik yeni düşüncelennı kavramış T fik R •• t •• B · . . . . ki di Hiikfun ya ta ı meme et er ma uatı ecegıne aır vve ı e ı ft 
'1:~~·ıa bir dükkan ipekli bir devlet memurlarına mahsus ev UŞ U ey Tebligde bundan sonra ha- ~ ıstıyece. er .r. . ~ l Milano müliikatı etrafında fev- rimiz vardır. İtalya sefiri . i 

! O\ un ;tkısına 30 lira mukabili köhne zihniyetten bütün bütün Ankarada milleri tefrik iç.~n bazı taraflarca ıştırak etmedıkle~ .~dırde,sag kalade gürültü yapmış ve mü- Uttolico dahi itimatnamesı.~ 
60 frank istediği halde 220 uzak kalmış kıymetli bir tica- • yapılan teşebbuslere karşı ken- tarafa mensup butun fırkaların lakatın hakiki mahiyet ve ma- M Kalinin'e verdiği sırada bOY 
·anga verdi. görülüyor ki, mal ret reisi bulmuştum. Ankara, 7 (A.A) - İhzarı dilerinin müteyakkız olmalan m~zahe~etile. b~r kabine te~kil il nasını tagyir için bir takım yan- le 'bir ümit izhar etmiştir. ~ııs· 
':ılu al!cı az. Otellerde odalar Başka memleketler hakkın- tahdidi teslihat konferansına iş söylenmektedir. edılmesı kabıldır. Fakat ~dıkal lış mülahazatta bulunmuşlar- lihane teşriki mesai etmek ıstı 

· :ıs, ~üşteri yok. Arz ve talep da sağlam malUmat sahibi idi. tirak eden Hariciye vekilimizT. sosyalistlerin, sol tarafın muha dır. Rusya ile diğer bazı mem- yen ve Sovyet emtiasını sat~ 
"~unu kendi~~ğin~e~ hülanü- Bizden bahsederken son sene- Rüştü ~~y ve ~ef~katindeki ze- Fransa - Felemenk lefe~ karşıs~d~. böyle bi~ kabi- leketler arasında vukua gelen alıp, buna mukabil buraya ı;ı r 
ci yapıyor; muşterıyı kaçırma !erdeki inkılabımızı gözden ka- vat bugun şchrimıze avdet eyle A) S nenın mevkiı guçleşecektır. mukarenetlerle istihdaf edilen mul esya ve l"akine ithal eı ~. 
ak ihtiyacında kalıyorlar, ve cırmamış olduğunu anladım. m şlerdir. Tevfik Rüştü B., is- LAHEY, 6 (Ai ·. h ke~b':t Dün gelen ve aşağıya derce- a-ayenin ancak cihan müsaleme memleketlere karşı Rusya '•8

11 ı itın çoğundan, hatta bazı za- •Memleketimizin turizm nokta- tasyonda vekiller, meb'uslar ve md ~t~kadlalr mde.se esı taraf ıdn a dilen telegraflardan anlaşılan tinin takviyesi olduğunu ispata pılarmı arkasına kadar ac;ık b 
k • h · d a ge,.·ı ' ·· ·· ··ı · h · · d b 1 k 1 aımı a a et tvam a m an M B th ' M T di 1 h t kt M D l d kt d ım arın cpsın en v z " - sındaıı heııuz goru memış ve ta !'e rımız e u unma ta o an se- 1 .

1 
k d F şey . ar ou nun . ar - as a ace yo ur. . anne un urma a ır. 

l B k t · ·ç·ndeki 1 , b"l ·lf. 1 f 1 b" .. ven en arar a: ranaanın ma- B . d' h . or ar. er~ e versı~ ı .ı ~ nınmamış o ma~ı .1ase ı c s~rgı ır er ve se aret er r>ıensu ını ı- 1• k" h dut üzeri d eu ve nan ın muza eretıne 
1 f tları kesılmış bon · · k ı· b" h t k 1 1 1 · · k'l · k" um ve mez ur u n e ·· ·•· · ·· · 33 k• • k d f :r ma ın .ıa .. .. - ıçın -ıymet 1 ır cep e eş 1 e- e ıarıcıye ve a etı er anı tara f t "th !at ve ihraca- muracaat ettıgını gostenyor. ışı azan ı 

arşe n:!v'ınden çok buyu~ ~a- de..:eğini .söyliyordu ve bunda fmdan istikbal edilmis ve asker, t~~~r:ite~r:ıs;s~ b~le her hangi Radikal sosyalistlerden bahse- • 
ızalar:_ var da buralarda uzun- cok l~a~l~ ıdı. • .. .. polis müferezeleri resmi selamı bir resim ve ya harç almak hu- dilmiyor. Yeni kabine teşkil e-
ve ugratı~mıyc;ır.. . K~tı.bı umurı:ı Mosy~ Aseo ifa eylemişlerdir. susunda Fransaam iddia ettiği dilirken ayan meclisinin tema- A h •ı .. -d ·ı k 
T y~tıolo.r.a gıttiım.daNazkık k~ b'.1na ışı .da.?a zı:ı:-ad~ tafsıl eyle Ziraat Bankası lıakkı tanımadıg beyaıt edil- yülleri de hesaba katılmaktadır. vrupaya ta Si e gon en ece ' 

, e<lı Vf'"ı'n tıyatro ar e sen- dı Sergı yuz ellı mılyon Fran- · · · ~ d · G · b" ku k b" · f"k ı tl 
- - d 1 1 . b du- . . .. ·ı Ankara 7 (Milliyet) - Ziraat ban ınekted1r. Isvıçıe ~· ransa a yetı emş ır temer z a ınesı ı - l } b • •• b k • t"h hı" l 
.. san :ı yl e erınl~arısı kfarmı sız franklık bırB~u~çe 1 e mey]- kası m•disi id'fe reisi Cevdet Rasu- sip ve ya imal edılip vergiye ve ri ileri sürülmesi az şayanı dik- a e elllll musa a a im 1 ant 'l 

ruyor: yanız po ıs va a dan alacaktır. ızım paramıza h" B 1 • .. dil Ş .. kr.. ·d • . 1 Iı · k d ""ld" B b .. ·· ··mh 1 ıı<• 
mıhakemeleri VP. cinayetleri oy on dört milyon lira demektir. r; m~l~s~n':i~::':ı:f~za rBa uşve;:.~ez;y:: ya harca tabı bu u?an

1 
ve svıç- .at ~gfı kır.! u, utu? cud. u- Ankara, 7 (A.A) - Muhtelif/ vekaleti hesabına da bir efe 

. · la N" . . . . . re tarafından vergı a ınan eşya- rıyetçı ır a arın temsıl e ılme_. ·1· • t b ı · d tah t h ·1 ··~kt eli 
1ıfan~ıyatro11esınema r ıs Fransakabınesındeturızm\/e retederekbankarunheyet~umumıye. . •. m. Fr .•. . . . . .. •t.ım~e.~ana şu ee~.n e -

1 
a sıegı ... ,.,. er. ..·· 

•.: yerlı halkın orta tabakası ta- ona mütaallık ticaret işlerile kararile vaziyet hakkında ızahat ver- } 1 vergıye tabı. tut • ~g~. dd ~nsa dı~ı ~1~ kab1_?enın ış_ gormekte sıllennı ıkmal etmek uzere ec- 1 Ask • f b "k lar .. dürliığllı 
rafından dolduruluyor. Ne tu- me ul bir de a n vekalet oldu mişlerdir. nın hak.kı olabıleı;egını ı ıa ~t ~uşkılata ugrayacagının nazarı nebi memleketlere gönderile- . en _a rı ~ .}~.u. i1'i vo 
h-f' Bizde Manakyan zamanı- _ ~g. . . d·"-Y "dd' tt Vergı·lerden hangı· mektedır. Halbukı, bu yolda bır dıkkatten uzak tutulmadığını cek talebeler için Maarif vekile makıne mühendısligı ıçın . ,.,, 

u • gu ıçın ışın .... acı ı sure e • hd" F 1815 d kd t ·· · kn" lik · · ü <- dı g,,.. nıcı mahut cinayetli piyeslerini, . k f r .. h kk k ta. ıt ı:_ansanın e a, e gostermektedır. ti tarafından yapılan müsabaka te ısyen ıçın ç e..,n 
8

• 

m~sela "İki fakir delikanlı,, ya ~:rJ~yo~X:.Y~~~ ';~a:sad~ }eri tetkik edildi? mış olduç-u ;ffiua~ede~e\ ahka~nı Herhalde şimdiki halde ma- da 33 efendi kazanmıştır. Bun- dermektedir. Müsabakayı kaıb~ 
hut "Zalim Roje., dramlarını bu istihsal ticaret ve sanayi hak- il n.ın .':a.~urı bır netıcesı 0 ar~k ıle lfim olan bir şey varsa buhran !ardan dördü tarih coğrafya, i- nanlar Ankara Hukuk me1't~ıfl 
1 " ia il5nlarda görüyorum. kmda ~k mühim ve çok kuvvet ~ara, ? (A.A) -~e.rg er rı suruleme:. Fransız malı ka- henüz kat'i bir surette halledil- kisi riyaziye, ikisi fizik kimya Ankara ve İstanbul nıuall1,, 

Bütün bu hale rağmen Nisin lihusu~i te ekküller ve birlikler tetkık komısyon~ mesaısı.ne de . nunları ahka~ının ~erbes~ r;ıın- miş olmadığıdır. ve ikisi tedrisat usullerini tah- mektepleri ve İstanbul, Gal•:C,. 
!ıe'ediyesi, Ti<:aret odası, Nis vardır ki ~unların hepsinden vam etmektedır .. Kom~sy~~~ takala.:a dahıl a~azı da~ı!~de PARİS 6 A A - M Dou sil için Maarif vekaleti tarafın- saray Sivas. İzmir. Edirne, ve 
sehrini tezyin teşebbüsleri ce- • .. 1 . h kk k musakkafat ve arazı vergılerı u de carı olması lazım geldıgı aşı • . · . · . · . • dan gönderilmektedir. İktısat bataş, Konya, Aak.ara eurs• . 
;niyeti son derece çalışmaktan yardım gorecek erı mu a. a zerindeki tetkikatınr ikmal et- kardır. Fransanın bu suretle is- rı:ır~u~,yenı ~abıneyı teşkil va- vekaleti hesabına dört ve adliye Senbenuva liselerile Darüşşef;. 
geri du~mıyor İki sene sonra bulunu:l'.or. . k . t mek üzeredir. Bu tetkikacın ik timale hakkı olduğu salahiye- zı esını. ayan azasından sabık ka Malatya Tarsus orta ı:rıe 
·ıcılmak üzere.çok büyu .. k mik- Sergıbt.etkık om1skyonb~I ab-:-. malini müteakıp, kazanç vergi- tin ancak sui istimali halinde b~şv~kıl M. Barthu'ya tevdi et- --~ te~leri ve a;keri san'at melctef 
• . . savvuru ır umum me tu ı e u . · b" k d ·h · · derme d" mı"-tır El. d k k · l .... ~ varta bir Touriste beynelmılel .. "han b b"ld" T sı kanunu tetkıkatına başlana- ır · ay ı ı tırazı yan e ı ~ · ıze sarayın an çı ar en gaze lerı me:ıunlarmdan bu un ... 
ser~isi hazırlıyorlar bu sergiye ~:·eben d:~~r~~~~~Mi~li;~ı/- caktır. lebilir. k"l ~· Bart~u, r:ni.;a~~e~ .~e!I tecilere şu beyanatta bulunmuş tadırlar. 
dünyanın tekmil şirketleri v• gaz~tesi namına işi daha yak;~ - İngı"lterede madenciler ki d~~usun ad .da abr lıeu nun tur: "Kabineyi teşkile başlama 

1 k ti · · t" k davet o- . . . en ısıne yar ım u unması- dan evvel M Doumer M Bou mem e e en ış ıra e 1 dan öğreniyorum bu sergı tasavvurunu dmledı- . . . . . · • · -
lunuyor. Serginin hazırlıklarını Sergi Nisin içlnde bir kısım ğim zaman Nis şehrile civan- LONDRA, 6 - (A.A) - ls- ~~ ıstemıştır. ~· Ta~dieu verdı- isson, M. Poincare, M. Tardieu 
N~s ~elediye reisi ve valisi i~e ve şehrin garp tarafında diğer nın iki ıene sonra ne kadar isti koçyalı maden işçileri Teşrini- gı cevapta: yem kabıneye meb'- ile M. Briand'ın fikirlerini sora
Nıs tıcaret odası deruhte etmış çok geniş kısunla 100 hektar yer fadeler temin eyliyeceğini dü- sanide ~lmak~~ <?ld~klarr ücret- us~n meclısm?e muzaheret su- cağım. Reisicümhura kat'i ceva 
tir-,r·· k T . kl .. b.. .. N" işgal edecektir. Garp tarafında şündüm. lerdke bır .

1 
dedgışhık:ı~ ~a)ılma- r~tıle :ahb ~t bır nhez~~eht deruhte bmı bugün vermiyeceğim. 

ur ur~n_g . u unun ıste ki krsım muhtelif memleketle- Seyahatleri ve milletlerin bi ~a şartı e e! a ışe aş ama- e ere .u. ranın a ı usus~-. 
bulunan vekılı Zıya Bey bu te- . pavyonlarile tezyin oluna- ribirlerine temaslarını takyit e- ga karar vennışlerdır. Bununla da kendısıne yardım edecegını PARİS, 6 A.A. - M. Barthu 
şebbüsü b~. a~lattığı zaman ~ktır. den eski usullerden dünya artık beraber, kömür ocaklarınd.~ 2 M. Barthu'ya temin etmiştir. M. Poincarc'yi ziyaret etmiştir. 
on derec~e buyuk ve çok etraflı Avrupa otelcilik alemi bu iş- kurtulmak istiyor ve her gün bi hafta z_~rfında ancak 11 gun 8 ~~ınunl~ ber~ber M. Tardieu, M. Briand, yeni kabinenin teşki 

ve fevkal~de muhteşem ola~ le alakadar bulunuyor; meşhur raz daha kurtuluyor. İktısadi saat m'!dd~tle çalışılaca~tır. cumhurıyetçılerden mürekkep li için kendisine billi.kaydr şart 
o!an sergı .hak~ında ~azla tafsı- "Kok,, seyahat ş.irketi, yataklı inkişafın ve cihan buhranına Hındııtanda tethiş ve daha geniş bir temerküz ka yardım edeceğini M. Barthu'ya 
lat almak ı~tedım: Tıcare~ °t· vagonlan şirketi yardımını va- mukavemetin çaresi bu yollar- ALLAHABAT, 6 A. A. - bincsi teşkil edilmesini isteyen vadetmiştir. 
f:ında, .s~rgı ko~~0;11:1 t~~ 1 deylemiştir. da olduğunu her taraf anlamış- Hintliler ittihadı kongresi reisi ayan meclisinin bu yoldaki rey M. Barthu, M. Poincare'ye 
umumısınden mu tatta ıse baışmla. Sergiye geleceklere en bü- tır. Bizde dahi bu hakikat ka- M. Villabhai Patel, tevkif edil- ve kararının nazarı itibare alın- de bir nezaret teklif etmiştir. M. 
O bana anlattı, an ı v .... d ·ık ··h· d · · b' · · p · ' b kl'f" ıhh. b 

1 - i!lliğine şaş- yük kolaylıklar yapılacak ve bul .,.un u ve ı. mu un a mı mıştır. masını, m.e usan meclısınde oıncare u te ı ı s ı se ep-
nı an hazır ıgm gen sergi zamanında otellerin fiat- lar atılıyor. Bu ışler mahdut me Amerikada haydutlar kuvvet ve nüfuzu hiçbir suretle terden dolayı kabul etmemiştir. 
tımS . tk'k k misyonunun ları arttırmamaıı önceden te- mur kafas!l~ görülüp anlaşıl~- ŞİKAGO, 6 A.A. - Quintat haleldar olmamış bulunan bir M. Taittinger'in riyasetinde 
k· ,~rgı te .1 

• ~ n bu zatın min olunacaktır. mıyacağı ıçın memurla:ın 1:8-b~ isminde bir ~ki bugün State ekseriyet mevcut bulunduğunun bulunan sosyalist milliyetçi 
t ·~rr'· ':'~~ğ~ ~ea Nis beledi- Serginin bir kitaphanesi ola o~acakları. k<ı;nun~an mılletimi- Bankaya girmiş ve 25 kadar me- da hesaba katılmasını, ayan cümhuriyetperverler grupu me-
e .1 Tı ~caret odası ve mahalli cak ve burada Avrupa turizmi zın as~m. ıhd~yac; arı .ond~~~-bcür mur ile müracaat sahibini revol meclisinin tayin ettiği istika- b'usan meclisindeki milliyetçi 

ve . .. ırk 1 · 1~ 1 rabcr ıktısa ı ve aan u,.~. 1 hd" cd k • k ·ı b' li ·nd 00 fırkaları ihtiva edecek geniş bir 
hükumet meclisi umumisı ve ne r;ı~ tea ı1~ ehse

1
r erın, p fan ~- memur yetiştinneg-e dahi çalış vindier. edtike ıt ere 0aş:-gr d a

1
ta m1etb~ e mk e .usan mec ds~ c; . k kk"T" .. 

bu .. t;·n matbuat tarafından be- rın ılan ve av a arın ve otog- k "h . da b 1 r ten sonra 5 ,000 o ar ye ır e serıyet mevcu ıyetının siyasi temer üz teşe u une mu 
v • l k ma 1 tıyacın u unuyoruz. k da b" k ka l"f d·ı . . k heret e•·neg-e hazır bulundu niınsenilen bu fikir vücut bul- rafların hepsı to anaca tır. a r ır ırara mı - te ı e ı mesını rt o mu tur. za u -

M. Rikof Moskovs' 
ya döndü 

Jl' 
Moskova, 6 (A.A) - ~i,{oı 

kof, mezuniyetini bitire17lı: i.Jle 
kovaya dönmil!I ve vazıfei 
başlamıştır. 

Mektepli/et l 
milsab11haıı 

83 ncil hafta başladı 
83 ncU bafta başıaıııı~tır· 

Gazetemizde çıkan babcrıer· 
den en mOhlaımlnl seçip co• 

'martesl alı:~amına kadar ıııtl· 
sabalı:a memarlutuna rııııd•· 
tiniz. Neticeler pazar ıf011 

edil • 
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Tasarruf • • 
ıçın her tarafta hummalı bir hazzrlzk basladı , haftası 

[ Villlgette j 

Muhakeme 
kararı 

Muhasebe müdürü ile iki 
lllümeyyizin muhakeme

sine karar verildi 

lkbsat ikramiye Halk bilgisi 1 Mahkemt!lerde 

Dağıtılan para geri lstanbulda bir kongre Şeker İşi 
Sarraflar Kanunlar 1 

Aylık sahiplerini 
aldatamayacaklar alınacak mı? toplanması muhtemel 

Hangi esasların teb- Haftası 
diline karar verildi? 

8
. h fta l k . 

ı .fi k .1 ır a mem e ebn 
Faiz bilhassa cüzdan cra ve 1 As anunu 1 e . ~ · Bu kongre beynelmilel 

h. l . . k d. ceza kanunu her tarafında Malıye musteşarı tedrısat olacaktır 
- ---

sa ıp erını ezme te ır . d I k.k t f .1 k vergisinden 
İstanbul vilayeti Dahiliye ve- üzerın e yapı an tet 1 a. kon erans Verı ece .. I al d' ? Halk bilgisi derneği İstanbul 

k 'l · .. d" d. - · b" t k Adliye vekaletinde mahkemeı 12 ,_,_ eld '--·la ___ .. la a ınan par ara ne ıyor · merkezi faaliyetine devam et-a ctıne gon er ıgı ır ez e- . . . . ııuwunuevv e - y ..... o n . 
rede husus\ ikraz ve istikraz temyız reıslerınden Fahrettın, yerli maDar hafta11 için llzıın gelen Defterdarlıkta, tednsat ver- mektedir. Dernek mahafilinde, 

Sonposta aleyhin e 
açılan dava 

Hayri B. yapılan neşriyat 
dolayısile 20.000 

D müe~seseleri hakkında nazarı müderris Beha, Kudretullah, bazırlıkl-:r _dün bitirilmi,tir. gisi tahsilatının ikramiyesi ola- İstaııbulda beynelmilel bir halk ahiliye Vekili dün . . . . .. K "'dd . • . s d t Bu millı tuarnaf ve İktisat hafta· ak d - tl 21 b" l" k f'k . dıkkatı celbetmıştır. Bu mues- onya mu eıumumısı a e - d . -~"--L .. (60 OOO) r agrt an ın ıranın tev- bilgisi kongresi toplama ı n Alpullu şeker fabrikasının ıs-
V aliyi ziyaret etti seselerden bazılarıfahiş.faizlerle tin, müfettişlerden Bekir Bey- ::ı:..:e1:'ı..."";7',j:.,::_";tir. ' zünde bazı yolsuzluklar olduğu etrafında kuvvetli bir cereyan !eri ve mazotla işliyen traktörle 
Vilayette defterdarlık muha zavallı fıkarayı ezmekte, bazda !erden müteşekkil komisyonda Bunların (24,000) i lıtanbulda, malil.mdur. · vardır. Şimdilik bir tasavvur ha rin intiıhabı etrafında yapilan 

ıebe müdürü Ahmet Beyle mü- rı da işi dolandırıcılığa dökmek Türk ceza kanunu üzerindeki J!!Ütebakia.i Anadolu" Tralryada tev Bu mesele hakkında maliye linde olan bu fikrin tatbik saha- neşriyat dolayısile Alpullu şe· 

lira tazminat isteyor 

ııı · · B tedirler. tetkikat ikmal edilmiştir. :ı.ı olBuna...ı.tırl L_; . •E da 1 müsteşarı Ali Rıza B. şu beya- sına sokulmasile gerek dahilde ket fabrikası müdiri Hayri Bey 
1 eyyızlerderı Raşit, Galıp ey- D hT kil . d... . u ......... y, .. a.n t• 
e.re evvelce maliye müfettişliği a ı ıye ve etı ve.r ti'.~ ce- Bu komısyon hem ceza, hem Tuarnaf et ve yem malı lı:ulluf" i- natta bulunmuştur: ve gerek ecnebilerde çok büyük tarafından Sonposta gazetesi a-
llrn tahkikatı üzerine işten el vapta, kanunda bu kabil muesse de ceza mahkemeleri usulü ka- berelerini muhtevidir. Relim levha- "- Tevzıat listesini getirt- ali.kauyandıracağı muhakkaktır leyhine açılan davanın dün .Sün 
Çektirilmişti. Aldığımız malQ- satın izin müddeti hakkında ah nununu tetkik etmektedir. Usu lan hallan nazarı dilı:lı:ıatini celbecle- tik. Gelen listede memurların i- Demek kongrenin esas hatla- cü cezada rüyetine başlandı. 
tıı • b kim mevcut olduğunu, intizamı 1ü cezaiyeyı· tetkik eden komis- celı: mahallere,. sinema, tiyatro bina- simleri konmamış Liste yekiin r'"· tesb, ı't ettikten sonra hükil- Sonpostıa mes'ul müdürü Se-ata göre Maliye vekaletı u • · ka"d l · k !arma, otoa>obil, tramvay ve Y-rlar · • ........ . R h · 

1 
· _._ 

ltıeınurların lüzumu muhakeme ammeye mu~ay~r ı e ~ı:ın a- yonun kanaati şu merkezdedir: la tunel gibi umumi ve kal·Mhlı: yer üzerinden yapılmış. Tetkik ic- metin müzaheretini istiyecektir. hm agıp ve mu arrır erın""'n 
Sıne karar vermis ve karar teb- n~wıik cdi:l~eny~~ınden ıhttbbarlen Usulü cezaiye esas itibarile I~ npur iıluıl~""':ıe. talik ~ilecek raııı ve karar alabilmek için lis- İstenilecek yardımın hükilmet M. Zekeriya Beyler vekilleri İr 
ı·- ' 1ı1ı..., ecegımuııarra uun h k k ·ı f d" h k tır Taıarrufc:emıylllinınyedimallar t · üf d t ·· fınd · tl "saf fanEıninBeylebirliktemahke 
Dıg olunmuştur. duğunu bildirmiş ve kanunun ku u u ııı_ııme ı e e~~ u u- Jçi~ ibar ettirdiji filim al larda eılmanın m rebilda. die::s~ gore y~- tared.al -~n mekınmndaunıye e 1.ı b' meye bizzat gelmişlerdi .. Hayri 

h '). k'l' . . • ri eti tarih. d ld .. unu aynı muvazen~ tutan bir lıafte müddetle rö teril...,.tir p sıru ır . vap ge r ı ecegı hak kuvvet ı ır B. namına vekilleri Sadettin .Pe 
a ı ıye ve ı ının zıyareti me Y,kr ~~:;v~daree 1f: yüksek esaıılan cami bir usulü Yerli maıı.r buı.: ... .ıa her ~ün gelmez tevziatrn kanun ve tali- kanaat vardır. 't C det z··h.,, B 

1 
ıha 

D h·1· k·ı· ş··k ·· K esııcs ı az ve ı.,,., • hak d" T tk"k · d ·ı ·m ----• ,._._ da d · · d 1 lm H · · · d •· p1 rı • ev ve u '" ey er • 
h a ı ıye ve ı ı u ru aya inin sıkı bir kontrola ve temi- mu eme ır. e ı at netice- ra. yo ı e nu • te......., ve _.... mat aıresın e yapı ıp yapı a- alk bılgısı emegı, to a- bul la dı 
"ey d .. V r M h. dd" B . r . d b . 1 t dair konf•analar verileceldlr Bu d • nl ıl ktrr h lk b'I . . alz . . zır unuyor r . . • un a ı u ı ın eyı nat akçesine raptı ve bu mües- sın e u prensıp er amamen k nf alan Ka N . Mülki ıgı a aş aca . nan a ı glSı m emesının , • . B . h d 
ııyaret etmiştir. seselere mühlet verilmesi bildi- muhafaza edilecek fakat belki .:.,..:nmüdürii ~": .. .n":".Lıı....:.: ,!~ Maamafih esas mesele Dev- ve bunlar üzerinde yapılan tet- ~~eli Hakynd eyBın şda 8_~.~ 

ır na taıı mecmua rilmiştir. tl t~ errua .a telm asba en ~he mluş t.:s M ünır, babanlu.. dirBelı:tbaörii_~d~t, e ğıfu.~sınrihn' e ~ınb. ı e adnb.aşı al- ı erınk'f"neşrlı ıçdiıı_ı_~Y. ı ~~uk- olan neşriyat dolayısile Sonpos B. ı f ' k f ·· t ed ·· kü · ,. ~-. 1 t t f · · ·ı 1 1 k"kl · · · · 1 k 1 va ıstıdası o un u. un a v...., 
k· Bu emir üzer'İne vilayet stan atı mucıp o an zı cı et er ta . ırrı.. m~ mr ur aeu ·~. ca ıçın tıyatı ır te ır o - anın a ı geme gını gocere . 

1 
.. d. . . 

.. . çı arnayor bulda mevcut bu nevi müessese dil ve ıslah edilecektir. Numı. ~;;:'· T= :W~ lı:ibbı mak üzere de defterdarlıklara e- her sene demeğin kurulduğu ~~ 7e~ ~ mu ır.:a,e ımtı;: ::O 
rıı,c~ızin için.: ismindedk~1 .ha_ftaElık leri tesbit edecektir. Komisyon ceza kanunu üze- l:":i:mn. ıa:...ittir . ey "'"" verme mir verdik. Bu yüzde birler, son tarihte çıkarılmak üzere "Halk ıp4e8r2ı~ .cmezaııddenleurnı·nune tevfi . 

... uanın ıntışarı mene ı mıştır. v B l f .1 hA A b' . d ki kik "kmal . tebl"ğ k d . d"l . k . . . • ,, .
1 

b" ve ıncı 
;;iki gün tevkif edilen Yarın gazete- u surete te ecı er: ~tta ır nn. e tet .a~ ı etmiş Ti~ odaaı y~ ~llar~ ~- . ı e a ar tevzı e ı mıyece - bılgısı ~ıl~ıgı ı·•ıvanı e. ı~ mec kan tecziyeleri ve kendilerin· 
a lll•sul müdürü Süleyman Tevfik kısım sarraflar sıkı bır ınzibat ve ıcap eden layıhayı hazırlamlf ":" ~- l~vhalan •ÇUt ı~nmızde; tır. mua tesısıne karar vermıştır. Bu den 

20 
bin lira tazminat alınma 

•l~u~u mec~~a.nın ~a mes'ul müdürü ve takip altında bulundurula- tır. Layiha Adliye vekilinin hu- : ~~,.:~~=:z; .. ;:;! Matbuat, krsmen tahkikattan mecmuada Türk halk bilgisinin sı talep ediliyordu. 
:,1 ;;,_u •çın Sız~r;, •_çın.: çı':,".mıyac~~ caklardır. zuru ile bir defa daha tetkikten c!:l.. Y P go bahsetmektedirler. Ortada tah- her şubesine ait orijinal tetkik- Maznunların vekaletini der 
"': .. ecm".a mu urıyetıne ır mes u Bu husus hakkında muharri- k · " • h Ba · · • 1 k'k t im I • tt• 1 l ·· f "k · · • ·•dur tayın edilinceye kadar çıkamı . . . • geçece tır. Mu terem. ~~~'1111;2' ımet ~ a yapı as nı ıcap e ıren ere mute ern surette neşn hte eden İrfan Emın Bey, da-
~•caKı teblig" edilmiştir rımız bır zatteıı şu ı:ı:ahatı al- Ceza kanununun noksanları- Pata Hazretlenle Buyuk Millet Mec· bır mesele yoktur. kabı"l olrnıyan ve bir kül teşkil · "d 1.. tevf"L--- · r · R · · Kazını p H tı.,.; · va ıstı asının usu une ı-...u 

--.. ~ mıştır: .k. d nın mühim bir kısmı evvelce ma ~sı __ '!"'. ıh d Mia~ ... llı:aztre rutn Para, kayıtla alınmıştır. Def eden malzeme, bütün dünyada tanzim edilmedig",ini ileri ııüre-y d _ Bu mesele ı ı nokta an , l nya ..... en • un a nı ısat ve a- d . dı B .. b .
1 

.. . . . . . 
arın avası .. d"l b"l" B. · · · 1 !um bu unmıyordu. aarruf cemiyetinin iltto .. t haftaaı (12 ter e yen var r. u ıtı ar ı e Turk halk bılgısıne daır yapı- rek ceza usu\li muhakemclen 

mutalea e 1 e ı ır. ırıncısı ya B h Adli kal ti t ı kan ı ) · · ·· d · olsa ol b · hakk d t tk"k l k"kl · h .. l. la · · d 

A.. Oruç Beye muhbirlik ~~ ~f.X:~nfa~a:~1::~st;i:.3~~~ 11.: m~~~rü >fı; ~~ 1ı:C.fF.- [:-~r;:ı~~~~~~ ıı:t~:~=~~ yap~:e~~ u: dı:t e e ı t:ı~;~~n ~:·~.1~~~k~:~~~~~~~- ::~~~;u~;;~ğ:i~~ı:ı~~:u! 
Y<lpan adam bırakıldı nı ikraz ederek muamele yapar "and .t~ım" :,"'.~§ 0 anı· ır muhtelif mahallerine aamanmı rica . hı sal ıhvekke dere geç- v_e ~r ıye. e tıı· ah 1 g1ıııı aa- vacı _vekbiıl.lerı un

1 
~. ıt1~~~:ı: etti er 

Y · · ı · · · lar bunl r n ı·ntı·zamı a"meye ogru ve Y~"'9 cetve 1 mec ve bilnaile teyidi hürmet eyleriz.~ mıyen esap ar a m a mev- lıyetıne miıtea ık aber er bu- ve egcr r usu suz ""' varsa aruı gazctesının zmıt valıaı Et· a ı l' "lm" · T kik k · • hah 1 b"t• ş· d" h · d" k d h" b" ·n· ' rcı n. hakkındaki neşriyatı üzerine mugayir bir halleri vaki olamaz ıııe ven ışt.ır. ~t omıs~o Türiı::i'if;?'d..,, . zu s o a ı ır. . lu~caktır. ım ıden azırl~- ş~m ıye ~ ar ıç ır ı raz !": 
~•,hır gazete sahibi ve müdiri mesu çünkü eşhastan kendileri ala- nu bu cetvelı gen alarak yem- . l.ı~l "!lı:.ocaiı bu ıene 12 hı· İstenen cetvel gelır gelmez maga başlanan mecmua asgan 

1

. kı olmadıgmda.n mazn1;111 yekili 
~nun tevkif edilerek berayi muhakc cakh bir vaziyettedirler den tetkik etmektedir. nnMillcı. lı:iTnun taribf hafınde yapıla~;tan kanun ve nizam harici bir tevzi on beş forma ola<:ak ve ilk cildi tarafından vakı olan ıddıanm 
..... İ>ınit ". d rild'kl . l' • . "fl" ı aaarru tauıua vau yu .. ··ı·· l' 1 . 1 d • .. lediler dur. · ' "'

0
" e 

1 
crı ma um- İkinci kısım ise: İkraz ve is- Komısyonda icra ve ı as ka- ta iıtiralı: etmeye karar vermİftir. g?ru ~rse azımge en muamele ı teşrinisani 931 de intişar ede-

1 
varıt o ma ıgını SO>; • 

u'--k · b ı · · ı· ı tikraz muamelatlle meşgul olan nununun da tetkikatı ikmal edil Halkı yerli mallara teı•i'< için Oc•lı: bıttabı yapılacaktır. cektir Maznunlardan Alı Ekrem Be 
UJ cmenın aş aması ıçın azım al b. .. d . . · bl · lm k Ü ~:ıe.n ınunm•le devam etmektedir. Bu tardır ki, bunlar bazı kimselerin miştir. Hukuk usulü muhakeme •. onunda ır hafta .. mud. etle -.era- Bu ıtıb~rla Defterdar hak- Dernek birkaç güne kadar, yete ıg'.1t yapı. a zere mu-

tadı. ~" ait sayiaı Yarın gazetesine parasını işleteceğim diye mu- leri kanununun tetkikatı sonla- ~m yap4:ha~tır.M~d=• A;;ı•z;,:;e kında tahkıkat yapılmasr mev- Gaziayintap ve havalisine ait hakemcnın lS ka. evve~ ~e 
rıı~dı ımza.iJp bildiren M~hir E~. ~z- kannen bir faiz mukabilinde a- nna doğru yaklaşmıştır. Şimdi- z·\~ Be ı"İı N 

11 
• N · B us ta~ zuubahs değildir. Esası mesele kitabiyatı neşredecektir. Bu ki- siye talikine karar verıldı. 

•tte kefalete rapten tahlıye edılmıt- . . . u tu 1 er e azını un ey M ı· D 'li • · Hil ı· •ft• d 
tır Bunun ü .. rinc Süleyman Tevfik lırlar ve ıkraz muamelesım ya- ye. ka?~ 90 kadar madde tadil rafmdu bu mevz~ üzerinde lı:onfe- a ıye ve .. ahı ye ve~letlen tapta Gaziayintabm ev ve köy e 1 1 as av ası 
•e Arif Oruç Beyler de İzmit mahke parlar. . . . edilmiştir. ranalar verlleeelı:tir. Her konfo;rana- arasında fıkır farkından ıbaret- teşkilatr, köy hayatındaki başlı- Kağıt ticaretile m~iul ilı.eo 
~•sin• müracaatla tahliye talebinde Bunların ekserısının şahsı Tetkikata giren kanunların d~n ~t~ka m~canen .ıa"Öerna tir. Tefsir yapılır yapılmaz ona ca san'at ve meşgaleler halk iflaslarına karar verilen Aroıı 
, UIL:ımuşl~rdır._!fenüz bu talebe ce- paralan yoktur. Ahalinin para- birçok yerlerindeki kelime ve !'0 '

1
b. al tir. ~~ru _za::ıan tahca; göre hareket edilecektir." teknig"i vesaiti nakliye' aile ve Kohen ve Hay•m '?';l-zof Ef. •p verılmış degıldır. . l k• ık .. .. . . ııı~ ır s onu y......, mauanna .,. , , v ,,_. v 

Diger ta"aftan, Yarın gazetesinin s~le muamele rapar ar 1
• s 1 tercume hataları duzeltılmış. edıl~celı: ve -.yalar ~llı:a ıöı~erdlle- kabile, cemiyet hayatı ve halkın isimlerinde iki ııerik aleyhinde 1

lnüt maarifine eit •ski bazı neıriyatı hır kontrola tabı olmalan lA- halihazır Adliye teşkilatına ve c~kbr. Eıyaaıru. tet!ı?," etmek 11tey;en Telefon '• edebi mahsulatı, muhtelif akide ağırcezada bir hileli iflas dava-
~"nasebetile mezkılr gazete aleyhine zım~~r. . memleketin vaziyetine uygun ttcarlann Ocaıa muracaatlan nca ve hurafeler, esnaf teşkil.itı, ve sı açılmıttır. Davayı açan Dani 

•r dan daha açılmıştır Dıger bır krsım sarraflar var- 1 b. d"l · • 0 unur. . " . h ·uüd· 
_ ___ ._• d . bun! k · lm k esas ar tes ıt e ı mış, umumı Yerli eıyanın naaıl yapıldıftnı göı Ne zam~n otomatı'k saıre vardır.Bundan başka sıh- yel Ef. isminde bır şa ıstır.aa 

Z 1 ır kı ar omısyon a a h··k·· 1 1 1 · ·1 · · fil" 1 · · _ .. · 1 h · · · kili d'" d t itı at maaş arı binası . . 'h b t h:ber lur u um ere, taze eştın mıştır. teren mı en nra proı.,,.11yon arı hat ve ölüm hakkında alk ıtı- deı ve un avasmı eşr e--
ıçın es a 

1 maaşa a re . 
0 

Bütün tetkikatın ikmalinden olan tüccarlann Ocak sinemaaında olacak ? katlan" isminde bir kitap daha derek, iflasın hileli olduğucuı, Zat maaşları binasının tamir lar. Bunlar çok kAr temın eder- Adr kT . . ti göıterilmelı: üzere göndermeleri rica f h li f 
edilmekte ~lduğu ve geçen yağ ler. Asıl kontrola tabi olmaları sonra .. 1~.e v~ 1• m.ın rıyase olunur.'' Telefon şirketi otomatik te- neşrolunacaktır. şeriklerden Filozo W1 a trar 
lııtırda sıva badanalarının da bo h'tta menedilmeleri lazım altında buyuk hır ıçtıma yapıla- - - • lefon için bundan bir müddet da bulunduğunu söyledi. 

ve a k "h ' k 1 ·ı k M J k f Maznun Aron Ef. kendisnin ıj~Uldug· unu yazmıştık, Haber al- gelenler bunlardır. ca ve nı aı arar ar ven ecek- p b • f evvel yeniden bazı levazım si- ese e yo • 
fl f B d h rlanaca apaSJll USeSJ hiç bir suretle hile yapmadtğı· 1i:ımıza göre mezkur binada Maaşatmı sarra ara kırdıran .ır.. un an so!"ra azı . • pariş etmişti. Bu levazım gel- .dd" 

1 h 1 1 ked 1 k nı, malları kaçırmadığını ı ıa Yangın tesisatı olmadığı gibi !ara gelince: Bunlar kendi arzu aYl a ar mec ıse sev ı ece - miştir. Şirketin şimdiye kadar E l 
sruua yoktur. Dairenin her tara- larile ve mühim ihtiyaçları za- tir. Nikolos Ef. nihayet yeni abonelerine otomatik tesi- Maarif mini yapı an etti. . d . 

- B 1 d1. b k · b • t k · d' Mahkeme, buna aıt oeyen 1 bakımsızlık içindedir. Henüz manında aza çog"a bakmıyarak un ar •m aş a yenı ve u- beraet ettı· satı havi olarak koydug·u maki- neşrıyatı e zıp e ıyor lb. k 
t · ticaret mahkemesinden ce ı :a k~ınır edilmekte bulunan mez- maaşlarını vaktinden evvel sar- günkü mevzuatı kanuruyeye uy nelerin adedi iki yüze yaklaş- Gazetenin biri ecnebi mek- rarile muhakemeyl 26 ka. sani· 

Ur binanın noksanlarını ik- raflara kırdırırlar. gun bir teşkili muhakim kanu- mıştır. Şirket bir taraftan yeni teplere muallim tayini hususun · 
~al için keyfiyetin nazarı dik- Sahibi maaş ise bu gibi sar- nu hazırlanacaktır. Anna'nın alnından abonelerin otomatik tesisat yap da bazı yolsuzluklar olduğunu ye talik ettı. 
ate a ırıması icap etmektedir. raflara gitmeğe mecburdur. Sinemacılar memnun alınan busede makta devam etmekle beraber iddia ediyordu. Şayanı dikkat bir dava 

120 K ·· fte yed il Çünkü elindeki maaş cüzdanile • • k eskileri de tebdile başlayacak ve Maarif emini Muzaffer B. bu Darülfünun müderrislerin-
0 ··· • hiç bir müessese kendine para Eski belediye zabıtası kanu- suınıyet yo muş... d M rh· dd" Adli B N ti' 

. Diin Beyazıt lokantalarının ikraz etmez. nuna nazaran sinema ve tiyatro bir sene sonra her tarafta tesi- neşriyatı tekzip ederek <lemis- en U& ı ı ın ey o 
hırinde çok yemekle maruf olan Bir mütekaidin sözü J lar saat 23,S ta kapanmak mec sat ikmal edilmiş olacaktır. tir ki: " 1 dam dö Si yon müessesesi aley· 
A.j f · d · _ Alman mektebinde Türk- ı hine 27. b.in 1.iralık. bir da. va aç.-
b.' eı Ti.mu. r E. endi . ism. ın e Sarraflar la muamelesi olan b_uriyetınde idi. Yeni harf inkı- M··· 

1
,h dd Ad 

1 
B k 

1 b d 1 J?O - T 1 f ) · 1 ld ? çe 11ocası olan Sabahattin Be-!. . ........ ı. ın 1 eyın erı-ı. .~ 7.- t . ır ı c ıa netıcesı - . mu··tekait bir memur.da diyor ki: labından s.~m.ra. yazıl.ar süratle o ar a are en nası ö il. Ü H b k 
" 0 f b kk k k · yin istifa etmesi üzerine yerine mesı ~ıt anım. u me tepte te, ır. o a e me 50 porsı _Ben üç ayda bır 67 lira ma kunamadıgı ıçın talimatnamede Burgazda sog"uklar tahtessı- t 1 bed Cimnastıkhanede ye 
>o 1 k b k IS dig' er bir ecnebi mektepte mual- a e 1~: • • lıa ~ u k ır teıı~er.e ~~ arna,T. aş almaktayım. Ba :an acil bir tadilat yapılmış, bu müessesele fır 8 _ 9 dereceyi bulmuştur.Ha- r l'k t kt 

1 
H"k t B re düş.muş ve zemın taş oldu-

'!!~ ~__:f sııd~ç.mışdtı.r.. d eh°! b" ı- vaziyette kaldığım zaman sar- re saat 24 de kadar müsaade e- valar sislidir. Elle tutulacak gi- ım 1 . e .~e e 0 an ı me. · ğundan ayağından yaralanmış-
~. r 1': e~ 1 

Ken ~~ı.n. e .. ıç ı.r rafa müracaat ediyorum. Bana dilmişti. Halbuki talimatname b; • .~sif olan bu sis birçok tarla ke!'1~ 1 ~uracatına ve. kanunı ş~- ur. Tedavisi için burada epey 
ti;ırlık hıssetmec ı~ını soyle~ış bu paradan 2010 kuru~. faiz ~e~ yeni harflerle tekrar basılırken r -inin ölümline sebep ol- ra~tı ~aı~ ol!flasına bınaen tayın j uğraşıltnlf, nihayet Almany:ıya 

· sap ettikten sonra ~utebakısı bu tadilat her nasılsa unutuldu· edılınış~ı~. ilk mekt~~te hoca gönderilmek lazım gelmiştir. 
Yoklamalara başlandı! 47 liras.ını vermektedır. Ve ben ğu icin dün belediye bir tamiır. olmak ıçın orta tahsılr ve orta Musllhiddin Adil Bey zemini 
Lise ve ortamekteplerde bi- ikinci bir ayda 40 lir~ ~sti~:u Ct le b~ hususu sinema ve tiyatro- Para bekleniyor mektepte hocalık edebilmek için yumuşak olması rn.zım'.gelen bu 

tinci yoklamalara bu hafta için- mek istersem buna rkıncı uç _ay lara bildirmiştir. Bundan ııoar.rıı Mubadele cemiyetindeki talı Ali tahsili bitirme~ şarttır. mahalden dolayı vukua gelen 
de başlanmıştır. Yoklamalar 10 lık yani al.tı. ay~ık_ m~amelesı ~- sinema ve tiyatrolar saat 24 de i..:c'<i kıymet komi!'"yrı.: unda para Hikmet B. ise Ali mektep kaza için mektebin şahsiyeti 
!:ün devam edecektir. fa ederek ıkı mısh faız mukabı- kadar açık bulunabilecektir n1.1 tevzii için er-·.r iıekleniyor. mezunudur. Bidayette tali kıs- maneviyesinden 27 bin Hra ma-

H ? ~inde l?a~~. ikra~ ~tme~e ~l~u- yeni lıuduf ar · Emrin bugünlerc.e g• mesi muh sımlarda ırıiinhal olmadığı için nevi zarar istemektedir. 
ititler hangi ırktan. gum gi.bı uç ay ıçın S lıra ıstık- temeldir. iptida\ sınıflara muallim tayin 

k · d"ğ" b Kaza ve nahi..,.. hudutlarınır Tı'caret borsasında Orta Anadoludan çıkartlan raz etme ıste ı ım zall'\j.n u- J- edilmiş ve münhal zuhur edince 
li
1 

i~ıtlere ait birçok kafa iskelet na üç aylık faizi olan ISO kuruş tadili hakındaki raporu tetkt Seyya:li.ı 1 ~hberi tali sınıfa tayin olunmu tur. Ticaret borsaaı meclisi dün 
.eıı. üzerindeki tetkikat ahiren ilavesile benden 6SO kuruş mu- etmekte olan şehir mecliııi mül- J Seyyahin cemiyeti şehrimi- Kanuni hakkl olmadan tayin toplanarak 1931 bütçesini ha-
ıktnal edilmişir. Tetkikat çok kabilinde bir senet almaktadır. kiye ve kavanin encümeni her Beratı tdtn Papaş E/. ze gelen seyyahlara kolaylık edilmiş muall'.m yoktur." 

1 
zırlamıttır. 

Şayanı dikkat neticeler vermiş- Haber aldığımıza göre ikraz kazadan iki azanın iştirakile iç- Fener papaslarından Nikolos o~ak üzer.e büyük ~ir rehber -
tir. ve istikraz muamelatile meşğul timalarma devam etmektedir. Ef. nin Anna isminde bir kıza vucude getırmektedir. Rehber 
f :Su tetkikatla meşgul olan tıp olan sarraflar bir komiserliğe Encümen, salı günü akşamına pederane bazı nasihatlerde bulu şehrimizi~ bü~ün abidat ve asa
~kültesi Türk antropoloji ensti raptedileceği cihetle defterdar- kadar mesaisini bitirerek IJu hu- nurken ansızın eğilip öptüğü id nnı renklı resımlerle göstere

tusü şefi doktor Şevket Aziz B. hk maliye şubelerine gönderdi- sustaki mazbatayı hey'eti umu- dia edilerek papas Ef. aleyhin- cektir. Bundan başka mufassal 
~~ticeyi yakında Darülfünunda ği bir tezkerede bu gibi işlerle miyeye sevkedecek ve Çarşam- de bir sarkıntılık davası açılmış haritalar da rehbere ilave olun 
ır konferans vererek izah ede- meşğul olan sarrafların birer lis ba günkü içtimada müzakeresi tı. Hayli zamandanberi devam muştur. 

tektir. Hititlilerin hangi ırktan tesiai istemilıtir. yapılacaktır. Kahtane köyü e- eden bu dava dün son safhasına ----~---~~---
Old · halisinin müracaatı üzerine en- 1 · f d' · Ugu bu tetkikat neticesinde ) ge mış ve papas e en ının mu- mektup göndermiş olmasından 0

'1laşılmıştır. Dersiamların ay ığı cümence yapılan tetkikat neti- hakeme neticesinde beraetine ileri geliyordu. Mahkeme bu 
Ekmek narhı Dersiam maaşlarının itası cesinde bu köyün şehir hududu karar verilmiştir. ibaredeTiirklüğü tahkir mahiye 

hakkındaki karar maliye vekale haricinde bırakılarak köy kanu- Verilen karardan anlaşıldığı- ti görmcınistir. Sarkıntılığa ge
tinden divanı muhasebata gön- nu tatbik edilmesine karar veril na göre papas Ef. hem türklüğü lince Anııaııın paı>azın elini öp
derildiğini Ankaradan aldığı- diği gibi hemen hemen bütün tahkir etmek, hem de Annaya mesine mukabil , onun da eğilip 
mız malfunata atfen yazmıştık. kaza ve nahiye hudutlarında da sarkıntılıkta bulunmaklaıtiham kendisini alnından öpmesi ruha 
Bu hususta yaptığımız tahkika- esaslı tadiller yapılmıştır. Ra- ediyordu. Türklüğü tahkir iddi- ni vazifesi itl-ıiarile bir suiniyete 

,, Narh komisyonu dün topla
b arak bu haftanın fiatlerini tes-
1 •t etti. Ekmek dokuz kuruşta 
~llka ve fırancalaya yirmi para 
ç atnrnolunarak on dört kuruşa 
fı~arıldı, Yeni narh yarindan i-
1 ap '1 ·~·: ·•· "lunacaktır. 

ta göre dersiamlar hakkında he porun hey' et umumiyedeki mü- ası papasın Annaya imzası al- hamledilemiyeceğinden papas Cuma gü11ka spor k011greıinde forınıil tıey tli11t i~tıhap o/11nan zrvat dil' 
nüz müftiliğe bir tebliğ yok- nakaşasının oldukça hararetli tında "bazı kızlar varki Türkler efendi hakkındaki iddia varit akşam ilk fçtlmalarını akdeltiltr ve lstanbul judlıoluna arız otan 
tur geçeceği tahmin edilmektedir. !e düşüp kalkıyorlar., ibareli bir görülmemiştir. durR'lınl11/!11n iza/tsi için ilk ttdbir/ıri almuya ba,tadı'Br. 
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.1um ıımıle.\i "ıf!i!!igel'' tir 

8 K. 1•,VVEL 1 <>30 

Mt'ktepliler müsabakası :' 
llH•Hllll91fflo HflllHl.._.. ........... HMMtMIOl .. MlllllllfllNlllHtl 

Mussolini ve Türkiye 
Hava Havadisleri 

Lodra 7 K. E. - Yüz
başı BARDEL tarafından 

82 inci hata ikınciligini Çem- ld2t e olunan YIRTICI 
bcrlitas M. O. M. son sınıf ta- KUŞ ismindeki avcı tay-, 
lebesiııden l 18 Ahmet kaelri yareai yakında ,ehrimi-

iJ ılEHANI:: - Ankaı·a cadde•i B. kazanmıstır. Yazısı şuelur. 
'" ıoo Telgraf adresi: Milliyet, Is. Musolini ve Türkiye ze gelecektir.Harbi UITIU· 

82 inci haftanın en mühim mide bir çok dUtman 
haberi, Hariciye Vekilimizin Cc ' . t; l"'!kdi rr1en sonra izdivaç tayyareleri dUyUrmu, 
Roma ve Sofya'ya vukubulan olan bu ktymetll tayyl"-
ziyareti ve bilhassa M. Muso- Herkes _ona gıpta ediyordu:j ie .~ian bu adam!ar ellerine es- recinin bizzat imal 
!ini ile Türk meb'us gazeteci- - En guzel !,adınla C\'lenc ı '' ıı:.rer tabar,~a ıle haydutlııg;a 1 ld .ıro b ta y 

Telefon nun\ar.Jarı: 

1 •l•:"hul 39 , 3912, 3913 

AJJONE ÜCRETLERi 

S«:1.I ı'cı.t 
Hu ak,am 

ıyı ELEK SINEMASIND l\ 
Irat cdileL:e\.. 'c 

VILLY FRITSCH'in DiT A PARLO 

<füln 

ı\ hirl kt~ [C01'·İI etıı~t 

KiRiK KALP 
\·e ~arkılı ikıncı fitn1i, a~l fa\.:ıab1.;11uil t.:n ıhtnt\dir 

ve en müt!-iiridir. 
J raıniş: 'eni makin:t. sa\c inde mük~ltrnc film üzerinde 

'l'llrkçe \t Fr.n•ızcı yazılıdır. 

cam~rr.e-ı 

••ecl41M~lltfil,~elte~n·IJCl'to-L R \ A L•••ICIM~~lf' Ti.ırki,-•· için Hariç için 
4 00 ku=uş 800 kur"' 

iSO ,. 1400 
14CO ,. 270~ .. 

lerı. arasındakı' samı·m·ı mu"',a' - K d" · · h · ] l ı ı J d B I t m f O u.,u U "I 21 
en ısını u Ltc ıvaçtan l o ~'<mı~ ac aın ar .. ozu an o o ' d • b 

kattır. layı tebrik etmeli. nıobilın şoförü ile beraber bu 1 e, gece Lon ra yı 01• ~ ....................... . 
T. Rüştü Beyin Roma'yi zi- Sonra b;Ienle; bu izdivacı.ı kafile iki erkek, üç k~olııi vardı. ~il~dunıana gele" "ı r zep • ll r '~rgılzeşt " biil ilk hır aık -arkısı. .. 

yare ti, haftanın ba~Iıca hadise- nasıl olduğıınu anlatıyorlardi: Haydtıtl:ır dört kis;ydi. Ge:ıç lın e h Ucum r ~ ·· .t dU- • <'e>t.raıı!' vak'alar >< · büvıil. fedıkorhklar ... 
leıı evrak geri verilmez si oldu. Dost İtalya hükumeti Bir kır gezinf ri esıı:ı-;wi:ı 1 adamın silahı vok' u. P<>kat h~ly 1 şt.ı.rmUş olduğu •11 bllhas- • işte: llOl.ORE~ Dl~t. RIO ' 0 < 'HA,RJ.l·:s FARIU.l .L 

,ddeti geçen nüıhalar 10 kurut ' tarafındın tcın•il \C pel. -.kında 
Türkiye hakkındaki samimi otomobil ile giderken karsıda ciutlar silah istimaline cesaret a kayde!rrrek tsterlz. • A S R A M A 

t 1 r. Gazete ve matbaaya ait !ıler - 1 ..ıııı... J S İ N E 
dostlua . .::unu, onun Hariciye Ve- yolun üzerinde duran bir otoo 10 edemiyorbr<lı. '""u mUhe.,.ylç vzk'ayı v ı\ti.l nı~diriyeie ınuracaat edilir. ,,, 1 g 1 1 A · . 1 l \\ )' l) \ 1 d 
kilini büyük tezahüratla kar~r- bil :<Örmü~tü_ .. B.u. otomobil !'o- 1 Gene ac.lam _y .. um_ r.ı.ık_I.a b.u. nla- çartambe ak,amından ~,. ""'"'" ıaı anaca· · · manıu atın •n ;azetemiz iliınların mes'uliyetini ·· "< _ ıQI K J Z J L R 

kJb,• •m•.z. Iamak suretile isbat etti. Hari- ı-ulmuş olelugu ıçın volda kal rı dagıt:ıbılccegını rlusıın<lu. •tlb f k ıa.d bl ı • 
- . V k·ı· - . K ı H G el b·ı· . B ı .. ·' - .. ı aren ev a "" e r .................. r·ı .. 

. - -

A 

- 1 cıye e ı ımızı ra z. ve mıştı. caç a anı otoma mı o a~ ıyan P'UCp.u< ıt. epey sur . , OPERA. I 1 ~,. ...,. ~ ı ınıııın nıc\ ·1111 
B ·· k .. h · M. Musolini kabul ettiler. Bu tarafa sürelü. bozulan ctomoh' dli Haydutları h , palı yordu suare ııe .. _ S ne-

Uj.(Un u ava mülakattlar Türk-İtalyan dost-1 de tiç kadın vardı. Bunlar ·' fa'·;ıt hir cıralık vaziyeti masıııdzı goreceglz. O••········· ••• •OC~~M~~~~~'r 
'en .;ok I~ en 1

' l! Iuğunun şlimıil ve ehemmiyet'-! kır ge/intisi yapıyoriarrlı Uu :11\.iskiil o1clu. Dö·t hırsız • Bu •ktam Ei;-HAMRA SiNEMASINDA 
1 un ruzg. fot[o< ni ~ir kere daha .te?arüz ettir- lardan biri pek .~eııc 1 •• . Jı. Iıer lıir~en eı ':pğin üzerine 11 Tepoha'1ı r ınnrı~ı· OALA MÜSAMERESi olarak 

rbcaktır. me~e fırsat vermışur... Kız genç ve 1ı kar olan :ıd~mın yuk'.tnr.u&lerelı. ~n ın mukave- I üU ~ ua Ulllt Sal ır ıziıkla lıeklenılen \( C\RL Sil ile ,., •• tdı'e~ 
Bılhassa M. Musolınıın Vene- nazarı dıl,katını çabul: ı.: lhe, metı «ıttıkce kesıldıkten sonra Y T.nor Lirik 

dik, sarayında kabul ettiği ti. Sen, şuh, pek güıel bir h.--ız .. hıı·sızlar m~l:sat' rıııa vasıl ola 1 lk nk~a 
meb'us gazetecilerimize vaki Annesi ile akrabasından bir ka ca;,;Iardı. Tchrar """ lat edrn ınc,huı JAN K 1 E P U R A' nın 

BRl<arn: ıt~:LM ile ~evirdı~ı 
olan beyanatı, Türk efkarı u-ı dınla geziyorlardı. Lakin bu sırada vaziyeti ue- r<alist ırcddıh 

mumiyesinde çok samimi ve Genç adam bozuian oto.-ııo\Jı giştiren baska bir sey oldu. ~ 1 t t 1 8 E x 
ele'.İıı akisler hırakmı[!tır. li tamir ile meşgul olan şoföıe Bir silah sesi duvuldu. Hay 

B 1 ııti ,!,Üll evvel Beyoğhm- Italyanın büyük devlet ada-, yardım i<,in yere atlaelı. Ge!ll; lıudun biri varalaııarak diişmiis { 
I ·umar makineleri COŞKUN BELDE 

N.\POLI 
da u•.ırak bir dukkan içinde faz- m~. diyor ki _ ) k~z b~ ha.di~e .~arsısında p~k ,se tü. Pı•nu göre:ı :ırk~d:ışları l:~~: 
1, ~ 1 · dum sokuldum İtalyanın dostlugundan e-, vınrnış gorunu} ordu. ıçın... tılar. Genç kı.: ha •uutlardan ı;ı ı \en iden numa<ıl~rııı:t I 
· btaık .. o:ı ı.t 1g3°~ 1 20 'min olabilirsiniz. Ben iki yüzlt 1 Bunu kendi de bilıni; rrdu Lel- rinin m~it.:aclelc es.ıasında düscıı h.~1;11 ,,, . lı. 

llk ;üzlıı ve muazzam filminin lrae.iııc hıflanıcıkıır. .\lukemmel 

ve a t m. ı e yaş arasın d 1 -·ı · F k b .. ı b. ı. d.. · • •----------• , b" 1 1 b. _._. a anı c egı m.... kı.. a at oy e ır ı.t ıse ona sılahını yerden almıs, tam za- • 1 
: . ı ıa nm gene er ır m-.ı- 1· 'kb ld 'k' l k t' b. h · d H l · · • f -1 1 b stı a e ı ı mem e e •ıı ır eyccan ven:;or u. · e e , manıI'da ates etml!ıtı. B• I i 

mı\ciıH."tTiiı :-&Jt'11ı1ndc Türkçe ye Fransızca mükalemeler 
zamanda fi1m üzeri:ırle ~oı c: .. tıektcdir. 

11.:vttcn: !'()\ ha lif, ıtır du ıra h 11adi<lai 
n r. ctr.ı ına top anmış ar eş iktısadi ve siyasi sahada birli't genç adam: 

1 

Bu vak'a rrenç erkekle gene l mecem z 
Kuı<. tıp 10, 15 kuru almaya ;; · l d . , " · 

8 9 10 11 .a ı or.ar.. D kkat ettim ok te yap~~a,,ı ış .~r ~?r ı~ ... ., _ . - -. Burası çok uzak .. Cıvarda kızın. e~ ~nm~s.me zebcp. o~ııp~ '.! ;J 4 ~ tı ~ 1 1 ı •• ••••• •• ••• ..~~. • •• 
, Y < 1 0 • k \·_ ~u sozler '!'~rk ltal~ar_ı ?o.~t hıc bır köy yoktur. Korkarım t~. Bırıbırleıın~n .cr~a etını tak ılS ölZ iP İ IR ıs Az •> - \ıı, 111 •1 l'nd cc 1 .. 11 ,.1 lı ey. E.,er kcınıar a ı lugunun hakıkı mahıvetınıgos- ki cok vakit gececek dırden clogan bır ı.ıdıvaç.. - I ·· .. _ 1 B • - ·~ 

m "lek az ollT'asa ben de he teren kıymetli hir vesikadır. ' 0· el' ... k . h -- - - O M U R, ~T E L A 
k k k . . _ . . e ıgı zaMan gene ız ı..a a D 1 .. L -ı F A 11~ S · R -t~ ı t o.oma. umar ma ı- . ~ıger}araf.tan Harıcıye ;e- sevinmis ı-,örilnc'L; , .. T\l ıi ona . O~ll'TI . ~ Z U _a: .: E <l 

e r , Iero 'Jir ne yapışıp oyna- kılımı;: :s.ofy~ ya _da. ugraya ak genç kallJinıl kı nıacrra hevesı . Gazeten', ıstıhb;"at şefı Tc·vl , ~ R P A S T A M .~ 
ha layacaktı'TI.. Bulgar_ncalıle gorustu. _ ela ha çok tat111·n c-i k1.. ktı. fık Necatı E. ar a a. nızın , r ~ p F , . il S t L ~~ 

f P ı orada vaptıgım ufak Bu zıyare~. Romaela oldugu Kad•nlar buna w. iti or u. erkek ço:u ;ıı · nyaya gelınış , 1 T S lıl T T A > . 
t t . t.izerine a ı'adım ki kil !·adar Sofxa ela da parlak do~t- Bunu gören g•nç ada• 1 k ndile ':'.e A~ m .ı.s~. o ım•ıştur., Çou - _ R A T 1 · A P F . '4. Pak yakın •a .chrımlle mu"ısa-

PİKOLİLAR 
TİYATROSU 

- ellenne geçen apacaı;,mı, 
e1rmı} elerini bt Su muhakkaktır ~ı; • . beyhıı~e tizülı , ·ele · O} le- ve mcrr l~K~te ha~ ırlı bır ar anı 1ı... _, _ A ~ l A R1 T _ •> ak,emı saaı .l..Hı ı.ın itibaren 
·e o gı.ır ac kal- 1 - Turk-Yunan ıtıl.afının ~ı- di ,· zaman k z.ın a'l. r , et« mı d Jerız. ' 5 E S I • P S A L ı ı <!~ 

yas~t- elünyasıncla vücude gc- '"' __ Bize bu ır ısk.ı ad e- T ~E '.' ür J ııjA L E M1 T 8 TIA Z E '•> fRANSlZ 
•epa tarafı 0 gün a-1 t.rdıgı hayret ve takdır. . . . . . 1 11 z A R ri L A F L E Pi ... 

1 dah kli .. k .k ,. 2 - Tahdidi teslihat ihzari decegınız ıyılı l.ı nutmıya RP ı'•-:ı'Tiın hamııeJ·gl esna~ rl ı , 1 1 • •" T'JITR~~ 
l bı ' a .b çu 

1 
cin 1 komisyonunQa Tiir'- tezine k r ca~ım.. da lütuflarını p,ördLgüın bakte- /Jıı llll'Cenıizirı halltıdilnıiş ~ ı ~ ıbı ır m ısı ete tutu - "' ' - . . . İ ' S · · ... /,ti ~· 

. Yal ıa ou maKıneler bir sı gösterilen fevkalade alaka. Derken k•z da: daıma rıyolog Dr .. hsan a'.111• mueler- şe ı '4ı. 
·· · ·t · · 3 - Hariciye Vekilimizinlminnettar kalacagını ılave eüı- rıs Dr. T vfık Remzı, Dr. Rıza '2 a 4 5 6 7 9 ıo ı ı ı ( 
ue b~.e~esııı~ I aı ~ış, Roma ve Sof ya ziyaretler yo-du Gene ada"l h-r müddet Enver Beylerle bilhassa cloğu- • 1 ~( ıeın im haşlaı aktr'. 

ba ol - e çol u n;locugl un!Türk harici siyasetinin malı~ sonra. mu ince hir hazakatle intac c- -1 ı· 1 C: il 
a a

7 

ı a a ışına arı ıoş . . . . d b H d' H İ _ • ~,. u mu amer,ltrin lileılcıi öntt-
yetını hnke~e a~_lat~ıs~ır: - Çaresız, c~eJı. otomob·lı en e e ~?1 ıye ~nıma a e .fi> 

111 
'1ek, \dT• "''ıud 

1 
rrn 

rlı . 

.ı.vnı 

. . ı fşte .~azı Turkıyesının ,u- tamir f'tmek mı,:nkün degıl.. Be nen teşeklmrler ederım. . I! • •· naıta 
1

, •• 
1
,,, k • 

Bır spor Seyahatı urlu polıtık;ı5ı; S·~1 Iı, gene sul'ı. nim otomohilim de ancak i"ı Tevfik NECATl\ • • 

ze ufak hır masal anlataca gene sulh.... , ki~ilik. Si7i götiirmemin imka- _ 1 5 ~·~·········· + ......... . 
E 1 . . 1 k lb Ce'Tilıerlıta' M. O. M. nı yok F-.1.at merak etme}! 1 T" tr s· ma 1 • • 

ı:n. ve zaman ıçınc e a ur son sınıf talP.1.ı~sı·nrlen ·. . · · " ·ı · ı . ıya O - ıne • lzlırap çekı"yor musunuz? '°'''man icinde ;ken Türkiye cliya - nız .. z~nneCieıım .ı ~rıc e, uz ·' 7 • 

rınela bi; atletızm Federıısyonu 118 Ahmet Kadri _ c..lnı:ı~ a berabe; ~ızı b~;ındıra- 1. B D "lb d . • Agrı hıss-tliginlz yerde hemen: 
cak bır yer bulabılecegız.. j s. · aru e ayı a 

~aI'l"lı . Tashih : Dünkü .. n .. ript bayatı,. k . , y , .. temalllerl 8 1 1 
Bu Federasyon Atinada bii- makalesındc maruf hır Ingıhı Bas a çare ) aKtu. a) a yu- . • 

tün Balkan milletlerinin davet- heyet ôlimi tarafınd•n yenı ncşred - nimek, o uzak mesafeyi yiirüyc ISTAMBUL lfLfDIYfSI Salı ~ııııti • 

fın ısmı yanlıs tcrtıp cdıldıgı gorıı. Yıırumek "ene kız bunelaıı ,_, .. ı . hilmt•ce11,·ı';:, 
1a (!i \'Ct cdilıniş.. mü~tür. Jleyctişinasın ismi <logru oJa.' ~ 1 .,-

1 

\t t:ıit"bt~c..: riit;ı~n ~-
o d lt h 1 Ora a k "S. J J .1 1 memnun mu ıc ı. .. Sold - k d -a a ı ay azır anıp Y ra ır ames tans .. surctı c yazı ınah"u" an sagft ve yu ar an &fagı 

itmi~. Fakat İstanbulda o za- maktadır. ı Yürüyeceklerdi. Fakat ka- 1- Balıa (2). Fenalık (S). Nc-
Geçti Bolu- t (2) nan Galatasaray nam klübün - - -- - c!mların üzüntüsünü arttıran bir 1 1 a · 

1 Ha 1 k S 
1 

ııun pazarı... 2 - Yağmur ( 5). Etci (S). >a ıncla bulunan zevat bu seya vacı t ve por ~ey daha vardı: Ak~am oluyor-
3 

_ Nota (2). ::ıir adet (3). Yıı-
1atin aleyhinde imi!iler. 1 ll;Hcıh '< Spor nı«·muuı du. Ak~am ... Ortalık karardık- 1111 k"ıı cdi .!perde va (Z). 

M · b k · · -r • 1 b. ı '\ıklcl:enltr: •••11 • 11 ''''' 111111111111111111111111~ ~ırıııııııııııııııııııııııııııııııııım üsa a a ıçın 6 ayelır çalı- n:e••kl• ••kip ,.J,lccck m.- ıulmlc tan sonra gcceyı yalancı ır 4 - Not• (2). Sad• (3). Zanıan •• 111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111!1) 

ıan ve kendi klüplerine men· t" t n·lı hı: <urcııo ;,ııi-c.r c•nı; ; erde geçirmek ho~a gidecek .ıııııııı l\eJi~ \luııh · (2
)· -·==-·=;: A~ NA~ il »{(O:> L u ;=:··§.· 

rnp olan 8 atleti, bu seyahate i~ 1 r ı kr~''' ı ''"l' , r, seylerden değildi . Bununla be- h;t il." \asfi 5 - Arkadaş (4). Ceket (4). : 
Rıu lltı 6 - Saçsız (3) Çöpten duvar (3). irakten menetmişler, ve·dinh raber gene; kız cesaret ve nese -----

7 
_Tersi (4). Kalın (4). •• •• 

;neyip l'ederasyona muti ola 1 madıı!ı halde bu se,·ahatc i~ti- sini kaybetmi~ deg-ildi. Gene. llıı :ık,..,·ım .\!iller t11amNında s -Uzak nid•sı (2). Bir m•• is- :: :: 

~ , ' ·=_·==- SIGORTJ\ ŞIRKETI ==-·=--
'akAtinaya giden atletleri klüp rak ctmis futbolcu ve yüzücü erkeğe gelince o herkesten da-I San'atkar Naşit Bey mi (3). Erk~k (2). 
en tardcttirmiş'er... Galatasa;aylılar var.. Var anı- ha metin vr fütursuz olmak, 9 - Nota (Z). Ctt (3). Yama (2). •• 

Aı-aelan zaman geçmiş .. İs- ma Galatasaray klübünün ba· yahut böyle görünmek mecburi ıc Tt;rk dır~m l.ıınıpaıı~;ısıııın ıo- El işi (S) Evsiz (S). -- Tllrklye it Bankuı tarafından te,kll edl:mlftlr :: 
b el R b. k bok · 11-Sicim (2). Bakıs (5). Nota( Z) :: -· an u' an usyaya ır aç - şmdaki ayni zevat kendi futbol- yerindeydi. i~cir~kil~ l\üradct.i•men cııt;ıyeti :: \'ancı• - Hayat - Nakliye - K:aza - Otomol>ll - mu',ılly otı :: 

ör gideceği §ayi olmuş .. Am- cu vr yüzücülerinin bu boks sc Fakat bıı sırada nereden ge l Cemal Sahir Dr. A. KUTİEL !:: maliye Slgortalım111 lıalı11l eder. :: 
na ne elavet, nr resmi zaruret yahatine iştirakini mcn'c lüzuııı '.d ikleri görünmiyen bir kaç a- :: Adr~s: 4 ıına Valııl Jıan ıstaıılu ' :: 
ar!.. Ve bu se• ahate Türk ve görmemiş... ı dam meydana çıktı. Buıılaruı tıo '"·•m Ferah -iııc mıda ıı.. Cilt ve efrenci \ı;1>1alıkloı· ıcııa- ;: . :: 

b b . t k d I . . Ne elenir'. Hikmet! ı'yı· bı'r maksatla gelnıec!ikleri mıını c11 v. rni eıcr .J perde sintma, vi hanui. Kar.ı.,ö; TopçuJJ' cad· ı == Ttlefoa: lıtatılılll - ~3l T•l(ral: J,.ııya& ;: 
a anc ı ır a -ım a am ar ıştı- j • ..,,,,,111111111 • 111111111111111111111 ... .ıı111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı1P.: 

ak etmiş .. İçlerinde boksör ol- Felek -.nla~ılıyordu . Köylü byaf.,tin '"'"ıc de~ı 34. ..,,.,.,,.,., .. , .. ,., .... ,. .. ,.., .. ,,.,,. ~1111111111111111111111111ııu111111r"!lı 

koyunuz; hemen agrılarınızı teskin eder. Kanın 
deveranını ihya, iltihabı ıcnkln ve ajtrıyı 

izale eder 

Taklitlerinden sakınınız! 

1 yız. Şişlide muazzam bir koııak-1 hakkı varmıs-:-Artİk Cahit, .zih: l - İnsanların kendileri için 1 rını aşındırıyorlar. İnsanlara en yok. Hepsini inkar eden, hepsi· 
ta oturuyoruz. Paşa benim adı- ııimde yoklan<iıkça kendısfoııyaşamasıdır.. büviiklerinden en kücliklerine ni hor gören bir yasayış!. 
mı; meydana koyan bir hatıra. .Ve. _: Ben de yaşıyorum. kadar hiç bir kıymet ;,cnniyo- - Parrra ..... 

- Bebek... - Oldü.. . rum. Bu hiç olan şeylerin hepsin . 
Koydu. Ve . . Ben de sahiden; G•çnıır zaman olur ıı; ha:r•h crba Diyorlar, üzülmüyorum. - Filan paşa. . . 1 getirebiliyor, hepsini inı;aııa 
- Al bebek, gül bebek... 4•tu -. Açlar v~~ıt!.... - Falan milyoner... izafe edebiliyor. 
Dedikleri gibiyim. Dünya u- Dıyorlar, du.şunmuyorum. Diyorlar, ı - Parrra .... 

, murumda değil. Bir hatıra. O kadar . . Yalnız -: Zavallı bır hasta.·· - Ne demek?... Verdiğim, iltifat ettiğim, haı 
bu kadarlık zevki veya ıstırabı Dıyorlar, aldumıyonım! Diyip dudak büküyorum. Ha- ti, 

iç bade ııı..ı sev 9V ise •ki• ruurllD var. Delirten aa)atan, koştur11n -Kalbiniz, yok mu? .. Siz sev yata kıymet vermiyorum ki, _Nasılsın? .. 
uldum.Gözümıi açıyorum: Ca- ten, gözlerim yalnız kelepçeli Dün:r• vv ;,,,;1 Y• Jci yok olmuş•• u- hıçkırtan ve.'. Felç getirebilen medin.i:ıı mi?. şöhretlere, insanlara kıymet ve- Demekle geçtiğim dalkavul: 
it.. Kapıyyrum: Calıit! kollarını ı;crip insanlıgm zorba- "'"'"""· o anlar şimdi beynimde sade- Diyorlar, reyim. Ben tahayyülün hududu ve adamlarım :bu bende olmı 
Sanki kızgın bir iljkence to- lığını haykıran hayal. . Kulak- · ce avulu bir hayat s-.fhası ı;ihi - Jhwır... neyi ta~a".vur edebilirse öyle va yan, bende olmamasına karaı 

zu ile başım döğüldü, döiül-ılarım, . . . .. .. durulu duruyor. O istırabı, o ya- Diyorum. şamak ıstıyorum. verdiğim her şeyi benim ic:;in 
)j ve.. Kulaklarım yalnız o- Yalnô:: Dıycn şaı~le berabe~ıı:ı. Gulu 1 yı yeniden kanatıp sızlatmaya - Yaptığınız doğru değilrlir. - Dünyada hiç bir şey yok. yaratıyorlar: 
tm: - Belkiys .. Beni unut!.. Y?ru~, sevıyorum, u;ıyonım, lüzum yok. Bir iç çekişi. bir· Dedikodıı ederler... Her sey var.. I _ Ne vicdanlı Hanımcfen 
- Üzülmeyeceksin .. Dü~ün- D:yen sesle kaplı. Başka ne hıç b:: şeye ald~r~ıl:'onın~ .. D~- - Oof... Diyorlar, Diyorum. di 
eyccel:sin .. Aldırmayacaksın :. 'ıir resim, ne biı- ses gözümde.ve 

1 

h'.1 ~o~rusu Cahıdın ıstcclıgı gı- 1 Diyiş her §eye perd~ _indi~e~i -.Ban:ı- vız gelir. Ben kendi - Yaşamak ıçın yaşamak ··:..__ Ne hassas kadın!.. 
:eni unutacaksın .. Yaşamak ı- 1 ula;;ıında yer bulamıyor... bıyım · liyor ve .. Gözlerden sılıp a,otıı- keyfınıe oakarun... budur... ' B f ·ı 

O - u. ne azı et.. 
in ·a~ayacaksın.. Havdi ALı· ı , nu unutmak :n!? .. Bu, ne un 1 Ü~ii'..mül:'.orıım.. rüyo;!. Böyle olınaa~ lazım da o- Diyorum. Atım var, arabam J?iyc düşünüyorum._ V~ .. Her _ Ne şah eser ruh! .. 
a ısmarladık ı.. kansız şey Yarabbı L Du~unmuyoruın !. nun ırırı. Zaten cahıt te bana bu var. Konaklarım, yalılarım, pa- ~eyı va~amak, her ~eyı gormek, 

.,, ~ . ~ Diyebiliyorlar. Hele o bic;; Divcn sözlerinin ac ılığı ile u- Al<lırmıyonını !... nu demiş! Hele, ram, mücevherlerim var. Kona- ; her şeye doymak istiyorum. Bu re pa . • · 
ldadr, uğuldadı!.. İkinci kısım Unutuyor~ı:ı· . . - u.nutacaksın ve.. Ya~a- tımın i_4'i hizmetçiler, sor~-~ı- ı nun bir ifadesi de: ! - s~~~~.: 

1 Ru gcceelcn sonra: . Yaşamak ıçın yaşa yorum!. . . mak içın yaşayacaksın!.. lar, carıyeler, halayıkla~, k~tıp-ı - Hayvıınl31şmak ... 
ı - Kulaklarım saöırlastı.. Bana: Diyişinde bütün bir hayat ' 'e !er, yavederle dolu. Mısafıı-le- dır. lnun kılıı::~nda hayvanlı~. Dedikçe gözl•rinin dibinck, 

Ve: ,., -Beş sene sonıa- - Unutacaksın .. İnsanlar u- telakki dcfişikli(i varrrujj. rim, dalkavuklarım, i§1klarım, O?h .. ~u ne mukemmcl şey ı- tutuştuğunu görüyorum. 
- Gözlerim :~örlcşti !.. C;;hitle ayrılclı:; ıı:nızın tam nııtmayıı mahkumdurlar... ı - Ya~a"llak içiı:t yaııamak ..• !-.damlar~_. ademlar1111m adam-

1 
mış. ~ıs yok,. ıztırap _yok,. ~.şk _ - Bin ... 

tt cm do mdµr. f' Haki • lıes'fnci ı;~ncsi. Kı .. 1.-taıılıul<l;ı ı Di"en ıncr! e .» rınunııwı ıla Blinuıı en canlı ıfadesl: ları htr ıun ltOPafn111ft kapıla- yok, \ıcdan azabı yok. fa~ııtt (Bitnıe,:i) 
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Balkan matbuatı 
Zeki Mesut B. Sofyadan 

döndü 

Hiç bir şey ·yapamadan iT enezzühler 
Sofyada toplanan Balkan 

dağıldılar L. Esnaf ce;iy;tleri
nin intihabı yapıldı tı.ıdıuat cemiyeti niı<amname

•lni ihzar koınitesı içtimaına 
rürki ye murahhası olarak işti
•<ık eden Edirne ıneb'usu Zeki 
Mesut B. dün şehrimize avdet 

Dün gürültü, asabiyet ve karar
sızlığın hakim olduğu bir içtima .. 

c:rr.iştir. Zeki Mesut B. seya- ülf f f k 1 · 1 k · · b' k'k k · hati ve komitenin mesaisi hak- Dar" ünun en a ü tesı ta- me ıçın ır te.t ı omısyomı 
~ lebe cemiyeti dün saat 2,30 da teşkili kararlaştırıldı. 
ında gazetemize atideki izahat T" k - d l'k k · 1 Müteakiben nizanmamenin 

ta bulunmuştur. .urkodcag~ ~ seKne ı o3ngresı- ı k'k 'd h ' . . . tih 
.. _ At' d t !anan birinci nı a etmıştır. ongre saat , tet ı ve ı are ey etmın ın a 

Saikan ~~:fe~~;ında matbua- devaı_ı:ı etmiş ve şiddetli gürültü . hına ~eçild!· Fakat ~kseri~~t ta
la mensup delegeler bir Balkan ve muna~aşalar olmuşt~r. . A l~be.l:'.1 teş.~ıl eden kimya zumre
llıatbuat cemiyeti teşkilini ka- Evvela geçen sen~nın bıl~- sı dıg~r zumreler~ h:"ber verme: 
rarlaştrnnışlardı. Bu cemiyetin ços~ o~?11'uş ve m~:akeresu:ıe ~e~ nızam~enın ıdare hey~t~ 
gayesi Balkan devletleri arasın geçılmıştır. Fakat bılançoda ı-

1 
ıntıhabrna daır olanmaddelerını 

da siyasi iktısadi ve fikri yak- dare hey'etinin ve hey'eti umu- kendi lehlerine olarak tadil et
la~ma ve' uzlaşma fikirlerini miyenin malfunattar olmadığı l mişler ve bunu bir emri vaki yap 
halk arasında tamim etmek ve bir sarfiyat faslı vardı. Eski ida I mışlardı. Bu takdirde idare hey' 
hunların tahakkukunu teshil et re hey' eti reisi arkadaşlarına etinin ekser azasını kimya züm
'llektir. Esasen Balkan konfe- haber vermeden kimya zümresi 'resi talebesi teşkil edecekti. 
tansında, kendi gayeleri noktai talebesine forma temin etmek i- i Bu gizli tadilat azayi asabi
~az~?an m~tbuatı!' oynı.yaca çin para sarfetmişti. Ayni za-ı yete sevketti. Birçok talebe sa
g~. mu~m rolu .tak~ır etmı~ .v~ manda bu sarfiyat cemiyetin !onu terkettiler. Münakaşalar 
böyl~ hır c~m~yet~ teşk~ı nımfaal olduğu bir devreye te- 1 oldu. Bu nizamname ile yeni i
~eşvik ~ylemıştır. ~.tın~da ıttı- sadüf ediyordu. Kimyadan ga- ·<iare hey'eti intihap olunamıya
naz edılen ka~a~ uzerıne altı yri zümrelere mensup talebe bu 1 cağını iddia ettiler. Kimya züm 
Balkan devletının matbuatına yolsuz sarfiyatı şiddetle müna- 1 resi ise idare hey'etinin muhak 
llıensup murahh;s:~r Sofy:da kaşa ettiler. Ve eski reisin mes' 'kak intihap edilmesini istiyor-
~op~n~":r, v~ a an m.a~ tuat ul olmasını istediler. Kimya lardı. Müzakere ve münakaşa 
-eınıyetının nızamnamesını an .. . leb . d . . ..d .... 1 .. · · d d d' ordu 
ziın ettiler. Bu nizamnameye zumre~ı ta esı e reısı m~ a- 1 g~ru tu ıçı~ e ev

1
am e1dıy S" . 

.,... h B lk 1 k t'nde faa ettıler ve bu paranın kıtap Bır cok bagırışma ar o u. oz 
Batka konferansının umumiga forması gıbı hayırlı hır ışe sar- ısteye.nler ço~t~. 
.,ore er a an mem e e ı , . . . . ı · -
Yeleri~e taraftar olan matbuat fedildiğini ileri sürdüler. Bu pa-

1 
Netıcede hıç~ı'. şey olamad~ 

mümessilleri aralarında bir ce- ra meselesi çok şiddetli müna- aza asabi yet ıçınde kongreyı 
illiyet teşkil edilecektir. Bulga kaşayı mucip oldu. Bunu hallet terkettiler. 
ristanda ve Yunanistanda şimdi 

Raşit Rıza Ankarada 

Bedestende yeni eşyayı 
antika diye satıyorlarmış! 

Ticaret müdiriyeti , bazı ce
miyetlerin tertip ettikleri tenez 
zühlerin mucip olduğu yolsuz

lukları nazarı itibara alarak bazı 
takyidat vazetmeğe lüzum gör 
müştür. Bunlara nazaran tenez 

zühlerin masarifi bilet esmanı
nın yüzdeyirmisini geçmeyecek 
zarnr vukuunda cemiyet idare 

heyeti tazmin edecek ve temin 
olunan menafi cemiyete ait ola 

caktır. j 
Ticaret müdiriyeti, yeni teşek 

kül eden küçük tacirler birliği- 1 

nin tahsildarlığını murakiplik
ten mazul Ali ve Ahmet Beyle
rin deruhte ettiklerine dair ih

bar üzerine bunların mürakiplik 
le alakalan kesildiğinin ilanına 
karar vermiştir. 

Dün yorgancı, mohilyeci ve 
döşemeci esnafı cemiyeti heye
ti umumiyesi çok güriiltülü bir 

içtima yaparak eski malların sa 
ttlmasma mahsus olan bedesten 
de esnafın zararına olarak bazı 
yeni ve fena yapılmış eşyayı 
sürmeğe çalışanlar aleyhine he 
lediyeye müracaatı kararlaştırde-ı ooyıe birer cemiyet teessii:s T. Odası ne isteyor? 

ttıniştir. Romanyada da teşkıl 
ed imek üzeredir. Bu milli ccı .. i ı 
·c tlerin intihap edecekleri birer 

n·umessilden mürekkep olmak 
•11.ere Balkan matbuat cemiyeti 
nın altı kişilik bir heyeti idaresi 
bulunacaktır. Heyeti idarenin 
tnerkezi Balkan konferansının 
tnerkezini takiben sıra ile muh
telif Balkan memleketlerinin 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ANKARA, 7 (Telefonla) - mış ve yeni idare heyetini inti
Raşit Rıza B. in temsil hey'eti. hap etmiştir . 

Çarşamba .. akşamvından itib~ren 1 Samber ınaritim cemiyeti 11 
Ankara Turkocagında ten~sılle- 1 kanunuvvelde, marangozlar ve 
re baş~ayacak ve .altı tem~.ıl v~- mema sucuları ayın 14 ünde, 
recektır.Bu temsıller Aktor kın, şoförler ıs ve 16 kanunuevvel
Sonda gelen, ka.rnnlık ~uyu, de, Sefaini ticariye esbap ve 
Afac~ kız, A~k ~~mez, dır: En müstahdemini cemiyeti 22 ka
s?n bır .de gala musameresı ve- nunuevvelde idare heyetlerini 

rak raporun umumi k15mırun müteba 
kı mevadını teşkil eden Sanayi, .;i
gorta, liman, ticareti bahriye ve ba
lıkçılık işlerini görüşecek ve öğleden 
aonra da mesaisine devamla raporu 
sür'atle ikmal için gece de çalışacak
tır. 

merkezleri olacaktır. 
Balkan matbuat cemiyetinin 

senede bir defa toplanacak bir 
de umumi heyeti, yani kongresi 
olacaktır. Bu kongrede, Balkan 
k.onfecansının toplanacağı ta
rıhte ve şehirde içtima edecek
tir. Gelecek sene Balkan kon
feransı İstanbulda toplancağı
na nazaran Balkan matbuat kon 
gtesi de burada yapılacaktır. 
Cemiyetin şimdi Sofyada tan
zim edilen şatosu bu birinci kon 
grede müzakere edilecek ve 
ka t'1 şeklini alrp tHtık oluna

Raporun umumi dertlere temas e
den mevaddını hu.ousi kısmı takip 
etmektedir. Hususi kısımda ihracat 
ve ithalat eşyalarına ait müşkil&ttan 
birer birer bahis ve izah edilmekte
dir. Her madde için ayrı ayrı izahat 
verilen bu kısımda bilhassa ihracat 
emtiamıza çok ehemmiyet verilmiş, 
kolaylıkla ihracata mani olan müş
küllerin izaleıi çareleri gösterilmiş
tir. Oda meclisinin bugün raporu ik
mal edemiyeceği ve yarın sabah ta 
son bir i5tirna aktcdeceği beyan edil
mektedir. Liman şirketi müdürü 
Hamdi B. in, Karaköy köprüsünün 
kaldırılarak yolcu nakliyatının ferri
botlarla temini suretile limanın daha 
iyi bir hale ifrağr hakkındaki teklifi
nin de rapora ilavesi muhtemel görül 
mektedir. 

rılecektır. intihap edeceklerdir. 

caktır. 
Balkan matbuat cemiyeti ga
Yelerine vasıl olmak için, Bal
İlan memleketleri gazetecileri 
arasında karşılıklı ziyaretler ter 
tip edecek ve bunların daha ya 
.ından biribirlerine tanışmaları 
ı temin eyliyecektir... Makale 

·e havadis teatisi mühim mese 
lrierde doğrudan doğruya tema 
· girişilerek hakikatlann an-
1,,sılmasına yardım edecek vesa 
ik tedariki gibi kolaylıklar te
'lıin olunacaktır. Milletler ara
·ında anlaşamamazlıkların ekse 
ı·i yetle yanlış haberlerden do
. an sui tefehhümlerden ileri 
l:eldiğini iyi bilen matbuat men 
• Jpları bu tedbirlerin kıymetini 
l<ıkdir etmektedirler. 

Liman vaziyetinin bugünkü Oda 
içtimaında çok hararetli münakasala
tı mucip olacağ ı söyleniyor. 

Ga:ı:i Hz. nin tetkik seyahatlerin
de maiyetlerinde bulunan iktısat mü· 
şaviri Şefik B. İstanbuldaki ~irketlc
rin vaziyetlerini ve kooperat ifler teş
kiline imkan olup olmadığını da tet
kik ettirmektedir. 

Ticaret müdiriyetinde şirketler 
komiserleri tarafından bu hususta Se
fik B. ye tevdi edilmek üzere bir ~a
por hazırlandığı da şayi olmuşsada 
ketumiyet muhafaza olunmaktadır. 

Maamafih Ticaret müdüriyetinin 
Şefik B. tarafından taltp olunan bü
tün ınalüınatı muhtevi bir rapor ih
zar ettiği anlaşılmıştır. 

Şirketler komiserlerine göre, seh
rimizde istihllk kooperatifleri tesisi 
mümkün ve faidelidir. 

Bu kooperatiflerin hem mıntakavı 
hem de zümrevi şekilleri kabili tat
bık görülmektedir. 

Komiıyoncuların müracaatı 

Milletlerin münevver zümre
tri vebahuııus gazetecileri a-
1sındaki temasların hasıl olan 
amimiyetlerin yavaş yavaş u
·ınumr dostluğa inkılip ettiği 
ok kereler görülmüştür. Biz bu Komisyoncular birliği idare hey-

Müsamere tehiri 
Beykoz zindeler yurdu riyasetin

den: 8 Kanunuevvel pazartesi günü 
akşamı it;.in evvelce ilan edilen müR.ı 
mere 22 kanunuevvel pazartesi günü 
ne teh!r edilmiştir . 

- -·-
Bir günde .. 

Dünkü cerh vak'aları şunlardır: 
1 - Dolapderede. Kazlıçeşmede 

oturan Tahir, konsı Saniye hanımla ı 
kavga etmi~. sustalı çakı ile kadını 
ağrr surette yaralayıp kaçmıştır. 1 

2 - Feriköyde ma"nac ı Osman a
rabacı Hasnn tarafından yaralanmış
tır. 

3 - Kocamustafapaı,alı Remzi, dir 
hemle İbrahimin başını yaralamıştır. 

Bir opera gelecek.. 
Şehrımizde bulunan Yunan 

artistleri c.em:yetinin imprezaı-
yosu M. Konduratos birkaç gü
ne kadar Rasit Rıza trupu ile 
Yunanistana müteveccihen ha
reket edecektir . M. Konduratos 
tekrar gelişinde bir operet hey' -
eti getirecektir. 

Kadrolar tasdik edildi 
Yeni belediye kanunu muci

bince teşkil edilen turizm ve 
müstahdimin şubelerinin kadro
su tasdik edilmiş, şubeler faali
yete geçmiştir. Turizm şubesine 
müsabaka ile muhtelif lisan bi
len memurlar alınmıştır. 

J\.1.anevra yaparken! 

eti çarşambaya toplanacaktır. 1ıakilc:ati bu defadayakından gör Komisyoncuların şikayet ettikleri 
ı , ük. Birinci Balkan konferansı meseleler hakkında bu içtimada bir 
•lln toplandığı tarihtenberi Bal- rapor hazırlayarak Gazi Hz. ne tak-
kan memleketlerinde daha mü- dim etmeleri muhtemeldir. Şoför Rusuhi Ef. nin idaresi altın 
~ait bir hava hasıl olmuştur . daki 3151 Numarelı otomobil Yeniçar 
~Üphesiz bundan istifade et- U j şıda taksi yerinden ayrılmak için ma mum gümrük müdir- nevra yaparken havagazı direğine 
llıek ve daha büyük gayelere da f ~arpmış, o hızla tütüncü Halil Ef. 
hil olmak için çalışmak daima iğinin nazarı dikkatine 1 nin <amekanlannı parçalamıştrr. 
faydalıdır. Bundan bir kaç sene evvel -- - --

Sofyada ikametim esnasında, Bahriyelerin rüsumat ganbotla
: L!lgar milletinin, Bulgar mat- rı devredilirken bazen mütekait 
ıatımn Gazi Türkiyesi hakkın bahriye zabitleri de bu ganbot

'1. beslediği takdirkar hissiyatı larda tavzif edilmişlerdi. Ahi
':e açık muhabbeti yakından ren alakadarlardan biri tarafın-
.ördüm.. Bulgar matbuatına . dan gönderilen mektupta o za

ltıcnsup delegeler, konferansın man kendilerinden kefalet ak
fıuvaffa~iyeti iç!.n çok. çalr~mış çesi olarak aylıklarından para 
ardır. Bızlere gosterdıklen sa- kesildiğini fakat kendileri bi-

1nim1 ve candan kabul hepimizi rer suretle' mezkur ganbotlar
l'rıütehassis etmiştir. Kendileri- dan ayrıldıktan sonra tevkif i-
l ıc teşekkür ederim.,, çin bir sebep olmadığı cihetle 

1

-.. - sahiplerine iadesi lazımgelenbu 
lllf 6 R O ~ kefalet akçelerinin kendilerine 

hı.., , 0011• •• .. .. ...,, • .., ·~ , ~ 1 hala verilmediği bildirilmekte-
"ıt•1t1•no1 rt1ıe1••'"' .. , •• ı a.1· dir. Bu paraların iadesi hususun 
........ """"' uyaı........ da ait oldukları makamlarca la 
Ga&aı.ae Jltftl oh 1ttpll&a lU•t 
-, ""' • ., ..... , .... .,. zım gelen emir ve karar veril-

,-,...__ · miş olduğu halde şimdiye ka-

l "" ,.,.. ... ,. dar sahiplerinin haklarını ala-
U.-.. '"'""""' madıkları anlaşıldığından key-
a.rıcı..nı u...ı-eıa •• ........ fiyetin umum gümrük müdiriye 

, ...... ı.cıoı.o• tini nazarı dikkate alınması te-

Gene kadın yüzünden 
Balatta Tahtaminare caddesinde 

Osman Beyin kahvesinde oturmakta 
olan kamarot Rıza ile Reşat kadın 
meselesinden kavgıı -etmişler. Resat 
sustalı çak< ile Rızayı bacağından -ya 
ralayıp kaçmıştır. 

Kombiyo stoku 
Bankalar konsorsiyomu tara

fından mübayaa edilen kambiyo 
miktarı 1,050,000 isterline ba
liğ olmuştur. 

Doktor 
HAFIZ CEMAL 
Cumadan maada günlerde Oğle

dıın IO!lfa lfHt ( 14 - 16 ) da lstan• 
bul l'ivanyolunda ( 118 ) numero
lu hususi kabinesinde' hastaların· 

kabul ede. 

Kilo 
90000 

Er1.iucan jandarma mektebinin 
altı aylık i htiyacı olan fıOOOO kilo 
ekmek ka nalı zanlı münakasaya 
konul muştur. lh•le•l 14· 12-930 günü 
S'3t 14 ıc mektep mildllrlyeti daire
sinde Jıpılacağtndın şartnın1eyl gör
mek isti yenl .. r her ~Un müdiriyete 
müracaat edebilirler. 

lstanbul a>lirc mahkeıresl 1 inci 
hukuk dsiresinden: 

Ad ı ş '.\.lusikl'm ı ·:t. tarafından 

Ae yo~lund1 tünel lıaşında jurnal so· 
hğında 9 , ·. in hınede nıukim M. 
Katcrin Ustup!3Ski aleyhine ikame 
olunan feshi akit ve mecuru~ t• ~

llyesi dJ vrnnd~n dola y ı ınumaileyha 

M. Kaıeri a L'.sıupi $kin ;~ i k3mctıı;~· 

hının rncç:1 uliv:ıi n; mebni iLlnen 
vaki teb hbat üıe.İnt" mua y\ en ulan 
3-12-9;10 t ari :ı li cdseı ıa!ıkik ac ta 

gelmediğinden 11. U. '.\.I. K.ıııı~ 398 
inci maddesi mucibine·' hakkında 

gıyap karan ittihaz edilerek devamı 
tahkikatın 8· 1-931 petşemb ; gün il 
saat 14 tayin edilmiş olı.luğundan 

40\! inci maddesi mucibince gıyaben 
cereyan eden muameldere t•bli~ 

tarihinden itibaren beş gün zarfında 

itiraz edilebileceği gib ı bu müddet 
içinde yevmi tahkik tayin ve müı.1-
deiye tebliğ ettireceği aksi takdirde 
! asıın tarafından dermeyan olunan 
\akı•lan kabul etmi; ad..tolun acagı 

ve usulün 405 inci maddesi muci · 
bince bir defa tahkikat ve muhake
meye kabul olunmıyacağı teblil 
makamına kaim olmak üzae tebliğ 
olunur. 

2 asırdanberi maruf 
11 , ıb zeytin yağın .lan mamul iki 

kaynama ( Hacı Cemal Zade) sabun· 
!arını sıhhat v• menfeatlnlz içln 
d•ima kullanın11- Toptan ve pera
keode Asına .\lıı No. ~7 

- ·------------
Ş hitlikleri imar cemiyetinden: 

' falirnekopıda Şehi tlik dahilinde 
• pırlce vol inşa ı munakas.ya vaZ'dil 

mi? ve 20-kdnunuevvel-9JO cumar
tesi günü ihalul takarrür . etmiştir. 
Şeraiti'll anlamak üzere taliplerin bu 
müddeı zaıfındı pızartesi ve per· 
şambe günleri saat 14 ten 16 ya ka
dar Sirkecide Nemllzade hanında 
Nemlizade Cemal beyin yazıhınesine 
müracaatları. 

lstınbul 8 inei icra memurlu~nden: 
Bir borcun ödenmesi için haciz 

edllen tı~ parça lıumaşlılı ve par
desülük kumış 10· 12·30 tarihinde 
çarşanılıa günü öp;leden sonra San
dal bedesteninde açık anırma ııı
retlle oulıcağından talip olulann 
mezltClr &ünde Sandal bcdestenlndeld 
müzayede}-e lştlraklın iltııen beyın 

olunur. 

Mevlidi i\Jebevi 
1 • 
Kıraatı 

:\) rh . " Cu, .\ hmet '.\l u'ıt >r 

Pııa %•d · J:le!rm i ıı _\lu htar Be ·: 
merhumun rı hlı:l .ı ithaf olunmak 
üzere Rccchi .. erifın 21 ,.e ı-:..intınu

ev-.·r.:lin I:! nl·ı l"d111;1 ~uu:ı BI·_'. \ Zf J' 
cam ii ~ e n inde: ı:: u m 1 n<ııu J 1Jıı1 IDÜ 

teakıp .\Jc rlidi nebevi kır•• t olu· 
nacağından merhunıu sevenlerin ye 

bilciımlc i!wın ı din in reırifl e ri rica 
oluuur 

A{lrıyan ma· 
halle tatbik 

ediniz! 
(Allcocks Poroua Ptastarsl 
haman burkuldutu mahal
de tatbik edildikte emin bir 
suratta teskin va tedavi 
adar. Bu ~lbl ahval ve ar
azda haricen ıatlmat adilen 
en mUkemmeı ve mües -
sır ilaçtır. 

ALLOOCKS 
POROUS PLASTERS 

He,. eczanede bulunur. 
Acentahtırı : J . BERT ve ş ... 

Po•ta Kutu•u 233 Caı ıt.ta . latanbuı. 

, .......... __. . -.. - ·--- .... ~ -~ ~ .. - ..... ----; 
1 Ista nbu I beledi vesi t 
t ., 1 - 1 * ı an arı ı t------· ____ ..,. ______ ... , 

l > ı:ınlıul lıı.:k liı-c in den: Za- ı 
bıtai hclediy~ memurları iÇi!I 
2uh :ıdct karıuı p:ız:ırlıkla yap · 
tırılacaktı r. Tali ple rin nümun<·~ı 
ve ~artnamcyl !ilirınck için her 
gün paıarhk için de ı ı kauıı 

nuevvcl 930 1ıer~embe ~unu 

saat on be~e kadar 3fı0 lira 
mıı v :ıkkaı terninııı nkçe!erile 
beraber levazım müdürliil(üne· 
miıracaatları. 

Darill'accze müdürlüğünden: 

Darül' acezeye bir sene için 

iktiza edip kapalı zarf usu
lile münakasası 8 kanunuev
vel 930 tarihinde icra edile
cek iken zühulen 8 kanunu
sani 931 tarihi gösterilen B
et bin kilo sabunun müna
kasası 11 kanıınue•·vel 930 
perşembe ı;rünü ~aat on üçte 
icra edilecektir. Taliplerin ilk 
teminat akçeler;!e müracaat
ları tashihen ilan olunı: r. 

Yeni Ragıp takvimi 
<:ok mufassal. çok mük emmel, 

\ ço\ doğru olarak neşrcdı l ui ı ti r. Al· 
danmamak için .\lehmet Ral{ı n beyin 
kapaktaki resmine dıkk .ıt ediniz. 
'.\lerkez ı Türk , 'eıriyıt \'urı.ludur. 

Fi atı '.!.1 ciltli .J~ kuruştur. 

l ;ıanbul be~lnci icra datresinden: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

bir adet (;.rdirop 11 · 12·930 tari
hine mOsadlf perşembe gümı saat 
12 de Beyoğlunda Tarlaba~ında 
doğramacı sokaıı;ında 50 numarllı 
hane derununda satılacağındın tal ;p 
olanların yevmi mezkôrdn mıh•l
linde huız bulunmalan ilin olunur. 

ihtira ilanı 
" Halis d~ mir istihsaline mıhsuı 

usul .. hakkında istihsal olunan 22-
4929 tarih ve 759 nıımerolu ihtira 
beratı bu defa mevkii file konmak 
üzre ahcre devril ferağ veyn icar 
edileceğinden ıılip olanlann Gala
ta' da Çinili Rıhtım hanında ikinci 
katta ınukim Robert ~~crriye müra· 
cutları il!n olunur. 

lstınbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir deyinden dolayı mahcuz 

bulunın on beş çift yemeni 9 u. 
nunevel 930 tarihine milsadif ulı 
günü saat on ikiden on dörde ka
dar bllmüuyede Galatada perşembe 
pazarında yemeniciler caddesinde 
bilmüıayed• açılı ırtırma sured ile 
saıılıcıJtındın tallp olın yevm ve 
saati mezkOrdo mıhıllinde buır 

bulunıcık memuruna 930·2859 dos
ya numarul Ilı ıııUrıcaat eylemeleri 
iltn olunur. 

ihtirah ilanı 
• Halcik! Şark hılılm imal e•e

bilıııek üzere makine ve tezgthlann· 
da tekemmilllt • hılıkında fıtlbul 

onluan 2S klaunusıni 1925 tarih 
ve 280 nnmerolu lhtln beran mn
lıil file konmak üzere aherı devrü 
fereğ veya icar edilecııtlndea tııllp 
olanlann Galata'dı Çinili nhnm 
Hınında Robert Ferrıre miltacaat-

Istanbulda havagazı ve elektrik ve 
teşebbi.i ... ati sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
(Mühim ilan) 

lstanbuk'a h a va~az ı e elektrik ve t,, lı ı'ı"ın ~ınaiı·e TUrk 
Aııoniıı Ş i rket i mcmurınin 1 y .10 senc,inc .ıit -~l\• nıa\'İ., r~nktc 
ve mti tnil ~eklinde ki hüviyet kanlarının 1 k.\ .un .. ı ı l 1 <ı3 I de r 
jtibareıı ipta l edilerek 1t);J 1 ;en esi için muteber ')\ mak üzere 
"krem., renk te ve 4ynı ~eki l Je kartlara tebdil eı.li kı.:ejtin i muhte
rem rnu~terilerine arzeder. 

i\lezkUr kartların ha~ tarafında HfüU ve şirketin un\'anı yanı 

-ıstanlıuldıı ha va gazı ı e elektrik ve te~ebbiısatı >ınai ve Turk Ano· 
nim Şirketi,, ı·c aşağı>ında 1931 ibaresi yaıılı<lı r 

liu ev>afa muvalık ulına) an lartrlar thuhıne gayrı muv,,fık 

addedilerek hamilleri hemen poli;e ihbar olunmKlıdı r. Şirket miı~

terilı.:rin i~bu ıhbırnam~ye riayet etmemelerinden tevellüt eJdıile
cek olnn ncıicder için her mes'uliyeti ~imdiden reddeder. 

Türk Anonim Elektirik Şirketi 
(Mühim ilan ) 

~:ı~kırik ~irkcti, memurıııiıı 19JO seııc;iııe a ı ı k•cm rı.:nkıe w 
"bc ı zi,, ~ekildeki hıiviyct k:ınlurının 1 ku ıı un ~;uı. l 9;ı 1 d ~n it -
barcn iptal edilerek 1o,l1 scııc , ı için muteh<:r ı n.ık ıızrc •-) • 
~il ,, r cıı kt·· \' l' '\ m urlak.. ~eki'dc kanhır~ ı,lı;,ti' c·, ı ccc~i nı ft' _. ' ı 

terem m ıı~ierilcr ı ıı e ;ı rzcdn. 

:.\lezkur karıların ha$ tara fında ~i rkcı i n ıııı rnnı ı a rıı -rürk l lno 
nim Elckırik )irko ıi,. ı c el!;•. olarak biiyıık ha rı',rl f<ı ,lf iba re i 
ı· a zılıdır. 

Bu e" afa nı u nıfık .ılm .ı ı~n kartlJr usuh! , ~ayrı ırı ı :ıfık 

1<ldedilerck hamilleri hemen polıse ıhb •• r ohm tdı ';'.rket, 
mt,~ t c rilerin i, hu ihbırııamq c rial'ct cı , .. n <ı .nı.le-ı tc ı cllııt tcdc
lıilecck " lan ııc ıiccler için her me, ' ııli\·ctı ~;nıdkcıı .t•d ıl cylcr. ----- -------------

;sta n~11l r. T. T. 8. Muonriu~.: 'Oeu: 
\'esaiı i r.ık li l'cdc kııllanılrrJJ.. ıere 1 JOO '.' 'ıcn;r.İ"k !iOO 

kilo makina yn~ ı aleni ola rak mıın:ık~'" • ı nt.rı! n• ~cu-. :\1iı

nal ,<il iıirind k~nıı n .. n yirmi .• cJ,ızir et p;z.ı. ;.ı ,ı s~ • 14 d~ 
icra k ı luı:ıcn~ı~dan taliple• 0

0 7,5 nislıctınd~ ıe,.. n· ı • ı'ltııd.kr.tl· 

!erin i hn nıil tn ba~m ıdi ri ı-eııc m li t~~ek J..il kv •. ıs oıı. )(elm_ J c rı 

Akhisar Belediyes:nden: 
l\liinisJ t\kh i s arı h~lediye:01 için nizam nfın~ ~rı :-ı l .. rı~ıı ıi ı hır l ı a\- t! rı 

ihtiyac \'ardır. \laa?ı bO lıro1 .. l ır. Tali r olon : '" '' cıT • ı: k ıı i.ı · khi "' 
belediyesine müracaıtlan ilin ol ~n u r. 

--------~~ 

lstanbul sıhhat \.'e iç ı 
mai muevenet n~1 ~·. dür -
lüğünden: 
Kocasının vefaıı uzetin c kendi.ine m:ın~ taL ı, •ı i i•tcycn "-'• , 

keimükcrrenıc zabııai sıhhi)T kcmbcrlı~.nılLtı r..~n. rı ut ., cHa ı r. 

lbrahlm Tal ılt hcv in rdik:N N'efb~ lıJnı~ı '\• •·•l•. ı sı 'ıa t ı .: 
içtimai muav~nı.:t . ı·~ka!c tinc ,·eya J ,;ı;ın lıu m , ı ı, ine ı ı ır.ıc ı,. 
etmesi lüzı•rnu i ar ol uııır 

Emvali l\tletruke Mü _iirl "iğ·üudeı 

Satılık i.. , ' e 
Eşy 

Bevo.-ıunda Tım 'ftm ınah&!a::-ınd • :ı1.." c.: +ır-; 1 ınaı a'ı rr-a 17.1 J 

mevcu·t büfe, mas::ı, :-andalya ve saire .,,, . hır , ıı . .: ası 1' 1 >4 9, 1 

tarihine mu3:1·"' if perşembe j(iln ü s a ıı t 11 de rn a '1 :ı !lcı1 · 111tiıa\· eJ~ sat ı . 
cakcı r. ' l'aliplerin mabııl H ..... ;ı t ış ko:!ıi syon u .. :ı 'TJÜTAC'J;ll t'' ~ 1<--le i 

Evmali Metruke Müdürl: ~ünden: 

~altlık ~ört ~a~ dük~an ve lıan lıi~~~si 
Ga'atada Sultan Bayezit n:ahallesinde kı'. ı ıç Al paş v : 

mumhane ıokağında eski 40 ili 48,2 ve 4 }eni 50 i!a 56, 2 
ve 4 numaralarla murakkam dört bap <!< kldin ve l anın &. -

kiz iıisse itibarile hazineye ait (Bir) hiEsemıi ı bedeli sek'z 
taksitte ödenmek üzere 4410 lira 1-·~dt< i rnu .::.mmea ile 
18-12-930 tarihine müsadif Perşembi! g~ı. ı; i s .a• 4 ce rnt.
zayedei aleniyeti mukarrerdir. TaLpltr;o 0 o 7, !O teminat 
makbuzlarile Istanbul Milli Emlak müd:riyeti ratış kom«yo· 
nuna müraçaat eylemeleri. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

~alılık a~artnnan ve nı~tı?.z~ 
Beyoğlund11 Asmalımcsc~t mahalle>inde isti ki.il <'" .ldcsırde e>ki 

426 yeni ;l54 numaralı ma~aza ile üstiı~dc dürt ıd:11· 1 'Tiiı~tcmil 
Timonl sokalfında c>ki ı·c Yeni 1, 3 numarn•arb m u r:ı kkam nlu , ı 
kapısı ittısali~de bir o<la blr dükkan. 1 ·in ı kr tındn: Üç oda bır 
mutlak ve bir heli. Üçünciı katında: Üçıı kiiçLk biri lılıyli olıııııl 
üzre dörı oda bir mutfak ve bir IıcJ ~ . Dii niı•ıı co, kaumla: (\ 
oda ve he; katının merdiven başında ayrıca ufak birer odayı 'c 
terkos suyu ve elektrik tertibat ve tesisatını haYi apartımanlll · 
hazineye alt nısıf hisse:;inin bedeli sekiz taksitte odcnmck üzre: 
18000 lira bedeli muhammen ve kapalı zarf usuJıle 27- 12·930 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de icrn) ı muzaycdesi 
mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminatı havı ıcl' [ mektuplar nı 
vakti muayycninden evvel lsıanbul emvali rneır~k c !>atı~ komk · 
yonuna tevdi eylemeleri. 

D HQRHQRUNİ Operatör Ooktor . 

~~engl Belsofiukluju HALiL SEZAİ 
- Tedavtbınesı Beyotlı• Tokatlıyın 

1 

. BASUR M _MELERI 
yanında Melı:tep sokalı: No. 35 Tel. Ve cerrahı h .stıh1 I ~" ı:ıürehassısı. 
3152 muayene her ıün 11>lahtan Di,·an volıı lloktrır l:minpa~a sokak 

ma kadar. :\o, 20· 
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Devlet Demiryolları 
1aresi ilanatı ........................ 

Devlet ~eınirJolları umum i~aresin~en: 
I 8 K<lrıunucvvel 9JO per~cmbe giinli saat 14 tc müsabaka Ut 

ıarcket ~akirdi alınacaktır. 
.l f l'l ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk tebaası müsa

lıakarn ka1ıul edilir. Askerlik yapmamış olanlar askerliklerini ya· 
pı.ıcaya ka,lar te>çil olunmazlar. 

lmıihan 1 Jaydarpa~a, Eskişehir. Ankara. Kayseri, Afyon, Kony., 
Fc' zip:ı~a, ~:ım,;un merkezlerinde hareket miıfettişleri tarafından 
ı apıl Jca~ için mü racaaınameler i~bu miıfettişlilclere verilecektir. 

lmtih ın hesaptan tenasüp, coğraf)"a ve tarihten Türkiye ve 
l"tırklcrc ail kt ;ınlar VC kitabetten yapılacaktır. 

\l .salıakada muvalfak olanlar 40 lira maktu ücretle idarece 
mu ıasıp ~ön.kcck vazai!te sitaı gördükten sonra şimendifer mek
dııntil' okurcu ul•:rlar. .\lektcpte iken ücrrtlerl, iaşe masrafları 

cı ırrce yı·rileccıtinden 20 liraya tenzil ve muvalfakiyetle mektep· 
ı,·n ,,kanların ia:rctleri de 50 liraya ib!Ağ olunur. 

1 iare cıibb:ısı ıarafından muayene edilerek vazifeye kabul edi· 
1 ·cc:.:ı:nk'l mekı.-p tasdiknamesi, nüfus teskereleri,. askert 
Yc>i kıılar, m ıh:ılle ve zabıta hüsnühal ilmühaberi aranılır. Ayrıca 
t!a şimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene devlet demir 
yollan lıututunda çabŞacagına dair Noterden musaddak ve bir 
kefil ı;:iıstcrikrck 200 liralık taahhtitname alınır. 

\ alnız i>t;ı;yonlara gönderilen şaklrtlere idare ancak bir yatak· 
!ık )Cr ~füıcrir ve şakirt yatağını kf'ndi tedarike mecburdur. 

im ihanda müsavi derecede kılanlardan ecnebi lisanına viluf 
tlan'.ı•la h.~.lrlar tercih olunur. 
Şim lilık ihtiyaç olan 10 kişi alındılı.tan ıonrı diger muvaffak 

olanlar bilahara lüzum hasıl oldukça adreslerinden aranılacaktır. 
.;erek evvele! :nüraçaat edip müsabakaya intizarlan şifahen veya 
tahriren cd,lig olunanlar ve gerek yenldea talip olanlar bu llbda 
bildirilen 'eri~ re müracut etmelldlrler. Müracaatlar ı 7-12-930 
,;aat on dÖrde kadar kabul edilir. 

• • • 
t:~kal, cb'at ve evıah olbıptakl fartnameıılııde yazılı 7 S,000 

adeı ah~ap kayın traversi kapalı zarfla münakasaya konmuşıur. 
:\lünakasa 22-Xll-930 pilanesl günü 11at 15 de Ankarada 

De\·lct Demiryolları ldarelinde yapılacaknr. 
:\Hinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komis
yonu kiıtlpliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2S lira mukablllne Ankarada 
ve Jla ydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. . . . -

Muhtelif transmisyon ve balata kayışlarlle bez hortumlar kapalı 
zarfl i ınc1nJka~aya konmuştur. Münakua S· 1·931 pazartesi günü 
raat l S.30 da Ankarada devlet demlryollan ldareslnd~ yapılacaktır. 

Münlkasaya iştirak cdecekl~rin tekllf mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni ıı;ıınde saat ıs e kadar münakasa i:omisyo
nıı kıltiplip;ine vermeleri lazımdır. 

Talipler nıunakasa ~artnamelerini 8 (Üç) lira mukabilinde An· 
karada ,.,_, i iaydarpasada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
:\fuhtt>lif fırçalar kapalı zarfla mllnasakay1 konmuştur. 
,\Linak~s ı 5 l ·931 pazartesi gUnü saat 15 de Ankarada devlet 

demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

.\lünakasaya iitirak edeceklerin tekili mektuplarını ve muvakkat 
tcmin&tlarını ayni g-ünde saat 14,:JO a kadar münakasa komisyo· 
mı kıltipligine vermeleri IAzımdır. 

Talipler mtinak.ısa şartnamelerini üç (3) llra mukabilinde An· 
karad.ı ve 1 la ı dacpa~~da idare veznelerinden tedarik edebilirler 

Darnllünun nın~a1aat konıisJonun~an: 
Tıp !aktilt~si için: Emaye tabak ve •aıre. Listesinde muharrer 

olı.'u:~u üzere. 
Paıi k.ı, tulhent, makara, düğme ve saire. Mevcut ve memhur 

nümunderi ve~hile. 

Fen fah.ultesi ı c laburatuvarları için: Eczayı kimyeviye. l\lu
~addaJ.. lı telcrindc muharrer oldup;u üzere. 

Tıp ve Fen fakuiteleri için lıizumu olan balAda gösterilen 
levazım ve ccz:,yı kımyeviyc kapalı zarf usulile mubaya edileı:ek
tlr. :\lunaknsa ı 10· 12·930 tarihine müsadif çarşamba günu saat 
ı S tc \lptlacakl'r. Taliplerin şartname ve memhur numune ve 
:,~ clcrinı ı;ormck üzere her gün ögieden sonra Darülfünunda 
mubayaa komisyonu kitabetinc müracaatfarı ve teminat akçelcrini 
münakasa g nünden nvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi 
etıuekri i ıln olunur. 

~olu ınulıase~ei ~ususiJe mü~OrlO~üo~en: 
Bolunua yukarı çarşda ll'll.ln maarif hanı nımiyle maruf halen Türün 

inhisar :\lildilrlyeılnln ıahıı ilılcınnda bulunan fevkani bina ile Alıındaid 
•ekiz dtikktn 13 klnunuevvel 930 ıarlhine milsıdif cumartesi günü saaı 

15 tı lhılest icra edllm'k tizre kapalı ıarf uıullle milıayeJeye konulmuş· 
ıur. Talip olanların bcddi muhammencıl olan 14000 ( on dörı bin ) 
liranın yüzde yedi buçuk hc11bile ıemlnııı muvakkııesl~I lıa ve yıbuı 

bankı m ·ktul:ıuna teklifoamesile beraber ayrı bir zar[ İçinde muayyen 
• olan !{üne kadar \lltyet encümeni daimlsine ıeslim etmeleri ilAn olunur, 

~anakkale elrat jan~arına ınetle~i nıü~ir-
li~in~en; 

Kilo Jlcdeli mubamme1' 
5000 2730 Koyun eti 
SOOO 2730 Kuzu eti 

20000 ? 300 Sıjtı• eti 
t - Kilidilbahirde te>lim edilmek şartile mıkdarı yukarda ya· 

ıılı llç kalem et 28· 11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
palarlıkla münakasaya kunulmuştur. 

2 ihale 28· ı 2-930 pazar gL:ıün sa&t •m beşte :\laydos 
tıuktimetinde yapılacaktır. 

, - Talipler kmlnatı rtıu,·akkatcleri ılc Kilidillıahir"ılcki jan
darma mektebi karaq~ilhıııa ve yevmi ihalcdc komis\·ona müraca
atl.ırı i"An ıJunur 

MiLLiYET PAZA RTI ~:'I KANl"l\L'E\'\"EL 19JO 

Kasa~a ~ele~iJesin~eu: 
Kasaba ~ehrinc su isalesi ve tevziat ve inıaan için evvelce 

1- 10·930 tarihinden itibaren tayin 'c iiAn edilen altını~ gunlük 
' münakasa müddeti görülen lüzum üzerine şeraiti ıtiye dahilinde 

bir a} daha temdit edilmiştir. 
1 - Kasaba Şehrine is;.ıe edilecek su proıeıi tasdık edllmi~ 

buluııdu~ndan ga)ri melhuz 564 7 lira dahil ( 115400 ) lira h· 
flfli IEale w tevziat 'e tesisat ve inıaatı 1- 1 ~· 930 dan itibaren 
otuz bir ıı;ün müddetle ve müzayede, munakasa kanununa tevfi· 
kar. kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin erbabı vı;kuftın olduk· 
larırıa 'cya bu gibi inşaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapmış 
olduj(una dair mahalli belediye veya nafıa heyeti fenniyesinden 
muta şahadetname veya tasdikname ibrazına mecburdur. 

.ı - l\ltıteahl:ıit sahibi sermayeden oluptıı su inaşatına aşina 

olmadığı halde in~aatı bidayetinden niha yetine kadar rdakatında 
ikinci maddede yazılı şahadetnameli bir su mııiıcndt'İ istihdam 
edeceğine noterlikt<!n musaddak taahhutPame it.ı,ılc belediyeyi 
temin edecektir. 

4- Münaka>aya i~tirak ede~ekle~ evvd emirde teminat akçesi 
makbuzunu Yeya muteber bir banka mektubunu iraeye mecburdur. 

!i - ihale 1·1·931 bir kAmınusaııi perşembe günü saat ! ide 
Kasaba bek'<liyesinde yapılacaktı'. Proje YC evrakı keşliye asılla

rını mukıvclei csasiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediyesine 
şartname için de lzmir belediye, Ankara ve lstanbl belediyeleri 
heyeti fenniyelerinc müraraatlan ilı\n olunur. 

lstan~ul r. T. T. levazım ınO~irli~in~en: 
1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez posta 

çuvalı ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf usuli ile mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Bunlıırın 23 birinci Unun 930 tarihinde lhıirıl takarrür 
ettirileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teklifname 
ve temlnatlannı ihtiva edecek mühürlü urlları tevdi için de me•· 
k6r tarihe mllladil 11lı günü saat 14 te lstanbul'da Yenlpostanede 
mübıyaat komisyonuna müracaatları. 

. ""!.»....:• 

31 baş öküz münakasası 
Pendik Bakteriyolojihanesi mü

dürlüğünden: 
Pendllı: Sorum darülistibzarıııa libıım• oi•p aleni manakoa Ilı H kl

nunuevvei 930 tarihinde lbılesl t:ıkarrar eden 31 baf ölı:tizlla tannımeslal 

görmek lçtn her gün v' vermıfe talip ohnim n ye.ıml ihale olan 24 k&· 
nunuevvei 030 t•rihine müsadif çarfımba günU ıaat 14 t• •efterdarblı. 
binasında Müe11esatı iktisadiye mübayu koaiıyononı mUracuı eylemeleri 
li&n olunur. 

Ta~lisiJe ~mum MO~irli~in~en: 
Anadolu tahlisiye istasyonlan arasında mevcut bulunan Karı· 

kiraz, kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapalı zari usu
lile münakasaya kıınulmuştur. MezkOr köprülerin ihalesi 23 kAnu· 
.ıuevvel 930 tarihine müsadif salı günü saat 14 de icra kılınaca· 

gından taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzre Galatada rıh

tım caddeıindeki idarei merkeziyeye mliracıatları ve 22 kAnunu
evvel 930 tarihine mli~adif pazartesi glinü ıaat 16 ya kadar da 
teklif mektupl:ırının komisyona tevdi edilmesi ve mezkôr saatten 
sonra Yerilecek teklif mektuplarının kabul edilmlyeceği ilıln olunur. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: . 
30 . kinci Teşrin JJO ıarihli kınun kilktimlerlnı göre Türkiytde iş 

yıpmap;, i'l•ll bulunan mu .. ccel ecnebi ~irketlerlnden Fransız ıabllyeıll 
( Kredi Liyone · Crediı Lyonnais ) bınkısı bu kere milracaaılı tlrketin 
Tıİrkh .. umumi vekili bulunan Mösyö Alfons Benenln ıekıUje ıevke4Ilerelı. 
yerin: şiriıeı naııına yapacağı işi<rJen doğa.:ak davalarda biltOn mahk~
melcrde dıva eden, edilen ve üçüncü ıahıs ~ıfatluile hazır bulunmak Uzre 
M<isvö Zan H. rvi\·.'yi tayin eylediğini bildirmiş ve l&zımgeien veılkayı 
v <miıtir. Keyfiyet kanuni hUkümiere mınalık görülmüı olmakla ilAn olunur. 

Türkiye Eczacıları Laboratuarı Türk 
Anonim şirketi müessislerinde~: · 

Şirkeıımi7.ın tesis umumi l lereıi 22 kanunuevvel 930 p:ızıneıl gilnU 
sa t 14 tc cajl;alo~iun<h kAln Türkocıj(ı salonunda ıoplanacakıır. Umum 
hissedarların hu ıçtiınaa iştirakları , .. gelmiyec,·kjerla hbsedarlardıu difer 
bir zall tevkil eylcınelerl ehemrnlyeılc rica olunur. 

l\IU7.akeraı Ruznamesi: 
1 - 1 lisselerln k&Hesine iştirak taahhüt olunduğunun 'ft bunların rubu 

bedellerinin tesviye edildiğinin ıasdikl. 

2 Müessl\ hakkına mıilk olanlara mefruı menafii ID•hıusaya dair 
vuku bulacak teklif hakkındı karar itıihazı. 

3 - :\lüessisler ıarafından ıeıls şirketi lçla lhd7ar eclllc m11raf111111 
taidik ve hbulU. 

4 - idare mecilsl aıaanın lnılhabı. 
5 - Murakıp tayini n Ucreılnln ıesblıl. 

1 iç beklenilmedljil bir 
Zamanda birdenbire 
:rengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

• 

TllllHE PIYlN~~IB 
BiLETiNi ALiNiZ. 

5 lNCl KEŞiDE 11 KANUNU· 
E\7VEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır· 

bilumum otomobil ve 
döşeme 

,,. . 
Fert boya 

atelyesi 

müteha~~n~ı 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya mllesseselerinden diploma~ı 

ziyaret etmeden evvel başka yere rnüracaac etmeyiniz 

SEYRISEF AiN -- -M<rk z acenta: Galaıa küptü 
RaşınJıı; lleyoglu 2.36'.! Su!ıe 

acente.ii~ Sirkeci'de "" , · 
zade hını ıltındl. Tel fon ı,t 
2740 

rire -lsten~erif e 
~ustası 

( lznıir ) vapuru Salı 
9 kftnunuc' ve! 

saat 1 O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 

lzmir'e per~embe sabahı Pi· 
re'ye cumartesi sabahı isken· 
deriye'ye varBcaktır. lsken
derlye'den Pazarteai 15 de 
kalkacak Çarşamba Pire'ye de 
uğrayarak Perşembe ltanbul'a 
gelecektir. 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURiYET) vapurı 
9 kAnunuc~ vel Salı akşamı 

Galata nhtı•mda• Zongul
dak, lnebolıı , Sinop, Sam· 
sun, Glretun, Trabzon, Rlze'ye 
ılkacak ve dönUıte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun,' 
Ordu, Onyı, Sımıun, lnebolu, 
Zoo[Uldığa ufrayacaktlr. 

Ay,Talık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru 9 i:Anu -
nuevvel aalı 1 'l de Sirkeci rıhtı· 

mından Gellbolu Çanakkale Kü· 
çüi:kuyıı, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalıg'ı kalkacak n dönüşte 

Altınoiuğ'a da ujtrayaraktır. 

8, 9 K. evvel 930: kadınlara 
1 O, 11 ,, ,, : erkeklere 

Türkiye seyrisefain idaresi 
mütekaidin eytam ve erami· 
linin teşrinisani 930 maaşlan 
ba!Ma yazılı gUnlerde verilc
.cektlr. 

COMPAGNIA GEl'iO\'ESSI:: . Dl· 
NA VIGAZIOl';E A VAPORE 

lbail, Kalas ve l\ösıenceden muvı· 
salao beklenen Cıpo Faro vapuru 
10 K. evvel çuşamba günü Katan, 
Napoil, Lhurn ve Cenova)ya harekeı 
edocektlr. 

Cenovıdın 1.muvısalaıı boki • 
nen Capo Plno vapuru 11 K. evvel 

. Perşemb" günü ~ Kösıence, Kalas 
ve llıraile ) ye hareket edecektir. 

Birinci ve üçüncü sınıf yolcu
ları için ıenıliaılı fiatier. 

Fazlı taf•lilt almak ve volch ve 
fiımule için Gılııa 'da Çiniİi nuıo 
hanında ıcentası bulunan lntcrConti 
nenıale A. şirketine mür.ıcaat Telefon 
Boyoğiu 1294· 129S. 

Duvar Takvimi 
simi. Ay maıbaa11 T. l~ Şirketi 
Jhenesi için (Yavuz)zırhlımızın 
zcl resmiie mükemmel bir 

l "Duvar ııkvlmi,neşreııi. l'iaıı 17,.i ı 
!-..urııştı.ır.ToptA.~cıl:ır~ tenzil:\t varn'ır. 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata Tünel mertebanl sokak 

ehvence emlak bakımı. Bono 
protesto ve sel re ... Tel: B. O. 1385 

Taksim kı~laıı geçidi No. 9 

1Dr. Nazım Şakir Bey 
Tetkik seyahatinden avdet etmı,ur. 

-~~~~~~~~-----

Erzak 
ve levazınıı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
Büyiikdere Bahçcköylinde kAin yüksek orman mektebile orman 

ameliyat mektebinin l\layıs 931 gayesine kadar bakıyei erzak ve 
levazımı ~aire ihtiyacatı kapılı zarf usul~e mıınakaı-aya konmuştur· 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzre her gün ve miinakasay• 
iştirak için de )"CVmi ihale olan l O kanunuevvel 9Sfl tarihine 
miisadif çarşamba giinü saat 14 de Defterdarlık binası dahilinde 
müessesatı iktisadiye mllbayaat komisyonuna ıı;elmeleri i!An olunur. 

Kırklareli YilaJeti eneumeni ~aiınisin~eo: 
1 - Bedeli ke'fl 5834 Ura ı 3 kuruştan ibaret Bur gaz.Pınar· 

hlıar yolunun ı S· ı 7 lncl kllometrolar arasında bir adet dört 
metre köprünün vt dört adet 0,60 !ık ıııenfezln beton arme ola· 
rak inşası ile bedeli keşfi IQ020 liradan ibaret ayni yolun ıs.+ 
00-17+330 kilemetrolan arasında yapılacak şose ve blokaJ 
ameliyatı kapalı zarf usullle ayrı, ayrı mtinıkasaya konmuştur • 

2 - Köprüler.n müddeti inşası Nisan 931 gayesi ve ihalesi de 
14 K. evvel 930 çarşamba günü ı;aat on beş ve şose lnşaası d• 
ayni müddet zarfında ve ihalesi de tarih ve yevm ıııezkfuda sıal 
on altıda Kırklareli daimi encümeninde yapılıcalı.tır. 

1 - münakasay~ iştirak edecekler erbabı vukuftan olduklann• 
dair Nafıa dairesinden muta şahadetname ve ticaret Odası vesi· 
kalarını ibraz ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan anJaına· 

dıkları takdirde inşaatın hitamına kadar refakatinde bir fen ıne· 
muru bulunduracağına dair noterden musaddak bir teıhhüınııne 
itasına mecburdur. 

4 - Teklifnameler birinci maddedeki sarahat dahU!nde yapı• 

larık mühürlü birer zarfa konup üzerine talip ismini yazacak ve 
işbu 1,arf teminatı muvakkateye ait ilmühaberler veya banka ke• 
faletnameleri üçüncü maddede istenilen evrakla beraber dtgeı 
mühürlü birer zar! içerisine konacak ve !~bu zarf iizerin teklifn•· 
menin yalnız hangi işe alt olduğu işaret olunacaktır. 

S - Şartname ve keşifnameldrl görmek veya sureti musadda· 
kalarını almak için talipler Kırklareli Nafıa dairesine müracaat 
edeceklerdir. 

Emlak ve Eytam Bankası umurn 
müdürlüğünden: 

Satılık Emlak 
Esas No. sı 

322 

Mevki ve Nevi 
lzmirde Karşıyakada Alaybey yah 
sinde 87-39 numaralı hane 

Tıı.nlnat mlkdatl 
cadde· 420 

82S lzmirde Karşıyakada Muradiye cadduln· 
de 23 numaralı hane 

880 , 

Mevkilnri ba!Ada muharrer iki bap hane ilki peşin ve müteb•· 
ki yedisi de müteakip yedi sene zamenda verilmek Uzre seJJ.I 
taksitle müzayedeye konulrnil~tur. Müzayede kapalı zarf usuliledir. 
lhalc 22· 12-930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz huzurund• 
yapılacaktır. Müzayedeye i~tirak etmek isteyenlerin bir llrd ınu· 
kabilinde mufassal şartnamcmizi almaları ve fazla tafsi!At için J.ft 
karada Em!Ak mlidürliiğüne ve İstanbul ve lzmirde de şubeleriınlıc 
nıiıracaat eylemeleri. 1 _.,J 

lstanbul ithalat güm
rüğü müdiriyetinden: 
Adet 

1 

6 

•· nev ı Marka No- Kilo Cin'i 
Balya I.C 16312 113 Pamuk mensucat 
~ .dıdık A.H Bilı\ 74,SOO Vaketa deri 

ve,alr 
~ L.B.E.S Bili 64 

parça C.F.A ~809-7813-7<!04 66 
Balya S.lT.U.T.D. 641 127 

Kuş kafeıi 

eşya 

De mir zift kazanı 

Haı;arsız pamuk •· 
merlkan bezi 

1 de Ba!Ada muharrer beş kalem eşya 8, 1 O, 13· l 2· 930 tarihler n d 
!,tanbui ithalat gümrlijtlİ satış okmisyonu tarafından bllmüzaye c 
satılacağı. ll:lıı olunur. 

~~~~~~~~~~~~---

• o o /o 
mvavtnaı'( 

Küçük harfler/ ancak iyi ve mebzul bir 
ziya ile okuyabilirsiniz. Bunun için çalış· 
dıgmız yerde iyi ve mebzul ziyamn 

Jı4es ul M;'.dür: .tıurhaıı.dıli" 


