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dakl fark mühim lı 1- Ekonomi 

fürk. Ma~ar dostluğu 1 Gazi 
Tüı:1kiye'nin beynelmilel dost 

Hz. Macar Hariciye Nazırını kabul buyur 
Mülakat bir buçuk saat devam etmiştirı lu

1
klan arasında en samimi olan d 1 r 

!arından biri de Macar dostlu- u a 
ğudur. Dostluklar bir çok amil- e 
!erin tesiri al tında inkişaf eder-
ler. Devletin ali menfaatleri bu 
amillerin başında gelir. Bunun
la beraber, siyasi dostluklar bir 
de milli hislerden kuvvet alır
lar ise de daha ziyade samimi 
ve devamlı olurlar. Mili dostluk 
siyasi dostluğun en büyük is~
nat noktalarından birini teşkıl 
eder. 

ı Tüıık milleti ile Macar mille
ti arasındaki dostluk her iki mil 
·letin en kuvvetli ananelerinden 
biridir. Esasen ırki rabıtal~n 
da biııbirine yaklaştırdığı Turk 
Ve Macar'lar bir çok no'ktalar
<ia ayni fazil~t ve seciye iştiraki 
arzederler. Yalnız bu amiller 
bile, siyasi mülahazalardan sar: 
fınazar iki millet arasında eskı 
:bir dos~luk ananesi yaratmıştır. 
·Devlet uclamları için bu milli 

1 
dostluğu, beynelmile~ . hayatın 
ktıvvetli bir sulh amılı olarak 
tenmiye ve takviye etmek t~b!i 
en mühim mülahazalardan bırı
dir. 

M. Valko 
hararetle 
karşılandı. 

Türk~·Macar f 

dostluğu .. 

Samimi nutuklar 
teati edilmiştir 

Ankarapalasta M. 
Valko şerefine samimi 

bir ziyafet verildi --- - M. Valko Cenapları 

ANKARA, 24 (A.A.) - M~c·ar hari~i,Ye nazırı.M. V~lko ce-
1 efakatlerinde Macarıstan sefırı M. Tahı oldugu halde 

nap arı, r • · · M' f' · · ·b h t 9 55 de şehrimize muvasalat etmıştır. ısa ırımız, 
sa a saa ' f'k R'" .. B f d' t 'f t · d hariciye vekili Tev ı uştu eye en ı, eşrı a u-
ıstasyon a . f · k' f 
mum müdürü, hariciye vekaieu ve Macar se aretı er anı tara ın 
dan karşılanmıştır. 

I. Tu"rk ve Macar bayrakları ile donadılmıştı. Tevfik 
stasyon . . ·J f d 

R .. .. B fendi ve şehnmızde bulunan Macaı ar tara ın an 
uştu eye . d'l . . 

Madam Valko cenaplarına buketler takdım e ı mıştır. 

Misafirlerimiz Ankarapalasta ikametlerine tahsis edilen dai
reye götürülmüşlerdir. 

* * * 
ANKARA 24 (A.A.) - Reisicümhur HaZl'etleri Macar Hari-. 

ciye nazrrı M. Valko cenaplaruu bugün saat 17 de Çankaya köş
künde kabul buyummşlardır. Mülakat bir ıbuçuk saat kadar de

ihtilaf .. 

Bit~raf reis ile aza
lar arasında 

Komisyon reisi imza 

Yeni intihap 

Istanbul kadınları 
belediye intihabına 
iştirak etmiyecekmi 

için Ankaraya gidecek Fırka müfettişi Şinasi 
- - • Paşanın beyan ah 

Muhtelit mübadele komisyo- .. . . 
nu reisi M. Rivas itilafnamenin , H~lk .fırkası mlJfettışı Hak: 
imzası merasiminde bulunmak ı kı Şınası Paşa du:11 . a~şaınki 
üzre yakrn<la Anka gidecek !trenle Ankaraya gıtmıştır. Mu 
tir. M. Rivas, itilafn~enin im- ,mailey~ ~eyahati hakkında bir 
za günü takarrüt etmeden An- muhammıze şu beyanatta bu -
karaya g'.tmemek fikrindedir. lunmuştur. 
Aldığımız mev k malümata "- Mecliste müzakere edil

i nazaran kom is yon • itaraf reisi- mekte olan yeni belediye kanu 
nin bu karan A.1 ·ara müzake-
ratının son safha ın<la cliğer bi-
taraf azalarla aralarıncla bir 
noktai nazar ihti Hl.fi zuhur et-
mesinden ileri gelmektedir. 

Ingiliz ve An1e
rika sefirleri 

Mersine kadar deniz 
seyahatı yapacaklar 

Dün Ankaraga giden 

Orta Avrupa sıiyasetinin. 
tenıel taşlarmdan biri~.i !eşkıl 
eden Macari~tan ile Turkıye ~
rasında'ki dostluğun beynelmı
leJ kıymeti hakkında fazla söze 
hacet yoktur. Sulh ve sükun i
çinde medeni ve iktisadi inkişa
fınr teminden başka bir şey dü
§Ünmiyen TüI'kiye, bütün dost
luklarını ancak bu gaye istika
·tnetinde istismar etmeğe çalış
maktadır. Cihan haI'binden çok 
nıuztarip çıkan ve milli vahdeti 
az çok parçalanmış olan Maca
ristan da büyük bir enerjile ken 
disine daha iyi bir istiıkbal ha
zırlamaktadır. Enerjiler, kıy
ınetleır, istihkaklar ne şeki~d~ 
olursa olsun bir gün kendilennı 
tanıtırlar. 

vam etmiştir. 

* * "' 1 
ANKARA, 24 A. A. - M. fik Rüştü Beyefendiyi, mütea

Valko bugün öğleden e":'".el sa- kıben Mecli~ ~ei~.i Ka~rm ve) 

Amerika ve ~ngiliz sefirleri 
ve sefaret erkanı yakında Mer
sin'e kadar bir qeniz seyahati 
yapacaklardır. Seyahatlerinde 
Kıbrıs, Rad<'s. ve Sakıza uğraya Hakkı Şinasi Pş. 

nunun müzakeresinde meb'us 
sıfatile bulunmak üzere gidiyo
rum. Müfettiş sıfatile teş
kilatr mülkiye ile de alil -
kadar olacağım. Kanun kes
bi katiyet ettikten sonra kadın 
lara hem intihap etmek ve hem 
de inihap olunmak hakkı veril 

at on birde Hariciye vekılı Tev- (Mabadı üçuncu sahifede) 
Ma,,arlar cihan haııbinin aç

.tığı yaraları sarmaık ve milli 
kudretine emniyet ve itimat tel 
kin etmek hususundaki muvaf
,fakiyetlerini büyük rehberleri
'ne medyundurlar. Geçenl~r~.e 
hiikfunetinin onuncu yıl donu
mu münasebetile Macar mille
tinin minnet ve şükran tezahür
leri ile karşılanan naibi hükil
flet Amiral Horthy cenapları 
bunıann basmdadır. Başvekil 
leont Bethle~ ile Hariciye Na
ıtırı Walko cenapları da yaralı 
'-'e fakat kuvvetli bir milletin 
llluıkaddeırat ve ideallerini, bey
nelmilel siyasetin .bin bir tıürlü 
&"Üçlükleri içinıde gı!!zel idare 
eden Macar vatanperverleridir. 

icra komitesi faaliyette 

Satış, alışa kafi geldiğinden komite 
borsaya kambiyo çıkarmadı 

. 1 
1 miş olması itibarile frrkaya da 
girmeleri icap eder.B uda nizam 
namede ufak bir tadilat ile kabil 
dir k1 oda bu sene toplanacak 
olan umumi kongerede yapıla
bilir. Meclisi umumi ve cemi 
yeti belediye yeni intihaba ka
dar vazifelerine devam edecek

Bu günlerde misafirimiz olan 
Macar Hariciye Nazırı Cenap
lan Türklerin bu takdir hisleri
ni daha yakından görüp anlıya
~klardır. Kalp kalbe karşıdır. 
'karşılıklı olaraik köylü ve ame
l-esinden münevver sınıfına ka
dar yapılmış bulunan ananevi 
bir dostluk da kıuvvetini ·esasen 
kıarşılıklı •hürmet ve muhabbe
tin biç bir zaman yıpr:ı-rınuyan 

kudret menbamdan alır. 

Zeki M~sut 

Moskova sefiri 

DIJn /11111/yete başlıgan konsorsigoaı icra ltomilesı 

Bankalar konsorsiyomu icra ı (60,000) !sterlin satmıştır. Kon 
komitesi dünden itibaren işe sorsyoına dahil banka direktör
başlamıştır. Dilnkii içtimada !erinin bazıları a;rtFk yeni tedbir 
umumi kambi~ vaziyeti görü- ler ittihazını mucip alacak bir 
şülmüş ve ılı:ambiyo işlerinin kambiyo meselesi kalmadığını, 
~üsait.bir şekilde cereyan eı:ıi- piyasa abş verişi tevaz~~ etti~! 
ğı tesbıt otun.muştur. Koınıte diğini ihracattan mutevellıt 
piyasayı devamlı surette takip kamhlyo satışlarının arttığını, 
etm~ş ll'e t~ı~. satışı alışa te- kOlll!lorsyoınun ıkambiyo a!!'Zet
kalbul eyledıği ıçın ayrıca ikon- mek suretile miidahale etmesi 
s?rsyoın hesiııbına ~rsaya ;k~ henüz bugün 'h&11ıl olmadığını 
btyo arzına !Uzum gomıemışttr. söylemektedir. 

. .. · R Konsorsiyoına Rus harici ti-
Moskova sefıri Hus~}'!n ıı:;,- caııet bankası da iltihak etmiş 

&ıp Bey dün~ü ek~pre~ e ~: - ve •bu suretle iştirak edenlerin 
~z~ gelmiştı.r. Huseyın . lf:f- mıktan (12) ye balığ olmuştur. 

Yın mezumyet mUddetı . . Konsorsiyom işleri için 7 kişi
~ı:n bulduğund~ bu h8!ta ıçın Hk bir muhasebe dairesi te,ıcil 
. e M:oskovaya gıdecektır. edilmiştir. 

k .k ı •ı Gerek konsorsyomun işe baş''.6e tep l er laıması ve gerek ihracat tacirle-
tniisa bakası rin!n .piyasaya fazla kamıbiyo 

çıkarmaları derhal tesirini gös-

46 ncı hafta başladı termlş ve lüzumsuz temevvüç
lerin önüne •g"CÇilmlştir. 

46 ncı hafta başllmıftır. 
Gazetcınlzde çıkan haber• Diln Borsada ( 43) obin İster-
lcrııen en mllblmmlnl serip 
cu ~ !in satılmıştır. 

lllarıesl akfamına kadar 
'.!'D&abaka ınemurlıı""•na aön• Buna mukabil son iki günde 
"erınız. .~ • 

1 
, • Banka :Kommerçiyale ---------.J ya ın~ _ 

Komiteye •göre, piyaaa kendi 
ihtiyacını temin etmekte olup 
normal devirlere girileceği ka
naati hakimdir. 

Borsada y-eni saati mesai da
hilinde çalışımağa diln başlan
mış ve saat·on döııtte ilk mua
mele açılarak on altıda borsa 
faaliyeti kapanmıştır. Sarnhı
yettar zevat ıbu vaziyetin, mua
melatrn sürati itibarile müfit 
neticeler verdiği fikrindedir. 

· DUn İngiliz lirası (1028) ku
ruştan açılmış ve (1030) kuruş 
(10) paraya çıktıktan sonra 
(1029) kuruş (20) parada ka
pinmıştır. Altın (940) kuruşa 
inmiştir. 

1 

1 M. Corr KtarA M. Grow 

caklardır. Sefirler, seyahatleri tir. Yeni kanun bu sene her hal 
için, hususi bir ~pur tutac~klar de ~ıka~ak~rr. Y alruz kadın~ara 
dır. Vapur, şimdıden Seyrısefa- veı:ıien 1;11~h~p hakkı ~eledıye
inden kiralanmıştır. Fakat mü- lntıhabı ıçındır. Halbukı İstan
nasip görülen İzmir ve Marma- bul meclisi, belediye meclisi 
ra vapurlarından hangisile seya değildir . 
hatln yapılacağı henüz takarrür Şehir meclisi umumisidir. 
etmemiştir. Binaenaleyh bu itibarla buraya 

s f' ı · ahatten k intihap edilebilirler mi? edile_ 

1 
e ırderın seyzı'ntı'd!r ma sat mezler mi? Onu bilmem.,, 

arı, ııa ece, ge . 

Taksileri kontrol 
için içat edilen alet 

Muhteri NUzhet Et. bu 
hususta na diyor? --.. -

G. mllbadillere ne 
tevzi edildi 

Gayri mübadillere yapılan 
tevziata dün de devam edildi. 
Tevziat yekunu şimdiye kadar 
125 bin liraya baliğ olmuştur. 

Ticaret mektebi talebesinden Reji müdürü lzrnirde 
Nüzhet Ef. ismil'dP. bir gencin, 
otomobillerin SÜ· 
ratinıi kontrol e
debilecek yeni 
bir alet icat et
tiği malılmdur. 
Dün bu gençle 
görüştük, Nüzhe' 

İzmir, '24 (A.A) - " Reji 
Jeneral,, umumi direktörü M. 
Bilankey bazı tetkikatta bulun 
":1ak tizere şehrimize gelmiş
tır. M.unaleyh bir kaç gün son
ra Ankaraya hareket edecek
tir. 

B. eliyor ki: 
"- Otomobil Askerlik müddeti 

!erin sürat kon· Askerlikte muvazzaflık mild-
trolu ~imdiki U· • detinin tenzil edildiğine dair 
sullerle mahzurlu- Nuzhet Er. gazetelerin yazdrkları doğru de 
dur. Mahzurları yakında? tet- ğildir. Mükellefiyet kanunla 
kik ederek bir otomatık alet · takyit edilmiştir Mev -
yaptım. Pilanımı Sehremaneti zuu bahis neşriyatın ılhl defa as
heyeti fenniyesi muvafık buldu. kere alman smrflarm bundan 
Bu alet küçük bir ~ksi şek~n- sonra ıbi'I' defa alınması hakıkm
dedir. Dört otomatık levha ıle daok! karardan galat olması 
mücehhezdir.Bu levhalar, «İyi» muhtemeldir. 
"ihtar", "Ceza", «şiddetli ceza» =~~====~=---=--• I 
levhalarıdır. Otomobil, kabul e- m gösterir. Silrat arttıkca diğer 
dilen 20 kilometre süratle gitti- levhalar gözükür. Alakadar me 
ği müddetçe takside "İyi", le~- murlar, bu tabelalar sayesinde 
hası görülür. Sürat fazlalaştıgı otomobillerin ııilratlni kolayca 
zaman makine «İhtarıo levhası- tayin eder. • 

-

Bir çok kıymettar osarı ihtiva eden Bahriye müzesi 

Bahriye müzesinde mev 
cut eşya tasnif edildi .. 

Amerikalılar Selimi Salise ait 
kadırgaya talip çıktılar 

biı 

Fakat türk bahriyesinin altınla süslü bu 
tarihi eseri müzede mu haf aza edilecek 

Kasımpaşadaki Bahriye mil-ımemektedir. · 
zesindeki kıymetli eşya esaslı Bahriye müzesinde bunda 
surette tasnif edi~işti~. Aldı- başka şimdiye kadar denizcili 
ğırnız malilma~.a gor~, bır ~m; ğimizde mevki alan bütün har 
rikalı grup, muzedeki, Selımı gemilerinin modelleri, sancak 
~alisin ~lt!nla süslü, çao k~ymet rı, saltanat kay~klan, bah 
lı ve tarıhı kadırgasına talıp çık harplerde iğtinam edilmiş si 
mıştır. !ahları, topları, harita ve !ev 

Bu kadırganın kıymeti (1) halar, deniz harp intibalann 
nL'·, on !sterlini mü~ecaviz oldu gösteren çok kıymettar resim 
?;u tah'll'n edilmektP. •:r Fakat, !er, umumr harpte denizlerde 
Türk hahriyesinin (270} sene- toplanan eşya da vardır. Müz 
lik bir eseri olan bu tarihi kadır de, her devlete ait kadırgalar d 
ganın satılması muvafık görül bulunmaktadır. 

Sadullah Bey 
Yeni ve mtihim bir makarna 

geçecektir ... 
Aldığımız hususi ·bir haıbere göre Seyrisefırin umum mUdll 

rü Sadullah B. yakında yeni ·bir işle 1:avzif edilecektir. Sadullal 

Beyin yeni işi Nafia velı:ilet!nde ve müıhim bir makam olacaktır 
Sadullah Beyin münhal meb'usluklar<ian birine namzet gösteril. 

mesi de kuıvvetle muhtemel addedilmektedir. 

- Bu IJ{/le a1c11t'Jında çoculı soka(/11 pkarılır mı ? 
Barometroya balı 1UJ derece/ 

-lllJhl BiuıılJ)ffendl, çocuh 61U01Mtrodan ne anlar? 

1 
1 
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Ne aldıran, ne de l·evap 
veren yoh. 

lstanbulda ittifak aşı kaynarken 
dünyadaki biitün Osmanlı 

sefirleri her şeyden bihaberdiler •• 

Konferansta 

2 ay içinde 

Konferansta pek az 
neticeler elde edildi 

HHlledllmemiş meselelerin 
b11ş/ıc•ları hangileridir? 

"" Paris, 24 (A.A) - Londra 
konferansmm içtimaa başladı
ğı tarihten bugüne kadar 2 ay 
lık · bir müddet geçmiş olması 
münasebetile gazeteler konfe
ransın mesaisi hakkında bazı 

hülasalar neşretmektedir. Bu 
hülasalar konferansın geçen 
müddet zarfında pek az netice
ler elde etmiş olduğu kayde
dilmekte, şimdiye kadar Fran
sanın yardrmı ile halledilebil
miş olan başlıca meselelerin 
tahtelbahirlerin olduğu gibi hı 
rakılması ve deniz silahlarmm 
tahdidi için takip olnacak usu
lün tesbiti maddelerinden iba
ret olduğunu göstermektedir. 

f .. ' ~l . Paris, 23 (A.A) - Temps 
. " gazetesi. iki günden beri İngi-
ı 
1 

• !iz matbuatının bahri konferan-
J ·ı ıuı sın akamete u~raması ihtimalin 

• 
1 

den mütevellit mesuliyeti Fran 
,.ı; 

1 
saya tahmil etmek suretı"nde 

7 l n-- . 1 k . I ·•t"uveyıf kana ına sev edı/en bir telgrafcı böıaga trene bınmeden eve/ yapmakta oluduğu mücadele 
1 i 'a Bu notanın Vükela Meclisi- manya ile aramızda gizli bir it- hakkında şiddetli tefsiratta bu
'i ı 1 e tebliğ edilerek müzakereye tiiak bulunduğunu zannediyor. lunmaktadır. 

1 ~. 1 onulmasına lüzum görülmü- Herkesin bir suretle menfaat 
1 t ·or ve bundan ısonraiki müzake- teminine çalıştığı böyle bir hen Lond;a, 24 (A.A.) - Fran 

, 1 ı {IUelerden de Meclisin kat'iyen gamede eli boş kalmarruzın sa .. bahnye . nazu;ı . konferans 
· ı ıaberi olmuyor. Çünkü Harp mümkün olamıyacağına dair i- .muzakereleı:_ne ıştırak ve d~ 

J ,abine9inin 9 Ağustos ıiçtimaı malarıma cevaben siyasi işler va_m .etmek uzere Londraya gel 
•ı .~in hazırlanan müzakere ruz- müdiri um'llmisi [Fransanm mıştır. ___ ~·------

l5enram Gur ile gözdesi 

lngilterede -------
Bir sergı 

1ran eserleri teşhir 
edilecek 

Fran1111da 

Nasıl haçlı 

Mm. Hanau hastane• 
den firar etti .. 

Fakat doğruca haplsaneye 
gitti , teslim oldu 

PA 'PtS, 24 (A.A.)- Madam 
Hanau, tedavi 

Borç için hapis cez 
'sı kalktıktan sonr 
Müşkülata tesadüf ediljyor mu 

Adliye vekili Mahmut Esat Beyin yeni 
kanun hakkında mühim beyan.ati 

altına alınmış ol . AN~, 24. (Milliyet) - Ad·j pis yokken 1824, Konyada hapıs v 
duğu hastane- ~ı~e vekµı Mahmut Esat Bey; "borç ekn 2787 hapis yokken 5649 Ka 
den saat 21,30 ıçm hapıs kalk~ı,;ına göre yeni içra ka ll)llDda h~pis varken 1205 ha~iı y 

n~nunun tatbıkinde müşkülata tesa- ken 2000, Muğlada ha~iı vark 
da kaçmıştır. diif olunuyor mu?'' Sualine cevaben 2424, ha13is yokken 3195 Lapseki 
Madam Hanau şu beyanatta bulunmuştur: hapis varken 1630, ha~is yokk 
penceresinin de- Bunun için §İmdiden kat'i bir şey 4479, Uşakta hapis varken 808, y 

söylemek doğru değildir. Çünkü ye- ken 1894, Afyonkarahisarında ha 
mir parmaklığı- ni icra kanunu tatbikata gireli he- varken 2976, hapis yokken 5046 
na bağladığı ya- nüz altı buçuk ay oldu. Böyle muhim İıtanbula gelince hapis varken 204 
-.,'~çarşafına tu- ve şumullu bir kanunun eyilikleri ve hapis yokken 13739 dır. lstanbul 

- noksanlıkları hakkında bir fikir edi- bi daha bir iki yer istisna edi · 

Lond d 
tuna tutuna bah ı nebilmek için hiç olmazsa bir iki se• her yerde yeni icra kanununun es 

ra an yazılıyor: - Ge- Iı \ I k İ •ı m. -.l çeye inmiş, has- ne beklemek lazımdır.Bakınız bir nok sini aratmadığı kolaylıkla anlaş 
eceı sene ranın güzel san'at ta ıbakıcınm ve k.oridorda nöbet 

1 

taya işaret etmeliyim ki, kanun bugü- Kanunların bir iki yerin vaziyeti 
eserlerinden mürekkep Londra bekL" 

1
. l . .. .. .1. ne kadar verdiği netice elimizdeki göre değil bütün bir memeleke 

da bir sergi tesisi tasavvur edil- · ~yen. P~ 11'. erın gozune 1 ış- resmi istatistiklere göre bize geçmişi icaha-a göre yapılacağı şüphesiz 
mektcdir. Burada tesis edilen meden gızlı hır ıkapıdan dışarı- 1 aratacak bir halde değildir. Borç için Borç için hapsin iadesini bu itib 
İtalyan sergisinde bir çok kıy- ya çrkmiş, :bir kira otomobili hapsin kalkmış olmasına rafmen bir lahza bile düşünmemekte b 

çağırmış ve doiTruca Saint-La- 1 memleketimizde tahsil olunan alacak yız, aksi takdirde her vilayetin i 
metli eserl~r teşhir edildi. Fa- . ~ . , J miktarı eski hapisli kanun zamanında babna göre bir kanun yapmak g 
kat bu sergı artık ıkapamyor. z_are hapısanesı?e gıderek tes- ki tahsilattan hayli fazladır Halbuki giilünç bir vaziyete düşülür. Tü 
Gelecek sene açılması tasavvur lım olınuştur. Bıraz soMa taıke- kanun yeni olduğundan alışılıncaya milletinin borç için hapse layik 
edilen İran sergisinin pek bü- ı ti kesilerek basılmıştır. k'.'dar biz bunu aksini de bekliyebilir ~et olduğuna ~slô. inanmadım ... 

· · k b · ff k · · dık. psı kaldıı·an yenı .kanunun bugu yu ' ır muva a ıyet ıkazanaca- v k' d lm ·· · ~· tal b" 'ki · · "ki · · ·ıı t" · h kkı d k" d"' · .... h k . a anın uyu ası uzerıne ..;,ıze mu eanu ır ı ıstatuıti verımı mı e ımız a n a ı uş 

gı mu a _'k~ktır. Meşhur Iran gece geç vaJkit müddei umumi- ile tesbit edeyim: 928 senesi 4 Eyliil- cerude yanılmadığımı, umarım 
an'anelerını temsil için· yapıl- . . . . den 929 seneli 1 Kanunusaniıine ka- inanmıyanlar varsa, göstennİftİr. 
mış eski resimleı:ıden Behram lik makamında ibır ıçtıma yapıl- dar hapis varken ordu viliyetinde Borç için hapis kurunu \ili hu 
Gur ile gözdesi güzel cariyeyi mış, Madam Hanaunun firarı 2602 borç ilami. veya müracaatı İn· ki!at?'11' .. bir ~ela~ıidir. Mua 
tems"l d · .. k hadisesi hakkında tahkikat ic- taç olunmuf hap11 yokken 929 4 Eyi- Tu:rkiye cümhu:rıyetinde bunun y 

1 e e~ mınyatur P~. meş- ra i\lden 930 senesi 1 Kinunusanisine ni aramak bot yorgunluktan haş 
hurdur. Bır efsaneye gore bu sına başlanmıştır. Madam Ha kadar 3203 ilanı veya müracaat intaç bir ıeye değmez, zannedilmesin 
Behram Gur bir gün cariyesi ile naunun hastaneden çıktığı sıra" edilmiştir. lzmirde hapis varken ayni yeni icra kanununda alacaklı i 
ava çıkmış fakaıt ıkadın şahın da kapı önünde durduğWlu gö- aylar içinde 5953, hapis yoken 7210, bir teminat yoktur. Eskisind 
ok atmasıdı ıbeğenmemiştir. Bu rerek çag-ırdıg" 1 otomoıblin için- Çankında hapis varken 182_9 hapis fazJ:ı~· yeter ki, borçlunu'! beya .. . . . yokken 3541, Samsunda hapıa varken tı hılifı alacaklı tarafından ıapat e 

Irakta 
t 1i';,temcsinde görüldüğü g~bi İti- bugünkü Berlin sefiridir o va
.•ı· ı~ 9:f zümresile müzakereye ciddi kitki memuriyeti MüsteŞarlığa 
•'1\' ·e samimiıbir surette girişilmiş muadil idi]Müsyü de Margerie 
• -ı ıa 1 B I ~,... ıı, l .•u unmuyor. Yunanis-tana Epir cihetinden e ÇlH8 

nun uzerıne şah da kadının boy- de ıbazı dostlanle bır ta>krm el- 1351, hapis yakken 1594, Kocaelide sin, bu takdirde borçlu iki aeneye 
nunun vurulmasını emretmiş- bise bulunduğu söylenm·ekte- hapis varken 1228, hapis yokken dar ağırceza hapsine mabkiim ed' 

T.T ~ir. Laıkin güzel ıkadın cellatları dir. 1486, Adanada hapis varken 850, ha- bilir. 
ıı.ıra /t kandırmış kendini kurtarmıştrr. 

l.~Jte' Bütün maksat ''lbitaraflığımız tavizat ile Adalar meselesinin 
'. ılr~~akkl!1da İtil~~ç_ılara emniyet maksadıı~ıza_ muv~f~k bir suret
. \; ·erebilmekten 'baret! te halledılebılmesının mümkün 

Kıral tayyare il~ 
Bağdada gitti 

H '{._-. Hatta denıilebilir ki Vükela- olabileceğini söy ledise de buh-
1;, ';pıan! ne olursa olsun harbe gir- r~ın ~pti~asmd~n beri Babı_a
,,111 nege taraftar olanlar bu mü _ lıden hıç hır malumat ve talı -
1 ~'< akerelerin müsait bir cereyan mat alamadığrm cihetle müka- Bağdattan yazılıyor: - Mı
r., llmasmdan, diğer Vükela ara Iemeyi takip mlimkün olama- sıra gden Belçika kıralı Al-

' .ında ve belki de merkezi u- dı,,. 
1 
ıbert tayyıare ile Kahiııeden bura 

iı· num!'de bitaraflık cereyanları- Babıalinin sefaretlerimizi ya gelmiş ve İn-
i', ıu kuvvetlendirmesinden endişe h""k~ f · · d İ ~iliz mümessili 

.. ı l>ile etmektedirler. u ume ın sıya~etın en ve s- -
i ., ~ . . ~ .. . .. tanb_ulda olup hı tenlerden ha-- ne misafir ol-
ı · Esasen ıtılaf zumresıle mu- bersız ve talımatsız bırakması nuştur. mütea-
4 :akerelerin münhasıran İstan- o tal'ihi ve heyecanlı günlerde, üben krral Fey-
( ~·ı->ulda icrası bir hata idi. Asır- kolaylıkla ve lakaytlikle tabanı 1al kendisini zi-
ıı.ı ardanberi kapitülasyonlacın mü! edilebilecek bir hal değil- yaret etmiş, on-
41~ 1 ıüküm sürdüğü bir muhitte, di. Bu asabiyetin sevkiledir ki lan sonra da 
·.ı. ! 3abıaliye madun muamelesi Paris sefaretinden gönderilen 1elçika kıralı 
} 11 ·tmeğe alışmış üç sefire müt - 24 Ağustos tarihli ve 394 numa- \rap hükumda-

~ı, ı'. .ehit ~fr cephe te~k~l ettire: ralı telgrafname şu manidar ına ziyaretini 
• ııttek muzakereye gır:ışmekteki cümleler ile başlar: Kıra/ Albert iade eylemiştir. 
ıJ nuvaffakıyet ümitleri o kadar Belçi:ka kıralı Babil ıharaıbesin-
;ıi.JB<ayıf ıidi ki h_u t~hi:re yanlışlı- "lstanbula dair malumat ala- de tetkikat yapmak için buraya 
'. ~· ~ının - ~ vakıtkı. zımamdarla- bilmek üzre görüştüğüm Hari- gelımiştir. Tetkikatı ibittikten 
ı. ·ı.mız!fl dt_Pl.oma_sı hakkınd~ sa- ciye nazın ( !) bitaraf kaldığı- sonra yolcu tayyaresile gene 
·I uh bır fıkırlerı bulundugunu mız halde istiklal ve tamamii Kahireye avdet etmiştir. 
ı ,;I' ~arzetm.ek_ ~ümk~n ?!~aydı -: mülkiyetimizin İngiltere, Fran
\ · 1ktasten ırtıkap edıldıgıne kanı sa ve Rusya tarafından temin Yeni kabine 
~l~f~lmak Iazımgelirdi. olunacağının ... v.s.,, 
1. ı.. İtilaf devletlerile müzake _ Bağdat, 24 (A.A) - Yeni 

B 1 f 
. İrak kabinesi Nuri Paşa tarafn 

"( ·ede muvaffakıyete götürmesi u te gra namenın de cevap d t k"l d"lıni · 
.':' 1' n myade muhtemel bulunan sız kaldığını söylemeğe hacet an e~ e 

1 ştır. 
lı yol İtilaf payıtahtlarmda, bil- olmasa gerektir. İlerde görece 
' JJı Jlassa Londra ve Paristeki se- ğimiz gibi pişmiş aşa su kat- JlalpadR 
1
• ı Erlerimizi harekete getirmek, mak kabilinden görülen bu te- TavYarecilik 

o hükilmetlerle doğrudan doğ- şebbüsler İstanbul hükfunetini , -
ruya müzakereye girişerek İs - kızdırmaktan başka bir şeye ya Ramadan yazılıyor: - İtalya 
tanbuldaki gayr'i müsait vazi - ramamıştır. Ve İstanbula av- run hava ıbütçesi parlamentoda 
yeti tersine çevirmek ve hatta d_ette i~k_ görülen şey o infialle- müz~ere ediliyor. Bu münase
o heyecanlı hen~amede pek rın tesın olmuştur. betle matbuatın neşriyatı şaya
mühim bir amil olan Garp ef-
karı ammesinden de bir çok Kapitülasyonların ilgası nı dikkattir. Fransa ve Yugos-

ı · yollarla istifadeye çalışmaktı. lavya hava kuvvetleri karşısın-
. '.t' 1 Bı;~l~. hiç _birisi ?.apılmadı. İtilaf sefirlerile müzakere da İtalyan teyyareciliğinin za-

I~ıl~f zumresıle muzak~rele- devam ettiği sırada Ey!Ulün yıf olduğu iddia edilerek her 
.. :ı~ı~ İstanbulda kapalı _hır ku- dokuzuncu Çarşamba günü saat şeyden evvel buna ehemmiyet 
• f tu ıçinde yapıldı. Teklıflerden dörtte Babıali tarafmd İ t verilımesinden balhsediliyor. 

' ı 1 ~ m?~~l ~ckliflerd~n Vükela bulda mukim bütün ~~fir~e~~ 
ı ecl~smın hile ha0c:'.1 o~~~ı. bir nota verilerek kapitiilas-
lı . ~ıraz yukarda soyled~gı~.ız yonların Teşrinievvelin birinci 

Yunan/standa 
Şakilerle müsademe 

gıbl ı . bu hbbüus~lta _sedfırlBerıbm:~ gününden itibaren mülga sa-
,a 1sı teşe s en e a ıah- 1 . . . · 

~:!!~t~:.fer kadım daha çok GÜMRÜK MÜTAREKESİ yeni Be 1 e diye 
Bu resimde şah ile cariyesi .. Cen~vre, 24. (A.A)- Güm

ve ıkarşılarrnda ç·algrcılar örıü- ı ~ mutarekesı ko~~eransll1?1 

kanunu 

lüyor. g; nıhayet bulması munasebetıle 
• uu • Fransa ticaret nazırı M. Flan

Yol ve me)rdanlara ait fıkranın 
miizakeresi hararetli olm11ş ve 
ba'.l.:ı meb'uslar söz alınışlardır. lsapnyada 

Mali vaziyette 
müşkilat.. 

Madritten yazılıyor: - Ma
liye nazll"ı Senör Argüelles 923 
ten 929 senesine kadar yani sa
bık di'ktatör Primo de Rivera
nın zamanında yapılmış mas
rafları gösteren uzun bir tebliğ 
neşretmiştir. Diıktatörün altı 
buçuk sene süren zamanın ·mas 
raf varidattan çok olmuş, bu 
mü<ldet zarfında 2,796,000,000 
peçeta ki şimcfüd paraya göre 
70,000 İngiliz liTası tutmakta
dır. Yeni maliye nazıırı eskıi dik
tatörün bıral«ığr bu açığın mil
letin mesaisi sayesinde kapa:tı 
lacağını söylemiş.tir. 

din bir nutuk söylemiş, elde e
dilen hayırlı neticelere dikkati 
celbetmiştir. ---------
Almanyada iskontofiati 

Berlin, 24 (A.A)- Reichs
bank iskonta fiatini yüzde beşe 
indirmiştir. 

---~-

ANKARA, 24. (Telefonla)- Yol, meydan, iskele gibi 
Bugün Mecliste Belediye kanu- mun geçmesine mahsus yeri 
nWlun müzakeresine devam e- de muvakkaten her hangi 
dildi. Yeni Belediye layihasın- ameliye için izin vermek ha 
da belediyelerin vazifeleri me- kındaki on birinci fıkranın ttı 
yanında Be1ediye depolarından zakeresi esnasında sabık İsta 

lzn1İr sanayi kongresi başka yerlerde kanun, nizam ve bul valisi Mitat Bey bu gibi 
talimatla muayyen miktar ve saadelerin Belediyeler taraf . 
şartlar haricinde kabili iştial ve dan verilmeden mahalli po 
kabili ihtirak maddeler bulun- müdürlüğünden sorulması lj 
durmamak ve bunları zapt ve zrmgeldiğini, şimdiye kadar 
müsadere etmek hakkındaki ye lediyelerce verilen müsaade! 
dinci fıkranın müzakeresinde rin bir çok yolsuzluklara sebe 
müsaderenin teşkilatı esasiye yet verdiğini söylemiş ve mi 
kanununu muhalif oldugu hak- olarak Beyoğlu caddesinin 
kmdaki itiraza Mazhar Müfit mühim yerlerinde lakerdecil 
Bey cevap vererek bazı hususat müsaade verilmiş ol~u~u~ 
ta müsaderenin teşkilatı esasi- Mahmut paşada caddenm ıkt 
yeye muhalif bulunmadığı, bom bölünmüş gibi bir manzara 
ha, silah, cephane gibi mevadm zettiğ<ini, bunun kal<lırı~a~ı 

İzmir, 24 (A.A) - Sanayi 
kongresi bugün öğleden sonra 
ticaret odası konferans salonun 
da şehrimizdeki bütün sanayi 
erbabının iştirakile içtmamı 
akdetmiştir. 

Kongre Ankaradaki umumi 
kongreye iştirak edecek murah 
hasları seçmiştir. 

~· ljmüsadere edilebileceğini ancak çi!1 bir çok_ teşebbüsata ıhtıY9 

it:: . bu fıkrada münderiç mevadm haıııl oldugunu anlatmıştır . 
;Mı.,.., · ı buna kiyas edilemiyeceğini ve Mithat Bey belediye kapıl 

- 4' i bunun nakdi bir cezaya tabi tu- rmda ruhsetli ciğerciler bulıJll' 
' 

1 
t~ası lazımgeleceğini söyle- d~ğ~u da ilave ettiğini söyl 

'~ / dı. mıştır. 
· Kocaeli meb'usu Saiahattin Yozgat meb'usu Süleyr 

,,~~~. "' ' Bey bu fıkranın para cezasına Sırrı Bey Belediye resimleri Jıf 
ı.,, i€:•~:...,,. tahvili hakkında bir takrir ver- nununun bu hususta sarih ıll 

.~ · ~ ~;;;:~ lspi;~;·;~~~;;;·~ 
Afrikada ltalglUI k•rarglihl11rından biri Millet meclisinde 

italya-Fransa ihtilafı .• 
ltalyaAfrikada kendini eski Osmanlı 
imperatorluğunuiı mirasçısı addetti. 

Maliye vekili verilecek cevabıtl 
perşembeye tehirini istemiştir 

'I .lin anudane sükutü neticesinde yı acakları, o ta:,ıhten ıtıbaren ~tına, 23 (A.A)- 1929 .se-
. 'lkim kalın ~tır devletlerle munasebatımızın nesınde 70 seyyahı Pertulıde R d 1 y İtal 1 nl · 1 -· ,,_, .... 
' L ~ı.ı . 1~ . • ' münhasıran Hukuku düvel esas dag-a kaldırmış olan meşhur şa oma an yazı ı or: - ya ma 1 ımperator ugunun 'Uır mi KARA AA B"' 1 M "" akılı b 1 d' kal'" ı -

1 
hükumetinin müstemlekat büt- raşçısı addetmektedir. t talyan- AN. • 

2~·. · • .. - 1;1- ut~ en . e e ıy~ ı:' 
Ilı ıı•, . _r ç_ ok mıs. aller arasından !arına istinat edeceir1 temettü"' kilerden Tzatzas ile Jandarma y""k Mıllet Meclısı bugun Reıs nun muzakeresıne geçılerek ı .,_, çesi ha:ı:ırlanmıştır. Bu müııa- nıın noılctai nazarına göre 1890 u , .. .. . ııd9 

l · ·l"rını zıkredelım: vergisi alınacağı, gümrük rüsu- Iar arasında Larissa yakınında sebetle ahzırlanan raporda Afri senesinde Sultan Albdül Hamit Vekili Refet Beyıin riyasetınde n~~ 23 ~cu m~esın~ee:li' 
ı! ! Daha lstanbulda müzakere- munun tadil ve tezyit edileceği vukua gelen bir müsademe de kada son zamanlarda yapılan tarafında İngiltere ve Fransa- toplanm~ştır. Celsenin küşadını mu eresı _ra_pı ştır. tı!· 

l ,ı ·
1
1 !er hrı,yamazdan evvel Paris se ecnebi postalarının lağvolunaca merkum ile diğer iki şaki telef k. · · ı k M zu'k .. d .1 • .. ,_, M 1. V k'l" S perşembe gunu toplanacak ı hare at netıcesı <> ara er ya gon erı mış olan bir notanın mutea ... p a ıye e ı ı araç-

ı · firi merhum Rifat Pş. tarafın ğı v.s. tebliğ olunuyor. Tabii olmuştur. Müsademe esnasında ve Gat vahaların~n işgal edildi münderecatmı hatırlatıyor. Bu oğlu Şükrü Bey söz alarak Her Marmara ile geldile~ 
r.n gönderilen ve çok ümitve- sefirler protesto ediyorlar, ka- bir başçavuş ile bir jandarma ğıi ıbildirilmek. t_edır. Fazla ola- notıaya göre Libya erazisi Ka- maıı İspirer Şirketinin veraset Bozcaadada karaya otu'"..-
. ci b;r müzakereye girmemize pitülasyonlarm iki taraflı mua- neferi de telef olmuş bir kaç k d b la ok l ç ~· 

''üs2it bulunan atideki telgraf- hedeler oldug-undan ve yalnız ı"andarmada yaralanmıştır. ra rapor a ışın· unWl · · ama merun ve at mmtakalarma ka vergisi hakkındaki sual takriri- "Osiyana" ismindeki A1111aıl ııJı< dığı, İtalyaya aıt erazının son dar Osmanlı hüıkilmetine ait ol . purunda bulunan 200 se'f'/ .. 
ı,ame cevapsız kalmıştır: bir tarafın kararile fesholunamı !!!!"!!!!!"!""!"""'!!'!!"!"!!!!"!!'--""'!'!!"!"!!!!"!!!!!"!'!""!"! hududun~ vasıl. ~lmak .için maklazmngeliyordu. Şimdi İta- ne verılecek .c~v~bın perşeı:ıbe- dün, Gülcemal ve Marma~ ir 

"F!"ı< nsa hükumeti, Bulga- yacaklarından bahsediyorlarsa izhar ettiği hissiyat ile İtilaf Fransa ı!e teşrıkı mesrude~ lya da bu era:ııiınin kendine ait ye kadar teh1rını talep ~tı:ıış ':'e purlarile şehrimize getirıJı!l • 
rstanla müttefikan Sırbistana da kullandıkları lisanda itidal- sefirlerinin muhafaza ettikleri bahsedilmiş~. Fra~~ A~rı- olacağını ileri sürmektedir. ı bu mü~asebetle demıştır ~'.: !erdir. Alman malumata ~~· 
ve Ytınanistana karşı harekete den ayrılmıyorlar. sükfuı arasındaki tezat ibret a- Irada İtalya ıle ~eşrik~ mcsaıde Raporda <ı zaman Fransa ta- "Şimdiden yalııız şu kadar 11oy ran geminin vaziyeti tehlıl'jl, 

i f.'eçntek suretile Müsellesi iti- • Imacak bir tarih ve siyaset der- bulunup bulunmıyacagı rapor- r~fm?an Os1?~nl_ı h,ük°:tnetiı:ıe li!ebi~iin ki, mevzuu bahs ver dir. Maamafih k~ı~ 619' 
1

ff laf aleyhine hazırlanmakta ol- Bu vesile ile müttefikimiz si teşkil eder. dasorıış~urulma~a~ı.r. İ~alya hıç ~'!. k~ydi ı_htırazı ziılcl'edıl- gı henuz tahakkuk safhasında çalışılmaktadır. "Osıyana JJI• 

1
: ıiuğumnza hüküm ve hatta Al - Alman va <>efir;.,;n halckmnzda (Devamı var) bu havahde kendısım eski Os~ me:ıI1gı_soylenıvor. bulunmaktadır". tondur. Taıılhi inp.aı 191Z,r ~~~~~~~...:.-~~~~~___;___.:._.=.::.:.:..:..;:;.:::......::.:.:__~~-==::::.:;~:..;__;_~__.;!;;==::.:..:.==.:::::::..:.:....:......J 
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n aylzk ticari • • muvaz enemzzzn 
0 aylık idhalat Emaneti• 

ve Gazi köprllsll Artmıyor 
Yol vergisi 

101ira 
racatımız 

ekadar 
Emanette bir ko

misyon yapıldı 

açzğz ne 
Vllllyette 

Y ~ni teşkilat 

Rapor bu hafta Dahi
liyeye gönderilecektir 

kadar tutuya AS 

nketi 
Mediha Hf .nln fikirleri 

iinırük istatis
v tiği ne diyor? 

Gazi köprüsii jrojesini tetkik 
etmek üzere Emanet heyeti fen 
niye müdürü Ziya, fen müşaviri 
BUrhaneddin ve köprüler ser 
mühendisi Galip B. !erden mil
rekkep bir komisyon teşekkül et 
mi~ ve tetkikata başlamıştır,. 

VlllJyet mecllslnd~ Emanetle Vilayetin tevhidi 
muallimler halı- üzerine teşkil edilecek yeni ka

Küçük evlenmemelİ ... 
iyice taiıışmak lazım .. 

lıında verilen Jıarar za ve na~yeler h~kkmda viUl.
yetçe tanzım edılen raporun 

ylul ve kanunuevel 
• tatistikleri yapılıyor Umum gümrOkltr mtı.dtı.rtı. Ihsan B. 

Şeker köyü Trak
yada tesis edildi 

Alpullu istasyonu 80 evlik 
bir köy haline gelmiş ve Kırk
lareli vililyetince burasının Şe
ker köyü naınile tesmiyesine 
karar verilmiştir. Bu günlerde 
şeker köyilnde muhtar intihabı 

. f d yapılan son istatistiklere göre yapılacaktır. 929 senesinde 
Gümrük !daresı tararf~;: memleketimize (206,302,373) lira- 475 vagon şeker yapan Alpullu 
en senenın on ayı za fabrikası bu sene yağmur yağ-
eşya girmiştir. . da ihracatı:mız (ll3,243,0ll) lira dığı takdirde mahsulün fazla 

b'l ynı zaman olacağından 800 vagon şeker 
una muka ı a lık idıalat ile ihracat arasında ticaret istihsal edilebileceği Umit olw 

.metindı:<1ir. ~u ontY il on lirayı mütecavizdir. ( 1928) de maktadır. Fabrikanın Alpullu 

.vazenesı a~ıgı (9~~J') lira idi cenubundaki araziden de istifa 
vazene açıgı ( 49,,,,,....., 

· henüz ihzar edilmekte olan Eylftl ve de etmesi ve buralardan pan-
Mamafih geçen seneı;ı~ tatistikler ancaık iki haftaya kadar car çekmesi için Alpullu, Hay
nunuevYel aylarına aıt ns açığın bu senelik hakiki yekunu rabolu ve Ana suyu vadisile Te-

tirilecek ve ancak 0 ~~:n çıkarılabilecektir. kirdağ-Malkara sosesini katet-
ıre baliğ olduğu mey~-a mek ve oradan Tekirdağına git 

M V ıko Ankarada ~f~~~e:u~~:;~ru~~~~~~ . a - !uya doğru olan birinci ktsmm 
ıç~ . . . . inşasına başlanmak üzeredir. 
d b d ) bugün Ankarda sızı mısafır et- 11111ıuımmıııoınu111ımıııırmmııınıııumuır.nmım 1111 
rıT. < Bi;lncl sahifeden 7:r 

1
hazera- mekten dolayı iz~~ el'.ledi~i millet safhaları~da da aramak 

Viliyet umunui meclisi dUn 
toplandı. Belediye hududu dahi 
!inde teşkil edilecek kaza ve na 
~yeler hakkında idare heyeti
nın mazbatası ile Si!ivride üç 
köy teşkili hakkındaki teklif 
mülkiye encümenine gönderil
di. 

Üç sene!!~ yol proğramı ya: 
pıldığına aıt Nafia encümenı
nin mazbatası okunarak kabul 
edildi, Tasdikten sonra nafia 
baş mühendisliği proğramı tat
bike başlıyacaktrr. 

Nafia Vekaletinin senelik 
mesai proğrarnmın 930 bütçe
si ile birlikte gönderilmesi hak 

Sahir Bey Avni Bty 
şv~lcil İsmet _Paşa di ·er veki- meserette · pek mu~~bariz , bir. lazımdır. Her ikimiz de hemen 
zıyaret etmış ve d! Bu zi- muhabbet ve te".eccuhle .~elakkı ayni zamanda milli tarihimizin kında nafia encümeninin tebli

e kart bırak~ışl~ edi.lmiştlr. olunan bu v~~ayıa terettup.eden en .büyük felaketine karşı koy- gatı okundu. 
retler derhal ıad his te tezahur eylemektedır. A- mak b · t' d de ld k ki 

Ôğle ziyafeti . ziz dostum nazır. hazretle~i Peş- bu m::ıe:~r:rı:.i; ar:sı:Waki YOL VERGİSİ 
ANKARA 24 A.A. - Han- tedeki ikametimızde ~e hukfi~e münoseıbetleri eıbedi bir surette 

Ye müsteşar~ bugün M. V~lko tinizin güzel merk~~ın?e bıze tahtim eylemiştir. Türk milletl 
e refikaları ve beraberlennd~ gösteri~en harar~tlı ıstıkbalmlden mevoııdiyetini tehdit eden bil
e• ·1 Macar sefareti zevcemın ve benım unutu az tü t hlik l . i f V bu 
k~n zev~t ı e. bir öğle ziyafe bir hatıra sakladığımızı söyle- n ~f k .e :;{ y~nmk ş ır. ~h 
anın~ . ususı meksizin sözümü bitiremiyece- m~. a ıy . enldne_ ahrşı cnlı rka-
11ermıştır. . V k"li . B d d layı size bir de- nm gostermış o ugu ayra 
Saat 17 de Haricıye. e 1 

• ğım. ~ ankk~r etmek ve An- T~ milletinin yılmaz ve yorul 
~evfik Rüştü Beyefen~ınif~ ~ef! fa d':f1ab. eı:ç gün geçirmek üze maz lrudretine karşı gösterebile 
!alan Hanımefendi mısa ır erı kar~ .al ırberaber gelmek lutfün ceği en iyi ihtiram olmuştur. 

d re sızın e G · · d h ı ' 
~ıra alıkoymuşlar ır. de bulunmakla bize büyük bir azl~~l e; ası ve u vlıdv~tanpeı; 

e il . . V k'/inin ziyafeti b h . lık bahşeden Madam ver ıgı ı e yaratmış o u6 u yenı 
b. arıcı ye e ı a tıyar Ti! •-· · d ğ t -''L H riciye v lk a da sureti mahsusada ıı ... ıyenın o uşu ve ecıuoe-
Jı• ~ Ankara 24. A.A. -B 

8 
f ndi a k':J· eylemek isterim Ma- li devlet adamlarının akılane i

. btkili Tevfik R~ştüM eye ~a- ~:~ Vu~ko zarafetkar hu~urla- daııesl altında ve beşeri faaliye-
t,,·· ·rmıde acar .,...... a · b" .. sa'h 1 d ı k 

:'., tic~~n saat yMı Valko cenapları rile bu ziyaretteki samimiyeti t~n ~~ d'"~harın atb~~ ek.e 
•v ~o! •• ·n . smr k şükranlarımıza diğer tin gın>ter ıgı ayre .. ıış ın ı-

Yol vergisi hakkında bütçe 
encUmeninin mazbatası okun
du. Yol vergisi, geçen sene ol 
duğu gibi 10 Ura olarak kabul 
edilmiştir. 

Taksit zamları : Memr~lar 
için kanun mucibınce mart ve 
ağustos aylarıdır. Halk için:. 
Haziran, teşrinievvel aylarıdır. 

Bedeni mükellefiyet zaman
ları eylül, teşrinievvel, teşrini 
sani, nisan ve mayıs aylarıdır. 

Bundan sonra mlmar, Şem
seddin Beyin maaşına zam ka
bul edildi. 

V ARtDAT BÜTÇESİ _,.. ref" Ank ·:ı palasta re artırara f bü .. · 11 .... ı i . ·saı "'' · ıne ıu . . Zi afette bl sile tehiye ettiler. Kuvvet şa tun mı ,.. er çın mı 
,_ır ziyafet vennıştır... Y 

1
• Rei 

1
. r veamı"mi dostluk ve derin teşkil edebilir. Zatı llileri, muh Müteakiben 930 senesi adi 

ı • 'Ckil! · · encumen 1 ve s f'k 1 ·ı 'b" lik · ı ,. er, hancıye . . kale h bbet hislerile mütehassis terem re ı a arı e ır te hükfi ve fevkalade varidat ve masarif 
ı ile 1 e harıcıye ve mu a • · · · .... ! ·ı fi b 

1 
i ile aMza arı vefareti erkanı ha- olduğum halde vatanperverane md' edt~.ıZ'l zıyar .. b ... e~ı .e şMere e:n- ütçelerinin tevdi olunduğuna 
n acar s 7A afette liıntaZ mesai hususunda ır ıgı ~an: uttın acans- dair bütçe encümeninln rnazba-

!Jlj l' r b1:1lunmuşlardır.f d' Yile M. ve :reyizli olan niyabetinin o- tanda kend1lenni karşılıyan anr tası okundu. 
"{ C\'fik Rüştü Beye en ~a gayet pe cu yıl dönümünü Macar mil- ve deruni meserretin geçici bir BUtçe encümeni reiııi Nec-

e# ';ı aı~o cenapları ara~f edilmiş- f~tnin ahiren pek hürmetkar histen ve Macar efkarı umumi- meddin Bey, bütçenin heyetl 
tir~ımi nutuklar tea b~r muhabbetle tesit e~i~ oldu ~esi~~n. yalnız kardeş ibir mille- umumiyesi hakkında izahat ver 

·u Kırat naibi Hazretlerının şe- tın gumde devlet adamına kar- di Bu izahata göre: Bütçenin 
liA.R!CtYE VEKİLİNİN geilerlne kadehimi ıkaldınr, şı beslediği hissiyatın tezahu- üzerinde çok çalışılmış ve müte 

NUTKU ~üyük bir devlet recülü olan sev rundan ibaret olmadığım her- vazin bir bütçe vUcuda getlril-
~NKARA 24 (A.A.) - H~- gili ve muhterem başvek~liniz halde hissetmişler ve buna hür- miştir. 

ı:l~.iıre Vekill Doktor Tevfık Kont Betlen'e .hünnetkar ~ıır s~ - ~eti~. b.ir niş.an esi ~e Tür~i};'e- · MUALLİMLERİN MA _ 
~lış.tü Beyefendinin Macar Ha- lam yollar, asıl Macar ~ıl.letı- nın butiln mılletleı:ıın takdırıni AŞLARI 
l'ltjYe nazın M. Valko cena~la- nin saadet ve refahına, S1Z~n. ve celbeden ııayanı hayret mesaisi 
tı §CTefine verdiği ziyafette;. ırat Madam V alkonun sı<hhatınıze önünde M~caris:aıun i?t!r":111ı-
~Yurdukları nutkun tercil1tle- içerim.,, m da &ezmı~lerdır. Harıcı sıya-
'1: stte mefkuresi öteden.beri mil-

' "~T . b gun·· rner M. Vallıo'nun nutk !etler arasında adalet prensip-
'- ·~azır Hazretlen; u ı · · ·· · k lm •- ı "'e · h d t mernle- ANKARA, 24 (A.A.) - Ma- eMnı musımr ı a .. o an Ma-ı. zı ükfimetimiz, os 

lı"'et ve kardeş milletin ın~taz r Hariciye nazırı M. Valko caristan şerefli bir sulh elde et-

Bütçe encümeni muallimle
rin müktesep haklarının muha 
fazasr hususunda son derecede 
hassas davranarak hiç bir mu
allimin müketsep hakkından 
oknsan para almamasını temin 
etmi tir. 

if· ı... a'.iciye nazırının ziyaretını ~a- ~enaplarr bu akşam .şere.~n~ ve meğe muvaffak olan Türkiyeye 
, "U.I etmekle büyük bir sevınç rilen ziyefette, Tevfık Ruştu B. karşı en yüksek takdiri duy- VEREMLİLERE YARDIM J lııssetti. Cümhuriyet h!ikurnetı in nutkuna cevaben şu nutku i- maktadır. Bütün Macaristan 

"~ §a.hsım namına zatı devletle- rat eıırniştir: geçen sene Tüııkiye ile aktetti- ı Bütçe encümeni verem sana
ııne beyan emekle bahtiyar ol: vekil Beyefendi, Türkiye hü- ğimiz bitaraflık, uzlaşma ve ha- toryomunda tedaviye gelenlere 
<hıtum hoşamedide .bu urnumı kQmetinin bendenize karşı gös- kem muahedesini çoşkunca se- yardım olarak 10 bin lirayeri
tıcş enin intiıbaını tıuı.mak vı:_ sl- terdiği samimi istikıbal dolayı- lamlamıştrr. B Uheyecan sadece ne yirmi bin lira kabul etmiş
~ burada arzettiğirn selamı sile zatı alilerine teşekküratı- iki memleket arasında mevcut tir. Encümen yardım faslını da 
'l'ürk milletinin asil ve şanlı Ma ını takdim etmed~ eı.:vel, zatı samimiyete bariz ibir şekil ver- doğrudan doğruya Hil!\liehmer 
Car milletine karşı durI~ğu ha: alilerinin Macar milletı ve dev- ıniş olmaktan mutaı'hassıl mem- gibi tamami ile hayır müessese 
rar;tli muhabbetin bır ıf.~de.~ı !eti, feJhametli Macar Naibi h~- nuniyetin neticesi değildir. Ay- !erine hasretmiş ve himayei et 
1'tlakıki etmek sizin için muşkul kumeti hakkında buldukları ıl- ni zamanda Macar efkarı umu- fal, kadınlan çalıştırma yurt _ 
~lınıyacakt{r. Macarlar v_e Türk tifatkflr sözlerden dolayı ne ka- miyesinin sarahaten mezkllr lan için tahsisat venniıtir. 
~ ·hıri.birlerine karşı daı~a sa- dar minnettar olduğumu kayıt muaıhedenamede iki milleti bir- Encümen Darüşşefaka için 
llı~i ve kalbi bir cazibe tıısset- ve işaret etmek isterim. Buda- !estiren siyasi maksatlara doğ- de yirm' bin lira kabul etmiş-
llıı11Jerdir. Bundan dolayı arala- peşteden, dost bir. mem;Ie~et ru bir meııhale görmüş olmasın tir. 
l'lndaki münasebatın kardeşçe ve bize kan ve tarıh baglanle dan mütevellittir. Macar mille- Necmeddin Sahir Beyin iza
bir dostluk yolunda inkişaf et- yakın bir memlekete gitmekte tinin Türkiyenin terakkilerini hatından sonra varidat bütçesi 
lll:Si tı:miidir. Peştede Macar- olduğwn hissile ayrılmrştun. en büyük ıbir dikkat ve samimi- müz_akere .edile~ek kabul edildi. 
l'uırk dostluğunu tarsin etmek Bundan daha fazlasını buldum. yetle takip 1.'e Türldyeye haki- Vandat biltçesı 4,647,324 lira
"'asrtaıannı tayin ettiğimiz za- Seyahatim esnasında Türkiye- ki bir kardeş hissi le şıınlı bir is- dır · 
illan zaten mevcut olan fili bir nin ıher tarafında ve umduğu- ti~al temenni ettiğinden zatı Bu gün de masraf bütçesi 
~aziyeti tesbit etmiş olma~ta!1 mun fevkinde olmak ilzre karşı- alileri mutmain olabilirler. Asil müzakere edilecektir. 
başka bir şey yapmıyorum ıntı- !aştığım mu!ı.aıbbet ni~neleri- Türk milletinin saadet ve efa
ika_ınd_aYnn, ve dost~a yaprlarak nın· benı· derin surette miltehas- hına milli kahraman Reisicüm-

1 •• ttı.illetin vekı' llerı tarafından G · M ' K l H il! sı"s ettı"g" ini itiraf ederim. Türk- hur azı ustaıa ema az-
usaraatıe kabul edilen muka- · 1 f" "'k k d "eleınjz· .... f d etmek !erle Macarlar arasında darbı retlerın n şere ıııe. ytu se ev-

t h' ın şeraıtını ı a e - mesel hu"kmüne geçmı·a olan let adamı Beşvekil smet Paşa 
e ıç. bir güçlük rekmemiştim. ~ · ·ı ·ı 1 · · Z " kardeşlik de bu vakıdv yalnız Hazretten ı e zatı a n ennın ve 
;ak, 1ıraretiniz işte bu mes'ut h f'ıkalarmın sı'hatl 

a başına 1"zah edemez... yle. z. a_n-. mu .terem re ı -yı 'takip ediyor. · 
netlerim ki ıburmn koklennı ıkı ne içerım. 

Telıallt lıanunu 
Tanzim ve ihzar edilen mül

ki ve askeri tekaüt kanunu baş
vekalete verilmiştir. Kanun, 
meclisin gelecek devresinde 
k.:anuniyet esbeıdecektir. 

dün mU!kiye encümeni tetkike 
başlamıştır. 

Rapor bu hafta Dahiliye Ve 
kdletine gönderilecektir. 

Çatalca ormanları 
Çatalca onnanlarmda vukuu 

ihbar olunan orman yolsuzluğu 
tahkikati evrakı viliyet orman 
dairesine gelmiştir. Meeeleyi 
idare heyeti tetkik edecektir. 

Spor 

Ankara, lzmir 
cevap verdi 

Vıyana muhtelitile 
maçları ihtiva eden 

spor ~ünleri çok 
şayanı alAka bir 

şekle girdi 

ldeal koca her ıeyden evvel lgf 
bir aile babasıdır •• 

- Beni mazur görün .. çok meş 
gulüm .. Ama ne kadar meşgu
llhn bilseniz? .. 

Selçuk kız san' at mektC'bi mü 
dürü Mediha Hf. anketimizle 
alakadar olmamış değildi. Hat
ta cevaptan kaÇınması da bu a
lakanın !kuvvetinden ileri geldi
ğine şüphe yoktur. Nihayet 
mcvzuun caziıbesine kapılmak
ta gecikmiyeceğini biliyordum. 
Dediğim oldııı. Mediha Hf. eski 
tarroa_ izdi'Vacın tarafdarı gibi 
görünmeğe tahanunül bile ede
miyeceği mukaddemesile bir
den bütiln düşündüklerini söy
lemeğe karar verdi. 

Diyordu ki: 

Stl('uk Kız San 'at Mektebi MOdflrı 
Mediha Mehmet Hf. 

- Her şeyde yeniliğe doğru dır. ki ailesi efradı geçim kayg 
giderken evlerunek giıbi en mil- 61 çelkmesin_ Ben ailenin ik 

1 Bazı ıpor muharriri ar~~atların ıhim bir bahiste geriye gitmeği r~isi olduğımu kabul edenlerd ) 
lıtanbul Mmtakuının bir blofu addet hatırıma nasıl getirebilirim Ya nım. Yalnız erkeğin otoritesin' 
tiklerinden bir iki ırün sonra Viyana 1 b ukab'l ,,_ l • zararlı bulurum 
muhtelitinin 18 ve 20 Nisanda iki nız una m ı ><O ay ve ça- · ı 

111aç yapmak üzre lıtanbula geleceii- buk anlaşmanın taraf dan deği- Bazı kadınlar olabilir ki erke 
ni mevıuk bir membadan aldığmm !im. Biri/birlerini anlamış görün ğini mütehakkim gönnek isteı 
haber üzerine karilerimize bildirmiı- mek çdk fena şeydir. Nişanlı- ve böylesinden hoşlanırlar. Bu 
~~ Diğbuer tarafilt~n.1 lıta~ul Mm~- hk devresi ... bütün hatalara işte bir telil:kıki, nasıl anlatay zrmm 
.... ınm veı e ı e zensın ıpor gun. bu d d'" .. 1.. .. ·· b" 1 d teri tertip edebilmek maksaclile Anka esna a u u ur. go~ ve ır arzu ayış me~un. ar 

1 • Mı •-'--' ela "- ılmilza• ra ve zmır n......uarnıa munı- - Hangi meslek erba 1 • 
caııtla muavenetlerini rica ettiğini ili Ana ve baba, çocllklarinı - kız ol al , B 1• • ta cp 
ve eylemittik. ...,_ k k"" .. k 1 d" m ı... u sua ınıze ceva-p•n 

ve euK~ .- uçu _raşta ev en. ır 1 rebilmek için ~endimde sala ı 
O d·-· . b-L-- meımelıdırler. Egcr fevkalade yet g" E '--·-zaman ver ırımız ....,.. ıu f"" b. eıb 1 b 1.. ormem. sasen uuııu anı,. 

kilde idi: 18 Nisanda Ankara ve la- · ır s ep ~ un~ u:ruın varsa 0 tırmakta da ıbir fayda bul~ . 
mir muhtelitleri aralannda karıılaıa- zaman velı srfatıle ırşat ve ten- rum Kadınla k ğ. .la. 

· · · · · f · k •· ba · r, er e ın mes e calclar, Vıyana muhtelıti de lıtanbul vır vazı esı at ı surette ana, 'kinden · ad b hliikı: 
muhteliti ile bir maç yapacak; 20 Ni. baya düşer. Ancak yaşını başını . . zıy .e en_ce ~ .. 
sanda da lzmir - Ankara maçmm ~- 1m tı• · · ıb L" 1 d" ıçınde yaşadıgımuhit, gorduği rb· v· 1 . . '·-- ·- a rş ır genç açın en voy e u t rt> . 1 •1 ı ı ıyana m~hte iti ıle ...,.,ı1a,.ca1r, şünmem. Ana, baba çocuklarına e ıye ve geçım tarz an e mCŞ: 
~=I -17"~· ~çı:." maflubuda verdikleri teıi>iyeyi, onlara ha- ~~ ?~~!tı:ıa~. Hem ta1?:ayyiı 
c:ır mu te ıtı • ır maç yapa- yat arkadaşını intihap etmek e dgı gt ~· .ı~d_ocaGiin>:!l .. du~e~ 

h. ha~mı bahşetmıık için kafi dsa lhe~e a 1 ışı ~r. un bınn 
Bugün gine mevaukan aldıiımuı .. r d. l e ıç ummadrgı bir meslekter 

bir haberi karilerimlze lıildirecefizı gorme 1 ır er. ömründe evleneceğini hatırın; 
Ankara ve lzmir Mıntakaları reisleri lrm · 
lıtanbul M•ntakaaınm müracaatına - İdeal bir koca mı dediniz? get ediğı bir adam karşrsıru 
cevap vererek bu hususta esaı itiba- İdeal bir koca, ideal bir koca.... çıkar ve onunla evleniverir. Ber 
rile mutabık olduklarmr bildirmiıler-. Bence her şeyden evvel aile ba- öyle kızlar bilirim ki senelerce 
dir Geriye yalru:ıı ban teferruatın mli b •- l T b' tah ·ı· nıavi gözlü, san~ın erkek sa•...ı. ...k-i kalmqbr. Bundan baıka 1.:. ası o.w.ıa ı... er ı ye ve sı ı ·"" :r-r 
ıanbul Mıntakau Ankara ve lzmir yolunda bulwımalı ... Kadını an- !adılar. Nihayet onun tamameı 
muhtelitleriııiıı lıtanbulela İaf• ve i- !arım iddiasında olan bir çok aksine esmer adamlarla evlen 
batelcirıi kabul etmiıtir. Bu ıııretle erkekler vardır. Benim düşün- diler ve görüyorum ki mes'u 
haber verdillmb miihim maçlar daha düğüm koca hiç bir iddiası ol- da oldular! .. Hayat, tesadüfle 
kat't bir ıekle glrmlı bulunmaktadır. madan kadını anlıyan adamdır. rin seyrine tabidir ... 

Dit ... taYanı memnuniyet bir ci- Sonra öyle bir ig sahibi olmalı- M. Sall.haddın 
bet te lstanhul Mmtalraımın spor 
pnleri programını daha z•sia Ye da 
ha caxlp bir ıelde ııetirmek huıuıun 
ela verdlti karardır. Filhakika evvelce 
iki ııün ve dört ınaf ilzeriıM tertip e
dilmlt olan spor bayramı proırraım 
ilç ıründe bet maça çıkanlmıttrr . .Şii
yle ki: 

18 ve 20 Nisanda evvelce yudıiı· 
mız ve bugün de tekrar ettiflıniz maç 
lar yapılacak, 23 Nisanda da Ankara 
- lzmir maçrnm ıralibl lıtanbul muh
teliti ile karşılatac:alı:br. Bu suretle 
üç gün zarfında futbolda en ileri ııe
len üç ıehrimizin muhtelitlerinln bi
ribirile karıılaımasıru temin eden bir 
turnuva da meydana ııelınit olacak
tır. Bu ıumuva neticeıinde en fazla 
puan alacak olan muhtelite lıtanbul 
Mıntaka11 tarafmdan ırüzel bir mil
ki.fat verileceği gibi oyuncularına da 
birer madalya verilecektir. 

Oç Mıntaka araaında henuz halle
dilmeml~ cihet Ankara ve lzınir mab
telitlerinın seyahat masrafıdır. lıtan
bul Mmtaka11 böyle zensia bir .,...,. 
ram tertip etmekle maddi bir menfa
at teminini düıünm-ektedir. Aal 
gayeoi futbolda en ileri ııelea üç telı
riml:ıı futbolculannı Merkezi Avrupa 
nan en iyi futbolcularile lemaa ettir
mek ve aralarında umimj ıpor temaı 
ları meydana getirmektir. Viyana 
muhtelitinin celbi; Ankara, lzmir 

Yukarda: kaçak rakı yapan BotJoı. A.ıatJıda: hali 
faallgıtte iken aıQıadere edilen kazanlar 

, 

Gizli rakı fabrikası .. 
mubtelitlerinin iaıe ve ibat .. i; biitlin . . 
maçların ı ... tibi maaarifi lıtanbul Son günlerde, şehrimizde ra ru nazarı dıkkatı celbetmemc 
Mınıaka11 için aiır bir {.ilk olacatı kı kaçakçılığı hayli artmıştır. si için çiçeklerle slisL l, bu 
dü,linlllerek Ankara ve ~ m11~ta- Dün de Kumkapıda Nişanca örtmüştür. Memurlar, hav .. ~'u 
kalannrn yol masraflarını uzerlen~ mahallesinde mektep sokağında !ıktan, evvela bodruma ineme-
almalan çok doğru olur. Bahusuı dOI' . 1· b' f b "k basılrmştır mişlerdir, İlk teaebbüste, ~llerir 
deryüz lirayı tecavüz etmlyecelı olan gız ı ır 8, ". a • : ., / 
seyahat masraflarrnın bu mmtakalıır- Kaçak rakı ımal eden Bog~s .ıs deki lamba sönmilştür. k 
ca kolayca temin edileceil muhakkak minde biridir. Boğos bahçesının B ·· · ·· ~1 - - • - .. . . 1. unun uzenne ust ta illlla br. Esasen kenaliıile wörut~!l""'uz bodrumunda gizlıden gız ıye f 
l~tanbul Mıatalumndan salahıyettar epi müddet rakı yapmış ve sat men ezler açılınak llizıınlJJı. li· 
bır zat, yapdac:ak maçlardan kabul e- K ak kı . •1 dild. . sedilıniş ve ancak menfc 'er..
dilen masraflar çıktıktan ıonra para mıştır. aç ra ıma e ıği ldık . ri . ...., 
arttılı takdirde aeyaluıt masrafmı ela nl işiten memurlar evi bastıkla çı tan sonra ıçe gım °'il'! 
v~eie amade olduklarını söyledi. rı zaman, bodrumdan faaliyet bil olabilmiştir. 
~yl! olduktan ve bu ma~l_arın •.por halinde irinde 650 kilo salamu- Bog"os, derd--t _ .. ,..J 
cihetinden temin edecegı fevaıt te T • "" "'1lll'l 
ııöz önünde bulunduktan aonra mın- ra bulunan hır kazan, 50 okka Hakkında zabrt tutula~ 
takalaruıırzııı ba huıuıta ela kolayca rakı bulmuşlardır. Boğos, içeri- olduğu makama havale 
anlap.caldarına eminiz. _ sinde çalıştıfı bodrumun, etrafı tir. 

aır. Hır<fenbfreaükkllrun önün- lardır. Sellimi. Cerrahpa;-ha:: 

• 

• 



- ~JGy~t ltm:~E~ i~ümli~~e' srın ·Umdeııi "Milliyet" tir. Y enı kazalar! · - NJill~ 
25 M.\.RT 1930 Viliyetle Emanetin tevhidi J\iuh biri sadık 
lU:'11ANE _ Aakara cadcle•i · akkmdaki proje İstanbulda 
l T'-ıam adresi: Milliyet, lı r takım yeni ka7alar ihdas et-

- Yarın ben evdeyim. Senin- leden sonra klübe çağırıyorlar. 
mektedir. Adedi on ikiye varan 1 ... 1 d k k" · E 

fe Woa aumaralanı bu yeni kazalar arasında Bey- e o~ e ~n sonca oca ta ı sergı - ... peki?. 
" •ul 3911, 3912, 3913 oğlu, Beşiştaş, Fatih, Rwneli- ye gı~enz olmaz mı _Nuan ?. . Bir poker partisi varmış ta .• 
/sNE ÜCRETLERi hisarı gibi isimler gördümde d 1:1azan hıık mıık cttı. Yutkun- -Artık Kusura bakmazsın. 

1'GrldJe için Hariç için otomobil ve tramvay kazaları- u · . Ben oraya giderim · 
qhft 400 lnmıı ıoo lrunat na dair bir kayda destres olma- -. Şey.·. Olur! Hay~a~I gı- Bu sefer Nazan köpüroü: 

.. 7 50 .. 1400 .. dım. Emanet erkanından biri- denz. B_en de zaten ço~ ıııtıyor- - Kırk yılda bir defa seninle 

.. ı 400 .. 1100 .. ne bu kazaların neden nazari dum. Dıye cevap v~rdı. F~kat gezecektik. İş sanki!.. Amma 

~ 1 ---L · .,_ dikkata alınmadıg" mı ııordum. aslına bakarsanız gıtmek ıste- hodbinsin ... 

Anneler birliği 
Anneler birliği senelik kon

gresi dün toplanat"ak 929 senesi 
heyeti idare ve hesap raporları 
okunmuştur. Yeni heyeti idare 
intihap olunmtk üzre kongre 
gelecek haıfta pazartesi günü 
ikinci içtimamı yapa.oaktır. 

MAD.'\M NINO.' VALLI .. 

l 
8ugiin geliyor ve önümüzdeki 
Cuma (OnU saat 17,'lO dı matlna 
olarak 

FRANSIZ TIY A TROSUNDA 
ilk konseri verecektir. 

e en o::vr ... gen venu,.ez · ecı· •· d hal" -'- K k b ğ 1 dd~ geçen nuahalar 10 kuruftur. - Onlar eski kazalardır, yeni m ıgı e m~n tamamen ocası arısının u a ız arı-
!fouete ve matbaaya alt itler için 1 değil! Dedi, doğrusu da kaza anlaşılıyord:U. Kocası sordu: na aldanacak değildi ya. . Fa- ~RIMANITt 

mlldüriyete mllracaat edilir. dediğin öyle olur' - Ama bır u duraladm?.. kat İşi de çaktırmak istemiyor-

Ttpeblfl TI· 
yııroıanda 

bu akşam saat 
21.JO ela uetemı. il!nlann mes'uliyetini · - Yok dııralamadım. Şey ... du. 

kabul etmez. DOLAP! gideriz! gideriz daha iyi olur. - İstersen &"ittnem! diyece-
İki gün evvel gazeteciler da- Sen demek bütün gün evdesin vap verdi. 

vası için Bursada idim. Geceyi öyle mi?.. - Ama ben neye mani ola-
geçirdiğimiz otelin bize verdi- - Evet niye sordwı?.. cakmışmı?. Mademki istiyor-
ği odada bir elbise dolabı var- - Ben Fahirelere çaya davet sun git!... Akşama yemeğe ge-
dı, arkadaşlardan biri odamıza li idim de. . . lirsin değil mi? .. 

UGÜ.NKÜ BAVA 

f'J" "' • celbetti ve: bk gidersin belki ben de geli- Feyyaz Bey çıktı ... 

yalnız muallim 
ve talebeye 
ŞAHIN 
komedi 

3 perde 
Nakleden : 
A. Mubttr 

Sa.•ı'a.t 
;x:;::<;:ıı<:>=e=<>ıO<>OÇ-:::>C:~CCXJ>O<>:::><><>:::>e:::C=t 

( 

ÖmimUzd<ki perıtmbe akşımı büyük gala SU\3r«i olarak 
A S R 1 S 1 ;>; E M ADA gayet muhıışem ve zengin mizans 

lMPARATORIÇANIN YÜZÜGÜ 
Blml gösıerllecektU. A vusıuryı ıuayının bildin !aks ve ıınta 
lmperatorlça MARI TEREZ' in ıtk maceraları, korku ve ele 
imperatorun şüpheleri, biıtün bunlar gayet mükemmel ve ha 
sahnelerde tasvir edllmekıed!r. Mümcssllleri ; 

İVAN PETROV1Ç VE LlL DAGOV 
lla\Cten ;.:engin varreıc propmı 

~ ece >O<>O<~~~ 
... FRANSIZ TIY A TR OSUNDA 

Arzuyu umumi Uzere ikinci defe 

Münir Nurettin 
Konseri 

Mart per~embe akşamı saat tam 21,30 da 
><><><><><><><><><><X'><.X>ı::>Oı:~O:ı<'.)ıôı(')ı~ 

Y 11nnkt 26 mart çarşıımba :ıkşamı 

MELEK SİNEMASINDA ;;=::::;~~~=;;;;;;r.~vJ girince dolap nazarı dıkkatini - Eh ziyanı yok! . . Bir ara- - Elbet ... 

a. ııJl{j, ıt - Monter, sizin oda ömür,. rim ! . . Arkasından hadi yallah Na-
~Q = dolap bile var, bizimkinde ne' Nazanda şafak atmıştı. Şimdi zan Hanım da soluğu caddede 

den. Yc;>k? . . ne yapacaktı Fahireler filan aldı. 

rabistanda İngiliz 
mandası 

. ~ırlıkte yatan ık~ arkadaştan hep uydurma idi. O gün Naza- Beyefendi bir müddet dışar-
bın olan gence benım. o~a arka- nın mühim ve çok müstacel bir da vakit geçirdi. Kansını tam 
daşım c;>~ .A: ~· dedı ki: işi vardı. Kocasının kıulağına zoamanında otelde yakalamak 

Bu akşam Beşlkta~ park sine· 
masında Naşlt ,·e komik Şevki 

Beyler kumpany111 birden Çihe : 
Damatlar taklitli ve gltlilnçlii 
oyun 4 • perde. Varyete. 

Sözlü filmin kAşili Vestem F.lektrik şirketinin sözlii makı 
tesisatının resmi küşadı nıiinasebetlle Operu komik 

tiyatrosundan ADRE BOJE nin tem-ili 

SAADET YOLU 
ııa.ıan nlhayet~ kadar Franm:ca söılü 'e şarkılı film 
terllecektlr. 

- Bır~nnı~ dolaba koymı- gitmeyeceğini bilsek o mühim istiyordu. Saat dördü bir az ge
~lterenin yeni sene bütçe- y~mız _dıye sıze dolap verme- iti burada ifşa ederdik Fakat çince elinde adres Rahat oteli 
e mühim bir faalı da manda mışlerdır.. ne çare ki boğaz dokuz boğum- buldu. 
ldıdri yerlerin her sene İn- MADAM HANO dur. vc cenabıhak insana iki işi Otelci kadına bir az para ver-
/lftYe açtığı masrafa aittir. Fransada vasi mikyasta do- tip bir aöylemesi için iki kulalk di ve 22 numaralı odayı dinle-
land., sözde kendi kendile- landırıcılıkla mamun bir gaze- bir ağız vermiştir. Vakıa Naza- yeceğini ııöyledi. 
idare için henüz kafi derece teci kadın vardır: nm hemen her gün tekerrür e-r Yukarı çıktı. İç.erden bir ta
etipnemiş olan memleketle Madam Hano ! Hala mevkuf den bu mühim işlerini Mısırda- kım sesler geliyordu. Kulağım 
emiyeti aıkvam namına vesa olan bu kadın tahliyesini iste- ki sağır Sultan bile duymuştu. dayadı. Dinledi. 
~ltında bulundurmak oldu- mi , reddetmişler .. O da açlık Lakin kocasının haberi yoktu. : Fakat ... İçerden gelen sesleri 
a göre Cemiyeti akvamı te- grevine karar vermiş ve beş on O <bütün bu mehamı umurdan anlama!k kabil değildi. Bir ta
,aen devletler, • .'i umumi gün yemek yemiyerek kendi- bihaberdi. ikım gürültüler oluyordu ama, 
ıin galipleri de eski Osman- ni aç bırakmış, fad<at hapisane Niıhayea ertesi gün oldu. Na- acaıba neler oluyordu? 
mparatorluğundan ayrılan idaresi cebren kadına yemek zan hanını krvır kıvır kıvranı-

1 
Nih:!yet dayanamadı. Ve ka-

fye, Irak, Filistin ve Mave- yedirmişler. yor kabına sığamıyordu. pıyı hızlı hızlı vurdu. 
- ·l gibi yerlerle Afrika- D!kkat ediniz, dünyada aç- Yemekten sonra kapı çalındı , Kapıyı uzun boylu pos bıyık-
ı~anların.elinde bulu- lıkta~ ~len hür kin:selere ki~- Postacı!.. . j lı.bir ad~.açınıştı. 
.. tün mltıkelerı de Cemiye- se donup bakmadıgı halde hır Kocasına hır mektup!. . - Ne ıstıyorsımuz? diye sor-

'<lı: ,. ı amma vesayetleri al- mahbusun kendi istediğile öl- Feyyaz Bey hemen zarfı yırt- 1 
du. 

i..tdılar. Cemiyeti akvam lmesine imkan venniyor, zorla tı ve okudu: Feyyaz Bey hayret etmişti. 
kezi olan ~encvrede bir besliyorlar! .. Açlık tehlikesi ol~ Muhterem Beyefendi. Şidd~le hayıkırdı: 
ıdalar komısyonu vardır. mıy~n yeli!ane yer demek ki Zevceniz hanım bugün saat -Nemi istiyorum? .. Karımı 
darı aknr§ olan devlet mu- haptsanedır .. Eger bu tokluk dörtte Beyoğlunda Elmas soka be adam! 

<;n zamanlarda rapor vere- hurriyet bahasına olma.saydı ğmda 11.Rahat otel» de 22 nu- - K 1nnuı <bitcien mi istiyor-
'inanda altındaki memleke- talibi ne çok olurdu! maralı odada sevgilisi ile ber11- sı.ınuz?. Hadi Ujinfac efendi 1 ha-
~iyilifi için• geçen müddet FELEK berdir. Berayı maffimat arzolu- di işinize! 
~ne y~ğ~ anlatır. lekllpnlı ılıabıknı nur. Hürmet/erim! Sonra zavallı Feyyazın yüzü-
ıle Maveraı Şerıanm kral- - Muhbiri sadık ne kapıyı kapayıverdi. Feyyaz 
· biradere - kral Feysel D } B k B b" d b" B b · •- hn • Abd 11 h "ld" F" ev et an ası Feyyaz ey de ır en ıre ey u ışe şaşmış ı<a ıştı. 
r u a - ven ı. ı- s k ild" D • _... ı· A ı _._ · • 45 · · h ı 3 ü .. ,.. - .. renk attı. apsarı es ı. u- Ne edepsız adamdı bu yarııl>-

A&e yer 1 rap ar ""senycı mcı a tanın ncu ugu- H" A kadaşlar öl bi! Ne edepsiz ne küstah adam-
. her taraftan Yahudt nü Galatasaray lisesinden 69 - ıç .. şey.. r - dı bu! Hemen merdivenleri dör 
cirleri getirildi. Sedat Memduh B. kazanmıştır. 

A · ı A B c D 1 der dörder inerek aşağı koştu filiz mandası Arabistan- .. Yazısı :şudur: « ctıon» arı • . . . .» o - V 1 . kad , 1 . 
·on seneden.beri devam Bu haftanın en mühim haıberi mak üzere dört muhtelif seri e ote cı ma mes e eyı sor-

Bu akşam sut il 1 ,30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
me~hur macar vlyolonlıı 

SZIGETI 
&rafından voJa konıeri ver itecektir. 
pı anod~ Mualllm ADOLF llAL· 
LIS ta•afından refakat edllecekdr. ................. ~ 

!ki film birde~ 

44 tahtelbahir 
9 lnıım 

Ayrıca Edlpolo 

Haydutlar Yuvası 
8 kı<ım 

Beyoğlu ikinci İcra memurluiun· 

dan: Bir borcun temini istüasl için 
mahcuz ve furuhtu mukarrer Galata
da Perşembepazannda Ticaret hanın· ' 
da üçüncü katta No. 28 de Şahinyan 
efendinin yazıhanesinde bulunan üç 
adet Emaye antrasit soba bir müsta
mel yazı makinesi iki yanbane ve aai 
rtnln 27 /3/30 Pertcmbe günü saat 
12 de bilmüıayede satılacağından ta
lip olanların mahallinde bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

ıinden: 
.na;yor. Vakit vakit, bil- Devlet Bankası layihasıdır. üzerine tertip edilmiştir. du. Kadın ağzını dört karış aça 
•· rak dedi ki: 

Müflis M. D. Şidnyan efendiye 
ait ve Kendros Hanı altındaki mağa

- Oooo ! . . . 22 nıunarada zada mevcut bir kısım manifatura 
mı? .. Orada bir süril kumarlıaz emtaa11nin açık antırma suretile satıl 
toplanır oyun oynar!. Yokaa ka ma11 mukarrer olduğundan taliplerin 

arttırma için tayin olunan 29 3 930 

müırteınlekit nezaretinin Mal&ndur ki milli parayı su- Proje !füz küsur maddeden 
• mevzuu bahaolu~en ln kuttan kurtarmak cmelile hükll mürekıkeptir. mutahassıslardan 

bazı .seslerin yUkseldi metimiz bazı tedabir aldı ... nıüteşekkil bir hey' et projeyi 
",.ıur. Bu mandaların İn- «Conııortiwn• dan sonra Dev- tetkik etmiştir. Yakında son bi 

... oüyUk bir masraf let Bamasınm teşkilinin iktı- i tima.aktedilerek kanun layi
okluğu söylenir. Hatta ge sadiyatımızda mühim roller oy- hası tesbit ve hey' eti vekikye 
az Filistinde başgöııtcren nayacağına ve müsmir netice- tevdi edileceıktir. 

dm madm ne gezer?. tarihine müaadif cumartesi gUnü· ve 

vekayi münasebetile bir ler vereceğine şüphe yoktur. Hükumetimiz bu suretle pa
Londra gazetelerinin Fi- Devlet Bankasının layihası ramızın isükrarı yolunda kuv
mandasmdan vazgeçme.si hazırlanmıştır. Bu layiha ya gö- vetli bir adım atmış bulunuyor .. 

İşte o z·aman Feyyaz Bey dö- anı müteakip günlerde saat 10 dama 
vündil. hallinde hazır bulunmaları lüzumu 

N®ak yere karısından ş.üp- ilan olunur. 
-~~~~-:--~~~~~ 

he etmişti. Zayi diploma: 1927 senesinde tay-
N ahak yere biçarenin güna- yare mektebinden aldıjiım diplomam 

hına girmişti. zayi olmuştur. Yen isi alınacağından 

ilaveten: \IUZIK- llOL de BiR GECt: 1\tetro Goldwy 
Mayer mamulAundan ır;Uzel Yaryete numaraları ve ezcüm 
meşhur Espanyol Dansöz ve muganntresı ARMlDA'n 
lubiyaıını havi şarkılı ıöz!li ve renkli hir film. Ayn 
fevkıl&dc bir yenilik. 

İLK TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKllJ FİL 

Deniz ~iZi EFTltil BlNIM Ye refikleri. 
Önümüzdeki 

ELHAMRA SiNEMASI 
Şimdiye kadar vücude getirilen en nıuıız am se li ve ,arkı 

TEMAŞA GEMİSİ 
ftlminln mümesıllesl· 

LORA LA PLANTE 

ittihadı 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta n1uam::-les 
icra eyleriz. Sigortaları halk için nliis::ıit 

şeraiti havi.lir 
Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındad 
Anııı·sl lmlıııııııayaıı :••hh•lı•ı· le :ıc·ı; ı 'a • 11 11 l C ı it 

1 r- T .. lefo•ı: Bcyo,.:ııı - 2JJJ 
------....ı 

lslan~ol S. I. M. MO~ürlü~ünfıen: 
İstarnbul Sıtma mücadelesi için kapalı zad uaulile 35 

Motorin mübayaa edilecektir. 14 4/930 tarihinde İstanbul 
hat müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından ihale e 
cektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre İstanbul Sıl hat 
dürlüğü mutemetlif.ine müracaatları ilan olunur. 

lslao~ul av vergileri ınü~lirlü~ün ~en ; .. , geldiğini bile yazdılar. re Bankanın ismi «Cumhuriyet «Cumhuriyet merkez banka-
~ neşriyata, bir takım merkez bankası» olacaktır. sı» Maliye ve iktisadiyatımız 
~re bakıp da ln.gilterenin Umum müdürü «Gou~eur» için mes'ut bir dönüm noktası 

alan bltıl'k~ağma hük tesmiye edilecektir. İmtiyaz olacalktır. 

Muhbiri sadrka bastı küfürü zayiin hUkmU yoktur. 62160 lira •bedeli muhanunineli Manyas gülünün 19 Mart 
ba5tı küfürü.. Ne din ne iman - lOO Numerolu İlhami. tarihinden 1934 senesi Ağustos gayesine kadar hasılatı say 
bıraktı... ve mastariyesile saz ve kamış rüsum eski ve yeni kazak) 

e4ı: içicı ortada kuvvetli müddeti elli senedir. Biz bankaya -şimdiden- uzun Fakat zavallı bilmiyordu ki ZAYi: İki hafta evvel lrandan Tuzla binaları <la dahil olduğu halde 10 Nisan 930 Perşembe 
muhbiri sadrk, kendi sevgili ka- hamil olduğum pasaportumu köprüde nü badelzeval saat 15 te ihale edilmek üzre 19 Mart 930 tari ır Kbep yok. Bugün Mac Banka 50,000,000 Tüıık lirası bir ömür ve muvaffakiyetli bir 
rlsl Sevgl·11· N-anı "ıdı" Adalar iskelesinde kaybettim. Bulup d 1 • ·· ,...;ı d"ld"" · d ı· 1 1 B d hüldimeti de dünlill semıayeli olacağından memle- faaliyet ııah .. ası dileriz.» 

fuaklr kabine kadar bu ketimiz bankalanrun en kuvvet dakları titriyordu. Kansı sordu 
~ · . . . . e a enı muza.,~~eye vaze ı ıgın en ta ıp o an arın an ı 

N ki d getırenı zıyadeaıle memnun edece- ı M hnild" .. 1 ..•. 1 İ __._ l A . . - .. .. ... .. 
a e en ğim. fstanbulda Valide hanında No. . a . ur ugı e .. stauuu v ve~~en mü<lurlugunde mute 

ııı.-rınuş bulunuyor. li11ini teşkil edeceği aşikardır. - Ne var? Mektup kimden?. MÜMTAZ FAlK' 104 Mir Mehmet. kıl komısyona muracaat etmelerı ılan olunur. 

ük.ııek randimanla bugday 
için Dabncada dolaşa

. Niyetim petrol şirkctle
bir aolapnak. . . Bizim 

Ameriıkan, Belçika, 
alları gidiyor. 

ki Batum malı sert ge
Ameribn malı pahalı. 
.... ikisinden de nem iyi, 
·~-uz Romanya malı .Ro
malını Türkiyeye doğ
doğruya getiren kimse 
unu yapan her halde pa
anacak.. Ben kendi hesa
Ht defa bu işle uğraşaca
ekat iş küçük değildir. 
n bunun için beraber ça

, Bir ha fıta lık bir seya
asında mutabık kalır-

'llaşınz. Ben seninle 
isterim. 

dt Bev l:'ıtife. şaka ara-

recielr de biraz esnaf işi olmak- - O halde ben de cumaya üzere yazihaneden aynldı. landılar amma Ahmet Ali git-' ni yeni dışarı 'ıkıyorlar. 
la beraber san'atlanna mahsus hareket ederim, Köstencede bu Nusret Bey bu akşam doya ti, geldi kandırdı. ş.imdi (Ku- j Cevdet Bey şoförünü çağ 
hileler ile şöhret bulmuşlardı. luşuruz. Romanya eğlenceli bir doya eğlenmek istiyordu. Li- ka)da bekliyorlar. Demin oraya, emretti: 
Bu hilelere baş vum1'ak ticaret yer olsa beraber giderdik, ben man işi hakkında kuvvetli ümit telefon ettim. İçki, saz her şey' - Cemal, sen garaja çek, 
gayretile .kabahat sayılmazdı. seni Bükreşte beklerdim am- leri vardı. O hevesle şöyle iste hazır.. ni yarın dokuzda gel evden 
Bundan 10nra uıl miihim olan ma değmez. Buradaki işlerde diği gibi bir alem yapmak ar- Ve neş'eli neş'eli onwı kolu- Genç ve bağııız şoför, h 

Bllrluın C•hll taahhüdatma ııadakat mes'ele- geri kalmasın. zusuna galebe çalamadı. na girip sürüklerken ilave et- Nusret Beyin yanında oldu 
aiydi. Cevdet bey piyaaada ken- - Bükrq fena değildir ca- Malik Beyin petrol işi habe- ti: patconun geceyi eğlentide 

ıında birdenbire ciddil-.iverco dlsiıııden daha eski olan Malik mm. Ben ııeni eğlendiriririm. rinden sonra Cevdet Beye de - Bizim arkadaılardan bir çireceğini derhal anlıyordu. 
bu . ıohb&tin ~a derhal Beyin itibari mevltiinin temiz Hele İf olursa! can gehnişti. (Altın palaıı)tan ikisi bu akşam balta olmak iıı- kardığı kasketi sür'atle 
~~ıye~ .. aldı. Muhun şe~ler.dtt- olduğunu biliyordu. - Doğru, böyle işlerde de içeri girerken hiçte iki akşam tediler amma atlattım. Fazla koydu: 
flind~ ~lar pyn lhtiya- Bütiin bunlar bir ·sinema şe- ustamızsın? evvelki gamlı ve düıünceli i' 11 •am olursa tadı kaçıyor değil - Emerederainiz Beyim: 
ri.!•~ ~ı ka,ı.n ~allıtı. ridi pbi kafaamdan geçti. Ni- Gülüştüler. Malik Bey kalk- adamı değildi. mi. İnsan yalnız olursa şöyle Ve kim bilir, o da, geceri 
Goslerı 'a->'.n muayyen bir nok- hayet meselenin her köşeııini tı: Bir kaç tanıdık vardı, Cev- eski derebcğleri gibi eğlendiği- hangi minyon bir sevgili ile 
taya cHkıldı. dimafmda pişirmiı gibi gözle- - O halde mutabikız. Hay- det Bey bunlara takılıp kal- ni anlıyor .. Ha, değil mi? lavanta kokulu, kadife d 

. Onun b~ ~ali dimail!l~ bir ri derhal aıılma geldi. Kaılan di. bakalım hayırlısı. . Buradan maktan korkarak süratle bar Cevdet Bey bu çoşkwı tatlı otomobilde geçirmek için 
dınaıno gibı baRket ettıfınıe a- indi. Siıaraıımı tueledi: Tıcaret odasından ehlıyet mek- kısmına geçti, Nusret Bey ora haberlerle tamamile mest ol- hangi bir karaıdık k"' 
limettir. Bu zamanda düşündü- - Olur, dedi. Seninle it ya- tuplan da alalmı. da bir meb'ua arkadqi ile ra- muştu. çekilmek üzre süratle u 
fii mesele bütün teM:rnıatilo panm. - Ben. konaoloahaııeden de la içiyordu. Açık bir kııı sonu havası, ge- !aş~ . . 
canlanır. Gözünün öı'ıihıe gelir. - Teıekkür ederim. İster- alırım .. .1~.ı sıkı .tutarız. Ne za- Arakdaşını gören Nusret B. ce karanlık.. Meydana dökü-1 lkı a~k":daı Kukanın P.anaı 
O büyük itlere girifecefi za- ııen §İmdiden aramızda küçük man goruşeceğız. kalktı, beraber çıktılar. len elektrik ziyaları içinde oto-

1 
nuna gıttıler. Saz seslen baş 

man itin zahmetinden fazla bir an1qma mukavelesi yapa- - Ben sana mukavele mils- - Şansın var, monşer, dedi. mobiller, tramvaylar hırıltılı, mıştı. Beyler gelmeden kızl 
berabec ça111acağı adamın ka- nz, 90nra ite koaaclk ııennaye- veddesi hazırlar, yarın gelirim. Bu akşam epey eğlener.eğiz. makine sesleri benzin kokula-1 nn eğlentiye başlamaları, h 
rakterini diişünilı". ye göre vaziyeti teııbit ederiz - Mükemmel! Haydi eyval- - Neden ne oldu. rı çıkararak ııa'ta, sola, yukarı,, halde bu ~iliçleri~ keyif ehli 

Malik B. de bu tcıklifi yapar ohnaz mı? lah gözUm. Nusret Bey izahat verdi. aşağı hedefini şaşırmııı mermi- duklanm ısbat edıyordu. 
yapmaz hemen onu iıhay.atm. - Kolay, een ne zaman gi- - Eyvallah• -- Senden ayrıldıktan ııonra ler gibi koşup :icliyorlar. 1 ... Yaşlan kırkı geçen erkek 
daki mevkiil1i. ahliıld ve ticaıi ı\ecekain? Malik Bey çıktı. Vakit ge- geçerken Ahmet Aliye uğra- Akşamla gecenin birleştiği : ooyle alemlere karşı gen~ 
vaziyetini diifilndü. - Gelecek salı günü gidece- çilmıişti. Cevdet Bey (Altın - mıştım. İki piliç vardı ki, sor- bu saatlerde Beyoğlunun gece! d_cn çok fazla düşk~nl~ gi5et, 

Her itin kendine ıörebin tür ğim. Köetencede iki Uç gün ka palis) ta kendini bekliyecek ma. Öyle nefis şeyler ki, tam yarısı hayatını yaşıyaıı kadın- rırler. Ve bu yaştakilenn aJdıl 
lü aran, türülderi vardı. Zabi- lacainn. olan Nu · · · • · 



B/IO__ll. I Allllyede 

Kaynana nasıl 
öldü? 

1 

Radyo şirketi 
if~~ ~f~:~ c:;;au;!! Hükumetin 15,000 liralık muave-

Polis müdilri:ved. Efendi kay • , , b } 
f:~~!ı:::k '!e dikkat netıle faalıyete aşıyor 
. l'kle vefatna sebebıyet ver-

.ız ı d Maznur 
ekten maznun ur. Hükılmtt, İstanbul Radyo! Yakında bu suretle bir sigoc 

·~bancasını duvara a~ . ve şirketine 15,000 liralık tahsisat I tacılar ittihadı olacağı anlaşıl
stüne çocuklar görmesın ~:re vermek suretile şirketin faaliye maktadır. 

vlu asmıştır. Ka~anasr ıkin te geçmesini temine karar ver- Tacı"rlerı"n han'ce borcu ? pdestini müteakıp havluyu d A k ı a d" miştir. Şirket, bugünler e n a 
ak isterken tabanca yered u radan bu husustaki emrin gele- Kambiyo bocsasmm yaptığı 

patlıyan kursunlar an . .. h · 10 r ve "T" ceğini nazan itibara alarak yem hesaba göre tuccarm ance 
iri ~~d= vr:r~rek 0 

u- servis için hazırlanmıştır. milyon Türk lirası borcu var-
üne se1Je ıy Şirketin 2,000 abonesi vardır. dır. 

uıı istiçvabmda odada Bundan başka gizlice radyodan Ha1buki evvelce ya~Hlan hesa 
Mazn ını asılı uı:ı~~~ğunu istifad~ edenlerin ~000 ~ad?r ?1 ba göre tücc:ır~-~O mı iyon lıra

bancas cınniyet tetıgının açık 

1 

duğu şırketçe tesbıt edılmıştır. 1 lık eşya getırdıgı yazılıyordu. 
e fakat alı olup oln:ıadığını Bunların abone olmasını temin Kambiyo borsasının yaptığı~-
e ya kap <lığını söyledi. sureti le vaziyeti düzeltmek için ; saba göre bu borçların 70 mıl-
atırlaına bir kanun hazırlanmış olup bu yon lirası ödenmiştir. 

k unun sureti t Mahkeme u~. tabibi sene meclisten çıkacaktrı. Bu hesap neticesinde ngiliz . 
. 1 şııınak uzere . s· 1 h' 1 . lirasının 1000 kuruştan yukarı 

v.n ~na et Beyin ce!bıne ve ıgorta ar ır eşıyor çıkmasındaki sebep kolayca an- j 
dlı Hıkın •rtilınesıne talık . . . . . · .. b' 
tabancanın getı Sıgorta şırketlennm bır kıs- !aşılır. Şu vazıyete gore kam ~-
tdildi. mı, masraflarını azaltmak için yo vaziyeti en srkıntılı devresı-

bfr dBDR birleşmeği kararlaştırmışlardır. ni geçmiş demektir. 
Mllhl/11 • • • 

bir arazi ihtiHi- J(ambio Borsası 24131990 
'Osküdaı:d~ Teofanı öldüren r11l~Rt.ZT.t.R 1All\ l'.IT 

~dan bakJt1U1ıaJı:erıtesine 3 ni~:m ısııkrar. da~ııı 1 c<6 ~ ,oo .ıı .. d•I• } ~· .! 32.00 
"'-Slanın mu Müstantiklik Diıynuu ı tuhhl1• 147 oo ı. y , : f. J3,;o 
'la başlanacaktil'.da• ı"dam talebin 'lkamlyeU demir yol• 6 25 22.

5
0 ._,,.., Ti .,1 ılrketl 4,22,SO 

llıaznun ha....- Bu davada H.M;T!.~R f ıütırık 11 ,, ,. • 22,;' 

de bulunrnUŞ~_:,1ar da ketmi 1, tor••" 11 30 ~ıbıım ~lrk•tl. 16 75 
bazı kibar h~den maznun- Audolo demir 7011 11 oo h. hfo\ hııwı ıırtetl 
tthadet rnadd 111 ovıy. s. 69 oo 
durlar. ı. l. ~- fııtıoıı ıı,oo 

• amBdl l. lu flrktd H 00 
(1.Kl.r.11. 

B.ro ~0,1an . .. T. Hıta A. ~ ıo 15 &' Lo•dra 1029 50,00 i"iewyr>'< M7 ;!0,00 
, ııııüyesı dun ı. l •flrm•o ~ 26" 0 Pırı. ıı ONO Aıln• 

Baro heyetıtııı-.pJ!llll dolayısile ı. L•flrmu l of 
10 

A. \ ıır.caıo ı. ao "" 
~&eri yet o • fçtima usu ı. 1 tl<foa '- 118 oo 

Ctae,.rı 

Eltrq 
Brlu.I 

S6 00 00 
3 38,51) 

35 79.01 

09 1000 

' 1 11.bl 

o 7500 1~ima edenıerrıl'!; tehir edildi. : • . t.m '- of 11 
len 15 gün ,pota,- Ş. Hayriye 17 25 B ı , t <;7 00 

Romı 

AmstcrJ.s .. 

~olyı 

l r. ~ 15 s.~ 

Gümrilkte tens~U:trük Polisle 
. lstanbuld• ~ tadilat ----• 

idaresinin te-: ıneyanda bazı M ühı· m hı· r 81• rkat ~apıiac:aıktJr· !sııer ilga edile-
daireler ve tal 
lltıktir. ,,_..ıııder müdiriy~·· 
Umum~:-- l gümrük 

b~. hususta. ı;:::::somıuştur. 
lllüdürlerifıı~..ı..dberi gümr:ik 

. ~ir kaç ~yon halinde 
llı.lidiirleribir JCoaıİSYOll güm· 

Avukat Hamit Şevket B.in oda
sındaı1 1,000 küsur lira çalındı 

~!~~de ne gibi ta lilat Gala.tada Cemil apartımanm
l'tik d~eıtkiked;yor ..... da yazıhanesi ~unan ve Bey
)'apıtacağıııl ~at Başmud~- oğlnda Empenyal otelinde otu-
lsı~l güıı_ırii~ ~·~ ran avukat Hamit Şevket Be-

rfi .. Seyf~ B~ ~ ış~~ ~n ~s~ ~~lki gec~ hırsız 
'tö!yeaile u--.--: Seyfı B., gum gırmış ve ikı takım elıbtse ile 
ili teftiş ~ ıaafiye ve tasar sekiz tanesi yüzlük ve 200 lirası 
l'likte yapda ademi ınaIOmat da muhtelif cins banknot ol
~ h~.t Avrupadan ge- mak üzre 1000 lira, kordon ile 
~an eıını_ş(7) muhafaza mo- bet"aber bir al~ın _saat, iki tane 
~ len yenı )ıdll'ıanmıştır. altm k~lem, bır !ıra çeyreği, bir 

rii harekefil' --- a!'t1!1 agızlrk ve bir de altın kib-

f • ti düşüvor ~b~ çalara~ kaçmıştır. Şüphe Buğday Ul • uzenne otelın gece bekçisi Hü-
udlll evvelki gün şeh- sameddinle garson sabıkalı An

. ~nadol -«...ı IJUidaY gelmiş- don yakalanarak tahkitcata baş
~ze 16 v-a tıer düşüyor. A- lanmıştır. 
tir. Boraeda a haberlere göre S ht 1 ·ki 
llıldoludan geleıı unda tstanbuta a e 25 ı er 
leonya istdYfz<, vagon bu~cla·ı Polis memurlarından Rifat 
lle1rkedilecek Ef. gece Taksimde tütüncü Ha-
11ardır. 

o ••l't11111~ttt,,lrı •llencalerl 
6 rı s 9 

şım Efendiden bir Yenice sıga
rası almış ve bir lira vernnştir. 
Haşım Ef. paranın üstü ola

rak üç tane yinni beş ıkunışluk 
verdiği sırada Rifat Ef. 25 ilk
lere dikkat etmiş ve ıbunlardan 
şüphelenmiştir. 

Rifat Ef. bu 25 likleri diğer 
esnafa göstermiş ve nihayet 
bunların sahte olduğu meydana 
çrkmıştır. 

Tütüncü Haşım Ef. ale.l'usul 
polis merkezine getirilmiş ve o
rada ifadesi alınmıştır. Zalırta 
bu sahte 25 liklerin her halde 
iki üç tane yapılmıyacağını çok 
mıittarda imal edilmiş olduğu
nu söyliycrek ehemmiyetle tah 
kikata girişmiştir. 

Sahte 25 liklerin bilhassa def 
ne dalı muntazam değildir. 

Dört yankesicilik 
vak'aları 

1 - Biıgalı İdriı Ef. Topanc
den geçeııken meçhul iki şahıs 
tarafından mantarcılık suretile 
285 li-rası aşınlmıştır. 

2 - İzmirli tüccardan Mah
mut Ef. Galatada dolaşırken üç 
meçhul adam adi bir çrft.küpeyi 
pırlanta diye 200 liraya satmtş
lardır. 

Mahmut Efendi bilMıare kü
peyi kuyumcuya gösterince işi 
anlamış ve soluğu doğru poliı 
karakolunda almıştır. 

eıııulıl 11111 Dlakl •ıım-.ıata 3 - Miiılkirat inhisar memur-
111111....... lıallıdllııılt 11kll tarından Mehmet Haydar Efen 

SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAC•: dinin 200 lirası Galatada bir 
1 - ,.. ... (S). !iklek (3). 1 - A1es•111 ı ı 1 (3). An- tramvaydja meçhul bir yankesi-

~ = l? .:ı~:: ~(ı) I _ _.N , (S). ci tarafından qmlıınqtır. 
4 _ (1). • (S). 4 - Madam Aşçıyan imıinde 
s _Nota (2). 3 - Orf (4). biri Galatasaray hıımamma gi-
8 _ ç.liı (5). 4 - MaaJY91ıatun olan <4>· l'Crken Mustafa i9minde bir a-
7 - Beygir (2). Doıt (3). Raı..t 8 - J-en!~ <4>· • ..._ (4) lleaia dam madamın çantasını kap-

(2). 7 - _...... ' ..,_ .. da polialer trafından ya 
8 - Kut yenli (4). Az ...ıs (4). -wflfi (2). ......-- -
9 _ Sanlı bir teriıa lııepli - 8 - N- (2). Az (3). kalıınnuştır. 

muaoı (il). 9- Sidm (Z). Geri lıiralanalı: (I). Cerh va k'afarı 

Detlet Dımiryollan B. hfı maıazasın~an: ~~;~!:E:~ ii?.~~ 
Mağazamızda mevcut külliyetli mEktarda saç, demir ve ah- çakla sol tıüğründen yaralamış

ap yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile_ ~9/3/930 tarihine tır. 
nüsadif Cwnartesi günü saat 14 tıc satılacağı ılan olunur. 2 _ Marpuççularda manav 

İspirto ye ispirtolu içkiler inhisarı Dw:?1uşla Hüseyin b_ir alaca~ 
. yüzunden kavga etmışler, nctı-

Umum Müdürlüğü Kabataş müa-ı bilmüzayede utılacağm~~. talip olan cede Durmuş, Hüaeyini muhte
~~at anbannda mevcut, balar ve ala- lann 18/4/930 Puar gunu saat 1~ lif yerlerinden tıcblikeli surette 
ınyum cuna kaplarile bot gu tene da maldır mabar -urluğuna mü-

lıeı;,ri, boı çuval ve kurgun tapalar racaatlan. yaralamlftır. 

LIKID ışı 
Mükemmel 

fabrika amba 
lajlı tamam, 
noksansız de
po teslimi ve 
ya müşterisi 

Fabrika fia-

tının nısfın-

dan fazla 

tenzilatlı. 

mahallinde her 
kurulmuş . 

teslim ~· garantı 
ARVll{A WERl{EN SVFRGE HERl{ULES ADRIANCE - PLATTE RAN\::OF MOLINE PLOW 

CO. No 10 No 8 A. Marlı:ab ça;nr malı:laelerl 
garantili olarak teslime amadeyim. Tamamına veyı bir kısmına talip olanlrın veya csvassut 
edeceklerin 27 Mart 930 perşembe güni: sabahı lstsnbul Sirkeci Meserret otelinde lbrablm 

lkvc müracaatları ve a randevu ver!1'eleri azim menfaat temin eder. -·samsun sahil demiryolu 
~eJriselain 

Merkez Acentuı; Galatı köprU 
basında, Beyoğlu 236i Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Ham ılıındı 
lsunbul ~4-0 

Türk Anoniın şirketinden: 
Samsun Sahil Demir Yollan Tfuık Anonim Şirketinin hisse

daran heyeti umumiyesi 27 Nisan 930 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 10 da İstanıbulda Bahçekapıda Birinci Va!luf Hanında 
Şirketin merkezi idaıreısi olan 27-28 numaralı odada alelade ola-

Ti\lHJi Bidi1:i rnUll rak içtima edecektir. 
(R . Şirket nizamnamei dahilisinin 24 üncü maddesi mucibince 

P eşıtpaşa) vapuru '%7 !\!art işbu içtima şirketin Iaakal elli adet hisse scnedıine malik bulu-
erşembe akşam Galata rıhtı- nan hissedarlardan mürekkep olacaktır. İş.bu içtimada gerek biz 

mıııdan hareketle Zonguldak ı zat ve ger~ bilvekfile i.s~atı ~t ~ecek hisse.~arlarm h~il 
lneholu, Sin p Samsun, Ünye, oldukları hısst senctlennı yevmı mçtımaa takaddum eden ongun 
Fatsa, Ordu Glreson Trabzon 1 zarfında İstanbulda şiııketin muhasebecisine tevdi ederek muka-
Rlzeye ufd ' k Of T b on 1 bilinde dühul varakası almaları ve yevmi mezkU.. ve muayyen 
p l· h " ece ve • ra zF ' vakitte işıbu düıhul varakalarını hamilen şirketin merkezi idare-
o at ane Glre~on, Ordu, at· sinde hazır bulurunaları rica olunur. 

sa Samsun, Sinop. lneboluya 
ujtrayarak gelecektir. Müzakere ruznamesi 

Havuzlar dahilindeki çayır ı - Meclisi idare raporunun okunması; 
otları müzayede suretile san- 2 - Muraıkıp raporunun okunması; 
lacaktır. Kat'! ihalesi 31 Mart 3- 31 Kanunuevvel 929 tarihine ait bilançonun tetkik ve 
930 tarihinde icra kılınacak- tasdik ve bu bapta müzak'Cre icrasile meclisi idare azalannm 

ibrası; 
ar. Taliplerin o gün saat 16 4 - Meclisi ~dare azalarının yeniden intihap ve tayinlerile 
da teminat akçelerile b!raber hakkı huzurlarının tayini; 

1 levazım miidürlüğüne müra· 5 - Muraıkıp intihabile tahsisatının tesbitİ; 
• caatları. 6 - Ticaret kanununun 323-324 üncü maddeleri mucibince 
1111.~·-•••••••ııi meclisi idare azalarmm şirıketle muamelatta bulunabilmeleri i-
TRA BZON POSTASI çinmezuniyetitası. ____________ _ 

Sulh ;:~ı:~ Perşembe 
günü Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lnebolu. Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresoıı. 
Trabzon, Rize.) iskelelerine azi • 
met ve avdet edeı:ektlr. 

Yük "e yolcu için mahalll 
müracaat: Sirkeci salonu karşı
sında Mizan Oğlu Han No: I! 

Telefon lsranbul 354 

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz postası 

Yelkenci 
vapura 26 Çar . .;;amba 

Mart > 
"nü akşamı 6da Slrtıecl nhamından 
hareketle doğnJ [Zonguldalc, in,. 
bolu, Samsun. Ordu, Giretuo, 
Trabzon, Sürmene ve Riz: 1 ye 
gidecektir. 

TalsllAt için Sirkecide Y elkenct 
hanında klln ıcenteslne mUra· 

caaL Tel lstanbul 1515 

uuYt;E LEVAıYf LI1'IY ' 
Hamburg, Brem, Aııvers , 
ıstanbul ve Bahri Siyah ara. 
~mda azimet ve avdet munt 

· m postası: Hamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımııa muvaseleti 
beklenen npur:ar ; 
y alta vıpuru limanımızda 

lmbroı vapuru " 
Gı lata vapuru 1 Nlaana doğru 
V aterlınd ,, 4 • ., 

Burgu, Varna. Köstence, Kalu 
ve lbrall için Umanutuzdaıı 

hareket edecek vapurlar: 
Jmbros • 23-25marııa tahınild -Hamborg:. Brem. Anven, Rotenlaım!ll 
va Dançlg lçlıı yakında limanımız· 

dan lwdıot edecelı v ıpurlar: 
Y alıa vapuru llmınınıızda 
Pommern vapuru 23 -24 Maıtta 

tıhınJlde 
lmbroı vapuru 1!3 - 27 Martta 

tıhmllde 

Fazla tafsilli için Galatat.la 
Ovakimyan Hanında kain 

umumi acenıe:iğiııe miiracaa t 
Telefon: Beyoğlu 641 -674 

ZA YI: İstanbul İthalat Gümruğiı 
veznesine teelim olunan 352 lira 28 
kuruıu havi 22 Trmmw: 929 tarihti 
6127 numerolu bir kıt'a makpuz her 
naulaa zayi edilmit oldugımdan bu
günden aonra bülanli bavi olmayaca
ğı ilan olunur. 

Jlbıcancdarda Yani Ufurlu oğlu 

Sirkeci ınmrnın mndorıııaıdeı: 
10 Kilo İpekli Yünlü mensucat 
140 Adet Keçe eııkek şapkası 
36 ,, Donadılmış hasır çocuk şapkası 
30 ,, Kenarı astarlı hasır çocuk şapkası 
10 Kilo Ağaç kundura kalılıl 
39 ,, Kese kağıdı 
12 Adet Keçe el'kek şapkası 
50 Kilo Ağaç fidanı. 

Balada muharrer eşyanın Martın 27inci Perşembe gilnil saat 
ıo da Siı:hci gümrüğünde bilmflsayede fünıht edileceği ilan 
olunur. 

~---------,---

--- MUzayede ile ••Y• salıtı 

1 Mn-ıın 28 inci cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda isdklll 
caddesinde Posta sokaıtı köşesinde Meymenet apartımanıma 2 numa-
ralı daireatnde bulunan ve Madam Namet'e alt neilı ve milzeyyen 
eşyalar, ublolar, biblolar müzayede ıurcdle MDlacalmr. 

Masif Mıvun Parls mamulAn oıanılk ampir marked ,., bronzlar 
ile müzeyyen nadide bir salon takımı. Almanyanın en mcthur fabrika· 
sının mamulltı fenlilme ağacından ve 11 parçadan mllreltkep yemek 
oda takın>~ ayni fabrikanın ve avnf ajl;açcan neflt yazı odası. Fransız 
marketrl 'le bronı l~lemeli salon ıııasuı. vitrin yazıhane, ve ltomoılar 

namlı ressamlar ıara~nclan imzalı yı&lıboya ve pastel tablolar, Sakson
ya, Sevr, fildişi ve mermer heykeller, vuolar mlnyaıllrl~. kıymetli 

biblolar, Pelesenk ağacından Alman mamutlu ve lngill& usulü miızc\'
en yatak oda tıkımı, şezlong, ipekli ve file perdeler, kınape ve koltuk
lar lıalyı mermerinden güzel bir havuz, hronz ampir ve albatr clekd
rlk avizeler, araba çay masası, gümllş kaplama 147 pazçadan nıilrek· 

kep bir sandık derununda çatıl l>ıçalt takımı, ıabak takımı, krlıtal ba
kara ıu takım~ metal blan çay ve likör ıakımlan, kristal ve gümllş 
eşyalar, emıye Salamandr sobu~ dikiş Singer makinesi, hava gazı ile 
banyo ocagı, portmanto, mutfak efYalart, yeni halde muşambalar ve 
sair bir çok eşyayı beytlye, Vikıor ffilgo, La Mardn, Alfred de Mo11e 
Cbiller, Rulne ve diğer birçok namlı şairlerin eaerlertnl hovt catm 
kütllpbane, mükemmel bir salon gramofonu, Heyi mırka zarif almın 
piyanosu, lron ve Anadolu secoadelerl. Pey sürenlerden 100 de 25 
ıamlnaı ılınır. 

- Hamit: zl~arel aaaU 11·1, 3.7 

- Yeni kitaplar 
l l<'ransızcıdan Türkçeye küçllk IQgaı R. Rıfkı f 25 

Ruhiyat alfabesi : . . . . . . . • Hasın Aıı 100 

Romanlar 
Y aprık dokilml . . . Reşaı N url ı oo 
şk politikası . . . . Burhaıı Cablt 100 

Halis ( l•dklll harbi romanı ) Mehmet Rauf 150 
Aşk ıDneşl . . . . . Etem izzet 150 
Abdülhamit ve A&odlt lskender Fahreuln 150 
8iz111S1n son lflnlerl. . . , , . • • 75 
l•tanbulu nasıl aldı~ . • • 75 

( Aka GUndUz) Un b ... hwakta olu llltaplar11 
Çapkın kız.- Malta çetesi.- Bir abllk meselesi- lnklllp blUyelerl. .. 

fllrler ı 
Nazım HUrmeı 40 f Gayya ŞükOfe Nihal 50 

• • 30 Sallwalıır Cellleııln Tevfik 50 
" • 50 Kıhrımınlar Yaşar NıbJ 50 

Çocuk ve halk hlk•reıerlı 
Kuçilk korsan 25 f Tilki kardeşin mubakemuf 20 
Bir farcaln seyahad 25 Jilmbo Krüzoe 20 
Şarlat Holme in mlrifeılerl 25" Uzun, Geniş, Keıklngöz ı 5 
nıtı kardeş Avrupada 50 t Müneccim ba,ı ı o 
Üç elma beyin hiUyesi 20 l Namuslu hırsız 

Muallim Ahmet Halit kitaphanesl 

Sinek, sivrisinek, tahta t 
rusu, pire, güve, örümcek 
bütun haşaratı kac'ıycn ht
ve ifna eder. 

Kokusu hafif ve sıhhi o 
in•anlara ve hayvanlara ır.a 
olmaz. Yerli malıdır. Tıırk r 
mayesi, Türk akıl veirfanı, 1i 
dimağı, Türk ameltsi ile ı 
edilmiştir. Avrupa ve \me 
mamıılatına karşı müthiş 

rakip olup yarı yarıya 
ucuzdur. Ticaret ve san'at 
sında kazandığı muvaffak 
hasebiyle rakiplerini şa~ırtm 
Pompası gayet saıtlam ve ıy 
yarı yarıya ucuzdur. ~ışcsi 
teneke ve pompası 75 kuruş 
Deposu: Hasan Ecza depos 

Toptancılara tenzi!At -
Dl'. Horhoru 

Reı oğlu Mektep sokak o 
muayene sabahtan akşama kaclaı 

lıtanbul Birinci Ticaret Mata& 
sinden: 

Selinik Bankasr avukatı İulı 
kis Efendinin Kayseri hanmda 
kim Zengil Zade Ali H ilacyin 1 
aleyhine 30 Eylill 929 tarihinde 
edilen hesap hesabı cari kabul m 
bu mucibince Banlıanm mumail 
ten alacağ• olan 24141 Türk ve 4' 
1160 İngiliz lirasına merhun tütll 
den İnhisar idaresine utılan tll 
bedeli 42972/19 Türk liraıırndan 
tebaki alacağının istifası znnm. 
Betilrtaş Hasan Pap deposunda ı 
cut bulunan tütünlerin bilmlbaı 
aatılmaor talep edilmif ve talep 
güna itiTaır: vana ticaret kanunuj 
7 7 6 ıncı maddesi mucibince tiç 
zarfmda mahkemeye bildirilmııııJ 
zumunun nıh1ne tebliğine karar 
mit olduğundan halihazır ikametı 
meçhul bulunan müddeialeyh Ali, 
acyin Beye teblilt mabmm• bin: 
mak ibre keyfiyet ilAn olunur. 

1 Şehremaneti ilı\nat 
Şehrcmanetinden: Nead 

hayvanları için lllzumu olı 
60,000 kilo saman pazarbli 
ıılmııcaktır. Taliplerin 27 iDi 

930 perşembe günü saat 
beşe kadar levazım müd~ 
ne gelmeleri. ,,. ,,. . 

Şehremanetinden : Fat 
yangın yerinde Haraççı lılu1' 
din mahallesinde tulumba IC 
kağmda 42,76 metre munılıb 
arsanın metre murabbama 
lira kıymet takdir olunarak 

, tı1mak için ac;ık müzayede. 
konmuştur. Taliplerin şartı 
yi gönnek için her gün mllz 
yedeye girmek icin ihale gü: 
olan 16 nisan 930 çarş.-ıt 
günü lı-vazım müdürlüğüm & 
meleri. 

• • • 
Şehremaneti Y eniköy dal 

resinden : İstinye caddClincı 
61,63 numaralı emlik matu 
rıfı Ahmet pqanm mahalli 
kameti meçhul bulunmaslna 
naen mezkQr caddenin 15 m 
re olmıtk üzere tevsit mukarr 
bulunmuş olduğundan kend 
sine tebligat ifasına imldn bı 
lunaınamıştır. Ebniye kanun\ 
maddei mahsusuna m.fi~ 
haritasını görmek ve bu bapt 
bir güna itirazı varsa serde1 
mek üzere ve tebliğ mıkamD 
kaim olmak üzere ilin olun 

Preventorium 
dürlüğünden : 
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B1N SÖZ 
BiR RESiM 

BUYÜK 

TAJJABE PlllN~~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
ınaneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları ve halk huzu

rttrıda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 
ı~~~ı?~l1' 

7 - 8 aylarından ltlba,.en eUtten keellme zaman• J 
V& neŞ'VU nUmaaı eeınal!Jında letlmal edllen veı · 
- emaaıeı~ bir uneuru aıdah Oltln - ~ 
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PHDSPHATINE 
FALltRES 

V •ı f' 'E 

r (iı 1 :Jra1 eayeslnde temin edilir. Fosfatin faller 
·~ı·.) ~1e · yavruların yUzlerlne tazelik ve penbellk, 

FOSFATİN FALİER 

•
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111

't ı:aıf adellı.t11 kuvvet verir, ve onları gürbü~ 
kılar. 
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VALET 
"" REKLAM TAKIMLARININ 

SON BİR PARTİSi 

Her takım bir V..ı\LE'T tırllf 
cnaklneslle bfr bileme 

~ 

kayıft, bir bıçak 
ve bClyQk bir tüp 
rrıükemmel VALE1' 
tıraş sabunundan 

mbr.ekkeptlr 

Takmıın hakiki fıatı 27 5 kuru~ olduğu halde 

.. 
ra1nız sabunun A feda edn

flatı olan. W' mektedtr 

.• 

fsTIFADE EDltıılz. MEVCUT BiTMEK OZREDIR. 
1 ~:ıı, ~ 
, ı; '!( 

i ~i ·~'.. ,~ DeJlet ~em iryolları ve limanları uıııuıııi i~aresinnen 
: ·, ·: f Otuz dört metroluk bir adet köprü kapalı zarfla miinakaııa
. j.t 1 ya konmuştur . 
. 3).'.

1 
• Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 da Ankarada Dev-

' ·.': , t let Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
1 't• : Münakasaya iştirak edeçeklerin teklif meıktuplanm ve ~u-

ı ı:' - vakkat teminatlarını ayni_ giinde saat 15,30 a kadar Münakasa 
~ lı '. komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. . 
!l . ' Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Anka
: .: ı , · rada, Malzeme dairesinden ,İstanbulda Haydarpaşa mağazasm
' J: il J dan tedarik edebilirler. 

:'.~r,,:~ ~·Likör fabrikası~ 
ıı . ' 

· ~;,ı ı · , inşaat m ünakasası 
.ııl·,l ·.. . ~. ' 
t'ı,l '.ı' ı· 
l •• 1 
• '' 1 ~ ~ ..,.. ' ~ . 

ispirto ve ispirtolu 
umum müdürlüğünden: 

içkiler inhisarı 

Dlln Anneler birliği sen~Iik kongresini aktetmlş ve senelik 
heyeti idare ve hesap roporları okunmuştur 

23200 

550 

800 

140 

350 

1600 

1590 

950 

270 

2950 

175 

1240 

275 
/ 

380 

Devlet deıniryolları ve liınaoları uıııuınl i~aresio~eo: 
Bir adet saıbit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya lkon

muştur. Milnakasa 14 Nisan 930 Pazartesi g.Unli saat 15 te Anka-
-· ı · , ŞJşJı,k inşa olunacak Likör fabrikası münakasaya konul- rada Devlet Demia- Yollan İdaresinde yapılacaktır. 
1ı.1: ' ' muştur. ihale ıı;llnll 12 Nisan 930 Cumartesidir. Münaıkasaya iştiraık edeceklerin teklif mektuplarım ve mu-
. ·\ vakkat teminatlarını aynıi günde saat 14,30 ıkadar ıkomisyon ka-

. 1 1 Şartnameler ve silsile\ flat cetveli muhasebece on lira , tipliğine vermeleri lAzmıdır. 
r~ 

1 
ı.· mukabilinde verilecektir. İzahat almak isteyenlerin idare j Talipler münakasa şartnamelerini (10) an lira mukaıbilinde 

.li fen hey'etlne mUracaat etmeleri ilan olnnur. · · Anıkarada Devlet Demiryollarr, Maliye ve 'Miılhasebe işlerinden, 
_iıfl •-~~'-" @E!Jiili!iif!.'.fü:ZT1 ~·:::ii İııtanbulda Haydarpaşa veznesinden tedar~k edebilirler. 

1 : 

Gizil ve elit hastalıklan mil· 
tehasBısı Karsköy börekçi lırıaı 

sırasında No 34. 

Doktor 

Nurettin 

-
~.ALC 

25 MART' 930 

Devlet DeınirJolları ve Limanları lınu 
i~aresin~ en: 1 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla miin;kasaya konmuşW i 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazartesi glinü saaıt 14,30 da Ankart 

1 
da Devlet Demiryollan İdaııesinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me«tuplarmı 1 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14 kadar Komisiyo 
katipliğine vermeleri lazımdır. 1 

TalipLer münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde A 
karada, Umumi İdare maliye ve muhasebe işleri dairesin<l 
İstanıbulda Haydarpaşa veznesinden tedariık edebilirler. 1 

lstanb11l Ziraat bankas1ndan: 
( 

t 

Bursa ovasında ve Bursaya bir saat mesafede ı' ı 
raat Bankasına ait gayet mümbit ve mahsuldar ve lı ı 
altıyüz dönümden fazla bir çiftlik satılacaktır. i 

Müzayede şeraitini anlamak istiyenlerin Bursa ve l 
İstanbul Ziraat Bankasına müracaatları. _;, ! 

{ 

{ ..,., 
Hayatta muvaffakıyetin esas<-- { 

tam bir sıhhate maliki yettir. . 
İyi bir hazım olmaksızın tam t 

bir sıhhat mümkiin olmaz ( 

CARLO ERBA t 

nın Opopeptol 
b 

m üs ta hzcrin l tecrübe 
ediniz. Yemekten sonra s 

20 damla. 
\' 

\> 
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Mes'•d MüdüTü Bürhan'-'cl 


