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"an unların tatbiki 

lcanunların hayatında iki saf 
Vardır: Biri tanzim diğeri de 

ibik safhası. Bu safhalardan 
ngisi, kanunların istihdaf et
i gayeler itibarile, daha ziya
ehemmiyetlidir? Bu ciheti 

ismet Pş. Hz. mali ve iktısadi meseleler hak nda, 
dün fırka grupu içtimaında mühim izahat verdi.:' 

t'i yetle tefrik etmek zordur. 
· kü bu iki safhanın da bir 

üzerine karşılıklı tesirleri 
dır. İyi tanzim edilmemiş o-

1-.ı bir kanun hayata intibakka-

Hükumetin hareketi ittifakla 1 iki tokat 1 Venizelostaıı birsual! 

tasvip edilmiştir · ~-- Gec-;ti;troda O halde itilaf neden böyle 
iyeti az olduğu gibi, tatbiki

llt itina edilmiyen kanunun da 
~tihi mükemmel olmasının 
~ük bir kıymeti yoktur. Her 

bir süri1ncemede bırakılıyor'? 
hadise oldu 

--· 
Sehere/ zade Muhid-

M. Venizelosun 
parçalar .. ~at gibi, kanunun hayatı da 

kül teşkil eder, iyi doğmalı, 
yaşamalı, ve millet hayatı 

nde ictimai kıymetler yarata
!tıt kud

0

reti haiz olmalıdır. 

Daylnlerle milzake
re-Bir mütehassıs 
tarafından tetkikat 

yapılacaktır 

din Bey. Hüseyin ' .. Türkiye ile asır]aca 
Suat Beyı tokatladı ' .. d b. . 

kanunların tatbik kabiliyeti 
• uubahs olduğu zaman, ilk 

ti hatırlatılan cihet onların iç 
i muhitin itiyat ve ihtiyaç- Devlet Bankası lıakkında 

Hadl.~e bir yazı yüzünden 
çıknuşlır 

n Uyuun olup olmaması· ·~n tetkikler yapılıyor· l a b • ' "" Dün gece Raşit Riza Bey ve arka-
'1aıttasıdır. Şüphesiz her zıha- Proje bu lçtllilada l'tlillt!I 1 •, dastarının ilk temsillerini verdikleri 
ı.:.~ ancak muhitine intibak ede Meclisine ııerilecektlr .H. Fransız tiyatrosunda bir hiıdise vuku 
;"l<liği derecede yaşar; fakat • 1 bulmuş ve perde aralarında başlıca 

suren avamız ıttı.,, 

Yeni harpler yapılma
sına im~iin yoktur. 
Şimdiki hudutları

mız bize yeter .. 
u kanunların mutlaka mev- • ı vekil Pa~a Hazretleri tarafey- drdikoduyu mucıp ol~uş_tur. . , 

~ itiyatları teyit etmekten baş leri günün iktısadi ve ma'.ı nin memnuniyetini mucip bir . Had.ise, Fransız .artıstı Ma_r_ıe BeH _ . ~ . -
\vazifeleri olmadığı şeklinde meseleleri ha~{kında Fır~a~~ ı-1 sureti hal hulmak için ciddi su-ı ~üşsc:;~m~zuda~ ~:r~~1Şe~~;~iı~~~~~~ M. Venizelos'un bugün de 

mak dogru olmaz. Kanun zahat ve malumat vemııştır · rette mesai sarfettiğini hikaye Muhiddin Bey hakkında Cümhuriyet yeni bir nutkundan parçalar 
~tnuhit bir biri üzerine müte- 1 - Hükumetin iktısadi ted· ve tafsil ettikten sonra bir mü- gazetesinde neşrettiği bir hicviye yü· neşrediyoruz. Yunan Başvekili 

beyanatından ... ' 

"41bil tesirler yaparlar. Kanun- ANKARA, 6 (Telefonla)- birlerinden bahseden mumai- tehassısa vaziyetin hükume~ ta ,ünden çıkmıştır. ·her vakit söyledi'ji gibi bu 
ı-ı: yalnız iyi itiyatları teyit et- Du"yunu umumiye murahhasla- leyh umum bütçelerden tasar- rafından yeniden tetkik ettirile . Ali .Muhiddin Bey dü~ aksam Sc- nutkunda da Türkiye ile bütün ,. ' 
ıı.. 1 F 1 · İ V k'l · b" • . . b k'k laheddın Bey namında bır arkadaşı· Tiirkive ile bütün hesaplarını tas,ıy. 1 
~kle iktifa etmez er. ena a- rı bugu··n ekspresle İstanbula rufat ıle ktısat e a etı ut- cegını vr u tet ı attan sonra 1 t. tr . ·rmez karşısında hA•apların tasfiye edileceg· ini, k b d ı "- · .1 • · . . . . . . . .. I e ıya oya gırer gı ~ etligini söyfiyen fa at mü a er ~. 
~ı kaldırıp yerlerine ıyı erını hareket etmişlerdir. Murahhas çesııun 5 mılyon !ıra tezyıt e- ıkı taraf arasında muzakere e- Hüseyin Suat Beyı görünce hicviyeyi sulh ve müsalemetin iki taraf meselesini unutan 
Ymağa çalışırlar. Kanun lar İstanbuldan Parise gidecek dildiğini ve tekliflerin bütçe i-ı re devam edileceğini bildirmiş- hatırlamış v• iini bir ascbiyete ka~ıl münuebatına da hakim oldu· M. lfenizelo• 

lttakki umdesinin başlıca vası- ler ve hamillerle temasa geçe- le birlikte Büyük Millet Mecli-ı tir. mıştır. Bu tesir altında Alı Muhıd- ğunu söylüyor. Bundan biz de miş ve Anadolu htıimetinin mes'uli 
~!arından biridir. Devlet, haya- ceklerdir. Gelecek bir mütehas- sine verildiğini söylemiştir.Bun Pa~a Hazretleri atiyen varı- din.Bey kendisini.t~tamamıs ve Hü- şüphe etmiyoruz amma M. Ve- yetinı muhaliflere atfederek demişti 
lıııın her sahasındaki idealleri- · dan maada Ziraat ve Sanayi 1 lacak uyuşmada dahi halen me- ~·'~dıı; Sub•t Beıyekıkiı tokattır aAtmı·ııMştıur. d d l ki: · n sısın yapacağı tetkikat netıce- . • . ,.8 ıse unun a a mamı . . nizelos'tan, müsaa e e er erseı ! 
1 bu vasıta ile aşılamağa çalı- sinde murahhaslar hükumeti- Bankalarının sermayelenne bu vcut karşılıgın ve usullenn tev- hiddin Beyin arkadaşı Salahaddin yalnız bir noktayı soralım: - Bilirsiniz ki. milli istihiası ik 

111 t.Kanun. un bir de terbiye vazi- mizle tekrar temaslara başlıya- sene cem'an 10 milyon lira zam sii hiç bir suretle varit ve mev-. Bey de Hüseyin Suat Beyin başına _ Bütün kozlar payedildi, mal için elimden geleni yaptım. Fa ı 
tg· d h d k } f • h' 1 d ·h b. d k kat sonradan kendimiz, gözlerimiı ı ol uğu atır an çı arı ma- caklardır. mm ihzar edildiğini ta sıl ve zuuba ıs o ma ığını tasrı ey-: bastonla vurmus ve ır e to at at· hesaplar görüldü amma yılan oyduk. Fakat hamdoleun Yunan de 
llıaiıdır. Bugün saat 15 te Fırka gru- tebliğ etmiştir. !emiştir. Müzakerenin hitamın-' mışt•~: . . 1 hikayeaine döndürülen ~u mü· kti Meriçe kadar kafidir. Bu budu 
Yalnız iyi itiyatlar tesis et- punda İsmet Pş. Hazretlerinin 2 _ İhracatta muamele ver- dan evvel hulfıl edecek taksit- Huseyın Suat Bey ıse tokatlar ve b dele itinin hesapları ne za dahilinde milletlerin büyük ailesi 

tıı l li . İ t p H baston darbesine hiç mukabele etme· a . • k? - çinde şerefli bir mevki iş<>al edebilt t tlt istiyen kanunlar içtimai hükfunetin iktısadf programı gisinin hükfunetçe vasi mikyas ere g.e. ı:ce • sme aşa az- miştir. Suat Bey, yalnız dava edece- man tasfıye edılece . ·· • 
tıı 1 - d b 1 d - cek bir devlet kurabiliriz. Yeni harf 

llhitin, şuurlu ve şuursuz, bir etrafında verdiği izahatla Os- ta tetkik edilmekte bulunduğu- ret en_ ıçın. e • ~ ~n ugu~~~- ğini beyan etmiştir. M. Venizelos bir nutukların- ltre ihtiyacımız yoktur. Derin idra~ 
1 

~~mukavemetlerine maruz manlı borçları hakkında son nu söylemiş ve bih1mum hu- hush~s1! vazıy~tın1 ıstılza;n :Wğ gı Muhiddin Bey ne diyor? da da bize bunu izah etseler de ve ibatasını bizzat takdir etmek fır 
~lırıar. Bu nevi kanunların tat zamanlarda cereyan eden mü- bu bat ihracatında hububat ver- tes ı atın ;n~ta ,caya a ın ı mı hiç olmazaa mübadillere yeni satını bulduğum İsmet paşaya mak~ 

1 bi1t, hir şüphesiz tanziminden zakerata dair beyanatı hususi gisinin, kezalik halının nesçin- beyan etmıştıı:. Hadiseden sonra tiyatroda bulu- bir avunma vesilesi olsa... mı iktidara geçer ge~mcz yazdıgır 
d ' " nan bir muharririmiz Muhiddin Be· 'b· T k. ·ı ı d "-- · d .aJıa gu"ç bir safha arzeder. E- ehemmiyet arzetmektedir. de istimal edilen ipliklerin tabi 4 - Devlet Bankasından balı • h"d' · ATİNA. 6 (Apo.) - Yunan ba~· gı ı ür ıye ı e asır ar anucn evar 
~ İ yle görüşmu9tür. Henüz a ısenın · · M v · ı A • 1 eden davamız sureti katiyede ve m 
~Ct devlet bu tatbik işine de Fırkada izahat. oldug· u imal muamele vergisi- seden smet Paşa Hazretleri tes'ırı· alhnda bulunan Muhiddin Bey vekılı · enıze os ynaroza vası t 
t.. u ı 1 k tt k 1 kabili içtinap bir surette son muhar 
i_"llıirn ciheti kadar ve hatta da ANKARA 6 (A A ) nin ilgası irin Büyük Meclise son tetkiklerin ayrı bir müte- hadiseyi şu suretle anlatmıştır: 0 muş ve par a s~r~ e arşı anmış- beden sonra Lozan muahedesile ols J 
''il ' · · " h f d 1 k • . .. · · H" tır. Yunan başvekılı Aynaroz başra-

ıiyade ehemmiyet vermezse Cümhuriyet Halk Fırkası gru- bu içtimada kanun layihasının assıs tara ın an Y~pı ma ta . ' - Hlidıseden. mı_ıt~ssınm. use· bibi tarafından milli istihlasın ikma- bile hitama ermelidir. Son harp il 1 ~edilen emekler beyhude o- pu 6 Mayıs saat ı 5 te Afyon- takdimi takarrür ettiğini bildir olduğunu haber vermış ve key- yın ~uat Bey benım .~çı'.': J.~~~·-~~d: !inden bahis imalarına cevap vererek milletin tarihinde bir dönüm nokta• 
~t.Kanunların iyice tatbik edil karahisar meb'usu Ali Beyefen- miştir. fi yetin b~ .içtima~a. 1Büy~k Mil- t:!~.:~~~~~~~ki~~a;e.; gi~i ~s'. sulbperverane emmellerini kaydet- (Mabadi ikinci sahifede) 

1 
q Ctnesi de bir itiyat haline ge- dinin riyasetinde içtima etmiş 3 - Düyunu umumiye mü- let Meclısıne getın mesı kara- mimden bahsederek haysiyetimle o- • ""'"...._._,,._, .................... _ ... ,,.._ ............ u ....................... a ...... , ~ 
h lıe onu sonra cemiyetin ru- ve Başvekil İsmet Paşa Hazret zakerelerine sözü nakleden Ba~ (Mabadı ikinci sahifede' ynadı. Bu yazı beni çok müteessir et-
bndan koparıp atmak zorlaşır, __ ...;. ______ ..;.. ___ ....;..______ mişti. Yazıyı okuduğum zaman ka-

\ıc d f k l"d t db' ı il l lar var, nım başıma sıçramı1tı. o zamandan· İl a. eta ev a a e e ır ere lYI e mn Un 0 m ıyan • beri Hüseyin Suat Beye ilk rasgeldi· 
'1tiyar gösterir. " ğin zaman bir hadi•e çıkacağımı tab-

i Devletle vatandaşların karşı- Hu·· sam· ettı•n B. g· ı"ttı·, fakat ınin ediyordum. Nitekim de hadise 
~kh münasebetlerini temin e- oldu, tokadı attim. •en Benim haysiyetimle oynamam•lı 
l kanunların tatbikinde baş- •t• 1 d • ı • d 1 idi. Ben onun haysiyctilc oynama-
ı'.ta amiller, vatandaşlar ve bun 1 1 r az arı 1 n ı ye m e en ı dınl". 
'iltla temasta bulunan devlet 
~vları,yani memurlardır. "Bu 
anunun icrasına ... Vekilime

llııırdur.,. Diyoruz. Bu bir for
llıiitdür.Kanunu asıl hayat saha 
ar... k · · · "a çı aran, onu evırıp çevıren, 
~na mana veren, onu söyle ten, 
~nlandıran vekilin memurları
t'lt. Eğer bu memurlar, hükfune 
1 tı yüksek ideallerine ve, kanu
~ıı~ umumi gayelerine, vazife
erınin millet hayatını teshil 
ttınekten ibaret olduğuna vakıf 
~eğilseler, kanunlar bir terakki 
'tııili değil, bir tasip vasıtası 
~kline girerier. Vatandaşların 
~Viyesi de bu menfi harekete 
llıııkavemet edecek derecede ol
~zsa işler daha ziyade karışır. 
v·llnun için devletin yüksek uz-
1~etlerinin ve bilhassa idare a
~İ~lerinin, kanunları tatbik vazi 
~~ıle mükellef olan memurları 

lltemadiyen takip, tenvir ve 
llıes•uı etmeleri zarureti vardır. 

ZEKi MESUT 

İzmir' de zelzele 
İZMİR, 5 (A.A.) - Bugün 

lehrimizde saat 19,45 te olduk
~a şiddetli ve 4 saniye devam 
~en bir zelzele olmuştur. Ha-

r yoktur. 

Hasan Rıza B. 
~ Riyaseticümhur kalemi ma
,1sııs müdürü Hasan Rıza Bey 

Un sehrimize gelmiştir. 

. ' 

Doktorlardan bir kıs 
mı ücret tarifesine : 
·Peki .. 
fakat hekimlerin tas
ı:1ifine : 
- Hayır .. 
rliyorlar. · 

---~-
Ziya Nuri ve Tevfik 

Salim Palilaların 
ffilsaaıettln B. isi ,dlyonda .. beyanatı 

Sıhhiye Vekaleti müsteşarı \ tindeyim. Tarifede yalnız asga 
Hüsamettin B. dün Avrupaya r1 ve azami ücretler gösterilme 
gitti. Fakat Milliyet'e evvelki 1 lidir. 
gün verdiği bir beyanatın '' j Etibba Odası zamanı gelin- ı 
"Doktorların tasnifi,. ne ce bu mesele ile meşgul olarak 
ait olan kısmı hakkın- Vekalete mütalealarını bildire-
daki itirazları dinliyemeden. cektir.,,. 
Hüsametrin Bey Sıhhiye Ve- Etibba Odası reisi Tevfik 
kaleti tarafından tedavi ücret- Salim Paııa, şunları söylemiş
Ieri hakkında bir tarife hazırla- tir: 

Adliyede 
Tebeddül mü? 

İstanbula ge
len Adliye mü• 
teşarı Ferit Bey 
dün de Adliye· 
ye gelmemiştir. 
Salahiyettar ze 

I vat Ferit B. iı 
İstanbul adliye 
.inde mühim br
zı icraat yapacr 
ğmı ve yeni bir 
takım debeddül 
lere intizar e- Ferit Be._ 
dilmekte oldu· - Müsıo~ar -

ğunu söylemektedirler. 

Terkos! 
. , Bu ılrketle zann~dll 

~ diğl kadar çabuk 
\ uyuş~~ıgacak 
Nafıa ınilst~şarı diyor hl: 

Nafıa müsteşarı Arif Bey nacağını ve doktorların bu e- - Tedavi ücretleri için bir i 
dün mezunen Ankaradan şehri

' mize gelmiş ve bir muharritj· 
1 mizin suallerine cevaben demiş 

sasa göre tasnif edileceklerini tarife ıyapılması çok faidelidir. ;:ı~;ı.. 
söylemişti. İşte bu nokta bazı Ancak bu tanzim edilirken me
itirazları mucip olmaktadır. mleketin muhtelif yerlerinin 

Ornıaıı çiftliğinin ıenei deVl'iye tir ki: Tıp Fakültesi müderrislerin vaziyetlerini nazarı dikkate al
den Ziya Nuri Paşa dün bir mak lazımdır. Ücretlerin tesbi
muharririmize demiştir ki: ti esaslı tetkikata muhtaç bir 

münaaebetile yapılan merasimden iki - Terkos şirketile müzake-
intiba. rat devam etmektedir. 

Merasimde Gazi Hz. ha;rn· hulun· Bittabi halledilecek bir c;ok iki intıba •. 

ı' 
• 

ı 

Divanı muhasebat reisi 
~ Divanı muhasebat reisi Faik 
., ey dün Ankaradan şehrimize 
''Iıniştir. 

- Avrupada olduğu gibi iştir.,,. 
doktorları bir takseye tabi tut- İsminin yazılmamasını rica 
mak muvafıktır. Fakat hekim- eden doktor meb'uslarımızdan 
!eri derecelere ayırmak ve ilan biri de tedavi ücretleri için tari
etmek doi!'ru olmadığı kanaa- fe yapılmasını liizumsuz !!"Ördü 

ınu,lardır. meseleler mevcut olduğu için 

ğünü ve sadece ilaç fiatlerinin bu _i.şi~ süı atle intacı mümkün 
tahdidi cihetine gidilmesi la- dcgıldır. 
zimgeldiğini söylemistir. ! <Mal-adi ikinci ıu•hiff'C!e) 

Resmimiz evvelki gün Dolmabahçe nakliyat ambarında ıi 
kua gelen infiınk esnasmda çekilmiştir. ''Milliyet', foto muhat 
rinin muvaffakiyetini işaret eden bu resim ayni zamanda ini 
lik eıınalTnda ıöııtıerilen fedaldrane faaliyetin de bir şahididi' 
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-Hükiimetin hareketi HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER '~~kw 

mmMbi<nld"ğ"n~~;::':y:h•;;:;;;;~ .. .!!:.:~~::: Hindistanda ateş _saçağı sardı! Dünya sulbü ve b 

. 
1 

niş tir. ziraat hayatında alınması lazımgelen G ı '' th' " b' } ·ıı · t 
ismet Paşanın beyanatından treedıebrirzıeı_kr,rekdoı/ıı·ıyuo·nriın.· himayesi için ça- a eyan m ti ış, yuz ın erce mı ıye perver 

~nra söz alan Sinop meb'usu 

n~:iy~:m:~r:1~~ !'eü~:;ıum~- nın 2i!::;iu~:ı~!~nif~ ~i;~~i!a:.k~~: kafile kafile ve birer heyecan seli Emniyet komitesinde Tü 
;1~~e~~d~u~::~en t:::tutva;i~k~~ r~;;~;~~~~~~f~1:L~'.1%~~n:: halinde sokaklarda nüınayişler yapıyorlar.. noktai nazarı .. 
nad.ığı kaydini ehemmiyetle maddeler toprakların kabiliyetlerine - CENEVRE 6, A.A. (H. M.) Murah-j rekete koyacak müzakerat ve 
telakki ve teyit eylediğini bil- ve gübrelenmesine, 29 uncu madde Jananyada hasımız Münir B. emniyet .komitesine rrrata Türk hükumetinin mü 
iirmiş ve Diyarbekir meb'usu nebati ve hayvani hastalıklara karşr Bag" ırl arı is tik lal a le-~İll in I"' mali müzakerat projesi mlinasebetile tamme dairesinde i~tirak hakkı 
~ekiii ve Eskişehir meb'usu E- mücadeleye 3linci madde tohum ve ~ B 1 •ki• k Türkiyenin noktai nazarım izah et- bulunması şartı esasi oldugun 

damızlıklara, 32 inci madde büyük h 'l O ş e Vl l miştir. Münir Bey Türk hükumetinin etmiştir. 
nin Beylerin hükfımetin hare- ihracat mahsullerinin standardizasi- ummaSf e ya nan dünya sulhünü takviyeye hadim ted- Bir devletin harpte bulunan 
tetini tasvip ve İsmet Paşaya yonu için alınacak tedbirlere 33 inci • ? bir ve planlara ne kadar büyük bir bir devlete yardunr meşru ola~ 
.eşekkürü tazammun eden tak- madde ihracat mallarının tagşişine vatanseverlere ilk kur,(l.un! mı . .. ehemmiyet atfettiğini beyana hacet için nazarında hu yardım g<I 
·i•leri reye konularak Fırka ta- karşr alınacak tedbirlere, 34üncü mad j V , görmediğini ve binaenaleyh projeye devletin hakikaten hilafıahit bi 
·afından İttifakla kabul olun- de Zeytinciliğin himayesine, 35 inci hükumetinin esas itibarile mülayim vüz kurbuıı olduğuna kanaat e 

madde yumurta istihsal ve ihracatı- olduğunu söyledikten sonra cemiye- olmasını istilzam ettiğinde şüp nuştur. 
na. 36 ıncr madde memleketin bug- Gandhi11in ievki- ı1'ıbbiyeliler darülfü te dahil olmıyan devletlerin mukave- mıyan Kellog paktının dahi 
day ve pirinç ihtiyacının teminine. ,,. heyecanı art- - leden hariç tutulmak istenmesine iti- düveli akidenin müzakerat ve 
37 en büyük ihraç mahsulümüz olln nuna kızıl raz etmiş ve bu kabil tedbir ve plan- rerata iştirakini zaruri kddığını 

•• İktisat programı neleri 
ihtiva ediyor? 

, lktısat programı kafi şeklini al
nak safhalarındadır Program bir 
lıukaddime ile, Umumi mülahazalar 
"C Ziraat sanayi. Orman ve madenler 

arpanın istihsalinin tezyidine, 3S inci /ırdı, ger yer llİİ- !ara Türkiyenin dahil olabilmesi için eylemiştir. Komite, Türk tezini 
madde balıkçılığrn te~vik ve himaye- bayrak çektiler! de onların ihtiva ettiği taahhüdatı ha surette tetkike şayan görmüşt· 
sine, 39 uncu madde dericiliğin inki- mayişler l'e pro
şafına dair mütaleaları ihtiva etmek-
tedir. ieslo uıillnglerl MADRİT, 5 A.A. - Bir çok tıb

biyeli tıp fakültesine girerek binanın 
üstüne kızıl bayrak çekmişler ve yol 
da çalışan kaldırım a 'T .. 1.. • !erini 

Program tatbik edilince .. 

1 

~Jmak yzre bir kaç fasla ayrılmıştır. 
Umumi mülahazalar meyanında 

limendiferlere tahsis edilen 6 rncr 
naddcde hususi kar mülahazalarmrn 
~mendifer işletmelerinde tali bir e
ıemmiyeti haiz olduğu kaydedilmek
edir 

40 ıncı, 41 inci maddeler zirai sa
nayiden, 42 inci madde dokumacılık
tan, 43 üncü madde pamuklu mensu
catın 10-15 senelik bir programla ıs 
lahı lüzumundan, 44 üncü madde yün 
Iü kumaşlardan, 45 inci madde doku
ma sanayiinde iptidai maddelerimi-

Gcnc ayni faslın 8 inci maddesin- zin ısl:ıhı lüzumundan, 46 ıncı madde 
it- ''beş altı limanın modern bir tarz- ihtikara karşı müdafaa edilmesi zaru
la ıslahı ve vücude getirilmesi ilk ve, ri bulunduğundan, 4 7 inci madde ha
nübrem ihtiyaçlardandır" denilmek-' hcılıktan, 48 inoi madde deri sanayi
cdir. Müteakıp maddeler de deniz inden ve bunun inkişafı için alınacak 
c:yrüseferi, Posta telgraf telefon gi- tedbirlerden, 49 mor madde, ağaç sa

yapılıyor .. 

/ngilizler ftı•kaliide as
keri tedbirler alıyorlar, 
bir çoh şehirlerde halk 
ile J11gillz kılaal ve 
polisleri ıırnsında 

musademeler 
olmuş/ur •• Oandhi 

bırakmağa mecbur 
etmislerdir. Vak'a 
mah~lline gönderi-
len jandarmalar fa- .,... 
külte binasını kor- " ~~ 
don altın'a almışlar ~ \ 

dır. Bunu gören / / ~ N( ,;__
1 1 1 talebe dama çık. \ • . .:J 

1 rak kremitleri söl: JL 
müşler ve jandar- ~ 
maların üzerine at-

lstanbulda bir debagat enstitüs 
tesis dilecektir. 

Ar.kara, 6 (Telefonla) -
İktisat programı tatbikat saha
sında pek mühim işler göre
cektir, Bu meyanda İstanbulda 
yeni bir debagat enstitüsü açı 
lacaktır. Ve bu enstitü bir mü-

memleketin muhtelif yerle 
de ikişer üçer ay !ık kurslar 
lacak ve burada muhtelif 
nayi işlerine ait fenni ma!U 
verilecektir. 

~ münakale vasıtalarından, transit nayiinin, araba sanayiinin inkaşafrn- hınt istiklal bayrağını çe
ouamelat:nın ehemmiyeti_nden,. _tu- dan, 50 inci madde demir sanayiinden l<en Gandhi iki gündür hapiste 

Vaziyet gergin mıslardır. K.raı Alfons dürün idaresine verilecektir. 
Diğer taraftan İktisat V 

leti 930 bütçesine bir mil 
liralık prim tahsisatı vaze 
miştir. Bn tahsisat yalnız 
de sarfiyat yapan sanayi e 
bına Ticaret müdüriyetinin 
pacağı işlere tevzi edilecekt 

ırm derulen seyyah celbı vesaıtının 51 ıncı madde, Sanayi Bankasının ser ' H' d" b"" ··k b" tehey- BOMBAY, 5 A.A. - Gandhi tev
kif edilmeden evvel yanrndakilerden 

·Fakülteden dışarı çıkmak istiyen Memleketimizde halıcılığın 
diğer bir talebe grupu da jandarma-

1 
inkişafı icin de halıcılıkta ihti . dan b h dil k d" ı 3 ·· · · ve ın ıstan uyu ır ~.zumun .. a se ... mc tc. ı~. ~n· ~a:reıının artırı)~ası lüzumundan ~2 .. . . . ... . l ri-

u madde Şark vılayetlerının mun- ıncı madde sanayı mütehassısı yetış- yuç ıçınde. Halk .1:1-ı.~lı r_eıs e 
ları taşa tutmuştur. Bunun üzerine 1 .... ili l 

birine yazdırdrğı bir beyannamede ta . d 1 "l'h d 1 d sası o an seyyar mua m er, 
4t ovalarının istihsal için istismar e- tirilmesinden bahistir. nin hapis ve tevkifı uzerıne bu
ilmeai" ne dairdir. Bu istihsalin •Ü- Bundan sonraki dört madde or- Jabildikleri fırsat ve imkan nis
atlı olabilmesi için de münasip görü manlarımızm işletme usullerinin de- betinde şehir sehir toplanmak-

.. Jan arma ar sı a <:ı avranmış ar ır. l 
raftarlarını_mucadeled~ dev:n:ıa da- Nihayet talebe gene fakülteye çekile- An_adolunun halı dokuyan yer-
v~t ve te~vık etmekte, ıstıklalın feda- ı rek kendilerini emniyet altına alınış- lerınde dolaşacaklardır. Ayrıca 
k_arlı~ go_~e alınma~sızın e_Ide edılme !ardır. Vak'a esnasında yaralı düşen
sı ınumkun olmadıgını soylemekte- !er fakültede tedavi edilmektedir. Da 
dir. rülfiinuna v,. fakülteye mensup olmı 

ocek taraflarına muhacir yerleştiril- 'kb" h · • · 1 . r· ·1 . ü1 kt d" ğiıtirilmesine lüzum göstermekte ve ta protesto, ta 1 ıç .ıma arı 
~esı uzumu ı erı sur me e ır. fenni katiyata ihtiyaçtan bahsedilmek d J M"ll' "h ·ı·ı yapmakta ır ar. ı ı ı tı a 

Topraksız köylüyü toprak sahibi tedir. . . • . · 
tmek de programda mUhim bir mad v~ ı~tıklal 1-~areketlerınıı;ı ~)'.a~ 
., olarak zikrediliyor. Diğer beş madde madenlerimizden nı dıkkat bır safhaya gırdıgını 

lıahistir. Başlıca serveti haiz maden- sezen İngilizler Gandhi'yi tev-
Kcnlik köçcbelorin ve seyyar kö- lcrin bizim için petrol, kömür, bakır 

terin arazi ve ikameti temin edile- olduğu zikredilmekte, maden kömü _ kif etmekle bu hareke~in önü
ck daimi müstahsil haline getirilme rünün istihsalini çoğaltmak, ucuza ne geçmek ve ihtilalcileri baş
i bir zaruret olarak zikrediliyor. 15 mal etmek, baların i~Ietilmesini te- sız bırakmak istemişlerse de 
ıci madde milli paranın krymetine min etmek gibi tedbirler ileri sürü1- bilakis tahrik etmişlerdir. Lon-
airdir. Bu münasebetle Merkez kt d" 

me e ır. dradan, muhtelif Hint şehirle-;ümhuriyet Bankasının milli para kı-
metini koruyan vasıtası olduğu zik- Programın son maddeleri netice- rinden gelen telgraflar bu son 
ediliyor. 16 ıncı madde vergilerı'n !eri dair olup burada da kıymetli ik- "k" ·· "ç"ınde vaziyetin daha 

tısadi fikirler ileri sürillmektedir. 1 1 gun 1 

ıilli istihsaldeki mühim tesiratını hat bir safhaya girdiğini göster 
:tki.k ederek hu resimlerden bazrla- mektedir. Her şeyden evvel 
mın umumi ve iktısadi zararlar tev- M V j l t . en ze OS an Gandhi'nin tevkifile milliciler t ettiğini kaydediyor. 

ı 1 inci maddede inhisartarın da- - başsız kalmamışlar ve Gand-
-ııdc istihsali himaye eden birer ci- (Birinci sahifeden mabaat) hi'nin tevkifinden evvelki bir 

Karaşide vaziyet çok gergindir. 
Şehrin en işlek caddelerindeki bina
lar hintli ve İngiliz askerleri tarafın
dan muhafaza edilmektedir. Şehrin 
sevkülceyş itibarile mühim olan yer
lerine mitralyözlü askerler ve polis
ler ikame edilmiştir. 

İlk 

yan bazı ::1nastrın d<' bu niimayişe iş
tirak ettiği zannolunuyor. Nümayişçi 
lcr, kırııılın resmini pençereden soka
ğa atmışlardır. 20 kadar kimsenin ya 
ralandrğr bir de tıbbıyelinin öldüğü 
söyleniyor. Darülfünun binası önün
de takım takrm toplanmış olan talebe 
yoldan gelip geçenleri taciz etmekte
dir. 

MADRİT, 6 A.A. - Darülfünun 
KALKÜTA. 6 A. A. - Yerliler- müderris ve muallimleri meclisi ·vazi 

den mürekkep bir grup hafif trenler yette bir değişiklik olmadığı müddet 
servisine mani olmak istemiştir. Po- çe darülfünunun kapalı kalması hak
lis müdahale etmiş ve her taraftan kında darülfünun emini tarafından 
~tılan muhtelif m~rmilere maru1 kal-

1 
verilen kararı t~stik etmiştir. 

mrştır. Polisler, ,i!Vvelee ihtarda bu- ·MADR!T 6 A A _ D .. ko 
1 d k • ,_ !'· .. . , . . un u .am un u ~an sonra -tıa ... uzerıne ates aç 

1 1 
ı· · · · .. 

. · top anan nazır ar mec ısı vazıyetın e-
mışlardır. 15 yerlı yaralanmıştır. hemmiyetinden dolayı bir tak1m istis 

az gibi çalışma kabiliyetleri oldug"u teşkil etmeli ve iki millet arasında beyanamesile Abbas-Tyaliji'yi 
··t k b"l t kd" ·· · · b" Şehrin bir çok yerlerinde matem "'Y~n edilmektedir. mu e a ı a ıre mustenıt yem ır kendilerine reis tanımı~lar ve 

nai tedbirler almıştır. Vaziyetin çok 
vahim olduğunu hükônıet crkanx d:ı 
gizlememektedir. 

d ti k d · b ı ı d B da • gününün tatbiki dolayısile bir çok ıs inci madde gümrük tarifesin °5 u evrı aş ama ı ır. u va- • h"" 1 b ı ı 
. nın Avrupa cı"betı"ne taall•"ık eden saf azım teza ur ere aş amış ar- kargaşalıklar olmuştur. Avrupalı 400 en babıstir. 19 uncu maddede istih İ 

1 f k b hasını kazandık Anadoluya taallu" k e- dır. Ik önce bir çok yerlerde polis ile zırhlı otomobillere binmiş as Nazırlar meclisi mekteplerde ka-l masra ını a artan esaslı müşkül 
·rin kredi fiatlerinin yüksekliği, nak den safhasını da kaybettik. mektepler kapatılmış, dükkan- kerler sokaklarda karakol gezmişler- rrşıklık ç ıkaracak olanların şiddetli 
ye vasıtalarının azlığı liman müşkü Bugün vaziyet tamamen vazrh ve lar tatil eylemiş ve yüzbinler- dir. Bir çok polislerle kıyam erbabın surette cezalandırılmaları hususıı:ıda 

ı 

ıt ve masraflarının fazlalığı ve e- mütebellir olarak görünüyor. Dahil ce halkın iştirakile mitingler dan bir kaç kişi yaralanmıştır. mektep idarelerine azami teshilat gös 
eki ft h - ı- 1 h · · b b k" • h terilmesini de kararlaştırm!ştır. ı e masra an nz ası at a ınması- ve arıcın u ususta ı itirazlarına yapılmış, müsela bir hareket SİMLA, 6 A.A. _Yukarı hindis- · 

a sebep olan bilgisilik olduğu zikre- rağmen milli mücadeleyi terketme- k l - d b Hükumet, süktın ve intizamr, her 
ıliyor. miz ve olup biten vak'aları kabul et- v~ mu ~ve_met var ıgı a aşı tanın başlıca şehirlerinde matem gü- ne bahaya olursa olsun, muhafazaya 

ZO inci madde Sihhat ve İ. Mua- memiz daha iyidir. Memleket arazisi- gostermıştır. nüne temamen riayet olunmuştur. iş- azmetmiştir. Cümhuriyetçilerdcn M. 
v net Vekaletinin faaliyetinden, 21 nin 15 milyonluk bir nüfusu besleme İngilizler de mukabil tedbir- ler ve seyriscfer du•muş ve Delhide Domingo'nun 8 Mayrsta vereceği kon 
ei madde Maarifin tesıratından ha- ğe kafi olduğuna sureti kati yede ka- !er almıs! ~r. askeri tahşidat yap mektepler kapanmrştır. Lahordan bil ferans menedilmiştir. Bundan başka 
ıstir. niim'' .. · · ., b"" ·· ı ·· h · t ·ı ta af ndan 1 k 

Z . mışlar, şimdiden azami şiddet dırıldigine gö_r. e u_tun e_ya et dah_ ili_n- cum urıye ç ı er r ı yapı aca 
ıraat faslının ilk maddesi olan 22 AT!NA, 6 (Apo.) _Yunan hüku ı konferanslar ile diğer merasimede 

ıci madde Türkiyede (9) küsur mi- meti Tevfik Rüştü B. ile vukubulan göstermeğe ve halkı tedhişe d_e yer yer numayış er ıcra edılmış- müsaade edilmemesi karar altınaalm
on niıfusu!! maişetini ziraatte ara- son mülakatı üu,ine Ankara Yunan başlamıslardır. Ayni zamanda tır. Jullundhurda polıs halka hucum mıştır. Hükfımet M. Unamuno ya 
ı;mdan ve milli servetin artması zi-. sefirine yeni talimat gönderecektir. Londracİa da vaziyet derin bir l etmeğe mccb~r - kalmış 3o .kişi yara- Salmank darülfünununa dönmesi için 

alaka ile takip edilmekte ve lanmıştır !kısının yarası agırdır emir vcrmi~tir. 

Macar futbolcular Avam kamarasında hükumetin 
1j. --------------~-----

ittihaz ettiğ;i tedbirler etra- ı 

ilk maç cuma günü Fenerbahçe 
ile yapılacak .. 

fında endiseli istizalılar yapıl- 1 • j-":- · 1 l 
maktadır. Bakalım i~in sonu l. 
neye varacak, hadisat nasıl bir 
inkişaf arzedecek? .. 

* * * 
Son vekayi ve vaziyet etrafında 

dün aldığımız haberler şunlardır: 
BOMBA Y, 5 A.A. - Gandhinin 

tevkifi halinde taraftarlarının idare;i 
başına geçmeğe Ga11dhi tarafından 
memur edilmiş olan Abbas-Tyaliji 
yeni vazifesine ha§lamıştır. 

Lahore'dan bildirildiğine göre 
Gandhinin tevkif edildiği Harta! da 
duyulur duyulmaz bütün mektepler 
kapatılınıştır. Gandhi taraftarların
dan ve kongre azasından ı 5 ki~i ec
nebi kuma!ları sat~n dükk3n1arın ö 4 

nü11de, ahş verişe mc\ni olmak için, 
nöbet bokledikleri sırada tevkif edil
mişlerdir 

Hafidııflfl istiklal i.~llyenlerln tir niinıayişl .. 

Bayramdıı şehrimizde Ve maç yapmak Uzra 
Peşteden gelmesi beklenen Macar futbolcuları 

Akşam Üzeri Bom bayda 100 bin 
kişinin istirakile büyük bir miting 
yaprlmı;tır. Hatipler, nümayişçileri 
herhangi bir surrtlr cebir ve şiddete 
müstenit hareketlerdP. bulunmamaga 
davet etmi~. ancak mücadeleye de
vam olunm:\sını tavsiye eylemiş ve: j 

Irak istiklal istiyor 
İstanbulda Bayram günleri 

jener, .B_eşi~taş bir de bunların 
(ıulıtelıtıle uç maç yapmak üz
f Peşteden şehrimize gelecek 
'4lan Macar amatör futbol ta
ıımı Bayramın birinci Cuma 
ııı.inJ saat sabah 9.45 te Sirke
,ye gelecek ve o gün ilk ma-

Fenerbahçe takımile yapac-
• r. 

, l\tacar takımının bu kadar 
eç ~elmesine sebep 11 Mayıs
Peştede Polonya milli ama

ôr t;ıkımına karşı teşkil edilen 
tilli Macar amatör takımına 

. he müracaatları ••• ' 

ithal edilmiş olan dört oyuncu
ya bu seyahat için müsaade a

lınması olmuştur. Takımı teş
kil eden oyuncuların ekserisi 
müteaddit defalar Macaristanı 

~~;ı~~~r:. hararetli surette tebrik et- l f l g·iJ iz l ( ··r l c l ra k l 1 iik ti ın eti ara s 11 l da 
Avam. t~mhlarasında de\ratll edeıı lllttzakerc 11{' ctlcıııdr? 

ıs ıza ar 

ve Peşteyj temsil eden takım- LONDRA, 5 A.A. - Hint i§leri Bağdattan yazılıyor: - Bu-
l nezareti müsteşarı M. Benn, Gand· · 
arda oynamıslardır. h' · hk .1. .1 . rada cıkan gazetelerin neşrıyatı · ının ma erneyc verı ıp verı mıyrcc . ~ . 

T k l . . ğini anl"m•k üzre Avam kamarası:ı- lngiltereye karsı aleyhtar bır 
a ım oyuncu arının ısım- d 1 b. .. 1 d"". 1 · . 

1 . . a soru an ır sua ever ıgı cevapta: lisan kulanıyorlar. Basvekıl Nu 
en. Gandhinin mahkemeye sevkedilmiyc- . . . <l • k · İ · 

Stokcr, Fabrian, Mester, Ghi 1 ceğini, 1827 tarihli nizam mucibince rı paşa Saıt ıle bura a 1 ngı -

temin için bir muahede . sureti 
hazırlanacaktır. 

İrakta hükumet işlerinin ba
şında bir çok İngiliz memuru 
vardır. Bu memurların hizmeti 
ne nihayet verilmesi milliciler 
tarafından isteniyor. Gazeteler 

mesy Erdödy Buday İzak mevkuf tutulacağınr söylemiştiı 1 !iz mümessili Sir Francis Hum 
K ' · C ' K · ' (k ' M. Benn. 4 Nisanda I-Iindistanda h d ·· k t d araconı, mor, ertes ap- b 1 1 1 t .1. k . p auys arasın a muza era a e de bu memurların aleyhindeki 

) 
.. .. .. u unma ~ta o :ın ngı ız uvvetlerı · d' k 

tan ı Fulop, Dr. Kotrasek, De- mecmu:ı:ı:ın 59.700 ld~idoıı ibaret ol- vam e<lı_lme_kte ır. lra _ın 9_3~ neşriyattan dolayı başvekile te-
mko, Borbely, Unzeitig-. , tluğunu da söıkrine ilave etmi!tir. de Cemıyetı akvama gırmesını ı essüfte bulunmuştur. 

Bir Tngiliz tayrrar{'ci kad111 
şehrin1izd~ 

Londradan Hindistana git
mek üzre hareket eden kadın 
İngiliz tayyarecilerinden Mis 
Johııaon dün akşam ~eç vak:t 

Vali geliyor 

tayyaresile şehrimize gelmiş: 
Tayyareci kadın Londrac 

doğruca Viyanaya gitmiş v 
radan İstanbula gelmiştir. 

RBşli Riza bey v 
arkadaşlarının 

ilk temsili 

ANKARA, 6 (Telefonla) 
Vali vekili Muhiddin Bey bu 
akşamki ekspresle İstanbula 
hareket etmiştir. Dün akşam Raşit Rıza P 

ve arkadaşları Fransız tiye 
rosu binasında ilk tems!lleı 

-::--1 muvaffakıyetle vermişlerdir. 1 

O- Üç senedenberi sahneden 
et- kilen Raşit Rıza Bey rolleri 

Darülfünun emini 

ANKARA, 6 (Telefonla) 
Darülfünun Emini Neşet 

mer Bey İstanbula hareket 
miştir. 

Osmanlı Bankası 
müdürü 

ANKARA, 6 (Telefonla) 
Osmanlı Bankası müdürü u
mumisi Ekspresle İstanbula git 
miştir. 

Hariciye bütçesi 
ANKARA, 6 (Telefonla) 

Hariciye btitçesinde ilga edilen 
bir büyük ve bir Orta elçilik 
tahsisatı geçen sene bütçesin
de mevcut olup ta açık bulunan 

1 iki sefarettir. Maamafih Ha
ziranda simdiki kadro üzerinde 
bazı tadÜat yapılacağı zannedi
liyor. 

Bir yeni Romen sefiri 
BÜKRES. 6 (A . A.) 

Resmi gazete, M. Carp'ın An
kara Elçiliğine tayin edilmiş ol 
duğunu yazmaktadır. - ~..,.,.._ ___ _ 
2000 kişi enkaz 

de son derece muvaffak olm\ 
ve müteaddit defalar alkışla 
mıştır. 

Daha ilk geceden tehaci 
olmuş ve tiyatro baştan bi 
dolmustur. 

Artistler, umumiyet itiba 
le muvaffak olmuşlar ve alk 
!anmışlardır. t 

- -·-·----
Innilterede 

Anlaşabilece 
ler mi? O>--·· 

il 
a 

LONDRA, 5 (A.A.) - İ 
giltere - Mısır müzakerelerin 
akşam üzeri yeniden başlan~· 
trr. 2 saat kadar süren bir ceı1 
~eden sonra müzakere yarırı 
bırakı'ınıştır. lı 

Sudan meselesi hakkında 1 
laı bir çok güçlükler karşısını 
bulunulduğu zannediliyor. 

Kahiredeki mahafil bedlı" 

görünmektedir. Bummla b 
altında ! I raber Sudan meselesinin mü 

keresi geri bırakılmak şarti 1 
Meksika S (A. A.) - Guada-J bir anlaşma elde edileceği IS 

Iajara'da yapılan tayyare ka- mit olunmaktadır. -
rargahının küşat resmi yapıl- ........ _ v 
dığı sırada bir otomobil seyir
cilere mahsus tribünlerden bi
rinin ayaklığına çarpmıştır. Tri 
bün yıkılıp çökmüş ve 2 bin 
kadar seyirci enkaz altında kal 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Gazla zehirlendiler 
LİVERPOL, 5 (A.A.) 

Şehir dahilindeki ahırlardan bi 
rinin içinde bulunan gaz dolu 
bir çok fıçının yeniden iştial et
mesi üzerine şehir halkı bü
yük bir telaşa düşmüştür. 13 
kişi gazların tesirile zehirlen
miş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Dostluk muahedesi 
ATİNA, s (A.A. ) - Ma -

caristan ile Yunanistan arasın 
da bir dostluk ve hakemlik mi
sakı imza edilmiştir. 

Terkos 
(Birinci sahifeden mabat~ 
Şirket noktai nazarını Vek 

!ete bildirmişti. Vekiilet bu 
pta liizımgelen esaslı tetkikıı • 
yaparak şirketle temas ve mif 
zakereye girişmiştir. 

Bittabi bu bapta Şehremll' 
netinin de mütaleası nazarı di 
kate alınacaktır. Müzakerat 
ne zaman biteceği henüz nı~ 
Ilım değildir. 1 

Bu, hükumet meselesi 
Bu bapta söz söyliyecek vazi 
yette değilim. Elektrik şirkt 
ile olan müzakerat neticele~ 
mek üzredir. Şirketin mukav 
lesi tadil olunarak imtiyaz s3 
hası tevsi edilecektir. Rıht~< 
şirketi işi henüz halledilmeıni 
tir 
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G;ki ve tarihi resimler Mecidiye köşkünde teşhir edilecek~ 1 

• 
1ablola Dolap! 

Manifatura ticaretin-

!Haydar 
Rifat 

!Nasıl Garip sey) 
bey verilecek? ' ı 

ş-. 

; 1 

Memurların 
ri tarihi tablolar 

snif ediliyor. 
mL 
sa 
ını~ük Türk tarihi 

de çevrilen dolaplar .. { Tç aylık mahkum iye 
1 _. - tini temyiz etti mezuniyeti 

Fisto ve dantelalar ı 
nasıl çalınmış? l 

- - ·- -

"N,, antreposuna 

konulan 

l 
ı 

u 'çin vesikalar 

~.lıbul müzeler idaresi Me 
gö~öşkünün bir dairesini 
ir levirlere ait tasvirler kol 
edinuna tahsis etmistir. Bu 
phıiyonda eski Türklere ve 

b1lara ait tarihi resimler 
m • 
ı faktır. Bunların tertıp 

i e>nifi bitirilmek üzredir. 
ıtümnda müzenin bu dairesi 

ktır. 

iik türk tarihi için 

veaikalar 

~er taraftan Ankarada ha 
nakta olan büyük Türk 

için müzelerdeki tarihi 
erti haiz taşlarda bulunan 
r ~kattan istifade edilmesi 
~ ür etmiştir. 
urnlardan başka eski mah

sicillerile vakıfhaneler de 
-~ edi\P.ceği gibi Türk tari-

"' ~ ... -

' 

Halil Bey 
- MOı:eler MiJdürii -

1. ezminei ahire kısmı için 
~ hazinelerindeki kıymet

·;aik nazarı itibara alınacak 
1 

1arihimize esas olacak pek 
kıymetli eserler müzemiz

. ulunmaktadır. 
/suri. Babili ve Hititlere a
erleri muhtevi olan Şarkı 
m müzesi A vrupann en 
'İn müzelerinden biri ol
tur. 

Hitit müzeai 

.alil B. bu hususta demiştir 

IIitit asan hiç bir mü
'sede bu kadar mükemmel 
ildir. Maamafih Anadoluda 
a pek çok Hitit asarı var
Bunlar Ankarada toplana 
büyük bir Hitit müzesi ya
~ası muvafık olur. Hitit taş
fü:erinde hattı mihl denilen 
lar okunmuş ve Anadolu
pek çok yerlerinde rnesk-

bulunan bu kavmin Hindis
ve Avrupa cinslerine men 
oldukları anlaşılmıştır. Bu
m asıllarının Türk veya Er 
i olduğu iddiası gibi eski
ortaya atılan fikirler batıl-

ı 

lıısır ve Yemen eserleri 

Şarkı kadim müzesinde Mı
ve yemen asarı için birer kı 
ı da ayrılmıştır. Bunların 
iri icin daireleri hazırlan
tır. Müzelerimizin kıymeti 
: biiyüktür. 
Yalnız İstanbul değil, tek
Anadolu en eski medeniyet 
ı beşiği olduğunda şüphe 
_ amıştır. Anadoluda yüzler 

edeniyetlerin eserleri mev
'ur.!3unlar hafriyat yapıldık 

eydana çıkmaktadır.,,. 
Tarihi binalar 

lA:üzeler idaresi bakımsızlık 
~nden harap olmağa yüztu
şelırimizdeki bazı tarihi bi-

'ilrın muhafazasını temin i
i tesebbüsatta bulunmuştur. .. ........_ . ._ __ . 

Anadolunun saf tacir- Haydar Rifat B. müstanük .. Na.: Memurlara mazeretleri halin 
zım Beyı tahkir m.addr.sınden uçuncu de ne şekilde mezuniyet veri-

!erini açık göz bazı 
manifaturacılar nasıl 

aldatıyorlar? 
İstanbul ticaret mıntakası 

Odalar kongresinde Düzce O
dası murahası Rıza Bey şimdi
ye kadar gizli kalan bir hakika
ti, manifatura ticaretinde çevi
rilen dalavereyi ortaya attı. 

Tetkikatımıza nazaran Rıza 
Beyin iddiası doğrudur. Hatta 
bundan bir kaç sene evvel bu 
vaziyet İstanbul Ticaret Oda
sının da nazarı dikkatini celbet
miş ve yapılan tetkikat netice
sinde bir rapor hazırlanmıştı 

Burapora nazaran manifatu
ra eşyasının her kısmında umu
mi bir ihtikar ve dalavere var
dır, hatta manifatura eşyası na
mına dahil olan düğme, ferme
jüp gibi ufak şeylerde bile hile 
yapılıyor ve bir kutuda 144 
düğme bulunacağına ancak iç
inden 120 tane çıkıyor. Mani
fatura tacirleri kendilerine bir 
takım ölçüler uydurmuşlardır 
ki bunlara hiç bir başka ölçü 
vahidi kıyasi olamaz. Bilhassa 
kendilerinden mal alan Anado
lunun saf esnafını kandırmak 
için yapılan bu ölçüleri bunlar 
fabrikalara da kabul ettirmiş
lerdir. 

Raporda her yerde bu tarzı 
hareketi menetmek için kanun
lar, nizamlar olduğu da zikredil 
mektedlr. 

O vakit Odaca bu ihtikarın 
önüne geçmek için bazı nizam
lar konulmuş ve bunun aksine 
hareket edeceklerden de 5 lira
dan 100 liraya kadar ceza alın
ması kararlaştrrılmıştı. Fakat 
aradan zaman geçtiği halde bu 
ihtikarın önüne geçilememiştir. 

Ticaret Odası memur ve f;.ıüs 
tahdemini aralarında bir teavün 
sandığı yapmışlardır. 

Sandrğın heyeti umumiyesi 
toplanarak heyeti idareyi inti
hap etmis, ve heyeti idare dün 
ilk içtimaını yapmıştır. 

Ticaret Odası teavün sandı
ğı memur ve müstahdemininin 
maaşlarından kesilen yüzde üç
le teşekkül etmiştir. Sandığın 
tesis sermayesi 1800 liradır. O
da sandığı dün faaliyete başla
mış ve azasına bayram ikrazatı 
yapmıştır. 

Eanaf rakısı 

Bakkallar kooperatifinin Esnaf 
rakısı dün piyasaya çıkaNlmıştır. 
Encümenlerin mazbataları 

Ticaret odalar kongresi bugün 
son içtimaını yapacaktır. Kongreye 
verilen raporlar1 tetkik eden encü
menler dün toplanarak mazbatalarını 
hazırlamışttr. 

Borsa fiatleri 
Dün borsada İngiliz lirası 1033,5 

kuruşta kapanmıştır. Liret 8,97, Al
tın 902 kuruştan muamele görmüş
tür. 

T. odasında yeni teşkilat 
Ticaret odasında Breslav Ticaret 

odasının m~sai t::1rzının dünden iti
baren tatbikine başlanmıştır. 

Bu teşkilat üzerine İstanbul Tica
ret ve Sanayi odastnda iki şube mü -
dürü dört raportör, altt raportör mu
avini bulunuyor. 

1 •••••• 

Mükafat defterleri 

cezaf dmahk1em1e~ı •~eği hakkında dün Vilayete 
tara ın an a ey u- ı · 1 · · T · · 
ne sadır olan 3 a• bir tamım ge mıştır. amımın 
hapis cezası şek!'; hülasası .şudur: 
deki kararı Temyi Memu_rı~ kanuı:unun _7~ ~nc_u z:ıad 
etmiştir. Haydaı desi mucıbınc~ _daıre amırının ınz:ıma 
Rifat B. 19 kağıt 1 ,. , 1 mı muvafakatı ıle ve mecburi sebep-
lık uzun tayihas1n ı' lere me§r_u. ma:eretlere müstenit ol-
da evvela Naum 1 mak şartılı vah ve kaymakamlar mo-
Beyin hareketleri ~ murlara sekiz gün için mezuniyet ve 
ni tenkit ve tafsil rebilirler. 
ettikten sonra verı Ancak hlikümet tabibi bulLtnmı-
len m?ı.kQmiyet k. yan nahiyeler sıhhi memurlarına ve 
rarının nakzrnı icı kazalar umum memurini sıhhiyesine 
eden kanuni esba- kaza hilkllmet tabibinin inzimamı 
bı teşrih etmiştir. H. Rifat Bey rey ve _m~vafakatHe ~a.ymakamlar, 
Haydar Rifat B. esbabı nakziyeyi 19 kaza huk~met tabıpl~rı ı'.e vılayet 
esas üzerinde tesbit etmektedir. Bu merkez hukfımet tabıplcrı ve merke
temyiz ıayihasına göre duruşınanın zi vilayetin diğe~ bi1clim1e sıhhl me
alenl olması icap ettiği davanın hafi- murlarına ,a_a sekız günlük mezuniyet 
yen rüyeti ve kararın gene hafiyen itasında vılayet sıhhat ve içtimai mu 
tebliği, Nazım B. in bir çok celeselere avcnet m~cli~rünün muvafakatı ve 
gelmediği ve vekil de göndermediği sıhhat ve ıçtımai muavenet müdürle
vc kendisinin davacı olmadığını üç ri ile doğrudan doğruya Sıhhiye Ve
zata söylediği halde, huzuru hakimde kaletine merbut ve Vekaletle muha
vuku bulmadığı iddiasile bunun da- bereye salahiyettar mücadele reis ve 
vadan feragat addedilmemesi ve da- ser tabiplerine mezuniyet verilmesin 
ha bir çok sebeplerin mevcudiyeti es de behemehal Sıhhiye Vekaletinin 
babı nakziyeden olduğu zikredilmek muvafakatı alınacaktır. Bu sekiz gün 
tedir. Temyiz layihasının sonunda !ilk mezuniyet seı:ıevi olmayıp mahal
denillyor ki: il olduğundan. azı.'."et ve avdet müd-

Velbasıl hadise: ı - Nazım Beyin detleri de sekız gun mezuniyet müd-
huzurunda cereyan etmemiştir. detine dahi.Jdir. Sekiz giln müddeti 

2 - İfa ettiği vazifeden dolayı de- tecavüz ettırenler hakkında memurin 
ğildir. kanununun ahkamı tatbik olunacak-

3 - Kavlen ve fi'len ihtiyar olun- tir. 
mamıştır. Teşkilat haritası 

İstanbul Vilayetinin yeni mülki 
teşkilat haritası bugün Dahiliye Ve
kaletine gönderilecektir. 

4 - İstida tazallümden ibarettir, 
hakaret değildir. 

5 - Hakaret de olsaydı usulen açıl
mış bir dava yoktur. 

6 - Usulen açılsaydi bu haldede ta
kibat icra edilemez. 

7 - Esasen 266 mcı maddenin da
hil olduğu fasıl başdan başa huzur 
kavlen ve fi'Jen cereyan edecek vak' 
aiara aittir. 

Bir tavcıdan şikayet 
Dün Vilayete Anadoludan gelen 

ve tü~car olduğunu söyliyen biri mü
racaat ederek Eminönünde bir şahıs 
tarafından tavcıhk suretile parasının 
dolandırıldığını ve polis memurları
nın tavcıyı takip etnıedtkıe-rini ifade 
etmiştir. Vilayet meselenin ehemmi
yetle tahkikini polise emr etmiştir. 

sandığın macerası 
Gümrük antrepolarında ge

ne bir kaçakçılık ve sirkat ya
kalanmıştır. 

Gümrük idaresinin "N,, ant
reposuna bundan bir müddet ev 
ve! iki sandık fisto ve dantela 
getirilmiş. Usulen bu eşya mu
ayene edilip antrepoya konul
muş. 

Aradan bir müddet geçmiş 
ve sahibi antrepoya gelerek 
malını çıkarmak istemiş. 

Sandıklar tartılmış, sikleti 
tamam gelmiş. Fakat kapakları 
acıtınca herkes hayrette kal
~ış. Sandıkların içinde fisto ve 
dantela yerine bir sürü i.istübü 
ve demir parçası çıkmış. 

Bu fisto ve dantelalarm an
trepoda nasıl çalındığı ve nasıl 
harice çıkarıldığı hakkında tah 
kikat yapılmaktadır. 

Emanette 
T. Meydanı 

Asf sılt kısmın inşasına 
başlandı. 

Taksim meydanının asfalt kısmı 
inşaatına dünden itibaren başlanmış
tır. Asfalt kısım, abidenin etrafında 
15 metro genişliğinde bir sahada o
lup yaya kaldırımına kadar olacak
tır. Bu ameliyat 25 Mayısta tamamla 
nacaktır. Yaya kaldırımı da beton 
olacak ve buna da Haziranda başla
nacaktır. 

Konservatuar binası 

Allah neler de yaratıyor! 
Geçenlerde Silifkede doğan iki ucubei hılkat şehrimize gc· < 

tirilmiştir. Bunlardan biri bir başlı, sekiz ayaklı, iki vücutlu >e 
iki kuyruklu bir kuzudur. Diğeri de iki başh altı ayaklı ve iki 
kuyruklu bir keçidir. Her ikisi de doğduktan sonra ikişer saat 1 

yaşamışlardır. Ondan sonra da fenni bir surette tahnit edilmis- 1 

!erdir. 

icra ve iflas kanunu 
lVlüderris Mustafa Reşit B. e göre hapi::; 

cezasının iadesi mantıksızlık ohır 

Elyevm mer'i olan hangi kısımları tadil 
edil meli, 70 inci 

maddenin kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 
İcra ve iflas kanununun tadil la

yihasının Heyeti vekileden Meclise 
sevki üzerine bu tadil edilen şeklin 
ihtiyaca derecei tetabukunu anlamy: 
ve mütaleasrnı almak üzere müracaat 
ettiğimiz müderris Mustafa Reşit B. 
şu izahatı vermiştir: 

- Yeni icra kanununun tabikatta 
matlO.p olan neticeyi vermemesi baş
lıca iki sebebe atfolunmaktadır. Biri 
borç için hapsin kaldırılması, diğeri 
de haczin icra edileceğinin bir gün 
evvel borçluya haber verilmesidir. 
dir. Bazıları İsviçre'de iyi neticeler 
verebilen bu hükümlerin Türkiye'de 
ayni neticeleri vern1ekten uzak oldu
ğunu söylüyorlar. 

Borç ve hapis 

için 69 uncu maddeyi layihada oldu
ğu gibi ilga değil tadil etmelidir. Bi
naenaleyh evvel.i '"borçlunun vicah[n 
da haber vermeden haciz yapılabilir. 
Keza borsluya gıyabında haber veril- ' 
miş olmadıkça kapıları kırmak gibi 
medyunun menfaatini ağrrca ihl§l e
derek haciz yapılmamalıdır. Fakat 
bankalardaki, sahsı salisteki matlU
batını haciz gibi menfaatini ağır su- • 
rette haleldar etmiyecek tarzda be 
luya haber vermeden gıyabında ha~ 
caiz olmalı fakat bu takdirde haciz, 
ancak haczin borçluya ihbar olundu
ğu dakikada mevcut addolunınalıdır 

70 inci madde 
Tadili mevzuu bahsolaıı 70 in 

madde. 

Ussu ilmiye mugayir ve zati hak
kı menafi olan bu hükmün her nokta 
sından nakzi ile 322 C. U. M. muci
bince beraatine hüküm buyrulmasınr 
istida ederim. - ------

Nekadar para 
tevzi edildi 

Filmlerin konırq~u için 
Memleketimize getir.ilen filmlerin . 

ahlaki ve diğer hususat noktasından 
kontrol edilmesinin muntqzam bir şe
kilde ifası için yeni biC .talimatname 
vücuda getirilecektir. 

Taksim meydanındaki halaların 
kaldırılması ve konservatuvarın bura 
da yaptırılması hakkındaki teklif Ce
miyeti belediyeye IJildirjlm.iştir. Mu
hiddin B. Ankaradan avdet ettikten 
sonra bunlar hakkında bir karar ve
rilecektir. 

Borç için hapsin ne kadar mantrk
sız ve umumi menfaat için tehlikeli ol 
duğunu makalelerimde ve icra iflas 
kanununun şerhimde tafsil etmi§tim. 

Alman ve İsvicre kanunundan alı
nmiş ve fakat onİardan çok farklıdır 
bu maddenin kabiliyeti tatbikiyesi 
olmak için aslına göre tadili muvaf•l· 
olur. Bu meseleyi icra ve ifl.ıis kanu· 
nıı şerhimde tafsil ettim". 

Gay:i mübadillere yapılmakta o
lan tevzıat perşembe günü ikmal edil 
miş olacaktır. İkinci taksit ikmal e
dildikten sonra yeniden tevziat yapd 
ması için bir müddet intizar edilecek 
tir. Çünkü komisyonun bugün toplu 
olarak mevcut parası tevziat için ka. 
fi görülmemektedir. Son zamanlardd 
tevzi edilen paranın miktarı ( 30) bin 
lirayı geçmektedir. 

Gayri mübadillerin 
içtim at 

Gayri mübadiller cemiyeti heyeti 
idaresi dün haftalık içtimaını yapmış 
tır. Dünkü içtimada barı evrak intaç 
edildikten sonra aza arasında hükfı. 
mete arzedilecek bazı temenniyat et~ 
rafında müzakerat cereyan etmiştir. 

Yeni talimatnamede filmlerin güm 
rüklerde kontrol edilmesi sartının 
konması muhtemeldir. ... 

V alidei Hi.divi geldi 
Sabık Hidiv Abbas Hilmi 

Paşanın yalideleri Hanrmefen
di dün şehrimize gelmiştir. 

Bir tashih 
Sularyom plajın sahibi yedinden 

alınarak M. Gobere iadesine karar ve 

rildiği şeklinde 2 / 5/ 930 nüshamızda 

sıkan yazı müstecir Dimitri efendi 

aleyhine karar verilmiştir, şeklinde 

tashih olunur. Hadisenin M. Nobarla 
hiç bir alakası yoktur. 

Umumi yerlere kimler 
giremiyecekler 1 

Zabıtai belediye talimatnamesine f 
tezyil edilen mevaddın tatbikine baş 
lanmıştır. Boyacıların kahve, lokanta 
gibi umumi yerlere girmeleri mene
dilmiştir. Ahçı ve lokantalarda artık 
yemek olup olmadığı tetkik oluna
caktır. 

Meyhanelerdeki artık meLeler i
çin de sarahat olmadığından bunun 
çin de bir kayıt illive edilecektir. 

Deniz hamamları 
Boğaziçininde ve Anadolu sahi

linde deniz hamamları tesis etmek 
üzre Emanete müteaddit müracaat~ 
lar vuku bulmuştur. Bayramertesi 
muvafık görülenlerin müsaadeleri ve~ 
rilecektir. 

Adaların tenviri 
Adaların elektrikle tenviri için E· 

manet ile şirket icap eden tedbirleri 
almışlardır. Mukavelenamenin imza
sı beklenmektedir. İmzayı müteakip 
işe başlanacaktır. Kablo tesisatı da 
hazırdır. Şimdilik Kartaldan Büyüka 
daya tek kablo geçirilicek ve billihara 
kablo çift olacaktır. 

Buz fabrikası 
Buz fabrikasının tevsii projesi ha 

zırlanmıştır. Muhiddin B. in avdetin
den sonra münakasa açılacaktır. 

Mustafa Reşit Be11 
Şurasını söyliyeyim ki tetkik ettiğim 
ecnebi kanunlarının hiç birinde iktı
sadt buhranın tesiri altında veya ku
suru olmaksızın borçlanmış hüsnü 
niyet sahibi borçlu hakkında hapis 
cezası yoktur. 

Ecnebi memleketlerde 
naaıl? 

Fransada yalnız cürümden müte
vellit hukuku şahsiye için hapis var
dır 

. Almanyada mallarını saklayıp ya
lan yere yemin edenler İsviçre ve bu 
gün bizde suiniyet sahibi borçlular 
hakkında hapis cezası tatbik olunur. 

Bir kimse ne kadar zengin olursa 
olsun bir gün namemul bir hadise, 
ik::.,Sadi bir buhran neticesi iflas ede
bilir. Bunu hiç olmazsa elinden bü
tün mallarını alarak hayatını kazan
mak için salıvermek lazımdır. 

Trakyada avukatlık eden bir zat 
Matbuata gelen looo den fazla hapis ka.-a-

rı alındığını iddia etti. Bu 

1 bana şunu anlattı: O küçük muhitte cevap ar çift sürecek ve bu suretle memleketin 
Matbua cemiyeti kongresinin An- umumi buhranını izale edecek bir çok 

karaya çektiği tazim telgraflaruuı kimseler mahpustur. Huausi borç i
Reıicümhur Haz~tleri, batvekilimiz çin de hapis caiz olsaydı demek ki 
lamet ve 8. M. M. reiai Kizmı pata bu buhran daha artacak idi. 

Poliste 

Kaçırmışlar 

Avukat Celal Beyin 

evlatlığı ne olmuş? 
Şişlide avukat Celal Bey 

evlatlığı 9 yaşında Fetl' ~. 
garip bir surette kaçırılmış ' 
Celal B. diyor ki : 

- Fethiye, Trablus muha
cirlerindendir. Ben Kemalpaşa- :~ 
da iken anesi bana hizmet et- lı 
mekte idi. Vefatında, kimsesi? ru 
kalan çocuğıınu yannna aldım. al 
İki ay kadar evvel buraya gel- ~ 
miştik. Küçük kız ara sıra so- 1 

kağa çıkardı. Bu esnada kandı· 1 

rıldığmı zannediyorum. Komşu 11 
!arın söylediğine nazaran Per
şembe günü, evde bulunmadığı· 
mız bir sırada mantolu bir Ha
nım gelerek kızı alıp götürmü si 
tür. Polis dört gündür arıyor.,, ~a 

Otomobil kazası lı 
Bir otomobil; Gala tada Şişhan şa 

caddesioden geçerken Sünbül ismin e 
de bir madama çarpmış ve yarala 
masına sebep olmuştur. 

Şoför İsmail yakalanmıştır. 

Bıçağı çekerken j 
Aksarayda Yusu!paşada bir k 

önünde 22 yaşlarında bir fabrika • 
kinisti olan Celal efendi, eski bır 
nası olan Burhanla kavgaya tu! 
muş, Celal belindeki bıçağı alırk' 
parmaklarını kesmiştir. Yaralt ıııaki 
nist Cerrah paııa hastanesi:ıc yatını .t 

v 

mıştır. v 

İstiklal muharebelerinde ma Dijn Hıdrellezin sn/asını silrenl~r ve iki Hıdr . .Jıı şenllll ! 
hazretleri ve Türkiye Matbuat cemi. Hapsin kalkması iktısadi hilrriye-
yeti reiai ve Sürt meb'uau Mahmut tin temini olmuştur. 
Beyefendi tu telgraflarla kartdık ver Hapia taraftarları 

Dünkü sirkatler 
1 - Sı:.raçhane başında Fatih par te 

karıll!nda bakkal Ahmet H•'llcJb''•• ~d IUI kalan muvazzaf, mütekait, 
ihtiyat, milli kuvvetler, jantlar 
ma zabitan ve efradına mükafat 
verildiği malilmdur. 14, 15 nu
maralı yeni mükafat defterleri 
Vekaletten şubelere gönderil
miştir. Alakadar olanların mü-
racaati lazımdır. · 

Hıdrellez Hanıınlara safa., 
-Erkeklere cefa oldu! 

mitlerdir. 
"Kongre münaıebetile hakkımda ne diyorlar? 

izhar buyurulan aamimi hiılere tqek Hapıi müdafaa edenler ıu misali 
kür ederim efendim" ileri sürerler .. Hapis edilecek adam 

Reiııiclimhur Muıtafa Kemal hapis tehdidi altında bulunduğunu 
"Mtıtbuat cemiyetinin samimi du· akrabasına söyler ve namusunu kur

ygularma tefekkür eder muhterem tarmak için onlardan istiane eder. 
Dün bütün kırlar ve KAğıthane azasını muhabbetle selilınlanm efen- Kendinin olmıyan borcu batkası-

dim." h 1 k 1 nın ödemesi malı:ul delildir. 
anım ar ve genç iZ arla dOfU idi. "Matbuat cem!~~~~~!.eJ•:.~- Haczin ihbarı doğru mu? 

Maluller piyangosu Dün Hıdırellez günü idi. me halkla dolmuştu. yeoinin hakkımda izhar eylediği yük- İkinci meseleye gelince: Borçluya 
Harp malulleri Cemiyeti Per Hahanın çok güzel olması dün Dün tatilgünü olmaması ve son sek duygulara tetekkürler ederim e- haczin yapılacağını bir gün evvel ha-
h " .. d · 'b b' h · fendim." ber vermek bizde olduğu kadar İs-şem e gunun en ıtı aren ır ay Kağıt ane mesiresın.e. epey yag·murlardan çayırın ıslak bu- b' · · H 

dinin ıW'<kanından 200 kuru• ı 
miktar çulrulata çalınmıştır. ,'7 ;d 

2 - Haliç Fenerinde köp 8 e 
daki depodan yorgan ve ı ak 
çalan Bahri kaçarken yakala Q ' 

3 - Balatta mahkeme a. h 
mından eşya çalan İzzet ya.-.. cudumı n 
tır. ya 

Bir kızcağız yand1 
Büyükderede Çayırba~ında otu

ran Hamdi efendinin 5 yasındaki kı r . ~ a 
zı Remzıye soba ile oynarken etekle . 

•m 

d k · Jb b - B.M.M. reiıi Kazım vicrede de fena ır netıce venr. a-
evam etme üzre bir eşya pı- rag· bet ce etmiştir. Dun sa ah lunması Kag· ıthanenı'n eskı· za- b • k b çluda malları kaçır 1\.fn1e Polihronyadis - "Matbuat cemiyeti heyeti umumi- er verme or -

yangosu tertip etmiştir. erkende~ Haliçte süslü sandal- manlara nisbetle çok kalabalık yesinin ha!<kımda teveccüh ve iltifa. mak için bir meyil uyandırır. Malları 

ri tutuşmuş. vücudunun muhtelif ye ~ 
!erinden yanmıştır. Çocuk Etlal h•• ~f 
tahanesine yatırılmıştır. 

\\ı:na•ı sefiri M. Po!ı'hron- E · " .. B ü-'-"d E ş t b'l k b. cüru"m oldu" ·· mınonu, eyazıt, ::.aU ar !arın :ı;::ı? ve işliden _o omo 1 olmasına mani olmuştur. tına dair olan telgrafınızı aldım. Ce- kaçırma ır .,una gore 
i~in refikası dün Ankaradan Kadıköyüne piyango gişeleri !erin K.agı.~haneye dog~- akın Kağıthaneden başka dün krr miyete kartı en yükıek biılerle mü- vazıı kanun bunu tahrik etmiş olu
timize ;:;elmiş ve Semplon konulacaktır. Mükafat olarak ettiklerı gorütüyordu. Ogleden lar, Hürriyet tepesi de hemen tehassis ve müteıekkir kaldığımın ar yor. Bu hüküm bu noktada İsviçredc 

.......... m:ıı ........... ın 

"SAHiBiNiN SESi" .. 
r>resilc Avruoava hareket et ' d'I k ı · J j · dal! ·k kadaşlara iblağını yüksek lutfunuz- de tenkit edilmiştir Gramofonlarının tcnz ~· ~ 

, tevzı e 1 ece eşya teş ur 0 un- sonra erenın içi san .. ar, 1 .. i hemen ailelerle dolmitS gibi i- d•n dilerim efendim." N~ yapmalı? rifesinden istifade cdiı:ı Udf 
.._ti_r_· -----~--~-~_;,:l'J'l~~~k~t~a~d~ı~r.:..,. _________ ~t~a~r~a~flzı:..:a~~~a~ç~la~r~ı~n~a~lt~ı~k~u~ın~e~,_k~u!!.:.-Ld::!!:i . ._ _______________ ~j~li;,~· 1..lllK.iı.'.ı.ııa.ıı.._Aılııluı111&1t.i...~~~--..:ıı.uııııaı. ..... ..._k~~-~~-~· ... ~:!::::~ • ~ ~., .. ,.,,~, .. ~ • 
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Asrın Urndesi "Millıyet" tir. 

;o 7 MA IS 1930 
Yusı..AR HANE - Ankara caddeJİ· 
numıy.., T ~Irraf adresi: Milliyet, la. 
;elesi'lde h. 
ıiç bir surefon numaraları: 
nadrğı kaycı 3911, 391~. 3913 

·j·~lak.ki "':_,'}.,fi; ü~RETLERI 
ır~" 

7ek Türkiye i1ıin Hariç için 
- • '!> l'ğt 400 kurut 800 kutut 

Baharı başına vurmuş 
Dün mevsimin en güzel gün· IX:>(:ıÇ(>ôôı:Cı<X>(:ıÇ<:l!J >()l=C::Ç(>ôıO.ıcCı<X><><::< 

!erinden biri idi. Bahan bütün YA Rlll: A K~AM 
varlığı ile hissediyorduk. Fakat A S R f S 1 N E M A D A 
neye yarar ki bu güzel bahar Akılsızlıg~., n Cfzası J\luazıam bir temaşa 
gününden ayık kafa ile istifade Auu w i-rarı umumi üzerine tekrar irae idilccek olan 
edenler pek azdı. Şurada içe içe Musikişinas, san'atkar bir dos ı dıya teşekkür etti.Merhametim K 1 R A L 1 Q A N 1 N V A V E R 1 
kendini kaybetmiş bir adamın tum vardır. Arasıra gidip bu ta den dolayı beni tebrik etti. HırlklllAdr filminin ınilmes>illeri iV.\. · PETROVIÇ, ULlAN 
başına su serperek ayıltmağa lihli dostumu ziyaret ederim. Meğer kocası h'asta çalışamı· ELIS , .• ANY~:g ESttRBAZhı ıekr•r ekranda görec~ksinlz. l'llmtıl 
çalışırken ötede bir başkası ona Talihli ... dedim. Filhakika ~z yorn:ıu~. Oğulları varmış, lAkln lraesi unuında MAESTRO LEMISCl-l'fn ıabtı ld&re·lndekl orkestra 
benzemek gayretile durmadan çalışıp çok kazanan, yahut ,hıç onlar da iş bulamıyorlarmış... ve Yl<'.NI BCl"LiK RCS BALALAYKASI oıııayacaklardır. Bu Balalayka 
kadeh tokuşturuyordu. Bu man ç~lışmadan kazanan. bır san at- Lafı kı~a kesmek için kadına ııl- turneye çıkmadan evci perde aralarında ı·aryfte olarak atideki muh-

nın b 150 1400 ,, 

1 <etim.. ı 400 ·:. 2100 ,. 
:e<=' • 

1-ı 1 Gelen evrak geri verilmez 
·Müddeti geçen nushalar 10 kunııtur. 
ı Ga.ete ve motbaaya alt işler için 

1 mUdUriye~e müracaat edilir 
Gautemit ilAnlarm mes'uliyetini 

kabul etmer. 

zarayı gören bir arkadaşa: kar. Maamaflh kendısı pek se- l· frank verdim. Savmak iste- t•fcm programı ı·erecektir. 
N d · d dl · l' b'lh · 'd h'b' f 1 - Pot·Pourrl Russe ı. halk şarkıları) Bal•layka Orkcma11 - e ersın e m? vım ı, ı assa ıstı at sa ı ı, a dim. Heyhat ... Kadın 0 gün u-

k • k' ı 1 2- La Nulı R.ubin>teın 'm methur 01!'.MOK operrnndan. llola-
Güldü: . . . at parası.z san at ar ara rnrşı zun uzadıya te~ekku"r ederek f d ~ laylı:a orkeıtra ve hey'eti muganniycs! tara ın an. 
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- Ne dıyeceğım, dedı, bahar merhametı fazla~ır._ HaY_atın-ı gitti. Fakat aradan üç g!in geç- 8- Eski Rus Mfllı c1.n.,, Tschalkow8ky, Madam \'OROBIOVA 
lan baj!ına vurmuş!... . . . d?n .m~mnun~ neş esı yennde- mlşti ki yanında yeni yedşmi§ ıarafınchn. 

BLGtNKÜ BAYA 
Kulak .Mısafırı dır. Iyı yemege '.11er~klıdır. Bu-ı bir kız olduğu halde gene gel- 4 - Ôkranya musikitinden müntahap parçalar-Balalayka orkeoır"'ı 

----- ?un.la be.raber ~ı~ hır zevkinde, mesin mi? .. Fazla olarak oğul- 6 Askeri ı•rkı - BalalaYkı orkmra ''" hcy'eti oıugaııniyesl 

lakltphler ıııbahakuı 
ılerıye gı tmez, ttıdalden ayrıl-: !arından büyUğU de boraber. . . 6- Pol1ıııks, l\latmar.el SONIA tarafınd.ın dans, Bılalıyka or-

1 

kestra n hey'eıl mugannlyesioin lştirakile. 
l'un h&ıareı en 1;ok 18 ın az 

Jdi. Buf!ln ruz,M 
köprü müruriyesinin 

Kaldırılması 

maz. 
Bugün de evinin civarından Bu çocuğa bir iş bulacağımı il ><XXXXXXXXX:><::ı< 

geçerken uğramak arzusunu yeltekrar.v~dettlm. Fakat bununla !111111111111:=----~--11113!! Hila.Jiahıner Merke· 
nemedim kalsa ıyı ... Baktım, kız da ha- ] O R J B A '\ !\ R O ı· T 

K 
· b' k Oti 1 na ateşli nazarlarla bakıyordu. ELl1A~'1RA SlNE~IASINJN zı U nıumisinden: 

apıyı genç ır ız açtı. - ş k k ' ld ı ı \. S2 nci haftanın 4 üncülüğü- 1 klı 1. b k 1 b' u. ız, sana apıyı açan. · · ıı;ötıerme.ıc 0 uğu, . oz• ·on J\urhan Ba\. rnmınd~ 9ıkaçıık 
ze yana , ateş ı a ış r ır ı · . ~ b · b::I 

nü Danişşafaka lisesinden 76 kız. Endamı da güzel. Dostu- - Fenamı, erkeğı baştan çı- kn erg ııı 1 aı f lilı\liıhnıer gazetelerine illn 
S. Hadi B. kazanmıştır. yazısı mun yanına crıktığım zaman karacak bir şey!. . ~: L F: :vı y O L l' U ı. A R J ' ermek lı;teyenlerın Ankqra c~d-

Derdesti vefat iki 
çeşme 

şudur: kendisini mutadın hilafında o- - Heyhat ... Ben de o anda Hüytık ••sli fllıninde umumun desinde "'Hofer ii•manon ve 
Köprü müruriyesinin kaldırıl larak ııeş'esı'z ve zaı'flemı'ş bul- ug"radığım aptallık. la kızm.a. na- heyecan ve takdirini celbeımek-- 1 luli,. llAn nıi.ie11eııeslne ıntıracaac 

masr hakkındaki kanunun B. dum. Benim dikkatle baktrg"ımı sr.na da pa.ra. verdım. Bu gozle- redir. 
M M · · .. k k b F k b eyleınelerl. . . ınae muza ·ere ve ·a u- g·örünce anladı; rın hatırı ıçın. . . a at unun- llheten: Bll.Ll !\IL'ZIK HOL 

Bizim memlekette muhakk- lü, bu haftanın en mühim habe- . . la kurtulamadım. lıl<: iki kısımlık kalıkahalı komedi Son sahifede santimi otuz 
'·ak bir adet vardır:Çe~me ku- ridir. İstanbul köprüleri müru- -k ::-re~, d~dı, ev:_t·:: ~eyf~m Kadın kızının benim yanım- İİİll••-••••••••.. >ondan bir cnelki uhifede sın-
iUr veya yıkılır yerine başkası riyelerinin ilgası ötedenberi dü hol· 1~d~sta oz yuzun en u da kalarak işe alışmasını, iyi bir !!ll••••••m••••ml!!! timi kırk Jnıruşmr. 
·apılmaz ve bunun böyle ol- ştin\ilüyordu. Kıymetli Dahili- a e ~ hıı;'. d d' k hizmetçi olmasını istiyordu!.. llıı ak~am 
iuğuna İstanbul sokaklannı ye Vekilimiz Şükrü Kaya Beye d' - ku ~' e ım, ço mu ye- Aptallığa b<1k ki ben bunu red- Melek sinemasında 
'.olduran çesme kurularile hal- fendi bu işle canla başla uğraş- ın yo sa·· · dedem edim!. . Kız buraya geldi Bebe Dan le Is !LAN 
1 ın her gün ·daha fazla artan su tı. - H~yı~. · · Ben çok yemem. geleli peşimden ayrılmıyor. Ya en son Q•virdiıtl 

lıtiyacı kafi delildir. Her önün Şimdi B. M. M. bu meseleyi Bana bır ıstakoz .yollamı§lar. I tarken odama geliyor, türl!i be- ne yaman gece 
.\luğla vilAyeıi dahilinde Mllds 

kazasının ()ren namı dl~r Kereme 
nahiyesinde ~imalen Eren ıepeılnden 
doğru YOi tepeıine hatıı ınUıtakim 
garben doğru ) ol ıepoılnden Böz 
•lan kar~ esi cımiine hattı müsıılrim 
cenuben mezkQr noktadan Kıncık 
tepesine haııı mli•lıklm farkın Kı
ncık tepesinden mobdel hudut olan 
Kron tepeşiııc hıım müstıkim ile 
mahdut ve meS1hal saıhiye;i dört 
yüY. altmış ilç cerlpıen Jboreı ırazJde 
Türkiye cümhuri)·eti tebaasından 

Yakobero ve Hanm Lcon efendllor 
tarafınd11n blttaharri zahire ~~karılan 

bakır madeni dok~an dokuz sene 
müddetle mumaile.-blma uhdel"lne 
ihıle olunacogından mudin nizam· 
namesinin oıuz altı ıe oıuz :adinci 
maddeleri mucibince bu lıapıa blr 
gOna itirazı olanların !IAn ıarlhindın 

itibaren iki ay müddet zarfında An
karıda li<tı.<at 'ek Aletine ve mahal
linde mıkımı 'il~yete ba arzual 
milracaaı eylemtlerl llAn olunur. 

l en geçtikçe gözüme carpan ve büsbütün halletmiş bulunuyor. B~n ~.e bu mahluka acıdım./ hanelerle çıkmak istemiyor. Bü•ük ıesll filminde ıuıııaffer 
erdesti vefat oldug·u muhak- Köprü müruriyesinin kalkmasi- Çunku kaynar suda bu hayvan- · ı k olarakm. 

- h ı · bi .. !" k ı Nıhayet bundan kurtu ma 
ak olan iki cesme üzerine iste le Emanet bütçesinde husule ge cagızıd aş Çaı:ı~ga k r tur u .ı- istedim. Kıza dedim ki: 

1 
liAvct•n; Çok mütenenl ve 

• 01~orku ile ~a.zarı dikkati c~l- len açık nakliye vasıtalarrııa yama rm. ın e aynar zeytın y b k · b mcıaka'"'· 1 
P' zam yap,ılmak suretı'le kapatıla- yağı içinde insanları haşladık- - avrum en, aSrtı sem u- !'< ıx sı·:.SLI DÜ!\:YA 

!etmek istiyorum. Bu iki çeş- d al ko aman en gıt sana 
caktır Bu suretle Emanet varı·- !arını duymuştum. Bu hatırıma '.·a. a. ! Y 1

• · . ' d llA\'ADISU~Rt 
leden biri Taksimden Ayaspa · ld' H k d ·. ıyı bır ış bulacagımı temın e e- · 

. 1 1 k 1 t datından hiç bir şey eksilmiye- ge ı. ayvana ıyama ım ı~- . N T 
va gu en ".e .. Y0 un ış a .. a- . .. ... . te ... Aşçı pişirmekte ısrar edin 1 rım. . . - Kuınik AŞ !ley -

ncla ve ımdı yıkılmak uz- cektır. Kopıu parası bır ay son dl · b - Bir zarf içine mühımce hır 
a . , ıra muhakkak kalkacaktır ce ken sıne unu agzıma koy-, " . 
. olan bazı dükkanlar arasın- ı . .. .. · . mıyacağırnr kat'iyen sö,Jedim para koydum. Kıza tazmınat,. 
u. D'o· · d Al f Hakıkaten, kopru parası, bıl- , , . : k · F k .. ı ·ı ~ r. ı.,en e manya se a- . . . . Fakat bu sırada ne oldu bılır mı verece tım. a at gozyaş arı e 
thanesi karsısında ve yeni ya hassa memleketımızı zıyaret e- · ? B' · · · b' · 1 · · · ag"lıyarak bir taraftan da cür'et 

· - el c b'l f tt k sın... ır 1§ ıçm ırı ge mıştı. 
ılan apartrmanlar arasında ene ne 1 erce ena sure e ar O · · A k · le şöyle diyoldU: 

· şılanmakta idi. Medeni dünya- nun yanına gıttım. rtı ;s~a .. 
1 Birincisi dükkanlar yıkılınca nın hiç bir yerinde böyle bir koz!~ meşgul değildim .. Lakı~ - Hayır, ~ayır. · · Ben sızı.n 
teki de bitişik olduğu arsaya şey yoktur.Bu itibarla B. M. M. d.evrısı sabah ne oldu bilır mı-ı yanınız1dıın,&ır y~r: aynlma_k ıs 

- na yapılınca gidecek.. Bunu sinin bu k "him k k 1_ sın?.. temem .... Hen sızı çok .sevıyo-
i .. d · ·.. · · ço mu aran, a B' k d ld'.. · h' t rum ı Derken çılgın hır halde 
ın gor ligum aıbı Emanet me kın azamt istifadesini temin e- ır a ının ge ıgını ızme .. :· · 

a J ı ·· "' .. t" L"k" ı -· 'b' · • . çı· haber verdı" Cı"vardakı' falcı'r uzerıme atılmaz mı?.· ur an c a gormuş ur. a ın c ecegı gı ı eskı sakım usulün . . · .. · . . .. . 
•, düşünmüşlerdir acaba?!.. 1 ecnebilere verdiği garip hissi hır .aıle narı~ına ban~ teşekkure Işt~ ~zızı:n .o gundenberı b~ 

d- ·1 kt" gelıyor. Meger aşçı ıstakozu bu mağlubıyetımın cezasını çekı-
e e Si ece tr.,, il s· d' / Ş' d' l d b , Bir teşekkür 

1 

muhtaç aileye yo amış. .ım ı yorum. ım ı omuz arım a u 
·ı Yeni nel}riyat bana bunun için teşekküre geli-. ailenin yük!i var. .. Elbette za-
y Pek yakın bir refikimizin i- yormuş. Kadın bana uzun uza-1 iflerim, elbette neş'em kaçar!.. 
ıı Ü~ gün evvel intişar eden bir Hoş gör! • • • • ı ı ı e ı1:cıoc•M•Mııoc1Mı"'' _________ ...., _______ ~_"4 

:ishasında birinci sahifenin i- Bu gün (Hoşgör) mecmuası Darülfünunda 
1 sütunu köpeklere hasredil- çıkmıştır. 

,ti. Bundan mütehassis olan Hoşgör aileler arasında oku-
vr ~~dık ha! vanlardan bir ka- na bilecek nezih yazılar, tuhaf 
'makale muharririne teşekkü- hikayeler, ilmi, fenni yazılar gü 

1 F,itrni~lerse de yerinde bula- zel resimler, karikatürler ve M. 
,ryarak dilhı'.ln dönmüslerdir Rüştü Beyin gazeteciliğe girdi
' · · ği gündenberi gördüğü hadise-
ihtjyar hatunlara rağbet! !ere ait hatıraları vardır. 

Yeni bir kanun, vefat edecek 
dınların dul ( !) kalacak koca 
•na maaş tahsisini temin e
tektir. Bu haberi alan bir ar
das seviniyordu: 

- Artık, dedi, şöyle yaşlı 
~· maası da dolgunca ve rah 

-o-
Nasd giyinmeli 

Merhum Saffeti Ziya Beyin bu kı
ymetli eseri. Kadın ve Erkeklerin hu
susi ve resmi hayatlarında nasıl gi
yinmelerj icap edeceğini izah eder. 

Tayyare Cemiyeti şubelerinde ve 
kitapçrlarda bir buçuk liraya satılmak 
tadır. 

Rahmana yakın bir Ha-ı•-• Dr. hsan Sami --• 
ulnp evlenmeli ve hayır-
tekınili enfas etmesine in- Gonokok Aşısı 

~ etmeli .. Artık genç kadın Belsoguklıığu Ye JlıtilAtla rrna 
Jt budalaların şaşarım aklı karşı pek tesirli ı e ta?.e K~ıdır. 

DinnvolLı Sultan :Vfahmuı 
FELEK türbesi N.i.f 80 

;~~~'Miiiiy~t·;;"i~-·~ji;~~ek;i 
~·-2 3 4 8 6 7 8 

İı--
·enı ---1 u lı e !._..._..._ ... 
1: Bugiinkü yeni 

Y eşilgün bayramı 

Tedrisata yarın niha- Mayısın on altıncı Cuma gü · ı k nü yapılacağı evvelce yazılan 
yet verı ece Yeşilgün bayramının bir hafta 

Darülfünun şubelerinde ted sonraya tehir edildiği haber a
risat yarın nihayet bulacaktır. Jınmıştır. Bir çok genç Yeşilhi
Kurban bayramından sonra te- Jalcilerin idman bayramına iş
drisat yapılmıyacak ve imtihan tirakini nazarı dikkate alan Ye
lara Mayıs nihayetinde başla- şilhiial cemiyeti bayramını da
nacaktır. .. . ha canlı yapmak için bu kara-

H ukuk Fakultesı. son s~.nıf • rı ittihaz etmiştir. 
hocaları son derslerınde r:ıus- / .. 23 May~s ~uma günü Boğa
t~kbel hukukçulara meslekı na- zıçınde gezıntı yapıla.cak, rozet 
sıhatlarda bulunmaktadır. Hu- 1 !er tevzi edilecek, ickisiz olarak 
kuk son sınıf talebeleri bayramı 1 eğlenilerek bayram tes'it ed.ile
müteakip aralarında hususi bir cektir. 
ziyafet vereceklerdir. 

Tevfik Kamil Bey 
Muhtelit mübadele komis

yonu Türk heyeti reisi Tevfik 
Kamil Bey evvelki akşam an
s12ın Ankaraya hareket etmiş
tir. 

-0-

lzzet Melih B. 
Elektrik ve tramvay şirketi 

tercüme kalemi müdüriyetine 
İzzet Melih B. tayin olunmuş 
ve yeni vazifesine başlamıştır. 

--O-

Bayramda müzeler 
Bayramın ikinci Cumartesi 

günü Topkapı, Pazar günü i.
sarr atika ve Evkaf müzeleri a
çık bulundurulacaklardır. 

--o-
Müreftede petrol çıkmadı 

--o-
Kurbanlar bu sene ucuz 
Bu sene kurban fia tleri çok 

ucuzdur. 10 liradan 15 liraya 
kadar en iyi kurbanlar almma
ktadır. Maamaflh kurbanlar bu 
sene fazla rağbet yoktur. 

-o
Şimendifer i,leri 

Geçenlerde şimendifer işleri 
hakkında Nafia Vekaletile te
mas etmek üzre Ankaraya gi
den İsveç grupu müdürü M. 
Kapman dün avdet etmiştir. 

-o--
İatanbul radyosu 

İstanbul radyosunun tekrar 
faaliyete geçmesi takarrür et
miştir. 

Haziranda hükilmet te Rad
yoya 15,000 lira tahsisat vere
cektir. 

Dört giln Bayramda gündüz ve 
gece Beyoğlun'dı M U L E N 
RUJ ••!onunda S A R R / Y E 
Hanım ve varyete h•y'eıl ile 
birlikte, meşrubat mecburi d~~il

dir. 
- .\lekıeplilore tenzilat 

Tepcbaşı tiyatrosunda lnkıl;\p 
tiyatrosu ı< :'lluyıs perşembe p;U
nii akşamı hıssd şayia ,·odvil 
3 perde .~ıı:ıdolu halk şarkıları 

milli z~'hek oynnları. 

Harik. hayat, kata H' otomobil siı1ortalarıııızı 
-(~slıtada l'nı·~n hanında kAln ÜNVON SiGORTASINA 

Yaptırımı. 

Türkiyede blhi fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

150~ nıetre ınit'a~ı kereste ınu~a1aası 
rrL1tiin inhisarı Ullllllll 111iidtir-

Jiiğii11den: 
23 4 930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Sam

sun fabrikaaı için 1500 metre mikabı kereste şartnamesinde bazı 
tadilit yapılmış olduiundan taliplerin her gün gelip şartnameyi 
almaları ve 14 51930 Çarşamba günü saat 10,30 a kadar zarfla
rını Oalatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

* * '" 
Kırpııı1ı 11ıuka'T' a , .•. kctğıLlar ile 

sıgara k~ğ1d1 piiskiiller·i 're 
aııl)~h\j kağıtları satışı 

1-ii tiiı1 iııhj~arı umııı11 ı11iidi1rli'ı- 1 
ği.u1deı1: 

Cibali fabrikasında teraküm edecek kırpıntı mukavva ve 
kağıtlar ile püskül ve anbalaj kağıtları pazarlıkla ihale edilece
ğinden taliplerin her gün gelip şartnameyi almaları ve fabrika
da mezkur malzemeyi görerek pazarlığı için 17 5/930 cumartesi 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunma
ları. -

F n bilmecemiz 
li SOLDAN SACA: 1 
ı}- Hediye (4). Arkada kalan eser 

Dltnkil bilmocemiztn 
halledllmlş fekli 

YUKARDAN AŞAGl: 

Müreftede petrol taharriyatr için 
yapılan sondaj miisbet bir netice ver 
ıncmiş. şimdilik ameliyat tatil edil
miştir. 

--o-
--o

Küçük mektepliler Kaslaınoni Evkaf M~~ürlü~üooen 

l 

1 (2). 
, - Siı (2). Unvan (3). Nota (2). 

- Ateş parçaları (J}. Bir Rüzgar 
(3). 

eı- Göz rengi (3). Bir renk (2). 
:ı Nota (2). Sonu olmıyan (4). 
öı" Kurum (2). Su (2). 
.. Medeni (4). Feragat (4). 
. Su (2). Ziyıı (3). Bir gıda (2) 

1 - Bır •• ha 'r 3). Pu•la (4) 

1 • Ay (6). Kör (3). 
2 • l.iın (3). Mütezelzil (5). 
3 • Atıfedatı (2) 
4 · Genitlik (2}. ile nin muhaffefi 

(2). Say (2). 
5 • Hırçın (5). 
6 - İşaret (3). Sef.,,.ler (5). 
7 - Donuk (3). 
8 - Osu! (4). 
9 · Çabuk (3). Barındır~~·- J">• 

• Hanlarda temizlik 
Bazı hanlarda ikamet edilmediği 

lıaldc bunlar yazıhane, anbar, depo 
gibi maksatlarla kiraya veriliyor. Bu 
hanlardan bir kısmında temizliğe hiç 
ehemmiyet veri1rnediği göürlmckte
dir. Emanet, it·inde ikamet cdilmiyen 
hanlar hakkında da hazı sıhhi tedbir 
ltr alacak ve hunların da temizliğe 

ri;ıyet etmeleri mecburiyetini koya-
. r ·r 

Şehzadebaşında onuncu ilk 
mektep talebeleri tarafından 
harçlıklarından arttırarak kum 
haraya koydukları 300 kuruş ve 
ınektop müdiresi hanımefendi 
tanıfmdan teberrü edilen 200 
kuruş İstanbul Verem milcade 
lesi veznesine tevdi olunmuş
tur . 

Kaııtamoni merkezinde ·Saraçlar crarşısındaki vakıf arsa üze
rine kargir aekiz mağaza yaptırılacaktır. 1nııaat (5. Mayıs 930) 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulule 
münakasaya konulmuştur. Mayısın yirmi altıncı Pazartesi günü 
saat on altıda ihale muamelesi Kastamoni Evkaf idaresinde mü
teşekkil komhıiyonca icra ve ihalei kat'iyesi müdiriyeti Umumi-ı· 
yece tastik kılınacaktır. Talip olanların münakasa şartna ini 
tetkik etmek üzre Evkaf umum müdiriyetile İstanbul Evkaf 'iJ 
diri yetine ve projesini tetkik ey !emek için de Kastıı.ı:noni Evkaf 
ıııiidirivetine müracaatları. 1 

~eJrisef ain 
\lerkeı AccntN; G ' 

bcrnnda, lleyoglu 2.l•ıı 
aentesı: \lahmudl\'e 1 lan• a: 
Tsıanbul. 740 · 

Tırabzon ikinc 
postası 

[ Aııkara ] vapuru ~ ıı 
Perteııı be akşamı Galata 
mından harekede ZonırJ 
lnelıolu, Sinop, Srnmı " l 
Fııtıa, Ordu, Gire~lln, Trab 
Rize Hopa·ya ı;idecek Ye 

zar iskelesile Rize, ~lırm 

Of, Trabzon, Polatlıane, G .. 
Giresun, Ordu, Fat~a, ~anı 
Sinop, lncholuya ufrıy 
gelecektir. 

zn1ir sür'at posta 
(GL'LCl",MAL) Ytıpuru 

i.\layı8 cuına 14,80 d• Cal 
Rıb'tımmdan hartketl~ C.\ı 
te&i sabahı lzrnir'e gidecek 
pazar 14,80 da lzmir'deıı 
relt;etle pazarteRl sabahı ı; 
oektlr. Vapurda ıutıkeııı 
bir orke~tra ve cııf.bant nı 

ÇUttut. 

kiralık kahve ocak] 
Kadıköy-Haydarpaşa, ~loda 
lamıf, Adalar-Anadolu' e Yal 
hattına işleyen vapurların k 
n o~aklıırının blr ıeııe rn!l 
detle ınliltezimli~ (8000) 
rada talibi üzerindedir. Se 

ilk bedeli icar her ıı~ 'er 
mek üzre on iki ıakoft ile 
mümktind!tr. 

Fazla Uatla kiralamuk is 
yenlerin 18 Mayıı 980 tn 

hinde saat 16 da pe) ak 
Jerlle Levazım mUdUrltiğu 
m ürııcaatlan. 

. ~-·- . -·~--Yelkenci vapurlar 
Kaudenlı posıuı 

Saınsu11 
vapuru 7 ç . , J 

Jl,Jayıs aı ~8111 ) 
günü akşamı 6da S!rkooi rıhıımın 
hareketle doğru [ Zonruldak, ift 
bolu, Samıun, Ordu, Giretu 
Trabzon, Sürmenı ve Riı" 1 
gldecoktlr. 

Tıfslllt için Slrkeridı Yelken 
hınındı klin ıcenıetinc ı11Ur 

cuı. Tel. lmnbul 1Sl5 

Kiralık Bakkal dUkk3 
Topkapı Sırayı lçlndr GUlh 

llm~neıi lrontnd• senoilk kir 
IJO lira, kiralamak muamele~i al 
ıııüuyede ite 15 mayıs !#;}0 per~e 
be günü >tat l 4.30 d& De!terıl 
iıkla papıl&Clktır. I Vi· f 43 

PR()T~JtN 

tarmı~tır. 

Fennin in 
niyete hedi 
ettiği bir lı 

kadır. Akl: 
şında her g 
Firengi ve B 
soguklugun 
yakalanmanı 

için PROTE 
kullanmalıdı~ 

Şimdiye kad 
binlerce kişi 

niıi hayatın 
sıhhatini ku 

Tesiri yiizde yüzdür. Tecrüb 
edenlerden sorunuz. Her ecza 
nede bulunur. 

btanhul :\sliyc > lahkeıııc•i lı-in 
Ticaret tlairt!inden: 

Mahkemece J- l l ·929 ıarlhiııd 

iflbına karar \erilmiş ul•n \l•rpuı· 

ç!larde l\.exapcıo~lu hanında ''"" 
clhiseı.:i ."\i ... im ı\lutal cı·endinin 'Ztl 4-
9,ıu tarihinde iflA>ının kal•ma<ıı 
karar \'erildiği llAn olunur. 

htaııbul Mahkemei .4,<li<ı: lh~ıııc 
l lukuk dairuiııden: 

Rliıliıııat müdüriyeti t~rafıııd ı• 

Gılıtada rıhtıın üzrriııde n.a";ız.l· 

ıında nturan Kostancin \nıi in .s 
efendi alcvhine tkame e\·l~t.H~i ;ılıt· 

cık davasından dolavı liıeclilıchli 

gOnderilen CYrak surt:tleri ın .. .ıınaıl"' ~ -
hin sekiz <ene mukaddem nuzkOı 

mılıalii trrk ilt bır somıt meıhule 

gittiği mahalle>i muhtarı Ye ıııalıke

ıne ıniiba$iri tarahndın ctb!ip; iinı • 
haberi .zahrına verilen n1cşruhau;.ın 

unlaşılını" ve bern1uci~i talep il~nc:ı 

tebligat icr&'Jllla k&r.lr verilwi" o1-

duğundan 111~·1.klır t\rak surcLlcri hak· 
kında \ıir nıah zarfında cevap 'tr
tı1'k üzer• il:\ncıı tebliğ' olunur. 
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SAHİ BtNIN SESİ 

Tenzilatlı Yaz Tarifesi 

ı Portatif Gramofon (siyah) 77 lira 
Portatif Gramofon_(Lüks)85 lira 

gelC\.;.....-~~~~~~~~~~~~~--~~~::--~ı---~~--~-:--~~~~~~~~~~~~~~~l 
~ ·· d ·· l "" • ·· d / sinde .eski 99 yeni 37 numaralı bir hanenin ta-~~~vllll İ yc t Sandığı m ll ıır ugıın en mamı. Mihail Efendi Meryem Hanım 

. d lk , , Borçlunun j 785 8177 Beşiktaşta Ekmekçibaşr Aliağa Şenlikdede ma-
~ e ;,r Merhunatın cins ve nev 1 ismi hallesin de Maçka meydanı sokağında es!ti 7, 9, 

fab, 9326o. Erenköyünde mukaddema Sahrayıcedit elyevm 9, 9 mükerrer yeni 7, 3, 1, 5 numaralı iki dükkanı 
a Ki Göztepe mhallesinde atik Yalıköy cedit Çifteha- müştemil maa bahçe bir hanenin tamamı. Ahmet 
'aJol vuz sokağında eski 24, 25, 26 yeni 74, 74, 74, 76 nu- Edip, Ömer Ecvet, İbrahim Halit Beylerle Ayşe 
kal1 maralı maa bağ ve bahçeli bir köşkün tamamı. İsmet, Fatma Mürüvvet, Sahika Nimet Hanımlar 

Refia Hanım 405 19456 Byelrbeyinde Bürhaniye mahallesinde atik Halil 
ıtp15 t6ll0 Beyoğlunda Feriköyünde Büyük yen~ sokak~a ağa cedit Nuribey sokağında eski 2, 2 mükerrer 

) j\. eski 19 mükerrer yeni 102 numaralı bır hanenın yeni 11, 11-1 numaralı maa ahır bir hanenin ta· 
Sene• 

eril< 
c deli 

iste 
tarf.S 

kçe 
ıın 

rı 

tamam; .Ayşe Cemile Naziye, Hatiçe, Zahide Ha- mamı. Emine Kevser Hanım 
nımlarla Ali Osman Mehmet, Mustafa Beyler 355 2224 Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde atik Çakalda-

19984 Erenköyünd~ Göztepede Rifatpaşa sokağında ğı cedit Alemdağı sokağında eski 4 yeni 55, 57 
eski 23, 23, yeni 17, 17-1 numaralı iki köşk~ tHa- numaları maa bağ bir köşkün tamamı. Nezihe H. 
mamı. Münıre · 905 2416 Kadıköüyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Bağdat 

1243 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde atik __ Ca~- caddesinde eski 45 mükerrer yeni 133, 135 numa-
dei~bir ve çarşuderunü ve Arabacı ve camnşerı~ ralı bir hanenin tamamı. Ali Kamil Efendi Fatma 
cedit Caddeikebir ve Camiişerif sokağında eskı Halet H. 
ı ila 26, ııo ita 118, 5 ila 13 yeni 860-88 ila 94, 765 3257 Sulta-nselimde Çırağıhamza mahallesinde Sakız 
4 ila 8 numaralarla murakkam berveçhi vakfiyat ağacı sokağında eski 20 mü~rrer yeni 68 numara 

tasarruf olunur, tevsii iıı.tikalli gedikten ari mahal lı bir hanenin tamamı. Emine ve Ayşe H. !ar 
ile Kasap ve Çörekçi ve Berber ve berveçhi mül- 510 3272 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa ma-
kiy.et temellük olunur, duhani gediklerinden mün hallesinde Aziziye sokağında eski 16 mükerrer 
kalip elyevm otuz dükkan maa çarşı kapısını müş yeni 30 numaralı bir hanenin tamamı. İsterlos H. 
temi! Rumeli hanı denmekle maruf bir bap hanın 155 3332 Cumartesipazannda Hocaüveys mahallesinde 
ve kasap dükkanından maadası olan muayyen Külhan sokağında es~i 8 yeni 25 numaralı bir 
mahallin üçer hisse itibarile birer hissesi. hanenin tamamı. Emine Hanım 

Ahmet Şakir B. 340 3340 Karamanda Hocahayrettin mahallesinde Süpür 
1273 Mirgünde ve caddesinde •eski 36 yeni 48 numaralı geci sokağında eski 36 yeni 38 numaralı bir dük-

bir sahilhanenin tamamı. Belkıs H. kanın tamamı. Behice Hanıl!l 
16770 Galatada Hacıama mahallesınde Çeşmemeydanı 625 3376 Edimekapısında Kariyeiatik Alipaşa mahalle-

caddesinde eski ve yeni 22 numaralı yüz altmış sinde Salmatomruk Türbe sokağında eski 153 ye-
arşmdan ibaret münhedim hane arsasının tama- ni 5 numaralı bir hanenin tamamı. Zeynep ve Fat 

"Bavran11 \"aloYcıdcı ~·cciriuiz'.. •~ 

ZIMBIT v ALOV A KirucAum i 
En kısa bir zamanda ağrılarından ve yor
gunluklarından kurtularak Bayramı zevk 
ve neş'e ile geçirmek isteyenlere tavsiye 

edilecek yegAne yerdir. 

DaO- lklin1i Orrnan Gezintileri 
o ' 

Şifalı Banyolar, Sıhhi tesisat 
MÜKEMMEL SERV 1S: 

L.ü'.-s \'t zengi:1 ıne[ru, oJala:-ı 
nefls ~ c!r.e'dcrilc meşhur 

Büıübda"dı 

K t\LlPSO OTELİ 
:\lüdürivct;, K U R B ı\. 

BA y RAM I miinı-t·lıctile 
rif edecek muht~rem müştı.:rı!t·r 
ınüddcti ikam~tlcri esnısında ez! 
cihet n1ı:mnun edeccaini ,:ant 
te~ir evler. Tel Bünık.ıda 8 

Gebze sulh hukuk hakimliğind 
Üç yüz on yedi senesi a>ar b 

!inden Gebze emvaline mcd}run i 

1 
vefat ettiği bildirilen Kara Mürs 

l"!yatlar: Odalar bir geceliği 1 • 6 Lira Hamdi Efendinin terekesine izafe 
Banyo 50, 75, 100 Kuruş i 'i zevcesi_ I:'_atma. H. aleyhine Ge 

<( • mal mudunyetı tarafından acılan ~ Yemek, Sabah, Öğle, Akşam dahil 225 • 500 Kuruş . vada mezburenin ikametgah; mc:; 
~· Her tUrlU tafsilat almalı. ve odaları tutmak için Seyrisefaın ~ i old~~u bildirilmiş ve ilanen yapı 
~· Umumi Müdürlük Kalemine Müracaat ~. teblıgata rağmen gelmeyen mezu •• • " ~ - ••O,.._,.,._....._..,, I hakkında bittalep verilen gıyap .... ...,... 1 elcfon: Beyoglu 1 . .ı~,,.....,..,,.....,.....,.. ran gene ilan suretile tebliğ edile 
_ ~ neticei muhakemede 99 lira 40 ku . " ' . . ' .. ; .. ~ .... :"('. ~· 

",,.,.. ""' . . ~ ' . llllJlll"" şun maa fa1z tahsllıne ve kcyfiye 
gazete ile bir ay müddetle ilanına 
rar verilıniş olduğundan tebliğ ma 
mına kaim olmak üzre il3n olunu 

1\irk ~alan SÜ/:enıez 

Ben Türküm; 
B:ı ki.is senelerce tecriibe ve ihtisas ne· 

ticesi ıneyc'ana gelıııiş \'e azanıi bin lit
reyi geç;ııiycn rakt\':ı nıah,;us kazandan 
çekiJnıiş elli derecelik (HJ,1 ~ grado) Ş'.:'
kersiz kokus'Jz tabii b,r rakıdır. Son 
:ı::anıan'arda çıkan elli derecelik rakılar 
da c'ahil olduğu halde Baküs'ten daha 
nel is rnkı bugüne kadar lstanbul'da ya
pılnıamıştır. Tecrübe etnıel< isteyenler 
BeyoO-lu ~7!3 teleton et'.erler, adreslerini 
bildirirlerse parasız ni.inıune gönderilir. 

Her bakkaldan ve he~· gazinodan nıu
STren. Baküs lalt p ediniz. c~rnal Baküs -

lstau~ul it~alat ıüınrü~ü nıü~ürlu~un~en: 
1 

2 

1223 

Sandık l 1. A. C. marka nefis hamur i~i 

.. 
torlıa B. .. 

Hurma 
kısmen çiirlik 
yerli m:ıhsulAtından 

kısmen çüriıklii kuru 

177 kllo 
123 .. 

incir 14688 ,, 
BalAda gösterilen 3 kalem Cjya bozulacak mevattan olmak ıcı

barile 7-5-'1}30 çarşamba gllnll İstanbul ithalat gümrüğü satı~ ko
misyommda bil müzayede satılac:ıg-ı ilan oluııur. 

• 
Ertuğrul 

l\1uhtereın ahalinıiziı 
nazarı dikkatine: 

llc\·azıt !-ergı~indcn aldı&ı:ıız y • o 
pek memnun kaldtı<ınıt iki bynam 
'!lacı Cemali z,de., sabunl.ırı ke 
nıaFi;sabık toptao ve perakende As 
ma Altı '.llu 77 

Piyango Mıtdtirlü~Ünc!cn: 
l _._ Piy:1ngo ınüJürlüğii içi 

m"ktczi 10, 11, 12, r 3 üncü teni 
piyango biletlerinin münakosası ka 
kapalı zar( usulü ile icra edilecetin 
den münakasaya işıirak edeceklerin 
ş•nnameı·i elmalı: üıcre 1000) lira 
pey akçası ile birlikte: 

2 - Keza numuneleri veçhile 
215,000adet icra kA~ııl an ıab ettiril 
ceğ'nJen taba talip olacakların pey 
akçoları ile birlikte 715 9.lO çarşamba 
günü sut 14 te ıaı yare mubayuı 
komisyonuna mJrıcucları. 

lk lısat V ekalelinden: 

mı. Halil Nuri Ef. Ayşe Münevver H. ma Hanımlar 
1086 Gedikpaşada Divanıali mahallesinde Gedikpaşa 1505 3382 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde mukadde- 1 

caddesinde eski 29 ve yeni 65, 67 numaralar ve kül ma Kirilos elyevm Hacışükrü sokağında eski 15 
hana giden tarikin havasile bahçe ve muayyen mükerrer yeni 40 numaralı bir hanenin tamamı. 

Mağazasının Tasfiyesi 
Devam etmektedir. 

f;skişehir Vi!!yeti dahilinde H•ş
viran karyesinde şiıoalcn Oltıkbıı' 
çe~aıesinden topal .\lu•a degirıneniııe 
müstakim; şarkın ve cenuben bu 
noktadan kağnı durağındaki noktai 
sabiteden bilrnürur Kemikli çeşmesi
ne hattı münkesir: garlıen bu nokta· 
dan Kötü Pınarından hilmürur meb, 
dei hudut olan Ulukbaşı çeşmesiııe 
hattı münkesir ile m&hdut \'a mcsah..ai 
snhiyesi (910) cerip ara<ii milliye ve 
hususil'ede lsveç tahaa.ından Orhan 
!\rant bey t:ırafından bittalıarri mey
dana çıkarılın Krom mad:ninin (60 
sene muJdetle nıumahileyh uhJesine 
ihalesi icra olıınaca~ından ~laden 

Nizomnııroe,iııin ,Jo ve 3~ nci mali 
delerine ıedikan bu bapta itira7.I 
olanların tarihi ilandan itihaı·"n iki a< 
zarfında Ankarada lkasaı Veklletine 
ve mahallinde makamı Villyetc ba· 
arzuhal müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

!ha hatap mahallerile maa müştemilat Gedikpaşa İsmail Bey 
kir 
•le! 

hamamı denmekle maruf çifte hamamın bin iki 655 3432 Süleymaniyede Samanviranıevvel mahallesinde 
yüz doksan altı hisse itibarile üç yüz doksan his- Çukurc;eşme sokağında eski H mükerrer yeni 13 edilen 
sesi. Mehmet Hatif, Mehmet Akif, Vasıf Ve- numaralı bir hanenin tamamı. Hacı Ahmet Ef. I ı•rı 

rdil 
3 

dat, Turhan, Fadıl Beylerle Resmiye Suzan ve 285 3433 Uzunç_arşıda _?!avaşçaş~hin ma_hallesinde Şatırali 
Samime Perihan ve Fatma Dürrü·saf Hanımlar çeşmesı sokagında eskı 22 yenı 32 numaralı bir 

1341 Çengelköyünde Kuleli caddesinde eski 3, 13, 15, hanenin tamamı. Ahmet Ef. Naciye H. 
17, 19, 19 mükerrer yeni 5, 5 numaralı bahçeli bir Yukarıda cins ve nev'ile mevkii yazrlı emlak (altmış bir) 
köskün tamamı. Hikmet B. VehibeH. gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizaların 

lns 1755 BeŞiktaşta atik Köy içi cedit Yenimahallede fı- da gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci 
~:: rın sokağında eski 32 yeni 28 numaralı bir hane- ihalesi icra kılınmış olduğundan talp olanların ilan tarihinden 
!: b nin tamamı. Huliisi B. itibaren (otuz bir ) gün zarfında Sandık Satış amirliğine müra 
gd 1856 Fethiyede katip Maslahattin mahallesinde atik caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

8 Fethiye cedit Hacıibra"nim sokağında eski 8 mü- ·----------------
kerer yeni 10 numaralı bahçeli hanenin ta- Büyükada Yat Klübü Türk Anoniın şirketi 

nı 

nı~ rnamı. Hatiçe H. ve Halil Ağa 16 Mm 1930 t•rihlnde fevkalô.de içtimaı umumisinde ı i7.3mnanıei «a-
Ejl t936 Dirağmanda Tercümanyunus mahal1esinde Di- siyesi mucibince Sirket sermayesinin bir misli ıezyidinc karar ı·erilmls oldu-
dır rağman caddesinde eski 27 yeni 71 numaralı bah- ğundan yeni his&e senedi almak arzu eden \at Klübü , \zasının tarihi ilAnın-
ııd~ çeli bir hanenin tamamı. Şerife Hanım dan nihayet bir ay zarfında müdüriyete mtiracaatl• isimlerini kavıt ettirme-

2212 Fatihte Hacıferhat mahallesinde Hacıishak soka leri ilAn olunur. 

Istanbul su şirketinden: 
i~i-

tını, ğında eski 52 mükerrer yeni 4, 6 numaralı bir ha-
ur• nenin tamamı. Memduh B. Liltfiye H. 

2273 Bebekte Bebek mahallesinde Küçükbebek cadde 
Ube 
za· 

sinde eski 27, 27, 27, 27, yeni 43, 43-1, 43, 39, 41 500 frank tizerinden olup 1 1 laziran 1930 tarihinden itibaren 
numaralı maa arsa ve bahçe iki köşkün tamamr. % 4 hizi tediye oluıı.ıcak olan ~irket tall\ ilAtının alelusul keşide 

Kadri Raşit Paşa muamelAtının 2 ı l\layıs I CJJO çar,Jmba günü saat ı O da aleni 
inci 2278 Fındıklıda Se!imehatun mahallesinqe Dereiçi so olarak Şirketin Heroğlu'nda lstikUI cadlicsindc Terkos çıkmazııı

kağında eski 7, 7, 7, mükerrer yeni 7, 9, 11 numa- dnki 3 numaralı dairei mahsusasıııda icra edileceği tahvll~t ha
ralı samanlık ve arabalığı müştemil maa oda iki millerine ilan olunur. ndc 

uç· dükkanın beş hisse ittibari1e dört hissesi. AsımB. -•ı••••••••••••••••••••••••ı 
:ızır 2497 Hırkaişerifte Akseki mahallesinde Tahtaminare D 1 t D • il 
ıl· sokağında eski 16, 16mükerreryeni24,26numa- ev e· emıryo arı 
'' a ralr iki hanenin tamamı. Numan Ef. 

2666 Hasköyde Keçeci piri mahallesinde Camiişerif so ı• da re s ı• ı• ı a.-n atı · 
inci kağında (1) numaralı bir hanenin tamamı. 

Firdevs H. Bürhanettin Ef. Fatma Mükerrem H. ll•••••llll!•-•••1!1!'1'11•1!111111111111 .. •••••-
ı ın 2691 . Beşiktaşta Sinanpaşayr cedit Kılınçali mahalle- Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan muhte-

sınde Alemkadın sokağında eski 10 yni 14 numarea lif numara ve cins lamba şişeleri şimdiye kadar satılığa çıkarı-
: s 
da
hli 

lı bir hanenin tamamı. Dilber Hanını lıp muhtelif sebepler altında satılamıyan e~ya 13/5/930 tarihine 
2841 Mısrrçarşısmda Attariye sokağında 32 numaralı müsadif salı günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. 

bir dükkanın tamamı. İbrahim Etem B. Taliplerin müracaat etmeleri ilil.n olunur. 
' - 1385 ~alatada Bereketzade mahallesinde atik Perşem 
ılr 

u le 
C· 

11· 

Depazarı ve Çinar caddesi cedit Perşembe ve Voy
voda caddesinde eski 13, 19, 54, 56, 58 yeni 14 ila 

79, 64, 1, 9, 7, 9 numaralı dört dükkan ve on yedi 
odalı bir hanın on hisse itibarile üç hissesi. 

Fethi, Asım, Salih Beyler 
en 495 Er~nköyünde Bostancı Suadiye mahallesinde 
ıl- Bagdat caddesinde eski 88, 89 yeni 376, 376 numa 
k· ral! .. bahçeli bir köşkün tamamı. Saadet H. 
·r· 7427 Üs...:udarda İcadive mahallesinde Çamlıça cadde-

Pazarlıtla ötüz ve ~eygir salı~ı 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüü müdür]üğünden: 

Pendik bakteriyolojihanesine ait iki baş öküzle bir baş bey
girden öküzler müessesede ve beygir de Pendik çarşısında Ma
yısın sekizinci Perşembe günü pazarlıkla satılacağııldan talip 
olanların yevmi mezkilrda saat on üçte müesseseye ve beygiri
çinde saat 0!1 dörtte Pendik çarşısına gelmeleri. 

Fotograf filim 

KARON 

ve plakların en bUyiik 
Her yerde satılır. 

markasıdır. 

Alnıan Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

lslan~ul Ziraat '8antasıonan: 
Karyesi Cinsi Numarası Sokağı 
Maltepe 1 iane 13 Bagdat caddesi 

,, ,, ı 3 Mektep 
~ Köşk ve çiçek bahçesi 7 Hatboyo 

Gııyrl nıülıadillere ait baladaki enıh\ktan 13 numaralı hanele
rin paıarlıkla digerinin alelusul yapılmak üzre müzayedeleri bir 
hafta temdit edildiğinden taliplerin pey akçelerile 14-5-930 çar
samba "·ünü. saat ikiye kadar bankamıza müracaatlıırı. ., " 

ORMANCILAR KONGRASI -4 
Orman _\lektPbi Alisi mezunları cemiyetinden: 
Ümumi kOnj!;ra mukarreratı veçhile inikat edec•k fevkalade kon

gramız Kurban bayrnmının dördiıne mümlif 12·5-9JO pazarcesi gfoü 
saat ı O da cemiyet merkezinde ıoblanacağınden muhterem azonın 

t:<><><><><><><><ı~ teşrifleri rica o i u nur. ,.....,....,....,....,....,...., .......... 

Üsküdar tramvay şirketinden 
Haydupqa • Kadıköy; Kadıköy · Kızıitoprak - Fencryolu; Feneryolu • 

Fenerh•bçe; K&dıköy - Moda; Kadıköy · Gazhane uamvay hıılınna ait 
Motris ve rornörkörler ve sair aletlerle malzemenin imal ve tesllrnJ, bot 
lnş&1tlyle KadıköyUnde bir depo ve muhave!e mezkezi lnşaaatı ve montajı 

kapılı zarfl• münakasaya konulmuştur. 
Talipler şartnameleri ve pllnlrn kırk lira mukabilinde Şirketin Ü>kiid 

dıkl !l'<rkczlnde muhasebeden alabilirler. 

TUtUn inhisar idaresi umum mUdUrlOOU ikinci 
,ube B. kısmı mUdUrlUjUnd_en: . 

ldarel lnhisırlye Düzce, Üskilbü ve Çilmı ambarlannda mevcut takrıben 
(950,000) kilo yaprak tütıJn ile Hendek, Akya_zı_ Aınbarfar'.ndo mevcut 
takriben ( 550,000 ) kilo ıiltünün Adapazarı. ıarıkıle lsıanbul a kadar olan 
nakllyatı şanname,i mucibince 15 mayıs 930 alS'şamın• kadar münakasaya 
vazedilmiş olduğundan tolip olanların mezklır tarihe !kadar Düzce Merkez 
Müdürlü~One ve şeraıi •nlaınık üzere Umum Müdürlilk ikinci B. Subeıj 
MüdürlütUne müracaatlar• 

Ustabatı aranıyor 
Otomobil i'ilcrile mc~gul bü

yük bir ticarethane dö~emecilik 
ve karosericilik i~lerinde tecru
beli bir usta aranmaktadır. lııp;i· 

lizcc konu~ması me~ruttur, 

Yalnız bu ustaba'iılık rnzifc
sini ifaya muktedir olanlar •lbta· 

başı .. rumuzu tahtında J,t:ınbul 

176 posta kutusuna tahriren 
müracaat edebilirler. 

Dl'. Horhoruni 
Beyoğlu '.\lcktep sok:ık :'Jo JS 

mua.lene ;abahtan ak;ama kadar. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Beyoğlu dairesinden: Tak

simde katip Mustafa Çelebi ma 
hallesinde Çukurçeşme soka
ğında kuyu çıkmazında 10 nu
maralı muhterik dört katlı ka
gir hane duvarları çatlamış 
tehlikeli bulunduğundan sahi
bi meçhul bulunduğu cihetle ih
tarname tebliği kabil olmadı-
ğından bir hafta zarfında def'i 
mahzur edilmediği takdirde da 
irece ahkamı kanuniye tatbik 
edileceğinden ihtarname maka
mına kaim olmak üzre iliin olu-

* * * 
Şehremanetinden: F<'. .ı 

gın yerinde Mimar Sinan ma
hallesinde 82 adada 2135 ve 
2379 harita numaralı arsalar a
rasında 48, 02 metre murabbaı 
arsanın metre ımırahlıaı 250 
kuruş bedelle talibi üzerinde o
lup ihale müddeti 14 Mayıs 930 
tarihine temdit edilmiş olduğun 

j dan faziasile talip oi.:ınlann 

ı mezkur tarihte levazım mUdür
lü. üne aeJmeleri. 



HASAN KOLONYASI: Limon çiçeklerinden ~!~ı~I~l~~~:~«)ı':!ı~ 90 deı·ecedi 
Dünyada mevcut bıitün ınütcnıeddin memleketlerin uriyat mUtelıa<sıslan, esans fabrikaları lia88n Kolonyasının enfes , ~ nıhnlıvaz krıkthu kar,bında lal 'c ha) raıı . blıııı~J:ır ve lıu ııdis ·)ark ııı,"rnlızarıııdaıı kLilliyctli ,;pari~ etmekte 
Meııılekctimixin ve crnebileriıı en kibar 7.cvatı Hasan Kolonyası i,timal etmekte olup daima ve d.ıima sahibini tebrik etml'ktı-dirler. 1 lastalara ha\ at ı c ~ıf;ı 'erır. Ha~·gııılık, sinir, lıeı ccan, ha:; ;ı~rı>ı. çarpıntı /.amanlarıuda bir 1ıa 
ardkaşıdır. fiatlarda müthi~ tenzih\t apılmı~ar. 35, bU, 11 O, 200 kuruşluk şi:elerdc Falllır. Hasan Ecza De orndur. 

Ma~lôlat Mü~üriJetinden: 
Bidayeti 
Nihayeti 

Kıymeti muhammenesi 

ilan 11i-4-930 halta (2) 

ilan 14-:>-930 çarşamba 

Lira kuruş Dosya No. 
30 94 Üsküdarda Hacehasna hatun mahalle-

sinde Tabakhane sokağında ı No.ile mu· 
rakkam 320 arşın terbiinde tabakhane 
arsasının 16 hissede 1 hissesi 

Bidayeti ilan 9-lt-930 hafta (3) 

Nihayeti ilan '/-5-930 çarşamba 
~-~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~-

Kıymeti muhammenesi 
Lira kuruş 
2433 60 

Dosya No. 
Cibalide Üskübi mahallesinde bostan A. 958 
hamamı sokağında 4056 arşın mikta-
rında 5 No. ile murakkam bir kıt'a bos-
tanın tamamı, arsası. 

484 40 Kasımpaşada Nalıncı Hacıhasan ma- M. 279 
hallesinde ve caddesinde muhterik cami 
arsası muhtevi olduğu duvar taşlarile 
beraber tamamı. 

161 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde M. 317 
Bülbüldere caddesinde 53 arşın terbiin-
de Hamza Çeleb: mektebi hocasına meş 
rute hane arsasının tamamı. 

Bidayeti 
Nihayeti 

Kıymeti muhammenesi 

ilan 
ilan 

2- 4-93 J hafta (4) 

30-4•!1:30 çaı şamba 

Lira kuruş Dosya No. 
700 Edirnekapıda Hacımuhiddin mahallesinde 

Sulu kule caddesinde 14-16 cedit ve 16 atik 
No. harap tahtında ahırı müştemil iki oda
dan ibaret kagir hanenin tamamı. 

400 İstinye karyesinde Kürkçübaşı mahallesinde 4'.'4 
Çayır caddesinde kain ve 200 zira arsa üze-

rine mebni tahunda 46 ve ittisalin.'..e 50 nu· 
maralarla murakkam iki dükkanı müştemil 
ve dershane 1 oda ve hela ve küçük bahçeyi 
havi 48 numaralı ahşap mektebin tamamı. 

'\842 Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot o- 14 
teli arkasında 14 harita numaralı ve 538 ziri 
miktarındaki arsanın tamamı. 

800 Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahallesin- 4475 
de Atpazarr caddesine 63 numaralı kargir 
dükkanın tamamı. 

584 Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa ma- 1173 
hallesinde İskele caddesinde 12 numaralı iki 
odayı havi kil.gir dükkanın 120-40 hissesi. 

Baladaki emlaki mahlfile dört hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıyme 
tin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haf
tanın ihale günü saat 14 te kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında mahlfilat kalemine müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Türklyede Yangın sigorta işlerile lerden doğacak davalarda bütün mah

;alışmak üsre kanuni hükümler dei- kemelerde müddei, müddeaaleyh ve 
resinde te&cll edilerek bugün faaliyet üçüncü şahı• ııfatlarile hazır bulun· 
halinde bulunan La Mayhaym sigor- ınak üzre Yani Bayramideıı Efendiyi 
ta Şirketinin Türkiye umumi vekili tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfi· 
haiz olduj!u saıılhiyete binaen bu ke- yet sigorta şirketlerinin teftiş ve mü 
re müracaatla İstanbulda açacağı a- rakabe•i hakkındaki 25 haziran 927 
centalığa tirket namına Yangm si- tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
ı:orta işlerile meşgul olmak ve bu iı- görülmüş olmakla ilan olunur. 
~~~--~--~--~~~----~~~~~~~~~~ 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
. Türkiycde .. Nakliyat Sigo~t~ i91e· ı m~ddeaaleyh ve üçün~~ şahıs sıfat

nle çalıgınak uzre kanuni hükümler Iarile hazır bulunmak uzre Yani Ba
daires"!de teııcil edilerek bugü? faali- yramides Efendiyi tayin eylediğini 
y~t balin~e b~lunan La Kontınantal bildirmiştir. Keyfiyet sigorta Şirket-
Sıgorta &ırketi bu kere milracaatla . . . . 
İatanbulda açacağı acentelığa Şirket l~nrun teft.ış ve murak~"':"' hakkında 
namına Nakliyat Sigorta işlerile meş ki 25 Hazıran 927 tarihlı kanunun 
gul olmak ve bu işlerden doğacak da hükümlerine muvafık görillmüş ol· 
valarda bütün mahkemelerde müddei makla ilan olunur. 

Pertevniyal Vakfı Akaratından: 
Köprü Başında VaHde Ham deru nüdür. Kiralamak istiyenlerin yevmi 

nunda 10 No. mağazaya tekrar yirmi mezkurda saat on beşe kadar İsten
gün müddetle aleni müzayedeye ko- bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni
nulmuştur. Müzayede günü Mayıs yal Vakfı idaresine veya idare encü
ayırun yirmi sekizinci Çarşamba gü· menine müracaat etmeleri. 

Adet 
1 l 

1 
1 

16 

7 

13 

lstan~ul it~alat ıoınrü~ün~eu: 
Çuval 

" 
Sandık 

.. .. 

.. 

.. 
Fıçı 

Sanayide müstamel iç yağı 
Tıbbi Ot 

Çay 
Vazelin 
Şeker 

Zeytin yalı! 

Kııhve 

gayri saf 

1'.i87 kilo K Z H !\!arka 

120 ,, ,, " " 6 ,, t't t4 ., 
874 .. A Ti I B J ., 
819 ,, L M S ,, 

15 .. 

1 1 /2 ,, 
2 

" 

" ,, " 
" ,, " 

" 
Ye~il 1.eytin 
Sanayide mü,tam~ı 

soda kostik 2370 ~ .. " .. 
5 ~andık Teneke kutuda çay 200 J D ,, 
1 ., Balık konserYcsi 9 ,, F S P ,, 

Balada muharrer on kelem enanın 3-5-~ -5- 930 tarihinden 
itibaren bcanbul ithal:\t gumrui(Li <atı~ kombı onunda bil miızayede 
ihaleyi kat'yfSinin icare edileccgi ilan olunur· 

lstaııl>ul Sılıhat ve içtimai mua
venet ıııiidiirliiğiiııden: 

dana, Erzurm ve Malatya doğum 'e çocuk bakım evlerine 
alınacak malzeme ve eczayı tıbbiye münakasaya konulmuştur. 26 

Mayıs Pa1.artesi gtini.ı saat ıı~te ihale edileceğinden talip olanların 
şeraiti görmek •JZre ~imdiden mtiracaatları i\An olıınur 

İLAN 
Eşyayi cürmiye tasfiye 1 DEFTERDARLIKE1

ILA.NATI 
Satılık 12 hissede :3 hisse ev 

Adalar Mal müdürlüğünden: 

BUYÜK 

TlJI lHE Pli lr~GO~~ 
il misyonu tarafından bilınii 

de satılmakta olduğu mu 
ma ilan olunan Yıldız gaz 
müsteciri Müsyü Maryo 

No 41 Nevzat B. caddesi Meşrutiyet n1ahal
lt."'si Büyükada alt kat 1 oda 3 odun köınür
lük, koridor ı inci kat ınern1er ta~lık, Sarnıç, 
6 oda 1 mahzen 2 inci kat 8 oda ı sofa, 7100 

n1etro bahçe kürgir bahçe duvarı, kuyu, ha- , 
vuz, ınevve fidanları, evin ön tarafı şarka ve 
şiınale ı;azıı· etrafi erbaasında nezaretine hail 
bina yoktur. Alt katı kargir ve diğer katları 
ahşap olmak üzere :m sene mukaddem inşa 
olunnıuştur. Tahnıin edilen kıynıeti iki sene ve 
t :• ksitte verilmek sartile .l7:?:1 liradır: Birinci • 
taksiti ihaleyi ınüteakip alınacaktır Satış ınu-
a nıelesi 8 :i-030 perşen1h~ günü s·• ar 14te Ada 
lar f\laln1üt~ürlüğünde al~ni ınüzayede ve pa-
zarlıkla sat ıacaktır. (R) 

* * * 
SATtLIK EV: Nunıara 21 lnıanı s<ıkağı. 

(~1is sokağının arasında) Hüseyin ağa n1ahal
lesi Beyoğlu: Zenıin kat iki n1ağıı za könıürlük 
ve odunluk hela çanıaşırlık sarnıç elektrik ı 
terkos: birinci kat iki oda h·r kor'dor ikinci 
kat biri orta diğeri büyük iki oda bir küçük 
koridor sokağa nazır balkon üçüncü kat iki 
oda bir koridor, dördüncü kat küçük iki oda 
ve karşısında büyük bir oda hela aydınlık nıa
halli, beşinci kat küçük iki oda ve daraça kü
çük bir çatı dolap mutbahdan ibarettir, l\1a
hive icarı (85) liradır. icra kılınan 111iizavede-

" 
sinde talibi tarafından verilen (8161) lira bec~e! 
nıuvafık görülınediğinden nıüzaycdesi teındi
den icra l<1lınacaktır. ihale bedeli dört senede 
ve dört taksitte verilecektir. Birinci taksit 
peşinen alıııacaktır. Müzayede 7-i'ı-!JJO tarihine 
müsadif çarşanıba günü saat 17 _de Beyoğlu 
malınüdürlüğünde kapalı zarf usul ile yapıla-
caktır. (R) 

' . 
... "' 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Kalitarya kariyesinde ciheti askeriyeden müdevver ahır tınkazı 

olan taş ve tahtaların müzayedesi 19 Mayıs 930 tarihine müsadil 

Pazartesi günü saat on dörtte Bakırköy Mal mtidürlli~ünde yapı

lacakur. 

8, INCİ TERTİP 4, uNCÜ KEŞİDE 
11 MA YIS1930 

Ke~ideler; \7 İlıl.yet, ~ehre
rna11eti, l)efterdarlık, Iş, Zi
raat, ve {)sıı1a nh Baııkaları 
YI urakıpla rı ve haJk lıuzu-

rtında yaı)ılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
1 lt r kesicle(le l:ıkaı1 nun1ara-, . 

lar t<·krar dolaba koıınıaz 

'~ 

• 

Jtk 
me{bur 
'' ;</udioJcopic ,, 
terfihafLL portat!f 
gramoJoh. 

SALON DECCA da her nagmr •htıı 11 
zını •ynırn muhafaza ıtd'tr cAudıoscopu:t
tertibalı, şımdiyt kadar gramofonlara 
•n• olan gayntabıilıği 11al<- edtr 
Drcca pliklerı bır gr11ımofonun kabıh. 
)'t'hni g6ıtcnnC"ti ılıbariyl<', ıaJon Oıtc;· 
caunın bütOn ınr.ııyetlerinı camı bulun 
"'•klrıııdır . En yakın Jaht maj•ıaundaıı 
lccrGk rdinia. 

SALON VECCJ\ 
ıurk.:. ' •l~ . .ı J"ORJ 'f. Ll~ ( )Nrfi 

acentalığı 

Beyoğlu lstiklll caddesi Ağacamii numara 127-129 

• D ~-·-~-· ... -----11 

j t Hanımlar eşy;-·dai~~~ini~-ıl
1 i 

/ / 
/ 1 j ! kat't tasfiyesi hasebile ! 

B U TUN ıi : M~STE~NA SlTI' Bl,UMl;TIR. : 

TU( 
1100C11El-Mım 

110UI r IOUIS 
C~AAO\ l't!~Aı~\ 
Pıı<tı·IOUAMU .. 

HACARl .. l j Hanımefendiler, i 
'I ~ 1 Sizin ve çocuklarınız ~çin yapa~a~ııuz j \ 
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lgdırda 2inci seyyar jandarma 
alayınllan: 

MEYVE toz\I gayet tatlı tabii mo-
leyyın. sekenıı ve tuzauz madeni 

müshildir. Rno'ı; "Frutı Salt" tabii hazmı 
temio •e banalılan avbest tutar. Bas 
ağrısı. bulanı. •C ••yifııtıllle • Url.İ 
mıu:sairdu. 

.,. .... , 
SJllt"-. a .. o .. 
faıaılerila 
dltdl 

fabfib .. 
atlac-tıl ,_,_ 

!binci seyyar jandarma alayının Hazirandan itibaren altı aylık 
ihtiyacı olan 1 iOOOO kilo arpa kapalı zarf 111Ulile 26 Ni11ndan 
itibaren münakasaya çıkarılmı~tır. Muvakkat teminatı 900 lira 
nın mahalli teslimi Jgdır ve mülhakatıdır. 

,\lüruıkasa 16 Mayıs 030 tarihinde vaoılacaktır. 

SaboA "" llitfıa"' "'" • '*'* *'---"'' .......... lırof'lr .. ,, .. ,_ 
aıı.O•u• 8CZANEL&RDE So\TfLIR) 

dan müsadere edilmiş pok 
rolet masa ve san :lalyal 
teferrüatmdan ibaret olan 
mar alat ve edevatına tali 
tarafından verilen fiat dfı 
rülmüş olduğundan yevmii 
zayede 18; 5 930 tarihine 
sadif Pazar gününe bırak 
olmakla mezkur eşyanın i 
sına talip olanların ye 
mezkfırda saat 14 te İs~ 
Adli ye Emanet dairesinde 
zl!' bulunmaları ilan olun 

fabıa ;ı<liyc Mkirnli~indcn: 
t-:rbrıa kaza.ı;ının .'>tıcuklu nıa 

sinden kürkçil o~lu Kirkor 
Ohannc ılijl;cr adı rn11htcdirc 
1 laııı mın :\ik<arlı kürk\·ü ı glu 
ka:ısı \ znif aleyl iı e ikame e 
\ crtı:-it!t ve il:\ın fc:slıi d· ''"' 
dolayı Erb:ıt <ı m•h 
asli) esi hukuk 11;.n1ınd 'l Ct 

erlen ınuhakcnıatı p. 
netil:esindc nıti•ldtı ale 1a \ 

Eı'lıaanın ."ucukiu m~ha ?e 
kürk çil <ı~llt nıütt:\cfJ':ı ( )haııis(; 

setini ııatık olarak rniılga 

mıthkcm i ~ı:riyyesinf.h n y. 1 
laıih \C 8h .;jciJ PUl11Cfü::i-ll ılc 

ıılan ilamın fc sh '- ipta.ile k 
oj!;lu merkum Ohaı ese müddei 
n :ıc ismi di~cri \lül.tediyc l la 
nımın '\ cr.:ıst:tine I.1- ı 0-929 r 
de kabil tcll'yiı olmak üzen· J!l 
karar ve·ı!miş lJıııl m.ı~ıı< 

aleyha A7.r.ifin haler. ikamet 
meçhulİ\ etine md•rıi tcblıl( ı 

mına kalın oiınal.; üzt:rl il:\n o 

lsuınbul 5inci iı:ra dairesin 
Liilcburgaıda >armı;;ıklı çıf 

d:.. ik ·n lı.ılen yt..•rllri lllLÇhtıl '' 

ne:o ,eledi ingipaç "' 
Bela efcndılerc: Fiaı ~irket: ıc 
resmivc müsteniden [<t\ep 
traktiır arabası heddinden " 
ve fsiı \e tımir hetieliııdı:n 
,jra "1Jll .. kuruş kı c,marı ·-.ıı ı 

"'qO,. kuru; borclıı1uzun trs\ i}' 
n1csJne da\·cti mütt.>zaınının t 

t:dilicn ödeınc cınirllri çiftH1<.tC 
n1amanı;r. hasc.:hi'c uıra.rın11.ıl 

cdileıncdigindcı1 ıH.h. mc: t:n1ı 

tııraBannızJ kırk he:~ ~iin nıı 

il;\ncn tebliğin' karır \ ,rı 
Tarihı il4ndan otuz gıinün 

rundan itibart:.n işl~ytcek ı 

gün içinde daireye mürac.ıatla • 
veya tahriren bildirilınniz laı 

itira~ olunına:.t. ve)a borç tc .. ,· 
mezse lı>klarıııızda cebri icra ı 

tna!Um olnıak ve odcınc c 
t<bliği 'trine kaim olmak ü 
olıınur. 

Ticaret işleri u 
müdürlüğünden: 

30 ikinci ıeşrin 9.30 tarihff 
hükümlerine göre Türkiyede 
mak üzre tescil kılınmış olan 
şirkctlarinden Alman tabiiyeti 
ve bir mil yon beşı ilr. bio alo 
oermheli ( Tirı>:artner ( ;ııel 
b.rşeııkhcr ba!ıong) şirketi b 

müracaatla J 1 Ununucnel 
rihiııden Jtibareıı Tiırki\Cde~ 

yetine nihayet vcrdil!;inı 1 
olmakla mezkur ~;rkctlc alil~ 

Junanlann şirkete 'e icahı J 
bul mıntaka" Tirare' .\JudV 
müracaac cylemLlcri ildn ol 1 

13oyacı aranı 
Otomobil l~lerile nıt ;

ruf bir tiı.:atcıhane boya r 
mc tabancasile kullanılac~ 

Juı boyalarda tecrübe 
ve İngilizce koııuşabilC 
boyacı aramaktadır. 'fc 
"Otomobil, rumuzu ı 

Istanbul 17 6 Po,ra ktı! 

resine tahriren gönderil 

1L1 '\ 
Osmanlı Bankasının Gı 

nicAmi ve Beyoğlu devaır• 
Baır<mı oıUnasebetile, Mnı 
Cumartesi, ı 1 Puar 
Pazartesi gu ' 
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hastahanesinden 3~.1 ı,ıik 

lhı-- Tel B. O .. 1~.1< 

Dr.A. KU 
1 

1 
Efreucl vt elit hastalı~ 
teha~sısı Kare.köy bö'' 

' 1 sırasında No. 34 

1 
•••••••••••••••••••••••••••• 

l\ıfA<'ul müdürü s.ı 


