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2 Harici ve so ·r 

3 üncil sa ıi <de 
1- HTıtı. süt v ıl .c ir 11 iç n 

1 a hul ! 

damı t ndl •. 
Oaınr kte bir k ç kçı!ık 
daha •• 

Siyasi terbiye Türk Yunan itilafı teehhuı~ mz t. • edecek gene 
Cemiyet ve devlet haya~ının 

t nzim ve idaresinde en z_ıya~e 
e emmiyetı haiz olan amı~, hı~ 

phes' z vatandaşlann sıyası 
t b yesidir. Devlet hayatının 
b angıc nda ne suretle _tesek
ku' ettigini araştınnaga ~~
tet yo tur. Bu te~ekkul 
~ eliyesine ister cebır ve 

VVet ister rıza ve muvafakat 
hakim 'olmuş bulunsun, bugün 
bi · alakadar eden cihet va!an: 
dasJarın devlet ve idare telakkı 
!eridir. Şüphesiz b~ • tel~ki~~r 
de her mi11etin tarıhı tekamu
liınden müteessir olmuş ve dev
let hayatının tarihi ve milli sey 
~bugünkü zihniyeti husule ge
tırmiştir. 
Eğer bu zihniyet yeni hayat 

11e idare umdelerine uymıyorsa 
onu tadil edecek başlıca çare 
llatandaşların siyasi ter?iye~i: 
d.ır. 1 erbiyenin her nevı gıbı~ 
ı asi terbiye de esaslı olar~k 
tak mekteple temin olıınabı

lir. Fakat içtımaı muhitin de 
rn· h" m bir terbiye sahası o du
tu unutulmamalıdır. Mektep 
bıle nihayet bu muhi.~in 
tes· rı altındadır. Her gun, 
her saat butim itiyat ve ihtiras 
larırnızl~ içinde yaşadı_ğım_ız_ 
muhite uymak mecbunyetını 
duyarız. Devlet hayatına hilkim 
olmasını istediğimiz umdeler, 
bütün kuvvet ve faziletlerile hu 
ll'ıuhit üzerine tesir yapmağa 
başladığı anden itibaren siyasi 
terbiyemiz de başlamış olur. 

Yeni Belediye kanunu, Türk 
llatandaşlarınm siyasi terbiyesi 
noktai nazarından mühim bir 
terakki merhalesi teşkil etmek
tedir. Demokrasi ve Cümhuri
Yet vatandaslara mühim haklar 
ve Vazifeler vermistir. Vatan
daslık hak ve vazifelerinin icap 
1~ın vapmak kola} bır şey de 
ıtıld .. Si a i terbiyenin i'k nı
§ane ı, her vatanrlaşm kendi 
tiyası ınes'uliyetini idart" etme-
6İdir. Bizim cemiyet hayatımız
~a Şa} i olan en m ızir bir itiyat 
C:a keııüı mesuliyt>timizi llUşı.in
l:tıc .sı. ın başkalarıııa mesvliyet 
~ev~in <!imek arzusudur Müs
,et ış gôrnıekten s.:, menfi saha 
~a ka1arak ımrıldaıımak daha 
kolay !s~ ele her halde >;erefli, 
~~ serbest bir vat:rndasa yakışır 
ır hareket değildir. 

Tadil teklifimizi 
ret mi ede 
cekler? 

-· ...... ~-
Yunan hariciye 

encümeninin 
verdi~i karar ne'? 

Mübadil eml8kin 
mahsubunu 

Istanbul mülki teşki
latı tesbit olundu t Si.yas: terbiye vat.an.Jaşlara 

1eva~ tdilmiş olan hak ve vazi-
e~erın husnü suretle icrasım te ( 
·nl!denenbüy[\kbir vasıta- Yt~ı1 i te .... kilatta Jstanhul () ~aza 
ır r k • A b" 1 'S 

8. · a at sıyası ter ıye ya nı;ı 0 '..) } • J I 
b~r;ı~ihaklarmverilmesi!eka- ye ..C,:J tlH 11revt~ HVl'I ( 1. .. ·z 1 ıstihsal bir şey değildir. • • • 
e <iten siyasi sahada hakların Vilayetle Emanetin teyhidi İ 
11 n .kıymetlisi, en ve!Ut olanı üzerine tatbik edil cek Is tan 1 
trı~en değil, alınan haktır. Oto bul yeni teşkilatı mülkiye ka
~tık ve gayrişuuri bir surette nununa esas olac~~ rapor. bir 
er hangi bir intih:ıp sandığı- haftaya kadar Dahılıye Vekale

n!n başına giden bir vatandaşın tine gönderilecektir. 
~~aye~ bir rakam kıymeti ola- Yeni teşkilat mucibince İs
ltı ~'. Bır vata?da r.eyinin_h'.1ki- tanbulda dokuz ~aza ~e y_i_rmi 
Vat ır kıyme~ı olabılmek ıçın o üç tam teşekküllu nahiye vucu
!lij ~.ndaşıı: dımaıpnın serbestçe de getiriliecektir. 

Komünistler 
---... ....... -

lzmirde kimlerte\Tkif 
d'ld'"l e ı ı. .. 
-

İstanbul'da da bazı 
yerlere be a -

nameler gönderildi .. 

Zekai B. dün 
Parise gitti ŞUnmesı dilinın dü~ünüleni . . , · h · 8Ctbestre söylemesı· _,._ Yem te ılatm hır de an-

._ ~ ve "ıger va 1 k 1 v·1· 1 
"'ndaşların da düşün"! tası yapıma ta o up 1 ayet- iki ay sonra stan-,;, u en ve kil 1 k . h 
""Jllenen şeylere tahammiıl et- t~ t«:~ . o unan. oını.s~on a- b 1 1 C k 
ıı:eleri lazım gelir. Bu da ancak rı_ta uzerınde .yenı teşkilatı tes- U a ge e e 
~'~asi terbiyenin taammümü ile bıt etmektedır. Türk dayinler vekili Zekai 
1tıınkün ola.ı bir şeydir. Yeni ka:za ve nahiyelerin im Bey dünkü ekspt"e~1 0ııri n ,..,.,_ 

dutları kamilen tesbit olunmuş reket etmıştH. tflll--••11 
ZEK! MESUT tur. Yeni teşkilatta da eski Şeh 

Zekiii Bey Paremaneti hududu olduğu gibi 
1'• (şehir hudud_ u) ünvanı ile hıra- Vali vekili Fazıı 8 riste Düyunu u-•Yıoskova sefirimiz ı· · 

?ti kılmıştır. Bu hudut kanunen kayıtlarına muvafık bir surette mumiye mec ıs 
'l' OSKOVA, 13 (A. A.) - tesbit edilmiş. olduğu cihetle yapılmıştır. . içtimalarında 
"Ut!tiye sefiri Hüseyin Ragıp · · d h b 1 l 
<ıe., d değiştirilmesi ıcap e erse baş- Maliye şubeleri ş.imdiki vazi azır u unara ,.,,,J ün Moskovaya avdet et- ı·· d borrlar m ele "'"Ş ka kanuna uzum var ır. yetlcmide pek ufak bir tadilat- " es ııı ve Hariciye komiserliği si hakkında ha 
ti Urnessillerile Türkiye sefare- Vilayet dahilinde teşkil olu- la kalmaktadır. millerin müme 
b~rnemurlarr tarafından karşı- nacak 23 tam teşekküllü ~hi- Yeni kaza ve nahiyeler şun- sillerile görüşe-
"''rnıştır. ye halkın işlerini görmek ıçin !ardır: cektir. . , . 

;~"....,"""""""-!'lıılllııııiııı--...-• çok müfit olaca~tı~. . Fatih kazası nahiyeleri: E- Zekai Bey, Dayınıer "<kili 

tie.,, ziyaret hem Tam teşokkullu .. n~hıyede, yip, Fener, Karagümrük, Şeh- iki ay sonra hü- Zekai B•y 

ticaret! merkezde bulunan hukwnet teş remini, Samatya. kfunetle yeniden temas için şeh-
Her Türk kitatmın .bütün müesseseleri Sultanahmet kazası nahiye- rimize gelecektir. 

tni A m·evcut __ olacaktır .. Bunlar daz~ "/eri: Beyazıt, Kumkapı, Emi- •• •. • ••••••• • •••·-·--·-
NKARAYI prınelil bıta. nufus, sulh mahkemelen nönü, Küçükpazar. Beylerbeyi, Kısıklı, . 

Onun için belediye, tapu, maliye gibi mü Bakırköy kazası nahiyesi Beykoz kazası nahiyeleri: 

Hey'eti Vekile 
-·-

İktısadi programın 
tetkikine başlandı 

Ytni ja,,or. sefıri M Yoşıd 

Yeni Japon sefiri 
dfiu geldi 

Yeni Japon sefiri M. Y oşida 
dün Stella Ditalya vapurile 
şehrimize gelmiştir. 

Perapalas oteline inen sefir 
cenapları bir muharririmize de
miştir ki: 

- İki üç güne kadar Ankara 
ya giderek itimatnamemi Reisi 
cümhur Hazretlerine takdim e
deceğim. Bundan evvel hüku
metimin İsviçre sefiri bulunu
yordum. Ankarada bir kaç gün 
kaldıktan sonra tekrar İstanbu
la geleceğim. 

20 nı"san 1930 esseselerdir. Bu suretle halk u Yeşilköy, Mahmut Bey. Anadolu hisarı. Beyoğlu kaza-
! k 1 d d Çok eski olan Türk - Japon M 1 zak o an mer eze ge me en A alar kazası nahiyeleri He- sı nahiyeleri, Pangaltı, Kasmı-

Sahık birlik reısı ı ezine Muhiddin 
Hanımın beyanatı 

En meraklı sözlü sinema filmini 
seyretmek ister misiniz'" 

Yarından itibaren gazetemizde 

l'azan : 
Auguste Bailly 

R 
tefrikasını okuyunuz1 

Nakleden: 
Kamran Şerif 

i li Sanayi Nilmune kendi muhitlerinde devaire mü .ybeij, B"urgaz, . paşa, Hasköy, Galata. Beşik- dostluğunu daha ~i~·ade takvi-
Sergisini raca~_tıa .. işl~_rini çabuk görmüş Kadiköy kazası .. nahiyeleri: t~ ve Rumelihisa~. kazası na- Y.eye.çalışacagı~ ıçın. çok.~e- ı 

Ziyaret - eti ve gordurmuş olacaktır. Kızıltoprak, Erenkoy, hıyeleri Arnavut koy, Sarıyer- rın bır memnunıyet hıssedıyo-
-.....,....,.;_,,_..;,..-,...;;;_; __ J Yeni teşkilat tapu ve maliye Üskiitlar karısı n:ıhi eleri: dir · 

u 

e 
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f Jtalya sefiri itimatname
takdim etti • • 

sını 1 1 
~ -

lapang•da 

Kıratın oazlge 
ti ııe olacak? 

laglltertlfle 

Bahri 
konferans 

1 : \ r • 11 t il Cll l sefirin ııutku ile Gazi Hz. ı (., Eğlence ve istihlak vergisinin 
1 11in ce· rapları 

ANKARA, 12 A.A. - Reisi
'1.mhur hazretleri bugün Çanka j 

1 • daki köşklerinde yeni İtalya ' 

ı 
yük elçisi baron Aloizi cenap 1

1 

rma mutat merasimle kabul 
•yunnuşlardır. Sefir cenapları 
matnamesini takdim ederek 
ide ki nutku söylemiştir: 
"- Reisicümhur hazretleri, 
>.1fahham hükümdarnn haşmet 
kıra! hazretlerinin beni zatt 

vletleri nezdinde fevkalade 
lı· urahhas ve büyük elçi sıfatile 

iYin buyurdıklannı bildiren 
ektuplan ve ayni zamanda 
lefimin veda mektubunu tak
ın ile kcsbişeref eylerim. Bir 
raftan iki memeleketin teced 

.t 1 it ve terakkisinden ilham a
' n, diğer taraftan onları teyeın 

1 i ünen bille§tiren dostluk bağla 
·j1, l ı tabii inkişafına istinaden bu 
·~ · ~ksek vazifeyi ifa etmek husu 

\ ~nda bana büyük hir şeref te-

l ~ '· ttüp ediyor. Filhakika italyan 

1
, ~ illeti bütün vatandaşlarının in 
·'bat, say ve hergünkii gayret-

. ı ri sayesinde şimdikı mevkiine 
f 1 ·şebilmi olduğımdan rr>illeti
r 1 j izin içtimai ve iktL<;adi hayatı 

' n butün tezahurlarJ1a vam1a
~ l ve bu suretle kuvvetli bir is

lf 3 fcb. l ve terakki amili viıcuda 
fi : hirıneğe muvaffak olduğunuz 
'!' · tri inkişafa mütevayit ahengin 

1 
" zatı devletlerinizin ve mü-

'. 
1 

• evver hükumetinizin ayni 7.a
' lrli himmetlerini en bi!yiil-. dos 

. ukla takip etmekte ve bu hiın 
' ı letlere bütün muhabbetini ter· 

ı 1 ı· k etmektedir. Bu suretle arala 
ı • ' ndaki rabıtalar efkii.ri u:numi

:lerinin itimadı ile kuvv~tle
.:n ve Avrupada hasscten şarki I' ,kdenizde sulh zammı olan bu 
''stluk misakma istinat eyle

·~1ıek suretile memleketlerimiz 
~ :i şefin emin idaresi altında 
ı ıanen kuvvetli ve bu kuvvetten 

1:r istifadeyi istihsal io;in lazım 
flen vesaite malik bulunuvor
tr. Bu tam itiliif İtalya-Türki
e arasındaki münasebetlerin i
iliği için en mes'ut neticeler 
:rmeğe amadedir. Kuv1etle Ü· 
ıi t ettiğim gibi zatı devletleri 
e hükiimetimiz bana kıymetli 
j ıuzaheretlerini bahdedecek o
ırlarsa elimden gelen bütün 

luvvet ve kudreti bu 'rüksek va 
·~ fenin ifasına h3.sr~deceğiın. 
!İ u kıymetli muzahereti şimdi-
.en diler ve zatı devletlerinin 

ı' ıadcti ve Türkiye cümhuriye-
1 nin refahı hususundaki en sa

, ıimi temennilerimin kabulünü 
ı ;tirham ederim." 

Reisicümhur Hazretleri bil
ıukabele atideki utku irat bu

. urmuşlardır: 

1 
Fran•ada 

J Nüfus azalıyor 
r İ Paristen yazılryor: - Fransa 

, ükümett tarafından neşredilen 
.ir istatistike göre 929 senesin
e Fransada nüfus hareketi hak 
ıındaki tetkikat iyi bir netice 
ermiştir. 

9!8 senesine göre Fransada 
j , ec;en sene dalla az doğum ol-

· u , ölenlerin mikdan da ıiaha 
rtmıştır. Bu istatistike göre 
~ransada 90 departemcnt dahi
ındeki nüfus hadiseleri şunlar-
ır: 

928 
J9,014 

• 18,822 
45,315 
l9,l 74 
-s.ııo 

929 
333,441 
019,353 
728,540 
027,812 
741,104 

Evlenenenler 
Boşananlar 
Doğanlar 
Ölü doğanlar 
Ölenler 

' 
l ' Bütçe müzakereıi 

PARİS, 12 A.A. -Ayan mec 
isinden iade olunan bütçenin 

ı neb'usan meclisinde müzakere-

Yeni sefir Baron Afolzl 

"-Büyük Elçi hazretleri; 
haşmetlu İtalya kıralı hazretle 
rinin Zatı devletlerini nezdime 
fevkalade murahhas ve Büyük 
elçi tayin buyurduklarını bildi
ren mektuplarını memnuniyetle 
aldım. Selefinizin veda mektu
bunu da alıyorum. İtalyan mil
letinin kuvvetli bir nizam ve mü 
temadi bir say ve gayretle ihra- 1 

za muvaffak olduğu mevki Türk 
milleti tarafından mı..habetle gö 
riilmektedir. Türk milletinin te 
rakki ve inki afına karşı İtalya 
milletinin bildirdiğiniz dostane 
aliikasından pek mütehassıs ol
dum. Milletlerin itimat edebile 
cekleri itiladlar ancak karşılık 
lı menfaatleri tam biliş ve anla
yışla bağlıyanlardır. Türk-İta
lyan misakında bu şart vardır. 
Bu alıitname ayni zamanda iki 
devletin dürüst ve samimi siva
setlerinden ve sulh mefkUrcsine 
karsı besledikleri kuvve~li aliika 
dan döğmuştur. Bu sebeple c, 

hem Akdeniz havzasında ve 
hemde bütün Avrupada mühim 
bir sulh ve müsalemet amilidır. 

Türkiye ile İtalya arasında
ki dostluk münasebetlerinin her 
iki tarafın göriiş ve anlayış bir 
liği ile mes'ut neticeler vermesi 
tabiidir. Bu gaye icin calismanız 
da ve yüksek vazifeni~in 'ifasın-} 
da benim ve cümhuriyet hüki\
metinin yardnnlarından emin o
labilirsiniz. 

Size bu yolda muvaffakivet
ler dilerim.Haşmetli İtalya'° kı
ralı Hazretlerinin saadetlerini 
ve İtalyan devletinin refahını 
temenni ederim". 

Kabul merasiminde sefir ce
naplarına Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Bey refakat etmiştir. 

lnhisarlarda 
Likör fabrikasının 

kaldı 
ihalesi 

Müskisar inhisar idaresinin 
yaptıracağı yeni likör fabrikası
nın ihalesi geri kalmıştır. 

Aldığımız malfımata göre bu 
teehhür taliplerden bir kısmı
nın kifayeti fe"nni yelerini göste
rir vesikaları olmamasından.bir 
kısmının da bu vesikalarının tas 
~ buluınnasmdan ileri gel
mıştır. 

İdare inşaatı tekrar münaka 
saya koymuştur; mayısın beşin 
de ihalesi yapılacaktır. 

Gelen başmüdürler 

Gaziaymtap başmüdürii İbra 
him, Diyarbekir merkez müdü
rü Mümtaz Beyler yeni sene fa
aliyeti hakkında Müskirat mü
düriyeti umumiyesine izahat 
vermek üzre şehrimize gelmiş
lerdir. 

1 ci esnasında M. Blum, hükümet ıeıeıeı•••ı•ı•••••••••ı•• .. 
ı en Londra itilaflarının gelecek 
• ı:ıfta müzakeresine muvafakat 
· ~tme ini istemistir. M. Tardieu 

erd:gi cevapta henüz akit ve 

çe katiyet kesbetmiyeceğini te
min etmiş ve M. Blumu bir ay 
d.aha sarbetmeğe davet eylemiş 
tır. 

Yaz saati · n~a edilmemiş olan bu itilaf-
1<1rın onların müzakeresinde ha 

1 
ır b lunan nazırın gaybubetin- PARİS, 12 ~.A. - .. Yaz saati 

· ·e rr.:Jzakeresine imkan olmadı-1 ı;:rans~da ~ugn'lden ıtJbaren tat 
mı töylemiştir. M. Tardi j bık edılmege ha lanmıştır. İngil 

. . • . • eu, terede Y lrm salıah saat ikide 
u ıtılaflann ıneb usan ve ayan haslıyacaktır B""t"" ı b' . • . j · · u un saat er ı r 

nıeclıslennce tasdık edilmedik- saat ileri alıı=·~tır 

Şlmtltlllı teltllke 
yoktur .• 

BARCELONE, 1.:s A. A. -
Krrala karşı sui kasıt teşebbü
sünde bulunmakla ittiham edile 
rek bir müddet evvel hapse kon 
muş ve ahiren affedilmiş olan 
Katalonyalı 7 kişiden dördü 
Madritten buraya gelmişlerdir. 

İstasyonda bekleyen 40 bin 
kadar nümayişçi "mazlum Ka
talonya" için hürriyet isteriz 

-diye haykırışarak gelenleri istik 
bal etmişlerdir. Hiç bir hadise 
olmamıştır. 

Diktatörlük kanunu 

Y•lnız komltel"r 
çalışıyor 

LONDRA, 12 A.A. - Neş
redilen bir tebliğde birinci ko
mitenin hala muallak bulunan 
bazı meseleleri tetkik etmek üz
re toplandığı bildiriliyor. Komi 
te, hattı harp gemileri hakkın
daki meselelerle uğraşan müte
hassıslar komitesinin dördüncü 
raporunu ittifakla kabul etmiş
tir. Alakadar üç devlet torpito 
muhripleri sınıfına ait tarif ve 
mümeyyiz vasıflar hakkında uz 
!aşmışlardır. Bundan başka mü
tehassıslar komitesi tarafından 
kaleme alınan itiliif suretlerinin 

tadil edilmiş şekli nedir? 
Kanunun tadilinden sonra aldığı şekli 

neşrediyoruz.~ madde madde 
~~susi eğ~ence v.e istihlak pılmaz ve ~u su.retle yıhakkuk':' te-1 10 uncıı madde - Pu'~:ı:z hil~t ve

vergısı Meclıste mi:.ı:akere e- ahhur eden vergılere ıtıraz komısyo- ren veya duhulıye ı ~ gırı!mesı mu· 
dilmek .. ed · nu kararının tebliği tarihinden itiba- tat olduğu halde bilet kullanmıyae 

.. uzr ~· : . 
1 
ren on beş gün geçmeyin« % 15 ve y~hut pulları b:.ı kanunun tarif; 

.~~tçe En~umenının kabul 1 zam olunamaz. veçhıle yapıstırmamc olan müesses< 
ettıgı so~ şekıl aynen şu_d~:. 8 ind madde_ Mali yılın girmesin !erden işbu . biletlere ait ve~gide~ 

1- Eglence ve hususı ıstıh-I den sonra ticaretlerini veya müesse- başka bırıncı .defa,ında 150. !ıra vı 
liik vergisine tabi olan ticaret 1 selerini terkedenler keyfiyeti mahaJii tekerrur~ hahnde keza vergıdcn ba' 

.. nı·n t· h kkuk ı - h · ka 300 !ıra ceza alınır. haneler ve muesseseler şımlar- . a a memur uguna ta rıren 
1 I inci m•dde - Birinci maddenit 

MADRİT, 13 A. A. _Baro yerine kaim olacak bazı tesviye 
azası 1928 tarihli ceza kanunu- suretleri bir taknn tadiliit ile ka 
nun ilgası talebini ır.utazammm bul edilmiştir. 

d ihbar ettikleri ve bu ihbar tchkikat-
ır: ,. la sabit olduğu takdirde ihbarı takip 

A: Bar, umumhaneler. eden taksitten itibaren vergileri ter 
B: Dans yerleri, alkollü içk: kin edilir. Mali yılın girmesinden 

kullanılan çalgılı yerler. sonra ye':'iden işe baslıyanlar ve ya-

e fikrasmda yazılı tren ve vapurlar· 
daki bufelerin vergisi bunların sarfi. 
yatım kayda mahsus ve tahakkuk mt 
murluğundan tasdikli defterler üze
rinden hesap ve aylık olarak istifa o
lunur, bu vergilerin maliye vekaleti· 
nin muvafakatile lıir merkezde tev· 
hit ve itası caizdir. tahakkuk edece!< 
vergiler taallük cttigi ayı takip eden 
ayın on beşinci günü akşam\lla kadaı 
mal sandıklarına teslim olunur, be 
müddet zarfında teslimat olmazsa 
vergi kumpanyalardan yüzde on be~ 
zamla tahsil edilir, istih!akatı tasdik
li deftere günü gününe kaydetmiy~ 
!er ve yahut hakikat hilafı veya nok 
san kaydedenler t.~<:kında tahakkuk 
ettirilecek noknn vergi üç misil o· 
!arak tahsil olunur. 

takriri ittifakla kabul etmiştir. Deretnotlar hakkında husule C B' h h lk 1 hut vergı nısbctinin tepdilini mucio 
.. . : ~ra ane, mey ane, a o - surette ticarethane veya müessesel;

lu ıçki kullanılanlardan lokan- rini deği~tirenler keyfiyeti nihayet 
ta, büfe, pastahane ve müma- on beş gün içinde tahakkuk memurlu 
sili yerler ile alkolsüz içki kul ğuna ta.hriren ihbara mecburdurlar, 
tanılan çalgılı yerler (grama- bu .t•kdırde. tahakkuk memuru ihbar 

[Bu ceza kanunu diktatör gelen itilafın tatbiki hakkrnda
Primo dö Rivera zamanında ya ki. la.yiha müttefikan. ka?ul e.d~I 
pılan ağır bir kanundur.] mışttr. Tayyare gemılen tabın-

ı d İ nin sarih bir surette tarifi için 
span~a. a n~ oluyı:;.be? 

1 
s~ 

1 

teşkil olunan hususi komite tara 
pany~a atr a man a r en fından kaleme alman rapor bazı 

mühim tadilat ile ve müttefikan 

tarihındcn ıtıbaren yedi gün içinde 

Kıra/ Alfon.<o 

vakit vakit hulasa etmek laznn 
geliyor. İspanyada diktatör ida 
resi kalktıktan sonra iş başına 
gelen ceneral Berenguer hüku
meti tabii hale - yani millet 
meclisinin açılması, matbuata 
hürriyet verilmesi ve eski idare 
zamanında koıunuş olan daha 
bir taknn kaytlann kaldırılması 
gibi- avdet için yapılması icap 
eden şeyleri yapacaktı. Fakat 
gelen haberlerden anlaşılıyor ki 
millet meclisinin-Cortes-acıl 
ması için yeniden intihabat ya
pılması laznngeliyor. Fakat bu 
nun için yeni bir intihap kanunu 
yapılacaktır. Yeni in~h:ıbat an
cak sene nihayetine doğnı yapı
labilecektir. Berenguer hükfune 
ti henüz hali tabiiyi iade edeme 
miştir. Bu cihetle İspanyada, 
siyasi hareketlerin başında bu
lunan münevver tabaka bu hü
kumetten memnun göriinmü
yor. 

İspanyada son zamanlarda 
mevcudiyeti mevzu bahsolan 
bir şey de kıralın tahtıdır. Kı
ra! Alfonso şimdiye kadar tah
tını ve hayatını bir çok tehlike
lerden kurtarabilmiştir. Son a
ylarda müteveffa Prime dö Ri
veranın diktatörlüğü bittikten 
sonra kıra!ın vaziyeti gene ha
raretle münakaşa zemini oldu. 
Lakin öyle anlaşılıyor ki,İspan 
yada hiç Glmazsa şimdilik hü
kümdarlığın tebeddüle oğrama 
sına ihtimal verilmemek!edir. 

İspanyada yeni hükumeti 
müşkilata koyan en mühim ke
yfiyet ma11 vaziyettir. Geçenler 
de yeni bi.itçeye dair verilen ma 
IUmattan bütcedeki acıiYın bü-. , " 
yük olduğu anlaşılıyordu. Bu a-
çık tasarrufla doldurulmak iste 
niyor. Hulasa İspanyada henüz 
tabii vaziyet iade edilmiş değil 
dir. İntikal devresi uzun sürü-
yor 

fon, radyo çalgı sayılmaz). vergiyi tarh ve mükellefe tebliğ eder 

kabul edilmiştir. 

Fransız teklifleri 

D: Tiyatro, sinema sirklerle bu suretle tarh olunan vergi mü!ı:el
dühuliye ile girilen v~ icerisin- ı_efi~ iş.: .baş~d~ğı veya ticaretini de
d k I ' .. gıştırdıgı tcrılıın tcsaduf ettiği tak

e . onsomasyoı; 0 mıyan m~- sitten itibaren tahsil olunur, senelik 
masıh oyun Vf! eglence yerlerı. verginin azalmasını mucip tebeddül 

PARİS, 13 A. A. _ Matin E: Tren ve vapurlanlaki bü- !er dolayısile tadilen tarh olunan ver-
gazetesi M. Briand'ın Londrada feler. gi muteakip taksitten itibaren tah-

.. d'" - .. · b h · · d 2 _ A - d l · h _ 5~ olu.nur, işe basladığını veya vergi 
gor ugu ışten a settığı sıra a .. şagı ayazı 1 t'.caret a nısbetını tezyit edecek tebeddülü ih-

12 inci madde - bu kanunda yarıl: 
vergi ve cezalar tahsili emval kanu~ 
nu mucibince tahsil edilir. mumaileyhin M. Mac Donald'a r.e ve muesseseler verg .den mu- har etmiyenlerden i~e başlanılan t•-

muhtelif tekliflerde bulunduğu- aftrr: rih il• haber alınan tarih arasında 
nu fakat bunlardan hiçbirinin A: Dans dersanesi olduf.u geçen müddete ait vergi iki misil o-

13 üncü madde - Eğlence ve hu· 
sui iı;tihlak vergisine ~it 13 §ubat 
1926 tarih ve 737 numaralı kanun il< 
9 haziran 1926 tarih ve 924 numaralı 
kanunun eğlence v~ hususi istih· 
lik vergisine ait kismi ve 25 haziran 
1927 tarih ve 1167 numaralı kanun 
mülgadır. 

ingiliz Başvekili tarafından ka- hükumetçe tasdik edilen ve i- !arak tahsil olunur, bu madde muci-
b 

hince tadilen tarh olunan vergiler i
ul edilmemiş olduğunu kayit çin~e konsomasyon olmıyan çinde mukellrfin altıncı madde muci-

ve bu teklifleri şu suretle hula- yer .er. hince itiraza hakkı vardır. 
sa ediyor: B :Maliye ve Maarif Vekalet- 9 unru madde - Birinci maddenin 

1 - Paris misakını tamamlı- !erince terbiyevi hizmetleri d fikrasında yazılı yerlerin verğileri 
duhuliye bil•tlerinc matbu damga 

yacak bir madde tanzimi, kabul edilen tiyatro, konser vazı ve m•tbu damga vazı kabil ol- 14 üncü madde - Bu kanun 1 ha 
2 -Akdeniz hakkında bir mi ve ço~uk sinemahrr miyan yerlerde bulilsaki suretile a- ziran 1930 tarihinden muteberdir. 

k ak ' B · k 1 ·ı · 1 C · Menafı'ı· umum· h" lınır bil,...tler müteselsil numara takı'p sa tı. u mısa ngı tere ı- . · . ıyeye a-d 1 eden defter d halinde olmak ve mües 
c;in askeri hiç bir mes'uliyeti ta ım cemıyet er tarafından ter- sesenin ismini ve bilet bedelini muh-

15 inci madde - bu kanunun hü
kümlerini icraya maliye vekili me· 
murdur. 

zammun etmiyecek, haea İngil- tip olunacak balo ve müs:ıme- tevi ~uıuı;mak lazımdır. Bu pullar bi 
terenin Ali:deniz filosunda his- reler. Ictlerın kismcn aslına ve kismen dip 
solunur derecede bir tasarnıf :; - Verginin matrahı birinci koçanına tesadüf edecek surette ya-

Muvakkat madde - 1930 sene
si vergilerine ait tarih ve tahakkuk 
muameleleri bu kanunun nesri tarihir 
den itibaren icra edilir. temin edecektir. ı::ıaddenin A. B. C. fıkralarında pıştrrılır. 

3 -M. Mac Donald'ın 1924 yazılı yerler için gayrı safi v.ı- ----------------------

te teklif ve tavsiye ettii'i rırntrı- ridattır. Sayım vergisi artmıyor .. kola uygun ve Avrupa milletle- Bu gayrı safi varidat A fık-

ı 
rine ait bir miıtekabil teminat rası: 1326 tarihli müsakkafat 
itilafı akti. kanunımım cari olan yerlerde 

4 - Akvam Cemiyeti misakı müsakkafat vergisin·: matrah 
nın 16 ıncı maddesinin bu vesi- olan kıymetierin müsakkafat 
katla, harp zuhuruna mani ol- kanununım 15 inci madesi muci 
mıyacak şekilde mevcut olan bincc bulunacak olan varidat C. 
noksanları ikmal edecek ve si- fıkrası, binde 65 nisbetinde ver
lahlı bir ihtiliifı imkan haricin- giye tabi arazide, yı,ızılı kıy
de bırakacak bir tarzda tefsiri. metlerin 8 misline iblağından 

sonra B. fıkrasına tevfikan he-Matin gaze~esi makalesine su 
suretle nihayet vermektedir: , 

Bu mesele hakkında müzake 
re Cenevre kürsüsüne intikal et
tiği vakit M. Mac Donaldın mes 
lektaşları İngiliz Başvekilinin 
sulhperverliğini istedikleri ka
dar methedebilirler. M. Mac 
Donaldın bundan ziyadesile 
memnun kalacağında zerre ka
dar şüphe edilemez. 

•••••• 1 

.A.lmnngada 

Kabin~nin vaziyeti 
BERLİN, 12 A. A. - Rei

chstag meclisi maliye ve ziraat 
liiyihalannm ayni zamanda ta
biki hakkındaki projeyi 206 mu 
hali f ve bir müstenkif reye kar
şı 2 l 7 rey ile kabul etmiştir. 

[Bu telgraftan Almanyadaki 
yeni kabinenin mevkiini takviye 
ettiği anlaşılıyor. Brüning kab\ 
nesi başlıca mali ve zirai vaziyet 
teki müşkilatla karşılaşıyor. 
Meclis~e hükiimetin hazırladığı 
mali ve zirai layihaların tastiki 
için verilen reyler muhalif reyle 
re karşı pek azdır. Bununla be
raber kabine icabında meclisi 
feshetmek kararını cebinde ta
şıdığı için yeni bir buhrana ma
hal kalmamak için Reichstag 
kendisine getirilen layihaları ka 
bul mecburiyetinde bulunuyor. 
Bu suretle en mühim kanunlar 
çıkarılmış olacaktır.] 

Seyriaefaine yardnn 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Seyrisefain idaresine elli bin li
ralık muavenet yapılmasına ve 
Dariilfünun bütcesinde 1500 li
ralık münakale yapılması hak
kında iki layiha 11.fecl;~e ST-lıiL 

sap edilecek varidattır. 
Birinci madde D. fıkrasında 

yazılı yerler için di.ihuliyeye 
ait vergi matru.hı, bilet ve is 
tihlak bedelleridir . 

4 - Verginin birinci madde
sinin A fıkrasında yazılı yerler 
1çin 3 iincü madde mucibince 
bulunacak gayrı safi varidatın 
yüzde yüzü, B. fıkrasında sayılı 
yerler için yüzde 75 i, C. fık
rasında yazılı yerler için yüzde 
50 si, D. fıkrasında yazılı yerler 
için dühuıiye ve istihlak bedel
lerinin yüzde 10 udur. 

5 inci Madde - Verginin nisbeti 
birinci maddenin (•) fikra1111da ya
zılı yerler için üçüncü madde muci
bince bulunacak gayri ııafi varidatın 
yüz~~ y~ü (b) likrasında aayili yer 
!er ıçın yuzde yetınit beti ( c) fıkra 
Bfnda yazılı yerler için yüzde ellisi ve 
(d) fıkrasında yazılı yerler için de 
dühuliye ve istihlak bedellerinin yür
de onudur. 

6 inci madde - Birinci maddenin 
(a, b, c,) fıkralarında yazılr yerler 
için her yılın v_ergisi o mah yıla te
kaddum eden nısan ayının onbeşinde 
mukellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur mukeIJefin tebliğ tarihinden iti
baren on beş gün içinde tahriren iti
r~z hakkı vardır, itiraz vukuunda key 
fıyet mahallinin en büyük mal me
ıı;urunun ri~aseti altında idare heye
tınden ve tıcaret odasından ticaret 
odaaı olmayan yerlerde belediyeler
den muntehap birer azadan mürek
kep itiraz komisyonunda tetkik ve 
en çok on bet gün içinde intac ve 
mukellefe tebliğ olunur. İtiraz komi
syonunun kararları katidir. 

7 inci madde - Altmcı madde dai
resinde tahakkuk eden vergi 1 hui
ı an, 1 eylül, 1 kanunuevvel, 1 mart 
tarihlerinde olmak üzre dört müsavi 
taksitte tahsil olunur. Taksitlerini 
taksitin isabet ettiti ayın on beılnci 
günü akşamına kadar vermiyenler
den vergi yüzde on beı zamla tahıil 
olunur, vergiye mükellefin itirazı ha 
!inde itiraz komisyonunca karar it
tihaz ve mükellefe! tehlit edilmedik
çe •ak.U• buH\I etsa -lahi •ahsilit va. 

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

llila~is oı~uıı d~ diğerleri gihi 
teı1zı1 edılıı1esı 111uhtcıneldi r 

ANKARA, 13 (Telefonla)
Sayım vergisinin tezyidi hak
kında çıkarılan bazı şayialar 
külliyen esassızdır. Alakadar 
mahafil bilakis mali kanunla
rın ıslahı tasavvuru meyanın
da sayrm vergisinin de kazanç 
ve intikal haklarının olduğu 
gibi tenzil edileceği söyleıunek 

tedir. Maliye müfettişleri kon 
gresinde esasları takarrür eden 
kazanç vergisi tadilatı projesi 
Maliye varidat umum müdürü
ne verildi. Bu layiha ile bera-
her yeni harcirah ve müzayede 
ve münakasa ·layihaları da bl1 

sene Meclise verilecektir. 

Sanayi Bankası U. müdürü Mübadele murahhaslarımı-
ANKARA, 13 (Telefon) - zın içtimaı 
Sanayi ve Maadin Bankası Muhtelit mübadele komis-

U. müdürü İstanbula döndü. yonundaki heyeti murahhasa-
Beyanatında: ı mız dün bir içtima akdederek 

"- Heyeti umumiyeyi yap- geç vakte kadar tetkikat ve 
tı.k. B.iliinçola~ımız tasdik etli~- müzakeratta bulunmuştur . 
dı. ~~ kaç gun sonr~ Sanayı Bu hususta k .-.. :niyet mu· 
sergısınde bulunmak uzre tek- hafaza edilmektedir. 
rar geleceğim,, dedi. Yeni itilafname hakkında 

--o- Yıman sefirine son talimat ve· 
Ormanlarımızın işletilmesi rilmek üzre olduğu cihetle ya

ANKARA, 13 (Telefon) - kında tekrar başlanacak olan 
Bazı ormanlarımızi işletmek müzakeratta bulunmak üzre 

üzre müracaatte bulunan İngi- Tevfik Kamil Beyin bu haftıl 
!iz grupu ile devam etmekte o- içinde Ankaraya gitmesi muh
lan temaslar neticelenmiştir. temeldir. 
Tesbit edilen esaslar İktısat ve Cafer Paşanın teşekkürü 
kiline takdim edilmiştir. ANKARA, 13 A.A. - İrak 

--o-- harbiye nazırı Caferülaskerİ· 
Devlet memur naınzetleri Türk topraklarını terketmeı· 

ANKARA, 13 (Telefonla)- den evvel Nuseybinden Harici· 
On sekiz yaşını ikmal edenle- ye vekili Tevfik Rüştü Beye a
rin devlet memuriyetine nam- tideki telgrafı göndermiştir: 
zet olarak alınmaları hakkın- - Sevgili Türkiyeden ayrıl· 
daki layiha tabolunmuştur. mazdan evvel zatı alinize ve Hl 
Yarın tevzi edilecektir. Bu la- tuflerini diriğ buyurrmyan ruft 
yihaya göre memurin kanunun kayi kiramınıza samimi teşek-. 
daki şeraiti haiz olan on sekiz kürlerimi takdim etmekle kesb1 

yaşını ikmal eden her fert, şeref eylerim efendim. 
devlet memuriyetine namzet Ankara istasyonu 
olarak tayin olunabilecektir. ANKARA, 13-Ankara istB 
Askere alındıkları vakit maaş- syonu binası ilı;, mevcut tesisli 
lan kesilecektir. tının tevsii icin nafia vekaleti 

-o-- ile Foks şirketi arasında bir rtıl 
Muhadenet ahitnameıi kavele imza edilmiştir. Şirket 
'ANKARA, 13 (Telefon) _ inşaatı iki senede bitirecektir. 

Hicaz, Neclt ve millhakatı ' • • 11
• • ' 

hiikumetlerlle akdolıman mu- Kumandan Laurene 
hadenet muahedenamesinin ta- Fransanın Hindi Çinideki ba) 
tbiki hakkındaki layiha Mecli- riye erkanından kumandan L" 
1~ geldi. rene ~ehrimize e-elmistir. 



öylerden getlrlllp muayenesiz .satılan sUtler pis midir 
Tevziat 
başlıyor 

Bilgün 60 kişiye 
para verilecek 

Idami talep 
edildi 

Şoför Rıza karısını 
niçin katletti 

Kız bulundu 
Meliha H. aevglllalne 

llaçm.11 

Sanayi 
kongresi 

Sanayi Birliğinin 
dünkü kararlan 

Dünkü nüshamızda, .Meliha 
Servet isminde bir kızın, Kenan 

Tevziat haftada 2 Katil cürmünü inka- Ef. tarafından kaçınldığmı yaz Nazmi Nuri B. umumi 

j Ü 1 k k rnıştık. Öğrendifimize göre, •
1 

. 
g n yapı aca rş alkışıyor Meliha H. ebeveynine dönmüş- murahhas seçı dı. 

.Musakkafat sahibi gayri mü tür. Kız, polise verdiği ifadede 
badillere yoni para tevziatına Kenan'in kendisini kaçınnadığı Sanayi birliğinde dün bir iç-

Sütler pis midir? 
buglin saat on dörtte başlana- ru söylemiş ve Kenanla eskiden tima yapılmıştır. 
Caktır. beri sevişmekte oldugunu kendi 

·1· · Bu içtim~da Ankara biıyük Bugun.. (17) ye kadar devam arzusile kaçtıgını ı ave etmış-
. sanayi kongresi ve sanayi nümu 

edecek olan bu tevziatta miira tır. ne sergisi etrafında görüşülmüş 
caat sırası itibarile 60 mcı nu- -o- .. 

SÜ " k"" l d · ·ı· 1 Üt- meraya kadar olan istihkak sa- Tevkifanede intihar tur. tÇU}er Oy er en gettfl lp Satı 8Il S bipleri istifade edeceklerdir. . teşebbüsü Neticede Birlik katibi umu-

lerı·n pis olduX-unU iddia ~diyor Perşembe günü d~ (120) ncı Dün tevkifanede Kamil is- misi Nazmi Nuri B. ın kongreye 
5 · numaraya kadar alakadarlara minde bir mevkuf, kibrit suyu bütün sanayii temsil edecek u-

para verilecek ve bu suretle haf 1 ile intihara teşebbüs etmişsede mumi murahhas olarak izanuna 
f:nıanette diin yapalan içtimada fenni ahırlar ta da iki defa tevziat yapılara~ 'kurtarılmıştır. karar verilmiştir. Nazmi Nuri 

. I her halde Bayramdan evvel bu -o- B h b · • ·· hakkında verılen karar ar tün tevziat bit:-iıecektir. Para Sekteden o"'ldu·· . e er şu eı san attan uçer 
zat müşavir murahhas olarak 

Sütçiller cemiyeti Şehremanetine çok mühim bir müracaatta alacaklar <480~ kitidir ·. . Galatada Kalafat caddesinde refakat edecektir. 
lıuııınarak ıehrin sıhhatile alakadar muayeneden kaçırılan sütl~r . Bay~amertesı de aram sahı- Ali ustanın dükkanında altmıŞ 
llleaelesine nazarı dikkati celbetmi,tir. Cemiyet, Emanete verdi- bı gayn ~übadlllere para tevzi Katil Rııa ,e arkad•şt Cemli/ yaşlarındaki Ahmet kalp sekte 
ti istidada hulasatan şunları bildirmektedir: edilec~ktır. . . . mahkeme huzurunda ainden ölmüştür. 

. . , . .. .. Tevzıat komısyorıu takdiri kı· ~ 
- İlkbahar münasebetile İs-1 çülennı eplce tela§B düşurmuş- ymet muamelesini ht;üz bitir- Dün • hL · d E ed 

•·-bu ·· 1 ·· . . . agırceza ma .. emesın e ezan e yangın .._ la, civar koylerden koyun tur. . mıyen ııtıhkak erbabının mat- ı k · ·· kua f 
IUtti tirihn kt kak1arda Bunun teairile süt fiatlerinın d 1mam 1 . . 'hti ten kıskanç ı yüzunden vu ge Şehzade başında Karabet e . 
hayv~ üz~!:ee :laştırıla- bugünlerde (S) kuruş tenezzü- ıı:a :yınru::. 1\::ıu:mef:ıeri len bir

1
aile faciasının rüyetine nin ı:czanesinden yangın çıkmış 

l'.ıt okkaaı 25 kurup. satılmak- 1ü muhtemeldir. bittikten sonra para alacaklar- batland. · . , ve binanın alt ~tı .. ~en ~~-
~- Belediye devairindelıi ~r dır. Komisyon prensip olarak Hidıse şududr: ~for Riza dıktan sonra sondurülmliştür. 

Sanayi birliği kongre için ha 
zırladığı raporların son kısmını 
da dün Ticaret odasına vermiş
tir. Oda bu raporları kangre a
zasına tevzi edilmek üzre tabet
tirmektedir. 

Gümrük 
kaçakçılığı 

Elli adet tabanca 
nasıl çalınmış ? 

Rüsumat idaresi tah 
kikat yapıyor 

Gümrüklerde gene esra 
giz bir tabanca kaçakcılı.,ı 
muştur. 

lmroz namındaki ecnebi 
purile getirilen ve şehrimız 
bir müesseseye ait olan 100 
banca bir sandık içinde oldu 
halde vapurdan çıkarılarak m 
ayene edilmiş ve giımrük ida 
sinin bir numaralı ambara kon 
muştur. 

Aradan bir müddet g·...,...nlVlll 
ambardan sandık çıkanlmak 
tenmiş, fakat aı;ılınca herkes 
yretten donakalmış. Sandığm. 
çinde ancak 45 tabanca ile 
tes ve çimento çuvalları bulln~'f~·q 

mUf. Sandık arizü amik mua 
ne edilmiı ve 55 tabancanm 
dığın alt tahtası kmlarak ça 
dığı anlaaılmıştır . 

Gümri1k idaresi bu iti tab 
etmektedir. 

Sözde uoue olu bu sötleri lar dün Enwıet umuru baytari- baderna parayı biriktirmeyip Efıendi altı sene_denbe!"' evli bu. 
· · · E Be....ı- rl edricl d lı t • lunduğu zevceıı Sanıye Haruı.vzı. eden1-r araımıdı hastalık- ye müdürll sat 7u• yase- t ve evem surette ev fö HaHl İb him ·1 ii-

lı eşhas ta vardır. Bunların sat tinde toplanarak, ltirulan mu- .ıiata devam etmeyi kararlattır- mı t~ bulund ra :.:=t
tıld8n mülevves ve ıüphell süt cip olan aeri ve fenni ahırlar ımştır. ~ utwıu . 
ler :vtizthıden halkın sıhhati teh me.eleaile meşgul olmutlardır. Takdiri kıymet komisyonu, ;1' ve bekıakan~ 16 K. u:;:: 

Emaneti• 
Ekmek narhı 

Ekonomi 

Senenin en ucuz ayı 
lilııe)-e dltteceflnden muayene- Bu içtimada yeni ahırlar tali- tqkilitının darJ.ıtı yüsfinden ı:J:md gej~esı öld= ~ 14 kuruşa indi, daha 
tiz lllt .. menedilmeai matnameal mevzuu bahsolmuı şimdiye kadar ancak (260) dos- IC e ~ ~ele en 
~ tıpnm ve ılltlerln uhhi olarak tevsii. i- yanın muamelesini intas etmit- mal Efendı de fillde .ıtnethal ziyade düşecek 

· çin ahırlarda yapılacak teftip- tir. Halbuki daha tetkike muh- olarak maımunen bulunuyor- Emanet nuk komisyonu dün 
11 Böyle kaçak alt aatqı de- tm teşdidi takarrllr etmiftl.r. taç bulunan doayalenn mikta- du. . 
anı ettlfi takdirde Cemiyeti- . rlni n (700) il geçkindir. Rı:ıa Ef. hldiseyi şu 11kilde toplanrrui ve piyaaadıki telrikı Son. zamanlarda bütün -ya rü Hemdi ve Fartunzade lıl 

tni& lllea'uliyet kabul edemiyı- Mevcut süt müstahsılle n anlattı: ti üzerine ekmek fiatini 14 lr:u- fiatlerinde umumi bir dütukİük rat Beyler de iıttirak edecektir 
Cektlr. Bir taraftan bu tanıda ahırları 3 ay zarfında~ ~t - Bqiktaşta tramvay bek- rup tenzil etmiıtir. 1 vardır. .. '"'kadar'-- fikrine ~. • • • 

Alakadar tacirlerin fikir ve 
mütaleasına göre isan ayıdır. 

ınuay911ea1z stit aatıhrken diğer nameye tevfikan tadili kat ı su- rt B . R . . _ _. Fırancala fiati ipka o UDJDUf A14 ...... ., 

taraftan 11111 hir SÜ illerinin rette kararlqtmlmış ve sütçü- H. Ri at ey liyordum. ejı amelelcııı yanı- tur. göre Nisan ayı son bir llCilenİn Ankara milli aergua 
bazı haksızıJ:ra ~kaldık lere tebligat yapılmıştır. • ~ı:r~~ı:!: Yapdu tetkikata pin Tra- en ucuz ayıdır. Bu ucuzluk bil- .Müskirat idareai, Aıııkaıradl i 
lan go Nazir• lllÜlaywç7 .. laıdar fen dil , kytıda bu eme m.,_,ılh çok iyi baua manifatura qyasmdı gö 20 nisanda açılacak olan 
llıUrlan muayene nt ahır teals etmlyen allt mu.ta Memtlalı B.ln imza- tunu haber ver er. . va iıtok mal da çok olduğu ci- R çarpmaktadır. Bunda şehri- lllDayİ sergisinde teşhir ::a 
ile (100) dimem ıüt •lmılrta hsillerinln ahırları kapatılacak- Bu esna~ bir o_ıomobil dur- betle fiataı 12 kurup dlpesi miz mağazaların~ bir çoğu- maınuliti ve idarenin m· 
11e açık olarak muayeneye götür tır. Ahırlar, evlerden uzak yer- SIBI taklit meaeleal du. Kanm '~de ıcli .. Ben h~- kuvvetle beklemnektıedir. nun .Y':ptığı !C~litlı satışlar ut ve fabrikalarına ait 
lllektedir". lerde ve en az 4 metro kadar Avukat Haydar Rifat Bey- men diğer bır otoınobılle takıp • • • en büyük Ami.ldir. Son ay~n göndennittir. 

F.mmıet ııhhiye müdüriyeti yükseklikte olacaktır. den dün ıu mektubu aldık. Ay- etimttlmS, fakat ydaenro~da kEaybet- Ekmek •• Francala fiatlen: hayat pahıl~lığıynicetvelllanennde İdare 22 nisan sergiııine 
b . d" . . onra ora aç •• m. ve na- d N geçen senenın a ay qya iııtirak edecektir. r~ nı.üra~tı tetkik etmektedir. SütçUler de şimdiki ahırla- nen derce '1~: bak Adli aıl gittim ve ne oldu bilmiyo- Şehr.nanetin en: i~ on fiatlerine nazaran yüzde 10-15 
;=mı yet, azasından buısı şim- nn gayri sıhhi olduğunu ve hu "Gazetehn e ~ eı duh B ~e rum. Ben vunnadım. befinci Salıd~ününk den ıti Fren bir ucuzluk göze çarpmaktadır. 
di 30 ku lan perak d ha talıklara sebebiyet verdiğini iti- nazırı mer um em •yan . H . Ekmek on ört uruıtur. ran 
1is ruş o en e - raf etmekte ancak paralan ol- imzasını taklit ettiğime dair o- Ev sahibi Senıye . uıe §Öy- ca1a yinni bir buçuk kurutta ip ~ Hayvan ıslahı 
}'i ~t fiathıin bir aya kadar matlığı için, 5000 liraya fenni lan isnadı tenvıir sadedinde i- le anlattı: ka edilmigtir. Haliç ıirketlnclen memurla-
.. ~ beşe düşeceğini, bu sene ahır yapenuyacaklannı. söyle- fadem yanlıı zaptedildifinden - O gece bunlar eve ieldi- --o- . rm gikiyeti Karacabey haraıında 

'iitün çok bol olduğunu ve buh mektedir. şu suretle tashihini rica ede- ler. Riza kanıınaı y alovadan dönüt . . . . bi ·· d rildı• 
tarı. ihtimali Imadı" ·· ı · din. d. Haliç prkettnın çıkar- r aygır gon e 0 gıru soy e- Sütçüler bu meaelenin halle- nm: - Ne ile gel 1~ sordu. Y'alovaya giden Emanet fen d !ardan bir p dün 
11\eittedir. İstanbul civarından dilmesi için fenni ahırların Ema "Evet bir mek~p y~zdnn ve Tramvayla geldim cevabına kar heyeti müdürü Ziya Bey, orada :!ı:::serini zi~ tiki- . ~~~an nesli~ ıslahı i • 
telerı köylülerin ucuz olarak sat net tarafından yaptmlınasmı ve ona .Memduh Beyın ımzasnu şı: otlan teftif ederek gelmiştir. ş tur ~r ıki ~e ka~ ıa~sy•onıaııı111 
ttkıan koyun sütleri günde sütçülere kiraya verilmesini is- attım. Bu mektup tarafımdan - Sus kahpe!- Otomobille y yette ~ul~~ · çiftlCl}tınne amelıyesıne başla-
(SOOo) kilo kadar olu ehir süt temektedlr. ya:ıılrnııtır. Kendi aleyhime ya geldin, diyerek üsttine atıldı ve Se ah akını . Halıç ~eti son zamanl.arda nacaktır. . 

p ş zılmıştır. .Memduh Bey avu- müteaddit yerlerinden vurdu. YY • ,, bir çok Türk memurlannr ışten Karacabey harasında yetifti 
-------------------~ - katlık ediyordu. Zamanın Ad- Ben Cemalden istimdat ettim. ~ "~tella ditalya vapuru çıkarımttır. Bunların içinde 25 rilmiş olan bir İngiliz aygın Vı 

Çocuk bayramı programı 1iye nazırı İbrahim Bey idi. Yardım etn:edi,,. le ~hn~ze (120). seyy~ ~el- sene şirket hizmetinde buıun- liyet baytar müdüriyetine g · 

. 23 Nisan Çocuk Bayramı gü
u Yapılacak merasim programı 

tu •uretle tesbit edildi: 
23 Nisan günü mekteplerde 

~uk mevzuu etrafında mual-
leri tarafından konferanslar 

e~ ecek ve himayei etfal cemi
etınin iştirakile muhtelif eğlen 
ler tertip olunacaktır. 

H"ma• ei etfal cemiyeti ta
~ ndan şehrin muhtelif mahal 
ti e ve hinıayei etfal merkez
" ne çocuklar hakkında kıy
t i ~özleri havi lavhalar asıla 

taktır. 

23 Nisan günü saat on dörtte 
0~o~du kumandanlığınca ihzar 

1lı <trı.lecek Tayyare ile şehrin 
;u~telif ) erlerine Himayei et
~~ Yaptıracağı çocuklara ait 

1zeler attırılacaktır. 
liıtnayeietfal bayraklarile süs 
llnıiş rnikdan kafi otomobil
~ küçük çocuklar bindirilerek 

e. rnüzika olduğu halde bir 
.,.._geçit yapılacaktır. Şöyle 
· . ..-<>cuk alayı Fatihte parkta 
lr ederek, sıra ile Emanet, 

.Mektup şapirografla t&sir etli D" ah" 1 San" H miıtır. Nısanm 22 mel gunü de muş memurlar da vardır derilmiştir. Vilayetin diğer ay-
• .,.. l b' . N d" - ıger ş ıt er ıye . ın "M te Olive vapurile 1600 .. d . 

23 Nisan günü ötleden son- erek. ır s~etı. azır~, ıger su hafif meşrep oldugunu bildirdi- on se ah~ elecektir. Bu -o- gırla~_ da b':1günle~ e ıstasy 
ra saat on üçte Edimekapı Top retlen muddeıumurmlere ve 1 Alman YY. g . . .. Borsa da dün kapah idi !ara gondenlecektir. 
ka y dik l K ı 'cı· ıı müıtantiklere gönderilmişti er. . . seyyahlar, nısanm 23 üncü gu-

pı, e u e, urtu uş, vış ' .Memduh Bey bir müdafaa tar~ Tahkikat bi~tı. Muavin nü akf11111ı Beyruta hareket ede Pazar günleri Borsa kapalı 
.Maçka, Bebekten bayraklarla • Burhan Bey Cemalin mevkufen kl di __ ., hi Romanya Kraliçuı 
donanmış bir veya ikişer tram- tutmuştu. Dogru veya yanlıştı. h k . . . t d. F ka ce er r. olduğundan dün BolllilUa ç 

. .. .. Ben yanlış görmüş ve o mek- mu a emesını ı~ e ı. a t muamele olmamıştır. Romanya kıralıçası bu, .. u .... 
vay arabasıle kuçuk çocuklara- t b .. .. .. .k d k mahkeme bu talebı kabul etme- duğunu bildiriyordu. --o- Sunaya gidecektir. 
zimet ve avdet seyahati yapaca tup. a u g?ru~u .tevsı e ece d' . . . -o-
ktır. Çocuklann zamanında is- deliller getınnıştım. .Mektup ı. .. . Ocakçı Cemal ıse ıfa~~~nde yerli patatesler 

nl d 1 H. münderecatı musip gayri musip .Muteakıben Burhan B. uzun - Zatıi kahveye geldigı za- Vamaya değil Y alovaya 
ta~y~ ~r a . u ~nmasını "f 

1:~ merhumun harekitını hikaye e- ve hadiseyi etrafile izah eden man ocağın yanında kanlı bir Yerli patateslerimiz hariçten 
~~1 ~ a. cem.ıye~ ve :;1~an u diyor ve karşısına çıkmış olan iddianamesinde: Fiili katlin 24 biçak yıkayordu. Sonradan duy gelen patateslere ihtiyaç hiBSet- Harp .MalUlleri Cemi ye 
unyetı .~emın _e ece. tır. -· Haydar Rifata kartı nezaretin ~~ak darbesile vukub~ldu~una dum ki Zati vurmuş,,. diyordu. tirmiyecek bir dereceye gelmiş ".'ama'ya ~bir •ene~züh tef 

Turkocagı tertıp edecegı nazarı dikkati celbediliyor ve gore karısını. şu suretı _fecıada Süpürgeci Bayram ise daha tir. Bunun için bu sene hariçten tı_P edecet! h~k~ında hır ha 
Programı k ka l d h k k . diğer senelere nı'sbet- dıs neşredılmıştı. Bu tenez a çocu ıı:ıevzuıı: etra- istimdat olunuyordu. Bu mek- t e en zevcın ar~ .e~ı anca şayani dikkat bir ifadede bulu- pıyasaya h.. v • d "il Yal 
fında ~cak merkezınde bır haf- tuba merhumun imzasının a- vah§ıiyanedir. Kendısının 450 nuyordu: le. ~k az miktarda patates gel- y:ılm~~ ı!:av!~r edilm ova 
ta faalıyette bulunacaktır. tılmış olmaSI merhumun telik nci maddenin 3 üncü bendine _ .Maktul Ahmet çok sar- mı,.-r. ~ 

• Himayei etfal cemiyetince ki v~ .~üdafaa11 tarzını göster- tevfik~ ida~ı~ı ve esbabı_ mu- hoş idi. Bahçeye çıkarılmııtı. Yerli patateslerin fiatleri de • 
23 ve 25 Nisan günleri öğleden ~esı. ı~ıb~I~ ihtiyar edilmiş haffefeı takdıny~ ~ d~- Yanma Zati geldi '1e bağırdı: pek ucuzdur. Toptan satışta en. Almamıyan kitap paralan 
sonra Gülhane parkında Hima- bır tabıye ıdı. Mehmedin fotoğ te ~lınarak tahdidı.~ezaamı ı.a- -Paralan çık!.· Ahmet ve- birinci mal ıo kuruşa satılmak- Maarif Vekaleti kitapçılara 
yei etfal şubeleri tarafından ve rafı altına Ahmedin fotoğra. tedı. Burhan B:. di~er ~un receğim, dedi. Fakat bu sırada tadır bir tamim yollıyarak maar 
28 Nisan günü öğleden sonra frdrr diye yazılamamak kabilin- ~~~~in asan curmıyeyw. ımha Zatinin eli bir kaç defa indi ~ ve mektep idarelenle tatra ba-
Taksim veya Tepebaşı 1Jlıçesin den bir harekette bulunuluyor- ~unden .206 .n~ı madde mu: kalktL Ahmet bağırdı: V--·-·•-- araamdald re- yilerinden kımlerde alacakları 
de hannnlar tarafından çocuk du. Bir surette ki aksi hare- cıbince teczıyesuu. d~ !'l.lep etti: - Beni yaktm ağabeyi.. _...__, olduğunu sormuş ve bir cetvel 
eğlenceleri tertip edilecektir. ket taklit ve sahtekirlık ola- Dava k~ tefhimi ıçın 22 Nı Müteİlkıiben Zatıi Efendin.in kabeti men' için istemı,tir. Bu suretle Vekalet 

l Yine bu hafta iç·nd .. bilirdi. Buna taklit ve sahtekar san Slı gününe kaldı. tevkifhaneden yazdığı mektup Ticaret odaamda husuai bir paralarmm tahsili için kitapç. 
zel san' atlar birliği t~raf':n';;:.~ lık de~ek anCB:k. kuşkafalılık- Nennin barı cinayeti davuı hakkında ehli vukuf raporu ~- komisyon tarafından vapur kum lara yardıtnda bulunacaktır. 
birliğin merkezi olan soğuk tan neş et edebılir.,,. kurulu. Rapor mektubun Zatı- panyalan araamdaki rekabetin --o-
medeki alay köşkünd J: Nermin barında Ahmedi w- ye ait olduğunu bildiriyordu. mea'i için bir kanun projeli ha Talebe kanıplan 
için bir müsamere te~Joc:ml 600 amele geldi - ran Tıbbiyeli talebeden Zati Yalan yere şehadet mamwıu ZD'lanrrui ve Oda merlial proje-
cektir. P e- Efendi ile yalan şahadet maznu Avni Efendinin vekili Cevdet nin tekrar tetkikine lüzum gÖll-

Bir kaç haftadanberi Anado- nu Avni Efendinin ağırcezada Ferit B. tahliye talebinde bu- termitti· 
Orman pli.nlan 

~· Himarei etfal, Türkoca
kılayet, Kolordu ziyaret etli 

ve Taksimde Cumhuriyet 
idesine çelenk vazolunup Fa- Onnan amenejman grupları-
" a d t e lerek dağılacaktır. nın yapmakta oldukları plinlan 

ôpriıden geçerken bil- lar ikmal edilmiştir. Bir kaç gü
fain tarafından düdük-! ne kadar iktısat vekaletine gön-

ludan şehrimize çok amele gell. muhakemelerine devam olundu lundu: Pro. . etkik ed 
1
• komi 

yor. Bilhassa Zonguldak, Eref- Celse açılınca bar sahibi Sa- .Muavin Burhan Bey de bu JCYI ~ ...:ı .... ~~ •• ti s-
li Ayancık gibi amele muhitle- di Beyin istinabe auretıile alman talebe iştirak etti: yon çartam r; .... u 1 ıç ma-

Her neae yaz mevsiminde or
ta mekteplerin talebesi kampa 
çekilirdi. Bu sene maarif vekile 
ti kamp hakkında yeni bir en:ut 
vermeyince hiç bir mektep 
kampa çıkamayacaktır. Söylenil; 
diğine göre bu sene tasamıf 
zünden talebe kamplann an e ml:ınacaktır. ilerilecektir 

rinden daha ziyade amele almu ifadesi okundu. Sadi B. ifade- .Mahkeme Avni Efendinin mı yapacaktır. 
vardır. Dün yalnız Ayaıcık ve sinde m;lZJlun Zatinin vak'a ge- 150 lira kefaletle tahliyesine ve Projeyi tetkik edecek komis 
Zonguldaktan 600 amele gelmiş ceai barda olduğunu ve kendi- davanın müdafaa ve iddia için yon gene eski komisyon olmak
tir. sinin kav&acı, isr,.tle m~l(}f ol- 7? Niı<:nıa t.:ılikirıe karar verdi l:ı bfor:ı.ber Limıın sirlceti müdü- fm::l7ar erlilerPktir 
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• 1 -·~· Fikir, ~i:zlth, Edebiyat, 
···-------- --- . - ------· 

Si lI ı'« t't 
• • • • ............ ._. .. ---• 

IJ .J-srın Umde i "Millıyet" tir. Angargo Neron ... 
ı' 1 t .NISA 1930 lkisindende kurtuluruz Dün bizim gazetede renkli bir 
iı ' ı AREHANE - Ankara cadde.il· tefrika resmi vardı. Resmi ya-

· İ~ ıı. 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı.. Tramvayda iki hamın arasın- pan arkadaş, gazetenin ba§ka 
}.mi k 1 . . l 

t
. )iı Telefon numaraları: da pençere açma mese esın- Mehmedln hakkı var 1 işlerile de uğraşır. Resmı ace e 

,;_ lıtanbul 3911, 3912, 3913 den kavga çıkmıştı. Gürültüyü ile yaparken başına Uşüştüler: 
~ABONE ÜCRETLERi duyan kontoktör geldi. Hanım- 1 _ Kıim bu? 
- !ardan biri dedi ki: Müddei otuz otuz beş yaşla- rek ) - Ne dokuz canlıdır o. ne _ Neron .... 
·li Tıirkiye ·~in Hariç için _Baksanıza, bu hanım, camı rında kara kaşlı kara gözlü fın. dokuz canlıdır!. _Amma da yaptın .. Bunun 
'eıylıı:ı ~~kuru} 

1
:gg k~ruı açmak istiyor, halbuki cam açı- dık kurdu gibi bir tazedir. Kadın - Saçınıı süpürğe et- neresi Neron .. Ayol, bu kadına 

e, " ı~oo " 2100 lır da cereyan havada kalırsam • ·ı ı k k ı tim de gene yaranamadım! benziyor 
ı " " " ölürüm. ..Maznun da zaı ! gırt: eı:J . Genç yaşta istiska olup köşeler .. 

P ı G 1 k . v,,.r·ı•-ez .. gı çıkıki, pdeml 'bke ılerseM rhakva r, de kalac.ag· ını '··· . .. .. .. . . . . .. . .. . k' ' · e en evra gen - 11
" Oteki söze karıştı: b eme - Bu şişman kadın da ımr · 'ı dcti geren nuohalar 10 kuru~tur. y k l 1 0 za uçarı r e 1 an ı. ~ . Fitil - Gençliğe ki taksi!.. H · k d h N 

lt. 
• i ı ı . ...., - a cam apa ı o ursa reisi mü~teki kadını ıstıçvap R . - Ya bı'rer bı'rer so"yle· - angı a ın ya u. eron 1 ~azete ve mt.tbaaya a t • ... •r ı,.~ 1 k .. ,.. "' eıs -,- d 1 man da ben havasız ı tan o u- ·ı ld.. o ..... 

ıı" müdüriyete. müracaat ~ ı. ır. . . ı e meşgu ur. yin yahut her ikinizi de şimdi 
ı . t:azetcmiz ilan.la.nn mes ulıyetını rüm. - Geç, efendim. Onun Nero-
.. :t kabul etmez. Kondokötr, ne yapacağını Reis·- Demek bu adam se- dışarı çıkarırım!. na benzer yeri var mı? 
~ . şaşırmıştı. • nin kocan? k Kadın - Benim bir şey söyle .............. . 
lıBUGt.'NKÜ HAVA Bunun üzerine genç bir ha- Kadın - Ah efendim, ah eş diğim var mı? _ - İyi güzel amma memeleri 

1 )li k 
1 

, nım, ~u çareyi buldu: ke olamaz olsaydı da boyu bosu .. Fitil - Benim agzımı açtı- büyük olmu~. Aygır gibi karı .. 
1.un l"ıataret (:11 ~o ,, ın az ':i' d 'l d. - ? ':i' 

> ı - Evvela dedi, canu açarsı- evrı ey ı. gım var mı·... - Hala derdimizi anla tama-
·~ • derece idi. Bugün rüzgAr lodos (A ı k) R · ( 'dd ] h k ) ı ti nız, şu hamın ölür, kurtulur. Fitil Mehmet tı ara eıs- şı et e ay ırır - dık. Kadın resmi değil o .. Ne-:19 d c k. hava •\ık olacalur · Sonra kaparsınız bu hanım öltir, Reis Bey valla billfı italei li- Susun beyahu !.. Susun!... ron, Neron, Neron !. . 

OPERA •••• 
PENBE KÖŞKÜN ESR RI 

LEON MATO ve SIMON VODRI tarafından tem ı, edilen 

TAMAMILE FRANSIZCA SÖZLÜ FiLM .-j~ 
YALNIZ ÜÇ GÜNÜ KALMIŞTIR. ~ .............................. 

Bu ak,am 

couuaMOORE ELH ....... 
SİNEMASIN O A 

~">:: Şuh dilber h dchak.\r arti't 
,,-.'-'J K O L E N M U R uıı 

tEl L l K L l n" 'i'~'lTK 'fi('" 
Muazzam, mües ·ir ~aheser gösterilecektir. l~lııı ~ahc,er; 

musikinin !ilme mutabakatı hasebile sesli filmlerin en ın:ı· 
kemmel mükl'ıfatıııı kazanmıştır. 

ilaveten: SiJ:zlU ve Sesli lmc ,/11r11al 

ett9••••••••••======e:ce !)!ti '~itlJ kurtulur. Böylelikle biz ikisin· sanda bulunuyor! K.a~ın - Ben sustum!.. - Nasıl Neron o öyle? 

il:~ ... ~LE K,'Jt.... den de kıırtuluruz. Şuna bir ihtar maddesi geçi- Fıt~I - B.en ~e·:: rn Arnk, isyan etti: f 
_ miııl •' - verin! Reıs - Şımdı soyle bak~lı .. - Uzatmayın işte .. Dedi, an l"'V...,.""TEPEBAŞI G ARDEN ~ 

11 L, Mekltplillf ıiisablilSI Reis - (Mehnıede) - Sen han.7'. Bu adam nasıl dovdu garya Neron bu kadar olur?.. } 
ı' 1 ı ·lplak}ar cemiyeti sus! Hanım sen söyle davan ne sem.... Kulak Misafiri ) 

'l"' İ p Kadın - Nasıl dövdü ne de- ) 1 l. 1B· 'k' ·· 1 teler Smet aşanın dir?.. - y d . l / i ır ı ı gun o uyor, gaze . Kadın _ Davam ne olacak, mek basbayagı. apıştır ı yum .BÜYÜK GÜN ) 
• :t mühim bir haber neşrettı- beyanatı ben onu allahımın mahkemesi- ruğu patlattı tokatı ! Yapına de ) 

1 ~ ~~ Lakin bu mühim haber ili.- ne verdim. Mahkemei kübrada dim! Allahrnı seversen yapma 23 Nisan mazide Türk ) 
ıı 3· ;lf olduğu ehemmiyetle tel~k- 48 inci hafta 2 inciliğini Arnavut dedim. "Tövbe haşa,, " Senin mllletlnln istiklal kazandığı ) 
l ·ı l d B Uh köyti kız Kolejinde Ayşe Hm. kazan görür 0 gününü! 11 h b · ı d ·? gündür. 23 Nisan Çocuk Haf-ı 3 re naı o ama ı. u ın ım Reis _ Öyle ise buraya ni· a a ın enım .,, emez mı... ) 

ı' J ~r şudur: mıştır. Yazısı şudur: çin geldin? Burnumdan kan gelinceye tansında Himayei Etfale yar-
ı 11 İstanbulda bir çıplaklar ce- " Bu haftanın en mühim ha- Kadın_ Demem 

0 
demek ki kadar dövdü. Kırk gün içinde dımlıı bu bllyllk gUnde, kaza-

ı· Vueti teşkil olunacakmış. Ga- beri, İsmet paşa hazretlerinin ölürsem sebebi bu adamdır. Da- nılsn lstikUllin temelini kuv-
"' b d dünyada da cezayı sezasını bul- 1 ı iri :ı', l~eciler her işte olduğu gibi eyanatJ ır. vacıyım hakim bey. Kısasa kı- veı end n. 

Hu akşam 

NANDYS BALET 

B y 
{ K A R T E 1' V O K A L ) vo Hind Pren"~i 

WANTURA 
. "'"-~ AA.A.""-""-""-"-"-""'"' nı n yem progr;ı. mı .,, 

ı , ıtndada hemen "ankete" çık- Ankarada, İsmet paşa hükfı- sun!... sas, buna da ibretellissairin tam •-:::::::::::::ı 
1 N d d kt r a Okat meti çok esaslı ehemmiyetli me Fitil Mehmet ( söze karışa- kırk sopa attı'rı'n da aklı başına ! • m••11111111111111111111 ıııuuıııııııı.. ~111111111111111111111111111111111111 

. ;• ş ar. ere e o o , v , k) z . 1 1 1 1 G L A K s ~ 11111111111111111111111111111111111.,.. ~ıı 1111111111111111ıın11111111111111 . ı.~eteci, şair, tüccar buldularsa seleler üzerinde silrekli bir say ra - aten senı a ma < a a . gelsin!.. •• o L : 
ı, men eteğine yapışip: ile çalışırken, İstanbulda, hükii lah kendi cezamı haşana ver- Reis - Şahidin var mı?.. =-=:.~:: ANAD U 5

1

• · f l• _ Efendim, bir çıplaklar ce- metin çeğileceğine ve kabine mıRş. . (M h d ) S Kadın _ Var!.. 
~.'.' Y~yeti teşkili hakkında ne dersi azalan beyninde tesanüt kalma eıs - e m e - en Reis_ Kım? . 

. ~? dığma dair bazı şayıalar deve- sus, hanını sen söyle!. Peki ne Kadın - Tekir kedinin kuy- evkalade elzem olan :: SJGORTA ŞiRKET( 5 
' ,·Diye soruyorlar. Ben onların ran etmekte idi. Nereden esti- istiyorsun?.. rug"u!.. ~ıtaıuinlerindeı1 baş- §§ S 

ıı •· bi1i · b f h b' Kadın. - Ben mi? •• : ' d'kl · ları kaydedecek gı 'nmıyen u ena ava, ır Reis - Buda ne demek? k u J :: k ı· B k f d t kil dll 1 ti ı:: .·!... 1
• en cevap · takımhalkrmızınsinirleriüzeri Reis-Evetse!!'! K · ... . a yavrtınunsagam :: Tllr iye f an aaı taraın • 11 ef e mf r ı= 

ı~; gıhm. Ben sadece bu ış hak· K d B f d' - adın - Efendım bu benı 1 .k. l .. ı :: vanıı;ın _ Hayat _ Nakliye • Kaza _ Otomobil - mes'ııllyetl • 
1 

1'.nda mutaleam yazacağım: ne tesir etti. Hiç bir kıymeti a ın- ene en ıcagızıma döğdüğü. z.aman, can havlesin· keını lere, nıvvetıı = •• :. 1 b d ı 
haiz olmıyan bu şayıalarm çık- söyliyeyim bu adamı talakı se- d k d k . h b' •••• maliye S gortalarını ka 111 e er. 

·~ ; Efendim, ben böyle bir cemi- l' ·ı b , , Y" .. .. en e ının uJ'.r~g~na yapış- 1 etlere Ye gür iiz ır Adros: 4 ııncu Vakıf han ıstanbııl 
. '~.~tin teşkiline taraftarım. Bun masına son günlerdeki bazı a- ase ı e oşayacagım.. uzunu tım. Zavallı tekınmın kuyru· ı .. d 1·1- l ' 1 :: 
·.•:azim menfaatler vardır. Ev- vamfribane nesriyatında amil şeytanlar götsün!. ğu elimde kaldı!. vucu a ına ı ~ o nıa ( •: Telefon: lataabul - 531 Telgraf: imtiyaz : 

• Jd - k b ı ı· · G Reis Ona Hı1kuk mahke h .=-•••••••••••••••••••••••••••••••••••..._ .... '11'11'10'11'''''''''''''''''111111
• ; • la Nasrattın Hocanın kürkü- o ugunu a u etme ıyız. aze - - . . . için ml'ktni hllıun """"" mll .- 1111111111111111111111111111111011.,.. .. , 1111 ı ın111111111uıuıu11 

~~edilen-itibar kalkarak "Ara- tenin tirajını çoğaltmak için ve mesi bakar!.. (Reıs bu sefer Fıtıl Mehme- tcvidir. 
~t" ta gibi müsavi oluruz. Son yahut her hangi "?" bir fikrin Kadın - Niçin şimdi boşan- din isti9vabma baijlar ve mutat ııiiımm.:oı:ıı:m:sııı:>ı::::ırm 
~ elbise. kostum, iç çamaşırı, tahtı tesirinde, b1 asıl ve esas mak ta kadınların elinde değil- sual!erı .sor~u~tan sonra darp Yenı neşriy~t 

. ·.rap pardesü, rop, manto, fa- haberleri neşretmeyi kendileri- mi?.... hadıs.esıne ıntıkal eder.) . A .R T l S T 
1 ne pren~ip ittihaz eden bu ne- Reıs- Sana ders verecek de· .. Re.ı.s-. Bak bu hanım. benı 

1 
r 11 filan ortadan kalkar ve para d d d d I ,1 ıincü Say1>1 Per~l'mbe gunlı 

• ı b' . 1 h ceb'miz ol vi gazetelere ta meşrutiyetin ğiliz ha~ı~! .. Şimdi bu adam· ov.~ ıyor, sen ne ersın!'. ,.eni bir sddlde inti:ar ctkı.:~htir. 
ı J' ıız ce ımızc e - a, ' - ilanından beri arasıra rast gelı'- dan ne ıstıyorsun?. . Fıtıl-De .. m.e. n o demek. kı R. e ' . 

,1, 1ı:yacağı için - daha doğrusu B b h kk 
' k · d k 1 V k h nir. Fakat bunlar, asil ve necip Ka?ı? -. ~e mı istiyorum? ı~ e:l'. u sozu ... ~ a.nıyetsız· 
·I'( mecernız e a ır. a ıa e· halkımızın saO-lam du"su"ncesı· Hepsını, nıkahrmı nafakamı, dır. Sız onun sozune ınanına-

ı mler, avokatlar ve saireler bu " 1 ' • d' hatif karşısında sönüp gı'tmı'.şleı·dı'r. mihrimi.. yın .. 
1 

ı pn a at ve mevzuata mu . 
f 
1 

(dugundan bahsediyorlar bü- İşte bu kabilden bir gazetenin Reis - Şimdi onu geç! Reis - Ya sana mı inanalım? 
. , ın dünyanın asri telakki ettiği yardınıı ile bu son günlerde de- Kadın-Nasıl geçerim a efen Fitil - Elbette er kişinin sö-

1 ' l plaklık günün birinde bizde de veran eden çirkin şayıaların, İs. dim .. Ala tek taşlı yüz görumlü zü başka avrat kişinin ... 
· 'ıutlaka moda olacaktır. met paşa hazretlerinin açık be- ğürnü bile sattı hep oruspulara Reis - (Fitilin sözünü kese-
.: 1 Görünüş öyle! yanatile ne kadar gülünç ve yedirdi.. rek) - Sen sordufum suale ce 
, l • ; mevsimsiz olduğu sarahatle Reis - Hanım buraya darp vap ver! •. dövdün mü dövmedin 
~ 1. Asaleti bedeniye meydana çıkıyor. maddesinden dolayı geliyorsun. mi? .. 

1 Şu günlerde nereye gitseniz Hakikatin temerküz ettiği bir Bak istidanda bu adam beni Fitil - Valla, billi. Reiz Bey 

ı \minle konuşsaniz laf kadın ve nokta vardır. Oda, İsmet paşa dövdü diyorsun!. Sahi dövdü dinim rabbena hakkı için, anam 
1 rkek meselesi üzerine düşüyor hilkfımetinin, Meclisin itimadı- mü..... avradım olsun ki, yalan! İftira 

1 
e bu iki cinsin yekdiğerine te- na istinat ederek feragat ve sil Kadın - Aman Hikim Bey ediyor!... Eğer ki, ben ona bir 

J' :vvuk noktaları tetkik olunu- kfın içinde mühim meselelerle dövdü de söz mü dayaktan ca- tokat vursam o bana on mislini 
· or. Geçende bir mecliste bulun meşgul olduğudur . ., nımı çıkardı. vurur! .. Ne cadıdır o! .. 
~ .. um. Evvelii erkeğin mı, yoksa Fitil - (atılarak) - Yalan Kadın -(atılarak) -Neden 
P tadımıı mı yaradılmış olduğu dına k;ırşı olan muhtelif tef ev- be Reiz Bey yalan nah işte mos cadı olacakmışım? Gül gibi ta
:iakkmda munakaşa cereyan e· vuk noktaları arasında en bari- turası meydanda bunda çıkacak zeye utanmadan bir de cadı di-
1 ı~rk.er. erkek tarafından biri de· zi bizim bir "asaleti bedeniye" can var mı? yor! .. 

1 
lj kı: miz oluşudur, dedi ve söz hoşu- Reis - Sen sussana bakalım! Reis - ( Mehmede) - Peki 

'./ - Erkeğin haddi zatınde ka- ma gitti. FELEK Fitil (kendi kendine söylene. mademki dövmedin, neden bu 

dava ediyor? .. 
Fitil - Bilirmiyim be reiz 

Bey .. Yalnız hanı hepten yalan 
olmasın, diye söyliyeyim burun 
mendilimle söyle yüzüne sura
tına bir az ektim! .. 

Reis - Mendille adam dövü· 
lür mü .. Sen ne diyorsun hanım, 
bak kocan sade mendille döv
düm, diyor!.. 
Kadın (Telaşla atılarak) -

Evet doğru!.. 
Reis - (Hayl'etle:) - Doğ 

ru mu? Bu da ne demek? .. 
Kadın - Mehınedin yalnız 

burada hakkı var! .. 
Reis - Peki öyle ise? 
Kadın - Yalnız cfendicağızı 

ma şunu söyleyim ki bu adam 
burnunu yumruğuna siler!. O
nun mendili elidir! .. 

MÜMTAZ FAİK 

"Milliyet" in 
123456789 

Bugllnkll yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA: 
1: Nida (2). Rabıt (2). 
·2 : Avuç (3). Ekmeğe katılan (5) 
3: Kara ökiiz (5). l.iın (3). 
4: Alaturka muıiki (7). 
5: Boyun akıi (2). 
6: Kırmızı (2). Yama (2). 
7: Haıtaya bakmek (6). 
8: Mangalda toplanan (3).Eaer 2. 
9: Cilt ( 3). Kadınların bellerine 

giydikleri ( 5). 

eğlenceleri 

Dllnlı:ll bilmecemi:ıln 

halledilmif 'ekli 

YUKARDAN AŞACI: 

1: Eıkiyi yenilettirme ( 7) 
2: Ortanın zıddı (3). Kir (4). 
3: Han oahibi (5). Yarının aksi 
5: Para konan yer (4). 
6: Nida (2). Devretmek (4). 
7: Bayatın alui (4). 

8: Tüy (3). Çok iyi (5). 

9: Cilt (4). Nahiyenin büyüğü. 

" ·~. "l'1ıiliı,ff,,ınt-debi romanı: 68 - dm ve en mükemmeı' erkek en - Çok! - Cevdet Beyi o kadar memnun dıni g(bi koltuklara -yaslanmış~ veti açıktan-kabul etIDedL L;'.i 

tı, fena kadın, en fena erkek olur. - Avurapayı o kadar görece bırakıyordu ki, onunla bıkma- lar bacakları en görünmeme- kırdı devam ederken kemli 
İ Tesadüfler bazan o kadar za- ğim geldi ki! dan, usanmadan saatlerce ko- si lazım yerlerine kadar açıl· Cevdet Beye dönerek: 

?~ 
~ı . 

A R ~ • R 42 · 11 lim olur ki. mesela ince, hisli, Cevdet Bey dudaklarına ka- nuşsun istiyordu. mış, saçları perişan birer kolla- - Sizden başka kavaleyn 
lllJ l!!!!!laB ~XllW fikirli bir erkeğe haşin, duygu- dar gelen bir heyecanı zapte- Böyle sohbeti tatlı, zeki ve rr yanlarındaki erkeklerin omuz yok. Sedat Ali Bey de kaybo 

. C hll"' suz ve hayatı daracık çerçeve- demedi: güzel bir kadına malik olmak larında o cıvık kahkahalarına du. dedi. . " 
ı1 
J. Gene kadın hasını bile cevir-. , 

• ·nedi: 
~ · - Gidelim daha iyi, klüpte 

• • iansederiz. 
- Arabacı daha hızlı! 

1
1 Halenin o cevabı üzerine Cev 

';i Jet Bey e-ııyri ihtiyari bu emri 
l em1işti. 
:§ Hayvanların sırtıııda ı;akh-
1:ııvan kamçı arabanın süratini art 

1 
ı :nrdı. Ağaçlıktan sıyrılıp tekrar 

l öııtnadene giden yola çıktılaL 
•ı -Avrupada kimbilir ne alem 

, ,.for yaptınız, değil mi Cevdet 
: Bey. Ve yine kendisi cevap ver 
~.d : 

· 'ı. - İşinde muvaffak olmuş, a
nlesini evinde bırakmış, yalnız 

1 ıl ba ına seyahata çıkmış bir tam 
. ,<erkek ... Hayatın bütün zevkle

{l'ini tatmak hakkı .•. 
ı-· Ce\det Bey bu tarife gülü}or 
1 

Bürhan 8 ilinden ıören bir kadm dü,erse - Biliyormusunuz ben (Se· ne iyi şeydi. Kendi kendine: devam ediyorlardı. Hale adımla Nusret Bey: 
o ideil erkek onun için budala mering) te iken sizi ne kadar - Ah Galip ah, dedi vurmuş rınr sür'atlendirererek ve yan 

du. 
- Erkekleri erkeklerden da

ha iyi biliyorsunuz hanımefen

bir erkek yerine ıeçer. bekledim, sun kafir! gözle bile bakmıyarak yürüdü, 
Ve zevki, 'iri, hayatı ııeven - Ne münaıebet ! . Arabalar arka arkaya kulü· ge~ti. Arkaııındakiler, birer göl 

- O kumara gitti, dedi. 

Cevdet Bey hemen aya 
kalkmıştı: bir kadına farzcdiniz itten, men - Yanlı§ ifade ettım. Bekle- bün bahçe kapısında durdular. ge gibi onu takip ettiler. 

. . . . faattcn bııtlı:a bir ıey dqtinmi- dim defil, arzu ettim. Kendi Gecenin serinliği, açık lıava Bulunduğu, girdiği yerde gü- - Emredersiniz hanımefe 
, - Bır ~~dın. u;m bunu bılmek yen, fikri auularile al&kaaı ol- ~dimc ne hülyalar kurma - v~ ııarauıtr hepsini yemekte iç- zelliklerine güvenen en mağrur di. 

di. 

lazım degıl mı? mıyan bir erkek dUımüt, bu ide dmı. Sizi ailenizi gönnek ıiçin tikleri ıarap ve şampanyaların kadınların bile füsununu kıran, Bu tabiyeden maksadın ne 
Cevdet Bey genç kadının. ze il kadın onuniçinne whammül avrupaya gidiyor farzzettim. mahmurluğundan kurtarmıştı. doğan hl' güneş karşısında bi- duğunu pek anlamıyan iş ada 

kasına ve anlayııına, talikkile- edilmez bir bq betaıı olur de- Geçerken bir kaç gün için (Se- Nusret Bey: rer birer zaifleyip sönen yıldız- Hale ih! bahçeden bu defa 
rine hayret ediyordu. Bu kadın ğil mi? mering) e uirayaca(ınızı tahay - iŞmdi birer viski enfes o- lar gibi nameri bırakan büyük hassa Ahmet Samilerin önü 
bir erkeği mes'ut etmek için ne Arzulu ve hisler 0 lı:adar alea yül etıfm ve.... lur! dedi. kadın yürüdü, yürüdü? Oyun ta den geçip salona girerken so 
mükemmel, ne ideal bir kadın- tikidir iri: - Ve liııi oradan zaptetum. Bahçeye girdiler. Hale şalı- rafına giden yolun köşesindeki du: 
dı. Ayanikol&ya ıelmifkrdi. AY, Hale e;ayri ihtiyari bir kahka nı omuzlarıııa almış, muhafızla- boş yeri intihap etti. 

Bu fikrini gizlemeclıi. • adanın öteki k.11mında kalmıt- ha attı. ı1 arkasında bir Mısır melikesi Salonda cazbant mütemadi-
- Hale Hanımefendi, dedi. bura1ı karanlıktı. _ Kıahraman olmaja pe ka- gibi yürüyordu. yen çalıyor. Uzaktan ağaçlar 

Hayatına kanşacağıruz erkeğe - Bu tarafı daha aeverim, dar heveıli8İniıı Cec:det Bey. Çokları içerinin sıcaklığından arasından bir çok çiftlerin dans 
tam saadeti duyurmak için o ded!, Hile! - ÇıJıuı ar.1ular insanı ha.zan dışarı çıkmr,Iardı. Boş bir masa ettiği görülüyordu. 
kadar mükemmel bir kadınsını:: Ve ilave etti: kahraman yapar. bulmak için binanın köşesini Viskilerinden birer ikişer yu· 
k., d 

ı · - Gölgeler ve fenlcler ne gil. - ArEUların çıJaın olması qe önüyorlardı. Ahmet Sami gru dum almışlardı ki, Cevdet Bey 
Genç kadın &Uldü: zeldir. burada ... 9i.I' (Utı ) ya tu, samimi olması daha iyi de punu bUyilk çamın altında çörek Halenin yolda gelirken ihsas 
- Erkeğine göre Cvdet Bey, gittiniz değil mi.! til mil. leruniı hı\ldular. ettiği dans arzusunu hatırlattı. 

dedi. Zaten hayatta birlbirini Adanm bu parça11 ~ ban Mük:i1eıııeyi De aücl idare e Kadınlar, Hülya ile yanında- Genç kadın Cevdet Beyin u· 
anlamadıkça en mükemmel ka zemer mi? diyordu. Bu lııadmıa sohbeti lııi ııarışın kız piılr.in birer barka zaktan gözlerile işaret ettiği da 

r 

- Buna neden lüztı:n göre 
nüz efendim! 

Zeki kadın bu kapalı sua 
manasını anlamıştı: 

- Bir kaç erkek arasında 
hman kadın onlardan yalnı.t 
rile meşgul olursa mana ve 
lir. Arada ne kadar samimi; 
olursa olsWl böyledir. 

<Bitm~uil 



STANBUL V Ll\YET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Haliç skelelerinde mazbut ve mahfuz 242 adet saplık 352 

~s:U okka şimşir 10 adet gürgen direk bir adet çam seren 10 adet 
~am 843 adet köknar 35 adet meşe 145 adet kayın kerestesi ve 
60 adet köknar !atası olmak üzre 9 kalem orman emvali 27 / 4/ 30 
~ar günü ihale edilmek üzre müzayedeye çıkarılmıştır, taliple
tın yevmi mezkurda saat 3 te defterdarlık binasınd;ı.ki ihale ko
rııisyonuna müracaatları illin olunur. 

* * * Yeni kapı ve Kumkapı iskelelerinde mazbut ve mahfuz cem' 
an 2265 kilo meşe ömürü 27 / 4/ 930 pazar günü ihale edilmek üz
re müzayedeye çıkarılmıştır, taliplerin yevmi ihalede saat üç te 
defterdarlık binasındaki ihale komisyonuna müracaat eylemeleri 
İlan olunur. 

BUYÜK 

TlYllR~ rlYllG~~~ 
8, INCt TERTlP 4, ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Ke~ideler~ ' rilayct, Şehrc
ıııaııetı, Defterdarlık, lş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Mıırakıpları \'e halk htızu-

ruı1da yapılır. 
BQyQk ikramiye 

45.000 Liradır 

inşaat ınünakasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

, Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, !stan
lt.ılda Cağaloğlunda kain olup clyevrn Emniyet Sandığı
ı;;n .tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . 
, u ';te talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek
ıerdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
, 2) Talip tarafmdan evvelce yapıınu. olan işlerin 
~ir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
l'aJipler Ankarada Ziraat Bankasr levaznn ve mebani mü 
liirlüğüne, lstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
'.tıiiracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o-
1ilr lira mukabilinde alabilirler. 
.. Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek-
1~name kabul olunur. Teklif mektuplan kapalı zarfla 
\!\karada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü
:~ ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü
lıtlüğüne tevdi olunmalıdır. 
İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 

lttinde teminat gösterecektir. 
. Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi 
t talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

8rnvalirnetruke miidlirlüğiinden: 

latılıt mat~aa ınatinası 
' 1 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde İstiklal caddesin

' 80..54 nınnaralı hanenin bodrumunda bulunan matbaa maki 
(sinin 300 lira nakit ve peşin bedelle 5-5-930 tarihine müsadif 

1aıartesi günü saat 10 da mahallen pazarlık s.uretile bilmüzaye 
: llctılacakur. Taliplerin mahalli satış komisyonuna müraca
~lemeleri. 

14,001 kilo gaz ıDbayaası 

MILURT PAZARTESi 14 NfSAN 

BUDAPEŞTE 

BEYNELMİLEL} 

SERGİSİND~ 

31LA12 MAYi 

930 da devam 

EDECEKTİR 
Macaristan sanayiinin mc~heri .. Gümrlik resmnden müstesna 

müteaddit ecnebi tüccarlarının pavyonları · seyahat üouraundı terı· 
zillt; Şark ve Bulgar şömendölederinde "ı o 25, Yugoslavya ve Ro· 
manya şömendöferlerinin avdet serahaılerinde 0

; 0 50, Mıcaristan·dan 
azimet ve •·· deıte '"050. llududu serbest geçmek için vize ücreti 
alınmaz. 175 kuru~ mukabilinde kayıt olunan ve tafsilli almaki 1 
için Galaıa'dı Çinili Rıhtım Hanında memleketler ara.;ında nıkll ; aı 
ve muvasallt ( lntercontinentıl ) Türk .\nonim !:{lrketine \"t Ankara 
ve lzmlrde lntcrconıir,entıle Türk Anoni'D şirketine miıracaat edilmesi. 

•• 
·~istifade ediniz!~ 

J lükılmct tarafından Liseler için Fran~a<lan cellıedilcn lisan 

muallimlerinden :\1. Poulcnard·ın idaresi altıııda ,\lcmdar cad

desi 32 nurncroda \merikan Li,;aıı \"C Ticaret dars:ınesindr 
yeni Fransızc.1 kurları açılmı~tır. Yeni başlı.ıanlar için de ay 
rıca bir kurs vardır. Dersler Cumartc>i, Salı ve l'L·r~cmbc 
guıılcri saat altıdan .-ekizc devam edecektir. Fi:ıtlar kiyas 

il~ kabul ctmiyccck c], recede cin c ıı lir. 

Merkez :\centuı; Gılatı köprü 
bcasındı, Beyogl~ 236l Şuh: 
aente;ı: '.\1ahınudiye 1 hnı altındı 
lstınbul 740 

Mu~anJa postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

şamba günleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

lyulık slr'ıl poslaıı 
( l\lersin) vapuru 15 , '!san 

Sah 17 de Sirkeci rıhrımından 
hareketle Gelibolu, ÇJ1Mkkale, 
li:lıçükkuyu, f:dremit Burha· 
niye, .\ yvalığa ı,>idecek ve 
dönüşte mezkık bkelelerle bir· 
likre :\ltunolıığa uğrayarak 
gelcecktir. 

Gelibolu için yalnır. yolcu 
alınır vlik alınmaz. 

NAi:\! \" APCRL;\RI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam 

IALFA-LAVAL 
1 Kaymak makinelerı ~-=' ADNAN '"punı • '(sanın 

14 üncü paza ı tesi 
günü 16 da Galata nhtımmdan hare· 
ketle l lzmire ) ve Çarşamba gltnil 

Halkalı ziraat mektebi .alisinin mükemmel 

tabirini havı raporu haizdir. 

Yedek parçaları dainıa nıevcuttur. 
' Turkiye miımc·silligi: lstanbul Galata, Ma~.mudiy 

caddesi ı ·o 61 Tdcfon: Beyoğlu 4238 

lzmlrdeo !,ıanbulı ha<eket eder 
Galatı gümrük karşı ındı Site 

Fransez hanınıı 12numaradı Llmu· 
mı ıcınıalığını müracuL Telefon 
13eyoıtlu: 1041 

i
l ALEMDAR ZADELER 

VAPURLA~! 

------------------------- Serf. lüks karedeniz poıtrn 

Devlet ~enıirJolları B.r ına~azasın~an: 
:\1ağazaınızda fon-ut ( 40) heyğir kuvvctinıle )edi buçuk ton 

sıkletinde mu ta mel bir adet Uizı:I motörll 1 '1·4·930 tarihine mü
sadil cu:nartesi gun u >aat on dortıc ~atılacağından taliplerin yenni 
mczktirda maj!;azam11.a muracaatları ilAn oluııur 

•• 
Olüm 

habercileri 

' • 

Ha,arat· muzahrafat arasın 
da tekeesür ederler, pislik
ten hotlanırlar. naklettıkle
rl mikropları Yenıeklerlnlze 
sirayet ettirirler~ OnJar sizi 
öldürmeden eveı sız onları 
öldürünüz ve bunun içın 
Flit 1 istimal ediniz. 

F!.lt sinek, slvr; sınek. pire. 
guve, karınca, hamam bö
ceji, tahta kurusu ve em
sali haşaratı itlaf ve yum
urtalarını kat'iyen lmha e
der. Tehlikesizdır ve kall
yon leke yapmaz, 

Flit i ha~ral ölduren dlırer 
·ma,yuerfe karıştırmay1nız. 
Sarı teneke - siyah kuşata 
dikkat ediniz. 

Umumi 0.,0111: J. BERT we Ş(IREKASI İstanbul. Gatala Voyvoda Hu 

Millet rn;:~~ 11 •.ı. 
., an 

Pazarresi gun ; ı alc:11·nı 
ı a:ı'. ıs· ele 

Sirkeci rıhtımıııJan hareketle 
[Zonguldak, ln~l>otu, :am • 
;un, Ordu, Glre;oı, Trabzon 
Rize, ;\lapavrı, Pıv;ır, ,\rdc· 
~en, \'içe ive l lopc ) ye 
azimet ve aynı , i.;kelel.!!rle ac; 
rele, \'akfıkehir \t: IJnye ve 
Sinop ~ ıı u~r~)'arak avdet 

edecektir. 
l\hıraC3~l ın:\hlll[. İstan)u' 

.'\1eymenet hlllı alnndaki yazı · 

1.:;.ane. Te:eJ .. ıı J~ı ı ı:ıııl ı 154 -Yelkenci vapurları 
Karad, ni1. postısı 

Yelk· ı·nci 
vapuru 16( 1 J 

Nisan \"ar.~aı ll J8 
· nü akşamı 6da Sirk•cl nhtımınd•n 
boreketle doğru [Zonguldak, in!· 
bolu. Samsun, Ordu. Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize 1 ye 
gidecektir. 

Tafsil~ı için Sirkecide Yelken~! 
b:ırnnda klin acentesine miır•· 

caaL Tel. lsı.ınbul ısı;; 

Dan tin 
En son amerikan 
usulUne tevfikan 
istihzar edllmı,: Dl 
macununu Bir de-
fa tecrübe ediniz. 

HER YERDE B~L~N~R-
Tütiiı1 inhisar ı1r11uın ıniidtirlü
ğüı1den: ••••••••••••••••••••••••••• Beyoğlu orman idaresinden: 

ıtı ıs santigratta 6201630 derecede olmak ve tenekeler deru
·a:da Cibali .. arnbarma.t~ edilmek.şa~le 14,000 kilo gaz 
, <lrlrkla mubayaa edilecegınden talıplerın yüzde yedi buçuk 
0~ltıat muvakkatelerile 19-4-930 cumartesi günü saat 10 30 da 
~übayaat komisyonunda bulunmaları. ' 

~evlet ~emirJolları B. r maıazasıo~an 
~ \laga1.amı1.ı:la mtıhtelıf miktarda muhtclifulcins buya, kalernkAr 

aır fırça nıeı cut olup bunlar 17.4.;JO tarihine mu>adif per· 
,1 ib~ gıimi ,:ıat on dıirtte aleni müzayede ile satılaca~ından ta
~ nıuracaatları il<ln olunur. 

1starıbul lla~rtar ~1ii<liriyetinden: 
ıı...\rilayet damızlık ayğırlan 15 Nisan 930 tarihinden bilitibar 
'°"C;Uıen sıfada başlattırılacaklardrr. 
ta. liay~anlanr •• çiftleştirecek hayvan sahiplerinin atideki sıfat 

{.onlarına mürncaatlan illin olunur. 
·l\aa Stabul-Sultanahmette Kabasakalda eski Baytar Müdüriyeti 

Inda aygır deposuna. 
~~ka: Merkezi kazada Baytarlığa 
~'.lıvri: Merkrzi kazada sıfat memurluğuna 
. ıle: Merkezi kazada baytarlığa 

liı-t Ü~kü<lar: Se'imiyede Yiiksek Bavtar mektebi dahiliye mü
Ugune. 

lngilterede kazanrnı~ oldukları birinci 

ınükı\fattan sonra 

Filips(r Bitir 1) 
Radyoları 

Çt:koslornkyada dah:ı lk' parlak mu
vaffakıyet kazan<ırıık 200 ki~iclcıı 
miirekkep hir hakem hcı etin~c 

Dünyanın En mükemmel 

RADYOLARI 
olarak tasnif c<lilmiştir. 

İşletn1ek için : 
Fişi cereyana takmak, bir 

lak dUjmeslnl çevirmek 

KAFİDİR 
Umum! •·ekillefr 

Belios Müessesatl 
Ga!IY ltar11 IH No 14, Poılı kllHSI G~ala 488 .. ~ ...... ~ .................. . 

Müsadereli emvalden Beyoğ 
!unda, Sarıyarde ve Kemerbur
gazda mahfuz 2600 kilo meşe 
kömürü, 250 kilo meşe odunu, 
6 adet balta, 3 adet tahra, 2 a
det destere 23 / 4/ 930 Çarşamba 
günü ihale olunmak üzere mü
za:ı:-edeye. vazolunmuştur. Talip 
lenn Beşıktaş orman idaresine 
ve yevmi mezkurda Beyoğlu 
kaymakamlığında ihale komis
yonuna müracaatlan. 

Tan are Ptyanko müdüriyetinden· 
40.000 bin lira isabet cd;n ı s.99j 

numaralı biletin nısfı lmroz, iki par
çrn lstıınbul bir parç•sı lznıir bir 
puçuı Edirnede saıılmı, ;e bir 
parçası <atılımıyarak Tefenni ,ube~ln· 
den iade edilmiştir. 

15.000 bin lira i<abeı eden f fJ.:l,1Q 
numaralı biletin nısfı l\ludınudı 
iki parça;ı l<tanhulda. birer parçası 
lzmir. Anamur, ve ŞarJ.:ışlıda satıl
mıştır. 

10.000 bin lira i;abeı e..Jen Hı.<121 
numlralr bf1etın dort parç;ısı l;tan· 
bıılda birer p>r ası \fıon. lzmir 
·ı· \' •. . • ar;,us, \ c il.nW1 s:ıtılmış ve hir 
parçası satılamıvarak iade edılmii \e 
onullCu narçası hic S"tıfm ·ı,,, 1 s. 

Lileler mubayaat 
komisyonundan: 

Li&e orta ve muallim mektep 
!erinin 11/ S, 930 tarihinde yapı 
lacağı illin olunan sebze, süt, 
yoğurt, soğan, ve yumurta mü
nakasasmın, eyyamı tatiliyeye 
tesadüf etmesine mebni 14 5 / 
930 çarşamba günü saat 16 da 
icra edileceği ilan olunur 

Liseler mubayaat 
komisyonundan: 

Galatasaray lisesine mülhak 
pansiyon binasında bermucibi 
keşif yaptırılacak inşaat ve ta
dilat 6/ 5/ 930 tarihine müsadif 
sah günü saat 16 da ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

Keşifnameyi görmek istiyen 
taliplerin Galatasaray Lisesin
rleki komisyon kitabetine müra 
caatları. -------------

jandarma imalathanesi mil· 
düriyetinden 

' 
f,tanbul Dordünrn l•T• dair<sind<ı 
Mürüvvet lunımı ~ ıniltcnffı l 'ı 

sıq Şükrii heye bo;.; ıcrdi~i h ia ik 
vilr lıranın temini için •·efacıı ıncl 
nığ Lsküdord3 S lmrn ağı m1h•llc 
sinde Karaca:ı.hmc..·c ca:ddcsind~ atll 
1 ;; .5 cedit l'.' nıımoralı lü bop Juk 
k!nın nısıf hıHesi otuz gün milJ<letl ' 
birinci ihale-si yapılın:ı' üzere muz 
)"edeye konulmuştur. 

Hududu sağı k>sap Fehmi ef. mlı 
ocaklı oR"lu lsmoil ve l limınct ·~ · 
ve saire dükkanı garhi hınıam " 
kağı cephesi Karaca:ıhmcı cadde 
ile mahduttur. 1\1 >lıo ı hılA h•ğ"ç . 

elli dokuz arşın uzerindcı.llr. ( 
fa>afı dükkan birin cı k.ıı tar/ 

k:lrgir üst kı :nın ya ln ız uun dvşe 
rn clerl ab,ıp wıer ıksruııı l.ırı~irdır 
Elvan çini dukkin ustunde bir s ra. 
bir aralık, bir helıl. yazıhane ırkı 
şokı~ı nazır ciheııc hir çini d~şel 
mahal \"lrdır. Kıymeti tamamın• d 
bin yüz lira kıymet uktlr cdılmi~tlr 
Tslip olanlar ,.e faz!• malum1t alın• 
isteyenler 28-5811 dos\ ı numara.> 
ve yüzde on pey akçesı ıle ı;;. 5 .93(}' 
tarihinde . aat 14 den 1 f> ya kıda 

dairemize nıilrace.u etmeleri 'e mez· 
kur saattı birinci ı al e,ı yapılac;ııı 

ll!n olunnur. 
10 llı ~hin nı~re min<ler kılı!· 

l:ğ< bezi kapalı zarf mulile ~4tın alı· 
nac•ktır. Munı'usa 1 <l • · i•an q 30 
Cumanesi saat 14 ıe lstaıılm!Jo l\1anganez T. A. şir-
GeJlkp•şada jandarma im•lathanesın· ketinden: 
de ) ıpılac•ktır. ~•nname im•l!thı· 30 Mart 930 pazar ı:üniı saat IS t 
nede ti\ zi olunur. Tarzı teklif tan- adi surette inikat eden umumi beye 
namede yazılıdır. içtimaında nlaabı kseriyet bulunma( 

lzmir Birinci icra memurluğun- ğından mukaddema ilin edlcn ruzna 
dan: meyi müzakere etmek üzre . .ikinc 

ı · d kim · M ·t defa olarak 29 Nisan 930 Salı gün1 
zmır e mu mımar ecı t 15 t ş· k . d"" d"" .. k 

B . E . H un· mctı.ndek a- oaa e ır etın or uncu va ı 
eyın mıne anım z h daki d · · d · · d ,.. 

lacağının temini zımnında mezburc danın uh aıre~~ c dıçt:ma e ece1;ut 
uhdesinde mukayyet ve icraen mah- e~ m terem ıssc ar a~ı~ mezkU 

t · d p · halle tarihte hazır bulunmalan ılan olunu cuz ve zmır e azaryerı ma - R . - __ ,_ 
· · Al b dd · d ,..., · t uznameı mu ....... crat: sının ay ey ca esın e ,....ın ve a- 1 929 · 

1
• h b 

· f kı • acncaı muame at ve esa ı pu kaydıne nazaran oağ tara ı a- . . .• 
P · · M t fa Efendı· ve na aıt ıdare meclısı ve murakıp rapo ı men eynırcı us a lan in ti 

bakkal lştipli Ali Efendi, ve. im- 2 _ i:'~a~ . 
men Uşaklı Ziya Bey hanelcrı sol ço ve kar ve zarar he 
taraf kısmen Hacı Hasan Ef~ndi ~plannm tetkik ve Meclsi idarenin 1

. ',ıbrasL 
ve Emıne Hanım arsası ve bazen· .. . . . .. \ 
Giritli sütçü Riza ve bazen Kapani 3 - Murakıp ıntihap ve Meclısı ı 

' dare hakkı huzurile mi.ır~kıp ücreti. zadeler arsası. arkası kebapçı Mu· . t . . 
. nın ayını. l rat Efendi. ve bazen Hasan Pa~a. _ 

cephesi u.num? yol ve vaziyet vara-, fi ;\ ~ 

kasına göre de sağ tarafı peynirci Higanın .\!.kazı mahalk inden ' 
Mustafa Bey, ve bazen İştipli bakkal 
Ali ağa menzilleri, sol tarafı Çakır Lüleci Ha,;an rnra{ınd ın alcyhı· 
Bey zade Riza Bey ve hemşiresine a- ne iptali senet da\ ası ik ,ıınc ve 
it menzil arsası ve bazen sütçü Ali halen ikametgahına tcsadu[ cdi· 1 
Riza menzili (şiınalen) arka tarafı lcmediı;-i cihetle İIAncn tcbliğat 
nısfı kebapçı Murat ve nısfı diğeri icrasına karar verilen Liıleci O/t· 
de Boanalı müteveffa Hüseyin Bey lu lbrahim nam merkıımun mu
veresesi menzili ve kağıtçı Hacı Sil· 
leyman Efendi ve Uşaklı Yusuf Zi· hakeme günu olan 21 l\isanlJ,JO 
ya Efendi ve arabacı Yenişehirli Ka. pazartesi giınü saat onda Biga 
ra Hasan ağa haneleri ve (cenuben) tahkikat HAkimliğind~ hazır hu· 
cephesi Hacı Hasan Efendi ve saire lunması ilfo olunur. 

nin mezkür arsa ve tarikı hularile -~-----------
mahdut ve Apdullah Efendi verese- Kömürcüran Bcv A'snnd1n: 
sine ~it hane kapısından girilir ve Ameli he>abı ticari 
bu kapı gerek Apdullah Efendi ve· Ameli usulü defteri -' kı ım 
rcacıi ve gerekse Hacı Hasan Efen- A 1 

150 
di vercsesine mürurlar1na mahsus ve me i ve tatbiki kambiyo 
bilmesaha (898) sekiz yüz doksan Ticari malônıat \"e bankacılık 150 
sekiz metre mürabbaı miktarında Yeni muhasebe usulü 
ve halen derununda gayet harap bir Amerikan u; ulü Ye' m. D. l\ebir :s 
oda ve bir taş mahzen ve bir ıu ku- .'\lubtuar amali erbas 50 

yusu ve iki Ihlamur ve bir Atkesta- ------------
nesi ve beş incir ağacı ile bir Asma lstanlıul ikinci Ticaret 1ah· 
yı havi ve hilihazır vaziyetine ve kemesinden; 
kendisine mahsus ve müstekil bir me
thali bulunmamasına nazaran mcc~ 
muu ( 1500) bin bet yüz lira kıymeti 
muhammcneli ve bervcçhi meşru ta 
pu kaydine nazaran 19 emlak numa
ralf srrf mülk hane ve vaziyet vara 
kasına göre de derununda harap bir 
oda ve mezkur su kuyusu ile eşçari 
havi arsanın (1680) bin altı yüz sek 
sen sehim İtibarile ( 660) altı yüz al
tmış sehmi ı 5.5.930 tarihine müsa

l lasırcılar cıdd•sinde 67 numarada 
müflis şekerci Muharrem ve llurha
nettin efendilere aiı mııa.ı:ıda mev· 
cuı rıf, tczgılh, taş, demir bıi e~r• 
vesairenin aleliı,ul açık arthrm• u
retile 17 'isan 930 Perşembe gunu 
saat 10 dı mahollindc sanlmıları 
mtılıırrer oldop;undan taliplerin vole· 
tinde mahallinde bulunmalın ilin 

dif perşembe günü saat on beşte iha- olunur. 
lei evveliyeli icra edilmek üzre tari- ------------
hi ilandan itibaren otuz gün müddet· ~--- 1 laııımdı:n<li ---· 
le açık artırmaya konulmuş olduğun- S p E L - 'I' R () L 
dan talip veya ilişiği olanların kıy-! n. 
meti muhammenesinin yüzde onu 
n.iabetinde pey akçesini ve 929 . 22 ı 
dosya numarasını müıtaahiben İzmir 
Birinci İcra dairesi ile münadi Meh- 1 
met Ali Efendiye müracaatları ilin 
olunur. 

-,a-r-;k;--d-:-e-O'::-:ı,....r_m_e-n"""'ı,_e-r"""ı 

T. A. ŞiRKETiNDEN: 
1 - Tezyidi sermaye ve tevhidi 

hisse için Meclisi idarenin teklifatı 
hakkında karar itası ve, 

2 - Memurin ve müstahdemine 
temettüden 5% yerine her sene ni
hayetinde birer maaş ikramiye veril
mesi ve bunun 1929 senesinden iti
baren tc-.tbiki ile nizamnamenin 35 
inci maddesinin son iki fıkrasının 

,. 7 5% hissedarana, 
.. Memurin ve müstahdemine de 
"masariften birer maaş, her sene 

nihayetinde ikramiye verilecektir., .. 
şeklinde tadili için 6 Nisan 930 tari
hinde fevkalade surette çtimaa da·: 
vet olunan hisscdaran heyeti umu-• 
miyesinde nisabı ekseriyet hasıl ol· 
madığından 27 Nisan 930 Pazar gü
nü saat ondörtte ikinci defa olarak iç
timaa davetine heyeti idarece karar 
verilmiştir. 

mutlaka e\"inizd bulun mıh 

SPEK.TROL suyu: 
Yünlü, ipek!~ derL cil31ı m ıt-ilyc 
ve sairedc lekeleri derhal çıkanr. 
l>tiıl ıehlıkcsi 'oktur. 

SPEKTROL tozu: 
lleyaz çamoşır uıcrind .ı ııa, ve 
nıeyva fek !erini tamamen ~·ıkorı r. 

SPEKTROL: 
llcr )erde ve eczaııcler,le bulunur 
·rarife~ini meccan en istcyinız 

Cmumi d po.u CalıtJ ~liı '" 

Bu ikinci içtimaı fevkalcidcdc ni .. 
sabı ekseriyetin J;ıasıl olabilmesi için 
ni.ıamnamei dahilinin 30 uncu mad. I 

han o . ;-desine tevfikan asalcton veya vek•· ı liııı--• 
leten şirket sermayesinin 11akal sii-
lüsanına müsavi hi .. clcr ashabı mev 15,000 l\elim~li 
cut olması lıizımgeldiğinden bilil· 
mum hissedaranın tarihi mezkiirdan 
evvel on gün zarfında aksiyonlarını 
§ırket kasalarına tevdi veya mali mı.i
essesclerden alacakları makbuz ve 
mektuplan ibraz ve yevmi içtimada 
merkezi şirketi te§rif buyurmaları ri. 
ca 'lh1"nr 

Fransızca - TUrkce 
Yeni !-:uçuk L . ot 

' ıhıyetinde r~nn ~ ti tn ı 1 n 
son lugowr 125 ~ur ı 

.'11ua1linı Uutiı 

Kltaphnneslnde 

Heyeti ida ... ··-------1:1--.. ~tJ 
• • 

.. 
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• inhisarı memurları Sölı:ede büyılk mıkyasta kaçak rakı meydana 
<:ıkarmı,ıar v~ musallere .ml&lerdir. 

' J 

f 
l 

Rusyada kadınlar yalnız 111.ıı•._ detfl, poliste oluyorlıw. RHmiıaiz lbıayada bir kadıa polis 
karakolunda ııaazaıınların lsticvalH •saMıDda almllllfbr. 

• Karbonlıasyon 'e mimalli po· 
alarda i.l:lhat " hakkında berat Is· 
illsall için 19 Nisan 1928 tarihinde 
akdiTI edilmiş olup \ ' ilftyet ~vrak 
calemınin 11188 pumerosiyle mu
<avyu muracaat hak<ı bu kere ferağ 
cya ahcre icara •erileceğinden mü· 

Ja)'aa ve yahut isticar etmek arzu
ıında bulunanların lstanbul Ycııı 
o•tahanc ork ında !'ürkiye ! lanın· 

la 18·22 n mer .\ardı vekili l~TOK 
·f~ndi · 1 mt:Jeri il:\n 

. "' 

I 

fıııar faaliyeti gittikçe inkişaf etmekte olan Hayrabolu 
kazasının umumı manzarası 

Hayraboluda ilk mektep dOrdQ1141l sıaıf talebeler! 
mualllmlertle blrttkte 

R'f.ESİ 
N 930 

Hayral!oluda ilk mektep beşinci sınıf talebesi 
mualllmlerile birlikte 

-

7 
Ka*tamoaly• tabi ç.rk•t kuUında yeni int• olunan 

hllkOmet konatı 

erit malı ır. 2 uru 

Ne tasfiye ve ne de modası geç: 
mit mallar vardır. Hali hazırdaki 
r , ... m atışından · ı 

MODA ve EHVEN FIATLI 
EŞYA ÜZERiNE YÜZDE 10 TENZiLAT 

,...,,.....,...Likor Fabrikası~ 1 Şehremaneti iIAnatı 1 yevmi ve saati mezkOrda yüıd 
yedi buçuk kur~ hesabi!e terııl 
nat akçelerinin makbuzunu ' 
teklifnamelerlni havi zarfları 

encümene tevdi eylemelwri i!A 
olunur. 

İnşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu 
ınüdürlüğünden: 

• 
içkiler inhisarı umum 

Fatih dairesinden: 567 lira 
74 kuruş bedeli keşlfll Edirne. 
kapı caddesinde tesviyei türabi· 
ye hcsabile yüksekte kalan 25 
N. hanenin tahkimi kapalı zarf 
usulile mlinakasaya konulmuştur. 
Münakasa 7 Mayıs 930 Çarşam· 
ha günü saat 15 te yapılacaktır. 

Talip olanların muayyen vakte 
kadar teklif varakaları ile ev· 
rakı saireyi bir zarf içinde ola
rak encümene tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

* * * 
A. 1 !isarı Belediye mlidüri ye-

tinden: Bedeli keşli 61 o Ura 49 
kuru~tan ibaret olan Beykozda 
Karacn burun :addcsinde , eşct 
beye ait hanenin olbabptaki 
istikamet harita" mucibince kat 
ve inşa>ı kapalı zarf usulilc \fa. 
yısın oıçiını:iı Ct. mart~,i guniı 

>&at on bc~te munaka. aya 'uz"ı 

mukarrer olduP;undan taliplerin 

• * • 
Şehremanetinden: Ga latad 

Arapcamli mahallesinin Yanı 

kapı caddesinde 10,30 mel 
murabbaı arsanın metre murs 
baına on Ura kıymet takdir oto 
nnrak satılmak i~in açık m(fı 
yedcyc konmuştur. TalipJrrı 

şartnameyi görmek için her gu 
miizaycdeye girmek İçin ıh. 

jiiinü olan 5 !\layı· 930 Paıı 

tesi günıi levazım mlldlirluP;t 
p;elmelcri. 

* * "' 
Şehrcmanctinden: Cerrahpa. 

llascki, Beyoğlu H ziıhrevt bil' 
tane içın üç ay zarfında hızufl' 
olan et pazarlıkla a!ınacakV 

Taliplerin 19-4-930 Cumarı 
gunu sacıt on beşe kadar lentı 
mudiirliiğune gclnıclcrl. 

Tuz in~isarı lstan~ul la~ MO~ürlü~nn~eo: 
930 senesi maliyesinde Konya Tuz inhisarı baş müdürİ 

tine tabi Yavşan ve Tosun memelehalenndan Konyanın sa 
yönü ambarına nakl olunacak bir milyon kilo tuzun ücreti !1 

!iyesi kapalı zarf usulile Konya tuz İnhisarı baş müdüriyeti~ 
müteşekkil komisyonda 7 / 4/ 930 tarihinden itibaren yirmi 
müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
akçelerile birlikte ve şartnameyi görmek istiyenler Balıkhane 
nasının üçüncü katında İstanbul Tuz İnhisarı baş müdüriyet 
müracaat eylemeleri. 
~~~------------~---- ~-' 

st an~ul Limanı sa~ili sı~Mye merkezi serte~a~el in~ 1 Merkezimize ait Sinop motörü teknesine konulmak üzre 
zinle müteharrik bir deniz maki nesi münakasai aleniye sure~ 
mübayaa edilecektir. Taliplerin mezkur motöre ait şartnafl' 
almak üzre her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağınd<I 
in merkezimiz levazrm şubesine ve münakasaya iştirak etı 
üzre yevmi münakasa olarak tesbit edilen 1 mayıs 930 taril1 

müsadif Perşembe günü saat 14 te ihale komisyonuna müı1' 
atları ilan olunur. 

Mes'ul Müdürü Bürh•neclJ 


