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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

3 laotl ı;a ıf de 
1- ltılzlltln önüne g çmek '

için •• 
2- lstanbul yıpra ıyor 1 'I t 

Vergilerimiz 'Bu sene mahsulümüz tahminin fevkinde bereketlidi 
Vergilerimizde tadilat yapı

lacak mı? .. Daha açık bir ifa
«c ile, vatandaşlardan alman 
vergiler azaltılacak mı? .. Her
kesin merak ettiği meseleler
den biri de budur. İktısadi buh 
l'lndan, hayat müşkülatmdan 
bahsedildiği zaman bir ç,ok ':'a
taııdaşlann zihinlerinde ve dıl
ltrinde su sorgu canlanıyor: 

-"Vergilerimiz ağırdır. Hü
kGınet niçin bunıaa.. azaltmak 
Yoluna gitmiyor ve bu ağır yü 
lrti hafifletmiyor? •• " 

Vergi meselesi, dünyanın 
her memleketinde, üzerinde en 
Çok söz söylenebilen, dcmago
İilt edebiyata en ziyade müsait 
elan bir mevzudur. Bütün va
talı.daşlar, vergi külfetinden 
ıııuaf olsalardı, şüphesiz çok e
)i olurdu. Fakat böyle bir te
llıerıni, hayal mahiyetinden ö
tesini geçemez. Çünkü vatan
daşıann bu mükellefiyetlerini 
~ünürken devletlerin ve hü
lttinetlerin de vazife ve mükel
lefiyetlerini düşünmek lazun
cbr. Memlekette nizamın, adale 
tlıı. ve intizamın müdafall ve te
llıiııini üzerine alan hüklhnet, 
lncak vergilerin temin edeceği 
İırıkan ve vasıtalara dayanabi
lir. 

Zahire ve tlc11rtt borsasının nıuamtlllt salonu 

Busene mahsulümüz 
bir misli fazla olacak 
Hariçten buğday celp ve ithaline 

kat.iyen ihtiyaç yoktur 

Bufday fiatleri umumi harpten beri göriil· 
memiş derecede tenezzül etti Türkiyede vergiler ağır mı-

dır? bu sorguya eyi düşünme- Zahire Borsasına gelen son malOmata göre, yeni ıene mah 
den hemen menfi cevap vermek swatının çok bereketli olacağı anlaşılıruıtır. 
doğru değildir. Vakıa vergileri- Geçen sene (140,000,000) milyon kiloya baliğ olan buğday 
llıi2in hafif olduğu söylenemez. mahsulü bu sene (200) milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. 
~ak biz vergilerin ağırlığmı 
en ziyade mahiyetlerinde değil; Mezruat bu sene bir misli kadar fazladı.r. 
cibayet tarzlarında, vergilerin Adana ve Mersinin yeni mallan (15) güne kadar piyasaya 
ltluteaddit olmalannda bazıları çıkmağa başlıyacaktır. Anadolunun diğer taraflarile Trakya
ilin sabit ve muayyen olmama- dan yeni mahsul ağustos iptidasında gelecektir. 
lannda gôrüyoruz. • 

B!zün m mleketımızin bir husu- O zamana kadar ihtiyaca kafi hatta fazla mal mevcut oldu 
siyeti daha vardır: Her memlekette ğu için hariçten buğday celbine lüzum yoktur. 
~ &undan fa la ola~ak ta~~at, lstanbulda (25,000) tonluk kuruştan, diger Sert mallac (9) 

hayatımı uzennde mus- b d k • k (30) d bet m f ır yuk bır tesir yapa ug ay ve un sto u mevcuttur. uruş para an yumuşak 
bil Yor ku:'ı.\/1osır geçen bırka Bundan başka Anado)Jıda da buğdaylar (10) kuruş (30) para 
" Tı.irkiyede.mai eti darlattırma hnrnize gönderilecek (1200) dan muamele görmüştür. Ma-
ı~ ık 4si11mlilla· vagoan buiıfe» vardıı". amafih bunlar en qağı fiatler 
uut e ve tedf7e e te y . ı tf b "'d -"- 1 · lir yapmaga kafi geliyor. Billikiı biri- em mahsulün idrak zamanı o up vasa Us ay .... t en (12) 
birini takıbeden bir kaç bereketli se· nın yakla!'<ması, memelekette kuruştur. 
ne •. bütün nıeınl~kete ha~at, ümit ve ihtiyaçtan ziyade mal mevcıit Geçen sene ayni zamandaki 
feyız vermege kıfayet edıyo~. Halkı- olması ve cihan piyasalarında- vaziyete nazaran buğday fiatin-
lllız, en zıyade darlık hıssedılen sene k" ·· d" k · · 1 d ( ) k kad ·· ·· 
l~ içinde vergilerin agırlığını daha ı mutema ı su ut ~sınle. s- e 5 urut ar dutuklük 
tıyade duymaktadır. Son seneler öy· t~nbul bo:sasında bug.day fiatle vardır. 
le oldu. !şidilen .hİ! kıaun ıztıraph ti· ": ıın_ıumı ha~ten~n görülme Bayle büyük ve gayri memul 
~tlerın sebebını bu noktada arama rnış hır tenezzule ugramıştır. bir tenezzül olacağını evvelce 

Bütün bu mütalaata rağmen hlllr:ü- Dün kızılca buğdaylan (9) (llabadi d8rdüncü sahifede) 
~· vergilerde tadilAt yapmak ve 
- hafifletmek cihetine gitmiyeceliı. 
ırıi? •. 
I Bizim yakından bildiğimize ıöre, 
lıtıet Pap Hükfunetinin mali ve ik· 

tııı..11 politikaııında vergiler mesele.ı 
~yetli bir yer tutuyor. Eğer 
-.rletin vazifeleri, milli iktnadın em 
~ii mecburiyetler, ve nihayet mem 
le< lıetin dah'li ve harici e.nniyctile ala 
•dar ol.ın •ımumi hizmet mülihaza. 

lıi rı müsait bulunusaydı, şüphe yok 
Vergilerde esash bir tenzilit yap

llıakta ne Büyük Millet Mecliai, ne 
de onun itimat ve emniyetile iktidar 
llıelrkiinde bulunan İsmet Paşa HU · 
se:ı:ir an bile tereddüt etmezdi. 

lteraber yeni bir illtaadt de· 
~ tdı.oik ~a lrıW!adeo 
• iktuıat yolunda imkanın baJıtet
'ııer tırsattan istifadeye karar ver 

'llit iSl8i1 hiıkllmet', vergiler meeele
'lııi .ilııııal edecek delfk'lt. Bililda, • 
"*-n.taııJa<dan alınan Veqjiiırin lltUi 

hııclim olmaaı preneipini ilrtnıadt 
Programında -ıı bir azimet nok,
~~ ~- Jılesem: 11ıı.ar. 
~ verııiıi, 1D1Uıpıele ver,ıim. Bele 

rin olcturuva teemi e1nh bir tet 
f'!l""8k ve neticqe göre bun· 

lili..-:- biızı tadilit yaJlll.!Bk tHavvuru 
~t mahafilinde kuvvetli bir ka
~t 1ıa!indedir. 

llcın zamanlarda Avrupanın mali 
~e en ziyade revaç bulan ıis 
:"111 flldıır: İstihsali g~n, mali 
ı..;.,; fİj.tlcnni çoğaltan verıi ve resim 
~ lıaldırmak. Bun\JD neticesi olarak 
::::ı<Çedc azalacak vandat yekllnunu, 

cak olan lıtiliaal ver~e te-

sist m: parası müıtekir, bütçe, 
ret ve tediye müvazeneleri az 

le düzgün olan her memlekette 
ıt.., allakıyetle tatbik olunabilir. Bi

ınemlckette de bir kaç sene son· 
bu sistemı takip etmenin mütkül 
adrgmr zannediyoruz. Çünkü tica
v tediye mılvazenemizin bir kaç 

•zli tene içind., bir taraftan mali 
bat mesaısi. diger taraftan butün 

çe milli iktıs.at ve tasarruf mü
~ıne ytil:sek bir azmli irade ile 
lınak sayesinde temin edilebilir. 

" Çunku Türkiyedc hem tabiat güzel 
..: izlidi , hem de halk, çalışkan 

lıy tlıdir , 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

--

G. Mf6adlller lrorn1r7ondan çıkarktn 

G.M badillere tevziat 
lkınci taksit tevziata dün başlandı 

10 bin lira dagıtılmıştır 
Gayri mübadillerden musak-1 bir zat bize bu husuata ıu iza

kafat eshabma ikinci takıit tev batı venniştir: 
ziatına dün öğleden sonra tev
ziat komisyonunda başlandı. 
Saat beşe kadar devam eden 
müracaatlar kabul edıldi. Dün 
yapılan tevziat yekfuıu takriben 
10,000 liraya baliğ ohnuştur. 

• 
Tevziata pazartesi ve perfCM 

be günleri öğleden sonra de
vam edilecek ve Kurban Bayra 
mma kadar ikinci taksit tevzia
tına nihayet verilecektir. Mü
sakkafat eshabına tevzi edile
cek ikinci taksitler için 75,000 
lira tahsis olunmllfjtur. 

Tevziat komirıyonu bono i
çin bir çok müracaatlara ma
ruz kalmaktadır. Sal!hiyettar 

"-Bono tevziatı komisyonu 
alikadar eden bir meaele değil 
dir. Bonolar takdiri kıymet fa
aliyetinin intacına muallaktır. 
Takdiri kıymet işlerine gelin
ce; şimdiye kadar devam eden 
mesai işlerin ancak % 55 ini 
intaç edebilmiıtir. Takdiri kı
ymetle meşgul heyetlerin epey
ce bir zamandanberi mesaisine 
fasıla verdiklerini biliyorsunuz 
Ankara itilifnamesinin bu iıle 
re vereceği şeklin ne oldufu 
meçhuldür. Bono ala.:aklarm 
vaziyeti öğrenmek için dahabir 
müddet boklemeleı:ı tazımdır. 

Komünistler 

Beyannameleri gön

Hanımlar 
arasında 

derenler tesbit edildi Ankara H. lan Istan

lzmirde de tahkikata 
devam ediliyor. 

Şehrimizde bazı müessesele
re komünist beyannameleri gön 
derildiğini dün yazmııtık. 

Mündericatı bahse değmeyen 
bu hezeyannameler gazeteler i
darehanelerine de yollanmıştır. 

Polis siyasi kısmı bu beyan
nameleri tertip ve gönderenler 
hakkında takibat ve tahkikat 

I 

Pollı MtJdDrli Şerif !kg 
yapmaktadır. İstihbaratımıza 
göre polis bu hezeyannameleri 
gönderenleri tesbit etıniş sayı
labilir. Ancak dün akşama ka
dar tevkif edilen olmadığı be
yan ediliyordu. 

Beyannamelerin lzmirdeki 
komünist tevkifatı ile derecei 
aiakasL ve eşhas arasında da mu 
haberat mevcut olup olmadığr 
tamik edilmektedir. 

Şehrimizde dağıtılan beyan
nameler matbuı.\ur ve bir çok 
imlA hatası vardır İzmirde tev
zi olunan beyaıuıameler ise el 
yazısı olup şapiroğraf ile basıl 
mıştır. 

Beyannamelerde bir mayıs 
amele bayramından da bahsedil 
mektedir. 

Vatanını seven Türk işçisi
nin bu gibi hezeyanlara hiç bir 
vakit itibar etınedifi ve etmiye 
ceği şüphesizdir. 

Bununla beraber herhangi 
bir nizamsız harekete kalkmak 

(Mabedi dördüncü sahifede) 

Vlyanalılar 
gellyor •• 

Bu cuma günü İstanbul muh 
telitile temsili bir maç yapma. 
sı mukarrer olan Viyana ama
tör muhtelid bu sabah saat ııe
kiz buçukU Vlyanadan hareket 
edecek ve perşembe sabahı şeb 
rimize muvaaalet edecektir. 

Viyana taiaını ıu oyııncnlar 
dan terekküp etmektedir: 

Jozef Vorko; 
Fraaae Gefrijg, Redolf Böh; 

Jan Şuvaul, Kalnıvek, Voğ-

vı,ana lllultlelltlnln 
merkez muhaolml 

Joat1ph N011oln11 

ner; Adolf Kohlor, Fredrik 
Tolhman, jolef Novotey, Vik
tor Spehtl, Andreas Şuller. 

bul mitingini 
şiddetle tenkit ettiler 

ANKARA, 14 (Telefonla) • 
Bazı Ankara hanımları bugün 
cemiyeti belediye salonunda iç 
cima ederek kadınlara intihap 
hakkı verilmesi münasebetile 
bir mitinğ yapılması etrafında 
müdavelei efkarda bulunmuşlar 
dır. İçtimaa az kadın iştirak et
mekle beraber münakaşalı mü 
zakereler olmuştur. 

İçtimada İstanbul mitingi 
şiddetle tenkit edilmiştir. An
karada yapılacak her hangi bir 
mitinğin böyle feci bir akibete 
düşmemesi için ciddi tutulmam 
laznngeldiği noktasında ittihat 
edilmiştir. · 

Yapılacak tezahurata esas 
olmak üzre bir program tanzi
mi maksadile Cebelibereket 
meb'usu Naci pqanm refikası 
Hf. kendi evinde toplmılması
m teklif etmiş ve katiül edilmiş 
tir. 

ikinci mitinı yapılacak mı? 

Kadın Birliği tertip ettigi 
mitingde muvaffak bir kütle 
temin edemediği için kadınla
rın ikinci bir mitinge hazırlan
dığı yazılmıştır. 

Bir muharririmiz bu huaua.
ta müracaat edilip edilmediğini 
Vilayetten sormuştur. Fazlı B. 
şu cevabı vermiştir: 

"- Kadın Birliği, bili)IOl'BU
nuz ki, miaaade ahk .. ..._mt~g 
yaptı. BinaenWtı terar birh'k 
namına mitinılrapılamaıı:, Di
ğer hanunlardan da başkaca 
müracaat eden yoktur.Eğer bö 
yle bir müracaat olursa usulü 
dairesinde tetkikat ve icap eden 
muamele yapılır''. 

Söylendiğine göre bu sefer 
mitingi Nezihe Muhiddin H. 
ve taraftarları tertip edecekıniş. 

T. Rüştü Bey 

Ctmiyetı btledi7e iç/lmai011nd11n bir maıızara 

Bütçedeki açık nas 
kapatılacak? 

·varidat ile masraf kısmı tevzi 
edilmek için 1 milyon lira tenki 

Oktruva tarifesinde yapllan tadilat esba 
mucibesi IAyihası hazırlanıyor 

Bir müddettenberi içtimala- ı bitmez tarife heyeti um 
nna fasıla veren Cemiyeti Bele- ye sevkedilerek müzake 
diye yarın toplanacaktır. Bu iç başlanacaktır. 
timada 928 senesi bütçesinin 
masraf kısmına ait hesabı kat' 
i raporile encümenlerden gön
derilen bazı mazbatalar müza
kere olunacaktır. 

İdare encümenince tadil e
dilmekte olan o!druva tarifesi 
hakkındaki tetkikat ta ıkına! e 
dilmiş oldugundan bu baptaki 
eababı mucibe mazbatası hazır
lanmağa başlamıştır. Esbabı 
mucibe mazbatası biraz uzun o 
lacağı için yazılması da biraz u
zun ıilrec:ektir. Mazbata biter-

Bütçe encümeni de Yeni 
tçenin varidat kısmını biti 
olup masraf kısmı için Mu 
din B. in gelmesi beklenm 
dir. 

Muhiddin B. Cuma gün 
det edeceginden gelecek ha 
içindeınasraf k hakkında 
tetkikat başlayacaktır. Varı 
altı milyon lira kadar ol 
tesbit edildiginden 7 mily 
ra kadar olan masraf kISIDJ 
ona gqre tanzim olunaca 

Tekaüt kanunu tetkik ediliyo 
Ankara, 14 (Telefonla) Tekaüt kanununu: tetkik ed 

olan muhtelit encümen bugün heyeti umumiyeyi mü 
ilk içtimamı yaptr. Riyasete Tekirdağı meb'usu Faik, kiti 
ğe Reşit (Kayaer), Nafıi AtufBeyler intahap edildiler. 

lzmir hapishanesinde bir arbede oldu 
kucak dolusu bıçak bulundu 

İzmir, 14 (Milliyet) Hapiaanede boşnak Hilleyini 
mişli mahp"ll81ar yaraladı. Diğer boşnak mahkUınlar iki 
mişli mahk6mu ~araladılar. Hapisaneden ucak dolusu 
çıktı. Tahkikat yapılıyor. 

Siyasetimize dair Sabık Afgan hariciye nazırı idamdan kurtu 
beyanatta bulundu Moskova, 14 (A.A )- Beçe Saki ile münasebette bul 

Hariciye vekili Tovfilı: Rüa. ğUlldan dolayı hiyaneti vataniye ile ittiham edilen Aman 
,.. Hama hariciye nazn Mehmet Veli Han hakkındaki idam c 

tü B. harici siyuetimiz hakkın hl milli IDKlis tarafından sekiz sene hapse tahvil edihnıi • 

da Politika refikimize ıu beya- -----------------·-----1 natta bulundu: 

- Herkese ayan olan dürüst 
ve açık sulh ve intizam siyase
timizin tarif ve izahma artık 
ham: kalmamqtır. Geçm~ 
kalan iglerin çeftı halleclilmiş
tir. Şimdi bakıyeııinin ıaafiye
sile meşgulüz •. 

• Bu ıene zarfında hunlanrı da 
nihayete yaidlıft*lanm görece 
ğimizi ümit ediyoruz. 

Bütün medeni devletlerle si
yasi münasebatımız iyidir ve in 
kipf halindedir. Yeni tarifeleri 
mizin kabulünden sonra, baş
tan başa yeniden müzakere ve 
akti lazımgelen ticaret muahe
deleri işleri de, hepimizin faali 
yeti ve dost hükUınetlerin karşı 
lıklı gösterdiği iyi niyetlerle 
pek müsait bir mecradadır. 

Hatta ekserisi neticelenmiş 
gibidir. Bu da beynelmilel iktı
sadi münasebetlerimizin intiza
mını mümkün kılacaktır. 

NERON 
başla •• un Bu 

Her yeni dostluğun mevcut 
doetluklara ancak ilive olarak 
teminine çalqmak ve mevcut 
doatluklarmuza daima itina ile 
vefa göstermek ve her işimizde 
samimt ve açık. . . İtte harici 
çalıpnaldarımizin faaliyet izle. 

~~-vaffakiyeısırnbundanl2 inci sahifemizde okuyun 



Bir cihanın cançeklşmesl 

ARİÇTEN ALDI iMiZ HABERLER· 

Londra konferansı dağılıyor. 

-~-- - ~-=eb 
QFF=:::;~;;::====;~~=:=;-~-~1--~~-ı~-- -r~\ 

~ ' / 

1 Nakleden: KAMRAN ŞERiF' 
8 ı 

Fransa-İtalya ihtilafı bir türlü halledileıne
den konferans ta artık son günlerirıe erişti. 

Sulh koniera:-ı:R 
Balkan devletleri ınurahhasJnr:11~ 
daıı ıııi.ırckl{ep konferans ill..: içti 

111aınL Atiııada yaı)l\(~ak.tır l Güneş, bu saf ve serkeş ilah, 1 Esirlerimden biri ~~a Ost~' 
ııkıt rengine boyana~ semada de~ bir me!<tup getırdi. Klodi

ı •v .. 1cini terennüm ed1yordu. us ile NarS1S yola çıkmış!~, 
· ' . . Romaya gelıi.yorlar. Merak edip 

: 1 Ezeli_ş'?hU:_~l~? ~e~dazede bır gözümle görmek istedim ve ... 
Aıdın gıbı, gogsunu aşı'?11ın d~ Gördüm. Mevkip yolda tozu du 
ıl;\arma uzatıyor, yedi t'?pesı mana katarak geliyor. Klodius 

ye sanki gökten buse beklıyor- olup bitenleri öğrenmiş. Narsis 
.ı. ona İmparatorluğun elinden 
· · · · · · · · · · · · · · · · · gitmek üzere olduğunu, canına 

kastedildiğini söyliyerek impa-
1 c llessalinin bahçesinde, her ratoru fitleyip duruyor. Klodi
'"'\man yeşil duran meşe ağaçla- us pür telaş geri dönüyor .. Kor
r )ıın sık yapraklan ~rasından k~~~a bakılırsa intikamı pek 

izülen ış•k huzme len loş yo~- mutıhş olacak!. 
ı=ra yaldızlı bir toz gibi serpli- Sitius sordu: 
J?rdu. Bu serin boşluk yaşıyor, - E~~ misin? 

'. r kalp gibi çırpmıyor, s_evıyor - Kat ıyyen. 
ı 1 .ı. Toprağa ilelebet payıdar ol Genç Romalı kalkıp dostuna 

•1 'a:- üzere kök salmış bu ağaç elini uzattı. 
~·ıdeleri arasmda yan çıplak - Lil.tfettin ... Bir gün olur, 

f;-'icutlar süzülüp kaçıyorlar, ko elbet ben de sana karşı şükran .L ~ıyorlar, birbirlerini yakalı borcumu öderim. Şimdilik adam 
' lr';r v,,. ı.ıznn ahlarla sarmaşık !arımı bulmak için Foru~e gidi 

r yosunlar üzerinde .. Y_'.l~a~~- yonım. _Sen de:: (Me~salıne ba 
ı yorlardı · ilahların gozu onun- karak bır an mutereddıt durdu) 
(:, ana to~rağın koynunda bu şayet Kloduis gerçekten geli
F,retle arzuya ramoluş, kurban yorsa .... 

< :sme gibi dindarane bir hare- Tam bu srrada, siması kor-
. t tPsk'.I eJ;yordu. kunç bir hal almış, üstübaşı toz 

Bağ b'.)znmu· zamanını tes'it içinde, koşarak_ gelen bir esir, 
ıre. u· ~~ u.-. kocası imparator nefes nefese, agaçın altına ye-
f1,..lll i/J.CS- • ., . . 

!":[od u5un, müphem bazı erzak tıştı. . . . . 
l -ol ı · · halletmek üzere - Efendımız, ded1. B~ndem-
e,c e erını - . b" d ·· d d İ 
stlye gitmiş olmasından isti- zı ır ostun~z g?n er ı. m-

l'e de ediyordu. Bu bir kaç gün paratorun ma.ıyetııı:de bulunuyo 
n f d Messalin ilahe v enuse rum. Süratle geldım. Sana şu 

<r ın a ·· ı · ·· 1 - mem ı§·ıkfettiği bahçelerinde neşe ve ~oz erı soy emege uru~. 
*z' Uuk mabudü ve hülya ve nis- H~y.atını koru! Aşkını koru.,, 
.!rr'ının hakimi olan Cimşit, na- Sıtıus: .. . 
ı · rdu - Artık şuphe yok, dedi. 
,yma ayın yapıya · Messalini kollarının arasında 
,.: Nüvazişten harapolmuş:. ~_u sıktı. Bu deraguş bir türlü bit
• Jıkları binlerce buseden . çu~- mek bilmedi. 
ItÜŞ olan genç imparatorıçe çı- Nihayet: 
'ğen üzerine uzanmış, başını Ro - Git dedi, İmparatoru kar
~,a~ın en ı;üze~ erkeği "o~a~ şıla ... O' sana dayanamaz .. Ça
"tıusun,, dızlerıne salıverm_ış~ı. buk ol/ ... Kaybedilecek her an 

.ftius aşıkı, hatta kocası ıdı; mukadderatımıza tesir edebilir. 
' jnkü günahtan korkmıyan ve * ,, * 
lılmdisini Klodiuse zincirliyen Klodius o ~ana kadar her 
V ığ !arla alay eden irnparatori- türlü zilleti kabul etmişti. İna-
1t'. bir gün ~vvel _impa_r_ı:torluk nılmıyacak derecede alçak, şe-
,htına geçırmek ıstedıgı erke- refsiz ve aşksız olan İmparator 

·,r. şer'an ve kanunen varmıştı. mütemadiyen uyukluyor alabil 
' d s· · ' \(1 Sessiz v_e sı:~n uran ıtıus diğine yediği yemeklerin ha-
1ı;1paratorı~~-sı~ı~. gerdanını: d~ znru yükü altında ezilerek ken-

1 :r:ınııyor, gogsunun kıvrık çızgı dinde hiç bir cürme karşı isya-
11:Jni okşuyordu. n , için takat bulamıyordu. Dü
·1n Sitius usulca eğildi ve genç şüncesi ancak yaşadığı ana şa
"'1dmın adeta çocuk ağzına ben' mil bulunuyordu. Onu uyuştur

((Cyen dudaklarına bir buse kon-[ ~~k i~~n .. es~sen yıpranmış olan 
Jlırdu. Messalin ta çocukluğun- vucudunu bır kat daha yoran 
~Pırı beri aşka hiç kanamaz, hiç kurnaz bir aşiftenin eline tes-
ı"r şeyin teskin edemediği m~t lim etme~ ~~fi geldi; şeh_~et _?n 
·; ş ilahın kurbanı olduğu içın d".. h~r turlu_ hatır~yı sondur

tzan yorulur, fakat hiç bir za- muştu; kendmde kimseye karşı 
11 an tatmin edilemezdi. ne kin ne de adavet besliyecek 
. .. . k 

1 
kuvvet kalmamıştı. Fakat onU!ı 

\ı Bu sırada ustlerınde sı da - namına kin güden başka biri 
rır arasından bir ses Cimşit vardı. 
erin_~nde. söylenmesi adet olan İmparatorun düşmesi ile her 

\ •ıı sozlerı haykırdı: şeyi kaybedeceğini aklı kesen 
, o İo! ... Cimşit! Evoh! ... İo! Narsis Messalini öldünneğe 
t ı:lmşit.. karar vermiş, bu muradına nail 
,'.a Sitius gözlerini kaldırdı ve olmak için hayatını gözden çı-
1rıpraklar arasında hayal meyal karmakta tereddüt etmemişti. 
'~>rülen insanı scçmeğe çalıştı. Ostiden gelen arabada. azatlı 
1 _ Kimsin? köle Kayserin yanında oturuyor 
.ı Ses cevap verdi: du. 
• - Ciınşidin kendisi! Klodius sapsan olmuştu. Ke 

- Kendini ele verdin, seni ta keliyerek: 
· udım. - Hala imparator muyum? 

dedi. - Muhakkak mı? 
· Narsis.. O senin arzuna bağ-'1- Vektius Valens!. . lı B k ·· li · B k · · _ Kazandın.. ... ıra s~y y0eyım. ıra1 ıc-

' raata geçeyım. zaman mpa-
- Orada ağaçın tepesinden rator kalırsın!. 
~ler seyrediyorsun? Narsis bıı sözleri söylerken 

Valens ufku daha iyi tetkik dünya tacidarınm önünde ayak 
~ rıek ve sesine daha vakur bir ta duruyor, onu adeta herkesten 

· la vermek için birkaç saniye saklıyordu. Messalin gelince o-
l :kledi. ı ' nu önüne dikilmiş buldu. 

Nihayet: (Bitmedi) 
-~~• ........ •+·-~-

- Osti üzerinde azğm bir fır 
lna toplanıyor: dedi. Fran11RdR 

Sitius titredi, Messalin doğ
,ldu. Sonra gülümsiyerek ken 
ni tekrar aşıkının kollarına 

~ tı. 
Yavaşça mırıldandı: 

J, - Sersem !.. 
E Viktius Valens bir cambaz 
~ı vikliği ile agaçtan kayarak 

Bütçe müzakeresi 

PARİS, 14 A. A. - Gece 
celsesinde meb'usan meclisi ma 
11 kanunu ikinci kıraatini müte
akip kabul etmiş ise de ayan 
meclisinin tekaüt aidatının tev 
ziine müteallik olarak 5 emsa
lini tefrik etmiştir. 

~re indi, söz söylemeden evvel 
1 rafına bakındı. Bisiklet yarışı 

PARİS, 14 A.A. - Altı gün 
dedi. lük bisikletyanşı hitam bulmuş 

:ı: Sesini alçaltarak: 
r_ Latife etmiyorum, 

1 
ve Pelissier - Blanchonnet takı 
rıı lraz;1nmrştrr. 

ı 

(1) Roma. 
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lngllterede 

Bahrt 
·konferans 

Son günlerini 
yaşamaktadır 

Londra konferansı artık son 
günlerini yaşıyor .. Fransa - İ
talya ihtilafının halledilerek 
konferanstaki beş devlet arasın 
da bir tahdidi teslihat muahe
desi akti şimdiye kadar müm
kün olamadı. İngiltere - Japon
ya - Amerika arasında bir itilaf 
esası takarrür etmedi değil. La 
kin Fransa ile İtalyanın bun
dan hariç kalması bilhassa İn
giltereyi hiç memnun etmemiş
tir. Çünkü Fransa ile İtalya is
tedikleri gibi kendi bahri pro
gramlarına devam edecek ol
duktan sonra İngilterenin bir 
tahdidi teslihat mukavelesine 
bağlanması İngilizlerin hiç te 
hoş görmedikleri bir şeydir. Fa 
kat üç devlet - Amerika, İngil-

İtalya Başmurahhası 
M. Grandi 

tere ve Japonya - arasında akte 
dilecek muahedeye Fransanın 
da iştirak etmesi düşünülmü
yor değil. Lakin o zamanda İ
talya istediği gibi serbest kala 
cağı için Fransa kendi donan
masını tahdit etmek neticesine 
varacak böyle bir muahede ile 
bağlanmak istemiyor. Şu hal
de konferansın mihverini dö
nüp dolaşıp Fransa - İtalya ih
tilafı teşkil ediyor. 

Konferansın bugün umumi 
bir içtima aktederek şimdiye ka 
dar elde edilen neticeleri tes
bit edeceği haber veriliyordu. 
Şimdiye kadar Fransa - İtalya 
ihtilafını ortadan kaldıracak bir 
çare bulunamadı. Bulunmak ü
midi de kalmamış görünüyor. 

LONDRA, 13 A.A. - Ha
vas Ajansı bildiriyor: Bahri in
saatın muvakkaten durdurulma 
~ı meselesi Fransaya nazaran 
şu şekli almıst.ır: 

Fransa Washington muahe 
desi mucibince şimdiden 70 bin 
tonilato miktarında harp gemi
leri inşasına ve 1931 den 1933 
senesine kadar mecmui hacmi 
1O5 bin toni!ato nisbetinde 
harp gemileri yaptırmağa hak 
kazanmıştı. -Londrada ahiren 
husule gelen iti!afta Fransa ile 
İtalyanın şimdiden 70 bin ton
luk gemi yaptırmak hakkını 
muhafaza ettikleri ve mecmuu 
105 bin tonili'tto olarak tesbit 
edilen harp gemilerinin inşası
nı 1936 senesinden sonraya bı
raktıkları zikredilmektedir. 

Fransanın programı 

PARİS, 14 A.A. - Hornme 
libre gazetesi Londra konferan 
sından bahsettiği sırada diyor 
ki: 

- Fransanın bahri progra
mı dün ne idi se bugün de odur. 
Fransa !:ıu programın tatbikine 
ayni sükunetle devam edecek
tir. Fransa d('ııiz asın müst....- _ 

ispanyada 1 Ynnanistanda 

Cümhuriyet Sabık Hane
tar aftarları dan emlaki 

Yeniden tevkifat 
yapıldı. 

-----
Barcelone, 13 A.A. - Cüm 

huriyetçiler tarafından gizlibir 
surette tertip edilen içtima za
bıta tarafından dağıt•mıştır.40 
kadar kimse tevkif olunmuştur. 

Kırala karşı sui. kasıt teşeb
büsünde bulunmakla müttehem 
bulunan ve geçenlerde affedi
len Katalonyalılarrn hararetli 
bir surette istikbali için yaprlan 
tezahürler esnasında bir takım 
hadiseler olmuş bir kaç kişi tev 
kif edilmiştir. 

Şiddetli kanun 

Miisndere edilmemiş 
deııf ete geçmiş! 

--~-

Atinadan yazılıyor: - Yuna 
nistanda sabrk kıral hanedam
nin emlaki meselesi ahiren a
yan meclisinde bir müzakere 
esnasında yeni
den tazelenmiş 
tir. Kırallık ta
rafdarı azadan 
biri söz alarak 
sabık hanedan 
azasına tahsisat 
verilmemiş ol
masına ve mal
larının hüku
met tarafmdar MADRİT, 14 A.A. - Baro 

1928 tarihli ceza kanununun musadere edilme M. Mıbalakopulos 

feshini kabul etmiştir. sine teessüf etmiştir. Hükumet 
[İlga edilecek olan ceza ka- namına buna cevap veren hari

nunu diktatör Primo dö Rivera ciye nazırı M. Mihalakopulos 
zamanında yapılmış ve pek şid böyle bir münakaşaya mahal ol 
detli ahkamı, ihtiva eden bir madığını söylemiş ve sabık ha
kanundur. İspanyaya giderek 

nedan azasının em!aki musade-vazi yeti tetkik etmiş olanların . . 
yazdıklarına göre 928 ceza ka- re edılmış olmayıp yalnız bun 
nunu diktatör idaresinin muha- , !arın istifade ettikleri erazının 
fazası maksadile yapılmışt.ı. 1 devlete geçmiş olduğunu ilave 
Şimdiki hükil.met bunu ortadan 1 etmiştir. 
kaldıracakt~r· l ·--

Rusyadn .lllndistanda 

Fırka kongresi Silahsız mukavemet 

Fırka kongresinde 
mesai 

programı hazırlığı · 

--··-~-
Moskovadıw yazılıyor - Bol 

şevik merkez fırkası ahiren içti 
ma ederek mühim bir karar 
vermiştir. Fırka kongresi önü
müzd;ki Haziranın 15 inde top 
!anacaktır. On beş senelik me
sai programı da gelecek içtima 
ın ruznamesine konmuştur. 

Lakin bu kongre Sovyet 
kongresinden başkadır. Fırka 
kongresi merkez fırkasının teş
kilat.ını tadil edebilecek yegane 
içtima mahiyetindedir. 

Hatta siyasi büronun işlerini 
ve fırka katibi umumisi tebdil 
gibi tetkik gibi salahiyetler de 
bu kongrenindir.Fırka kongresi 
nin içtimaı çok hararetli olaca
ğ: tahmin edilmektedir. 

lekelerinin vüs'atile mütenasip 
bir donanmaya malik olmaktan 
başka bir şey istememektedir. 
Fransa hiç bir tarafa karşı taar 
ruz ve tecavüz fikir ve niyetle
ri beslememektedir. İtalya arzu 
etti <Yi takdirde üçler iti!afının "' . 
beş devlet arasında bir anlaşma 
ve uzlaşma şeklini alması müm 
kündür. 

E!de edilen netice 

LONDRA, 14 A. A. - M. 
Stimson Amerika milletine hi
taben telsiz telgrafle neşretmiş 
olduğu bir beyannamede bahri 
konferansın tahdidatın filoların 
bütün unsurlarına teşmil edil
mesiden ibaret bulunan başlıca 
gayesinin evvela bu hususa mü 
teallik olarak üc devlet arasın
da aktolunacak bir itilafname 
ile ve muahheren diğer devlet
ler arasında yanılacak ikinci bir 
i tilafname ile istihsal edileceği
ni bildirmiştir. 

Bahri konferansta muahede 
namenin tesvidine devam edil
mektedir. 

-~-·--

Milli biri reislerden 
tutuldu 

ALLAHABAT, 14 A.A. -
Mill1 kongre rt"i f i Pıı~_dit Tawa
harlal Nehr, 
tuz resmi kam 
mınu ihlal cür 
mile maznuner 
bu sabah Che
ckisus istasyo 
nunda tevkif c 
dilmiştir. 

Navsari ga
zetesine naza
ran Gandi Al
lahabattaki me 
kteplerden bi
rinde oturan 
Nehrunun zev
cesine yazdığı Javahar/al Nehru 

bir mektupta ispirtolu içki sa
tan dükkanların önüne ve etra
fına kazıklar dikilmesini temin 
için Ashrad'daki gönüllü kadın 
!arın yanma gitmesini ve kendi 
!erini bu işi başannağa teşvik 

etmesini tavsiye eylemiştir. 

Yeniden tevkif at 

KALKÜTA, 14 A.A. -Kal 
küta belediye reisi M. Sengup
ta ile dört talebe alt.ı ay ağır ha 
pis cezasına mahkil.m olmuşlar 
dır. Haklarındaki ittiham sebe 
bi fesatcuyane tahrikatta bulun 
maktır. 

Son gün 

DELHİ, 14 A.A. - Silah
sız itaatsizlik haftasının son gü 
nünde icra edilen büyük nüına 
yişe 500 bin kişinin iştirak et
miş olduğu söyleniyor. 

[Javaharlal Nehru Hindis
tanda milli hareketin başına ge 
çen mühim şimalardan biridir. 
Kanunuevelde milli kongre top 
!andığı zaman Hindistanın is-

Ankara, 14 ( . efonla) Beynelmilel sulh bürosunun t~şc" 
büsü ile mayıs nihayetinde Balkan devletleri mümessilcrııı 
den mürekkep bir konferans akdi takarrür etmiştir. Konfe:a' 
sa Türkiye, Yugoslavya. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. 
Arnavutluk iştirak edecektir. İlk içtimaın Atinada akdi takar 
rür etmiştir. 

Konferansın hususi ve gayri resmi bir mahiı-' i olacak, ma' 
sadı bir Balkan konfederasyonunun zemini olac "....tır. Konfe· 
ransta Balkan devletlerini temsil edecek murahhaslah mezki'lı 
memleketlerin iktısadi siyasi zümrelerile Darülfünunlar tanı· 
fından intihap edilecektir ve aralanna mualimler, hukukçula 
olacaktır. 

lngiliz - mısır nıiizakeralı 
buhranlıbir:safhaya girdi 
Londra, 14 (A.A - Dayly Mail bildiriyor: İngiliz -Mısır 

müzakeratı Sudan meselesinden dolayı had ve buhranlı bir saf 
haya girmiştir. 

M. Meclisi müzakeratı 
Eğ·lence re husus! istihlak vergısı 

kauunu kabul edildi 

Ankara,14 (A.A) - Reis vekili Refet Beyin riyasetinde 
toplanan Miilet Mec1isinde hudut ve sahiller umum müdürlü· 
ğü memurlarının maaşlarının tevhit ve teadülü ve mezkil.r ida 
renin 1930 senesi bütçesi hakkındaki kanun layihaları müzake 
re ve kabul edilmiştir. Buna nazaran hudut ve sahiller umwıı 
müdürlüğü bütçesi masarifıi 539 bin ve varidatı 700 bin lira ola 
rak tespit olunmuştur. 

İstanbul Darülfünunu 1930 bütçesinde 1500 liralık müna· 
kale icrası hakkındaki kanun layihası kabul edilmiştir. 

Bundan sonra eğlence ve hususi istihlak vergüıi kanununun 
tadili ve 18 yaşını ikmal edenlerin de.vlet memuriyetlerinde 
namzet olarak istihdam edilmeleri hakkındaki kanun layihala 
rının biI'inci müzakeresi yapılmış ve kabul edilmiştir. Mecfü 
perşembe günü toplanacaktır. 

I la va şehidi Edirnede yağmurlar 
EDİRNE, 14 A. A. - Soıı 

Pilot İsmail B. düşe- günlerde yağan feyizli yağmur 
!ar mıntakaya bereketler ver-

re k şehit oldu miş ve bütün köylüler neş'e ile 
ilkbahar zer'iyatına başlamış-

İZMİR, 14 (Milliyet) -Al- !ardır. 

sancakta uçuş tecrübeleri ya- •----------
pan bir tayyarenin motörü d_ur 
du, düştü, parcalandi. Pilot Iz
mirli İsmail B. bir saat yaşadı. 
Tayyarenin yansı denizde yarı
sı karada parçalanmıştır. 

Hava şehitlerine karşı çok 
hassas olan İzmirliler şehit pi
lotİsmail B.cenazesini merasim 
le kaldırdılar. Vali, fırka müfet 
tişi belediye reisi, askeri mülki 
rüesa, polis, jandarma müfre
zeleri bulundu. Şehitliğe gömül 
dü çelenkler konuldu. 

• Bir kadının feci intikamı 
İZMİR, 14 (Milliyet)-Mus 

tafanm kansı Şerife H. aleyhin 
de söz söyliyen ve kocasından 
ayrılmasına sebebiyet veren şo
för İbrahim Şakirin otomobili -
ne binerek gezerken şoförii ya
raladı. Şoförün yarası ağırdır. 
Kurşun kafasına girmiş kalmış 
tır. 

Hukuk mezunlarının 
şitajları 

Adliye vekaleti İstanbul müd 
dei umumiliğine gönderdiği bir 
emirle hukuk fakültesi son sı
nıf talebelerinin mezuniyetten 
sonraki sitajlarına mahsup edil 
mek üzre mahkemelerde tatbi
kata kabul edilmelerini bildir
miştir. Bu talebeler mahkeme
lerde zabıt katipliği ve kalem 
vazifelerinde kullanılacaklar ve 
mezuniyetlerinde doğrudan do
ğ~ya tayin edileceklerdir. 

Hem ziyaret 
Hem ticareti 

HER TÜRJ{ 

Sıtma mücadelesi başladı 

Şehrimizin muayyen semtle 
rinde sıtma mücadelesi bu sene 
yeniden başlamıştır. 

Bir kısım halk tarafından çi
kanlan müşkilat üzerine müca· 
dele heyeti şehremanetine ve 
vilayete flld.yette bulunmuş
tur. Alakadar makamlar, heye· 
ti ihtiyariyeler vasıtasile bu 
müşkilatın önüne geçmek üzre 
tebligat yapacaklardır. 

Yeni ceza kanununa göre hii 
kil.met emirlerine, tebliğlerine 
itaat etmiyenler 1 aya kadar ha 
fif hapis, ve 50 lira nakdi ceza 
ile tecziye edileceklerdir. Bina 
enaleyh sıtma mücadelesinde 
müşkilat çıkaranlar, kanunun 
bu maddeane tevfikan cezalar 
dınlacaklardır. 

-<>-
Fakir muhacirlere yardını 

Memleketimizde tavattun et 
mek üzre şehrimize gelen mulıa 
cirlerden büyük bir kısmı, B<ıl
kanlardan bilhassa Yua-oslavva b , 

dan geliyor. 
Bu muhacirlerden büyük o. 

kısmı fakirdir. 
Bunların bu vaziyetleri aU 

kadar makamların şiddetle na
zarı dikkatini celbetmiştir. Ba 
dema şehrimize gelip, günlerct 
şurada, burada sürünmeğe malı 
kum muhacirlerden çok fakir o 
!anlara nakdi muavenette b•ıı. 
nıılacaktır. 

-:::-:::----------·. 
Mektepliler 

nıiisabakası --tiklal bayrağını çekmiş, İngiliz Yeni A:-.!KARA'yı görmeli! O J ı:, l J 
!er aleyhinde ateşli nutuklar i- Onun iç;n uncu 1aıta Ja Ş ~d 1 

Avdet ediyorlar 

LONDRA, 14 A. A. _ M. rat etmişti. Javaharlal Nehru' 49 uncu hafta başlamıştır. 
Briand bu akşam avdet edecek- ·nun tevkifi ile milli mukave- ı 2 0 Nisan 1930 1 Gazetemizde ~ıkan haber-
tı·r. M. Grandı" de yarın avdete- met hareketı' kuvvetlı" bı"r reı"s- s · ·• !erden en nıfhimmini seçip 

Millt Sanayi Numune ergı;ı ni cumartesi akşamına l adar 
decek ise de muahedenameyi ten daha mahrum edilmiştir. 

Zlvar et e t 1 mUsabaka memurıutuna gön· 
imzalamak üzre tekrar gelecek Maamafih İngilizler hala Gand ;ı..---"--• ı••-llli deriniz. 
tir. hivö tevlt\f t't'llel"'lİ_;ı!~!..dir.1 - J 
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IşSizltge karsı ne gibi 
işsizlik hakkında ala
kadarların fikirleri 

Faaliyeti tek
sif etmeli 

~ilessesatta ki miis
tahdeml mi ikiye 

lllJırmak icap eder Kllzım ve Muhsin Beyler 

. Mevcut iş buhranından ve bunun neticesi olarak son .ay ~
'ıııae bir çok işçinin açıkta kaldığım ve bu meyanda Hal:ç şu: 
keti ve müteaddit tütün şirketlerinin amelesine yol verd1klerı 
ili Yazmıştık. . 

Bu mesele hakkında sahibi salahiyet bir zatın, amelenm 
!~ınamen işsiz kalmaması için ne tedbir alınması lazımgel~i
gtni izah eden mütalaatmı bundan bir müddet evvel neşretrruş-
tik. 

Su zatın fikirleri umumi bir "- Henüz işten çıkarılanla-
illaka ile karşılanmıştır. İstan- nn müracaat ve şikayetleril~ 
bııı sanayi müdürlüğü erkanın- karşıla§madık. Müracaat vaki 
darı bir zat bu hususta diyor ki: olursa tetkik edecefiz.,, 

. " - Neşriyatınız doğrudur. Vaziyet v.e alınacak tedbirler 
'&ir çok müesaeııat müstahde- hakkında mütalaasına mliraca
~ kadrosunu asgari hadde in at ettiğiı;niz . Fırka . müfettlijl 
dirınişJ.erdir. Bu vaziyet iktısa- Hakkı Şinası Paşa dıyorlar ki: 
: hUl:ıranla yakından alakadar- "- Bu mevzu, üııerinde etlit 

r ve onı.m netice9idfr. yapılması icap eden ilmi bir ba-
, lı buhranının fena tesiratını histir. Vaziyc~ müdahaleyi i.ıtil 
1~le etmek için gösteııilen ted- zam edece~ bır hal alırsa c~bet 
lıi;ıer münasiptir. Benim nok- t~ m~~leyı tetkik edeceglz. 
1-.i. nazanmıca bu mütalaaya i- Şımdilık bu hususta bir şey stıy 
lavc olımacak noktalar vardır. liyemem.,, 
~~lli%liğin muarratıan batlıca -------
~ formülle izale veya tahfif e- Vllllgette 
~ııcbiHr: -

~ - MUessat veya devairde iskan için 
llllinavebe usulüiıti ikame et-
llıek • 

' 
2 - Muayyen günlerde çalış DiJn 111'1lhlm bir 

içtima yapıldı ~ak ve muayyen günlerde ta
.1 Yapınak surctile faaliyeti tek 
ıf etmek Mesel§. bir müessese PariJ:ı/11 dosgal•rdan bir 

Sokaklar 
pis midir 

Tevfik Salim Pş. 
evet diyor 

Pisliğin hayat üze
rinde tesirleri 

İstanbulun pisliği hakkında 
vakı olan tenkitler bazı dediko 
duları mucip olmaktadır. 

Etıbba odası reisi Dr. Tevfik 
Salim pasa bu hususta kendisi
le görüşen bir muharririmize 
demiştir ki: 

- İstanbul, Avrupanın me
deni şehirlerine nisbetle çok pis 
bir şehirdir. 

Bu hal sıhhat ve hayat üze
rine de müessir olmaktadır. 1s
tanbulun gayri sıhhi bir halde 
olmasının insanları yıprattığı
muhakktır. Fakat ömrü ne ka
dar kısalttığına dair bir istati
stik yoktur . 

Belediye tesisatı medeni, ıu 
lan iyi ve sıhhi şeraiti haiz o-

-
Tevfik Salim Pş. 

lan memleketlerde hiı.ııtalık a
zalmış ve bittabı hayat uzamış 
tır." 

Yeni yollar 
uınt ınuamelitmdaki tena. kısmı intaç edildi 

. us nlsbe!:lne ~~ran haftanın Dlin Vilayette Vali vekili Kasımpaşa yollarının 
~-:eya ~0rt. glinun~cı çalı§Ir ve Fazlr, Dilhiliye heyeti tefli§İye . · 
ir r gnuler ndcı iıtirahat eder. reisi Mustafa Arif Umumt is- lilŞa Ve 
~ suretle amele ve ı:nüstahde- kAn müdürii Hacı' Mehmet, Vi . • 
ın kadrosun~a ten91kat yap- !ayet iskan müdürü Tahsin Be tamırıne başlandı. 

~de e~ı~ecek menfaat ça yler bir içtima akdetmişlerdir. 
. a günlennm azalmasından Bu içtimada Vilayet iskan 

~i~tevellit tasarrufatla telMi e- müdürü Tahsln Bey, mevcut 
r. . pürüzlü dosyalar hakkında iza 

t'tia,~ ık:l şekilden hangisi tercih hat vermiş ve bir kısmı intaç e 
~rae edilsin flÜphe yok ki dilmiştir. 

. elenin kazanç seviyesinde ---------

Hilmi B. gitti tenakus görülecektir. Fakat 
noksanlık bir tarafta tama-

h 
tok bir kütle ile diğer taraf Muntazam borçlar müdürü 

. er türlü istinattan mahrum Hilmi B. Ankaraya gitmiştir. 
,: _kütlenin karşılaşmasmdaki lnhiaarlarda müstahdem 

lliyet kadar acı olamaz. -<>-
\' mütekaitler • . alnız şunu ilave edeyim ki, 

İlıı bu düşüncelerimizin bil- İnhisar idarelerinde müstah 
&anayi şubelerinde tatbik dem bir çok mütekaitler, üçret 

• 1 ~si § mekynde Ül"f lm 14 Y ll olduklarını iddia ederek Uç a-
1«<1eııin.e imkan yoktur. Mü- ylıklarınm tediyesi için zat iş
"~be usulünün tercihıini mü- lerine müracaat ettiklerinden 

• 
81P görmiyecek bir çok sana- Zat işleri bwılara maaşlarınm 
tıllıüessesatı zuhur edecektir. verilip verilmiyeceğini vekilet 

ita yet tabiidir. İzah edeyim: ten tekiden sormuştur. 

/wt~essesatta ki bütün müstah --o-
~?i umumiyetle ikiye ayır- Pehlivan güreşleri 

ıvap eder: Himayei Etfal cemiyeti Edir 
~-.Fazla randman verenler; ne merkezi, 23 Nisan bayramın 
-- Az müFit olanlar. da kimsesiz çocuklar menfaati-

'~aciyetleri dolayıei.le bir tas ne pehlivan güreşleri tertip et-
;t zaruretile karşılaşan miştir. -o-

tıı ~iiesaese sahibi amelesin- Bir fare enıtitüıü arıldı 
azla randman verenleri tut "' 

·ili iatiy~e~r. Bu gay~tle ~a Sıhhiye vekfileti Anadolu 
r: Hiç bır kimse, hiç bırj · Kavağında bir fare enstitüsü te 
lıiyetle kabul etmiyenlerin sis etmiştir. Burada fare kolek 

!la. ısına çıkarak onları muta- ı;iyonlan vi!cude getirilecektir. 
:-. ~ecbur edemez, çünkü ka Sıhhiye memurlarının elde 

t ~ır müeyyide yo~u~. Me- edecekleri şüpheli fareler bura 
~t unımda buna aat bir sara ya getirilerek, ölüleri üzerinde 
),ıYoktur. fethiıneyit yapılacak ve şüphe

. tsaiyi muhtelif günlere tek li hastalıkla malili olup olma
ttınek de bazılarının itiraza- dıkları tetkik edilecektir. Hasta 

' <:!~~lbedecektir. Kazanlarını lıklı olanlar varsa derhal alaka 
t Ur111emeğe mecbur olan mü darlara bildirilerek ona göre 
l' Sat bu kabildendir. tahaffuz tedbirleri alınacaktır. 

Ctkik edilecek olursa bu hu- l --0--

Uzun senelerdenberi tamir 
yüzü görmiyen Kasımpaşa yol 
!arından mühimlerinin tamiri
ne Beyoğlu belediyesince baş-. 
lanmıştır. Hazirana kadar bu 
yollann tamiri bitirilecek ve 
müteakiben tesbit edilen ikinci 
kısmın inşa ve tamirine başlana 
caktır. Şimdi yapılan yollar 
Zincirlikuyu, Büyük, Piale, Ba
yram yeri, Pazar, Kulaksız, Zin 
dan arkası caddeleridir. Daire
yi belediye müdürü Kadri Bey 
Zincirlikuyu caddesinin Kap
tanpaşa camisine kadar temdi
dini de emretmiştir. Bu cami 
Mimar Sinanm eserlerinden o
lup kıymeti tarihiye itibarile bil 
yük bir kıymeti haizdir. Bilhas 
sa şimdiye kadar seyyah kafile 
leri yolların bozukluğu, hatta 
yokluğu dolayısile pek müşkü
latla bu camiyi ziyarete gidebi
liyorlardı, Bu meyanda bazı la
ğnnların da tamirine başlamış
tır. Senelerce ihmal içinde ka
lan Kasnnpaşanm bir az alaka 
celbei:lebilmiş olması Kasımpa
ta halkını bilhassa memnun et 
miştir. -------
Romanya kıralıçası 

Romanya kıralıçası Marie 
hazretleri bu sabah Müdanya 
tarikile Bursaya gidecek ve üç 
gün sonra Şehrimize avdet ede
cektir. 

Aygır depoları 
İstanbul baytar müdiriyeti 

emrinde bulunan vilayet aygır 
deposundaki aygırlar, sifat a
meliyesi yapılmak maksadile 
bugün istasyonlara sevkedile
cektir. Bu istasyonlar, Çatalca, 
Silivri, Şile ve Üskiidar mınta
kasıdır. ii~ her branç için ayn bir for kinci nümune köyü 

'1& btılınak kabildir. Fakat ev- Ankara civarında Malrköy' -o-
~ ~!arın tatbikinı temin et de yapılacak ikinci nümune kö Ziya B. gene Y alovaya gitti 

'l'· · .lınıdır." yü için Ankara vilayeti dahili- Y alovadaki Millet çiftliğin-
ıcar t d ye vekfıletinden tahsisat iste- de yapılan inşaati teftiş etmek ı... e mü ürü ne diyor 

<Jı, miştir. Tahsisat henüz verilme üzre Emanet heyeti fenniye mü 
111) l:~r taftan ticaret müdürü diği için köyün inşası gecikecek dürü Ziya B. dün tekrar Y alo-

8111 Bey de diyor k~' tir vaya gitıni~•ir. 

• 

ihtiyar 
hamallar 

Cemiyetlerinden 
vardım görürler mi 

Hamallar cemiyeti 
reisinin beyanatı 

İş görmek kabiliyetini kay
beden hamalların işten uzaklas 

1 

H, cemiyeti katibi 
umıımisi Faik B, 

H. cemiyti reisi 
Mıılıiddlrı B, 

tınldığı hakkında bazı şikayet
ler vaki olmuştu. 

Bu mesele hakkında hamal
lar cemiyeti reisi Muhiddin B. 
demiştir ki : 

"-Cemiyetimize müfit olup 
ta artık iş göremiyecek bir ha
le gelen ihtiyar hamallar teşki
latımız dahilinde muavenet gö 
rürler. Bu emektarlardan mi.\ra 
caat edenlere bütçemizdeki mu
avenet faslından yardım ederiz. 
Pek ender vaki olan müracaatla 
Ta 18.zımgelen muavenet yapıl
maktadır. 

Esasen cemiyet, esnafın 
muhtaç olanlarına muavenet e
dilmesi için bir taavün sandığı 
tesisini düşünmüştür. 

Tiirk-Macar- ticaret 
muai}edeşi 

Türk - Macar ticaret muahe 
desinin müddetinin temdit edil 
diğine dair emir g~lmiştir . 

-{)--

Sanayi ve MaaClin Ban
kası müdürü 

İktısat vekili Şakir Beye A
dana ve havalisinde yaptiğı tet 
kik seyahatinde refakat eden 
Sanayi ve Maadin Bankası mü 
dürü Sadeddin Bey dün şehri
mize avdet etmiştir. 

-0-

lnhisarlarm lağvından 
sonra 

Şeker ve petrol inlıisari ge
lecek ay lağvedilecektir. İnlıisa 
nn kalkmasile hadis olacak va
ziyette mühim bir tebeddül hA 
sıl olmaması için tedabir alm
mağa başlamıştır. 

Şeker ve petrol inhisarından 
açıkta kalacak memurlar der
hal diğer inhisarlardaki kadro 
açıklarına yerleştirilecektir. 

Muhiddin Bey cumaya 
geliyor 

Şehremini ve Vali Muhiddin 
B. in refikaları Hf. dünkü eks
presle Avrupadan gelmiş ve 
Sirkeci istasyonunda Emanet 
erkanı tarafından istikbal edil
miştir. Refikaları Hf. nin ver
dikleri malil.mata nazaran Mu
hiddin B. Pariste bulunmakta 
olup bir hayli zaıflamiş olduğu 
gibi henüz biraz da rahatıizdır. 
Cuma günü mumaileyh te av
det edecektir. -----

Matbuat kongresi 

Türk matbuat cemiyeti kon 
gresi 20 Nisan 930 pazar günü 
saat 13 te Türkocağr salonun
da toplanacaktır. Bu içtimada 
nizamname tadil edilecek, aza 
nm menafii lehine alman teşeb
büsler müzakere ve tetkik edi
lecek ve Yeni idare heyeti inti
habı yapılacaktır. 

Profesör Monne hastalandı 

Bir müddet evvel şehrimize 
gelerek Tıp Fakültesinde bir 
konferans veren Hamburg da
rillfünunu asabiye müdeniıai 
profesör Monne birden bire has 
talanllllftır. Alınan alimi Türk 
ve Alman doktorları tarafından 
terlavi ~dihnekt•dir 

alma azımdı 
Haydar ifat 
B.indavası 

Mahken1e ·erde 

Sevk et 
' 

ırd 
Rifat B. Adliye vekili V.Nurettin l~eye attığı kurşunladi~;erbiriı · 

alevhine dava açtı yaralı yan carih ınHşahede altına alındı ----
Yeni açılan davanın 

mahiyeti nedir~ 

Avukat Haydar Rifat l3ey 
dün İstanbul müdc1-::i umuınili
ğine bir istida ile müracaat et
miş ve Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey aleyhine bir dava ika
me etmiştir. Haydar Rifat Be
yin yeni davasının ı. ev~tı•ı şu

dur: Adliye Vekili Mıılı. -
mut E;;at Bey , avukat 
Haydar Rifat Bey aleyhine bir 
iftira davasi ac:mıstı. Hay ?ar 
Rifat Bey ortada mahkemeye 
müracaatı istilzaı\1 edecek bir 
cürmü kanuni olmadığı id<lia
sile müddei umumiliğe müraca 
at etmiş ve bilmukabele bir 
"tasnii cürüm" davası açmıstır. 

Dünkü Politika refikimizde 
son hadise etrafında şu malu
mat intişar etmiştir: 

1 - Haydar Rifat Bey mer

--
Bir hafta evvel Ankı:ra caddesinde hi.- cerh va! 'a•• olm 

ve Remzi Pş. zade Şevket Beyin muharn Vala Nure tin Be 
attığı kursunla Ak~aın idare memuru Şev ret B. yar J"nınışc 

Hadiseye vaziyet eden müstantik maznun Şevket Be. 
tcvkifaneye sevketmişti. Şevket B. sevkedil:diği tevkif..,ne 
cinnet arazı izhar ,tr.·eğ başlamıştır. Buır.ın üzer·n r i''1üriy 
Müddei ııınuıniliğin emrik Şevket Beyi Trbbı adliy nıüsahe 
altına alın nak üze. e yolla nıstır. 

* * * 
Varna vapuru hadi .. rsi 

Varna ve Hrisi vapurlıırı a
rasında vukua gcle.1 müsac1eme 
nin ticaret mahkemesindeki da 
vasma devam edilmektedir. 
Varna vapuru acentası ile va
pur mürettebatının açtıkları za 
rar ve ziyan da"asma gemiye 
mal yükleyen tüccarlar da yeni 
birer zararı ziyan davasile bu 
davalara iştirak etmişlerdir. 
Birinci ticaret mahkemesi tah
kikat hakim davaları tetkik et
mektedir. 

--0-

Bir sene hapis 

neticesinde Mon, .; y 'Jir •en 
hapse mahkfun eai miştir Mc 
ştayn. 40 bin liradcı" acıc21, 31 
lirasını sarfetınişti. Mal kum 
yetini müteakip emval şahsiy 
sile bu 302 lirayı ödediği iç 
şirket zararlarını tazmin ettir 
miş bulunmaktadır. 

Tütün inhisarı memı.rlar 
-o-

nın muhakemesi 

Tütün inhisarı Cibali 
cat fabrikası veznedarı Ragıı 
B. ile mürakip Murat ve Kad 
Beylerin muhakemleri ağtrce2 
da rüyet olundu. 

hum Adliye nazırı Memduh Bir müddet evvel Kütahya 
Beyin imzasını taklit etmiş mi- Jü!yiis Berger şimendifer şirke
dir, etmemiş midir? tinden bir hırsızlık olmuş ve 40 

2 - Haydar Rifat Bey bir bin lira çalarak Avrupaya firar 
mektubunda adliye vekiline hi- etmekte olan Monştayn hareke 
taben: "Bu kanunları zatıaliniz tinden evvel tevkif olunmuş
derecesinde mukaddes bir ateşi tur. Maznun tevkifini müteakip 
irfan ve mi.ibeccel bir ateşi fazi- Kütahyaya yollanmıştı. Ahiren 
Jetle mecbul bir nadirenin batşu, mahallinde rüyet olunan dava 

Ragıp B. 4474,50 lira zlmm 
tine geçirmekten diğerleri d 
mürakebede ihmalden maznuı: J 
dular. Muavin Burhan B. iddia· ı 
namesinde Ragıp Beyin fütilAı 
tan 203 ünçü madde mucibincj : 
tecziyesini ve diğer maznunls 1 
nn beraetirü talep etti. Dav 
müdafaa ve karar için talik o. 
lundu. 

azmı söküp çıkartabilir. Siz bir 
harikai kemalsiniz" demiştir. 
Şu halde bugünkü vaziyet ne
dir? 

3 - Avrupadaki talebeyi tef
tiş için müracaat etmediğini sö 
yliyen Haydar Rifat Bey, bu 
husustaki mektubunun neşrine 
müsaade ederler mi? 

4 - Haydar Rifat Bey mtis
tantik Nazim Beyi kanunla teh 
dit etmemişti. İpatı da bun
dan dolayı mahkfun olmasıdır. 

5 - Haydar Rifat Bey adli
ye vekili Mahmut Esat Beyi, 
Reisicumhur Hazretlerine ihba 
ratta bulunmakla tehdit etti 
mi, etmedi mi? 

6 - Ankaradaki davanin İs
tanbula naklini talep etmediği
ni iddia eden Haydar Rifat Bey 
Ankara müddei umurniliğine 
verdiği 7 /4;930 tarih ve 7888 
numaralı istidasında böyle bir 
arzu dermeyan etmemiş midir? 

H. Rifat B. ne diyorı 
Bu sualler etrafında Haydar Rıfat 

Beye ne dediğini sorduk. Dedi iri: 

___ ...:;.._~-~~----~--------~ 

ProfeslJr M. Bove iwnferans salonun• girerken 

Pr. Bovenin konferansl 
Terbiye alimi eski 

sistemlerini 
ve yeni terbiye 
izah etti 

ı - Bütün bu netriyat efkfin umu Janjak Ruso terbiye ensti- faaliyet ve aksülarnelle geçer . 

te· 

üş 
lü-

miyeuin demir pençesinden kurtul- tüsü terbiye profesörü M. Bo- Bw1Ull içindir ki, canlı bir me\· ı 
mak. için yapılıyor. Merhum Mem- ve, dün İzmirden şehrimize gel cutla, nisan arasında çok fark 
duh Beyin imzasını taklit teranesi miş ve saat 16 da Darülfünun vardır" Profesör, oyunların kı
hakkında size kafi ve mukni izahat 
vermiştim. Efkari umuıniyeye hlirme konferans salonunda, "mektep ymetli bir terbiye vasıtası oldu ~ 
tin bunlan yeniden naklederek baş ve terbiye sistemleri" mevzulu ğundan da bahsettikten sonra , 
ağırtmama manidir. şayani dikkat bir konferans ver demiştir ki: 

2 - Methiye faslı şudur: miştir. Konferans, bir çok mli- "- Eski ve yeni mektep a c. 
Kusurlarını kitaplarında saya saya nevver, muallim ve talebe tara ııında iki gayenin mevcudiyeti' 

bitiremediğim ıenç bir vekili teıvik fmdan alaka ile takip edilmiş- ni tanımak mecburiyeti• vardır. 
ve tehzlp zamnmda iki güzel kelime tir. Profesör, yüksek muallim Birincisinde, malumatın talebe 
kullanmışsam bu bir günah mıdır? mektebi usul!i tedris muallimi ye geçmesi, ikincisinde faaliye 

3 - Baro meselesine gelince: Sadrettin· Celil B. tarafından, tin tahrik ve tembihidir. İkinci 
Bir adama bir ceza verilir. Fakat cc- · f 

f 1 1 dı... "Garp terbiye alimleri üstatlar maksadı tanıyan mekteplerı ıı samn mahallin• maaru o up o ma •• 
0 hükmün itiraz, istinaf, temyiz ı:ibf ının en meşhurlarından olarak" <il mektep olarak kabul edebi-
milletlerce kabul edilmiş tetkik mer takdim edilmiştir. M. Bove, liriz. 
halelerinden geçmesi luımdır. Türkiyenin terbiye saha&111da Faal mekteplerde üç cins ııa-

Jııfaznun bu derecatın her hangi bi gösterdiği mesai ve elde ettiği yabiliriz: Birinci cins mektep-
rinde berat etti mi mesele kalmaz. ler, malGmatın iktısabını, faali-

b hayırlı neticelerden sitayişle 
Baro hikiyeıi de udur. yetin tahrik ve tembihini birin-

bııhsettikten sonra konferansa 
4 - Be§ sene evveline matuf olan ci plana koyar. İkinci cins ınek 

birmelrtupta blr bayii pirane bir cilm başlamıştır: tepler, bununla beraber, tedris 
le lrullandılnn iddia olunuyor. Ben "Konferansının mevııuu "Fa- zamanının bir kısmını ınalUına 
yazılarımı müıvcddeaiz yazarım ve kt " · T" ki k " 
sonra okumam da ... Fakat Adliye ve- al me ep tir. ur ye me tep tın temsiline hasretmez. uçün 
irili Beyin halü pnına nauran böyle leri bu sahada en canlı misalle- cüsu, daha muhafazakar olan 
bir cümle kullandığımı his zannetnıi- ri teşkil etmektedir. Faal mek- mekteplerdir. Bunlar maliimat 
yorum. tep hakkındaki noktai nazarı, iktisabını birinci plana koyar. 

5 - Davanın ht;ınbula nakli için faal mektep, ahzedici mektep Fakat bu ınalQmatı kazandır
milracaat etmedim. Mevzubahs evrak diye ayırmak lazımdır. mak için çocukların oyunların 
Ankara müddei umumilipin, adli, Eski mektep, çocuklarda dan, insiyaklanndan istifade e-
ye vekilinin dava arzuhaline verdi- lan 'l kabili ti d Jer" 
pn cevaptır. Bu cevap muhalefetim mevcut o. temsı ~e_ ~e er · 
olup olmadığını soran Ankara mü•- iatinat ediyordu. Her hırımız M. Bove, gene konferansının 
tantikli~ine hitaben yuılmıttı. çocuklukta aldığımız itiyatlara 1 bir yerinde "muallimler bir a-

Şimdi !IOrarım :Mahkemenin harimi malik bulunuyoruz. Çocukların limden ziyade, talebe ·i iyi ınü. 
ni tqkll eden bu cevabımııı tarihle, itiyat kabiliyetini nazarı dikka sahabe edebilecek bir kabiliye1 
numaruı ile bir jlazeteciye mal edil- te almak lazımdır. Bu fikir doğ iktisabına çalışmalıdır" demiş 
meoi ne demektir- Adliye ltlerinde bu ru olmakla beraber çocuk bir ve muallim mekteı>lerimizi rok 
babı•, yolauz ve çirlrln t11aarrufu yıı- , 
pan banıi kuvvettir. bahnumu levhası veya boş bir beğendiğini bilhassa zikretmis-
Bunhır 20 nioanda anlatılacak. ~'lhif" değild~r. Ciink;i h;ıyatı , tir. 

• 
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l\REHANE - Ankara caddeıi 

.ı>Aoo Telgraf adresi: Milliyet, ı.. 
ıo1 ıul 

Telefon numaraları: 
Hıtanbul 3911, 3912, 3913 

l 

f4i BONE ÜCRETLERi 
1 yl Türkiye için Hariç için 

• lılt 400 kurug 800 kut'Uf 
• ,,JJ 750 " 1-400 " 

. Gt" 1400 .. 2700 .. 
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~[atl)tıat lıatıralarııı1 

Ticaret meklebi11de iktısat hocalığım • Türk iktısat 
gençliği - Biiyük mııhorebenin zarbesl v~ giJsterdlğl 

yanlış lktısat yolları ve onun zararları 

Gazi hazretleri Mektepliler müsabakası l{omünistler Mahsulümüz fazla 
Tilrk kadınlarına verdiğımz ismet Paş :.l. Hz.nin 

hakla, zamanları yapan asırlar- b 
danberi, kadmlıg' ın etrafında ö- eyanatı kestiremiyerek 18 kuruştan si· 

teşebbüsünde bulunmak istiyen · 1 A d ı t rülen an'aneleri, kanaatları bir parış er yapan na o u ve s· 
48 inci halta J üncülüg'ünü ler olursa, bunlara karşı kanu- t b 1 · 1 ·ı k · d il sözilnüzle çözdilnüz. Muhtelif an u tacır erı e va tın e e e. 

Erenköy kız lisesinden 102 Ni- nun bütün şiddeti tatbik e- · d k' 11 k d · milletlerde kadınlar, ancak mü- rın e ı ma arı sev e emıyen 

( fliri ıı ci sahi feden mabat) ( Birinci sahifeden mabat ) 

lüfer Muhsin H. kazanmıştır. dilecektir. k" llil h · li l nakaşalarla, mücadelelerle hak oy er e emmıyet zarar ara 
Zamanın matbaacrhk terakkisine muharebesinden sonra memleketimi- Yazısı ro.:udur · ..., 1 d 

kt uh b · · lannı tanıttılar ve aldılar. Bazı "' · İZMİR 14, (Milliyet) - Ko ugramış ar ır. göre matbaamı düzelterek san'ate ve zin girişeceği i ısat m are esının . 
fikre hizmete, artık siyasi her türlü en kıymetli iktısat erkanı harplerı ları da henilz alamadılar. Biz o "48,, inci haftanın en mühım münistler tahkikatı devam etli- Bu meyanda bazı değirmenci 
..,atirdıya uzak durmağa karar vermiş olmağa namzetiler. Büyük muhare- bahtiyar milletiz ki, uzağı çok haberini İsmet Paşa Hazretleri yor. Müvezzilerden Ahmet ile ler de yüz binlerce lira zarar et
olduğum için «eSrveti fUnun• un e- benin pençesinden kurtulmuş sevgili uzaklan gören, sizin gibi bir İlin, kabinenin vaziyeti hakkın- Hüseyin yakalandılar ve muva- mişlerdir. 
debi ve ilmi inkişafına çalrşırken kar talebemden bir kaç tanesi bugün ik- kurtarıcımız var. Milletimin ka da mühim beyanatları teşkil et- cehe edildikleri zaman tanışma Vaziyetin bu şekli alması üze 
şıma iyi bir frrsatdaha çıktı. Her na- tısadi ve ticari hayatımızda kıymetlı mektedir. 
sılsa cFazılt muhterem• lakabını ka- mevkiler tutmuşlardır. Onları gördü- dmlarını yalnız aile hayatında dılar, ifadeleri alındıktan sonra rine sermayesinin kısmen kaybe 

d ·1 Son zamanlarda hükumetin b b k ld ı d k .. k"l" · · d k ı zanan meşhur merhum Emrullah Ef. ğüm zaman derin iftihar duyarrm ve eğı , ayni zamanda fikir haya ser est ıra ı ı ar. ere muş U at ıçın e a an ta 
maarif nazm olmuş ve maarif mecli- kaybolan arkada§larına daıma yana- tında da erkekle beraber yilrü- çekileceği, kabine azası arasın- clrler de vardır. Vagon başına 
si reisliğine çok aziz dostum Gelen- rım. mek ve düşiinmek kabiliyetinin da tesanüt kalmadığı hakkında Hizmet gazetesi idareha- (300) lira kadar ziyan olduğu 
bevi Sait Bey geçmişti. Sait Bey kar- 1912 tedrisleri bittiği zaman birin· inkişafı lüzumunu gördünüz ve bazı şayialar çıkmış ve efkarı u nesine tecavüz anlaşılmıştır. Son tenezzüller 

ı do deşim bana yüksek Ticaret mektebi ci sınıf talebesi bana bir mektup ver- gösterdiniz. Kadınlık, size kar- mumiyeyi işgale başlamıştı. İzmirde komu"nıs· tlikten mev tesirile muvarcdat azaldığı için 
, aelen evrak geri verilmez mizde iktısad! coğrafya muallimliği- mişlerdi ; ben 0 mektubu dalına sak· • · h l k 
- :\ ni teklif eyledi. Derhal kabul ettim. lanın. Sevgili talebemin bana karşı şı minnet s.re şükran borcunu, Bazı kimseler hükumeti, da- kuf iken evvelki gece tahliye e- yem ma su çı ·ıncaya kadar 
Ga eti geçen nushalar lO kuruştur. Bu benim en ziyaı4! sevdiğim bir ilim deg' erimden fazla gösterdikleri tevec- verdiğiniz büyük hakka Hlyik hile ve harice zaif gösterecek dilen Muhiddin, hazırladıg'ı bir buğday fiatlerinde daha ziyade 

"ızete ve matbaaya ait işler için ·d- • f 'k d' k lmak · · 1 ' b ten "l lm - b d t ı ı, cogra yanın ı tısa 1 ısmma me- cühü anlatan bu mektup Türk genç- o ıçın ça ışarak, varlığını u gibi tahııikata kapılıyorlar- tabanca ile İzmirde çıkan Hiz- ezzu o ıyacagı orsa a e 
ı=BııUdilriyete müracaat ;uldi!ir.ti. 1 rakım çoktu. . . . A. . k liğinin nasıl terakkiye ve çalışmağa yükselterek ödeyecektir. Her dı. me' t gazetesı' ı'darehanesın· e gı're min edilmektedir. 
ı ızetemiz ilanların mea ıye n 1.909 senesı ıçı. nde h ticaret.me - kabiliyetli oldug"unu is.aret eyledig'i k d " " d 1 · h d İ 

b d d 1 b 1 d t a ın, onun e açı an yem e e smet Paşa Hazretleri vaki rek muharrı'rlere tecavu''zde bu Maamafı'h yeııı· mahsulu"n ı'd-i 1 kabul etmez. te ın e. ers ~rıır.e . aş .a. ım; tıcarc için oradan bir kaç satırı aşağıya nak f -
m~ktebı 0 tarıute ~=:dıki erkek mu- !ediyorum. Türk gençliği, kendileri- e doğru yürürken, sizi düşüne- olan beyanatlarında bu şayiala lunmuştur. Mufıiddin, evvela a raki üezrine•; ekmeğin (10 kuıu 

1 <i============-ıı allim mektebı?ı~ buyuk c~_ddeye na· ne iyi yol gösterilmek şartile çok is- rek, manevi kuvvetini sizden a- rın gülünç ve çirkin olduğunu şağıda hesap işlerile meşgul bu şa inmesi beklenmektedir. 
i c,•UGÜNKÜ Tl 1 VA zır kısmında ıdı; mektep uç sınıftan tidaUı bir kuvvettir ve bu kuvvet lacaktır. söyliyerek şöyle devam etmiş- lunan tahn'r mu"du"ru" Orhan G b • 
.- llA 'b · uh lif fi d b'"C eçen sene ugdaylard<m yal 

- 1 _arettr.; m ~e _ sını ar _a u __ un bizde oldukça, iyi kullanıldıkça atiye lerdir; "Sıhhatim ve şevkim ye Rahmi Beyin odasına girmiş, y 

1
. lUn haıaret en çok 22 en az ?unya !ktısa_?I cografyası ıle Turk itimatla bakabiliriz. İşte mektubun Ben, bir an içinde, dyduğ"lnl rindedir. Sinirlerimin zafı ih- nız unanistana az miktarda 

1el"'te idi Bugün rüzgir lodos ıktısadl cografyasmı okuta-:aktım. satırlarından bazıları: mukaddes bir duyguyu size sö- . 1. d Orhan Bey kendisini yazı işi i- ihracat yapılmıştır. 
D.. 'ktı " f · · k tıma ın en ümit bekliyenleri, · ı · tı' ·1 k e<k, hava bulutlu olacaktır - unaynm ı sat co.,ra yası ıçın ço ylemek için manevi huzurunuz çın ge mış r zannı e yu arıya, Bu sene yeni malısuliitın bol 

"'ii::=;;;=:;;:,:t;p:;;:;::~•· 1 mahazlar vardı; fakat biziınkine ge- ~Kar,ın~za ~caret ve ik~ııı":t ne ~I· d vaziyetten haberdar etmeği se- tahrir odasına, muharrir Cema- 1 i-.. • ·~~IJ lince pek mahdut daire irinde kal- dugun.u hıç bılmeden almi .. ıdi .. k. Bıze a gözlerimi kapatıyorum; ve · oması ve fiatlerin rekabet edile 
· - • bi b _,___ b k b"t" 1 k k d l verım.,, leddin Beye göndermiştir. mı' k d d' ' · d l . drm.Basılmış işe yarar iktısadi ço~raf t~. r aene u......-.n ne .uyu ... ve n.e u un anne ere, ız ar eş ere, Paşa Hazretleri beyanatların yece ereceye uşmesı o a 

'.Bı;· L~lll ·1 •. · ya kitabımız yoktu; mahaz olarak m.uhim. §eyl.e.r olduit.unu sız ogrettı- evlatlara diyorum ki: sizde de- d h . Muhiddin, fahrir odasına gi yısile İtalya, Yunanistan ve 
-~ B d v a er şeyı ayn ayrı izah etmiş · c ı dd' b · ı Abdulhamit vaktinde vll~yetlerde çı- mz. ıze un~yı uz ta~bnı~; . a- nim gibi gönüllerinizde bi1yük rınce ema e ın eye sıgara Marsilyaya ehemmiyetli miktar 

1 ı ta taal tal tı d ğil k ler ve kabinenin yapmış oldu- ku d k d • b" k i" kan salnamelerin bazılarında bulu- nmıızın ıame a e n e ' ' , adamınızı canlandırınız; onıın tusun an çı ar ıgı ır o- da ihracat yapılacag· ı tahmin · Neden azdı? ı· tt d .. u · tı ... dı faliyetln hakim oıacağm• •iz ğu, yapmakta 01dug-u işleri hü- .. . k ... . .. . nan ma uma an, uy nu umumıye- _daima ileri, daima yu"ksel de munıst artını gostermış, mu- edilmektedir. Tohumlukların 
nin düzgün istatistiklerinden başka söylediniz ve deralerinizle biz vata· !asa ederek efkarı umumiyeyi kib k d' . . 

1e i:vet? Cuma günkü miting 

1
.adm neden azdı? Bu süalin 
plan her giln biribirin! ta

f ediyor. Diln de bir arkada-
·ec dedi ki: 
nı 
ş1'· Mitingde kadın az olması 
z~'ııebebi bariz: Miting saati 
m erken intihap edilmiş, ha
_ tarda o saatte sabah tuva-

1 yı :rini henüz bltirmediklerin
·," kendi yerlerine zevçlerlni 
· İdermişler. Orada görülen 

c :k kalabalığı da hep vekale
ğ gelen erkeklerden mürek
ıu ti. 
] Miting. ti yarıp 

;kadınlar birliğinin muarız
li olan hanımlar kendilerinin 
:'a kalabalık olduğunu ispat 

t yeni bir miting yapacaklar 
ı. Demek derhal rakabet ve 

ır: ış. Fena değil. Ben bu yeni 
n ing taraftarlarım görsen mi 
11 ~e geleceklere birer hanmı 
~,ası verileceğini ilan ederim. 
· esim meydanı dolar dolar da 
ır ır ve gelenlere birer tutam 
ııı ra aerperin, hem miting ka
:d alık olur hem sözümde dur
u: ş olurum, hem de iş iki ku-

nı 
\>odra ile kapanir gider. 

Küfeci çoğalıyormuı 
1 

Yapılan tetkikata nazaran 
mbulda bazı san'atler inki
ediyor. Bunlardan biri küfe-

l tctir. Bu işin İstanbulda art 
'sına en çok yardım etmiş o

!'1 müessesenin ispirto inhisar 
o .resi olduğu söyleniyor. Kü 
u !iliğin inkişafından en çok 

.tazanr olanlar şoförlerdir. 
B'rıkü küfeler otomobillere 
thiş bir rakabet yapmakta-
lar. FELEK 

elde bir şey yoktu. Deıniryollarrmızı nmıızı daha ziyade sevdik ve onu yen-vekur timsali karşısında tenvir etmişlerdir. tea en en ısıne ve yazı ar- cınsleri ıslah edildiği ve hava-
mensup olduğu ecnebi şirketlerin yüksetmeğe ahdettik. (Ben türk kadını, verdiğin hak kadaşlarına birer sigara ikram lar çok müsait gittiği için mez· 
raporlarından öğreniyordum ve çok 21 may11 1331 sizi bizden aym· kı mukaddes bileceğime ve ona Bu suretle herkes anladı ki: etmiştir. ruattan iyi netice alınacağı mu 
çırpınıyordum. 1908 inkılabına kadar yor, fakat verdiğiniz fikirler ruhu· layik olmağa çalışacağıma r.a- "Kabine sağlam ve yerindedir.,, Cemaleddin Bey "şu halde hakkak görülmektedir. 
mekteplerimizde memleketimizin ik- muzda yaşayacaktır; metanet ve kuv- na söz veriyorum) deyiniz. ""'" ""·--· """" kibritini de lfitfet" demiş. Mu- Adanada son yağan yag' mur-
tısadi hayatına dair hemen bir şey vette bu vaadı aize veriyorua ve ya- Snor h'ddin d h 1 b r d ki b 1 öğrenilememişti. Şimdiki gençlik rın her birimizin bu vaadı nasrl tut- Memleketime, mı'lletım· e yap r 1 er a e ın e para e lar kuraklık tehlikelerini izale 

dl lom tabancasına sarılarak nam etmiştir bunları belki bilmez ye yazıyorum, tuğumuzu göreceksiniz.>> tığınız bütiln eyiliklerden zaten Cuma ( · 
gençler bilsinler ki, meşrutiyetin iUl- 1 maç 8rl liya fişenk sürmüş, Cemaleddin Bu ay nihayetine kadar müsa 
omdan evvel Türk mekteplerinde Bu genç_erin içinde dediğiın gibi kalbim minnetle doludur; Hak Beye tevcih etmiştir. 
kendi tarihimiz bile yalan okutulur- muharebenm kurbanı olmıyanlar va- kımı veren size samimi ruhum- lstanbul Futbol heyetinden: it havalar devam ettiği takdirde 
d d' hla . k Uar d li atlarını tam tuttular; onlardan çok la teşekkür ederim. / / Cemaleddin Bey çok sert bir umumiyetle hububat son sene-
bahu; ~ .. ~ dinnt '."biat nki

1?tlan tarihas. k.ıymeUilrini ticaret ve iktısat haya- 18 4 93o cuma günü yapıla hamle ile atılmış ve ateşe mey !erde görülmemiş derecede faz 
scu.umez • arı e ere t , d .. takil · t'h 1 · 1 · d h cak lik maçları aşag" ıda yazılı-derselerinde yer yoktu. Vatanımu:ı ~ a mus t ısı asa . 1

1~ 1er~n e Hiç şüp e etmiyorum ki, her dan vermeden güçlükle elinden la olacağı tahmin edilmektedir. 
kil d .1 h goruyorum ve am manası e ı mı ve t" k k d d b • 'b' dil .. dır. al M h'dd' z hi teş e en vı Ayetlerde, şe lrlerde iktısadi kafa ile çalışıyorlar ve olduk- ur a mı a enım gı ı şu- F enerbabçe Stadında tabancayı mıştır. u ı ın a ·re borsası reisi MuratB. 

neler çıktığından, neler yaprldığından f nü.vor, benim gı'bi hissediyor. lkina· takunla~ adlı'yeye teslim edilmi.,tir. venı· nıahsula~tı l ı · kimsenin haberi yoktu; fakat mektep !arı ye_rler_d~ muva fak ~luyorl~r. , "' • . n nası o acagı 
teki talebe Avrupanm her yerinde Bugun ıçınde çırpındıgmuz ıktısat Bir türk Kadmt lzınirde dağıtılan beyanne- ancak bir ay sonra kat'i surette 
neler bulunduğunu, nüfusun ınikta- buhranında ve iktısat muharebesin.de Süleymaniye - T. K. saat 9,15 meler anlaşılacağını, buğdayın daha 
rini, ılmendlferlerin kllometrosunu, en çok muhtaç olduğumuz ~ns~r, ık- ------------- hakem Kemal HalimB. ne kadar düşeceği malum olma-
fabrlkalann sayısını pek alil öğrenl- tısat sabasına atılacak gençliktir. Fa- Yeni ngrlyal Üsküdar - K. E. saat 10,30 ha- tzmirde münteşir"Yeni asır" dığmı, ellerinde stok bulundu-
yordµ. kat bµ gençlik ilini ve fenni görilt 110 kem Kemal Halim B. " ran tacirlerin okka başında (3-

. donanmıı olmalıdır, mütegebbla, ih- G şehre mezkure dağıtılan beyan 
. M91rutiyetin illnile ilini hayata tiyatkar bulunmalıdır. Sermayenin eceden taşan Birinci takımlar nameler ve yapılan tevkifat ~) kuruş zarara maruz kaldıkla 
ılk defa olarak ve ~o~ru bakıtla gir- kıymetlnl, fenni manaailo ticari ta- hakkında şu malfunatı veriyor: rını beyan etmiştir. 
meğe batladığnmz ıçın her ıeylmlz sarrufu bilmelidir ve bunlara iman dertler Silleymaniye - K. T. saat 11,45 Umumiyetle borsacılar, bu 

::~~~ 1;!·J;:.~~e:euf.•~~~.:.ı~~~~ =~;:~~:;~be Nbi!'::a;e~f~ı:,~~ Kıymetli Qair Hali~d· e Nusret t~t~~a~~~. ~r!::ı ~·3 ,30 ha- lzimirin muhtelif yerlerine bazı kadar sukutun müstahsiller için 
y~ktu, kitap yoktu_. he •. ~ııat il- gençleri biçtikten batka dünya iktı- ,..... beyannameler atılmış, posta ile bazı zararlı olduğunu ileri sürmekte 
mınden 0 z~ ~nın ~ç !'-beri sadırun cereyanını alt üst etti. Tica- Hanımın seçilmiş yeni şiirleri kem Saim Turğut B. eghasın namlarm~. gö'.'derilmiştir. dir Tacirleri siparıişleri azalt-
yoktu. Tabııdir ki Türklyenın ıktıaa- ret ve iktısat hayatı bizde hiç yoktu, "Geceden taşan dertler" in va- Bı'r ma.. Beya'.'nam~ler ~ermde kırmızı o- mışlardır. Mahsulatın bollu· 
dl ""' f ku k k :r rak çekiç resımlerı bulunmakta ve al . . ?u 
• C:0~·a ya!= o tma ta ço. zor umumi harpte bu hayata atrldık, mu- m altında ve kitap halinde Ah- Kasımpaşa futbolcuları ile tmda bir çok saçma sapan igfalkar do!~.l'.ı~ıle ecnebı malı ~elmı;:e 

hır ıtti ! b_u ilim muntazam latatistik- harebe devrinin aldatıcı şartlan için- met Halit lıitaphanesi tarafın- cümleler taşımaktadır. cegı tçın tek ekmek denılen bır 
ler_le, zıraı, ~ ın_alO.ma~arla tedris de ticarete girigenler, muharebenin d'lmi · K Totonya kulübü bir maç yap-
ed~ebileeeğı ıçın yüksek ticaret mek- gayri tabii ticari aleminde fevkallde dan neşre 1 ştır. ıymetli rmşlardır. Çok samimi cereyan tzmirdeki komünist taslakları ga- nevi ekmek sisteminin tatbiki-
tebıne hoca oldugum halde nasıl o- karlara kolaylıkla tesadüf ederek bun şairin son eserini edebiyat me eden bu maçı Kasımpaşa kazan zete bayilerini de çağırarak beyanna ne lüzum görülmemektedir. 
kutacağnm da gagırını'tım; yorulu- lan daima sürecek sandılar ve lktısat raklılanna tavsiye ederiz. melerin tevziini söylemi,ler ve çocuk 
yordum; fakat ~rgunluğ~ma hiç a- mücadelesi için pek fena kafa ile ye- '!!!!ll!'!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!'"!!""!!ll!!!ll!'!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!'!!! mıştır · !ar gece on birde beyannameleri da- ZAYİ _ DUn akt}.ın saat 

00 
yedi 

eımıyordum .. Bnı çok sevındiren ve tiştiler. Umum! muharebe ba•lama- ğıtırlarken yakalanmışlardır. Polis b kta k 
t 1ll d b d d kar ' dl h TEŞEKKüR mu"du"ru" Ömer ve kısmı adlı' reı'sı' Sah uçu öprilden sküdar ve Kuz-ese e en ır. şey v~r ı, o a -. dan evvel ve ilk defa olarak ye.ı••n kaçar ve saklanır, iktısa ayab da- k t 

' 
dakl h eııli ate•li mi k ti '"Y" 1 ri Beyler taharri memurları sabaha Şg~nkcu pos asını y~pan 54 numaralı .~ e~ . • • • ve me e e. tüccar gnçliğiınizin umumi harpte ha ziyade topa yapar. Refiknmın irtihali dolayıaile gerek k da 

1 
k t hkik t _d 

1 
ır et vapurunda bır hanım çantası 

!igr~nmelı: utıyen. sevgili talebemdL biçilip dökülmesi, ve ticarete atılan Ticaret mektebindeki derslerim be bizzat gerekse t!hriren taziyette bu· a r ça ışara a a ı ı are eye- . tıni t' 1 .. d bulunan 
Tıçaret mektebınde 1909 da 1915 be · ı k dl 1 • ı j ı k mı'•ler ve bazı tevkifat yaptırmışlar- ntı za1ı;ı ek dş ır. çerbısınl e . 

1 
k n tecrü sızlerin ve ilimsizlerin bu mes ni çok tatlı uğraşdırıyordu; ben bu unma sure e e emım ze şıra d • o uz ıra a ar para, u u a aıt o nıa 

•~nesine kadar altı sene hocalık et- leği çok kolay sanarak cessur kumar- dersi aldığıma çok müteşekkirdim. eden akraba ve ebibbaya maa aile ır. . .. .. .. ... -· üzere matbaamızda ressam Ratip 
tım. Altı sene mektepten şahadetna- baz gibi tedbirsiz davranması bize Çünkü ticaret ve san'at alemi olan arzı ıeşekkilrat ederiz. Maarıf mudur~u.gunde . Muzaffer Tahir Beye çantanın icererisindeki 
me alan gençlerle fikir arkada'h~ı çok pahalıya oturmuştur. Hülba matbaacıhğımda işin birde ilmi ve Bakırköytinde Hat Boyu caddesinde Efendi namında hm de pohsçe yaka- evrakın iadesi rica olun~r 
yaptım ve on_Jarla geçen saatlerımın Türkler hiç içine girmedikleri iktısa- fenni cephelerini tetkike fırsat bulu- Merhumenin zevci Bağdadi K!mil !anarak isticvap olunmuştur. Bu maz · 
z~vki !imrilmiln en tat~ı kı~ımla~drr dl hayata gayri tabii bir zamanda ya- yordum ve ben bunlarla uğraşırken Kızı: Muazzez nunun evinde yapılan taharriyatta ,..._ 
diyeeetım ve bunda hıç milbatagaın ni umum! muharebede başlamakla, münevevr bir başka gençlik zümresi Oğullan: Emin ve Ali geçenlerde maarif eminliği dairesin- lar ihtilattan men edilmişlerdir . 
yoktur. önceki karlara rağmen çok zarar gör- «Fecri ati• grupunu kurmuşlar, Ser- den çalındığı iddia edilen yazı maki- Tevkif edilenler arasında sabık mu 

1915 te mektepten ayrıhşım sınıf- mil}ler va çok fena itiyatlar hasıl et- veti filnunda çalışıyorlardı, gazete- .... 15,000 l(elimeli •••:~ nasmrn da bulunduğu söylenmekte- hasebei hususiye memurlarından Mu 
!arda talebe kalmadığından ileri gel- mişlerdir. Bundan sonra iktı- - miz çok kıymetli bir edeb! ve fikri Fransızca • TUrkçe dir. bittin Beyde vardır. 
mi§ti; okuyup yetişen gençler Ça- sat filemi için hazırlanacak Türk merkez olmugtu; 1000 inci haftasını Yeni Küçük Lt'ıgaı Tevkif edilenlerin yedi veya onye 
nakkaleye gönderiliyor ve orada ııar- gençliği çok maddi ve ilmi terbiye idrak edecek olan gazetemiz için mü- Nihayetinde fenni kısmı havi di olduğu hakkında muhtelif rivayet-
folunuyordu ve sınıflarrmda kimse görmüş olmahdır. Çünkü iktısat ve keırunel bir nüsha hazırlıyorlardı. ler devran etmekte İsede zabıta kati 
kalmamıştı, benim şevkim krrılmıştı. ticaret hayale bağlı değildir; serma- en son IOgattir. l 25 kuruş yen ketum davranmakta ve hiç bir 
Halbuki bu gençler, top ve tüfek ye ise asla ürkütülmemelidir, derhal Ahmet İHSAN • Muallim Halit l\ltapbanesinde kelime bile söylememektedir. Mevkuf 

İZMİR, 14 (Milliyet) -Ko
münist tahkikati devam ediyor. 
Beyannameleri sekiz mai'Je
den mürekkeptir. 

'Mllliyet,,in_edebi romanı: 69 . - Bu gece, Cevdet Beyin raki- etmeğe-gayrei: ediyordu~- - - yüzünden epey büyük s-atış olu ihtimalini düşünmi-yenler bir-ı -· Bu korku, ona ba-zı tedbi1:ıer 
bine en can alıcı yerinden iğne Fakat klüpte o akşamki vazi- yorsa da masrafı da o nisbette denbire sarsılır, sendelerler. Bu almak icap ettiğini anlattı. Şim 
!er vurduğu bir gece oldu. yetten sonra hatta onunla şöy- olduğu için kar bırakmıyordu. piyasada şimdiye kadar herhan di yapacağı işlerden yeni biı· ser 

Geç vakite kadar eğlendiler, le böyle tanışanlar bile kendi- Malik Bey gibi büyük zahire iş gi bir tesadüfle, vak'alar, hadi-' maye teşkil etmek Iarmdı. 
Hale ve öteki misafirleri avdet !erini çekmeğe, görmemezlik- lerinde bir tahtada kırk bin, el- s~ler_in yardımı ile bir kaç yüz 1 İsviçreden son aldıgı bilanço 
ettikleri vakit gün doğmasına ten gelmeğe ba~~ışlardı. li bin, yüz bin lira kar bulan, hın hra vurduğu halde bu parti-

1 
da şirketin hali acizd~ olduğu 

pek az kalmıştı. * "' -•· Cevdet Bey gibi telefon darbe- !erin devam edeceğini zannede- görülüyordu. Bunun canlanma-

~~-~ ~,, 8 

NJL&:mr&~ Mıi 
Bürlıan Cahil 

Bu gecenin dedikodusu giln- Zigana bendi yapılıyor. Cev- sile açıktan bir kaç bin lira ko- rek eline geçeni sarf edenler ve 1 sı için bir mucize lazımdı. Bu 
Oans etmek istiyorum, fakat - O zaman mesele değişir. lerce devam etti. det Bey üzerine aldığı bu iş için misyon, bir inşaat işinden bir bir anda bütün şatafatlanndan I şirketle alakadar olan Amerika 
şaındanberi sizinle beraber- Dönüyorlar. Cevdet Bey git- Herkes Ahmet Saminin en a- bütün sermayesini koymuş gi- kaç yüz bin lira pay vuran bü- ayrılıp hiç haline gelenler çok lr ve İngiliz, İsviçreli sermaye-
~ bunu devama fırsat veı·ecek tikçe ruhunu, hislerini anladığı di sokak kadınlarını az çok hu- bi idi. Son zamanlarda bazı iş- yük iş adamları için böyle kana görülmüştü. darlar buraya koydukları para 
~ular bu istediğim manayı ver bu kadına seyahata çıkmazdan susi bir aile köşesi sayılan klü- !erin aksi gitmesi ona hafif bir atkar ticaretler meşgul olmağa Cevdet Bey kendisine altmış, yı kurtarmak için işi ranforse 
•eLilirdi. ~vvelkinden daha çok yaklaştı be getirişini tenkit ettiler. Bu para sıkıntısı çektinneğe başla- bile değmezdi. Her memleketin yetmiş bin liraya patlıyan Av-1 etıneğe cesaret edemiyorlardı . 
...- Ne kadar ince hesap? gım anlıyordu. dedikodular Ahmet Saminin ku mıştı. yüksek mali işleri, büyük sınai rupa seyahatinden, (Semeııing) Cevdet Bey buradan kestiği 
Ve Cevdet Bey genç kadınla Dans bittiği zaman bahçeye !ağına kadar gitti. Kibar hayatı İsviçreden son aldığı haber- teşebbüsleri etrafında toplanan macerasından sonra vaziyetini ümidini yeni işlere verdi. Evve 
,nsa başlarken ilave etti: açılan kapıların Ahmet Samile- denilen bu aleme alışırken işit- !erde (Dağ otelleri) şirketinin böyle sermaye ve bilgi sahiple- bir az düzeltmek lazım geldiği- la şu (Zigana Bendi) işi rakip-
- Bense her yere, her zaman re tam karşı gelen kısmından tiği bu istihzalar onu çok mü- vaziyeti kurtaramadığını öğren rinin en kuvvetli arzuları az, ni anlamıştı. Bütiln ümidini, is- siz, gilrüJtüsüz yağlı bir kemik 
ıinle beraber görünmeyi o ka- çıkıyorlardı. Cevdet Bey raki- teessir etti. Zeki adam bazı mişti. En mühim sermayesini, fakat büyük iş almaktır. Bazan tikbalini koyduğu (İsviçre dağ l halinde eline geçmişti 
r istiyorum ki! binin karşısında İstanbulun bu sonradan zengin olmuş (Par- hatta istikbalini bağladığı bu sekiz, on ay bir muamele yap- otelleri) şirketinin iflasa yakın! Mühendis Alaeddin mesleğiıı 
- Naziksiniz, teşekkür ede- en güzel ve en şık kadını ile bu venü) ler gibi: işin aksi ,gitmesi onu çok sars- mıyan bu gibi teşebbüs adamla bir vaziyete gelmesi onu korkut' deki bütün şevkini ve kudretini 

• Fakat bu arzunuzun benim kada~ samimi gör~m~kten ge - Parama g~ç~r hü~~· Da- mıştı. . . . . . . rı seneni~ ~ir _gUniln~e yakala- muştu. • . 1 bur?ya vermişti. Cevdet Beyi 
ın bir zevk olmakla beraber len bir gurur ve hakımıyetle ba ha olmazsa klubun butun ak- Zahırecı Malık Beyle gınştı- dıkları buyuk ışten hır kaç yıl- O, memlekette yapacagı 1şler 

1 
bu ışte sıkan nokta yalnız pars 

'timiz. için de dedi kodu şı yukarıda gözleri derin zafer siyonlannı satın alır, kapau- ği (Petrol) işinde de Romanya Iık masraflarını çıkartabilirler. den kh- ve zarara o kadar ehem tarafı idi. Milnakasa kaiınesin-
vzuu olacağını tahmin et- ve neş'e kıvılcımlarile kamaş- nm ! lı şirket iddiasını kabul ettir- Cevdet Bey bu zümrenin ba- miyet vermiyordu. ide ayrıca bir madde olarak tedi 

ez misiniz.? mış bir halde bir Don Juvan gi- Demedi. Ve yaptığı gafı unut miş büyük bir teşebbüs olan bu şında idi. . Ne olsa nihayet iki yüz bin Y?tın iki partide yapılacağı, i·ı 
- İnsan zevki için başkaları- bi çıldırtıcı kahkahalarla yilrü- turmağa Çalıştı. iş te küçülüvermişti. Fakat tesadüfle, cür'etle ve lırasını bağladığı bu Avrupa kınci taksitin inşaatın ikmalin• 

dedikodusunu düşünür mü? dü, geçti. Şimdi o da yüksek ailelerle ta Şimdi bütün satış yalınz İs- biraz da hile ile yakalanan bu şirketi onu kurtarabilirdi. İş bu den ve münakasa hey'eti fenni· 
- Fakat bir kadın için! Bu darbelerin Ahmet Samiyi nışmağa ve bilhassa bir tarafı- tanbul ve civarına inhisar edi- işlerin bazı durgun zamanlan şekli alınca bastonu elinden a- yesince kabulü kat'! muamelesi 
- Hakkınız var. Fakat arzu kudurttuğunu o kadar iyi keşfe- m bulup Galip Beyle ahbap o- yordu. Amerikan . petrollerine da vardır ki bütün kazancını lınmiş bir paralitik gibi sendele yapıldıktan sonra verileceği sıı 
karsılıklı olursa 1 diyordu kit ' !arak onun huslısiyetine hu!Ul ve b<'n7inine şiddetli rekabet muntazaman sarfoilen ve kriz di ye korktu. 1 rih olarak vazılmıştI. 

- (Bitrnedi ı 
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u ve telıtleri bu cuma karşııaşacakl 
Fotoğraf objektifleri futbolda güzel enstantaneler yakalar. Bunlar
dan bir kaç nümune veriyoruz. Zevkinizin objektifi olan gözleriniz 
J-qke!•m lstanbul-Viyana maçınclıı ne enstantaneler yakalıyacttk? 

ı 

Son boks ma lar nasıl oldu? , ·=·ıH!iii ., ..... ı··ı·:rı:··1·111"l .. ~·····:ıu········· .. ··c· ı·•ııı··ı·:·ı·=:::·ı • : • ::il:IJ.!!:iı:h.!I.! •• :!: !:I!i!ii!:. llilii::::ı:i:ic.i:.: ililü :aui 
-· 
.~Klüp mensuplarına:· .. Cuma ak~amı Galatasaray 

UbUnde yapılan Andre Rebi -
ı maçını kısaca bildirmiş
?.ugün, karilerimize daha 
tnalftmat vermek arzusile, 

l 'ıse avdet edeceğiz. 

kadar ki Nazaret beşind ravnt Fransız hasmmm bütün yum
ta abandone etti. ruklarını eski veya bloke edi

Son maç Fransız Andre Re- yor ve buna mukabil, mükem. 
bi ile Sıtkı arasında oldu. Fran mel korakorları esnasmda Sıt
sız bu sefer daha canlı ve daha kmın midesini hırpalıyordu. Ü-

,. _ .... d.. .. b k başka tarzda dövüsecegı"· hakkın ı;üncu·· ravntta gene 11asmının ' dı .. aygun_u obr~ mdusa a a dakı" so""zu··nu·· yen"ne. getı"rd"ı. Fı"l- ' 
. egane 0 ,:s a amımız h k" . . - midesine çalışırken biraz da 

~ef Şefiğin yetıştirmelerin- a ıka. ıl~ . ravı:dı _hır teı;rübe Sıtkınm yukarıya sıçraması ne 
• Maks hasmı Kegamı ikin-, devresı gıbı geçırdıkten sonra tkesinde süpheli bir "coup 
ta11nua abandone etmeğe · ikind devrede gittikçe çabukla- bas ~ · aşağı darbe,, yaptı. Sa

e~bur bıraktı. Muntazam çalı-' san bir tarzda çahşmağa !Jaşla at tutmaktan başka hiç bir va

Benbasat Efendinin füzuli mü

dahalesi Sıtkınm kıvranmasına 

ve maça devam etmemek isteme 
sine sebebiyet verdi. Halbuki 
hakemler aşağı darbe görme. 

dikleri gibi doktor muayenesin 

de de Fransızı mağlQp ettirebi

leı;ek bir darbe göriilmedi. Esa

sen Sıtkının hiç bir şey olma-

gitmesi de bunu gösteriyordu. ·::ı 
1-ı 

Bu münasebetle, boks için çok ı 

çalışan Eşref Beye, bu boksö- !::ı Bu Cuma ve Puar günleri yapılacak İstanbul - Viya. 
rü bir daha organizasyonlarına =~na maçlan hakkında İstanbul mıntaka hey'etıl riyasetin .. ı 
almamasını tavsiye edeceğiz. !!ıden aldığımız bir tebliğin mühim bir noktasını spor kl!ip • 

i lerimiz mensuplarının nazan dikkatine vazederiz. 

Rebi üçünı;ü maçını 2 Mayıs Kl!ip mensupları, Nihat Spor, Zeki Riza spor mağaza. 
ta Küçük Kemalle stadyomda • larile Haı;ı Bekir müessesatmda ve stadyom gt§elerinck 
yapa<:aktr. Bunu da başka bir 1 satışa arzedilen tribün biletlerini bir liraya tedarik etmo-
yazınızda mevzuu hah d _ I · lidirler. Bu suretle elF kuruş tenzilatla satılan klüp men. 

. Maks:;:ı. vücudü günden gü- 1 dı. San'atinin ddden ehli olan · f 
", 't>T.ısaf etmektedir. Sol di- --- ---------....:...z_ı_e..:s.:.i ..:v.:e..:h:.:a;::k::;k~C:~1_?lmıyan mış gibi sühuletle ringten inip ğiz. 
·r~er; e-ü•eldir. İstikbalin iyi ·----.;_~..;;.----w--..---..:;,.;..::::..;, __________ _ 

se ece 1 ' ·b· b"l 1 · · günü l fi sup arma ma.ısus tn un ı et erının maç a mırsa .. 
ati bir buçuk liradır. Bu tenzilattan istifade içıin yalruı • 

voksöpüdür. 

İlti • Gl r !{; ilci maç a atasaraylı 
•1 Çokolat) Necmi ile Ziya 

r 81nda oldu. Kuvvetli yumruk 
a 01.an Necmi, hasmınm çok 
>:etine rağmen birinci ravnt 

ttibaren hakimiyeti aldı. 

~~at hücumlerine bir veçhe 
er~bı}mek için hasmının açık 

tııni görmekte zaif olan 
·~i, daha ikinci ravntta kat'i 

hlebe temin edebilecek i
~ llıacı dördüncii ravruja ka-

1 sUrükledi. Dördüncü rıı.vnt-
c.n . 

e aıı· ~sıne tam bir sağ kroşe 
- ~ Zıya nakavt oldu. Neı;mi 

11 clı,, ündeki kuvvete düşü
q k Ve bilhassa görerek dö
i ·~ek meharetini ilave ederse 

ır boksör olaı;aktır. 
tıw 
Yd ncü maç gene Galatasa-
~ Menaşe ile Kumkapıdan 

_
1 

~~det arasında oldu. Menaşe. 
t "toya da galibiyetinden ı 

.,_a <:İdeli çalışmasile daha 
'Yal b , ır tarz elde etmiş; has-

n kolları kendisininkinden 
'3

1
UzUn olmasına rağmen,sii 
e ve hakimae döe:üstü. o 

i"ı:ır. ıe 11! Frarıcl<"nlıı tJok<drlerlni antrenmandan evvel piyarıo dinlerkengösteren lıoş bir cesmi. 
• t ' .\o. 

d~.~ ~e,~_;ı:ldı~.ı~!..~~gp:. ~ı;n~~P~-i::n~"~atırlauı:ız. 
m,ı.g • 1ı·"'M-• ·-.. ··il.. ı"'·n " :••~:!iıtK:;ôiil!I ::ı... .. ..... -.. • ••••• .. , ı:r.- ••• ..;41a< 

Son Amerika ~ilmpfyona mfi

sabakafarında Heltn Madlson tam 

altı tane darıya rekoru kırmıştır; 

100 yarda, 100 mrtrı, iM yar

da, 220 yarda, 140 yarda, 800 

yarda. 

Bu rekorların hepsi serbest yQ

zOşlerdir. 
"\Uııt.._ 

1 

Roma'da yapılan Mussolini sta
adındakt. hteykellrrn bırt 

1 ,._ wı.;.."'-- ;.. ..... -

• 
' u 

e 

• 

I 

l 

te· 

üş 
lü 

ı 

kl 
111 

' 

ı 

i 

1 

1 

l 



... 
MiLLiYET SALI 1 t> !SAN t~31J 

., - - - !!!1!24'. 

1J?Jtg·Ek~noBıi eğlenceleri • 
INEMAlA 

;-
1:-Bir intihar Madenciler Birliği 

İ ~ ~unduracı Hasan Ankara hüyük sanayi kongresine 
~, ... ··~-- ... -· ... -·-....,..._ .. -.oı> ...... --.. - ...... - ....... 

1 ı 
l GL TAN FRÖLtll ve GR!o:T \lllSll.\ Y\I il 1

1 f t:ırafından tt!ınsil olunan 

l i f(IRMIZI FEN~ I · 

, 1~ :,~ndini denize attı J ~u~a??as]~~ intihap edildi.. 
Yıeni camide seyyar kundu- Madencıler bırlığı heyctı ıda de İngiliz lirasının daha fazla 

'•• Kayserili Hasan dün öı;le 1 resi dün toplanarak Ankara bü- yükselemiyeceği temin edilmek 
' l ri intihar kastile kendini kö- yük sanayi kongresine iştirak tedir. 

( 

., ·den denize atmış ise de 0 sı- ede~ek murahhaslarını intihap Borı;ada bir istifa 
t Bahriye dairesine ait mo- e?:1ışl~r ve _raporların tetkikini Bor•a Caberlerinden Alber 

e oradan geçmekte olan bin bıtırmı<lerdır. . ı Benbasat efendi dün borsa ko
' A ı Remzi B. tarafından kurta Kongreye madençıler namı- i miserliği e istifasını vermiştir. 

ecemlzin i 1 
ı 'ı ttaystı baldki,.cden çok müessir sahneleri musaner içıiın ı • ·, fı n .. 

·ı 'Ilıştır. İntihan sebebi tahkik na İstanbul meb'usu Edip Ser- ı' Alber &nb:ısat efendinin istifa bltnıecemi:ı.: 
halledilı1':\l ş~kli 

1 
il Hlcn: '\leşhnr . lcksikah trup YA 1 \TO F.\ ,IJ.>.\ 

Yukardan aıagı: ! ! STECKE.L Uraderlerinın harikulade eksanı,;· rion ;., \ ,an. · 
1 - Tembel (4) Dudak (3) ; l lan Çok m rakaver '" şayanı hayret b r tema •··. h 
2 - B . "ir (.2) İstifham U) Ya- ; : zsmıni,at )Okt r. 

Y mektedir. vet, Zonguldak meb'usu Sırrı sı hors:>da kampana ile il1in edil Soldan aşağa: 

1 
-o-__ v~ birlik katibi umum is; Sadred 1 miştir. ı- Fıkara( 5) 

ma (2) ~·!:....~----:..~--:~ 
3 - Fırlat (2) Gösteri§ (4) rz .. ~z..~~z. - .... - .... ,..--· 

' • • _, dın Beyler iştirak edecektir. ı:>-ıh • k · k d , 2 - N:'a-(2) ,Havada u~an( 3), 
vcesını bayıl ıncaya ka- M d .1 • h 1 , 1 IUl tım şır etı a rosunu Beyaz (Z 1 

G a encı enn azır au dan k'" ··ıt" 1 · ı ~ ~ dar dövdü raporlal'd b'lh b' 1 ur,u yor. 3 - Vermek (3J Bal yap n hay· 
1 
~ ıi a ı assa ecne ı ser- S 1 d . 1 1 k' , an (3) 

'.' -, ... ı Feri köyünde Cami soka~ın- maye ve nakli ya• meselelerine . Ol' ~aman ar. a ıs ere e 
1 ~ 4 _ " cı tarıya. . ey ( 5) 

ı-" oturan Mehm ı k N temas edilmektedir. ı c.urgun.lu.c dolayısı le. m murla-ı 5 - Sahil tozu c) 
c;ı; et e a.nsı . az K . ] .. rının bır kısmını acrga çıkaran 

h · · • . • l ... .., •ır etı g"ne "·'· .rc~unu 1 - Yımanista. m ncrkcz; (5) 

4 - B,• •z (2) Nikah (4) 
-Çil' gc.:en k11c. l5) Yrpmak(3) 

6 - Göı :i1c; ·•· •ey (2) Duaoın 
son sözli ( 4) Ri~ARD TAUBER ' H. kavga etmışlerdır. oınısv ncu ar ve tuccar 

1 

R h•- . k . • , .• · _ 6- Elim (4) Cerahat (4) 

~ F me~. ze~~e~~nı bayıl~ıncaya mısyoncu a'" kiicültmek niye•in1edir. s - Lahika (3) 'rahmin C3) 
B r do\muştu!. Nazmıye H. G~m~klerde komisyc.·cular '! Sirk~t erkanından hit~, bu 9 - Puf puf (7) · 

ı iı anede tedavı altına alınmış ke~dılen~ len gayri baz• eşha- hl.isusta tetkikat vapılm~!.1.a ol - --

7 -Bey.' ı 2) Piz göstcrn.ek ( 4): 
8 -H'ıv · (2) N >ta (2) Bcyaz(2) ! 
9- Fil"r (4) Ekmek (3) _ ___ _ _ ... ___ , ~ hrimiz i~<.na mc aklılarına, pek yakında ifşa ede.:eı!imiı 

~~==~===~l\:l:t:'l~·ı~ı !~'=f=,;r surrHz yıpac:ıkttr 
illi ~ ~ , · -o- sın iş :r:apmasıııda~ şik'.'.yet et-ı dugunu, limanın muamelatına SADll' ZA•, , Aı 'l.A'.11 

1 
~ ı . • mektedı er. Gumr~klerde ış ya \ e iktısadi vaziyetin icaba tına 
~i.J Sarhoş ıki arkadaş panlann b~şmd~ tu~car komıs- göre, Jazımgelen tedabirin itti- l\APD\. \ .\Pl RL'\Rl 

1 iTahtakalede oturan Kamil Y?ncu d_enılen bır zumre ~ardır haz edileceğini, imdilik ne ya- MERSiN LU"kS Halli 
~il İbrahim isimlerinde iki arka kı, komısyon:ular_ e~ zıyade pılacağı malUın olmadığım sö-
~ 1 . sarh"" bir halde ve elleruı· - bunl~rd. an muştek .. ıdır .. Bu me- ylemi.,tir. n ı -.. 1 k tük ~ KEMAL \apuru 17 Nisan 
ı' _ ı., tabanca ile sokakta gezerler se e ı_çın gere gum ve g~- Şirket uzun müddettenberi PERŞE!\-IBE 

J \-in polisler tarafından yakalan rek t~caret odası tarafından bır yeni bir mukavele aktetmek i- akşamı I 8dcSirkeci rıhtımından 
1 3 ı'llL.•ardır. sureti hal aranmaktadır. rin hükumetle müzakeratta bu 1 

ı .,•91 Bo d • , hareketle Çanakkale, zmir, 
; _ı -o- raa a vazıyet lunuyordu. Geı;;enlerde Ankara ) F oo· B d ı 'li ı· Küllük, Fethi)·e, lıntalya. Alaiye 
t · Derede boğulurken n orsa a ngı z ırası ya giden Şirketin müdürü M. 

1
? ' _ 1032,5 kuruşta açılmış bir ara- Kanonj bu bapta Nafia vekale- ve l\lcr ine azimet ve avdet 

1
3 , ~~da bagcı ~ustafa e- b~ 1035 kuruşa kadar yülaıcl- tile temas etmişsede mesele in edecektir. Aceııtalığı: Sirkeci: 

f ;ıı3l'1dinın bet yaşındaki kızı Ya- dikten sonra 1034,5 kuruşta ka taç edilememiştir. Alüye han birinci kat 
tX ~· dere k~da o~ta pamnıştır. İktısadi durgunluk devam Telefon lsıanbul 4240 
1 ı~fv e suya ~ü~uş ve bogulmalı: Altın 922 kuruştan muamele ettiği takdirde antrepolardan D----••••••• 
1 

_F._'-re oldugu hır sırada kurtanl gönnüştür. bir kısmının kapatılması muh- iL 
\·(:ıştır. Maamafıh Bonıa mahafilin- temeldir. ı:t '" bılanşnıan fıçısı, sargı •• 
· ' -o-- * * * k< e makineleri, kasnak ka)'ışlan, 

~ : :ean koca dayak yemi,Ier uambıo Bor.·oası 14141990 b
0

>; ıı, .. sehpa,ıle " depO>U, iki 
1 

, - D• I' a dekovil arabası. tobta masa <edi)'e 

, f t;,., Ortaköyde Ahmetli sokağın iSTiKRAZI.AR TAııvlı,AT '" ssirtk•. 
1 ı:=a oturan Madam Aleksandra istikrazı dohlll \ oo oo Anadolu } r. T. 52.00 Eyüp Defterdar'da kAin Türk 
' .,~ ayni sokakta mukim komis- Düyunu muvıhhlde 6ı4~ 00 tı. Y. ',·, ~ J3,~0 tıbbi pamuklu ve müstahsallu kim· 

.,,. ikramiyeli deıııiryolu 25 22.50 
· · k ti f ı dı )>:>ncu Ziya Beyin zevcesi Meli Tünel ıirkeıı •,2i,:ıe J<vıyc şır e tas iıc memur u!';un n: 

"J9t hanun bir çocuk yüzUnden SENETU:R Elektrik 1 ırkcıı . 22.sJ HalMa d ıs ve ıııü[redau mubar-
d k d" • tı bınhsı ıt 30 Rıhtım şlrkeli 16 75 rer eşyalar gerek bilmüzayedc \'C 

.µllvga e ere ovilştükleri bir H. Pı<,ı ııman• •lrketl k ı ki ı d li ';ğ rada iki kadının kocalan o- Anadoln demir yol• 17 00 g<re · pazar ı a sau acağııı an ta p 
ı:ııan Ziya Beyle Niko da kadınla Tramvay 1· 69 00 olanların görmek üzere her gün ma· 
• !. U. S. ıhtctl 17.llO halline ve giirüşmek üzere de Dör-

J.n kavgasına iştirak etmişler- !. u ılrketl M oo c,EKl.FR Ji;ncü \'okıf lılın asma kat 3J nu· 
';tir. Neticede Ziya Bey, Niko i- T TötUn A ş. 10 ; 5 {.ondra rr.ı.. so.oo <\)Ork 0 ·~ 07, o numarada tasffy6 memuru Avukaı 
ı·, ' kansı Aleksandrayı adam a- 1 Ddlrmen I· !16.SO pari• 12 oı oo Atına 6 oo ı ){aıni Beye il« s.tıah müracaatları 
fl(dh dl5vmilf ve hafifce de yara s-. Deı;nnen 1· 4 ıo C'lncvıe ~ 42SO R ,,., o '6 ., ''e muzaıedc ;içinde. 21 nl an 930 

A. Çlmcnıo I· 30 oo · il ıı bl d k d 
1( ~tır. 1. Tclelon I· 18 00 Butreş • ı 00,00 Amestmlam '', . : 5 pazoırtcs; g.,11,. ~"ıaı ı en üı-e ı ar ı 
ir --o-- ş M. Eua 

1
• • 7S Rril~sei J 36.50 Solıa u cooo m.ıhalline gelmeleri ılan olunur. 

'- ' y·· •• • hır Ş. 11.ayriye t7 !S Rerho ı !f;",00 prat 15 ~S .J ulun ve aıgara aızı ~:mniyer SandıK' müdürluğunden: 

·,·fı Beyazıtta tütüncü lsmail ef. Eı"al oınnm ınn"dftrlu"nn·n den Ahrntl Ceıılal· Bey tarafındın 
1 
·~·n dükldnına evvelki gece hır- 1 U Y U : ~;1!09~r~·~i~l~~:rif:~d~~~ı~nn~~:: 
ı•ıoU ginniş 132 liralık tütün ve Darülfünun Tıp ~'akültc•inc lii:nımu olan yüz adet karyola aleni rolu bonoyu kaybettiğini söylemiştir. 

• 1 11.iiğara çalarak kaçmıştır. münakasaya vazedllerck nisanın onwıncu çarşamba günii saat t4cc Yenisi ıerileceglnden eski honıınun 
'n ~- bükırü olmayacağı ilin olunur. 1 

-...-- ihalesi icra cdilece~ioden talip olıınlarııı şeraiti anlam~k ı c numuneyi 
; Bir kamyor1 parlamı, görmek üzre her gün lc:vazım idaresine ve ihale günü de idare 1 Şehremaneti ilanatll,, 

t..d Beyoğlunda Yenipazar bak- Encümenine mürncaatlarL - :.:.J : ·~1ir,,e.~: aiı ~;o~~ Em_l_a_k-,-,e--E-v_t_a_m_._B_a_ı_ık_a_s_ı_l_s_t_a_ı_ı-- Adal!r dairesinden: Heybeliadada 
Manastır caddcoinde llalki Palas 
oteli dvarında vaki gazino bir ıene 
müddet!e \C aleni mliuycde ıureıile 
kiraya >crileceginden ıalip olanlann 
8 Mayıs 930 perşembe gilnll daire 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

. ;n;'<aıyoncuda Duduoğlu sokağın b } b • d~ 
; ; la dunnakta iken benzin depo- u :;ıu esın eıı: 
1 ıu tutuşarak yanmağa başla- T k · } } k " 
,1 DJIİle de itfaiye yetiterek sön a sıt e satı l arazı 
lr tilrmilştür. 
ıi -0-

e Madama dayak 

Çırpıcı çayın ve bostanları asgari 10 azami 30 döniimlük 
parçalara bilifraz sekiz taksitle satılmak üzere müzayedeye vu htanbııl dörclincü len ınemarlu 
edilmiş ve 3-5-930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuttur. Ta pndan: Onıilk Parmak11zyan efen-ı 
!iplerin yevmi mezkiirde saat 16 da Şubemize müracaatları. dinin Arşak ef. zimmetinde alacağı. olan·ve Kirkor Penbeyatı efediye tem 

Merkez Acenı."; Galota kri;U 
bcasındıı. Beyoğl ı 236l Şu!ıe 
aenıesı: Mahmudiye 1 lanı a!nn;lı 
lsunbul 740 

rsfHHAT_, .... --___ ,_ 
KlJVVET ----

1 Z~MR~T lALOYA 
ı Kaplıcaları 
!lllYISTI iÇiLiYOR ·-----.. ---~---.. 
Tra~zon ikinci ~oslası 

[Cumhuriyet] vapuru 17 
nisan perşembe ~mı Galata 
ıhtımından hareketle Zon~uldak 
lnebolu Sinop S4msun Ünye 
Fatsa, Ordu, Giresoıı, Trahıon 
Rlzeyc gidecek v~ Of, Tra
bzon, Polathane, G!reson, 
Ordu, Fatsa. Samsun, lne
boluyı uğrayarak gelecektir. 

lJnlıt sür' a: pu~taaı 
( Mt<rsin) vapuru 15 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçiikkuyıı, Edremit Burha
niye, Ayvahğa gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Altunoiu~a ujtrayarak 
gelecektir. J 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır ük alınmaz. ==== UUYÇE LEVAi\T LINIY ' 
Hamburg, Brem, Anver~ , 
lstanbul ve Bahri Siyah ara
m1da azimet ve avdet munta 
am postası: Hamburır, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaselEıti 
beklenen vapurlar ; 
Noplia vapuru 18 Nl11na doRfu 
MUoı • ~7 • • 
AKAYA • 28 • • 

1 ~ Langada oturan Mm. İrani
o Dle Tatyos arasında kavga çık 

1 
uınıf, Tatyos, İraniki dövmüş 

ı.•'(e kolundan yaralamış, Tatyos EınDllJet san~ııı kat'ı' kanr ı'la"nı lik eylediği biıı liraya mukabil dain uhtesine ipotek iraye edilen Sıunatya 
da Koca M us tala pap mahallesinin Burgu, V amı, Köııence, lal as 

E 
. Radi F Ü .. d H 

1 
leblebici kögesr sokağında atik 56, ı ve lbrıll .,..ft Umanı--.. -n 

ylilçe yakalaıırmştır. 

4!ı -c>-

·\a 

Dünkü airkatler 
1 - Baltalimanında bağçe

Jftn Vasilin odasına hırsız gir
nt.11 ve iki takım elbiae ile bir 

ardüsil çalarak kaçDIJttır. 

2 - Tmtablede tathcı Şev 
Elendi, poliae müracaatla ..çı 

ebmedin yedi baklava 
çalarak kaçtıfi* iddia 
• Tahkikat yapılmakta.. 

3 - Akaarayda mütelaııt ka 

mıne ye ve atma mmusa e anım arın 14572 cedit 58 No. Ju hane otuz gün nıiid- ,.... ..,._. 
ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet Sandığından detle ihalci ev\l'eliye müzayedeaine. harebc edecek vapurlar: 
istıikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına mer- · vazolunmuştlll'. Sokaktan abpp ka- Noplla vıparu: 
hun bulunan Üsküdarda Altunizade elyevm Mecidiye mahal- pı ile i_çerı·_ye. gir;Jdil<te zemini mer- 18 • IO '!soda ıUınilde 

d. 1i b b 1 üzerinde bir Ak 
lesinde Nişantaşı caddesinde atik 4 mükerrer 4 mükerrer 4 mü meodar b?te h !r avı u,afı div aya vapuru: 
k ed't 12 12 ı 12 1 1 k" ki d bü' ük' k'"•ı..t~- , 1r sa rınç o up fllP mer en '?9-30 !sanda ıabmlldc erer, c ı , - , - numara ı O§ er en y oır-.... ıe qağı bodrum btına enlldlkt _ 1 • 
~3:1'em daireei üç yüz otuz iki arşın arsa üzerine mebni ahpp .mini malta tat• döşeli maltız ~ ı Haaıburg. Bnııı. Anven, Rotcrda 
ıki buçuk ~attan ibaret sekiz ~ bir 11ofa, bir taşlık ve bir ha- ve bir hellyı -ı.teoıi olup merdl\ren .,. Deııçlg ~ yakuıda limanııııas-
mam ve bir kuyuyu ve selimlık dairni kuaHk üç yüz otuz iki üze'!nde itti~delıi anaya ını.tlıd Mıı huekec edecek npurlar: 
arşm ar.sacla ahşap iki buçuk kattan ibaret sekiz oda, bir sofa ve bir merdıven ııltı _vardır. Havlı lmbroı vapunl 18-14 Nisanda 

bir taflık, bit: ~ ve diğer kötk .F on ~ arşm arsada ya- ~ıı:r -~!:İiz~ınl:':Xıa tabınllde 
nm .~tı ki~ ıkı katı ahpp .o~~ uzere tlıi buçuk kattan iba- mevcuttur. Ve merdivenle yokan b-ı Ga1ua vapuru 

27 
· i8 nlıaada 

ret uç oda, bir mutfağı ve elli hır bin dokwı yüz yetmit bet ar- ta çıkıldlrta zemfai ahpp eofa üzerin ıabmilde 
tın bahçeyi havi iki kötkün tamamı vadesi hitamında borcwı de ilıi yük ve y~lı:diiedne ceçilir ikil Noplia vapuru 7-8 maylsıe ıah 
verilmemesi hasebile müzayedeye çıkanlarak üç bin iki yüz li- oda n:evcutt~r-. Hane n~ klrcir ve milde 
ra __ bed~ mukabilinde ~ütteriıi üurinde_ olup .16-4-930 tarihine :llh=c:-::~;:~:n 'Temi~' Fula tafsil&l için Gala&ada 
musadif t.;~ba günu katı kararı çekileceğmden talip olan- ına1ı1ı: nrdır. nuununda on lira .!:i ı Oftkimyan Haomcla kain 
lann yevmı mezkGrde saat on beşe kadar Sandık idaresine mü- ye laecleli icarla -.e ayda pqlnen veril muml aceotelilin• müracaa 

! ;mıi!m!lllİl!»"'z!llllS!A~~llllllliliQili!!m!!!lil~ 

ri~i~: uu ~!Dl Dün ak•1m 
~; 1. 11 A :il ){ A D A • 

g"stcri1< n KOU: · Ml ){ an 
tcmfill 

LEYL\Kl,AR \ÇARK~:!\ 

SESLi ve ŞARıHLI 
fılmlnln bir çok .ahnclcri mediı 

slkışlarla karşılınmışur. llıç bir 
bu lilm, emsalsiz şaheser kadar 
ebalinin alaka ve heyecanını cel· 
betmemişti. ---=-

.BuYüK PANİK 

Üskı.idarda ! lale tiyatro>uııda 

Bu gece san'atkAr Na~it ı e 
komik Şevki Bl y birlikte olarak 
birinci defa Kadın şeyıanJığl 

taklitli piyes 3 perde, danslar. 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve bayat fızerine sigorta ınuaınelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için nıüsaitr 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Acıııı-o;I Iıııhınmayaıı şehlrlcr<ltı ll<':>ııt" a.· ı ı· ı 'i , lt~ 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Devlet DeınirJolları B. P. Ma~azasın~an: 
29/3/930 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen fiatlar ha 

layikmda görülemediği cihetle 11atılamıyan muhtelif miktar 
rr.evcut olan ahşap ve maden fıçıların 20 4 930 tarihine müsa 
pazar günü saat on dörtte müzayedei aleniye ile satılacağı i 
olunur. 

P. T. T. Letazıın O~ürlDIDn~en : 
1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzre mübayaa e 

lecek olan 6000-10,000 kilo Benzinle 300 ila 600 kilo Makine ya 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 20 Nisan 930 tarihinemüsadif Pazar günü ihalesi icra 
hnacağında:n taliplerin şartname almak üzre şimdiden temin 
ve teklifnaınelerini muhtevi zarfları tevdi için de mezkQr ta • 
te ve saat 14 te Yeni Pastahanede mübayaat komisyonuna mit 
racaatları. 
~·~~~~~~~~~~-~~~~~~~~· 

GOıru~er Ml~alaza Mu~urıuıun~eu: 
Gümrük Muhafaza Memurları için yeni ve 9 çarşamba 

rabellurn tabancasmm mubayaası 20 gün müddetle ilerıi ın 
n_akuaya konulduğundan itaya talip olanlann şimdiden mü 
nyete mlJnK:aatla şartnamesini almaları ve ihale günü olan 
~ay~ı ~30 pertembc günü saat 14 te teminat veya pey akcel 
ıle birlikte muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmaları. • 

,::. '::. ııınıı 111111 
ÇSlıeaqılıırtla Çefme seutıada lı:ııftDytl fabrikasında kll 

125 1mnıftaa ......... l{Dftllylert bazır yHtlk, fllte. yorpn, s.ıı' 
~ lllıluur. lltaf tllylerlııe malısuı l. ••• ,..,...ız vardır. 

, ~ Ferit Beyin evinde mi 

1 ~~ bulunan .,Necdet ia-
1 • nde bir ç?C~· Ferit Beyin 

jki tabanca, ıki kamçı bir kol• 
J J 3tinİ l--L ka a....... çnuşur. 

racaat eylemeleri lüzumü ilin olunur. melr !bere - aile ı-ıı Bey ealı:ln Telefon: Be o lu 641 -674 

11"' • d w .. d .. 1 .. w .. d dir. Kontratua Wllıi De mlldcloti balı:- ~=-=====~ı -'fllllfyet S8fl tgt ffl\J Uf ugun en• landa ..ıGmıd ılm•-•lftlr. Budu • 
• . • du -ı tarafı tımımı ......., arkuı, Do y lk • I 

Mm. Serpuhı, Dikran ve Haranı Efendilerin 10241 ibu nik -. ııoı tarafı Demirci O.iri- e encı vapur an 

Darül' scae mildllrlü&üaden: 
Halıh4ıte içiıı . yartll yumuşak Rumeli yansı Anadolu malı d 

yüz atik kiye tem.Is mal yapak IAzımdır. Temiz yıkanmış 01tıttl' 
bu nispette llç yü• kıye alınacaktır. Kapalı 7.arf usulile milnaka 4 - Beyoğlunda büriyet ote 

:n-ie oturan Rus Koetantinin 
J 2 liraiı yankesiciHk ıuretile a
ınlmıştır. 

5 - Beyoğlunda Bcritanya 
elinde oturan Avusturyalı Vi 
loniıt Karolun 2 5 liralık bir 

. aşınlınqtır. 

-0--

0tcımobil kazaaı 

Büyükderede çayır baf!Dda 
caddede oynıyan Şakir imJba 

e bir çocuğu meçhul bir oto
'>bil çaroarak yarılhunıstır. 

numaralı deyn senedi mücibince Enmiyet Sandıtmdan iatlk- yan eoblr cepJıMI leblelıici ırııtem Karadeniz ıı-a 
raz eyledikleri meblif mukabilinde Sandık nemwıa merbun bu 90bille ~unur. M....ııau, bUme Yelk ' 
lunan Hasköy Sütlüce mahallesinde Demird Om.._ sokağ ~ altmıt bir artın tertıtiade olclll- eDCl 
d k" · --- m- •M cörillerelr hali butt emilir p1aça 

a es ı46ve yenı41-43numarah temeUeri awtdk p•no vebane ve binanın muhtaçı tamiri nazan dik npN!anı···ıcıçarşamba 
a!"8smın tamımu vadesi hitamında borcuna N.ememeai hase- kate almaralı: ve tramvaya ıızalrhlı -
hı!~ ~yedeye çıkanlaralı: lmk selds lira bedel mukabilinde hwlıile lrıyuwti muhammenea tama alı:faıııı 6da Shkecıı nlılamedan 
IDUIJterilll aamma kat't karan çekilmit ve iıtikraı eııııallllda ta mı ıım yUa Mben lira olup talip olan lıanbde dolrv [Zonguldalr, lae
yin ~yledikleri ikametgihlanna teblif at ifaaı için ıönde,rilen :u ':::ti mnb•• ' ı ''!'. ylbde bolu, Saıuuıı. Ordu. Gtmua, 
llOll ıhbam4me zabrma mahallesi Heyeti ibtiyariyeaince yazı- 1129-Sll?CI ::;. peı{0•'!tıe:;ru a1aralr Tnbaon, Sttnııene n Rl:ııe J r• 
lan ıneşı:_uhattan borçluların yeni ikametgihJannm meçhul ıııse tarlhlncle 1'-5·fSO mt 0::= &fd c.tılr. 
bulundugu ~~ılmış o~d~ğundan ilin tarihinclen itibaren bir ten on altıya 1ıııdu lltanbul c11fnH1n.. Tabl!U için Slıteddo Y ellcencı 
hafta zarfında ödenmediği takdirde meıkOr -Jtldn mil l illi eti icnı -•·•11"5-W W...t veya bD lılllıııda lrtin aı:eıılellne •ltra-
namına kat'i ferağ mua!T'•leai11in i-:ra lalınsıA-" ·ı"- 1 1 cı •elılJe mer-t tyl.,_leri Dtn ola- caat. Tet l1111nbul ısu 

• _ ..,.., ' ilD O UQur.. nı•r. 

8 Mayıs 930 pel'felllbe günü icra ve saat on dörtte teklifname 
ıçılacaknr. Taliplerin temlnı~ akçclerlyle dıriıl'acezeı e müracaat!•,. • • • • 

Biri ·ew beygir kuvvetinde: Mcrscrles di~ri fort mamulaund 
iki otomob~l~. bir adet ( B 25 l modeli kamyunc:t 8 maı ı< 9 
perşembe gunu sa.t on dörtte aıeni miiznvedc ile dnriil'A~lı•Jf 
satılacagı i!An nlun•ır. · 

Eaklşehlr _____ .. .-~ 

Büyük Porsuk oteli, Jokant~ - g~zıııo 

Kalorifer, Banyo, Elektrik, Te!cfon, h:inıl koııfor 

Telıraf adnsl: Porsuk uJularınızı tciı.;raflı temin c<lebillr i 

11------..-:•iiiııiiliilnılilll--





Bl SÖZ 
B1R RES1M • 

SALl 
15 NİSAN 930 

• 

Rusyada kadııı mebuslardan bir gurup M. Kaltoln ile birlikte 

Balıkesir Tayyare 

( Cıemiyetinden: 
Türk Tayyare cemiyeti Ba-

Rıyrallola ilk mektep llçtnctı aıaıf ttıl4beel •11alllıaleri ile berab.,. 1 k · boei tak 930 
Aşağıda da Oç,ııoıı auııfı jlma~tlk yap,rk•D ptyor112. t ~ ıu mm_ asının .. 

U 1 
• • / seneaı Kurban bagırsaklan mu-

;ıe cuz e bise sergısı zayedeye konulmuştur. thalei 

ı , , , ı . 1 :~Y=~~u~~:'.1 o~~::~~~~:~ 
: o;:iie l l Z M ı 8 ~ 1 j t 1 8 ı Z l m~~d:sa zayede~e- i~ti~~k edecek_ olanla-, 1 rın şeraıtını ögrenmek üzre Ba-
ı Hazır ve ismarlama kostiımler pardcsüler çocuk elbisderi J l lıkesir Tayyare Şubesine müra-
•••••••••• g.ıyet ucuz f14tla >ltılmakıadır- •••--• caatları lüııwnu ilan olunur. 

Bu lıllçclJlı flll•lertletı 
henuz uykudan mahmur, "'' ola
nan ,ekerleme Mlılcniyor. iki uq 
tebl.t il< •ndsunu mtmnun ve bir 
çolı ltnalıklarden Yikay< rdersiaia.. 

Bir K111uda ıa•riben 400 llbkl ~rdlr 
Ecaınf'ftrdt ve Erıa dtpolarfl'lda 

On altı yafında Mis Patcilli• Cemubi Afritada töbret kazaamı 
sporcu bir kızıdır. l(eadlsl bu seme Maıııı denlElnl yourek 

gıçınete hazırlanıyor. ~eslmde sporcu gı•ç kıı. yOzme 
hoeaslle beraber CllrOIOyor. 

Hilaliahmer Karahisar maden suyu 
latanbul dördüncü icra dairesin·!•••-

den: Aliye Hanımın Panayut Zaro ~~~ 
veresesinden Harıkliya ve Aspas ya 
ve Va ilin -limmetlerinde alacagı o
lan mebaligden dolayı mahcuz ve lü 
ruhtu mukarrer İstanbulda Fenerde 
ahdi su lıaşı mahallesinin Fener cad -
deıinre cedit 302, 304, 306, 308 nu
maralarla mürakkam elyevm mağa
zaları miiştemil depolar 30 gün müd
detle icra kıhnan miızayede neticesin 
de 30,005 lira bedelle talibi uhdesin
de ihalei evveliyesi icra kılın-rak ihar 
leı kat'iyyesinin icrası zimmın<la tek-

Jlazım<ı;dık, mıde, karacıget, kum ve böbrek hastalıkları i~ln yeg ne tav,iye edilecek maden suyudur. !ler gıın tazesi gelmektedir. 
11 ı tı 1 lilllıahmere altlir. \Iutahas ı. doktor tarafından mııhalllnde imla etıirılmektedir. Ec:r.aneler ve depolar ve buyiık bakkaliye 

,:,ırı.ıda bulunur. Dı:pOllll: Sirkecide Nur hanında No ,l Tel. lsta ıı.1. m 
-------~~ 

TÜRKİ\E İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 

Matlubat 

Hissedarlar 
Kasa ve bankalar: Kasa mevcudu 

Bankalarda 

Ttıccar senetleri: Cüzdanda 
Muhablrlerdo 

Borclular hesabı: Hesabı cariler 
Emtaa -kabili 
Müşterek inşaat 
Muhtelif 

Tesis masrafları 
Demirbaş eşya 

'li11Z1m hesaplar 

1929 Senesi 

21,536,51 
138, 128,83 

182,324,10 
8,623,11 

l ll 1,666,35 
29,727,06 
47,473,44 
46,1163,20 

Yck8a 

T. L. Kuruş 

695900 

1~4685 ll4 

140947 21 

27~770 Oll 

21060 16 
10625 90 

566997 04 

1865985 70 -

blllnçosu 

Scnnaye 

ihtiyat akçası 

Alacaklılar: 

Hesabı carilerde 

Vadeli tevdiat 

Muhtelif alacıalılılar 

Demirbaş efya imha payı 

Safi temettü 

Nazım hesaplar 

202043,26 

29387,50 

30910,24 

DUyunat 

T. L. 

1.000,000 

2,784 

262341 

1579 

32333 

566997 

1865985 

K. 

1!7 

13 

56 

04 

70 

i rar on beş gün müddetle müzayedeye ------------------------, 
vaz edilmi tir. Hudut: Hacı Yuvan 
oğlu Murat ve Avantiya hane ve hah Sinek, sivrisinek, tah!akuruau, pire, gU'1 
çeleri ve Ltbi derya ve Fener cadde- örümcek ve bUtUn ha,aratı kat'iyen hal. ' 
sile mahduttur mesahası : depolardan 
iki katlı kısım tahminen 420. bir katıı va ifna eder. Kokusu hafif ve sıhhi olup ins11 
kısım 1377 ve rıhtım ve arsa mahalli lara ve hayvanlara zararı olmaz. v ... nmalıdı 
392, s arşın terbiindedir. Müştemila- TUrk sermayesi, TUrk akıl ve irfanı, TUr 
tı: İki katlı kısma girildikte ağzı çi-
mento bir mağaza ve bir yazihane dlmaQı, tUrk amelesi ile imal edllml9t' 
mevcuttur mazadan muzayık verdi- Avrupa ve Amerika ırna11111llbna ka.... mil 
venle yukarı çıkıldıkta yekdiğerinden h... bl _ .. , 1 a 1 ........ ucuzdu 
geçilir zeminleri tahta döşeli iki sa- ... r .. _ p o up yan y r ., . 
ıon vardır mddhalden sağ tarafında Ticaret ve san'at sahasanda kUandılı mı 
iri kapıdan girildlkte zemini çimento vaflaklyet haseblle raklplerlnl ,.,.,. ...... ıı 
bir mağaza olup itbu metbalden bir Pompası gayet aajlam ve aynen yarı yarıy 
katlı kıama ee~ilir zemini kaldırım 
yekpare ambardır. O'at taraftaki ah- ucuzdur. şı,eaJ 50, teneke ve pempaeı 
şap merdivenlerle zemini ahııap tütün kurutlUr. 
ııerg191 ına11amne çıkılır bu ambardan Bütün devairi devlet, müessesatı milliv: 
deniz cllıttlndeki arsaya ve rıhtıma J ı 

Mahasebeci ve müdür voklll: M. eeıaı Muralupler: Osman Nuri ve A. Naki çıkılır rıhtımda ahşap iskele ve iriler ve hususiye, Devlet demir yolları, Evka 
------------------------------------'-----------:-------- vardır caddede binanın sağ tarafında 

Adanada Mezbaha inşaatı 
A~ana ~ele~iJesin~eı: 
ı~ 

Per,embe 
2 

Evveke mıınakasası icra cdikccgi bildirilen mtinaka,a, g••rnlı ıı lıızıım üzerine 15 :\Japs 
gunu aaı 16 ya talik cdilmi tir. 

a 
ln:jllat \ c ttsi aı için huyeti vekileden KRmbi~ o mu>aadc,i btih,al cdilmiştj,I; 
Helcdiyc talipleri tatmincn Banka taminatı ıcra edilecektir. 

4 Arzu edenlere munaka. a zeyj)namc,ınin gönderilecegı ılan oluı,Lir. 

Evrak ve defatir .. ta~'ı münaka~a~ı Eıııııiyct saııdığı 
Zonguldak maden komur mıntakası mudur- .. d ·· . · . · l 
üğiinden: filli Ul l yetnlt en 

·andığımızdan m(ıccvhcrat, 

esham ve· tahvilılt ve bono mu
kabilinde istikra;r.,la bulunacak 

İltanbul Mmtakaaı Maadin mühendisliğinde mevcut şart
amesindeki izahat ve nümuneler veçhile 21 ltal~m evrak ve 
efatirin basılıp ciltlenmesi mukaddema münakasaya konul
uş idi. Tek lif olunan fi atlar haddi layik görülmediğinden bu 

1 
, 29 Mart 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı muşterilı>rimizın g-i~elcrc nıiira
ırf usulile yenid münakasaya vazedilmişir. Taliplerin yev- caatlarında hııviyeılerini lsbata 
ıi ihale olan 17 Nisan 930 Perşembe gününe kadar teminatı 
ıuvakkatelerini ve kabul ve istinkafı tazammun edecek kat'i 
-kildeki teklif mektuplarını müdüriyeti umumiyemize gönder 
ıeleri ilan olunur. 

1 T .ANBUı.. \'fi.~ YE rl 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Satılık odalı 111,ıgaza hissesi, ı 'o 5 Ycnican11 

addc-.i, Hoca Alaattin n1alıallesi, ~lahrnutpaşa 
20 his ede 17 buçuk hissesi . atılacaktır. ~lez
air his enin bedeli iki sene ve iki taksitte ve
ıln1ek ş rtile tahınin edilen l·ıyn1eti 33jrl lira
'ır. 'atış nnıaınelesi aleni 111iiz;ıyede ile . rı Ni
an ıu ah günü saat H,30da )) tcrd;ıı lıl<ta 
apılac;ıktır. ( r~ - 11.11 ) 

medar olacak nLifus te:r.keresi 
vcp uir 'c alkl ibraz cyknıe
leri rica olunur. 

hıanbul birinei ıkarct mahke
mesınden: 

1ıhkemecc 6·2-30 tarihimle iMnı 
i!lAsıoa kar. v rilen Çarşuyu kebir

de arabacılar soka~ıoda 7, 9, 11 nu
m rolu dukkAnlarda mubaıaacılıkla 

muştegil ABR.\IJA\1 llUKl CIYAt 
efendinin konkordato teklifi müzakere 

ol amak uzere esbabı matlubun 1 

.\fayıs 19,{0 perşembe güou saat on 
beşte ili ·oci Ticar t mahkeme 1 

if' ~ı oda ınJa hazır 

IU rııu ır.ıu olunur. 
bulunmalın 

.i 

tarareyninde mermer sütün bulunan Seyrisefain, Hilaliahmer, yatı mekteple 
~ı:t~:t~ak~ı!ira;:,~~::'a OO::';:;u!:~~ hastaneler, Sevahili sıhhiye, ecnebi mü 
dır bina tam kagir çatısı ahşaptır ve b" " k t ) ] b" " k 1 k t ) h 
çinko ile örtülüdür. Mağazanın ke- sesat, uyu O e er, UYU 0 80 a ar C 

penkleri istordur razıa maıfımat 92s. &i FLtDA yi istimal eylemekte, müsta 
492 dosyadadır yüzde beş zamla talip 
terin tamamının kıymeti muhammene zırı bulunan ec1.acı Hasan Beyi tebrik e 
si olan 30,000 liranın yüzde onu nis. 
lietinde pey akçesini peşinen teslimi nıektedirler. 
vezne etmeleri ve 1 mayıs 930 tarihin Deposu: Hasla Ec:ı:a Depondur. Toplaaoıara teD&i~t. 
de saat 14 ili 16 ya kadar ihalei kat' l~!!!!!!~~Iİ)ll!!!!~!!!!~!!!!~~-!İll-·ll!l''llll!~IİI!-~ 
iyyesi icra luhnacağından müşterile-
rin bizzat veya bil vekile müracaatla 
rı ilin olunur 

EN N~Fil 
lla}atııı muvaffakt}ctın esası 
tam bir sı1ıhate maliki ettir 
iyi bir hazım olmaksızın ram 

bir ·ıbhat mümkün olmaz 
CARLO ERBA 

ııın Opopeptol 
aılistııhzcrini teı.:rübe 

ediniz. Vemekt~n onra 
20 damla 


