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Ziraat siyaseti Çocuk bayramı dü neşeli bir . surette geçti" 
. Öyle anlaşılıyor ki, devletle

tı en ziyade düşündüren ve meş 
liııl eden mühim meselelerden 
biri de ziraat işleridir. Ziraat si 
~aseti yalnız bir cepheden mü
talea edilebilen bir mesele de
ğildir. Bunun iktısadi cephesi 
kadar, içtimai ve siyasi cephe-
1~i de büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Ziraat deqilince ilk ev
~~\ hatıra gelen baş mahsulün, 
buğdayın istihsali, memleket 
llıiidafaası noktai nazarından 
d~ ehemmiyetle derpiş edilen 
~ır muammadır. Kezalik topra
&rıı. mülkiyet ve tevzi tarzı, mil 
1etin içtimai teşkilatına enzi1a 
de müessir olan bir amildir. He 
ltie_n bir çok memleketlerde ek
Se~iyeti teşkil eden ç.ifçi sınıfı
b~n iktısadl ve içtimai vaziyeti 
lıtün milletin istikbalini alaka 
~ eden esaslı meselelerden bi 
tidj r. 

k' lşte bu sebepler dolayısiledir 
1 Avrupa memleketlerinde de 
:ır?at siyaseti devlet meşgale
ttınin ilk safında bulunmakta-

Merasime f!Jtlrak eden çocuklardan bir grup 

Çocuklar dün öğleden sonra işe 
başladılar ...... ......._ 

Dün, çok 
neşeli geçti. 

~ dır. Tabii her millet ziraat siya 
ae~n.i kendi hususiyeti haline 
~ore, kendisi için en ziyade e
q 'll:ınıiyeti haiz olan cephesin
~ e~ mütalea etmektedir. İtal
f a nın bu sütunlarda bir kaç de 

1
a ll'ıevzuu bahsettiğıimiz buğ
h a~ siyaseti -buğday harbi-
d er şeyden evvel memleket mü Ç k ı· k 
ııı~faası noktai nazanndan çizil ocu va ı, .ma amı-
e ış. bir programa göre inkişaf na geçti ve 
1lllıştir. Denizle çevrilmiş olan 
~lya zaruret ha1inde nzkını beyanatta bulundu ... 
endi toprağı ile temin etmek 
tlı.kanıru elde etmeğe uğraş-
aktadır. Buna büyük bir mik- H. Şinasi Pş. muvak-
asta muvaffak olmuştur. Son- , 
ada !talya köylüsü, toprağı- kat halefıne , , 

Gümrükt_e 
İki meınura işten -

elçektirildi - -· 

Galata güınrüğünde 
verilen 

yanlış beyanname 
Bir hafta evvel Galata güm 

1 rüğünden yanlış beyanname 
verilerek çıkanlrrken bir takım 
gramofon yayları yakalanmıştı 
Bu gramofon yaylan beyanna
melerde adi yay olarak gösteril 
miştir. 

Aldığımız malumata naza
ran gümrük idaresi bu işte ala 
klan ve ihmalleri görülen iki 
memura işten el çektirmiştir. 
Bu memurlar Galata gümrüğü 
başmuayene memuru İhsan ve 
muayene memurlarından Ka
znn Beylerdir. 

Diğer taraftan bu malların 
komisyoncusu Sadık Ef. hak
kında da tahkikata başlanmış
tır. Gilnıriik heyeti teftlşiyesi 
bu işle dikkatle meşgul olmak
ta ve başka bir kimsenin alaka
sı olup olmadığını tetkik et
mektedir. 

Adliye vekilinin 
açtı~ı dava 

Bugün Ankara mah
kemesinde görülecek 

Y' ~ ~aglı münevver ve müreffeh altın kalem vermıştır. 
rv~~~i~ ı:y:üsü büyük Ldiatin Dün çocuk haftası başladı. Çocuhlar Tah"lm. fP-[udanı.IJ&RJlfe IJ..r!Ien Adlive vekili Mahmut Esat 

t k . . _s·"'a .e.sne te- ~ - ~ • ·~ . . d- -

1
rıyordu. caddeler, çocutntarn - • ··-:~ aıeynıırt; a-.wo· - -

kı edı!mekteeijr. .!' r.ans~ ve fevkaHideliğin me~c.ud:yetı . ~- sini seyretımek için toplanan bir Tophaneden geçild.ı, Kolor- hakaret ve iftira r • 
' lmaJıya da da "'ıraat ışl~n ve ha sabahtan kendım hıssettır.- kalabalıkla dolmuş bulunuyor- dunun önünde hir dakıka durul davasile Haydar 
' !hassa buğday meselesı h:_m yordu: Temiz <t ı clu duktan sonra Gümüşsuyu yolun Rifat B. in vekil 
1 ı Uku~etle;i ~e hem. de efkarı giyinmiş, yekna,- < • ı • ocuk ala ı Şeh:ııadebaşı ta-ıdan Taksime çıkıl~ı ve 27 i~ci aleyhine muka-

\imıyeyı mutemadıyen ~eş- sak kıyafetlı ı \ . ~l B Yd geldi ve Beya- ilk mektep talebesınden Pak1ze beleten ikame 
'' ltl etm ktedir Fransa geçen k rı · nkı e eyazı a . ~ .. ü 

. e · . h li' d ~e te~ ı er gı· ı t belediye dairesi önünde bir (Mabati Altıncı sahıfede) ettigi tasnıı c -
11nenın .~erek~tlı ına su un e~ dıp gelıyor, tran i 1 zı 'ka evakkuf edildi. Kafile . rüm davasının 
1 tta muteessır olm~ş~ur. An vaylarda, vapur 1 ~akı t. .. .. e geldiği zaman "' bugiln Ankara 
1'§~~ıyor ki he~ hangı ~ır ~ah- larda küme kü- manetın on~n Be çocukları ' ceza mahkeme. 
~ltın fazla istıhsa~ ed.ılmış ol- me dolaşan ço- 1 muavin Hi~t rdu: Hfünlt Be, sinde rUyetleri- .. 
~ ilsı başlı başına bır mmet teş- cuklar nazara \ ayakta hekll:Y0 k t .ki da 1 e başlanacak- Jl.dliye Vekılı 

Emanet bu işin için· 
den nasıl çıkacak? 

-~ .. ··----
Oktruva lağ
vedilince .. 

Emanet bütçesi açığı 
2,5 milyon 

lirayı bulacaktır 

Emanet bir türlü mas~ 
rafı varidatla tevzin 

edemiyor 
Uzun müddetten beri yeni 

biitçe tetkikatı ile meşgul o ı 

l lan Cemiyeti Belediye bütçı 
encilmeni henüz müsbet bir ne ~ 
tice elde ~deı:ıemiştir. Her ne . ı 

kadar yem . bütçenin varidat 1 dan ibaret olan oktruva vergis11 
kısmı hazır ıse de masraf lasmı 1 milli sanayiin inkişafı maksa- · 
hazırlanmamıştır. dile yapılan tadilAt neticesinden 

Yeni sene varidatmda 200 200 bi lira tenzil edilmişti. Halı 
bin lirası oktruvadan, 150 bin bukl hali hazırda 1,400,000 lira ı 
lirası mezbahadan, 30 bin il· dan ibaret olarak bırakılan bu ~ 
rası sigorta şirketlerinden alı- resim de tamamile kaldırıldığı 
nan aidat hissesinden ve müte- takdirde Emanet varidat büt- i 
bakisi de muhtelif fasıllardan çesinde hasıl olan fark iki bu- t 
olmak üzre bir milyo liraya ya- çuk milyon lirayı bulacakıtr. P 
kın bir noksan vardır. Daha Cemiyeti Belediye idare encü
sonra Emanet bu sene memur meni oktruva tadilatı hakkın
larına baremi de tatbik edece- daki tetkikatını bitirmiştir 

ğinden maaş faslı da hissedi- Muhiddin B. Encümenle temas 
lecek derecede kabarmaktadır. ederek icap eden bazı ınalfi· 
Fakat bunların hepsinden baş- mat almıştır. Bu hususta Da· 
~e.hiib'.ilıvı:tin. oktruva vergisi- hiliıye Veka!etile temas edecek 
bir vaziyet tevlit etmiştir. sevkı bır muuu~· ~~·-... ... -·
Çilnkü esasen 1,600,000 lira- edecektir. 

ı2.edemiyor'. Ekonomi bi~. çok çarpıyordu. Gü ~ ç~ukl~rla ~razev~~~~f~~~ son- .'1. lı ~ır. Avukat Mahmut Esat B. 
r ~ıııllerin imtızacmdan mure~- nün erken saa- - A kıka suren .? ~ 'dildi Hak- ·~·'11' Haydar Rifat B. bu davada bu-

~ıı bir mefhum~r. t~ti~sa!ı, tinde başhyan z·' ra F~ka?ın onu~: gı mUs~kbel ' . \ lunmak için dUnkU trenle An-
t\~ istihsal! nak1'iyat, ıstı~~ak bu faaliyet, va· • kı ~~naslı' p~şa k için kapıyı :1 1 --aya hareket etmiştir. 
ı~~ ekonomı hayatının dıg~r kit geçtikçe ha . ?es~ ~e ~~ ~~rin alayı Vila· f 
;-ıııUeri ikmal etmezse bu nı- raretini artıra- · ın~ış .: .. uç . " 

, ·ıqııet bir buhrana, müstahsille rak akşam gec yetın onune ge~dıgı zam~ m; Matbuat kongresi 
~,ı~ ~Yeise düşüren, zarara sokan vakta kadar de- ~v~~ ~~!ı ~exl~il de dış apı a dün de toplandı 
h ~r buhrana müncer ohı"or. vam etti. I e e g•ı goru · 
rı111 tansa bu buhranın tekerrı.ırii- Çocuk hafta Ankara caddesi Sirkeci yolu 
ıit· ~ ıne:r,da~ bırakı:ııyacak ted- sı merasimi~_i:_ı ·,akip edilerek köprüye muvase ı.,..::..;.;;;...~~~~--

~ ler uzenrrde ugr~ktadrr. ilk safhasına og . !et edildiği zaman saat tam onl 

1 

e 

• 

ı,~anya'da_ 21iraatin- .~şlrca leden evvel Fa- Ç.ocuk V~Iı \ikiyi bulmuştu. Alay köprüYu \ 
,,. tik vasfı bır fırka ve hukfunet tihten başlandı. Fatıh beledıye k l'manda bulunan va-
·•ıe . 'd' z· d "cib geçer en 1 
<ı.~1clesi teşkil e~esıh_ır1. _ır:ı- binasında saa

1 
t on ::ın baı 

1 
are,:ı purlar hep bir ağızdan düdük 

,,.~ı erin ve arazı sa ıp erının çocuklar t'.JP anmaga Ş aını,,- alma a başladılar 
"'ijllafileri nasyonalistler başta tı. Saat ıı e geldiği zaman oto-' ç Y • 
~lıı;ak üzre sağ cenah fırkaları- mobiller hazırlanmış, çocuklar 

1 r: Bu fırkaların muzaheretine tamamlanmıştı. Taı:ı ~ 1,15 de 
ıtıhıt etmek mecburiyetinde o- Fatihten hareket edildı. 
~bir hükO.met ziraat menfaat- Uzun bir dizi halinde sırala-
linı. ihmal edemez. Nitekim nan otomobil kafilesinin en ba
~~i Brüning kabinesi de bu te- şında askeri bir otobüse binmiş 
lr altında ziraatl teşvik ve hi- olan bando gidiıyor, onu mütea 
l\ıaııe edecek bir çok tedbirler kip H. Etfalin, gazetecilerin o-
~ zaruretinde kalmıştır. tomobilleri ilerliyor,daha sonra 
lt· , . . · · k 25 • 30 ~tomobil, muhtelif şekil 

t Ulasa zıraat sıyase'3, hır ço 1 d · · mekteplileri geti-
tııhelerden düşünülm~si lazım er e gıyınen 
~len muğlak bir muammadır. ---
b hr memleketlerdeki tecrü
~lerden istifade edilerek göz 
~~İinde tutulan gayelere göre 
~ttı tedbirler almak bu siyaset
~ llluvaffakıyetin ilk şartıdır. 

ZEKl MESUT 

Matbuat Cemiyeti kongresi 
dün Cemiyet binasında ikinci 

' içtimaım aktetti. 
Raporun okunmasına geçen 

celsede karar verilmişti. Dün 
bu rapor etrafında Hakkı Tank 
Bey tarafından izahat verildi. 

Evvela bina tedariki hak
kındaki fıkra aynen kabul edil 

),/pullu şektr fabrikası 

Yeni şeker fabrikası 

Bazı şeker tüccarları birleşerek bir 
fabrika tesis edecekler 

Alpullu ve Uşak şeker fab
rikaları bütün memleketin şe
ker ihtiyacını temin etmekten 
henüz çok uzaktır. M_Utehassıs 
larrn fikir ve ml.italeas~a 
nazaran bütün memleketin ıh
tlyacma kifaıyct edebilecek şe
ker çıkarabilmek içi daha sekiz 
şeker fabrikası tesisi l~zım 
gelmektedir. 

Haber aldık ki !jehrimizin 

tanınmış şeker tüccarlarından 
bazıları birleşerek · - bir şeker 
ve glikoz fabrikası tesisi için te 
şebbilsatta bulunmaktadırlar. 

Bütiln şeker tacirleri bu fik
re taraftar olduğundan bu fab 
rikanın tesisine muhakkak na· 
zarile bakılmaktadır. 

Fabrika için Trakya müna 
sip görülmektedir. 

Rıza Hanın günü\ Estren ş~.rketl 
İran Şahı Rıza Pehlevi Hz. Geçcnler~e Hükfunetle t.e 

nin cüluslan münasebetile dün, mas
1
etmek ~~e 1An~;~~fıa vJı; ehrimiz İran kosolosanesinde den stem şır et m a e 

~ebrik merasimi yapılmıştır. ei~şt~~ şirketinin .posta telsi· 
zinden ~ikllyeti tetkik edilmek· 
te olduğundan henüz bu husu& 
ta kat'i bir netice yoktur . 
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i. N E R Q N Üç ay süren konferans nihayet bitti. ~~~--
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Jjl . -Bir cihaııın cançehişmest .. ! 
• 
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~ akleden: 

'ı 
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KAMRAN ŞERiF 

. - . . ... -- ---. .. . . .. T ürl<.ocıı <J- ı mt!r kez binası 
M. Brıand İtalya-Fransa ıht ı lafının halhnden umıtlı gorünüyor. •• ~ • ın11ııtered• f"" iS~/ç;ede · ...................... ........... Frıi;;;d; · ........... · dun m e r ası mi e '-' çıldı 

-
\!eda ettiler Yeni banka 

Murahhaslar Lon
dradan ayrıldılar 

Tamirat meselesi 
ortadan kalktı 

Borçlar saat devaın Hamdullah Suohi Bev üç 
eden heliğ ô ir nutuk 

Ocağın tarihçesini 
irat etmiş, 

yapını t ı r 

c 
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Askeri bahisler 
1 

Silahlanmayı durdurmakı ! 
teşebbüsü üzer-ine niçin 

bu kadar düşülüyor? 

Deniz ortasında çelik kale Tayyarecilik it'• 
minde buda ye 

1
bir nıu~·ffakry 

Her yıl toplanma, konuşma,/ Müttehidei Amerika toprağın- 1 
dan sonra gelecek yıl ıçin bir dan J,000 mil uzak~adır. Japon-
ılı;. kapı bırakarak dağılma. ı1 ya ise oradan 5,000 mil uzaktır. 
Nıha• et bu defa yine yilzler- İngiliz donanması Amerikanın
diplomatı, as><eri, bahriyelı- kinden kuvvetli bile olsa, İn-

1 k ;bi, daktiloyu, kurriyeri, giltereden kalkıp ta J,000 mil 
,azetcciyi ve milyon uzaktaki Amer'ikan sularına 

l"l:a a afı oaşına top ıyan \kavgaya gidemez; giderse zaif
·onferansı bır hal ve !er, kavgayı kaybetmek tehlike 
i. Ve .. Buna da mec- si baş gösterir. Japonya ise A
vardı. Çıinkü Büyük merika kıyılarına kadar hiç gi-

p evvel taarruz ve müda demez. Aralarındaki kuvvet far 
i n on kadar silah çeşidi kı bett~ üç olarak teabit edil
ı, bugünkü günde insan öl- miştir. Hatta Japonlar, kendile 

llte medeniyet yıkan müt- rine J,000 mil uzakta bulunan 
· · arm çe idini yüzlerle (Filipin) adalarına bile taarruz 

"""tn~ mümkiınd'ır. Hem de etmeğe kalksalar, kuvvetli A
lete bunun her çeşidin- merikan donanması kıırşısmda 

hım. Ayrıca bır çok dev- böyle bir hareket pek ihtiyatsız 
tlerin coğrafi vaziyetleri, siya olur. Bundan başka, Amerika 

yeıleri, iktısadi vaziyet- hüklUneti İngiltere gibi ~ 
oıılan işbu asri silihlann lik yiyeceğini deniz aşın yer

~Y en olanlarından pek kül !erden getirten bir memle- ı 
li miktarda tedarik eyle- ket değildir, ki (İngiltere - Ja 

mecbur kılmaktadır. Me- ponya) birlerişr de benim mem 
: leketimi sararlar, abluka eder-
•ıiltere :A)gündelik ekmeği !er ve bana istediklerini kabu~ 
bile deniz ai1rı memleketler- ettirirler diye tasalansm. O hal 

Cetirtmek zaruretinde bulu de Amerikanın denizdeki sil&h-
llilııı ~u memleket mahvolma- !anmasını haklı gösterec!k se- Bahri tahdidi teelibat davam Muhakkak olan bir 18Y vana İngiltere ve Amerika gıbi iki 
~li terse dünyaıun en kuv- bepler ancak iktıaat ve tt~~ nereye varacak? .. Bunu tam bir o da bahri devletlerin ellerinde- devlet bugün den.izlerin hikimi 
lb...L ~onanmasını saklamak ve yayılmak gibi taarrUZ tal_>iri suretle keatirmek hayli ki kuvvetleri azaltmak cihetine yetini aralarında taksim etmirt 
~yetindedir. ile tavsif edilebilirler. ~e?~ müşküldür. gitmek istemedikleridir. bulunuyorlar. Bu böyle iken bu 

Amerika büyük tayyare 1 
rargi.hı olan Rossevelt Field 
ki ahiren yapılan muhtelif 
riibelerdc bllhaeııa sı"peri s 
(parqüt) wcrübeleri p 
dikkat olmUftur. Parqiitti ....... ,.,._. ... ~ famda uçarkan kendini 
mış ve hiç bir tehlike o 
muvaffalayıetle yere 
Amerikalılar parql1t ~ 
pek nriikemmel btr hale c~ 
diklerini 116yHlyorlar. t 

LAt-• • • ha'·ldar ed k h il•••·····················•ı ...... ımıyeti ""' ece er 
şeyden çekinmeleri tabiidir. "C.lifomia,, görWlyol'. Uari1 

Bu re•e Amerikanın bli- ne çdwı bahrlyelilede toplani 
yük bir saf& harp pmiM olan cesameti anlqıhyol' delll mi P 

lllli ) bq yıldanberi sahillerinin lılanıt deniz altı gemılennın 
~ dafaasmı hava kuvvetlerine aleyhinde ohnaları da bu fikri -_...._-..... _---------------------------------------·-----------------
p 1etrıiş olduğundan koqu teyit eder; çünkü cihan harbi S 
f ra, dan daha kuvvetli hava gösterdi, ki deniz altı gemileri 

C) Yapmak zaruretindedir. kuvvetnlerden ziyade zaifler ta 
k llıUatemlekelerinde rahat- rafından kullamlmış ve taarruz 

·~~= !ı ~rıı::rı:~ ~~:ltr'if~.&ft~:,;~ı;fi: 
kuvvetli ordular kurup bea- Hm11tled devleti, ~~ 
ek ihtiyacındadır. ile 'baıkalamım sahillerıne bır 

'Son 1925 yılından 1928 yılına t~rruz düşünm~~iş olsaydı, do 
geçen üç yıllık bir zaman nız altı gemilenının ka~mlma

e hava silahlanmasınm sı taraftarlığını etmezdı. 
llll<la yüzde 45 1 tal yada "Bir nımıleketin deniz 

56, Amerikad~ yüzde 33 harp kuvvetleri arttıkça ticare- ı -

tinde arttığını Sir Filip Sa ti ve ticaret filosu da artar,, d k • Fı d ha [ ğ'ı 
!>eYan etti. Oralarda, bi~ha· düsturunu, ~ten evvelki Al- A~rı· '-a a ı ransız or usunun zır ı <ll'ransa) da artınca İngılte- manyayı ım..ı göstererek orta IC _ . 
~ dahi artacağı belli bir şey ya atan bu yayılmak ve ticaret- . . . ı· lmı oldular Bu resim Fransıs ordusunun atı ylis sene evvelld kıyafetle 

'k Amerikada kruvazörle: !erini geniıletmek siyasetini Fran81Zlar !>"sene Cezairde yan iHal hareketuıl takip ~en mi~~~~aiçin'bu sene bir kaç yüz sene evvelki kıyafetini gös alaylar, geçit retıim1eri yapa-
ıniktan arttıkça (İqiltere) gilden milletlerin başında bu- P.arlak..m~un yaparak Cezai- senelerde Fransızlar Cezaırde 1 Cezairin zaF.m, yü- . . - caklardır. Bu resimler buırhk-
dahi artırılmak Iazun gele- gün Amerika bulunuyor.·(Ame nn bundan yüz sene evv~l ~ büyük bir mukavemete uğradı- ~enesini tes'it tçin ıimdi tenyor. Bu sene meraBim esna . 

liıa. am.enaleyh İngiltere bu rika) nm parası da bol oldu- sa tarafından zaptedıldifiııl . ·tı~ .1 b d h Ianıyorlar sında Cezairdeki Fransız kıta- lan göateriyor. 
'"""'1-nınanm durdurulma~mı ğundan bu iıi alabildiğine iler- tes'it edecektir. 1830 da başlı- lar. Fakat netıce 1 ne u en azır • 
~kle haklıdır. letiyor. . 

nsa: Karada ve havada Japonya: Bu devleti de teh
ki vaziyetinden memnun- dit ed.en yoktur. Onun ~or~usu 

ltendi ordusile ve mütte- Amerıkadan olsaydı denız sılah 
· ordularile Büyük eski lanm~ımda ~ s_i~hlann-

tizerinde borusunu öttüriip dan zıyade mudafaa sılahlarına ı 
r En biıyük tasası İt&l v b pada ınes~ deniz ~l
deni 8·ıahlanmaSJdır. u gOIQllenne ehemınıyet verır 
a kon eransın boşa çık dı. tialbuki hıç te böyle yaptı-

a da ah' ren ikisi sebep iı yok. 
* * 

u '.ikfımetin ne
d mı anlamak k\iç 

d nyada kendı 
o . Çekindı., ı 

a a /a
ngılt e, 

İşte silahlanmanın en mühim 
ve en masraflı bir kısmı olan 
deniz si hlanmasının durdu
nılması yolundakı gayre !erin 
sebebi. 

ClNOGLU 

""Unun 
.,....:...,.k · mevcudu 

ispanya ordusunun manevraları 

1 İspanyada son ajııar zarımda dikten sonra orduya bir maneY-
1 vukubulan idare ve hiU((\met ra yaptırdı. İspanyada bul~

tebeddillii csııaamda İspanJU>l muı olanlııtm yazdıkları~ gö
ord118ıindan da aıkaık bahHdil· re İspanyol ordusu zaptu rapt 
dip oldu. Fakat bu sütunda ta- ve intizam itibarile iyi bir vazi
panyol orduawıun liyuete Trar· yettedlr. Bu re.lmde Kral son 

•----..t·lh meMlesİnİ tet- manevralar dnasmda Başvekil 
§ıp.._.,......... k 
kik edec;ek defiliz, Batvekil Ce Ceneralin aigaraamı ya arken 
neral BereJliUU ıı batm• ıel- görlilGyor. 

l
keri matbuatının verdiği mal&- dk.eri muharriri haaeatcn di
mata göre İngiliz ordusunun yor ki-: 
mıktan bu seneye gelinciye "İagiü ordusu bu lene 1,600 
kadar tSG,600 kiti idi. Bu Mile tensil edilınk 148,000 ~ 
f bu miktardan 1,600 kj1l ~diril- na hid'!itıtılttlr P'akat ordlin~ 

Ingiliz bahriye b~rinci lordu 
Amiral Field 

lngilis Akdeniz filosu kuman timizi ziyaret etmişti. Amiral ıniştir. Bu resimler Amiral 
. . . . İngiltere bahri e birinci deniz · • 



. . 
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~ ~t iiatleri düşüyor ( Birinci sahifeden mıbad ) _ 

hanım abideye bir çelenk taktıkjrini arz ederim.efendim. AlAlıadar vllllyetler ı,_ __ 
1 
________ Jlll!l __ ~_am ... .-ıc:Js=.\ 

tan sonra bir nutuk okudu. Pa: . :Lıtanbu~ '!'ürkooaiı bir haf- ara•ında il ' 
kize Hanım, bu nutkunda dedı talık retsı: NECDET T k . b h e~ 

etinin ki: Vilayet idaresi kanununun a sım a çes ~ 
"- Büyük Gazinin açtığı Maarif Vekili Cemal HU1111tt 41 inci maddesi mucibince vi- ~; 

kadar Satılıyor nurlu yol bizi muvaffakiyete Beyefendiye, Himay-ei Etfal 111.ıyctlerde toplanmakta olan 
ı~Kuzu okkası 50-60 kuruşa 
•• 

lİ götürmektedir. Yaşasın Büyük merkez heyeti reisine, Türk<>;- viUlyet idare ıube reisleri içti- Her cuma ve pazar gönü hava müsait olduğu takdiı ti • 
[iatleri son günlerde çok Dün Yunanistana 158 çuval Gazi, yaşasın Cümhuriyetl" cakları merkez heyeti riyaseti· mada ittihaz olunan mukarre-

ı d
. b "d k d·lmı"ştir Pak·ıze harumın hitabesi al- ne ayni maalde telgraflar yaztl rattan dlıı...r hususatm dox.ru. ıüştür. Fiatlerin mütema ı ug ay sev e ı · 6

.,. 
6 

:h.şmesinde en mühim amil -o- kışlar arasında bitti ve kafile mıştır. . dan doğruya ait olduğu vekile 
• H l t hararetlendi Fatı·he ~vdet etti. Anadolu Ttirk ocakları vası- te bildin"lmesı"nln sür'ati temin 

. ·te kesilen kuzuların ucuz· a ı sa ıtı ~ 
' ~;tılmasıdır. Şehrimiz halı p~ya~as~ har~- taaile Türk çocuklarına da ıu edeceği viltyete tebliğ edilıniıı 
'ıudanya ve İzmit ile İstan retli bir devreye gırmıştır. Bıl- Vilayette etlgraflar çekilmiştir. tir. 
,uasında sefer yapan vapur hassa İran halılarma karı,ıı alı- Öğleden sonra saat ikide İs- Efendim, 
an birisi her gün kuzu ge· cı pek çoktur: . . . · tanbulun bir günlük valisi Ne- Bugün İstanbul Türkocağı 
•~ktedir. Yeni reıımın tatbikındenberı cat Bey vilayet makamına gel- bir hafta müddetle çocukların i
!~uzu eti fiatleri 60 kuruşa yalnız halı transit deposunda di. Necat Bey, vilayet erkfuı.ı daresi altına geçmiştir. Bu mU
lır düşmektedir. harice 200 bin liralık halı satı- tarafından kapı~an. karşı~andı nasebetle sizin ve bütün kardeş 

l rakat hariçten gelen kuzula şı olmuştur. Bundan başka Ame ve doğru_cı,~ Muhıddın ~eyın ma terimizin bayramların~ İstan~ul 
·okkası (50) kuruşa kadar rikaya evvelce vakı olan lhra- sasına gıdıp oturdu. Vılayet er çocukları namına tebnk edenm. 
lmaktadır. cat tekrar başlamıştır. kanının tebrikatı bittikten son· İstanbul Türkocağı bir haf-
Jlezbahada kuzu kesimi çok Bu aylar içinde sipanşın da- ra muvakkat valiye Fazlı Bey talık reisi: NECDET 
mı!jtır. 'ha ziyade artacagı ümit edili- tarafından pasta ve şekerleme 

--o- yor. Şehrimizde 50 milyon lira takdim edildi. Vali Necat Be~ Eğlenceler 
Borsa ve Bankalar kıymetinde halı vardı_r. . Buna k_en~isile görüşen ~ir muharrı- Şehrin muhtelif semtlerinde 

Belediye cezaları 
Çatalcanın Ferhatpaşa ma

hallesi ahalisinden Arap dede 
oğlu Ömer Efendi tarafından 
belediye cezası hakkında İstan 
bul vilayetine bir itirazname 
verilmiş ve bu itiraznameyi 
Devlet Şurası tetkik ederek 
karar vermiştir. Devlet ŞOra
sının Vilayete tebliğ olunan k~ 
ran şudur: 

ıDün milli bayram olduğun· rağmen Irandan. ş~hn~ız ~an- nmıze beyannatı atı yede bulun- çocuk toplanışları olmuş,_ m~h-
; · Kambiyo ve ticaret borsa- sit depolarına ktill_ıyetlı mıktar muştur: .. .. . . telif spor eğlenceleri, gezıntıler Müstedi Çatalca kazası ida-

1 biltiln bankat.r kapalı idi. da İran halısı gelıyor. "-._İnsan buyuk ~1~ mevk~.e yapılmışur. Bilhassa Kadıkö- re heyetince birinci derecede 
ıı ı -o- .~ g~çtıg.ı za~ ke~?ı~ı ~~?.abu- yünde Fenerbahçe s~dında y~- verilen kararın tasdikine dair 
1 leker ve kahve fiatleri Kömür ıstikali ne halde? yuk hıssediyor. ~~yud~g~ za pılan spor eğlencelen çok gil- İstanbul Vilayeti idare heyetin 

• k da man memleket ıçın faıdeli ol-. Son cUnierde ıeker ve kahve Zonguldakta bır buçu ay n . d . B .. k.. zel olmuştur. ce verilen karara itiraz etmek· 
'i .leri yükaelmeğe başlamış- beri kömür satışı azalmıştır. Li- mak ~ayesın eyı~. . ugun u te ise de Vilayet idare heyein-
s mana ihrakıye almak üzre ecne ~evkıı~ bu gayeyı §tddetle tak Gazetelerde ce bittetkik kat'iyet kesbetmiş 
1, ı:-ıatıerln yeni letıi.hsal mev- bi vapurları pek seyrek geli- vı~~!~~ vazifemle meşgulüm. Gazetel~re gelen muvakkat olan bu gibi kararların üçüncü 

BUYllK 

:C~0tı~:. MULEN RUJ salonunda 

Türklyenin bilyük san'ıtkln NAŞİT BEY tem-illen 
TUrkly• bas mugannlye~i ve gilzel ıeıler kralıçesi SABRiYE HA~IM 4) 
lftiraki ile GALA MtlSAMERESI bu akşamki plv_este mutlak .Naşlt 
bey tarafından temsil edllectktir. UOURSUZ iZDiVAÇ tıkll.tlı fan · 
ıa.zl ve gayet gülünçlil piyeı 3 perdı Alaturka ıaga~nııer mili! Zeybek 

rakııları ve mubtıllf varyete numerl .. an. 
•••• Duhuliye 30, 60, 75 meşrubat mecburi d'!~ildir.•••11 

x:><><x:><x:><x:><x:~U)ıô<'.XX>ô<>ô::~:x>< 
hAbl güzelliği derecesinde mııkemmel bir muganniye olan 

KORIN 8RIFFIT ilk ~arialı ve sözlü filmi olan 

ASK NAGMELERi 
filminde prestefktrlan huzurunda ilk defa olarak ıagannl tdecekdr. 

Önümüzdeki 28 Nisan 1930 pazartesi gününden iılbaren 

E L H A M R A Sineınasın~a 
txx:>OıO.::>OQ(:ııQQc~·X'.XX>Cı<><>rô<>~~ 

ı une kadar yUkaelecefi mu- yor. Halen yalnız Zonguldak D . k" kt b' millkiye baı,ımuharnrler makaleler yaz· derecede tetkikine kanunen im 
'tkak addedilmektedir. mevkii ocaklan haımanlannda emınl es ıdmeN ecmı edd·ın Bey mışlar tahrir müdürleri ve mu kin olmadığı gibi son merciin- lı.-••••••·~~!!"!~-:-1111!~~~~~:-ı:"~~~-. r . k.. .. mezun arın an e • 
, --o-- yilz otuz bın ton mevcut omur isminde bir zat geldi Bu zat harrirler çalışmışlardır. den verilen kararlar aleyhine 1 Bu akşam A S R J S 1 N E M A D A 

1• Buğday ihracab vardır. .. d rme.k i · 0~ Milliyetin muvakkat batmu itiraz edilebileceğine dair de 
i 1 Anadolunun muhtelif yerle- Havzanın en büyük ~den kızma P"!°8 ~on f e kat p:1~e- barriri Gazi Cengiz Bey yazdıtı bir hllkınli kanuni bulunmadı- K A R L D A ,: F~ 8

:nJN R I A R T. u. R 
t .den ıehrimbe l:Juiday geli- mileaaeııeleri olan _E_ reğli ~rke: nlntanehye gıtmı§b aı' açak olduıc.u hal- ba•makelede ezcümle diyorld.: ğma mebni keyfiyetin mumai- 1 ı r1 ) K l tilrk k Ur k t1 er şu e ı ı. " ba gibi gayet komik iki aktör wahndan temıll o anın ve seyırcı e 
·r. Gelecek mallar ihtiyaçtan ti ile os u om .~r e d h 1 dairesini kapalı bul- Bugün çocuk yrammın ı- leyhe tefhim olurnası ..• ,, aglaııncaya kadar &Uldürecek olııı 
ııladır Bir haftadanberi Ymıa İtalyaya kömür satmak ıçuı te- e a~a e • t azarı dikkati kinci senesini tes'it ediyonu. Z O R A K İ B A B A 

tlıtana ·~ı..ende ıure. tile bul- ıebbüaata giriflilİ.llerdi~-.. Y. al- mmıuşc.elbuetvtı~mveyeh:;.,en havale. Daha lki.sen .. edir bizde bu güzel !!"'.. ari dak tih ...... Qe- g• b blıkalıalı bir komedi Ue meşhur aktör LlYONEL BARIMOR va 
s.y ihraç ediyordu. Bır iki gliıı na mart ayı s m •. ı ıa ııa dairesinin açılmasını başmüdür ve neş'elı gunli yaşıyoruz: ıgara aa tı TERBiYELİ KÖPF.K EKLER in temılli 
v.nberi buğday alparlıleri art- li~ Z~~dak mevkiinde yet- lUğe emrettim.,, çen seneki ~a~amınu~ ılk_ ol- latanbulda geçen sene zarfın K A T 1 L E L L E R 
i'ıotır. mıı iki hın tonu bulmuştur. Vali, bazı polis merkezlerini mak müna~ıbetıle ta~ kab~ da 6 milyon liralık satış olmuş- a et korkan ve titretici bir eser. lltveıen zen 'n nryetc 

11 tevkifaneyi teftiş etmiş, gördü- sade ve basıt ge.çı;ıiş. a t sC:. tur. . . 

y Poliste 
ğu intizamı takdir etmiştir. şeyde old~ğu gtbı ~~da. da bil İzmirde 2 milyon 832 bın lı- •••••--.. ~~-1!111-=ıı 

neler geçtıkçe bu gunilm.·· • • ralık sigara satılmıştır. Ankara Bütün musiki meraklıları diln akpm 
y _ı ___ _ 
~yeni bir intihar daha 

Beyanname yüklüğü, şerefi anlaş!lacak v~ da 2 milyon 88 bin, Adanada 1, MELEK SINEMASINl..>A gösterilen 
Muvakkat vali Necat Bey şu hakikaten lllyık oldugu kıymetı milyon 305 bin, Aydında 1 mil- KADINLARA iNANMAM 

beyannameyi neşretmiştir: alaı;;::n~ müdürü Haldun Be- yon 3.48 bKin, Burd sa
1
da .\ ~l~~~ ıamımile ŞARKILI ve SÖZLÜ 

.. .. Tü k ·ıı • . ki · ti 274 bın, on ya a mı Yon gilzel filminin mUmeuili Berlln 
le Buy_uk •. r mı etme y de makalesınde. ha mıye bin, Samsmıda ı milyon 38 bin Opemından meşhur tenor 
R . B~~n ~zı~ en .. ~ukaddes milliye bayramını ızah etmekte u-t.1r satıs bedeli elde edilmi§ R t s A R T A U B E R 1 

~(\dalet H<ıYlDtc~f&$tu~iieUf" c~ntn~ ;~;'lıi';~;<l~i~r::+a~~';:'!~ Çocuk muharrir uı:- -o-- wd'.ıu ;:şı1::~.~~dı;.'a'~'""" 
oı' vakkaten İstanbul valiliğini iş- Bi d k l Tıuberin bu filmde tagannl eıtitl 

DUn 
.., , .. ,__ · B .. . k · Çocuk muharrirlerimizden Han- r sene e ya a anan .... 1 T k Al fc! gene bir inuıbar h......_.. narak tıbbı adliye gönderilmiş- gal ettım. ugun büyil ler bı- şar ... ann tır çe manca ve 

lm 16 da bir ti 
· rtibe d" 1 B. d dan H. Halk Fır~ıı mUfettl§l Muı- ka,.•k kigıv t ve tütünler Fransızcı bı<ılmıt metni büıttn 

bil o Uf, y•ım ıenç r. zı tec e ıyor ar. ı.z e tafa Kemal Beyi zıyaret edCTek ken· : . . . . . ırilız tentilrdlyot içmek ııuretile Dünkü hırsuıhklar Cümhuriyet çocukları olduğu· diıile muhtelli mceeleler hakkında Tütün ınhisar ıdaresı tarafın .. lliı'"iıliııiriııclıiıılellreiııtiiellvziillleıııidlillmiiiıeklltıiıediıılr•.•ıu 
1 ıtihara tefebbl\a etmİf fakat 1. Beıiktaıta Valide çeşme· muzu g?stereceğın:i~ muva~fa- görilşmüştür. dan geçen aene 218 milyon 904 Yeni neırtvat 

TÜRK SPOR 
etifllerek kurtanlmıftır. Ada- sinde polis MevlOt efendinin e- kiyetle ısbat ede<:egız. Vanfe - Kadınların meb'ua omaoma ta- bin 590 sigara kağıdı kaçak ola
ııt H Feriköyilnda Baruthane vinden 17 tavuk çalan Etem ya baı,ıma geçen arkadaglanm va- raflar mISmu:? . . ra1ı: yakalanmıııtır. Yapılan ay-

kı ıdde.~iııde 35 numaralı evde o- kalanmıııtır. zifelerlni tem.amil~ ifa edc~ek- - Kadınlar meb ua ola~azlar. On nı istatistiğe göre bir aene zar-
lel.\11Daktadır. Rifat Ef. nin keri- 2 • Pangaltıda Feridiyede 33 ler~. Öy!e hıssed1yorurn ~ı, he ~ be,;1:,;~:;;ı~eı::~;:.~. dikmeli fmda 57 bin 806 kilo kaçak ya-
m lesidir. Son A!llanlarda ma- numaralı evden ı tabanca 3 yU- P!mıı: ııevınç ve heyecan lçınde- _ Hakim olmalarm• taraftar de- kalanmıştır. 
ht::ız kaldıklan elim zaruret, zilk çalınmıştır. yuı. .. tll misiniz? . . Kaçakçılık en ziyade Bur11B 
y~ı la " b .. . d f 3 - Beyoflunda Çayır cad- Ey Turk çocuktan! - Hayır .... kadınlar 19m yapılacak ve Düzcede olmuştur. Buraada 

1 
cıttÇ .zm ala 1 UZeI"lll e ena V tan • 1 k lı g· ye"fi.ne it evde çall§DIAktır. k" · • d b" kil m . . . detinde 162 numaralı Tahir a ıç n ço c;a ımtz. ı- " K d b. Jlği hakkındaki dlltün yalnız se ız ay 1ı;ın e ın o-

ı>tı ır teaır bırakmıştır. Nıhayet Ef nln · kak ka ze bugünkü saadetinizi veren -iz> a ın ır dan fazla kaçak tütün yakalan 

b. il b · tt Ü.._. • • evuıe, so pllllilI bo l ld x..." h 0 cen · cı n, u va.nye en m .-S91r o- kırmak f8rtil h · • vatana rç u o u6~.uz ı:zme _ Kapatmalı efendim. Orada otu mııtır. 

ı ;ırak hayatına nihayet vennek bir takını elb~ae ;::ıı ve ti yapınız. Hepinirl sevinçle rup konuşacaklarına evlerine ı!dlp İkinci derecede Tokat, Ma-
eı' ~temiı, bir tali eseri olarak vak 4 _ Akaarayda Kasap İlyas tebrik ederim. . . . itlerile mqgul o~uıılar. niu, gelmektedir. Gazlantapta 
c ınde ~ti9ilerek kurtarılmıştır. mahallesinde Çavuşzade soka- lstanbulun günlük valısı: oı:~ ~~::;~~e:1!i:!°:eı edecek da sekiz ay içinde 3 bin 842 ki-
u ğmda 30 nurnaralr Cevdet Ef. NECAT miıiniz? lo kaçak tlitiln yakalanımştır. 

Tllrk Spor Viyana maçlan 
mQnaaehetlle 32 aahlfe nuahal 
fevkal&de olarak çıktı. Maçlann 
resimli tafBll&tı, Mauronun be· 
ya.natı, aefla karlkatllr, rnlmll 
lnteresan yazılar, Yusufaa me· 
naldbl, itin alayı. 

* * * 
ARTİST 

14 ilacı sayısı nefis reelm ve 
ıtızeı yazılarla çıktı. Sinema, 
tiyatro, maztk, moaabalı:a V.S. 

MAJ S ~EMASl 
Bu akşam 

EVELİN HOLT ve 
HANRİ ST~ ART i 
AŞK lHTİYACI 

filminde takdim edecektir. 
Sonderece mükemmd ve 
müstetina bir şahefier olon bu 
film mes'ut olmak için !Azım 

olan her şeye malik ve fakat 
birıı.z ı~k için mütehas~ir olan 
bir zavallı kadının iıtiraba· 

um tasvir etmektedir. 

Uzunköprü aJtan tB 
E,ya pana1ırı 

Uzunköprü lleledlyt1inC:en; 
Uzıınköprtl H ıyvın ve eşya pa• 

nıyın :'<lunın yirmi sekizinci pazar· 
tui günü küşat edlUp bir hafta ıte· 
vam cdecetl ilin olunur, 

eJ Birdenbire çıldırınca nln hanesine hırsız girerek iki _ tık fırutta. Kendilerine Fırka- !'!!!!!!!!!!!!!!!!1111!"!....,llll!"!llll!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!"'!!'~ c k t lb' ça1rn Fırkada nın tazimatını arzedece'"'-"· ------- -- 111•••11c11111111111111111111111111ııııı.. ~tııı111111111111111111111111111111ıı 

a 
Kadıköiiyünde Söğütlü çeş- a e ısc ıştır. ı;~ mlerinl çoculrlara tahaia etmişlerdir. 1111111 11111111uı1111u11uııuuı,. '111111111111111111111uıu1111111ıı 

5 B ikta . k 1 . Muvakkat fırka müfetti"i de Diğer bir çocuk mubarririmiz tay :: ANADOLU 
a nede kalaycı Mahmut dün dük - eş ş vapur ıs e esın "° • ti "d k bl llWaıt ·ı 

d M f N · Ef · "•-LA dün ııaat ikide Fırkaya gelınia yare cemıye ne ~ı ere ~ m İ • d • 
e :anda çalışırken birdenbire mü e usta a un .nın dWu.a- • ş· . !'' yapmııtır. Bu mü!Akatta vilayet tu- zmır e = 
e 
ıazen-i bozularak gayn· tabı"'ı runa hınıız girmiş ve 120 lira bizzat Hakkı ınası P82.8 hır besinin vaziyeti hakkında bau iati.ıa- 5 ~ kıymetinde sigara rakı ı;uku günlUk halefini makamına o- hat vardır. 1ZM1R, 23 A.A. - ÇJ>Cuk bayramı : 

arıraz &östermeğe başlamış ve o 
1 

t ~-tarak ka ' ' • turtmuş ve kendiııine bir altın Bugün, yann ve haftanın mütca- münaıebetile Himayei Etfal cemiye- 5:i SJGQRTA ŞiRKETi 
01ıırada oradan genmekte olan a a ....., çmıı,ıtır. ·ı ı tince tertip edilen proııram büyük 5. 

:r-- 6 - Eminönünde Hasırcdar kalem hediye etmiştir. lı:ip günlerinde bazı eı ence " yapı· bir tezaburatla tatbik olunmut ve bu- :ı 
,>aziye H. namında birinin başı- da 16 numaralı kahveci İbra- Türkocağı, polis mUdürlilğU lacaktır. günkü bayram fevlıcalAde neıe ve ıU- 5! TGrklye it Banka11 tarahndan tcı~kll edllml~tlr 

Vanıuı • Hayat - Nakliye • Kan • Otomobil • mea'nlly eti 
maliye Sl1ortalar191 kab11I eder. 

e: 
a 
I 

c' 

ıa bir tencere kapağı atarak himin dükkinmdan 20 lira ça- ve diğer devair muvakkat reis d.. . rur içinde tn'it cdllınittlr. Sabah•· :: 
ıaralamıftir. Mahmut yakala- lınmqtır. ve müdürler tarafından işgal e- Çocuk polis mü urünün at 9,30 da Vali ve müıtabkem mev· İİ 

dllmiıler(lir. icraatı lı:i kumandanı ile fırka kumandanı ı: 
·--------· .. ----·---.... _,. .. _____ paplar, Cilınhurlyet halk fırka81 mil· ı:ı TUrkocağı bir haftalık reisi Çocuk polia müdürll lımail Halı:- fetti§I ve mutemedi ve e~lı:lnı '?!&yat =·· Telefor. lıtubııl - 1131 Tetırafı lmtıya~ 

Adres: ol aacıı Vakıf ııu ıatulıııl 

Bu&ilolı:O yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACAı 
1 • Minaremai bina (4). Kuru '°" I 

t..ı. {4). 
2 • Valde (3). Nida (2). 
3 • Budala (4). 
4 • Titiz {7). 
5 • Sayı (4). Mazur ırönne (2). 
6 • Kut bedenen yer ( 5). Se•da 

(3). 
7 • Vüculça iyilik (5). 
8 • Su kenarı nebatı (3). Dejiı

tirmtk (5). 
9 • fhtivar 13), 5iı 13). 

eğlenceleri 

DllnkU bllır ecemizin 
halledllmi• •ekli 

YUKARDAN AŞACI: 
l • Kaclaylfm üıtüne konan (1). 
2 • Elnnek olan (2). Sinir (4). 
3 • Nota (2). Bir mezhep (8). 
4 - Budak (5). 
8 - Oıtün llkai (3). Nok-• (3) 

7 • Deniz kenarında köık { 4). 
Rabıt (2). 

8 • Vahti bir hayvan (3). Yemek 
(2). Kmnr.u (2). 

J . Kafl<aı:r" 16 l 

Necdet Bey dün şu telgraflan kı B. dlin iıe !>aflar baflamu, vazlfe- iimcrayl ukerlye, beledıye, ticaret 111111111111111111111111111111ıuı11ııı.. ... uu11111ıu11u11uuuıııuuıııı 
çekmıştır: ye milbafCl'etinl bir tamimle ıuabata odau, borsa heyetleri bi!Omum mek- 111111111111111111111111111111111111"' -.11uu1111111111111111111111111ııı 

bildlrmlttir. Tamim ıudıır: tepler ve on binlerce halk lrlltleei lot 
Sevgili Reisicllmhur Gıu:l "Biavni Hak buıUn nırlfeyc bat· la meydanında toplannııtlardı. Bir 

Hazretlerine: )adım. Selefim &erif Bf. nln fimdiye talebe tarafından irat edilen nutka 
Mcvhldu şerif · 

!radar kurmuş olduiu uaul ve pren- Vali pa,a tarafmdan mukabele olun
tabak sadaret müsteşarı S.it 

münip Ji'.. Hafideli Binbqı Sil-
Bugiin çocukların bayramı •ip dahilinde büriln arlradaılanmın muıtur. Çoculrları yapılan bu mulra

olınak münasebetile çok sevgi- vazifelerine ehemmiyetle satııtınaları- bil hitabede: "Cllmburiyet tarihi ai., 
li Reiaicilmhurumuza İstanbul nı tavoiye ederim". ıin elleriniae intllaıl ettlii gUn Cüna-
çoeuklarmın nihayetsiz şükran Bir haftahlı: po~a müdUriimüa ~·- buriyct kudret ve kuvvet bulmUf ve leyrnın Servt:r 8. 7-evcai aer-

mi . . d . f mail Hakkı B. ilk ıcraat olarak polie o cUn ulu Guiyi daha ııthel ve daha humc Emine Zahide Hanımın 
v! nnetlennı arz e erım e en müdiriyctinde müteferrilra memaru yakından tannmt olacalmnu:" cilmle-
dım. bulunan pederi Hikmet Beyin Tak· !erile bitam bulaıuıtur. ruhuna ithafen yınnlıi Cuma 

İstanbul :'ürkocağ'ı bir haf- ıim merkeıine naklini emretmif ve Hitabeden ıonra çocuk alayları günü saat 14 le Aksaray'da Va-
talık Reisi: NECDET. çocuk vali Nejat B. de bu emri der- önlerinde müteaddit m...tlaılar oldu-

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Muhterem Paıa Hs. ne 

Bugün çocuk bayramı müna
sebeti le zatı alıiyeleıini ve muh
terem heyeti İstanbul çocukla
rı namına hürmetle selamlar ve 
arzı şükran ederim efendim. 

İstanbul TUrkocoğı bir haf
talık reisi: NECDET 

Muhterem Başvekilimiz Paşa 
Hazretlerine 

Bugiin çocuk bayramı olmak 
münasebetile İstanbul Türk ço 
cuklarınm hörmct ve minrtctlc-

hal taedik etmiftir. tu halde CUmburi1ct halk frrlı:aıo ö- ilde camilnde mevlildu şerif 
nünden ıeçınitlırdlr. Burada pakıt· kırut olunaca&ından evlddı ·n 

Ankarada milli ba1ram '\'e 
Çocuk haft&11 

ehlbbasına ve bızır bulunmak 
isteyenlere ır11 keyfiyet olunar. 

KiJmlJr"IJll•n B. aıarından 

ler icinde her çocuiı tekerler veril
mlttfr. Türk ocatmila aynca çılrulata 
ve tekerlemeler tevsi edilırılttlr· lle
raılml müteakip, bilQmum deniz ve 
kara veoalti naldlyeıl çocuklar tara
fından tıpl olunarak muhtelif ma
haller ve latilıametlerde gezintiler ya
pıhmttır. Şehir donanmıı, ballı: ıllrur 
içindedir. Yeni L81arltaa cetvelleri 80 

Ameli heaabı ticari llO 
Diier vilayetlerde Amalt ulltll11 defteri 4 kıeım 150 

ANKARA. (H. M.) - Buıün 2~ 
niun milli bayrami münaıebetilı hü 
kOmet daireleri kapanm!f, ıehir &Un
dils bayrakar, ıece eielı:tlriklerle ıııı. 
Ienmittir. Çocuk bafta81 bu&Un baf
lamqtır. Çoculı urayi llnllnde topla
nan çocuklar, alay halinde f9hri do
la'1!'iılar. Çankayada ReiıicUmhur 
Huretleri ile tamet, Fen!, Kiznn 
Paplırm kötlrleri ve tehremaneti ö-- Edremit ve Kırklarelinden aldıtı- Ameli ve tatltlkt kambiyo 50 
nlinde tuaburatta buhınmuılardır. mız telıraflarda, çocuk bayrammm Ticatl aaıamat ve llulı:acılık l!IO 
Çocukların nutuklarına Şehremini ve oralarda da büyük merasim ve feDlilr 
Himayei Etfal relıi tarafu\ılan mulra- !erle tnit olnndujunu bildirmekte- Yeni muhasebe ııautn 1711 
~le edilmitıir. Sinemalar yannJı:I fil dir. A•erllı.•• ııeuıa: Vevm.D.Kelllr 711 

HA B 1 G 
Erkek 

levazımah 
lllealyeslnln 

en mUhlm111•., 
t•Pk•d 

HABİG 
Şapkaları 
Cins ve tekil 

ltlbarlle en 
mUkemmel ıf 

olanıard 
~-· Başlıca şapka m::ıg 

zalannda satılır 

r 
k 
y 
ad 



illitasarruf cerey8nının -ilk netic&STkia-dı-nlarımız lehinedir 
illi tasarrufun ba-1 
şında kadın mı, 

Dispanser! 

Beyoğlu dispanseri
nin senelik· faaliyeti 

Nafıa vekili 

Recep Beyim çok 
mühim beyanatı 

Baba katili 
Tüyler ürpertici 

bir cinayet 

Muflablr mektupları : 

Çankırıda bir tetkik 
rkek mi? 
nıuvaffaki

Yetli netice 
dmlarındır ... 

tkleryerll ku
lara daha az 

tbet gösteriyor 

ve kadın terzilerin 
a~dıkları sipariş

çıkan i k neticeler .. 

Cümhuriyet Halk Fırkasının . . Ağırceza mahkemeai mil-
açtığı Beyoğlu dispanseri ha- N~a ~ekıl_ı Recep B. ~~te him bir cinayet davası rüyet et 
yırlı faaliyeti günden güne ar- li~ nafıe. ışlen hakkında atıde- mektcdir. Vak'a mühim oldu 
tırmaktadır. kl beyanatta bulunmuştur: ğu kadar tüyler ürpertici bir 

1929 aenesi zarfında bu dis- .. "- 240 ~il?"onluk kanun, yU şekilde ika edilmiştir. Hadise 
pansere 14072 hasta müracaat zu BU ve yuzü .. Samsun-Sıvas, ıtudur: 
etmiştir. A~apuan - D~zce - Bolu ve Ahmet Şilede oturur. Baba-

.. F'!lyas - Ereğlı olmak üzere üç il Murat Efendi ile aralarında 

(5~7unl2) ~da~ ~=)) ~ç~a~~: demir yolunun inşası karşılığı, çıkan bir münaferet yüzünden 
sı er e ve ı e 40 milyon da Samsun Mersin bir akşam odun kestikleri bal-

1-15 ya11ına kadar olan (l8SO) ve Ereğli Iimanlarile 'A 8 a ta ile öldürüyor. Baba katili bu 
si erkek vıe (205l) i kadın, 1~ İnebolu ve Trabzon dalg;:'~:an müthiş cinayetini mahkeme 
yaşına kad~ olan <2055) 1 ~ !arının yapılması karşılığı ola- huzurunda inkir ettiği halde 
kek, (4478) 1 kadındır. 40 yaş rak verilmiştir. ilk tahkikatı idare eden müstan 
dan yu~arı olanlar a_rasında Bu tahsisat kanuna göre 12 tiğe en ince teferrüatına kadar 
(1267) sı erkek, (237l) 1 kadm- senede sarfolunacaktxr. Bunlar- anlatmıştır. Maznunun tahki-
dır. dan su işlerine başladık. kat sırasında itirafı şöyledir: 

Kezalik mü'.a~aa~ e?en hasta Su işleri - Babamı ben vurdum. Çü-
lların (3047/ ~ını .. ml1;1slımk derk:k- Tekniği büyük olan su işle- nkü eve niklhsız karı almıftı 
er, 5127 sını mus ım a ın ar, · "Ik ı k h . Bana onun yanında hakaret 

2125 · · . .. li k kler nne • sene er ço para ta sı-
1111 gayrı mus m er e · d ~ lamı ğ · · · ed'"'ord Ondan evvel evden 

3779 
. .. r kadın Sl ogru o yaca 1 ıçın geçır ~J u. 

Çankırı şimendifer siyase
tinden en bilyilk isti/adey · 

lemlıı etmiştir 

ve ~u gayn ~us ım mekte olduğumuz seneyi 2 mil çıktnn. Yanımda odun keatiğ-
~ tasa~~-~~cadelesinin yerli kumaşların .reva~ına n~Kıl- lar teşkil etmoktedır. . yona yakm bir tahsisatla kapa hn balta vardı. Yolun dönemeç 01111•1 K•d•.,.,nl'd•11 bir ın•n.utra 
'-mir ettıgııu ogrenmek her halde mı:rak edilmege deger. Hastalar içinde 5202 si dahı- tıyoruz. yerindeki çalı1ann arkaımda Çankırı, (Milliyet) - EBkil 
~ 1 ~şyamızın başı~da ~unan ec~ebı ~amOlatı Jtw:na,la- li, 177 si ciğer veremi, 43 ü di- Yeni bütçe senesinde de bu mevki aldım. Bir az ııonra ba- bir eyalet merkezi bulwıan Çan 
tıtrlı kumaşlar l~~~e ~agbetten duşmesı, me~leket ıktısa- ğer verem musabini, 388 i hari- iflere takriben o kadar para bam atın iistiinde göründü. km villyetinin Çorkq ve Jlgu 

llanıına çok buyük bir kazanç teşkil edecektır. ci, 2232 si çocuk hastalıkları mu tahsiı ediyoruz. Tam önümden geçerken balta- iııimli iki kuaaı ve yüs bine ya 
l'eınas ettiğimiz erkek terziler yerli kumaş istihlikatı hak- sabini, 1109 u kadın hastalı~lan Çok tecrübeli bir Holindalı nm tenıile vurdum. Yere dlit- kın nüfusu vardır. 

l'ekdiğerine taban tabana zıt ve çok şayanı dikkat malQ- musabini, 28 i bevliye, 777 si a- ıu mütahassısının celbi kararı til. Öldürdükten sonra sürükli-
liıınnektedirler. sabiye, 323 ü cildiye, 17 si fren- ~ yerek çayın içine yatırdım,, .. Maari~ 

ı-_, -'- • · dedi~· 1 · d b" · · ah"be · d gi, 96 sı belsoğukluğu, 716 sı ku Jandanna, cesedi uzun za-
"'ll"ll terzının lfl ne enn en ınrun s ı ıı1 e lak ve burun, 1258 i göz haııta- manlar aradığı halde bulama- Merkezinde muhtelit orta ve 
t- . diyor ki: kazalarında tam teşekküllü ilk 
·~ulun ikinci smıf terzi "- Siparişatımızm yüzde ~~r~dır. ~ir sene zarf~da (~!~ mış ve nihayet katil Ahmedin mektepleri bulunan viliyet da-

biri diyor ki· 40-50 si yerli malından olmak- ışıye çıçek aşısı yapı mış, muavenetini istemek zarureti hiHnde 127 dersane ve dört bi-
-... ·.. . kişinin kanı muayene edilmiş, hasıl olmuştu. So t•·~~·f cadel-•ı tadır. Türk mÜ'•terilerimiz u- · ni kadın olmak üzere yedi bin -·~ m~ ~ " 62 kişinin dişleri tedavi edilmış, Müstantik baba katilini ce-
alL· ~ yerlı kum~ mumiyetle yerli malı kullan- 477 kişinin balgamı muayene za kanununun 450 nci maddesi talebesi bulunan millet mektep 
'"'utııe sıpanşatı ehemmı: maktadırlar. Y1erli kumaş giy- edilmiş, 36 kişi röntgene gönde mucibince idamı talebile ağır- leri de şayanı takdir bir tarzda Hlllld111el lıonalı 
lllııette . artmıştır. Yerli menin bir moda salgını kadar rilmiş, 240 kişiye de meccanen cezaya sevketmiştir. Dava, ba- çalışmaktadır. Geçen sene .b~ Ba ka banka olmadı"ından 

:-:0-lla:nn nısbeteıı ucuz ol- kuvvetli bir cereyan halini aldı ·ıa d • 1 h' 1 . lb" . . aı· . mekteplerden mezun olan ıki . IJ g 
b • . ğmı söyliyebilirim.,,. ı ç agıtı mıştır. zı P ıt enn ce ı u;ın t ık edıl b" t 1 be b d 1 tıcarette kredi buhranı mevcut 

bir "-~1ragbeki~~e eh:mmıyet di. .ın (Ba e) k ayncad u ersanet ke- tur. Bu yu""zden murabahacıla. 
1 

. -•u mev ındedır. Yer- Görülüyor ki kadın ve erkek rın . ısmına evam e me - . ., larm .
0

.. . k k 
e bıııe siparişau bir aralık u- hamiyeti arasındaki mukayese, Tu·· t u·· 

0 
tozu tedirler. ııaş ahuam 11 

.. ks ef~rer1 e . a 
ı sip . k" .. .. .. milli tasarruf bahsinde kadın- Zeytı·nıer ayret verece aız er ıste anşat ye unumuzun . . . . k lmak d lar B 
e elli · · k d". lanmızın lehine bir netice · ver- Beledıyenın faaliyeti me te ve a ta ır · una 

de .. sıru g~çme tey ı. d" yegane çare lı Bankasının bı 
n güne .~ezayut edetı bu 1. ' • •11• • ' M h "I 1 • B Harici manzarası itibarile ilk muhit ile alikadar olmasıdır 

. Bu T günlerde durmuş- üsta sı e gaz l andırma tacirleri nazarda insana kasvetli görü- Bilhassa Cümhuriyet hükumet 
de f.gunluk, her şeyden Türk tarihi olarak verilecek N ·' 'vl k'/ R B k l d .. k" nen şehir, icinde yeni yapılan nin muvaffak olmuş şimendife 

yer ı k~ tacirlerinin a,ıa t l l eetp ty uş ar an muşte 1 istasiyon ve, mahalleleri arasın- siyasetinden en büyük istifad 

~ıa:: !:!:;.ı:aa~ Encümenin son za- Batlarda hastalık mücadele geçen hafta Heyeti Vekileden Rusyaya ihracat meselesi dan pek yakından ş-eçecek şi- yi idra~ ~tmİ§ bulun8!1 bu vili 
1 .. . d k llanılmak .. Tüt"" çıkmıştır. "k' l • . nıedifer ve çayın akı ~ yete miW baakanm bir iube a 
anndan tevellut etmek- man}ardakı" faa}t" yett" ~. e u. . uzre un Bu aene zarfında Ankara ci- uzun zaman şı ayet en ucıp yapılan güzel binaları ile yakın d 1 . ·ıe l~kad 

Beyoilu terzileri 

ınhısar ıdaresı tarafından ı...ı. olmucz Rus T" ar t ·· "lli ası ve ma en en ı a" a 
. • .. ":'6 varında senede 10 milyon metre . . '" ı~ e . ~umessı • - bir atide Türk vatanına yeni bir olması bu mustahsil muhiti ba 

Tilrk tarih eııcümenının cıl~;a v~··t!g~~ la mu~:aı::e mikibı su toplayabilecek bir fh1 ıle Ar~_os şı1rketınınd yaptxbç-ı maınure olarak ilave edilmiş o- tan başa canlandıracakur. 
son faaliyeti hakkında encii- ven en u z .. n ı e - baraj inşası mukarrerdir. racat, tuccar anınız an ır lacaktır 

• k" "b" ""d . pmtıların bazı mustahsil tara- ' lan kııımınm ,.;kiyetlerini dindir- · . . h · . 
men umumı .. tı ı mu ems f dan kalb rdan geçirildi"" Ankara ovaıınm su ması . . F k.,. Band . t Reledıye şehrın antasını Sihhat ve zabita itleri 
H "t B bi uharririm" · m u sı ve . . 2 İ . t ka da, IDlftl. a at ırma bcare 1• da "k 1 amı . r m ıze şu kü ilk tüt"" alannı sigara ıçın 1 , llrllır su mm a •m oda dan 1 . taka . yaptırmış ve p anını ı ma 
ı"zahatta b 1 nm 1 dır ç un parç B"-h · · da bazı sın zımr mm tıca- tm k ·· d" ş· d"d h M l k dah"l" d ·· I u u uş ar : k içtikl . !aşılmıştır ... anıye ve avarm .. d .. r··iin .. h. b" e e uzere ır. ım ı en şe re eme et ı ın e mu&tev 

-"Tarih encümeni mutat yapara en an · kanallerin ıslıahı için 2, Ergene re:ı::: ur :. ~ ;u ~ . ır bir çok masraflar ile isal edilen bir hastalık yoktur. Asayiş i 
mesaisine devam etmekte ve Tütün"' inhisar idaresi bu hl1 ve ~imavm tahrlbatmı men6t- ta t ghe ıştırB. ud nrata suya ait tesisat ikmal edilmiş cidden çok mükemmeldir. Ş 

· aman1 da k · in Ak kanallan nazaran u sene an ırma ve · "h 1 1 lek "k ·ı h" d halk· ' ·· ü "le senenın muayyen z arın karşısında tütün tozlan ile kır me ıç , saray Erdek dah"lind R "h ve ıstı sa o unan e trı • ı e ır e ışı ve guc ı m 
neşredilen Enclimen mecmuası ıntıları müstahsile tevzi et- mmtakasınm tevıii için, Konya . ~- en usraya 1 

- de şehrin tenviri de imkan dahi gul olduğundan polisi meş 
muntazaman çıkarılmaktadır. ~ k "çin bazı kayit ve şartlar Cuınra mmta1ııasmda eıki teai- '!'ç edil~e~ı ~~i"uvenl~n zey- line girmiştir. Belediye reisi Sa edecek hiç bir hadise yoktur. 

Encümen bu mecmuayı neş ~~ıtır Evvelce Ziraat satm fenni eksikliklerini tamam tın tan~~ ~ ~ ~~rnm~~ it Bey tecrübeli ve çok değerli 
rederken diğer taraftan kıymet dairesi.ne ~üracaat eden bağcı lamak, ana kanallara yeni ka- ~tır. -~~ mus rf~r m: bir zattır. Giriştiği büyük işte Ahvali umumiye 

.. li bir aer daha ~ardı. Bu ki- y bahç•ahihi aldığı bir tez nallar bağlamak için yer yer ımB:Ola : ~al sa er~ muvaffakıyet dileriz. 
- Milli tuaruf mücadele- tap İbni Emin Mahmut Ktr ve a . T"" . "nhi "d . müteferrik ve peıin faide veren ve r a aız e para a ~ Kadim bir viliyet merkezi t 

'9nra yerli kumaşla el mal B. tarafından telif edildi. k~reyı utii~ ı sar ı aresıne işler görülmüştür. rak ~~yaya ~vk _ve ıhra~ edıl Türkoc:ağı ve Spor lunan Çankınnm bugünkü m' 
ht>tınnak isti yen bazı İami"Son asır Türk airleri"dir götürerek yüzlerc:e. kilo -~oz ve • .. mek u.zre 63 bın kılo zeytın ta- ki taksimatı çok noksan ve d. 

ıı...·-~ıu" erimiz zuhur etti Fa- Bu eser "Şuara defte~leri ni "k kırpıntı ~akta ıdı. Mustah- Şmıendüfer hatlarunız nesi hazırlamışlardır. Bütün hayırlı teşekküllerin dır. Ilgaz ve Kızılırmak bu v 
bııı.lar nihayet • .ı&zde ı.-.: mal edecek ve devamı da" olaı- Binfill~rden bilr kıllmk ınk ınll dt~zlan Başlanmıı demiryollan va- Rusların bu malları iade et- şubelerine malik olan Çıınkm- 18yete tabiatin çizdiği hudut! 

J'" ..... 'il' e ye o ara u an ıgı ve · n · · da T"" k ~ · · Uer "dar · etmezler. Bu rağbet- caktır. .. .. . nlmak ıstenen hede _enne, çı- memesi için zeytin taneleri bü- ur oca •• ıyı e 1 eaın- dır. 
Yerli kumaşların ecnebi Encümen önümiizdeki sene ttittin kıryıI?tılannı.~a sıgara silen program}~ takıp ederek, yük bir dikkat ve itina ile, te- de çalışmaktadır. Ocak tarafın- Şimdilik Çoruma mülhak o 
tı kumaşlara nazaran için mesai programını bugünler yaparak ıstımal e~tıgı anlaşı- durmadan gidiyorlar. ıniz bir surette ha21rlanan zey- dan~ ~len Iİn~ da hal- lunan İskilip kazasının köyle 
~ değerli olmamıa de- de hazırlıyacaktır". 11~cab btıunlldarkınt m!3dır m81?-_lG- Önümüzdeki mali sene için- tin taneleri fıçılara basılmıştır. k~ bu ıhtiyacmı temın etmekte ve bizzat kaza merkezi ikt 
'tın M"" ·1 . . ı · une a n ı an ~onra ınus- . . . . . "be S F k t M d Ed "t dır den r.-ı.......a merbut buhmı ıı....... ez. uşten enmız ti- tahsil ·ı . f k .. de bırıbınm takı n ıvasa, a a u anya, renu ve · . .ı.. . . ~ ..... ·J' 

.--.khlandır ve aenelerden Spor rülmüe verı :r~'da ~uva ı t'; Çankınya (Kütahyadan) Balı- Ayvalık havalisinden külliyetli Gençlen spora ~tınnak ıçın Bllldan bu kazanın Çan 
.~~klan ecnebi mamuli- de te~lif:t~a bulu~:rı:uo t~r ı - kesire, Cenuptan :Malatyaya va miktarda zeytin tanesi ihracatı lizımukgel~b!~vıkat ·:Sapılmış ra?.l' ınıretil~ _ahalisin~ · 
"'l"ciJı etmektedirler. Getir- Dün Taksimde ~ · racağız. Diğer işler yollarında yapıldığı halde Bandırma ve ve~ tezı utun tertı t naza- muracaatleri d~ ~ezahll!" . ed 

Yerli kumaşlar maaleaıef Buna dair İktısat Veki- ilerıl.yecektir. Erdek havaliainden hiç alınma r~ dı~k~te alınarak harekete ge- ~n;ı_temını zarundır. 
"'llllliJ....edi.,,. rapı lan maçlar !etinden mmtaka Ziraat müdür Yukarıda söylediğim kanun mqtır. Bu hal müatahlili müıt- çılmıt~· leclk ıle dıger ~ °:zalarm 

lüğüne bir emir gelıniı ve nip da zikri geçen üç demir yolu i- kül vaziyete sokmuştur. İzmir Eakı ve ~~l :C ı:Ji bu çerçeve dah!lı!'e gırmesi 
lar mı erkekler mı?. L.--ıDiinm" iizbaakaimkal. arstadyaypılmomunlftdaır. dır mahlUlü bulmak külfeti ç.in başlanmak zamanını ifade mıntaka ticaret müdürlüğü; bu ~n oı_an k a ı l'ı . ~yKe lı şayanı temennıdır. 

UOP • • • d -· . ""h" 1 h kk d İk de ocagm ıymet ı reıs1 ema Da"re" · tı"hab" ı · ·ı muci olaca"mdan tütün tozla edebilecek vazıyette egılım. mu ım mese e a ın a tı- . . . ı ı 111 ıye en 1 e 
'- "~~y~t ispat ediy~r ~ gor!! ~e...:!~~erıı::: rile ~m~ gaz ile mua- Bu itlere mümkün olduğu ka- sat vekiletinin dikkat nazarını Be::cı:~etl~n ~n1?~yı J>u camlan .ve battan alikadar 

ı.. "''leri...:zın refah mele edilmesi ve ondan sonra dar çabuk başlamak imkinları celbedeceği gibi Rusyaya ibra- no a m. cavır ~ ye. e- lunan viliyet mebus~ 
r...~k olan U.:~!: çı 'k~s~ıbi~ müıtahsile teslimi bildirilmiıı- üzerinde çalışmaktayız. catla ~şgul olan şirketler nez re tefevvuk etbnnek ü.zeredır. hus~. ~ııvaffakıyetlerı he 

·".."llir. ta~ kadar tasamıf Galatuaray ikinci ta1mnını 0-
2 

tir. Bu sene Manisa ve havali Ercaniye gidecek cenup hat- dinde de teşebbüate bulunacak- lktısadi TUİyet şehrılerinı_n kalbi~de e~ 
b_ !'C ~ayet etmemekt-: yeımıiııtir. Beşiktqla Ve- sindeki bağcılar için gerek t.- tnmz ilerledikçe Merııin limanı- tır. ~ev~ut mınnet ve şukran hı 
·~b~ki aaıl tasarrufa n- fa küçükleri 2_2 berabere mir ve gerek Aydın viliyeti tü- ıun ve kömür ihracatımızı kola Veni bir Ji...!L- Bir luıç aeoeden beri devam °' bir kat daha aruracaktır. 
ttııı .. esı lazım gelen ta- ı...ı-ı~·dır. Gala•8·~-y birin" tün inhisar idarelerinden vıerile ylaftıracak Ereğli limanının in ~ 7"- eden kuraklıktan muztanp vi- BAYDA _.......,.... ........ l ha la h 1 ••••••• 

)iikaek tabakadır. d takımilePera arasındaki maç cek olan tütün tozlan ile kırpm plarma bir an evve f mak azır anıyor layet halkı timendifer inpatın-
'ıına 0-0 be bere bi . . F tdan bu şartla verilecektir. Ga- mukarrerdir. Ancak bu tatbikat için şose da Cialışmak ınıretile lıu mlnntı Han epİ aojudu 
r~. mukabil hanımlan- ta bah rba. . . tmiştiakımıa. bie- zm tedarik. · i müstahsile ait bir Şoseler v_e köprü!_" . ··. er köprüler kanununun ilk tecrübe senelerini atlatmlfbr. • Havalarm._ Rrin. li.ii devam 

' "cııİt ve tahmin bilifma, ner çe ınncı t re di Dün Kandilli 
hah . d keki rd karşı 2 golle lstanbuı.pora ga meseledır. Kara yolıı iflen~ı .. gecen ııc:neııioin verdiği yol vergisi Bu sene zeriyat geçen ıenele- . Y!"'·. , • .• ~· 

İleri . Bl~le di~r t ~~ ten lip gehniştir. ------------ sene çıkan. şoee v~ ~opruler ka- tahsilatı neticelerine göre bir re niabetle bir misli fazladır. 11111m ıfadeılifte C~ ~ 
1 gıtmış el' r. fn:, ıı- * * * ip saat 13,30, hakem Suat B. nunu. tanzun etmı_ştır.. taahhüt kanunu çıkarmak mec- Havalar şimdiye kadar miieait unnuı8:'; ~ celirken 

terzilerinden biri diyor Yarınki maçlar Uaküder - Altmprdu Hilil, V~~y~~ler yol ış!en bu kanu buriyetindeyiz. gittiğinden büyük bir )ereket ~lüfiloi muhafua 
lstanbul Futbol Heyetinden: saat 15,15, hakem Suat B. na gor~ uçer senelık program- Bu kanunu hazırladım ve en bekleniyor. Ha:\'vanat sayısı da tır.Ra than ha lard b" .. 

b;" .Tasarruf mücadelesin
~ Yerli kuınqlarla elbi

. Şatı çok arttı. Bugün 
tat Yekünümüzün yiizde 

e 7 5 i ~erli malidir. Ev
J.~r~ malı olarak yalnız 
~ 0 §.in kombinezonlar ııı-

1Yordu.,,. 

\'·· \izde 40 • 50 ai 

25 Nisan 1930 cuma günü ya- Taksim Stadyomunda la'!' ?aı;~yor .. ~u sene vazife:; ihtiyatlı yol vergisi verimi he- eski senelere nazaran fazladır. · .k :&na;. ~/r 
pılacak lik maçlan aşağıda ya- 1 . . lennı bıtıren Vılayet umumı saplarına dayanarak bir miktar yn ha ~ı, • 
.zılıdır. kıncı takımlar meclislerinin program teklifleri tesbit ettim. Geçen hafta Mali- Viliyet madenleri itibarile ~ -ı: ed~nm uzeleceg 

Fener~e - Beykoz, saat 12 ve yol bütçeleri biribiri ardın- ye vekili ile de konuşarak. hem çok zengindir. Bilhaasa Zongul BOY eme ~ ır • • 
Fe:~ı:~~da Hakem Nuzhet B. dan gelmektedir. kan1H1un metninde, hem hesap- da kömür madenleri ile sıkı Senen torpil buluna 

Beşiktaş - Vefa saat 13,15, Vekaletin büyük köprüler ü- tarda mutabık kaldık. Nanaya bir .Ulrau baJıınan kömür ma- Karadeniz boğazı haricin 
ip :~~tJ!ke!::=iıi Ey- Hakem Nüzhet B. zerinde ilk senelik çalışış tarzı milli şoseler ve köprüler için 55 cJenlerl da Bayraklı nahiyesi da dolaşan serseri torpil, li 

Usktidar _ Altmordu Hilal Birinci takımlar ayni müzakerelerle tesbit edile milyon lirallk taahhüde girif- Nffrıde arzın !iiziine kadar çık· daresinin taharri yatma ra • 
saat 12,15, Hakem Suat B. Fenerbahçe - Beykoz, . saat rek vekille~ he~eti kararıı:ıa ~ mek ~~iye~i~ v~ren ~ ka- lft1' ~uyorlar: ~raat _Banka tekrar görülmemiştir. T 

14,30, Hakem Kemal Halım B. Ianmııtı. Şımdı bu ana ışlerın nun liyıhaıı onumuzdekı hafta 11mn vıliyet dahılinde köylüye cereyanlarla abi istikame 
Birinci takımlar Beşiktaş - Vefa saat 16,15 tatbikatına takaddüm eden gün Vekiller heyetinin müzakere yaptı(ı yardım iki yüıı elli bin doiru ııürüklendiii zannol 

E • • 'n B. '-*yiz. ve kabulüne arzedilecektir liravı mütecaviadir. makt:>...._ 
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.. ~~ ~ n· ~;-,-; . --': Ecnebi edebiyatı Meklıplller ılıahakm ı( / ~ 
, ;.2JJıı 1ı1lf llY:~~ lktısat programı Jf .. 

Paul Valery 49 uncu haftanın s inciliğini ~ Asrın Umdesi "Milliyet" tir. •d ,_ 
Paul Valcry kadar kıliıkale sebe- 16ry, Deacartea'in, lieanmı vı • ct'V" Darüffafaka lisesinden 164 A-

l ~ 2.ı NİSAN 1930 biyet voren muharrir az. bulunur. rini bilmediii bir diyarda yaşamı; ol- kif Remzi B. kazanmıştır. Ya-
iDAREHANE _ Ankara cadde1~ Gerek ıahaı, ıı;erek eıerlerı etrafında maltla naaıl tam bir fil~sofun muht.a~ dur. dan sütunları 

' No. 100 Tel&'raf adresi: Milliyet, ı .. senolerce aUren mUnakaıalar henU.C olduğu tecerrüdü temın eyledığını zısı şu • • . . . 

1. tanbul duruldu. Fakat onun kıymetini inkar enfco bir tarzda tarif ediyor. "lktısadı faalıyetımıze ye- Gazetelerde okunacak bir şey 

' 

Telefon nun~~raları: edenler, daha doğrusu ona verilen Eserin müh~ bi~ lusmınıd~ Stcnd-ı ni bir istikamet verecek olan bulamadığım zamanlar ilan sü-
latanbul 3911, 3912, 3913 mevkii lüzumundan fazla yüksek gö- hal hakkmdaJ? sah~feler teşkıl ~ı- yeni iktısadi programın He- tunlarına göz atarım. Bu sütun 

c ABONE ÜCRETLERi renlor fikirlerini değiştirmlt ~efiller! yor. Stendhal_a du.r buka.dar vazih: yeti Vekilece tetkik ve müza- 1 l. b' d t 
Süt hırsızları 

. dir Edebi kinler tiddet itibarıle her bu derece dogru sozler soylenrnem., k d"l k . t b h ft ar san tı ır ayna ır: Kadir Ağa sürüsiinü yaylaya! O gün akşam üstü atına 8 Ç 
G 'i'ilrkiye i~in Hariç içın ne;i kine faiktir. Ancak münakaşala- tir diyebilirim. Stendhal in şahsiyeti ere e 1 ere . ın acı . ':1 a. a-. Bütün bir şehrin alım ve sa- g~ı:dermişti. Zate.n kasabad~ki 1 dı ve doğru yaylayı boyladıu;." 
3 aylıfı 400 kuruı 800 kunıt rm da zaman içinde bir hududu oldu eseri kadar, hatta belki eserinden da-. nın en mlihım habendır. Cıddı tını bayatını çırılçıplak göste- bu tun zengın çıfçıler, mevsım' ban Şaban 1>tlu bır yerde s 

' i 6 .. 75~ .. ;;~~ " ğu için, Paul Val6cy m~selesl de ha- h~. merak averdlr. V~lery bunu .. g~r- bir tetkik ve. tetc:bbü m~sulü reıı parlak bı'r ayna.. Mesela 1 gelince hayvanlarını bir çobana: yü gütmekle meşguldü. Efe~. 
i 12 " HO " " raretini nihayet kaybetti. mut ve Kırmızı ve Sıyah mU.bd~nın olan bu proje, bılhassa ıktısa- ' 1 • h ~ 

Gelen evrak geri verilmez Bu "meıele" nin zuhurundalri en şayanı hayret huıusiyetle_rı .ıuerınde di işlerde daha müsbet netice bu sütunlara bakarak, memle-j vere:ek ~aylay~. _çık:ırırlar~ı.: sinı göriince emen yanma 
• Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruttur. mühim amil, ValEry·~ ani §öhrıti- ~~n boy~ t~~akku; e~ıttır. Filh~- ler elde etmek üzre memleke- kette kaç nevi rakı çıktığını,, ~a?ır ~g.a ela butiln ıneklerını,ı tu. 

Gazete ve matbaaya alt l~ler için dir. Filhakika, eserlennın en güzel- ., .. a Sten a n csr erı aştan aşagı . . . . b' "k günde kaç ev sahibinin kiracıjo~zlerını .kayunla_rını ~.abaı~, Kadir Ağa <::abanı ıstıC'. 
ı müdllriycte müracaat edilir. !eri bundan yı'rıni be• otuz sene evvel Stendhal'ln hakiki .. Y•. hut. muhayyel ~ız. ıçın mu.ay. yen.. ır 1 tısa- - A emnıyet tm tl ~ • 

' h B ı h d~ ı d ve kaç kiracının ev aradıgını, · gaya.. _ e 1.ş ve su en başladı. Fakat o da aynı şeı".1. Gazetemiz ilanların mea'uliyetinl yazılmış olan, kendisi elli yaşını 'e9- mac~ra!arının t.a~ı 1~17. ınaena ey , ı sıstem tesısı uzumun ~n _ k b 
kabul etmez. tiği halde nuarı dikkıltı celbetme- Valer.y nln dedıği gı~ı. Stendhal yal- mülhemdir Programda tedıye nelerin satışa çıkarıldığınr ko- her gun. sagıp ~r~sıle kas~ a- söylüyor, kırmızı bcınekli ı 

BUGCNKÜ HAVA 
1 ı;- hararet en çok 1 1 ın az 
, r .: !c!i. Eugıin rüzgar poyr 

ı h'" ıulutlu olacaktır. 

mit olan bir m~arririn . birdenbire ~· .?ı.r .'.'rnharr!r değil, başlı başına müvazencmizde ehemmiyeti !aylıkla öğrenir ve daha ne ho- ya gondermesını soyle- ğin bir damla bile süt vemıc 
zamanının en yüksek cdıplerl, milte· bır tıp dır. . . . haiz bi.itün unsurlar nazarı iti- şumuza gidecek şeyler bulup, mıştı. Fakat şayanı hay- ğini tekrar ediyordu. 
fekkirleri ve hatta alimleri ayarında Bu "'.'hıfelerı Verlaıne, Mallannc, M ' I k . . saatlerce oyalanabiliriz. ret değil mi, iki üç gün 
addolunması bazılarına bir az garip Baudelaıre ve Huyımane hakkında, bara alınmıştır.. eme etımız İ . b' . .

1
• k. sütler muntazam geldiği halde, O gece gün karardıktan S 

geldi. Bir zamanlar Valery taraftar- parçalar takip ediyor. K.ıaa bir maka! her şeyden evvel bir ziraat me- •.. şte sıze ır sınema 1 anı 1 ra Kadir Ağa bir ağacın altıll 
lığı ve Valery aleyht;ulığı bir nevi 1 lede b':' kitaptan lstedl~!m ~ibi bah~eı mleketi olduğundan iptidai me şoyle başlıyor: ondan sonra, eksilmeğe başla- uyuyan kırmızı benekli iJl 
moda oldu. demedığime, ancalC muhtevı}'.atı~ı ı- vada ve istihsal eşyasına çok Halkrmrzın göz bebekleri... mıştı. Kadri Ağa bunu pek me- tarassut altına aldı. 

Fakat bu Jiizumsız g\ırilltüde Va- şaretle lktıfa etmek mecburıyetmde h . t .1 kt. Mu··_ rak ediyordu. Sütlerin eksilme-
. Jd x · ·ı· F k b e emmıye ven ece ır. M 1 ı f k · h 1 a·ı b"l' d"? B Etrafta kimsecikler yoktu Jery'nin taksıratı yoktu. Bır muhar- o u6 uma müteessı ım. a at unun . . . . . . h l 't erak a a t tara mı o uyor- sı neye am e ı e ı ır ı. un· 

ı ririn, sırf aan'atına, fikre olan aşkı la. Vari~te yi okumak arzusunu. tel- va.~ene.~un tem;nı ıçın ıt a a • 1 sunuz: , lan her halde birisi çalıyordu. hayvancağız mışıl mışıl uyu 
ı · t. • yüzünden eene!erce susması, bir ııa- 1 kin etrn~ş olursam ~endıı~ı baht.ıyar mum~un oldug~ kada.r ı;zal.- " . ı Ama Şaban Ağa da emniyetli du. Kadir Ağa bekled1 bekied 

1 ÇOCUkJ ar ve btz tır yuı bile neıretmemesi, her addederım. Derin hır ihtıyaçhaliı!de, mak ıhracatı ıse vası mıkras- .... John Jılbert, Joan Krav b' b d H h ld b .. l . Fakat ne gelen ne gjden v ,,... · · · v ı • il ·ı k k - llnd ' 1 k · / A · p ·• ır ço an ı. er a e oy e ıs-'' . . halde onun lehindedır. Fılhakıka a-. aıı< e,arzu ı e o unaca yer yu~ . e ta çoğaltmak Hlzımge ece tır. ort ve mta aı ın . . · . .,, L' . . 
1 

· Biraz geri yandaki koruda d~ 
Dün rocuklann bayramı ıdi, ~ry sllidln ve sUk!lt i-indc ihtiyarla·ı' on muharrir varsa bunların hırı de B . n ı' r' sern\a\•e s~y .. b b ki . k' let yapmazdı. akın ınsan ara _, 

" 1 ~ · • v t' ·d· Ka d x k' ı unu ~ın · • u • Halknnızın goz e e erı un · ı k' laştı sonra tekrar ineğin civ ... eteleri Türk Ocağını po- I mıı bir adamdır. Oarıp bır sevki ta- a cry ır. rııtır ı6ıruz ıtap ar f . k d' .b. . ·1ı I t 1 ınan o maz ı ... 
~~ . '. aneti 'i al !ile miılf ı:örülmemiı bir edebi mo- arasınd;ı, kaç tane vardır ki, ıizl ki- . aız ve , re 1 .gı 1 ı~tı sa şar - : !er olduğunu ~imdi anladınız Kadir Ağa Şabanın karısına ııa geldi., 

j lısı .. ve Vıl:yetle Em şg e- danın mevıuu olmaaı onun na kıyme_t taplardan, .~debiyattan, edip fasileıin lan tetkık ed~le~e~tır. .. . 'mı? fena halde çıkıştı ve haykırdı: 
a ettııer. Eger bu bayramın Y tini düşürür ne de tahıiyetine halel den iğrendırmesin? İşte Valfry, bu, Memleketımızın en muhım Bir de şu ilana bakınız: Bir de ne görslin? .. 
1 gane tezahürü bundan ibaretse getirir. ' noktaı nazardan teaelll veren, kitap-, seı:veti olan hayvanlarımız; • . k - Bu sütler ne oluyor?.· İneğin iki memesİLlo ••• 
1 bizim için her glin bayram de Her şeyi yerli yerine koyan za- la~la ~arı:ştıran, fikir alemine yenileş· ıslah etmek ve çoğaltmak •... Şere!ıne. bu ~ ~~m - Bilmem 1. 

ı u·r Du''n bizim i"lerle i"ti- man "kıymet" denilen •eyinde ma- j mış bır aşk ve hasretle avdet ettiren h d d k üh' • • ••• lştırakıle buyuk - Nasıl bilmezsin? Sütler ... İki yılan sarılmış ş 
me ~ · " " • • . . yük , b'b h hl dand us usun a a co m mı G 1 .. · · d ı ! 1 ···n gelmiş olan çocuklar i- hiyetini meydana koyar. Netekim bır seı< ve 1 e a ru ar ır. db' 

1 
. .h . - d'I . t' a a musameresr... eksilir de farkında olmaz mı- şupur emıp uruyor ar. ~ ga 

1
•
1 

• ı..~ sone içinde, Val~ry'nin ıun't bir RE AT NURi te ır er ıttı .. az e ı nıış ır. , V 
13 ı. le temas ettım. y ~dığmu.ı :.furet eayesinde mevki kazanmif i- Baknnsızlık yuzUnden evsafı Sinirlendiğim laflardan biri sın·· · . . . e inek to yılanların ağız 

1 yazılar ve yaptığnnu: ışlere. hiç kinci derecede bir ,..ır olmayıp, yal- Sıhhi bahisler bozulan "feresiye grupu,, nun de bu "Gala,, dır. Bilen bilmi- - Kırmızı beneklı ınek hiç nı çobanların nasırlı ellerind 
ı1 yadırgamadan vaztyet ettiler. ruz zamallkSUZda değil, ed?b!yat ve evsafını ıslah etmek ve mev yen söyler. Ortada bir Gala'dır silt vermiyorl. · daha yumuşak bulduğu için 11' 
1 Sanki bırak~ldan yerden baş- f~< tarihinde en yllkaek ,.ma~dan Anne .... ve ... Çocuk cudunu arttırmak suretile or- gider. Sanki Türkçede hiç mu- - Tahaf şeyi. Bu da ne de- sesini bile çıkanruyor, ke 

hyorlar gibı ve sonra biz de bın olduğu .taha~kuk etti. Valery. _"Bir kadın için en büyük du memleket nakliyeciliği ve kabili yokmuş gibi... mek? Halbuki bu çok süt!U bir keyifle uyumasına devam ed 
' . b kt - erden 1·..,. adeta peroetit ettığ! Deıcartoıı nevın- • . A . . ı- b' • d inektir r ' ti onların ıra ıgı Y .,... den bir plısiyettir. Her ıeyden ev- fazilet anne olmaktır. ziraat işlennde nafi bir hale ynı ı anın ıraz aşagısın a: • · yo · - · -

e başladığnr.ız zaman arada bir vel bir mütefekkir, halis bir fikir a- Bir kadın için hayatta tek getirmek için uğra~ılacaktır. " .•.. ailevi düettolar, alatur· - Evet, amma sağıyoruz, sa Kadir Ağa bunu görünce 111 
, ,; ek görmedik .. Senede herkgün damıdır. Bu itibarile drr ki, fikirlerin bir gaye var ... Anne olmaktır. Bu maksatla damızlık bulmak ka danslar/ .. .,, ğıyoruz hiç silt çıkmıyor... men silahına sarıldı ve: 

' böyle cocuklarm çocuklu za- tarihinde mllmtaz bir mevki iogal e- Anne olmak .. Çocuğunu kucak nakti şeraiti isliih yetiştirici Kadir Ağa kızmıştı: 
yf, manla;ı bize mükayesell ve iyi decehk,ıve fiklkilrlerln. te~Ulbüllnde ~~ lamak .. O .. Öyle bir ısaadet ki lerl teRvik ve hi~aye ederek Görmiyen canlara ne mutlu.. • - Covvvv! .. Covvvvl .• 

ed 1 • h l mer a t teı etmı7ece"ec e oruoı " Değil mi? İlanlar içinde kli..,. - Öyle ise bu sütü ralan bl.-
1 l>ir müşah e zem nı azır a- rm ifad-; huıuıundaki mUstelM bunu/ıalruz anne olanlar du- hayvan ithaline mani olmak, ,..- " İki el tüfe~ini bo""lttı ••• 

·- haline gelmiş olanları vardır: risi var 1 •• diye bağırdı. . . a ,... maktadır. hüner ve mehareti 11yeılnde mlali a:ı yar. alnız onlar tahlil eder. hAdları tevsl ve hayvanların z · th' · 'd' 
y Aılan hiklyeai • iörill.mllf bir "intellectuel" olarak Çocuk o öyle bir tcıeelU ki, bir ~mlerini islah etmek gibi çok " . vapuru ... günü . : . rrh- Kadıncağız başını öne ifmiı- a:1 mıi ıı n~§ClllC~ 
y Dinleyin! Dlin öğle üzeri yadedilecelrtir. . . anneye -0ndan daha bUylik bir milhim tedblrlet' alınmıştır. Bu trm~~dan hareketle Zonguldak, ti: J:: ik.l 1~ gagas;ı ~ . 
~ Beyoğlunda bir otomobil ve ldta~:~ ~~ç~:.~~t=~v~a~:!~~:;fe:;,~~ teselli yoktur ve olamaz.. 0- ~y~de bli!ilk bir .milli serv.e-. Bartrn, Kurucaşile.: · iskkeleleri - Vallahi bilmem 1 diye mı- n:la ve 

1
:::. y~lan :ıv:ıa 

nl şoför vak'asına şahit oldum: ve takviye ediyor. fam! Variete 11 nun hıçkınklannda bagka bir tımız hakiki inkı§af devresını ne uğrr1y1arkak1 •1• · • gr~ece vz ~~ nldandı.... rıla yere serilmlttl. 
le Bir otomobil geçerken iki kişi- olan bu eeerde muhtelif mevzulara şiir, gözyqlarmda başka bir bulacaktır. Diteı· taraftan tif- ne ayn s fi fi ere ugrryara 0 - Nasıl bilmezsin nasıl bil-
Fi ye zararsızca çarpmış. Bu iki temas edllmi~tir. l_{ltabm birinci kıs- letafet, ıtillütlerinde bqka bir tik keçilerinin ısl:lhı, tavukla- necektir.,, mezsin, öyle ise bun~ bilen baş O zaman Kadir Afa kop~ 
le kişi şoförle evveli kapıgtılar, mı Deıca~ea • aıttir Va!Ery'nln cadbe var ... Anne olmaktan rın teksiri, yumurta ihracatı- İlk satırından hangi daire ma ka bir çoban bulalıml.. 18 çoban Şabanın yanına gı 
b ·. ~orı~ ayrılıp atıştılar ve niha Karteıyanızm k metbu oldutunu, k rk >-~ ktan t'k.slnen biri nın inki-fı çareleri tesblt edil • d h 1 b ıı· d 1 ve aedi ki: 

' '" söyledim. Paul Valery ıı;lbi yilkaek,. 0 an ...,cud 1 b' mi . ,,...B li .
1 

dah. lı oldugunu er a e ı e en er Kadın süklüm püklüm dı~rı . 
0 J yet şoför elinde bir çekiçle tek- bir f&hslyetin Deıcartes gibi hariku- kacI;r.:ı, kadın an başka ır şoy 

1 

ştır. una ~ ~ası a vardır: çıktı. Fakat Kadir Ağa merak- - Haydı artık yann 
fr rnr savleti üzerine tekrar ka- !ide bir dahiye pereetit etmesi k.ıdar 1 o bır hoyftlldır ... Her genç kız bir çok noktalar biiyuk vukuf ...• Hanımın istikraz eyle- tan çatlıyordu ... Kırmızı be- benokli inoiri satı .. Bol bol, 
b~ pıştılar ve tekrar ayrıldılar. müheyyiç bir ~nzara ta~vvur edile kadın olma~a namzet olduğu ve dikkatle gözden geçirilnıis- miş bulunduğu mebaliğ muka- nekli inetin slitünü kim çalabl- bulursun. 

1 lı's memuru mu··d~hale etmese ınuharrır!n en ince, eı;ı nefll yazıla- · Ü k il etm k t Oö'rlilti ki "İkt d' 
sil Eğer tesadüfen geçen bir po- mez. H?landa dan avdet 

1•:ın1ı faııl, gibi her kadın da analığa nam- tir. bilinde idaremiz uhtflsinde ve- lirdi? .. Kadir Ağa, bunu öğre-1 
" . . al rından biridir. MUelllf, bunda, Deı- zettir. reme ve d~ _. eb a- d yor fak . 'hıs~ 1 prog faen melruğ bulunan ... de ... necekti, karar vermişti. . 

dokt'>" ve mahkemeyı ışg c- cartes'in uzun müddet ikamet ettiği biatin kadına ver ıgı u en ram,, a en u ısti sa unsur- sokağrnda atik .... cedit ... nu !!"'~-,..""'!!!""!""'!!!!"''!!'!!!!!""'"'!!'~""!!!!!ll!!!!!ll!'!!!!!!!J!l'l'"""!ll!l!IJ!'!'!'!'!!!!!!!!!!l!!!!~"!'l!''I 

Nakleden 
MÜMTAZ FAi 

ı decek bir kanh i olabilecekti. Amsterdam'dan bahıcdiror, o Amı- büyük bir haktır. Kadın hiçbir lan ·bile hesaba katılmı~trr.... maral arla murakkam bir bap - -- -- ---·- - '' 
kı O sıra benimle ve benim gibi tcrdam şehri ki, orada bınat Deacar- vesile ile bu hakkı çiğniyemeıı. Hiç şüphe yok ki böyle cld· .. • mek istiyor, borç bini aştı. Ala- tim. Kimseyfl deynim olmllP 
le' müdahaleye hakkı olmadan bu tes'Jn dediği gibi "kendisirtden bat-

1 
Anne olmaktan sakınan, çocuk di bir program, Türkiyede ilk dukkanrn tamamı.·"' caklılar kapıyı aşındırmağa baş tımdan. · · • ., 

d 1 · · d • • ka ticaretle metıuı olmayan insan . ğ d" li 1 k vil d 0· 'lm• .; . o E ı· t hut Mahl" !adı Evimi satı= çıkardım M'' d ·ı i .11 m kavgayı seyre en er ıçın e ın ktu'" büyük filosof h tmm 1 istemıyen, çocu unu uş ren o ara cu e ge rı ıs . v·.I mva ı ey am, ya u· · • ..- • uzaye o ı e satıı hl.nları"' 
hı: yan 1.95 boyunda ve kolunda ~~ muhim ve en kı'f!D~~I .::e~erin! bir kadın hilkatin mefurudur. nun tatbikile memlcıketimizin latı vakfiyo idaresinden verildi Kapanın elinde kalacak. Gel, oldukça firaklıdır. 
yıt seyriscfer işile muvazzaf ol- Holanda da g-lrdiXi mat!lmdur. Va-11 O çocuğunu öldüren, benliğine mamur, halkmıızm. mes'ut ve ği no kadar belli değil mi? şu kelepiri kaçınnal. · " . bil il 

1 
al t 

-~ 
1 

S ikra · 'kr ·ı· 1 •.... art c m fi eşy a " mı duğuna işaret olmak üzre iki yurduna ihanet eden bir müc- müreffeh olacağı muhakkaktır. onra o
1
i izi ıstık az_ı a;ı.;rı Bütiin bir sahifeyi kaplıyan Lul Kenz karyolalar, VlyS 

fül capraz ok taşıyan bir belediye vak'asıdır! rlmdir. Kadını hayatını kendi Zaten halka istinat ~den bir da az ke. me . e ço ~an 1 şa ilanlar vardır. Bunlar, bana yliz yemek takrmr akaju ı;ay rrıs 
bet memuru da tıpkı meraklı bir - Hayır biz bu i§e karışma elile baltalama-"a sevkeden a- Cümhuriyetin en bUylik gaye- eder nevıdendırler: lük banknotla cıgarasını yakan 

1 
d 

1
' b k ol 

F t 6 • . sı, ayna ı o ap, ronz ary ; adamın bir horoz dövüşünll se-1 yızl Hem sana ne?.. şlne git- mil sırf bilgisizliktir, Çocuk si de budur...... "Emlak mukabilinde ehven harp zeng!nlennı hatırlar. lar, portmantolar.... Pey s 
le yrettıği alaka ile bu dövli§il 1 sene! dilşlirmenin fecaatini, tevfit şaraitle para verilir .. . ,, Sahifeniın ortasında sefilıçesi rımlerden . ... .,, 
re seyrediyordu. Sokuldum vo - Efendi, bu iş sizin vazi- edebileceği meş'um tehlikeleri mızı kurutan bu salgınm önUne B " h d'kk b ne bir ba"lık 1:1urada burada S y 
•u d d. ki f · mi d ğ'I · hali tm · ı b' k d h k ı· u e ven., e ı at uyru- • · · · ~ oııra o tavuk ve domuı • e ım : enız e ı mı e emız an ıyan ır a m ne ayatı- set ce me ı. . 

1 
, Ad " hh 

1 
d bir kaç küçük klişe. . . k 

ycj - Bu kavga otomobilin bu 1 için bana isminizi söyler misi- na kaııt, ne de vatanına ihanet Alman kadını nıifusunu se- ~y?r .mu. eta e em.,, er tiştinnek için kiralık çiftli 
ve i'-i kışiye çarpmasından çıktı. nlz?.. edecek kadar şa-kın olam·az. nede hir buçuk milyon kahar- gıbı bır şey.·· İşte ilan dediğiniz böyle fra- yan, Cenubi Anadoluda yapaC 
ra Miıd~1ıale edin de iş hallolun- - Hayır söylemem, mecbur Vatanına, hayatına benliğine tıyor. Doğu ka ı ıye+. ~ha 

1 
!anların ylireğe dokunan, iç · 

1 

b·ı· · d İ pan olmalı. g"ı seyahat için kadın arkad 
~a · k k 1 T k ı Ötede, gazetenin bir kenarın- peylemeğe kalkanlar; ka"ı şb .. · sun• da değilim! dedı ve ağır ağır, merbut kalır. Bunlara ihan'et pek çok vü se o an ür ·ı sızlatanları da vardır, şte sfae d k k b 

1 
zavallı 

1 
bö 

1 
bö 

1 
d. lf gı 

de - O bizım vazifemiz değil- rahatsız edilmiş bir seyirci te- zilletini irtiklp etmez. Kadının kadmı neden kendi varlığını bir misal: . ~ sı ışıp ay o muş e, Y e ~ e 'l'.~ tar e e 
ke d;rı essüfü ile oradan uzaklaştı, bu varlığ-ru: kemiren bir iptila ha ke d ile kemirsın, n,.den ço- I Acele satılrk hane j ılanlar da vardır· ş~rek1 gazete •re çopçatanlık 
taı S' k ' k 'f . . . li . ı , f . • k ..ı - ? "N ··ı k . . ~ ' tıren er .. - ız neve arışırsınız..... co vazı eşınas memurun ısını- nı a arı ır.•ş uma •m seyn cu vogurması • u ı..s te~ l'remr zıya u

6
-

1 
_ 

ko - Seyrusefer! ni öğrenemediM amma tahm·!! artık tlurrı lı::l•r. Her ;:un ba: Yac;ı.ınak l'izımsa, neden ü 1 Bu, yok pah~s~na satılık de ıattıtü. Yeni :r:i çı%artacağrır.- lan utunlarmda daha b 
- - l:ri ya işte bu da b·r oto- ettim:Bu cesur zatın ısını "As- ka b'r \UVa, her dakika baska .remi el M? 1\Iiı-in c'eliın'.. mektor İlan !!ahıbı: dan ..... ,, lben.ı :- neler yoKtur k ! ... 

r t Ln h·r pi va 'eve çarpması ı lan., olmalı ı' . FELEK bir oc~ · sö'nduren kavnakları- D ZEK1 CEMA f, - Ey fırsat düşku-ıt ... de- • T bık muhürıin: bP.t M. Salah d 

e; 
a 
I 

, 
t t et Bey p:i.ildü · hıinır dı r v 'e..ı n - b ylik istimpotl udan b· ndc 1 
- hn b ı:,.u serrr.ayeyı s' z •lığı 1 ıle 1 i ~ın be yiiz 1 - zı~l .. n T'ı t. 

Bırbu;uksıntsonr Çevdetkoyiırt.ı unımeten~i dcdi;ralıkbirrest •'tı,tı O}lu- ** Bu"emekızaman pa-
BeyLı 5. !inde on l>i ı · yüz şu § n~u ızl lyor, .ır .,cin 1:. tln O)' uıla c.-:r Ha, rıınır ı lı r:e~ l ri has- r.nın ·aşadıkları, sazlı, sb 

1 kadar ira lnr kmiş, G lip Bey Öte' iler taı.c iı< ettiler. Hale Jaha e lence • v~ he)'<.ı; nl 0'- !adı. Ada gündüz şiddetlı s ~ k bir a'cnıdi İstimpotwı baş ııır 
Dürhau Cahil Ahmet Samiye ekız yiız lıra. taşımas~ ko~a:r ol~~n diye Cev ı duğunu mlinaka~a ediyorlardı ı~:dan hü~mah bir h:ısta gib•, fmda makemmcl bir alatU'. 

bor~ 1 a_n1?1ıştı. . . , de~ !3e.y~n bın v.e. tU: h~lıklarl~ I Alın.et Samı biıtün bu mukil- n~b.~t geç.ırı'f?.r, f_akat geceleri saz, ortada çok zengin bir tııı 

··u,.et,,in edebi romarıı: 78 a'kt -

Ve ıkı saat suren bu partıdeıdegıştırıp verdıgı uç bın yedı lemeleri dinli'-"or şimdiye ka- butun serınlıgt, çıçeklerı, koku- vardı.. Altın palasın üç garsotl ese.le mühimdi, ortada iki mızı olinustu H§le Cevdet Be ' · b. J' d h l ~ ' ı 
111 • • • Ahmet Sami iki bin lir.adan faz yüz !ıranın ın _ ıras~ı . er a dar bu oyunları niçin ög· renme- arile bir cennet hayatı yaşıyor. hizmet ediyordu. bin eş Yuz !ıra donüyordu. ye tecekkür edı·yor bu'"tun·· masa ı · · O b · • ık d · ı 1 d Ak k d k " Ah s · · 
ili Y • a veı;nıştı, n.un ütun ısrarı- 1 ar~rsın a yeıs ı, yeıs ı uran diğine kızıyor, bu ateme ısın- şama a ar ızgın guneş • ~et . amı bu ziyafeti 
ar '·~ Bat<l"laklmoaddiıy. en şeker tüccarı halkı Cevdet Beyin önünde bi- na ragmen Galıp Bey artık du- i GalıpABeye ~zattı: h b mak, onlarla kaynaşmak için al ltmda yanan kavrulan fçamh· !'f:ıle ıle bıraz daha dost otırıJ 
alı •~ riken ·binlerce liraya hasretle, ramadı, kalktı. ı - 1 Galıp, masaya esa ın eğlenceleri derhal öğrenmek ar gece olunca havaya era • ıçın tertip etmişti. Fakat on ., 
·J, Cevdet Beyin elinde bir dam hürmetle bakıyorlardı. - Sekiz yüz lirant yarın gön varsa ver: . lazım geldiğine karar veriyor- lık verici bir koku veriyor, çıp-' bütün diğer ahbapları gı 
ne la bir üçlü vardı. Galip Beyin bütün neş'esi dereyim, azizim, dedi. Üzerim- -Hayır, dedi. Galıp Bey, ma du. lak clağ yamaçları yeşil gölge- bi davet etmekten bBŞ. 
ö Bir kaat aldı kapattı. kaçmıştı. Kalkmak istedi, fal(at de para kalmadı. saya yok, fakat ~hmet Sami Geç vakte kadar bahced • ler oluy?r, ay bu dalga dalga çare !<almadı. Çünkü b, 
B' ö·~kiler de değiştirdiler. Ahmet Sami onu bırakmadı. O işi alaya bozdu: Beye var. Maamafıh ona vere- turdular Bir iki saatlik • or;a~- yükselen çam ormanlarını gü- tün gayretine ve hatta tesl 
ceı Hale zorluyor, aman çabuk du, i~:~~nmy~~~~~·~~~:U d~~~:= - Haydi canım oyun bu, far- lim de ben sana borçlu olayım. lığın ve;diği hususiyetle Garp müş telli bir fileye almış gibi düflerin yardımına rağı11 ~ 
rı' ;:ı~. Cevdet Bey diye yalvarıyor zet kıi ben yalmz kaybettim, ne - Al monşer, kumar borcu Bey karısının alakadar olm~- kurşunileştiriyor. genç kadınla samimi ve tcl:l 
r du. bıı;ı oyna! . . f . ehemmiyeti var. yirmi dört saat kalmaz derler. mas~a rağmen Ahmet Sam· .1 Ve geceleri mehtap seyri için siz olamamıştı. Onlara yoııad' 
~ Herkes açtıktan sonra Cev- u şart onun ızzetı ne sıne Masanın karşı tarafında ka- Bizimki dört dakika da kalma- me~gul oldu 1 1 e kafile kafile herkes (Diyaska- ğı davetiyede, daima berıılı' 1 

det Bey ağrr ağır ikinci kiadı dokunmuştu: zançlarını taksim etmekle meır- sın. " · los) a çıkıyor, büyük tur yolu- bulundukları ahbaplarile bet# 
file etti. Bu bir beşli idi. Ve on- - Yine ortak gideriz, fakat gul müttefiklerAhmot Sarninin O almak istemedi, fakat Ga- Sabaha yakın onlar avdet et- na gidiyor. Her çamın altından ber bu eğlentiye şeref vernıc1 
dan bıışlrn sekizli yapan da ol- şans. kaçtı monşer! _diyordu. bu, cevabını işittiler. Bilhas~a !ip Boyin ısrarı ~artısında. m.ır tiler. Cevdet Bey .o~asına çıktı. bir aşk ş:ırkısı, her dağ . y~ıı;ı~- rini rica ediyordu. 

e maını~tı. Yıne devam ettıler. Fakat Hale derhal kaşlarını çattı. Hıs kavemet edemedı. Aldı. İkı yiiz Bu balo gecesının sonun-la cmdan bır sevda teranesı ışıtı- Davetnameyi aldıkları ıl 
b Kropiycnin uzun, tahta gel- dört müttefikin şansı masanın seter çabuk aynlmrştı. Hale hiç lira iade etti. Nizamdalci köşküne yalnızca liyor. man Hale Galip Beye sordıl: 

berisi beşer yüz li~aları toparla üstünü harman yenne çevirmiş sermaye bile koymadığı halde Şimdi ayakta toplanmı§lar avdet eden Ahmet Sami kendi- Bu akşamlardan biri için Ah- - Kimler var, başka arı 
d dı, fış şıkırtıları, k.aa~.p~ra fısı~· ti. Şeker ~.cc~r~, Musevi ma·ı iiç bin yedi yüz lfra kazanmıştı. sanstan, tesadüflerden, büyük sini !l'ittikçc meşgul eden Hale met Sami zengin birmotör ale- ınrsm? 

tıları Cevdet Beyın onunde nı- dam, şans uınıdıle tekrar ma- 1 - Ne zahmetsiz şey diyor- kumar hatrrıılarından b::ıhscdi- ye bıraz daha yaklaştığına ka- mi tertip etmisti. Dostlar ve ah Küçük bir tahkikat yapıl il 
hayet. buldu. : S?Y? o;ur?n Erme.ni b~nger hep du. Haydi, siz ne ise ellişer lira 1 yor, bir sene evvel yine klüpte, naat getirdi. haplar için te;tip edilen bu eğ-j' Nusret Bey o gün İstanbıl 

Galıp Bey heyecandan kıpkır~ sı sılkındıler, hafıfledıler. Cep-1 koydunuz ya beni 1 bir pokrr partisinrl" c:üzel,bir Artık onları lıir alıbau gibi. Ienti limanın en güzel ve ı>n bü (Bitmedi) 
! 
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(:i 'l'ERTlP 4. uNCÜ KEŞİDE 

11 AYIS 1930 
K t'.~i(leler: \Tilayet, Şehre
rıı:ı ııc tı, })<:>ftcrdarlık, Jş, Zi
ran t, ve ()snıa11lı Baııkaları 
:\lıırakıpları \'e halk htızu-

runda yaı)ılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
l l('r kc~icl<:><lc çıkaıı nuıııara
lar tekrar dolaha konıı1az 

PERTEV 1 KOLONYA 
~ SULARI .................... 

GÜLHANE KLİNİK DERSLERİ 
Dahlllye KllnlOI mualllml ABDÜLKADİR 

LÜTFİ BEYİN 
Yeni harflerle lntı,ar eden bu •••rl 

Sillürrie, Astına, Perikarditler, deveran 
natcn1an1iyeti, fakrüddemler, yerkan ve 
ted, vileri hakkında en yeni nıalunıatı 
çok gUzel ve mütenevvi Riye Radyografi
lerini hav:dir. ikbal kUtUphaneslnde bulu-

nur. Flatı 3 clldll•I 3,1·2 liradır. 

••01t0•••• 
IKpİrtolu içkiler inlıisarı Istanbul 
Başı1ıüdürlüğündeıı: 

Çilingir Oğlu Yakop Efendiden aranılanı .kı cezasının talı 
Sili zımnında Karagümrükte Dragman sokağında kain 40 nu
llıerolu bir bap fırın 21/4/930 tarihinden itibaren yirmi gün müd 
dctıe mevkii müzayedeye vazedilmiştir. Pey sürmek ve şeraiti 
llıüzayedeyıi anlamak istiyenlerin Galatada Hüdavendigar ha
llında ikinci katta Müskirat inhisarı İstanbul Baş müdüriyetine 
llı.üracaat eylemeleri ilan olunur. ....... ~------.:...~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

l)arlilfii11u11 eınanetinden: 
Nisanın 24 üncü perşembe günü saat (4,5) dört buçukta 

Coğrafya enstitüsü konferans salonunda profesör Huntington 
!~rafından (Beşeri coğrafya noktai nazarından göçebe milletle
l'ın fütuhatı)adlr bi~ konferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

Erzaf ve levazımı saire- muuatasası 
Y iiksck orınan ınektebi rektör

liiğii ndeı1: 
Mektebimizin Mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazımı 

&airesi kapalı zarf usulile .münakasaya konmuştu.r •. Tal_i~lerin 
lartnamelerini görmek üzere hergün münakasaya ıştırak ıçın de 
}'cvmi ihale olan 30 Nisan 930 Çarşamba günü saat 14- te Def
terdarlık binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna 

~-le_n_·_·~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~-~~-

1,000 Kilo ostovani ~iret sahlması 
Tütün in~isarı ~ıııuııı nıü~örlölOn~eu: 

Cf\ı.ıl fabrikasında mevcut takriben 8,000 kilo muhtelif cb'ıtta üstüvani 
direk paı .rlı\la satıla.ogındın ıaliplerlı, her gün gidlil fabrihdada mezkı'lr 
direk! rı gnrmclcri Ye pızarlıl!t içir. 28·4·930 pazartesi günü Hat 11 de 
l •d·· Hdi lıuçu< teminatı muvıkkatelerlle Golatada mUbayaat komlsyo
Ounu, ~clu ımaiarı. . 

• * * 

Bir a~et ~lan1a tezıa~ı satllınası 
Tülün in~isarı umum ınü~ürlüıun~en: 

l'lb•lı fabrikasında mevcut bir adet planya tezglhı pazarlıkla satılıcakar. 
l'ılipbin her gUn gld.p fabril.1da ırzglhı görmeleri ve panrlığı için 
'8-4.930 pazanesi güniı sut 10,30 da Galatada mübayaat komisyon.unda 
JUıd• yedi buçuk ıeminaıı muvalr.katelerile bulunmaları. 

TERAKKİYE KARŞı MÜCADELE ETMEYİNİZ. ····~~·~A~·····~·~·~·••+. • İn~iltcıcdc knanını~ oldlıkl.ırı lıiriıtci ~ 1 

mlik:H·ı•t ııı 5unr;ı ~ 

. . 
- ri' 

-· 

SERVi~ 
FORDSON 11111\ıro dı· 

lmı FOROSON ıerviılıri 

ile berabtrdir 8ü10n res-
mi FOROSON acanıalın 

trıkıtirQniJıil alAkadar edı· 
cık ,..,, tıuıuı için izahat 
vermek fi ıardım etmekle 
bıhtlrar olacaktır. 

Veni FORDSON traktörü az bır 

masrafla daha seri, daha itinalı ve daha 
fazla iş yapabilmeniz icin vücuda getiril 
mlşlir. Tarlalarınızda kadım usulleri \at· 
bik etmeyiniz. Kürei arzda çiftçilerin kaf

fesi artık FOR DSON 'u istimal ediyorlar. 
Çünkü ziraat makinelerınin harlka~ı 

denmeğe seza alan bu makine istihsaı 

masarifini mahsus bir sürette azaltıyor. 

.. 

Filips(r u iti r ~) ~ 
Radyoları * 

Çekoslovakyada daha iki padak ıı.•ı- i 
Yalfakıyet ka7.anarak 200 k;,ıdcn 
mürekkep bir hakem hcyctin.c ı 

Dünyanın En n1ükcn1nıel <r 
RA YOLARI! 

( 

• ·ıl~rak t.ı- ıı[ cdilrni~tır. ( 

lşletnıek için: • 
Fişi cereyana takmak, bir : 

tek düOmesl~I ç~vlrmek • 

KAFIDIR ~ 
l muml vekiller~ • 

He\ios Müessesah 
Ga lala Hezaran Dün ..... ~~· •• o ıt Poıla knloıu Gala'n 409 • •••••••••• 

... _ 
S•U"'n 
·Eno'" 

la•cnltriS. 

En yakın FORDSON acentasına 

müracaat ediniz, Size meccanen tecrü
bede bulunmasını isteyiniz. O vak it 
FORDSON'suz geçecek her günün oizin 
İçin vakit ve nakitte ne kadar zararı 

mucip olduğunıJ takdir edeceksiniz. 

Kolaylıkla temiz mazutla 

itleyecek bir hale gelebilir 

ve size ifletme masrafın

dan % 500 kazandırır 

ıl 
M EYVE tozu gayet tatlı tabii mu

leyyın, sekersız ve tuzsuz madeni 
mushildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
temin ve barsakları serbest tutar. Bas 
ağrısı, bulantı ve keyıtsizlige . karsı 
muessırdir. 

tliktU 
i•brı'u.tıtf 
atlm,.tı 

farıkJ'tdc 

Sabah H akıam bt.r CD kadehi 
dernnande bir kahw kafllı alınır. 

BILÔMUM ECZANELERO& SATIL!R 

Fordson- lSTANllUL VlLılYE.TI 
DEFTERDARLIK ILANATI 

FORD MOTOR COMPANY fXPORTS INC. 
Haliç İskelelerinde mazbut ve mahfuz 242 adet saplık 35 

eski okka şimşir 10 adet gürgen direk bir adet çam seren 10 adı 
çam 843 adet köknar 35 adet meşe 145 adet kayın kerestesi 
60 adet köknar latası olmak üzre 9 kalem orman emvali 27 /4; 3 
pazar günü ihale edilmek üzre müzay11deye çıkarılmıştır, taliplı 
rin yevmi mezkUrda saat 3 te defterdarlık binasmdııki ihale kc 
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

~eJriselain 
Merkez Acentası; Gılatı köprü 

bcasında, Beyoğlu 236~ Şube 
aenıesıı Mahmudiye Hanı ılunda 
lstınbul 74-0 

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

şamba günleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

ANTALYA postası 
(INEBOLU) npuru 27 Nisan 

pazar !Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönllşte mezkOr 
ilkelelerle blrllkte Andlfli, Kal
an Sakı'za ujtrayarak gelecektir. 

Trıkıoı lkiaci pos!ası 
[Reşitpaşa] vapuru 24 nisan 

Perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 
Inebolu, Sinop, Sımsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve pa
zar iskele-'ile Rize, Silrmene, 
Trab:.ı:on, Polathane, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, İneboluya uğrayarak 
gelecck_tı_r. __ 

lzmir sü~'t postası· 
(GÜLCE\lAL) vapuru 25 

Nisan cuma r 4,30 da Galata 
Rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı fzmir'e gidecek ve 
pazar 14,30 da lzmir'den ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. Vapurda miJkemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

idareye ait olup Haliçte 
Fabrika öni.lnde demirli bu
lunan Akdeniz vapuru hali
hazırlle bulunduğu mahalde 
satılacaktır. Beş bin isterlinde 
talibi uhdesinde bulunan işbu 
vapura fazlaslle talip olan· 
!ar varsa Yapuru görmek için 
her gun fabrika müdüriyetine 
şartnameyi görmek için de 
levazım mlidüriyetlne mürK· 
caatları yevmi müzayede 30-
nisan-930çarşamba ~ünü olup 
müzayedeye iştirak edecekler 
yUzde 16 nisbotind11 teminat 
akçelerlle saat 14 to lcnzım 
mildilriyetinde hazır bulun
maları. 

1 SADIKZADE BiRADERLE~ 
V .\PURLARI " 1 

KARA V.E 'iZ MU, TA· 
ZAM VE LÜKS POST ASI 

in önü 
PAZAR vıp~ru 

27 Nisan 
ftlnU akşamı Sirkeci nhtı· 

mındaa hareketi• (Zonguldak, 
lnebolu, Sımıun , Ordu, 
Ü•ye,O!resu:ı, 1 rabzon ve Rlz 
lıkelolerlne ulmot ve avdet 
edecektir. 

Tafıl!at için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalıtınEa 
muracaat. Telefop:Jıtaabu! 21 

B \RTIN POST ASI 

1 * * * .Sautoıium REC<~WlNKE&. Yenikapı ve Kumkapı iskelelerinde mazbut ve mahfuı: cen 
. - '. an 2265 kilo meşe ömürü 27 / 4/930 pazar günü ihale edilmek ü. 

Asabılerle hlll nekabatte bulunan- re müzayedeye çıkarılmıştır, taliplerin yevmi ihalede saat üç 1 
lar için husu•f ve en asri lllçlar, defterdarlık binasındaki ihale komisyonuna müracaat eylemele 
ısıtma ve dlma~ hastalıklar ve sai- ilan olunur. 
renin tedavisi. Viyanadan 3/4 aut 
mesafede şayanı hayret bir orman 
içinde. Bütün sene açıktır. Dört ti· 
bibi vardır. Mükemmel pansiyonun 
fiaıı 20 şillnden itibaren . 

* • * 
Bakırköy mal müdürlüğünden: 
Bakırköy Kalitarya kariyc.,inde hazinei maliyeye ait on odıt 

gazino ve bahçeyi havi otel bir sene müddetle kiraya verUecek" 
tir. Tahmin edilen senevi bedeli icar 720 liradır. •o 1/5 per ak~ 
çesi icar muamelesi 1 O Mayıs 930 Cumartesi günü saat on beşde 
Bakırköz Mal müdürlüğünde yapılacakor. 

Sulh 2~a~~1:11 Perşembe~ * * * 
Bakırköy mal müdürlüğünden: günü Sirkeci rıhtımından hare· 

ketle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kurucaşile, Cide ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir . 

Yilk ve yolcu için mshalli 
müracaaac: Sirkeci salonu karşı
sındıı Mizan Oğlu 1 lan Na: I! 
Telefon lstanbul 354 

TAV1LZA1JE \'APURLARI 

Ayvalık Ek•presl 

~Selamet 
rf vapuru 
Nisanın 24 üncü perşembe gü· 

nü akşamı aut on yedide Sirkeci 

rıhtımından bırekeıle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altın 

oluk, Edreııılt, Burhaniye, Ayvalı 

ıkeltlerine azimet ve avdet edecekti 
emlf Tıvilude bit1derler. Telefon 
lıtanbul 2i l O 

Devredilecek ihtira berau 
Makine yağları !malinıfe iıllhlt 

hakkındaki ihtira lçln Slnıl Umum 
MUdürlüğtınden i t!hsal. edilmiş olın 
15 Mıyıs 91!8 tarih ve 718 nume 
rolu !btirı beratı hıkkı bu kere 
aherc feral ve icarı verileceğinden 
satın almık ve va isticar etmek
arzusundı bulanın zevatın l1tanbul 
yeni postahane arka.ında Türkiye 
Hanında 18·22 numerolardı HANRI 
VALTKR !~TOK efendiye müracaat 
eylemeleri llln olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep ıokılt No 35 

muıyenı ubı~caa •••m• _kadar. 

lngillz mamul:m 

"N!SY~NAL,, MIT~RI 
~1azot ve mangal kömürU ile 
müteharrik gayet eade, !kti.sadt 
ve fiatı her türlü rekabetten 
aridir. Tedlyatta teshllAt Her 
zaman teslime amadedir. Tafsilat 
için Galatada Per~embe pazarında 
.\rslan ! !anında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITI 
müessesesine müracaat olunması. 

Bakırköyünde Kalltar)'a kariyeslnde hazinei maliyeye ı!t dörı 
oda bir sofa bir mutbahı havi hane. Tahmin edilen senevi bedell 
icar 84 liradır. 0/,r /5 pey akçesi, loar muamelesi 10 Mayıs 930 
Cumuteııi güniJ saat on beşde Bakırköy Mal müdur!Uğünde yarı· 
lacaktır. 

~atalca satınal111 komi11onun~ın: 
Hadımklyilnde bulunan lot'ıt ihtiyacı için kapılı zarf uıulil~ Un mUnı 

kasayı konulmuştur. Kat'ı ihalesi 14 mayıs 930 çarşaıııbı gllnU ıaat 14 ıilr 
Taliplerin temlruıt akçeleri ve icap eden vesaik Ilı Hıdımlcöyünde satın alm• 
komisyonuna mürıcaaıtarı. 

•.:.XIIIIII• ESKİŞEHİR ... IXXIIIIXI 
RÜYÜK PORSUK OTELİ ~ 

!::Y:!:!y~v::~~~~ka Va'l salo~a~KA~~~i-= ~!!!,~O Birinci sınıf t 
sının Bakırköy Bez Fabrikasında bu servis - Kalorifer - Elektrik - Telefon - Banyo - ı. 
lunan bir adet yolcu ve yük nakliye ,. 
sine elverişli bir buçuk tonluk Kam-, Medeni konfor. • 
Yonet pazarlık suretile satılacaktır. 1 Od 1 ı ı I! <> { I! 3 l /2 Li • 

Taliplerin her gün mezkur kamyo-1 ·~ , . . . . . 
a ar; , , - ., - . rı t 

neti fabrikada görmeleri ve ı Mayıs··~ f elgrıfıa odıılarınızı temın edebllırsınız. Por,1k F:skı,ehlr. 
930 Perşembe _günü saat 10,30 dal

1

•XXXIXXXIXXXX a •IIIllIXXXY""'I % 7 1/2 temınatı muvakkatelerıle, ------------ ..,..___ - A 
Bakırköy Bez fabrikasında bulunma ı 
ları. 1 

MAMA 
Dr. H. ŞİNASl 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

~Karyolaya ihtiyacı olanlara~ 

Asri Mo~ilJe Ma~azasıoa 
slvııh, lake ve bronz karvola 
la~ın her boyu ve her nevi 

gelmiştir, 
. Her çefit mobilya bulunur. 
Fiatlar rekabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir zıyaret 
kAfld!r. 

lj· . 
~ :.&_iri~ ,_.;.ı· ~r.ıl" .rp;.ıt _1;-ioı':•ı.c..ı~• 

Adres; lstanbul Fincancılar yokuşu No 27 TcL l,t.3 ıü7 
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B1R RESt~ 

Çorluda ilk mektep çocukları ır t.nezzab eanaııuıda 
muallimleri Şahin ve Av.i 8oy1Hte ltjrlilı.tı 

Ma~lôlat Mü~üriJetioden: 
Hidayeti 
Nihayeti 

ilan 
ilin 

ı~-4-930 hafta ~> 
14-5-930 çat'jamba 

1 
au rui• fltsa ~ITp mlloa\flealru gösteriyor. Yukarıda '6rtlloa ıı9 t~ tabii oesam•tindedir. 
Dıtor ıantt&ıı M.ısırila da çıtlt 'elcre ka!l' •ldı!!!IU bir mııc:adoleye meo;,urlyct baıt göstermlftlr, 

-
~- -

-~---

Au•rada reaml lrıClfadı icra edllea çocuk balı9ealncle davetliler 

···········{'~ı········ BEYLERt ÇOCUKLAR N 

En şık kostümler 
1 Kı;vmeti muhammenesl 

lüa kuruş_ Doa.ya No. 
Cıl'\la'da K•rakö1'do börolı:~ fırını lnlullndeki böylllı 

EKSlLSiOR 
_'.: ~· BDJ~~t~~~~!~!f~ .. ~ı~ız 

30 94 Usküdarda Haeehaıına hatun mahalle-
sinde Tabakhane- sokağmda l !'lolle mu
raj{kam 320 arşın ·terbünde tabakhane 
arsasımn 16 hissede _l hissCBi . 

- .Bi.da:yeti _ ilan !J:-4-'JS--o-h-a""'"i..-a-;--(.-a)--_-J-
N iha yeti ilAn '/-5-930 çarşamba 

1 Kıymeti muhammenesi 
Lira kurl.lj 
2433 60 

Dosya N.o. 
Cibalide Üskübi mahallesinde bostan A. 958 
hamamı sokafında 4q66 arş111 mikta-

\84 

161 

rında 5 No. ile muralıkam bir kıt'a bos-
tanın tamamı, ""sası. 

40 KasımPl'ıad~ N~!Jnçı Hacıhaslil) ma
hallesinde ve çad4ce"1de rnuhteı:ik caıni 
arsası muhtevi olduğu duvar taşlarile 
beraber tamamı. 
Ü sküdarda Selman<J,ğa m~halleSİOlde 
Bülbülderc caddffinde 53 ar§ın terbiin
de Hamza Çelebi mektebi hocasına me§ 
rute hane arsasının tamamr. 

Bidayeti 
Nihayeti 

ilan 
ilan 

2-4-930 hafta (4) 

30-4•930 çaı şamba 

Kıymeti muharnınenesi 

M. 279 

M. 317 

Lira kuruş Dosya No. 
700 Edirnekapıda Hacımuhiddin mahallesinde 

Sulu kule caddesinde 14-16 cedit ve 16 atik 
No. harap tahtında ahın müştemil -iki oda
dan ibaret kagic hanemn tamamı. 

KOSTÜMLER 16 l/i liradan itibaren 

ÇOCUKgttKOSTUMLERf 6ves::.n idbaron 

her renkıı eınpermeablliae 

"MANOLEBERG,,pardesüleri 24 111ı~:~~ 
en son modaya g<ire hanımları. n>al;ısus f!.ııtazi kumıfilrdan ve 

T.r,ençlot .~•n MANTOLARJN en münıalılp ~itlorı 

. ı,ui 1 A.1'TA BUYUK TESHİLAT • 
o.o~•~ .. ~·~•~*•~•••"••••••••••••••,•••••• --BAl(TERIYOLOK _,.,. vemck oJa lakımı, defa som cevız- Mtlzayede · iln satış 

Dr. IHSAN SAM! den mAruul 3 kapulıı aynalı dolabı Nisanın ll5 inci Cuma ıünll ~·-

ak l 1 b mUkeınmel yatak oda takımı, meşhur bıh saat 10 dı Pangalııda Altunbak-
B teri yo oj i a orntu \'arı :vleypl re şürekAsı fabrikası mamu· kıl tramvay lstaıypnundı lcıdlye 
Umum kan ıa : li ı atı, Frengi ncık· lAtıdan masif mavun mükemmel &okağı ağzmda Bıyıklıxaa aparumınının 
tal nuuından { \'aserman team1ilü) 
k 1 f ameriken vazıhıne, del~ masif m&· 2 nuııı.aralı dairesin bulunan eşyı-an lı:llreyvat sayı ması, ti o ,-e ısıt· , 
mı hastalıkları teıhi•', idrar, bal- vundau mamul i\lı!ypl fabrika5ı ma- lar milzaycdı: surcılylo Htılacakıır. 
gam, cerahac, kazurat ve su talı· ıı ulAıı nefis kOtüpane ve etajer, Onbir parçad•n mürekkep mtixeyyen 
lllttı, Ültra mlkroskobi ile frengi (\fore•u) imza!İ bronz bir heykel ile asrt yemek oda takımı, genç kı7. için 
arınması, huıu•i aşıl~r i•tihzırı. gayet güz.l bir adet yeşil meı mer- mükemmel beyaz lake yatık oda 

Divanyolunda Sultan Mahmu:J takımı. hakiki marokenden mamul den mamul kolon, l'ilemenkli hir 
türbesi No. 119 Tlelon Is. 98! artist tarafından imal olunmuş ya~lı kanape takımı mı örtü. Avrupa mı-

! " mu!Aıı hakiki Amerikan yazıh~ne, boya nefis bir tablo, raıı, Porıugez, Müzayede ile satış döner koltuk, lstor'•ı klas.örter ve 

İııtinyc karyesinde Kürkçübaşı mahallesinde 
_ Çayır caddesinde kain ve 200 zira arsa üze

rine mebni tahtın.da 46 ve itttsalinde 50 nu
' maralarla murakkam ilci dükkanı müştemil 

Ni!anın 25 inci cuma günü sabah saat Capon ve sair tabak ve vazolar ha- küıtiphane, •ynalı ve aynasız dolap-
474 10 da Mırı,• J. COJ.QMBOya ait ve kıkl (albatrı ) dan mamul elektirik !ar, cevizden mamul büfe ve masa, 

Beyollundı 'rilnel bııında Tünel lamba, güzel bir çini soba, İngiliz buz dolabı, mi1kemmel bir çini ban-

--?- ve dcr11hane 1 oda w hela ve küçük bahçeyi 
-

1 ili' havi 48 nwnaralı ah~ap mektebin tarnamr. 
484l Beroğlunda Amerika sefareti ve Kohot o

teli arkasında 14 harita numaralı ve 538 zira 
miktarındaki arsanın tamamı. 

l;Urun 8 numaralı dairesinde mevcut halansuarı, beyaz maden ıampanya yo, kal orifer soba, perdeler, çini -
(Rllffl mağızuının ittisalindeki kapu) kovası ve sair eşyayj beytiye. Saruh, sobalar, olektrik bronz aviY.e, tabak 
o9'fls Cf]'ııfı..r müzayede suretiyle sı- MushbaL şiraL. Buhara ı•c sair ha- ve kadeh takımları, hayli karyolalar 
ıılacıJı.!ır. Heori il uslublnde ve oy· lıları pey sürenlerden ı•>O de 25 gaz ocağı ve furunu ve sair eşya! 

14 malı soııı cevizden mlmul müzeyen teminat alınır. beytiye. Anadolu ve Acem halıları 

ve seccadeleri. yeni model nefis bir 

800 Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahallesin- 4475 
odayı havi kagir dükkanın 120-40 hissesi. Alman piyanosu. Pey sürenlerden 

Baladaki eml~ki mahlUle dört hafta müddetle aleni olarak 100 de 2S teminat ılınır. 

584 

de Atpazarı caddesine 63 numaralı kargir 
dükkanın tamamr. 
Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağ~ ma
hallesinde !skele caddesinde 12 numarqlı iki 

ı:ı:ıüz~~edeye · l~onulmuş~ur. ~üzayede.ye iştirak ed~ce~ler .. kryme ~ Pangaltı sinemasında 
. tın yu_zde ye~1 ~uçuk nısbetınde temınat ~!arak dorduncu haf- Bu gece ~-omik -Şevki Bey Otello -

1173 tanın thale gunu saat.14 te kadar Çemberlıtaşta İstanbul Evkaf fıcıa ı · perde !(adın kurnulıtı ko- · 
-ı mütlüriYe-ti binasında mahlu!at kalemine müracaatları. - · medi ı otr<le. · 

- · · .... 1 

PEHŞE~ıIBE 

24 NİSAN 930 

Bil iki kız Amcrllı.ada lutıbap edilmiş iki gllzcldlr. Biri .~,i5S 

P1nama, diferl de Şimali Aıııerlkadan intihap edilmiştir. 

Balmumundan adamlar kimler? 
Bu resmi• Londr&da toplanan bahri lı.onferanıtakl murahhasıst' 

gösterdiğini aöyllyecekalniz? Bvet... Fakat bir farkla... Londrsd'. 
bir aanatkıar konloraastalı:I h•f ıııurahbaeların balmumu•daa h•f 
kollerlni yapmış, bunları bir de maıa batına oturtmuştur. Bu bef 
keller Londrada mDzeye konmuetur. Bu fotoıı;rat balmumand•~ 
yapılmış murahhasları gösteriyor. ../ 

25 ve 30 llraya 
lsmarlıma ko>tii ıler beY"ndirmek tarlllo 

· Emlıidlde K1:1zm_lrcl Ali Riza 
M0ESSE8ATt ·hazır albt,.eler ve pardesUler 
d~I p•'"t uouz fiatl~ elden. çıkanlnıaktadır 

" ......... ~ 
-· .. - - !!!!!!!-....... .,. 

1 .. H~R lERD~ 181 JINIZ 1 
Madam An na Y akov

levva 
Parls soyabatlnden avdetle 

getirdiği en son model şapka· 
lan Beyoğlunda ( Eski Boa• 
marşe Turkua:ı salonunun 
fe•kindekl 292 numerolu apar· 
tımanında her gün tethlr eyle· 

. ·diğİni mullter~m mU?terilerine 
Arz eyler. -

BELSOCUKLUClJ 1 
Frengi ve Ademi lıı;tldar 

Dr. SiTii NECiP 
Beyollu Parmak kıpı tra:•;, 

caddesinde No 1 1 1 ___________ ./ 

.. 
En -•on Amerikan u•" 
IUne tevfikan istıhı'' 
edllmlt bu diş maeıı; 
nunu bir defa tecrllll 

ediniz. Her ye J ' 
bulunur ~ 

ı: ı !1 tm1a~ıill 
/ 

M ' 1 ---::-d~B -h ııeıJıll' es u mu uru ur a 


