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1- Üç devletle ticari llllA!ı
mızın tecdidi 

2- Toplr:apı sarayındaki Ha· 
~ 5 inci sahifede: 
"1111 1- Ekonomi 

Türk kadını 
Türk kadını, cemiyet haya

tın( a çoktanberi hakettiği ~~v
. ıı mertebeyi buluyor, ~ugune 

lar kendısinden eB1rgenen 
annı yemden kazanıyor. 

1 ınlarımızın hak ettikleri 
t kazandıkları hak yal

- f:nai sahaya munhasır de 
. Onla bır va andaş sıfa

. c mi llı h .. kimiye te, erkek
'. ada. hak ve vazıfe sahıbi 

''Yarın,, gazetesini dün de çıkaranlar hakkın
da yeniden tahkik t icra ına aşlanmıştır ... 

de i dt 
11 haysiyetile siyasi hayat-
da soı sahibi oluyorlar. 

ası muhakkak ki, bir 
tnenılekette içtimai hareketle

, u\affak ol na ı · in yalnız 
kuvv ti k eğildir. 

e bırinci 
E er ka-

il zıyet 

·ı~r·nı a a kabi-
tı ıde olmasalardı, bugıin 

ınu bet bir netice karşısında bu 
lUnınamıza imkan olmazdı. 
Şu noktayı da bilhassa unut

ınamalr ki, Türk kadınının bu 

Kanunun mü 
hi afıria 

Me 'ul müdürü mev
kuf o m :ın r e ı 
gazete na ı1 <,: ktı ~. 

Vilayet gazeteyi bu 
şekilde neşredenlerin 

derdestini emretti 

a 

gün ictımai hayatta yerini bul- Fazlı Bey 

ınası, yalnız kanunla":'11ı.zın Milheyyiç neşriyat maddesinden tevkif edilen «Yaı;ın» .gaze-
bir icabı, bir neticesi değıldır. tesi sahibi Arif Oruç B. in verilen emre rağmen mes'ulıyetı tah-

Bize bu zarureti ihzar eden tında «Yarın» gazetesi dün intişar etmiştir. Halbuki Arif Oruç 
Yeni hayattır, yeni hayatın do- B. in tevkif edildiği gece o kendilerine yeni bir mes'ul müdür ta
gUrdugu karışık ve mühim içti- yı'n ve kanuni muamelesi ikmal edildikten sonra gazetenin inti-
nıai meselelerdir. Herhalde bu f • 1 u 

k şar etmesi lüzumu tebliğ edilmişti. Gazetenin mevku mes u m -
günkü hayat şeraiti içinde, a- dürü Arif Oruç B. in mes'uliyeti altında ıu ıekilde intişarı :veri-
dınlarmm yardımlarından, ça- len hu"k"met emrine ademi itaat mahi etinde olduğundan müte-lışrnalanndan mahrum olan içti u 

· casirleri hakkında vilayetten verilen emir üzerine derhal zabıtaca tnai bir hey'et, tam ve kimil bır 
teşekkül ifade etmez. takıbata başlaıunıştır. 

Yeni hayat, TUrk kadınının Polisten yap-
siyasi hayata da karışmasını i- trğnnız tahkika 
tap ettiriyor. Esasen yeni ha- ta göre alaka
Yat, bu zarureti ilham etmesey- darlar bugün Is 
di bile, kadınlan en tabll hakla tiçvap edilerek 
flndan mahrum etmek çok bü- tanzim edilecek 
yük bir mantıksızlık olurdu. evraklan ile bir 

Bir cemiyetin hayatında içti- likte müddei u
mai adalet fikri hAldm olmazsa mumllife tes
o cemiylltin kuvvetinden, kud- lim edilecekler-
retinden daima endiııe edilir. dir 

İki gtln evvel muallim Afet Hanı- ' Müstantik 

1. HaliI B<T mcfendi, Ttlrk ocağında, Türk kadın
lığının intihap hakkına, ıiyaat hayata 
kanşnıalan IUzumuna dair bir konfe

Vali vekilinin beyanatı 
rans vennitti. Afet Henımefoııdi bu Bu hlllU8tll. Vali V.eldli Fıurb 
hitabesinde yUbek bir cllrllt " llWl Bey, dtln bir muharrli.imise fil 
tık kuvntile çok -.ıı noktalarıı te- beyanatta bulunmuştur. 
nıaa etınİ§ vusuh ve kat'iyet ifade e-
den bütlla' tıöılerlnl, yeni bayatın ka- "- Mes'ul mildür mevkuf i
DUnlanna muasır ilim ve nazariyele- ken gazetenin neşredilip edilme 
re, en n!ıı'ayet medeni dünyada yqı- mesi hakkında kanunda bir sa
fan misallere istinat ettirmif Te ne~ 
tedc verdiği büküm ile kadınların 11: rahat yoktur. Fakat tevkifane
Yasi haklarını vermek lstemlyen ıen de olan bir adam gazetesini mü 
lıki lıleri k6hne kanaat ve zihniyet- rakabe edemez ve onun münde-
I ri mahk!\m ve ma~l!\p etmişti. ricatmdan mes'ul tutulamryaca-

hususunda polisin nazarıdikkati 
celbedilmiştlr". 

Müddeiumuminin beyanab 
Müddeiumumr Kenan B. de

lmiştir ki: 

1 "- Böyle bir tevkiften habe
. rim yoktur. Vilayet belki idari 
bir tahkikattan sonra meseleyi 
bize hav~le edecektir". 

Arif Oruc B. hakkındaki i
kinci müstruitik İsmail Hakkı 
Bey tarafmdan idare edilen tah 
Jdkata dttn de devam edilmittir. 

Müstantiklik cürme esas o
lan gazete nüshalarının tetkiki 
ile meşgul olmuştur. Arif Oruç 
B. hakkında henilz B. M. Mec
lisinin manevi şahsiyetini tah
kir davası acılmadığı gibi kendi 
si tarafından da tahliyesi icin 
kanuni hic hir milracaat ta vaki 
olmamıştır. Af t Hanım diyordu kı: . ğma nazaran mevkuf mlidüriin 

Kaclm,, ıntlhap etmek hakkını ih- mes'uliyeti altında gazete cıka- Polis müdüru·· raz etmelidir: 
Çıinkil, Demokrasinin mantığı bu- nlamaz. Şerif Bey dün Anka-

rıu icap ettirir; •· G · dd" h kk d b" Çünkü, kadının müdafaa edec:egı azeterun se ı a ı? a ~r raya gitti 
Dıtnfaatler nrdır; ifa ed karar yoktur. Bana da boy le hır 

Çiinkü, kadının cemiyete "" tebligat vaki olmamıştır. Polis müdürii Şerif Bey dün 
teği vazifeler yardır ı .. . . • Ank h k 

Çünkü kadının ili~ haklarını Huk6met tembıhatı hılafına ansızın araya are et et-
latbik eu'.aeaı, kendial ~dalı~. mes'ul müdürsilz gazeteyi çıka- miştir. Şerif Beyin ani hareketi
I>emokraal prenııipi 9unlan ıcap ettı- ranlann evrakı ile beraber müd nin bir davet ilzerine vaki oldu-
rirA; klı h f t~iyetini dei umumiliğe tevdi edilmesi ğu tahmin edilmektedir. 

baflllda er er, . . ~~~~~~~~~------~~~~~~~~-Dııılıafua ve temin ed k ıçın, 

bir aiyaat iktidarla mtıcebhez olmah- Ih t t • J • A k 
dırMuallim Hanım, bu noktada bira& raca acır erı n araya 
durduktan eonra keakin ve asabi bir b • h ' t - d • ) 
İfade ile ıu Mlslerl ilive etti: 1 r ey e go n erıyo r ar. 

"Efendiler ı Kadın insandır ve aklı 
baund.dır ı.. • 
Afd-Hanımm beya,nııtında hor teY 

~~e llim ve -ntrk kuvveti Tacirlerin hükumetten istediği pnm 
-: ':!!:ı'l:.:,.=::: Ö: itası ve mahreç teminidir 
içindir iri, abller ve dell1erden bllflaı, b" lh 
blitün vatandatJar, intllıııp ~ memleketlere ve ı assa son 
nıaliktir. Milli hikimlyette cineg.t senelerde en ziyade müşteri bul 
farkı gözetilmez. . . duğu Amerika piyasalarına u-

Kadınların intihap etmek ve ınti- cuz olarak arzını temin için 
hap olunmak hakkının kabul ve tas- · k 1-"'f" d "'idi diJii lehine olan hareket çok. kuvv~t- pnm verme .... ı egı r. 
hdir. Kadınlar, bu haklarını, ıııtenıın, Asıl mesele mahreç temin et 
istenmesin behemehal alacaklarddır.. mektir. Tacirlerin başlıca iste-

meclisi 
- .......... __ , -

Yeni azanın intl
habı emre ildi. -

~\eclisin t ki 
me e eler 

Kadınla ın 
kaydi 

Teklif varal 
tetki ı ~ 

Cu 

Başvekalet, b ci lIJ,tima Halk Fırkası oca merkezle-
devresi yaklaşmakta •lan Alı ık ri diınden itibaren fırkaya dahil 
tısat meclisinde kur'ı netıcesın olmak istiyen Hanım! ın mil
de '?~nh8.1 kalan aı:alıklardan racaatlarmı kabule lamı tır. 
tefnki muessesatı t:.tısadiyeye ı 
ait bulunan altı Azal ııı intihap Teklif varakaları Kaza ve vi
edilmesi için Ticaret odasile !ayet idare heyetlerıince tetkik 
borsalara tebligat yaımqtır. Di ve tasvip olunduktan sonra ka-

yıt muamelesi yaprlmağa baş
lanacaktır. 

Cuma günil Hanımlar tarafın 
dan yapılacak olan miting ha
zrrhklan da bitmiştir. Mifnge 
Kadın birligine mensup Hanım 
lann hepsi iştirak edecegi gibi 
hariçten pek çok kadın da işti
rak edecektir. 

Yeni meb'us 

29 ı· cari muvazene 
açığı 100 milyon· ira! 

t on aylar içinde ı z 
eh r ur t 

• 

z 
mu

vazene 
açığını ka
payacak .. 

~~ 

15~.JJ ~$;98~ 
Rüsumat idare i memleketi- ı 207) liralık ihracat pılmrştrr. 

mizin geçen seneye aıt harici ti .. . . . 
caret istatistiklerini bitirmiştir. Bu da gost~rıyor k , vazıyet 
Bu istatistiklere göre, 1929 se- salah kesbetmı br. 
nesi zarfında memleketimize 
(255,988,665) lira kıymetinde 
(955,342,252} kilo eşya girmiş
tir. 

Ayni zamanda miktarı (614, 

Yerli mallara izhar edı en u
mumi alaka ve ragbet bunda en 
kuvvetli amil olmu ve ithalatın 
asgari hadde inmesini temin et 
miştir. 

Bük f• • 611,125) ki!Qya baliğ olan ihra 
reş se ırı namzet Ca.tunrzm kıymeti 155,375,987 Geçen senenin ticaret muva-

lktısat V<kıtı :>Nr &; göıterilmiştir. liradır. zenesi açığı (100,612,978) lira
dır 1 Yani evvelki seneye nispet 

ğer münhal altı azıda hllkOmet Gecen sene ortalarında, fazla le bir misli fazladır. Maamafıh 
tarafından tayin edecektir. ANKARA, 7 A. A. - Mer- ~anmak istiyen bazı tacirlerin bu (100) milyonu mütecaviz a-

Bu azalrklar iııb.ı:.tr bu- hum Avni paııadan inhi!Al e- 1~~yatarz v~. ;:anlrş ~are~etleri çık, vaziyetin yavaş yavaş dü--
. , • yuzUnden goriilmemış hır dere zelmesi ve ihracatın artmasile 

günlerde yapıla~ den Cebelibereket meb ualuiu- ~ bulan itlıalit ICm a•.ı-.1. -......... · etli aıa~-x.. 
· lk fır'--- · ,,._,.. ~y ııurette az .._. Bu suretle (12) eni lzanDi na cümhunyet ha ..... na- tedricen aglmqt;ır_ ve yeni fktuıat programmm tat 

iltihakile tek~~l 'kcck olan ııet divanı tarafından Bükrq Be Bi!ha .. , 1929 senem son ayı bikatr neticeaınde muvazen 
meclis haziran ıptı?~da An- firl Sabri Bey namzet gö•terll- olan k4nunqevelde(14,887,908) huıble gelecefi tahmin edilmek 
karada İktısat vekilı;aldr Be- miştir, liralık ithalata mukabil (29,0151 tedir. 
yin riyasetinde toplaıı.caktır. 

Bu devrede ıgıs v 1929 se
neleri tediye mıvazerfleri tet
kik ve tanzim eö\ecekt-. Bu hu 
susta talimat alıf;. 1t Attaradan 
gelen meclis katDİ umtnisl Nu 
nıllah Esat Beyi bürol!ı bu tet 
kikata esas teşki edecei vesaik 
ve malilmatı topunakt;drr. 

Memleketimin 11.uhtelif 
mrntakalannda ~dan ktrsadi 
tetkiklere ait rapdar da bu dev 
rei içtimaıyede ırüşillecek ve 
tediye muvazeneaçığnıı kapat 
mak için icap edetedbirler tes 
bit edilecektir. 

Başveklletçe tdi edilen zi
rai kredi mevzuun de bu dev
rede tetkiki cihete gidilecek
tir. 

Yunanhlan ce
vabı nden 
geclklor 

Mubadele messi etrafında 
Türk - Yunan masebatmm 
çatallı bir şekil al(ı hakkında 
iki giindenberi balıaberler in
tişar etmekt~ydi. 1 hususta sa 
lahiyetar bir zat ~ şu izahatı 
verdi: 

Bern sefiri gitti 
Bir milddettenberi mezunen 

tehrimizde bulunan Bern sefiri
miz Münür Bey diinkii ekspres 
it. mahaUi memuriyetine hare
ket etmiştir. 

Casuslar .. 
Müddei umumilik 
miltaleasını bildirdi 

Dllnkl/ içti ""1a ııttrak tdttrltrMn bir grap 

Memleketimize seyyah 
celbetmek için ne yapma) 

Şehrimizde toplanacak olan bevnelmilel 
Turing kulüpler kongresi hazırlıkları 

Haziranın ikisinde tehrimiz- ı muaip görülmüş ve 

Unıumt hizmetlerin hüanll lra esın dikleri prim ve mahreçten iba-
de erkclclerin olduğu kadar kadınla- rettir. Bu suretle hem eldeki "- TUrk -Yuııı miıbadele 
l'Jn da menfaatleri vardır. 'Ka~· tiftik, yapağı ve pamuk gibi itilifnamesi trafrla her hangi 

Yukardaklltr: Osman ve Mustafa 
Aşalzdalciler : Zibzof ve Sttkof 

de toplanması mukarrer olan Belediye ve Emanet nezdinde 
Beynelmilel Turing kulüpler tqebbUsatta bulunulmağa 
kongresi için ihzari mahiyette rar verilmiştir. 
faaliyette bulunan İstanbul Tu- Aadan diğer bir zat ~ Dıildafaa edeceği llrtıaadi menfaa ~- stok mallan, hem de bu sene bir tahminde ulunak bugün 

ri vardır. Kadınların, içt~ hey~~ çok bereketli ve bol olacağı an- için kabil değdirÇünkü, Yu-
•ttkilatı hakkında bildıreceklerı. fı: ı ı · "hr nan cevabmm~•r:ıuna talikan kirleri vardır. Kadında adalet hiS11 aşı an yem ı acat mallan ko- .., 
"ardır. Kadm mukteıittir, aulhper- !aylıkla ve diğer rakip memle- bugün teması. ıhayet veril-
~trdir kederden daha ucuz ve emin miştir. Meselen atallı bir IC-
d Doğ~;u haksızlığa, mantıkaıfh~~ olarak ihraç edilebilecektir.,, kil alıp almıN gelecek ce-
~şııı mek şartile, Afet Hanım~ ·~ 1 vahın şekline ~ilbr. Bu ceva-
~n t zini, iddialarını ccrbetmeg: un- vı·ıa"" yetle Ema- hın, yortulanrCf11esine rağ-
ı._n Yoktur. Bu vesile ile şu no taya . men hala gecieıılne mana ve-
~r t etmek istiyoruz : . Nem/izade Mılhal Bey 

l{,,dın hareketi Türk ınkılabını~ . 1 . netin tevhidi remiyorum. Mnafih bugün. 
"~•naipleri nokt~i nazarından yem İhracat tacır en ~eçen sen.e- lerde cevabın ilnıesine inti-
'1;. Şer ifade etmiyor: Çünkü b~yiik den kalan mallan ılır.aç edebıl- zar edilebilir", 
Jlnırk ınkıJabının doğurduğu yenı ~·- mek için mahreç temın etmek Hiç bir memur açıkta Yunan hey'Cden M. Fokas 

Casuslara ait evrak müddei 
umumilikten tahkikatı idare e
den 4 üncü müstantik Salih Be
ye kararnamenin tanzimi için 
iade edilmiştir. Müddei umumi
lik hadise hakkında mütal&ana
mesini yazmıştır. 

Casuslukla maznun İvan Zi
bzof, İvan Setkof, Osman ve 
Mustafa ağırcezada muhakemoe 
edileceklerdir. Casuslar ceza ka 
nununun 134 ve 133 ünçti mad
deleri deliletile muhakemeye e' ~ıı.avat prensiplerinden mul- üzere hük6met nezdinde teşeb- kalmıyacaktır 

llıdır - k arlaıtrr dün komisyonai M. Rivası t.fu ;,,_ . •. "b" · ti- bilsatta bulunrnagı ar • · et etmi..+l 
p .:dl Hanım~n dedıgı ~11:,,~n ile şiardır Bu işleri talcip için Vilayet ile Emanetin tevhidi zıyar .... Bu maddeye göre suç sabit 

..,_n1 ı ının onündc hır k mı · Ankaraya bir u""zerine Vilayet idarei hususiye ....... "" •• ,. """ •• •• olursa failin görecegı·· ceza 5 se-

sevkedileceklerdir. 

"" et adamı müaavi tutulur en, tüccar namına . . E 1 had JA·--- mal"-- ned • lmamak Ü -
n naaı1 hariç bırakabiliriz? .. h et önderilecektir. sı ıle manet memur an arasın ~~ ~ a ~ ~n&~ ~eşagı o . z~e agır 

ka tnalraJeJerimizde bu mevzu il- ey .: d t · lerden biri de- da bazı memurlar·~ açıkta kala gore tevhıt dy.oule biç bir hapıs veya hapıs ve 450 !ıradan 
tclrıu _duracağız. Ala a ar acır ca • ı a i olmu t ,·. memurun a ı k • olmamak ·· vır n"r 

ring kulübü ikinci içtiınamr dUıı celbinin faidelerinden bahıede-
Perapalasta akdetmiştir. Bu rek: demiıtir ki: 
toplanrşa Hakkı Şinasi pqa ri
yaset etmekteydi. İçtimada mu
htelif mesail mevzubahs olmuı, 
bilhassa esbak: şehreıninleıin
den operatör Cemil paşa bazı 
ııikiyetlerde bu~uftUr: 

"- Şehir dahilindeki yollar 
çok bozuktur. Turing kulüp 
murahha~ı. büyük müşkül
leri iktiham etmeden ve büyük 
mahcubiyetleri göze aldırma

dan gezdirmek imkinı yoktur. 
Bilhassa düzeltilmesi büyük zah 
met ve masraflara tevakkuf et
miyen bazı yerler kongre zama
nına kadar ıslah edilebilir". 

"- Turist celbi memleketin 
iktıudiyatı noktasmd biiınd 
plAnda olması lizrmgelen bir iş
tir". 

Bu zat Gümriikl-:rde gösteri 
len bazı müşkülattan bahsetmi, 
ve demiştir ki: 

Bütün bu müşkilatın neticeın 
şu oldu: Seyyah akını mütezayit 
bir nisbet dahilinde azalmakta 
dır. Bu sene İstanbula 4 vapur 
gönderen büyük bir kumpan 
programında şehrimizi 1 

miştir.Diger kwnpaı===~ 
bö.vlo bir temaril 
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,, luhabir mektupları: H AR t Ç TEN A L D 1G1 M 1 Z HA BE R LE R 0::::::----------i"ıl 

'.,,ı·,'~'arapçzlzk memleketi -Fransada veriiierde tenzilat .ı& 
iki numaralı kararname 

.. ~·rrakyainızda şarapçılığın Varı·datın .ft k f 1 ld ğ ikmal edı.ldı· 
~; terakkisine masarı ·en ço az a o u u 

1 ıt\(t;to(iru mühim adımla~··· ileri sürülerek bazı vergiler indirilecek .. 
; ı' 'EKIRDAGl (Milliyet) -i zozıi"" pek lezi_zd~r İs~anb~'. ~o- Franaada Onlara göre 1 Hind/standa 

1 tsrz şarap mütehassısı Müs zozlarına faıktır dıyebılırım. Fazla para Borçlar Gandhı· 
; Bufar» ın Trakya mıntaka Buz kısmı dahi yazın hali faali-

' ı aki teftiş~tı netices~n~_e -~'Ii y~te geçecektir. Yevmi dörtyüz b ah sı• 
; : üzümlerıle Kumbagı uzum kılo buz çıkaracaktır. 

ı ' ı ıi ve Silivri civarındaki Ce-
. , e ve A vaş adası üzümlerini İSTANBUL RADYOSU Milli muhadenet 

• • 
'il l•ı ıir de Uzunköprü civarında Trakya ahalisi İstanbul rad-

. ~ ıf mıtakasında yetişen Pa- yosunun tatili faaliyet etmesin 
ı :/ tarası üzümlerini şarap için den dolayı müştekidirler. Bu 

1 
ı 1, elve_:işli bulduğundan ~u radyo sahipleri soruyorlar: Biz 

ı t'. b~g boz~muna katla~ .1 • - den muntazaman paralar alındı
ed~lmek uzre mer~e~ı vıla- ğı halde İstanbul radyosu ne

le b_ır ş_ar~p kavı tesı~ın~ ka- den işlemiyor? Diyorlar ve çok 
I · ı verılmıştır. Burad~n ıstıhsal rica ediyorlar ki bunun bir çare 

200 milyon fazla 
varidat 

görülüyor ... 
M. W aytr Londraya ıçın 

imza tophyor .. 

. ıaçak şarapların bır kısmını sine bakılsın! 
ı 

1 
stanbula naklederek orada 

ılendirmek usµlile esans kat- NAKLİYAT İŞLERİ İYİ 
!1 an nefis konyaklar istihsal DEGlL 
• t ektir. Trakyada şimendifer güzer

u fabrika sayesinde halk gahında bulunan tücarlar aşağı 
tekir mutavassıtların elin- yukarı bu sene İstanbula 7500 
kurtarılmış olacak ve üzüm vagon yani 75,000,000 mılyo)l 

. • • • '.? 
nıçın gıtmış ... ___ _. __ 

Fransada ikinci Tardieu ka- Londradan yazılıyor: _ Dü-
binesi iktidar mevkiine geldiği yunu umumiye meclisi reisi ve 
zaman vergilerde tenzilat yapı- İngiliz dayinler vekili M. Wyat 
lıp yapılmıyacağı bir mesele teş ın Türkiyeden avdet ederek 
kil ediyordu. İlk Tardieu kabi- Londraya gelmesi münasebetile 
nesi mali mesai! yüzünden dü- mali bir gazete olan "Finacial 
şürülmüştü. Filhakika o zaman Times" bir takın ma!Urrıat veri
kabine~i~ muhalifleri v~rg~Ie:.- yor. Bu maluıııata bakmak ia
de tenzı~at.yapı_lm~_sın_ı ıl~n sur zımgelirse M. Wyatt Londrada 
~ekle hukumetı. ıı:ıuskıl bır mev j Düyunu umun:iye hamili erile fi 
kıe soktukları gıbı bundan son- kir teati edecek ve gerek bunlar 

------
SURATE, 7 A.A.- Gandi

nin diğer oğlu Bhimrad daki gö 
nüllülerin başına geçmek üzre 
oraya gitmiştir. Mezkur gönül
lillerin başında bulunmakta o
lan kardeşi dün Bhimrade gön
derilmiş olan müsellah polisler 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Gandinin taraftarlarına yal 
nız kaçak tuz kullanmak teah
hüdünü mutazammın bir vara
ka imza ettirmek niyetinde bu-
lunduğu zannediliyor. · 

[Hindistanda tuzdan resim 
alınıyor. Gandhi resmin veril
memesi için vatandaşlarına tel-

" 1 bağlarda c;_i!;iimiyecektir. okka hububatı sevkedecekler
ı, '•· en seneki sarap istihsali iki dir. Fakat simendüfer idaresi

, on kilodu~ ki, evelki seneye n_in vago~ları harap ve delik de
ı:., eten ~~ milyon kile fazla- şık oldugun~an hubub~tın çu

' 1 Bundan da anlaşılıyor ki vallarla naklıne mecburıyet var 
· :-! k d b • 1 - b"" ··k b" dır Beher vagona 100 çuval he
ı ·ı ~( ımız a agcı ıga uyu ır -.1 . . 750 000 ı· es uyanmış ve bağların ıslah sabı e ?50~ vagon ıçın • 

' t k · · b ı B çuvala ıhtıyaç vardır. Beher çu-
. ' ,ı t,

1
e bsırınbe aş anıı:ıhıştır. u- val altmış kuruş olduğuna göre 

. ı a era er şarap ı racatunız 1 ll 45 000 ı·ra ver 
d B d b b

. ya nız çuva ara , ı -
· , gun ur. unun a se e ı şa- k 1• d B 11 r n nıs 

ra vergilerde tenzilat yapılma
dıkça her hanği bir hükumetin 
kalamıyacağı söyleniyordu. Bu 
na sebep olarak varidatın mas
ta ftan çok olduğu, onun için faz 
la kalan parayı devletin mükel
leflerden almakta devam edemi 
yeceği noktai nazarıdır. Yeni 
hazırlanan 930-31 bütçesinde 
varidat: 50,409,229,780 frank-
tır. ! 

., kinat yapıyor. Mill1 kongrenin 
kararına göre "siliihsız mukave 
met" hareketi tuz resminin da
ha sonra da diğer vergilerin ve
rilmemesi vardır. 

,_ · ı f • b" me azım ır. u çuva a ı 
" ı anınızın ennı ır surette f · kt !anıp ha ·• 1 d"I .. d. İ .. ı esnayı sev e parca -

' il ~ 1 ~dı e~embesı ı "hı. ~te ml\S- rap olduğundan 225,ÖOO lira ha-
.ı .atı aresı u cı etı nazarı , aya gitmiş olacak ve bu yüz-

:. 1 k?te alark_ ar~p~anrmzın ne den beher kıyye zahire ye on pa 
ı , , bır halde ımal. ıe revacının ra bir zam yapılmış bulunacak-

1·1 ' 'hini için burada müstacelen tır. Eğer ki vagonlar munta
. ı'. ·, kav tesis eylemektedir. Fa- zam olsa ve zahireler de dökme 
. ıt şurası da şayanı temennidir olarak sevkolunsa çuvala lüzum 
· ,· ı köylülerimizi sukutu ha- kalmıyacak ve beyhude bir mas 
r , ile uğratmamak için inhisar raf yapılmıyacaktır. 
.ı 1ıresi üziimleri ucuz fiatle al-

l ljk teşebbüsünde bulunmasın. Sirkeci istasiyonunda rıhtım 
flihrada şimdilik şarap amileri ve doğru bir kantar bulunmama 

· · lantor yahudilerdir, en büyük sı yüzünden de bir okka zahire 
stalar da Mireftededir! ye hammaliye ve saire masrafı 

ı ı · olarak bir on para daha binmek 
ı AKI İMALATHANELER! tedir. 
' 1 ' Zahireler İstanbul borsasın

' , T~akya m_ıtakasında altı rakı da Sirkeci teslimi satılıyorsa da 
, 1 alathanesı vardır. Bunlardan t" r'resm"ıuede dcgir-.. Ed" d d". . sure ı gay ı , 

; , ~ •sı ' ıme e ~gerlerı de. Ke- men teslimidir! Çünkü Sirkeci 
,1 ,, n~a, ~ırklarelınde, Çorluda, istasiyonunda Haydarpaşada ol 
ı{ ':kirdagındadır. Bunların hep- d - "b" htım ve kantar bu-

ı d kil . k. .. k 1 k 1 ugu gı ı rı . 
l , e osu ı _ı yuz uruş u ra- lunmadığı için değirmen sahıp 
ı i ı çekmektedırler. l leri zahireyi değirmenl~~inde 
., ı BİR Şİ · teslim aldıklarından bu y~zde~ 
~· 'ı KA YET de hammaliye ve mavuna ucretı 

ı incir somasından yapılarak olarak okka b~şına on para ~a
losu 160 kuruşa satılan ve İs- ha binmektedır! V~kıa _degır
buldaki hususi fabrikalarda menci de bu malı Sırkecıde te-

1 ıal edilen rakılar buralara çok sellüm etse yine bu mav~~ mas 

Buna mukabil msaraf şudur: 
50,220,990, 116 kranktır. Büyük 
rakamdan küçük rakamı çıkarın 
ca tam 208,239,664 frank fazla 
varidat olduğu görülüyor. 200 
milyondan fazla varidatı görün 
ce vecgilercle tenziJat yapılma
sındaki ısrar arttıkca artmıştır. 
Maamafih zannedilmesin ki, hü 
kumetin yapılacak bir takım iş
leri vardır ki, bunlar için para 
Hlzım olacaktır. Onun için 930 -
931 senesi bütçesinde görülen 
bu fazla miktarın pek zahiri bir 
rakamdan ibaret oldluğu id
dia edilmektedir. Hatta daha in 
ce hesap edenlerin söylediğine 

göre bütçede fazla değil, 'l~ık 
vardır! .. 

Ne olursa olsun görülüyor 
ki, şimdiki ikinci Tardieu hüku 
meti vergilerin tenziline doğru 
gitınek kararını vermistir. Bu-

M. Waıtt 

la ve gerek İngilere Hariciye 
N ezaretile Tür~yenin mali va 
ziyeti hakkında;emas edecek
tir. Bu İngiliz ~azetesine göre 
M. Wyatt bir ,;tikraz ile Tür
kiyenin müşkilttan sıyrılabile
ceğine kani bıunmaktadır. 

•••••• 
Almanııda 

Fransı:ıar galip!. 

BERLİN7 A.A. - Fransız 
takımı ile Anan takımı arasın
da yapılan ıgbi maÇında Fran
sızlar sıfıracarşı 31 sayı ile ga
lip gelmiskdir. 

Jnglltrrede 

Bahri koıferans 

.·' .ktarda geldiğinden dolayı r~fı olacaktır ~ma degırm~n 
1 •akya amilleri mutazarrır ol- cıler beş p~a ıle sevkeyl~~ege 

. ~ iktadırlar. Çünkü bu, İstan- muktedirdırl~r. İşt~. bu .yuzden 
\' ·1 1 fabrikalarına imtıiyaz şek- bir okka zahır~de fuzulı _ol~rak 
'iı<·' ~ ıde verilmiş bir nevi inhisar 25 para fazla bır masraf ıhtıy3:r 
> · ! ıp taşralarda buna müsaade olunıı:ıaktadır. Trakyadan şı: 
ı - ilmiyormus ı Bu nevi rakılar mendıferle sevkol~nacak asgarı 
. l :araya mah~us imiş ve kadeh- 75 mily~n zahirenın beher ok-
1 ı. satılan yerlerde sarfolunacak kasına bınecek olan_ bu 25 ~ara-

LONDRA. 7. ,A-Ameri 
kan murahhaslardan M. Gib
son telsiz vasıtas~ Amerikaya 
neşredilmis olan r nu~kunda 

J 3 devlet a;asındair itilaf hu
. sulü imkanından ı 5 devletin 
arasında bir itilaf~sulü hakkın 
daki ümidinden lısetmiştir. 

, 1 tş!Öyle amma, meyhaneci ille dan d~layı 4~9750 lır~ y_am ya
dehi iki yüz kuruşluktan geti rım m_ıly~n !ıra fuzulı bır mas
> 15 kuruş aldığı halde diğer raf edılmış olacaktır. 

dehleri 160 lıktan getirerek TÜCCARLARIN DERDİ 
ııe ayni fiatı alıyor! Ve kafayı 
tan müşteri bunun farkına va- Şark şimendifer kumpanyası 
mıyor! Bu işte kar eden mey- eğer ki muntazam vagonlar ıh
.necilerdir. Müşterilerle iyi ra zarına ve zahirenin döküm ha
amilleri zarardadırlar! Zira: linde sevk ve Sirkecide ihtiyaca 

lı 111 i bra~ı s~rfol~~amıyor, muttla- kafi rıhtım inşasına ve orada 
u ıncır ra ı a_rı _yutturu u- doğru bir kantar bulundurması-

ırl Şu halde bu ımtıyazı İstan . · ·b· 
f b 'k ı d k ld 1 na ve Haydarpaşa ıskelesı gı ı a rı a arın an a ırma ı . 

ya!ıut tasradaki fabrikalara tertibat .almağa ?;mmet etmış 
müsaade etmelidir, işte inhi- olsa balada fuzulı olarak sarfo

r idaresinin şiddetle nazarı lunduğunu arzeylediğim yarım 
~katini celbe liayan mühim milyon lira halkın cebinde ka
f nokta'··· Iacak ve İstanbul ahalisi de 30 

para noksanına ekmek yiyecek
tir! 

GAZOZ VE BUZ 

J Teki.ı.ağında gazoz ve buz 
~rikalan tesis edilmiştir. Ga-
19••••••••••~~••••••••••••••••••••••••• 

.yetine havale edildi. 
l 

l Bilanço, hesap raporlarının 
kik ve kabulünden -sonra iç

.maa nihayet verildi. 

Beynelmilel kongre 2 hazi
nda toplanacaktır. Bu içtimaa 
/ memleketi temsil eden 52 
a i tirak edecektir. İlk ictima 
arülfünun salonunda ol;cak, 
ıütaakip toplanışlar Galatasa-

da yapılacaktır. İçtimalar 5 
in d .. vanı erlece1'tir 

Binaenaleyh kumpanyanın bu 
tertibatı alması kendi menafii 
iktizasındandır. Çünkü sahille
re mücavir zahire tüccarları 

kumapanyanın bu ihmalinden 
dolayı mallarını kayıklarla İs
tanbula daha ucuz olarak sev
ketmektedirler. 

İktısat vekaletimizin bu mü
him meseleyi tüccarın lehine 
halleylemek lütfünde bulunma
sına burada şiddetle intizar o
lunmaktadır 

R.K 

.111. Tardiı'u 

na itiraz edecekler çoktur. La· 
kin bir kere bütçede varidat faz 
!alığı sözleri çıktıktan sonra za 
ten ötedenberi itirazları mucip 
ı;,lan bir takım vergilerin üzerin 
de tenziJat yapmamak imkan
sız görülüyordu. Vergi tarhct
mek zor olduğu gibi konmuş 
bir vergiyi kaldırmak veyahut 
indirmek <le kolay değildir. 
Tardieu hükumeti işte şimdi bu 
işe girişmiş oluyor. 

PARİS, 6 A.A. - M. Taı·di
eu ile maliye, bütçe iktısadiyat 
nazırlarıFransız Bankası umum 
müdürü ve Maliye nezareti er
kanından bazıları vergilerde ya
pılacak tenzilat projesinin ana 
hatlarını kararlaştırmışlardır. 

Vergilerde yapılacak bu ten 
zilat ı 5 milyar frangı bulacak
tır. Hükumet, irat vergisini, fe 
rağ ve intikal harçlarını ve bor
sa muamelatında alınan vergiyi 
indirmek niyetindedir. • 

Almanya ve alacakhları 
PARİS, 7 A.A. -Maliye Na 

zırı M. Reynaud beynelmilel te 
diyat Bankasının teşkili ve Y o
ung planının tatbiki hakkında 
Matin muhabirlerinden birine 
bazı izahat vermiştir. M. Rey
naud, bu bankanın piyasaya çı
karılacak eshamın getireceği fai 

PARİS, 7 A.A- M. Briand 
yarın Londraya •lecektir. 

RlllffH 'llllfflllHlllDllU ıı ımıınuUııınıı""ııınm111111nııı 

zi ve bunların ih~ fiatini tayin 
edeceğini, yapılak muamele
nin 300 milyon ılarbk esham 
üzer"(ıde icra edl:.eğini, bu pa
ranın 100 mi!y(jlk bir kısmı
nın Almanyaya e geri kalan 
200 milyonluk !<Um da Alma
nyanın alacaklılma tahsis o
lunacağını kaydınişfr. 

M. Reynaud,içbi· kayit ve 
sarta tabi olmıyl 1ıks; tlerin 
tediyesi hususunı Amanya ta 
rafından verilen nanın kuvve 
tinden 5üphe e\lG'liyeceğini, 
çünkü bu imzanı Jmanyanın 
mali itibarı demkılduğunu i-
13.ve ettikten sona bütün bu 
paraların Fransıı lrçlarını tes
viye etmek üzre t sandığına 
yatırılacağını bel ederek söz
lerine nihayet "llCliştir. 

Tevkif eenler 

PARİS, 6 A.- Komünist 
oldukları zanne•n 10 kadar 
İtalyan faşistli~ mütemayil 
bir yardım cerrtine mensup 
bir kaç İtalyanıcavücatta bu 
lunmuşlardır. 3-i usturpa ve 
kurşun ile yarruıış hastane
ye kaldrrılmıştırunlardan baş 
ka iki de hafif llı vardır. 

Gandhi için ne yapılacak? .. 

Milli reisin faaliyet sahası git 
gide genişlerken İngiliz hüku
metinin kendisini tevkif edip et 
miyeceği merak edilen bir me
seledir. Maamafih öyle anlasılı 
yor ki, İngilizler milli reisi tev
kif etmekten son dakikaya ka
dar cekineceklerd!r. Cünkü İn
gilizler Gandhi mesel~sinde iki 
vaziyet kar~rsında kalıyorlar: 
eğer kendisini tevkif ederlerse 
milli reisin nüfuzu, ileri sürdü
ğü dava daha ziyade kuvvetlcne 
cektir. Eğer kendisini faaliyetin 
de serbest hırakırlarsa tuz res
mi verilmemesi, hatt:ı. daha ileri 
gidilerek vergilerin ele verilme
sinden imtina edilmesi maddi, 
fakat nispeten daha az zararı 
mucip olacaktır. Dendiğine gö
re İngilizler Gandhi yi istediği 
gibi çalışmakta serbest bıraka
caklardır. Milli reis geçen ayın 
12 isinde Haydarabattan çıkmıs 
propaganda seyahatına başla
mıştı. O zamandanberi faaliye
tine devam ediyor.] 

lrakltt 

-lngiltere ile 
müzakere 

Bağdattan yazılıyor: - Baş
vekil Nuri Sait pasa ahiren va
ki olan beyana
tında demiştir. 
ki: 
--İngilterenin 
İrak mümessi
li Sir Francis 
Humphrys 1rak 
- İngiltere mua
hedesinin akti 
için müzakere
ye girişilmiştiı 
Bu muahede i. 
rak Cemiyet 
Akvama girdik
ten sonra İngil-
tereye karşı ola- Sir Francis 

cak vaziyeti tes- Humphrys 

bit edecektir. İmza edildikten 
sonra muahedenin Arapça ve 
İngilizçe metni neşredilecektir. 

• 

Jsveçte 
Çağrılmış, gitmiyor! 

STOCKHOLM,7A. A.
Sovyet sefareti . müsteşarı M. 
Dimitrievesky, hükumetinin 
kendisinin avdeti için vermiş ol 
duğu emre cevap vermekten is
tinkaf etmiştir. 

Japonyada kaza 

TOKYO, 7 A.A. - Bir şı
mendifer kazası neticesinde 17 
kişi telef ve 7 kişi ağır surette 
mecruh olmuştur. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - İki numaralı kararnamenin tel 
kikatı ikmal edildi. Çarşamba günü heyeti vekilede müzakere e 
dilmek üzre kararname projesi maliye vekiline verilmiştir. Karat 
namede bir çok maddeler tahfif edildiği gibi tahvilat alım ve sa· 
tım şartlan da tadil edilmiştir. 

Başvekil Izmir heyetini 
kabul ettiler 

ANKARA, 7 (Telefonla) - İzmir heyeti başvekil İsmet pa· 
şa tarafından kabul edildi. 

Gazete, risale ve kitap satı
şının teshili için 

AN~ARA, 7 (Telefonla) - Haşet kütüpanesi umum müdü
rü ile Maarif vekaleti arasında Türkiyenin her tarafında gazete, 
risale, kitap satışını teshil edecek bir anlaşma hasıl olmuştur. 
Haşet, bu işlerle meşğul olacak bir şirket teşkil edecektir. Şirke
tin şübe ve acentaları bulunacak, bütün memurları Türk olacak, 
lüzum göreceği ecnebi memurları maarif vekaletinin muvafaka
tile tayin edecektir. 

Maarif vekaleti şirketin işini teshil için bir seneye mahsus 
olmak üzre nakti yardunda bulunacaktır. 

Büyük Millet Meclisinde 

. ANKAR~, 7 A.A. - Büyük Millet Meclisinin bug{lnkü iç· 
tımaında Malıye Vekilinin talebi üzerine Meclise verilmiş olan 
mülki ve askeri tekaüt kanununun vekaletlere mütenazır encü
menlerden intihap edilecek ikişer azadan mürekkep muhtelit bir 
encümen tarafından tetkiki ve müteakıben bütçe encümenine tev 
dii kabul edilmiştir. 

İstiklal harbi maHHlerinden on beşinci deftere dahillO zabit 
ve 65 nefere verilecek nakdi mükafat karşılığı olarak on bir bin 
yedi yüz liranın sarfı hakkındaki kanun 13.yihası müzakere ve ka
bul edilmiştir. Müteakıben Amerika ile aktedilen ticaret ve sey· 
risefain mukavelenamesinin müstacelen tasdiki hakkında Harici
ye Vekilinin talebi tasvip edilmiş ancak kanuntap'ı ve tevzi edil 
memiş bulunması itibarile müzakeresi cumartesi gününe talik 

edilmiştir. 

Izmirde hanımların 
, 

flakaya müracaati 
İZMİR, 7 A.A. - Cümhuriyet Halk Fırkasına şehrimiz Ha

nımlarından bir çokları müracaat ederek fırkaya aza kayit edilme 
!erini rica etmişlerdir. Merkezden alınacak talimata nazaran ka
yitleri icra olunacaktır. İlk müracaat eden Hanım Bina! Nevzat 
Hanımdır. 

Nurullah Esat B. 
geldi -

2 numaralı karar
namede ne var? 

HükUrrıetle son kambiyo va
ziyeti hakkında temas eden Nu
rullah Esat B 
dün şehrimize 
avdet etmiştir 
N urullıı.h Esat 
Bey, dün riya 
seti al tında top 
!anan Banka
lar konsorsiyom 
icra komitesi 
içtimaını mütea
kip bir muharri 
rimize demiştir Nurud•h "·"' .o, 

ki: 
- Maliye Vekili Beye vazı

yeti izah etmek ve yeni talimat 
almak için Ankaraya gitmiştim. 
(2) numaralı kararname hazır
lanmış ve Maliye Vekili Beyin 
tasvibine arzedilmiştir. Bu ka
rarname çarşamba günkü heyeti 
vekile içtimaında tetkik edile
cektir . 

,Hükumetçe kambiyo işlerine 
dair ittihaz edilen tedbirler ga
yeye tamamen uygundur. 

Vazıyet tam bir salah manza 
rası göstermektedir. Bunun için 
dirki, Maliye Vekaleti, ihzar e
dilen bu (2) numaralı karama-

Avusturgada 
Başvekilin şeyahatl 

VİYANA, 7 A.A. - Baııve· 
kil M. Schober Paris seyahati
nin tarihini 28 Nisan olarak tes~ 
bit etmiştir. 

ispanyada 

Eski Başvekil hasta 

PARİS, 7 A.A. - Gazeteler 
Saint - Sebastienden aldrğı bir 
habere göre dün Paristen Saint 
- Sebastiene dönmüş olan M. 
Sanches de Guerra ağır surette 
hastalanmıştır. 

Parası için 

AMASYA, 7. A.A. - Amas 
yaya tabi Varay nahiyesinde 
zengin bir köylü parasına tam'· 
an katedilmiştir. Refikası ile oğ 
lu ağır surette yaralanmıştır. 
Caniler takip olunmaktadır. 

Habeşistanda İsyan 

ADİS-ABBEBA, 7 A. A. _.. 
İmperatoriçenin vefatı dolayısi· 
le isyana kıyam etmiş olan RaS 
Jauxa askerler tarafından ten· 
kil edilmiş ve öldürülmüştür. 

metle şimdi mer'i bazı tedbirle
rin Revizionunu muvafık bul· 
muştur. Kararname bazı tedbir· 
!erin tahfifini istihdaf etmekte· 
dir. Borsa şimdiki genişliğini de 
vamlı surette muhafaza edece~· 
tir" 
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Henüz bizimle ticaret muahedelerini ·tecdit etmemiş devlet 
l_erle bir hazirana kadar yeni mukaveleler aktine çalışılacaktı 

Muhtelit 
mahkemeler 

i t Gümrükte 
:'* sahtekarlık 

& Men~e hanesi . 1 
tahrif edildi. ... 

J 

• ~/ Dört sandık mal 
musadere edildi. 

Vapurlar 
meselesi 

4 milyon sermayeli 
şirket yapılıyor 

Şevket B. in yeni 
beyanatı 

---

Hükumet aleyhine 
açılan davalar 

Türk - .talyan mah-
kemesinde görüldü 

--
RUsilmat müfettişleri mühim Milli vapurcular birliğinin te Mtihtelit Türk •t < ı nah-

bir gümrük sahtek§.rlığıru me- şebbüsü ile, bütün vapur kum- kemesinde La ı'.fic . ' " i şir

[ ti r . ı ar ı ' uuh~delerı aktlııe mmıur 

e ıı _,ey Mustafa Şerif Beg 

evletle tıcari 
terridi edildi 

' xdana çıkarnıı~lardır. Aldığımız panyaları buhranı izale için bir ketin;n hüKUl'.'1 tr iz aleyhine 
malfunata göre, Rıh um şirketi- anonim şirket haLnde birleşe- Balkan harlıhden ev el Selanik 

1 

ne ait "un ambarı" nanıile ma- ceklerdi. janc ırma lev zrm na verd; gi şa 
ruf antrepoda mevcut 4 sandık Bu meseleyi intaç için Per- yak ve battaniye bedeli olan 
yün mensucatın gümrük mua- ııembe günü Bırlik merkezinde 102,313 liretin tediyesi hakkın
mclesi bittikten sonr.a şehire çı- umumt bir içtima aktedilecek- da açtığı davaya dün bakılmış- Bugün haıka aç a, lzorerr 
karılmakta iken gUmrilk müfet tir. tır. Türk ajanı evvelce bu para 
tişleri tarafından ikinci defa mu Birlik reisi Şevket Bey, bu hul nm 460,410 kuruş olarak tesbit 
ayene edilmek üzre çevrilmiştir. susta dün yapılan hazırlıklar edildiğini binaenaleyh şirketin 
Yapılan muayene neticesinde eş hakkında bir muharririmize de- İtalyan parası istemekte hakkı 
ya beyannameye muvafık görill miştir ki: olamıyacağını söylemiş, İ.§ kara 

·rıde r hm.dl ' n Y. 

a 
Bu mG vakkat itilafların müddeti bir 

hazirana kadar mer'i olacaktır 

mlişsede beyannamenin menşe - Şirket teşkiline ait cenı- ra kalmıştır. 
hanesinde bir tahrif nazarı dık- yan kuvvetlidir. Bütlin vapurcu Manifatura Di Rivarola şirke 
kati lb 

· ti İ d" ların iştiraki temin olunursa şir tinin hükumetimiz aleyhine 
ce etmış r. cra e ılen tet . . ··1 H · · · 

kikat, bu emtianın tenzilatlı ah- ket~:ı sermayesi 4 milyon ~ıra;ı:a mu ga a.rbıye nezaren,;ne ven-
di tarifeden istifade etmiyen Le balıg ola~a~tır. Maamafıh ~r 1 len 2?0 bın ~etre. h_akı kumaş 
hlstan malı olduğu h ld rf kısmırun ıtiraz da bu teşekkü- bedelı olarak ıstedıği 4,433 al-

ahd! rlf 
1 ~ e SI le marui. değildir. Bu teşekküle' tın liradan dolayı açılan davada 

araqın haremkı 
ugün halka açılıyon 

Harenı dairesini gezen mu 
harririmiz neler gördü? 

Fakat yeni ticaret müzakeratı o zamana 
kadar bitmezse itilaflar temdit edilecek 

ta 'J ,1 milstefıt olmak k ·ı · bi k d Türk · h d 'b' i · "L h' ,, im . arar ven dıkteıı sonra r o- a a1anı mua e e mucı ın 
5ın e ıstan kel esı ecza misyon yapılarak şirketin ni- ce bu paranın kaat olarak veril .. ıle kald_ınlarak yerine Çekoslo- zamnamesi ihzar olunacaktır., mesi icap ettiğini söyledi. Bu . Bugun Topkapı_ _;;arayınm, 1 

İran, Macaristan ve Almanya hükfunetlerile akt edilen mu- va_k kelımeel yazıldığını göster- İşe yaramıyan küçlik vapurlar da karara kaldı. i bır çok kanlı ve tanhı. va~alara 
1 

·akkat ticaret itilatnameleri müddeti hitam bulmuştu. mıştir. şirketin teşekkülünden sonra Manifaturacı Tessile Rossi
1 
sahne olan H~rem d81:resı hal·ı' 

Hukfımetiıniz M•llet Meclisinden aldıgı salahiyete istinaden 1500 lira kıymetinde olan bu kadro haricine çıkarılacaktır. şirketinin vaktile Selanik Jan- ka açtlıyor:!Dundbu münasebet-eşya ile alakadar ti.caretanenin . darına deposuna verdiği çanta- le,. gıu;etecı e~, avet olunar~ 
Ju devletlerle haziran ıptidasma kadar muteber olmak_ u~re ~ir~r gümrük muamelesini tak! e- Rusların bizden vapur kırala- !arın bedeli olan 99 222 altın ku daınıyı kam.ilen gezmı:;lerdir. 
ınouus vivandı yapmış ve bunları gümrük idarelerıne bıldınnıştır. den Ahmet Miİrteza Efendf ke- ~alarma gelince, >;eçen seneye 1 ruş hakkındaki dav~da da o-ene Tari'ıin kaydettiğine göre, Fa-

Tenzilatlı tarifeden ınütekabilen istifadeyi temin eden ı yfiyeti itirafa mecbur olmuştur. nısbetle azalmış~r, . \ b~ ~aranın kii~t olarak verilme- ti~. Mehmet, 1stanbulun fe~~ini ! 
u nuvakkat itilaflar müddeti bitinçeye kadıtr mezkO.r hlikO.met-ı Mezk<lr e•wa musadere olunmuş Vapurcula~ bırleşmesıle hal sı !uzumu ınudafaa olunınuş, ı muteakıp, elyevm D~rülf~u- ! 
r icaret nıt ah~rleled aktedilecektir. ve mes~lede methaldar olanlar kın zara~a ~ır vaziyet ?~ya- bu da karara kalmıştır. nuı;,bulu~clui[u yere Eski~a~ j' 

.. 1 hakkrnda tahkikata tevessül e- caktır. Çunku tarifelerı hüku- ray namıle maruf sarayı, Çıru-
. Bu muddet zarfında kendilerile yeni ticaret muahedeleri ak- dilmiştir. met yapacaktır. Şimdi işsiz du- irtişa layihası li kö kü, ve daha sonra Babı 

1 

el fse. aredatları azami tarifeye tabi tutulacaktrr. Ma-
1 

Malın sahibi olan ticaretarle · ran 15 vapur ve (300) işçi bu , hümavunu, Topkapı sarayının 
a~a 1 a;:• '- k dar ticaret. muahedesi müzakeratı neticelen-! Ahmet Mürte 7a Efendinin vazı~ 1 birle9.ne meselesi halledildik- İ 'şası ve suiistimali görü- kara surlarını yaptTnn tı 

11> en hu ~ T I~ le y e·ıırien tıc:ıret muahedeleri yerine kaim ola-: f,.sine nihayet v-:rdiğini güm- , ten sonra faalı~ ete ge ebilecek- len memurlarm su eti muh;ı ~e Harem de.ire i, Kanuni Sü
levman zamanında inşa olun
muş ve.e~i sarayda bulunan ha 
rem, yeni binaya nakledilmiştir. 

c n•1uvak at ıtıla ! r <>ktedilebilecektir. \ rük idaresine bile,. rrn: tir. · !erdir. melerine dair olan kanun layiha 
· Vapurcular ittihadı. Türkiye- sı dahiliye encümeninde tetk;k 

İ ıgilizlerle yaptlan itilAf ahkAmmm bu Devletin hımayesi al- Tah, ikat neticesinde alaka- nin "kabotaj ıihtiyacını temin e- edilmiştir. Layiha heyeti umu-
tında olan (Saravak) muvaredatma da teşmili takarrür etmiştir. d~rlar mahkemeye verilecektir. decel!itir.,, Ticaret odası meclisi miyeye sevkedilecektir. 

Pek vahşiyane 
bir cinayet 

7 yaşında bir kızca
tızı nasıl öldürdüler? 

Adalara su 

. Liman şirketi 
nakledecek .. 

• Çarşamba günkü içtimaında mil 
li vapurculuğun {nlcişah çarele
ri ve vapur tamirat işleri hak
kında odaca hazırlanan raporTicaret odasında 

devam meselesi 

Devamsız 8 memur 
tecziye edildi 

larla meşgul olacaktır. 

EmaMtl• 

Fenni ahır 

VillJyette 

Iskaı1 işleri 

Mildiri umumi H. 
Mehmet B.in beyanatı 

Kozan ka2Jl\Smın Yuıkarı sar· 
kıntı nahiyesinde, intiikam his-~ile çok vahş.iyane bir cinayet tstanb'Ul liman şirketi, ada- Ticaret odası devamsız me- lnekçilere verilen İskan umumi ·müdürü Hacı ıcra edilmiş.tir. !ar halkı tarafından vaki müra- murlarını tecziv.. etmektedir. mühlet bitti Mehmet Bey d~.rlayetgule gele-

Bu n~hı"yeye taıbı' Ören ko··yu·· . Bu suretle son rek iskan işlen ı e meş ol-
" caat üzenne adaların su ihtiya- -·-----civarında çadır kuran bir aşiret cını temin için tedbir almağı ka bir ay zarfında muştur. 

cfradm<lan Süleymaııın yedi rarlaştırmıştır. muntazam dev [ Ahırların :ısri bi~ hale kon- ~acı Mehmet Bey,. ~sk.an iş-
Yaşlanndalki kızı Ümmi orada- am etm ",/en ô ması için venlen muhlet Mart ~en _hakkınd:\ n;ıuhamnıruze şu 
ki dağda hayvanlarını otlatır- Limandaki su vapurlanla memur kıstel [ nihayetinde bittiği için ahırla- ızahatı vemliştır. 
oken birdenbire ortadan kayd>o- Terkos ve Elmalı sulan adalara yevm cezasına [ rın teftişine başlanraıştır. Ahır- "- Kanun mucibince teffiz 
luyor. Babası Sillcyman ile ak- gönderilerek teııziHl.tlı tarife ile uğramışlardır Jann evlerin arasında bulunması ve temlik muamelatı Mayıs ni 
raıbaları her ne kadar kızı arı- evlere tevzi edilecektir. Bundan baş ve üstlerinde yatılması rnenedil- hay etine kadar bitecektir. Bunu 
Y<>rlarsa da bir türlü bulmağa Tenzilat eski fiatın üçte bi- ka bilhassa son mistir. Talimatnameye riayete- temin için lazım gelen tedabir 
ıtnuvaffak olanuyorktr. Nihayet lı ri kada-drr 'Şirket suyu sahil- İ içtimalarda 3l de~ler olduğu gibi henüz icap\ alınmı~tır. ~~am~~ih muhacir \:adıırlarına dönecekleri sırada ' · ' 

1 
kişilik Oda ıneo eden tesisatı yapmayanlar da yerleştınne ışı tabıı devam ede-

bir hendekte yaıvrncağızı bıcak- den 200 metr~ye ka~~r uzaklık !isi azasından Oda u. Ka bi vardır. p / •ıJara son üc aylık bir cektir. 
la öld.ünilmüş bulu:yıorlac, - j ta evlere kendı vesaıtıle sevk.e- ! ancak 8_ 10 ki- Vehbi Bey 

1 
mühlet daha verilmiştir. İskan umumi müdürlüğlinün 

Kızın ıbaıba-sı, bir kız kaçrnna decek ve daha uzak yerlere ıse 1 sinin içtimalara geldik! . J.ağvından sonra idarenin ne şe 

Ahmedl Sallsln yatak oda 

Harem inşaatı 16 mcı asrrda 
başlamış, muhtelif US.velerle 18 Buradan, 17 inci aarm en 
inci asra kadar devam etmiştir. zel eseri addedilen hamama 
Fakat 1078 de, dördüncü Meh- riyoruz. Hamamdan, H 
met zamanında çıkan yangın, sofasına dahil olunuyor. Bu 
haremin mühim bir kısmını kül lon 16 mcı asrın mebaniııi 
etmiştir. 1077-1079 tarihle- makla beraber ikinci Osman 
rinde tekrar inşasına mecburi- manında tamiri esnasında o 
yet hasıl olmuştur. Bu sıralarda re ait ahtap te:ıinat ve illvel 
Avcı Mehmet Edirnede imi§, av le tadil edilmiştir. Burası, 
detinde, yeni inşaatın ahpp ol- şah1arm oturma, eğlenme, 
duğunu görünce bunları karni- rasim salonudur. Mti:ıilı:. 
len yıktırın!§ ve kagir olarak yerleri, çf:şmeler, çini ki 
yaptınnıştrr. muhtelif askılar salonu 

1 

mektedir. Salonda görilleıı 
Şimdi, sırasile daireyi gezme şeklindeki "nihal" çok ıdı: w 

ğe başlayalım: Tunçtan mamill ymettardır. 

büyük harem kapısından girilin .. .. 
ce "nöbet yeri" denilen bir ınet Üçuncu Muradı·l yatak 
halle karşılaşılıyor. Bu methal, sı, b~yük ku~besi, kabartma 
harem ağalarının intizar yeri- I n!lenl~ "?k güzeldir. A~ 
dir Aydınlığı tepeden olan bina 1 me, buyti~ ocak, ~arı 
nm boşluğu içinde, yemek tabla ı e~ektedır. Odada iki yatalı:: 
tarının konmasına mahsus set- , n vardır. 
ler, görülüyor. Buradan, Harem 1 Sı ~-ile birinci Ahmedin 
taşlı~ i~ verilen g~niş bir taş 1 tüpanesine, üçüncü Ahme 
lığa gınyoruz. Taşlıgm etrafı mek odasına geçiyoruz Y 
mermer sütunlarla muhat. ve ı odasının duva l · k. 

u 

e 

meselesinden aralarında milt- itfaiye arozözlerile tasınacak ve 1 n dikkati celbetmis ve ~-~ -~~a -o- kil alacağı hakkında kat'i bir 
hi _bi_r kini olan Osmanıiye vili- bu suretle su buhranı kalmıya- · zalara ictimalara rr;unta~n d~= Buz fabrikası levazmu malumatım yoktur. Bunu hükfı 
yetının Tc;>Pr~kale civa.rmda cakur. vam et~cleri için l-jrer mektu met tesbit edecektir. 

d 1 T 
.. k . .

1 
.
1 

.. .. .. 1 r an çıce ve 
uvar an ur çını ene ortulu- yva resimlerile Usl"dü ,n .. ı 

d.. B' h . d 'k" 1 s u r. ur. ır cep esın e 1 1 ce~me yerinde, işlemeli bir örtü 
oturan aynı §.şıretten Bekir Ha- .. d .1 . t. P Buz fabrik ına ilaveten ya-
cı ile o·,ullarından şüphe etıtıiğl- gon en mış ır. pılacak tesisat için lazım olan 
ai söyli.iyor. . Dahiliye merkez teşkilatı levazım sipariş olunmuş ise de 

Jandarma elde ettiği ip ucu kambiyoya taallO.k etmesi itiba-
üzerinde hakH·atini tamik ede- Dahiliye vekaletince hazırla Yeni pulların ilk rile celbediJeınemiştir. Taksim Alakadar mütehassıslardan 
reık kızı öldüren Belklr ve oğul- nan merkez teşkilatı H!.yihası partisi geldi meydanında yapılacak inşaat mürekkep heyet devlet Bankası 
lan oldugu ve b.u cİillaye<te yaf'- vekalet tarafından başvekalete meselesi hakkında meşgul ol- teşkili projesini süratle bitirip 
dıın edenlerin de ayni adretten verilmiştir. f Posta! ve telgraf i.daresi tara- mak üırre Ankaraya gidecek o- meclise arzetmek için 2 günc'..1 
h .- ından ngiltereye s.ipan'ş olu- 1 ş ı · · mua · · H' · b" · · - k" · .. ,.ı. ..... et og'Ju Ali ile .A!bdiirrah- B kAI , an e 1remım vım amıt ır ıçtıma etmege arar vennış-

'""'"'l' , ,aş, v. e a e,t, !"(alı kıs.ınınm t_et na.n pulların ilk partisi olan 2 B b · ı d mesgul J ak 1 • p · d 25 ·ı t:nan oğlu Musa ve Mehmeıt o~- kiki l~ ha ~ 1 u1 • u ış e e , o ac tır tır. roJe e sermaye mı yon 
s ı"ın .. yı yı malı ye veka- mı yon P şehrimize gelmi,.tir. li 1 k k lınakta h" 

lu Osman, A'--et og'lu Kadir B ı (l) ( .- -o-- ra o ara a ısse senet uııı letine venniştir. Maliye vekale un ar , 2), (3) ve (12,5) · · "k k · oldu-ğıu anlaşılıyor· tinin layihada bir az tadilat ya- kuruşluktur. Emanet asansörü lennın mı tan ve ıymett değiş 
Kozan kaymaıkamhğı araam- N' memekte ise de müzakere neti-

d Pacağx anlaşılıyor. 9 ısanda daha 2 milyon pul · d · · diğ dd 1 
aki kıi.nı" ~.;;.ndu··ıım-'· •çın· yedi 1 k . ~-hremanetine yapılan asan- cesın e proıemn er ma e e ~ 1:11' • ge ece tir. Buhran tamamen za """ · d di' ~ ılın YQ§tndaki rı·r kızı öldünneikten • il 1m sör bütün tesisatı ikmal oluna. nn e ta ... t yap ası muhte-

ç
.,,,_. ıu ğul Layihanın maliye vekfiletin- 0 uştur. meldir. Banka t"""kili laAyı'hası' '""''ntn. '-· B-"-'- ve o rak yerine takılmış ve dün tec- ..., !arının dıy.erdn ~l ~ıç·"' 

1
.n O-an<- de tetkiki perşembe günü bite- rübesi yap·•-·~txr. Bugun·· den 1._ nm 10 güne kadar meclise sevki 

e =-• erı · -·-··~ cektir. "ili kt .... _ muhakkaktır. 
Yeye malfimaıt vennişti.r. Dahiliye vekileti 11yihanm ır.1.e epliler tibaren işlemeğe başlayacaktır. 

Diğerleri Kozan jandannast birer suretini diğer vekaletlere ii --o-tarafından yakalamnışlardır. m sa bakası Hilmi B. in teftişah BÜ"U"t'rK G-t'h\.T 
de göndenniştir. Muntazam borçlar müdürü I U un 

Ocaklar
--o-kurultayr 48 İnci hafta haşladı Hilmi B,. dün di'yunu umumiye 13 Ntua mazide Ttlrk 

T 
. k kl ku lt 2

3 
48 inci hafta bllflamıttır. işlerini tetkik etmiş ve bilabara mUletlahı lıtlklll kazalı..,. 

iır oca arı ru ayı Zat i8 1erinde meagul olarak, ey- ..n .. dOr. 21 Nlııaa """Dk Hııl-
. d kt' H Gazetemizde çıkan haber- !l"' ., •- v--nisanda içtıma e ece ır. er + ..... , eramil ve mütekaidinin ma taıısıada Himaye! Etflll• yar-

d kı · l"k terden en mDhlmmlnl seçip .,... •• tarafta ocak eme en sene ı aşlarma ait eski evrıı.lr_., tasnifi dımta bu btlyOt Cllld•, kaza· 
1 

cıımarte~I at,amıaa tadar ictimaları yapmıştır. Kuru tay- için memurlara emir vermiştir. aılaa lstltlllla temeHnl tav· 
ı mtısabaka memurlutuua goıı-

da 100 den fazla murahhas o a- Evrak, tasnifin hitamında Anka 1.ı;etleadlrla. 
deriniz. ""il•••••••••• r caö'ı tahmin ediliyor. r:lVa g.önrlerile<-ektir. • 

Bir tayin ihtimali 

Devlet bankası 
budlunına1ktdaddır: So~ tardafth~lla ka de, sedef kakmalı ayaklara. 
pı an va e aıresıne a ı olu- t" t d .. il . . . f . ına e en gum ş tepsı ıçın 
yoruz. U ak bır methalden giri- liı.turka bir sofra takımı g' 
len oda 18 inci asrın Türk roko-! . . 
kosu tezyinatile ve İtalyan çini- mektedır. • ~eF.eli sofa 
ı ·ı ·· 

1 
· . caklı sofaya gınlıyor. B 

en e sus enmıştır. Abdili aziz' d'" dil .. M hm .anı~ 'ın hal'nd d'" .. or ncu e et zam.,. , ı en sonra ort gun malı b ynal b' k b 
bu kald • d b d B" ronz a ı ır oca s ıgı o a u ur. ır kori- yor. İçinde sarayın muht 
dorla valde sultanın ~e~ek oda virlerine ait on sekiz sandık 
snıa, yatak odasına gınliyor. O h' 1 Sandıklann 
d'.11-ar 1 7 inci asrın en güzel çi- ı:ı 0 -~~:°rİaklarla · 
nılerile süslüdür. Hamam yolu .__~-üp hh ptt'r ıt 
d ·1 bi ld bi . . Ab- .,.... ..... , m ze e NilıQll emen ryo an nncı A • 

dül hamidin yatak odaııma gi- ~dm v~ şehzadegan da 
riyoruz. Odadaki yatak yeri, ta- nnden geçılerek Taht kaJ>Jll:ill I 
vanlar, dolap kapaklan ahşap dan çıkılıyor. Padişahlar, b 
Ol'"'•cıldı: itibarile o devrin en dan çıkarak atlarına rakip ol 
güzel; Etın'atktnme eserll\idir. lamıış_. _____ _ 

Ayni odadaki mermer ocak ve İ 
çepe zikre pyandır. Buradan,.. K RALIK KÔ~K 
18 inci asnn en san'atkirane e- ':ic 
seri olan üçüncü Selim'in odası Gllz Tepede lstasyoll 
na geçiliyor. Döşemesi nadir desinde, Fevkalade ne 
şallarla örtülüdür. Selimi Salis haiz, gayet bDyllk ba 
turasıru taşıyan yazı çekmecesi, , 2! No Bekir Beyin it 
ve duvardaki saray buru bır arada ve ya ayn iti 
gösteren yağİx boya tablon~~~ ça kiralıktır. lçindekRe 

den tok kıymetlidir. .,::•c•aa•t.--~~~-. 
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() Gal·ta ı •Y l >incleP 960 Ra-

J 1 ~ " 

. Hl' ~ Aıı ca ,J .ı. j gıp Bey ka r nıstı~. y ZT ,ı l ı ~\tar!... 

1 t' ı TclıtTaf adre ' Milliyet, Is- clu~ · . , 

1 

Aman yı:;rabbi ..• bır mcger-
1 .-[,a})!ll}('c':tlı l)ı'ı· ' k ıııa<·eı·a . ..:ı ·' , .. Bır me_bus~u;~n sual t.a~ sene yaman atıcılardanmışız! ı ~ Telefon numaralcı.rı: , " rırıne Malı,, vekilır.m .. v~rdıği, Me•ela, işiniz yok, kahvenin bi-

~ '; 1 tanb<ıl '3911, 3912, 3913 1 h h •t h h 
·~ -- z b t -J cevap ' u a. anm en mıı ım a · rinde "yanpala zeydlin" otunı--- . . • • • . • • a ı a roma yont P. b 'di 

1 '/BONE ÜCRETLER! nı mı?.. Gü•el ad nm e~ınin bah«esi err .. r·.. . .. yorsun.ız. Tamdık biri yaklaşı-
l Tilrki>-e icin Hariç için Bu, pek o kadar yabana atı- yan ndr bol yapraKiı bir ılıla 1 f Burk zengınlerd~n n;u~~k yor: 
f gı 40C kunt~ soo ku~ Jır sev deg:ld r. Bakın size lı:en mur ağac• \Qı:'dı. Al anılan gün ve ta lerma.n veres~sır.ıe aıt 1 • - Boş oturaca ,ımıza, diyor_, 

1 :05~ " ~i~g " dı başımdan p;eçen bir hikayeyi kararınca hemen buraya gidi-' d_ef_a İstan?u• gazet( ennde:ı bı- gel seninle bır parti tavla ata-. 
, : " " " ıanlatayım da bana nasıl hak ve yor, ağaca tır'llanıyor ve ıneh-1 nı;ın neşnv:ı:ı ve ~uteak!ben hm! 

1 · \ielen evrak geri verilmez ris;niz! Henüz çok gençtim. O tap altında onwı bal·çcde gezin Mıllet Mecl~sınde l~ı~ mebusu~ Fakat· atılan şey, sade tavla, 
bllnı:ocoııılz ııı ı, · e<:ı geçe" nushalar ıo ~uruş;ı:r.: zamanlar Taksimde Güzin Ha- tilerini scyrediyor<.'um. muzun Malı ye ı:ekılı_:ı~en mal:ı mr ya? Serr~ayeyi kediye yükl<.'· ı· 

l' 
1

;1'; zct v• matbaaya alt "!l~r ıçın.nımefendi i,minde Lr ahbabı- Ne garip kadındı yarabbi?. ma• ta'.ep ı;,tmesı efkarı umt•mı- ten birtücc:-ırııı adı anılırken: 
· ımü lüriyete müracaat edilir. mız vardı. Ben de haftada bir Mütemz1iyen yalnızlıktan yede bır alak~ ve mer~~ _u:yan- -Top attı! demelı: hemc.ı de, Soldan •aga: 
•ıt'a. temiz ilanların mcs'uliyctlni defa buraya u c;ar Güzin Ha- zevkalıyordu. dırmı tı . . 111! alı ye veki~~mn bu laf pcrsengidir. 

1 c' k•' ' 1 etmez nımla uzun uzun ed~biyata da-ı Bir ~~şam mehtap yoktu. Et s1;1aı taknnne ~erecegı cevap . J?ir de palavra \·ardır ki, he-
ı.= ·-~--- ir konuşurdum. raf zıfın karanlıktı. Saatlerce dıkkatla be~l~nıyord'.ı. . pımızın attığımız seydır. 

t; l er KÜ HAVA Bir gün orada şayanı hayret bu ı'ılamurnn dair üzerinde bek . Bu haf:a ıçınd~ .M.ıllet Me7Jı- Eski çapkınlar da eV: bo~ bu 
•. 1.. derecede güzel bir kadına tesa 1 led:m ... Nafile. . . sınde Malı ye vekılının uzun ıza lunca içine gizlice gaco atarlar-1 ün toıarct t~ çc< .., ın ar. . 

2 - Büyük dit (3) Sıcak (3) 
3 - Dilek (5) 
4 - Cet (3) lıaret (3) 
5 - Kışın yağan (3) Rü>gar (3) 
6 - Bih (5) 

DDııl4D b'llıı11cım11n 

b&llcdllmlJ uı.ı• 

Yukardan aşağı: 
1 - Sad k olmak (7) 
2 - Nida (2) 
3 - Deli ifahane i ( 9) 
4 - Nar (4) 
5 - lhtiroıu (6) 
6 - Vezinden hariç kdan (4) 
7 - ihtiyat olarak (9) 
8 - Nida (2) ! 1 d düf ettim. Ne enfes, ne şahane İmkanı yok görünmüyordu. hatı, bu hususta beslenen merak dı. 1 

:\t l!r,re lill Bugün 1u. '.~Ar o vs 
I . ) hı,·• ,k ul~ . r. şeydi o yarabbi! Adeta ~ö~leri 1 Fakat her halde bahçede ol- ve tecessü.sleri ta~rain ~~ec~k Akşamda .... n akşama rakı 

_ . --· - me inımamıyor, h yal goruyo ma;ı icL. Çünkü itiyatlanna çok kt~vvettedır. Malıye vekılımız, atanlıu· az mı? Rakı değil eloglu I 

7 - ibadet (4) Hücum (4) 
S - istifham (2) Nota (2) 
9 - Beş adet (7) 

9 - Hammahn ark •.na vur l " 

, ~ 1 rum sanıyordum. O gün adeta sadık bir kadındı. N;hayet ta- muteveffa f'.e.rmanın . bıraktığı iftira bile atar. İnsan meteliğe, 

'
,I 'kalbimden. cı?n evim~en avlan-j hammülüm kalmadı ve duvarın e~val~ taktın kıyme~ın _ka~un kurşun atabilir, k:ı~a~ı ~z~?ca i 111'.Il:Xl'.XXXXXIl ~ .................... ~ ~ .... ..a..~ 
, m;,tım. u··stwı"' e çıkarak bahceye atla- daıresınde yapılıp hazıneı mılle- cabmda dayak atabılır.gozu pek ı.. ,.. k' . . ._ •·· · · d ı • . · · .. · . . . ,. ı arın ı çar~amc•a a~ıımı 

, . Fakat ne yapayım kı bir a-I dım ... Düştüğüm yer, bellen- tın ~arannı m1;1cıp. ola~a~ suııstı se k~n?i ı i tehlıkeye atabılır, fa- ~ l\" L~ L L' K. S 
1
. N L: ~[' j A S I .• {) A 

,1
, ~,Bazı cevaplar! ha seferki zıyarette :ır~ık o?a:miş topraktı. Ayaklarım hiç ses ~alı.n mevcudiyetıne t'.ıtımal ve kat ıftıra?.. ~ ] ı:.. .c. ı:.. il' -

dün rast ~e~cmedım. Mevsım1 geçu- i çıkarmamıstı. Yere sürüne sürü ımkan olmadır.mı katıyetle be- Yıoooo !. . O pek fena şey. . . ~ 
1 'Vakit,, refikim izde mek ıçın Adaya taşınmış!.. j ne ilerlemcğe başladım ... Der yan etmektedır. Ç~ne atmak, hoş olur aI?ma • Se,,~nin uı müthi · ve muazıaı ı tcnıa,.ısı olan 

,ı• t llenecek sözler" ~erı1avhası - · · · · · · · ·. · ·. · · · · , ken birden bire sol şakağımda Suiistimal ihtimalini veren çenesı atmak ahret yolculuguna ~ t ~ ~ 
' •' .lda bir takını vecıze er var. - Bunwı neresi mı zabıt~ ro bir soğukluk hissettim. Bu aca noktalan uzun I izahatı ile ten- alamettir. H ı· v n o 8 E y e 
'~· ardan bir ikisine cevap ver manı?. · · · Durwı canın; bıraz, ba bir damla su mu? Yoksa ter vir eden Maliye vekili, her türlü Kimi de taş 11tar. Hem de ye- · U O 

(7) 

• • • 
: .. ~hakikat namına faydalı sabredin ... Evet efendım. ne mi?. yolsuz muameliitm bir vehim- rinde düşürürse insanı haya in-
. ~l lum: söylüyordum. Ha.· Artık dıma' Elimi şakağıma götürdüm. den ibaret olduğunu ispata ça- citir. Balıkçı nasıl olta atarsa, 
1 

• ıı - "Fena demirden iyi kı- ğıın altüst o!muştu. . . Ve afalladım. Genç kadın: "El- lışmış merak ve alaka besleyen- siz de ak ·anılan volta atabilirai-

~: 
filmini gor~cehiniz. Haşl•~a ınun'L' il!er JON JILHERT, BE 1 •• 

~ 
LOV, ANITA PA.J, JOA KRA\l'ORD, Bl''iTER K~:TO , ~ 

ı l·~'lmaz" iyi demirden iyi lu- N~ oturab:Jıyor, ne çalışabılı !er yukarı diye!" haı:;ırıyordu. !eri hiisnü niyetle iş görüldüğü- niz ••. Yalnız pek yüksekten at-
,' 1 ~erkes yapar, hüner fena de- yordum. Nıhayet ne yap~ İt2.at ettim. Sevgilim şakağı- ne ikna etmiştir. mak doğru değil. .. Amma az 

1

' 'r~en iyi kılıç yapmaktır. yaptım nereye taşmdı.,ını og· ma bir tabanca namJGsu daya- Memleketemizin her tarafın- yemişsin de kenarına beş oa ku. 
- "En büyük keder yarnn d' O · · d' ren ım. . . . mıştı. Emretti: da ayni alaka ve dikkatle takip ruş atmışsın. na kımsenın ı-

' '· kitap okumakla geçer". Ben de onun yakınme bır ye- B d .. ·· 1 edilen bu meselenin Millet Mec yecerri yok Çirkefe taş atma da 

1' ';:ok doğru, insana bir gaflet re taşınacak ve o güzel kadını ~ ;;ra ~ ~~.~u · B' k d lisinde Maliye Vekili ağzından erba~san d
0

ört tarafa kol at! A-
Jr :..- ıyuya kalır. balbal seyredebilecektim. Evet . ra an yuru um. ır aç a dımı~ı sık at seyret at o senin 

, ,· _ "Kendini bil!" . yalnız seyretmek istiyordum. kika sonra tabancayı unutmuş tenvir ve izah edilmesi büyük b"I . . • S d • . 
• k i ·· · · im sanki davetli misafirmiş gibi bir memnuniyetle emniyet ve 1 eceı;ın ış. · • a e ne yap ~ap . t\ Baş üstüne amma bılme - Çunkii onu el ıle dokunu a:ı . . . sakın. 
• · - k le d kimd bı"r ilahe telakki ediyordum. elımı kolumu sallıyarak ılerle- kanaat uyandırdığı şüphesiz- -1 . 'ogrenme .. znn ır, en . . meğe başlamıştım. Azıcık na- dir". - çıne atma'· · 1

1ı:..nmeli? Buna cevap isterisi Karanını tatbık ettım ve A- ikl'ğ" d t tm t S T KL"Tiba•ava parl\ atmak. a-
,ı - "Su uyur dü~ oyu- dada onun evine çok yakın bir z ı ıml e. u duş u. evgı t- man ne tatl• seydir. 

t .. Ya sudan dilşmansa yine 1 1 · A t k • · il me yo verıyor um. - Fakat ben sizi tanıya. ~ 
'• ? o~e e ı:'er e~~m. H r gunı .. ış~~ş!~ - Had" öne geç öne ı dedi. rum ! diye bağırdı. Sizi bir defa Ya •. g?l atmak'· · Onu da 
. lmaz mı cum ep o ı .. . er El .. f k l ,d "k Güzin Hanımefendinin evinde Fe erlı bır dost bulup som1ah .. 
', l -"İşlerimizin kıymeti icra !arı pencerenin önünde hep bu . emru ev a . c ep, geçtı · Allah çal cene hatunun eline 
' lılerine tAbidir." kadının geçişini beklerdim Nıhayet eve dahıl olduk. Blt:n o bana takdim etmemişler mi idi? d.. .. .!\. k d' . k 

' · k ğ E t ı d d" ı usurmesı ınsan en mı so a-
.. 1

1)emek ki, bir evin merdive- Fakat bu kafi gelmiyordu. Bu nun a~k~arına kapanara a - - ve .. · e ım ·· · • a: 
· ~ · k · . d B lamak ıstıyordum. O heyeçanmı zaptedemiye- g fen ınece yere pençeresın- benı doyunnuyor u. en on.u . . . .. rek soruyordu: ,_ Dar atar• 

1 r ndini aşağı atmak daha daha yakından görmek havesı- - Şımdı polıse haber gonde- Pk" · · b • Korkaı!ı'1 hiri i5e · 
·• "d' B lk" b d ğ d .. d d"' - e ı nıc;ıın unu yaptınızr · • 

1 ;netlı ır; e ı u o ru ur ne kapılmıştım. recegım e ı :· . . Sustum 1.. Gözlerimde yaş var _ Yüre~i güm güm atar .•• 
, n tecrübe edenlere göre bu Artık korkulu ve heyec?n~ı yay!. .. Rezıl o_lmak hır şey dı. Cevap venneğe mecalim - R_engi atar ... 

l,'z zahmet verir .. • bir aşk macerası yaşamak ıstı- d~gıl! Dımyata gıderken evde- yoktu. Sustum. insan dc;i' de kı·.naşta: 
Cuma giinü ! kı bulgurdan olıı_yonız !. · Neden sonra sadece "sizi gör - Rengini atar! 

iiı ~ucuma günü valdelerimiz, ne sokakta gürültü etmiyecek- - Aınan, dedim, ben lursız mek, sizi seyretmek ist,.:ır- Sonra, züppenin biridir: 
, ~ emşirelerimiz Sultan Ah- mis. Bu mükemmel bir şeydir değilim!. . Bakın portföyüme dum !" diye kekeliyebilmiştim. - Çalım atar! .. 

ve İ:ıi.itün medeni dünyada tat- kartıma, paralanma. • • Genç kadın gözlerini açarak: Ceza kanununda yeri var am-
• 

1 
eki kadınlar mitingine da- • 

d k bik edilmektedir, lakin bunu Hayret etti: Sonra gözlerini - Fakat, dedi, beni görmek ma akıld:>.n zoru vardır, kadın-ı dirler. Sabahın saat o u- B b' 
A kim kontrol edecek' en ır uz'" erime dikerek uzun uzwı bak istiyorsanız, niçin gece vaktı" !ara: • a gidecekler. la amma e • 

. •. kim · · k hafta evvel bir zabıtai belediye tı. O bana bakıyor, ben ona ba- duvarlardan atladınız. Ya maa- - Lif atar! •• 
1 '• e.megık ptkşırecilet.:yil~amk. a- memuruna evimin önUnde gece kıyar, ikimizde bakışıyorduk. zallah bir yeriniz kınlsaydı. Kızar da zorlu bir: 
; ınm yı ayaca ve u ım d b"ll T km 1 'li k, yansın an sonra otoma ı er Ellerim ilerde, bir iki adım ona Kapıyı çalıp doğrudan doğru- - e e atar. 

,• '
1

Y1ece · ıdunıp güfjltil ettiğinden şikfi- dog·ru yürüdüm. Bir daha: ya gelemez mi idiniz? Bir daha Gider, bir sey için ricada bu-
1 n ara sorarsanız : · b 
• Bir günde soğuk yemek yet ettım,_ ana; . • - Eller yukarı diye bağırdı. sefere öyle yapın emi ?. . lunursun: 

1 b" .. d · '"tU - Valla Beyım, hızım gece Cevap verdim: Genç kadının beyaz elini öp- - Kulağının ardına atar! 
n er, ır gun e pıs ve u - yansından sonra vazıfemiz yok - Sizin elinizle ölmek ne tat- tüm. Yahut: 
ıezsinler. ··derler.· Ben bu tur, bundan başka söylediğiniz lı bir ölümdür! ' O günden sonra artık kapı- - hi ba~ından atar! 

··it altında haftada bir giln yerde de memurumuz yok! 1 ı:'.onra kendimi tutamıyarak dan gelip gitmeğe başlamıştım. En fenası alı~ verişte: 
·~ 1 günü olmasına çoktan ra- , -< 

-Şu halde? • ag"lıya, ağlıya ayaklarına ka- Bu kapı benim saadetimin bir - Kazık atar! n, liıkin korkanın ki, yıl on- l 
olmasın! - Şu halde siz bilirsiniz am- pandım. eşiği olmuştu.. Müsrif olur: 

ma bir kere İdareye müracaat - Yok! Yok! dedi sizi öldür- * * * ,_ Parayı sokağa atar! 
I Gürültü yok! etseniz! miyeceğim. Korkmayın!. Ne gülüyorsunuz! .. Alelade Gürbüz olur: 

elediye nizamnamesine bir O İdare dediği yer her gün Ben hala ayaklarının d1binde bir macera mı bu?. Yok yanılı- - Boy atar 
1
1 e koymuşlar: Gece yansın böyle binlerce şikayet dinleye ağlıyordum. yorsunuz ... Bu hayatımın ma- Ürkütürsün: 
1
1 sabaha kadar istirahat za- dinleye Marka paşa vazıyetinde Ve o da düşünüyordu. cerasıdır. - Dört buçuk atar! 
ır olduğu için kimse ne evde dir. FELEK Neden sonra: Mümtaz Faik Keyfehlidir: 

ŞARL KL '(;, Ko, 'RAD '.'TAG~:L, NORMA ŞERER, NATAŞ \ ~( 

• '.'IATO\'A ilah. ·~ 
~ En mnhim tablolar, Rus baleroları, nıucevnerler, sih!r'ı ~ 
~~ rark.. O!iiın raks1 .. Raş ~ıalctosunu"' ıoo dansozti i!Ah. ~4 
:x:x:xx.:..:.xxx.:x::xoxxxxx:xxxxxx~ 

Beynelmilel seyyahin 
Kongresi 

i 

Haziraı ıh toplanacak olan 
1 

beynelmilel seyyahin cemiyetle ! 
ri kongresine iştirak edebileçek 
olan aza hakkında fevkalade 
merasim yapılacaktır. Turing 
kulüp, murahhaslarınm şehri 

mizde bulundukları zaman bir 

Elhan1ra Sinen1a ı 
bu hafta; 

TEMA /ı. G E '1 l S l 
\ Show-Hoıt ) 

M• '1ur ıesU, şarkılı ve sözlu 
fümlnl irac etmektedır. 

Milmcssilesi: 

L()RA LAPLA TTE 
tl~vctcn i 
D!<:ı'<lZ KıZI EFT AIA HA_ L\1 

gün Adaları, bir güı;ı de Yalo-1 ze, bek raksı iliminde 
vayı gezmelerini münasip gör- ı•mı•iiiiiiılıiiiiiiııimiiiİıİlıı:ı-
müstüi-. Seyrisefain idaresi bu l1t-S 1 . ey rcı 
maksatla bir vapur tahsis etmiş ' •'de ba 
tir. Murahhaslar, Yalovayı zi- ;ı•~ nl· 

'kl . .. d b" havete yaret ettı en gun vapur a ır kadar 
de büfe bulunacaktır. ui"' bir 

••••••••••••••••••••••••••• 
- Göbek atar! 
Palyaçoluğa vurur: 
- Takla atar! 
Son günlerde gene çoğaldı, 

kendini kaldırır: 
- Denize atar! 
Yahut ta: 

- İtkembeden atar! 
Hallaçtır: 

merak 

·c ıUka 
uyandı· 
ra.cak 

muhte
şem hır 

eser 
olan 

IRSIZ 
lilmi 

•inUmtiz 
deki per
şembe 
akşamı 

\ S R ! S 1 N E \I A D .\ 
- Pamuk atar! 
Gemi gelir: 

- Demir atar! 
- Az kııldı unutuyordum: 

go ıeıilecekılr. Başlıca miıme sı. 

" En ziyade cvilc'1 ınisı. mc 
sabakuında J:oirinciliğ' kazan•· 
VİLİA .. l\f HAİNES Galiba bir de fişek atmak tabiri 

olacaktı! M.S. 

'şe nişanlısıydı. pacaksın ! Diye şaka ederken Iaeddin işleri bitirdi, keşfi yap- naka6aya girdiler. Fakat Cev-ı mer, salkım ·salkım elektrik 

1 
Cevdet Bey, onların bu yaz delikanlı: tı. det Bey onların bu arzularını ampulleri sarkıyor. Her taraf-

düfünleri olacağını bildiği için - Gi.dece&im eByim, dedi. Cevdet Bey Tosunun babası- keşfetmişti. Hiç yanaşmadı. Ve tan nefis, bayıltıcı, ihtiras veri· 
ı delikanlı ile şakalaşıyor: Ama bana beş ay sonra izin ve- na bir haylı para verdi. Köy ço- işi kaptırmamak için hemen he- ci hannneli ve anber kokuları 
' - !stanbulun ahu gözlü kız- receksiniz. cuklarına bozuk paralar .dağıttı, men hükumetin keşfine yakın geliyor. Adanm meşhur anber· 
lan seni baştan çı:karacaık ama Cevdet Bey alay etti: büyük bir alayla köyden ayni- bir miktarla, pek az bir karla leri bu sene o kadar da çok çi-

Bürhan Cahil ha! Diye ilave de ediyordu: - Haydi canım, sen nişanlını dılar. Tosun kemerinde Ayşe- münakasayı kazandı. çek lendiler ki! 
(Tosun) un aklı bu İstanbul bırakıp nasıl gidersin, İstanbu- nin_yolc.u_l~k yadi~arı, i~i gece- (Zigana bendi) namile nıeş- Masaların hepsi evvelden tıt 

ıra her evden bir kap yemek kr başları önünde dinliyorlar- yolculuğuna yatmağa başladı. la gidecek adam yek at yek mız de ışledıgı ~~':'.resı, belınde ta- hur inşaat ona kış basmadan bi- tulmuştu. Bu geniş ve şık (Ve-
1 ordu. Yoğurt süt, ayran, dı. Baba oğul Cevdet Beğin latife rak olmalı. bancası, şoforun yanına oturdu tirmek şartiyle ihale edildi. randa) nın en güzel köşesinde 
k, tereyağı, taze yumurta Kara hafızın Ali: olsun diye söylediği bir teklifi Tosun adeta kııı:ar gibi cevap gu zaman köyün öteki del ikan- altı kişilik bir masa pek süslü .. 
ııer. . - Ah efendi diyordu. Bu sel uııun boylu düşündüler hatti verdi: lılarını kıskandıran bir coşgun İ I I Kenarda aynca küçük bir masa 
ılnız koca köyde çeşit ye- bizi iflah etmiyecek. Her yıl gizlice Kara hafızın Ali ile de - Vallahide gideceğim, billa- sevinçle gülüyordu. K NÇ KISIM da şarap ve şampanyaları soğu-
pişirecek, temiz çamaşır mahsulü silip götürüyor, geçen damttılar. Toswıun babası: hi de gideceğim, gitmezsem Köy çocuklarının, kendi ken- tan gümüşlü buzluklar var. Şi-
yacak bir kadın yoktu. Ta- yıl çok hayvan da telef etti. Al- - Tosun İatanbula giderse nah şu bıyıklamnı traş ederim. dine yürüdüğü için şeytan ara- ZİGANA BENDİ şeler beya7. havlulara sarılmış 
yumurta, yoğurttan başka lah hemen tuttuğumuzu rast ge bu zengin adamlarDl yanında Cevdet Bey delikanlının bt!ye baıı dedikleri otomobil, iç ana- emre intizar ediyorlar . 

. ey yt!dikleri yoktu. tirsin. On sekiz köy size dua e- eli para tutar. iş öğrenir. Zaten canından ciddiyetini anladı. dolunun yeşil ve yüksek yamac; ... Haziranın aydınlık bir ge- . 
lwün erkanı her gece onla- decek! iki yıl a91<er ocağında kaldı, - Peki, peki dedi. Dediğin laruıa tırmanmağa başladı. cesi ... Büyük adada yat kulüp- Bı_r garson yalnız bu masaya 

anma gelir, Molla Ahme- Bu sohbetler esnasında Mal- varsmbirkaçaydabeg-inyanın gibi isterbeşay,~ster on ay, di- Yedi gün sonra İstanbulda te eg-lenceli bir «Dine Dansan» seVrvısb~aP.ıyor. d lı 
· l Ahm a· -ı T h" 1 d' -- k d d k ı · · e utun masalar an "evre omşulardan toplayıp getır a e ın og u osun ızmet da kalsm ne çıkar. Kasım girin. e ıgın a ar yanım a a ırsın, ıdıler. var. Etrafı camekanla çevril- , ~-

,'beş numara lambaların sö- ediyor. kahve pişiriyor, su geti- ce döner 'gelir düg-ünü kıca ya- Aliieddi.n Bey sık sık buraya ge Cevdet Bey bu defa işi temiz mis büyilk yemek salonunda şen, 111;es ut lkahkfahalar yuksel 
· k' f" ı ki d ' Y ı k b' .. k t l · yor Bır çok an ransızca konu· ı ~ında dereden tepeden, rıyor, es ı ıncan ta Ja arın an parız. ece • ır gun yanına a ı ır, yı- ve sıkı tutmak istiyordu. Antal- masaların üzerine pembe sarı · . b 1 1 , k h 

!~den konusuyor, tem sigar~lık!an değ~ştiriyordu. A- Buna Ayşenin gönlü raııı ol- ne dönersin. . ya şömendüfer işindeki gaf ona kırmızı abajurlu lambala; kon~ fuyoı' ve 
1 
eynelmıle {a 1 a a-

te. kinlı dinliyordu. c;ık gaz bır gençtı. ınadı, fakat babasının, kayın Artık (Tosun) nwı keyfı ye- bir kaç yüz bin liraya mal olmuş muş, büyük salona açılan köse- ar itıyo~ ar b il' b ruf 
hafızın .Ali; biraz med- ! Cev~et Bey ona: . babasmın sözlerini baş eğerek rinde idi. İstanb~lu ilk defa gö-

1 
tu. Maamafih tesadüf ve şansı de on iki kişilik bir cazbant mü' h s~~ ~un e ı !' aşlı m~ 

~mi' muhta,.lıkta bu- - Gıder en senı İstanbula kabul etti . recekti. Askerliğı çıktığı zaman da yardım etti. Bu sefer Ahmet temadi yen calıyor. Fraklı frenk 
1
• çe r~ en, ozmopo ıt •nsan arı 

R 1 h 1 ""t- • . d. t k 1 d . .. . 1 ı ... ft-bula "d k . . s . . h f k k , ve guzcl kadmlan burada. , aınazam a asta a- go ureceı~ım, ıye a ı ıyor u. Cevdet Rey bır gun yıne To- on ara ....... , gı ece sınu:, amı grupu münakasaya azır- ve ren ırması rum garson- .. . 
· hocasına vekalet etmiş Tosun askerden yeni gelmiş, suna: demişlerdi, halbuki iki sene as- lanamadılar. Alel'usul bir teklif lar sessiz ve seri adımlarla ser- . Koşe~ekı. maı:a. Ce~det Be 
aındı. Köylüdeil yana sö- nişanlısı ile evlenmek üzere - Seni giderken götiirece- kerlifini Konyada yapmıştı. lo, belki de Cevdet Beyden ac;ık- vis yapıyorlar. Bahçenin büyük yın ve mısafırlennınrlır. 
"ma o i<lare e<liy.or, öteki- idi. Kara hafızın Alinin kızı Ay ğim, bakalım, İstanbulda ne ya- Bir hafta içinde milhendiı A- tan para kooannak fikriyle mil çam dallarında bile katmer kat- (Bitmedi) 

....... _ ....... 



Ekonomi 

Ticaret odası aidatı 

Oda, ka,·ıt iicretleriı1df'Il yetmiş 
İ)iıı lira tahsil etti 

Ticaret odası idare heyeti sul tasvip edilirse neşredilecek 
l~nkü içtimamda, aidatını he- tir. Ma~afi p~alılığın son ay
ıtiz vermiyen tacirlere son defa ~a, te?_r.ıcen yuzde beş kadar ha 
>!arak Ağustosa kadar mühlet fıfledıgı anlaşılmaktadır. 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muaınelesi.. 
icra eyleriz. Sigortaları halk için n1üsaitr 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanınd!ldt 
Acnıpsl bulunmayan şehirlerde accıııe ara l 11 ·,ı...~" ıı · 

Telefon : Beyoğlu - 2003 ~ 
X><XXX><X><xı<xı<e><><><:=<>C=<>ô<X'><>O=< 

Kuv\ ersiz, zait, kansız, sinirli olanlar: 

Dr. B~MMEL in BEMAT~GEN ini 1ermeği kararlaştırmıştır. ~ • 
Bu müddet zarfında aidatını Dalgıçlık şubesı alırlarsa biiyük istifade görürler. lştihııları v;linden 

'ermiyenler iki misli cezayı İstanbul Liman şirketi, dal- güne artar ve bünyeleri kuvvetieşir, balıkyag-ı yerini 
1aktiye tabi tutulacaklardır. gıçlık işlerinin şirketten ayrıl- tutar. Bütlin ecza depolarile eczanelerde mevcnttur. 

Oda aidatının (78,000) lirası ması dolayısile dalgıçlık şube- Umumi vekili; lstanbulda Cermanya han 44 
tahsil edilmişti ki bu bütçenin sini bu ay nihayetinde ilgaya ~. x~:=:c:=:c=<>:<>ô<>~::X:X 

~=~~$:~~~~:~~ ::;~~~::r ~~: ka~~ ~~::~~S) dalgıç ve iki Tg~ıı·sı'ye umum mu" du"rlı'g~·ı·ndeu,· Q(duğu şayiaları üzerine bu hu memur açıkta kalacaktır. uU U U 
susta tahkikata başlamıştır. ~ Kumaşı mahfuz ve memhur numunesine tevfikan 

~ Zahire ihracatı idarenin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare 
Kambiyo fiatleri Bu sone Anadolunun her tara müstahdemini için 225 ila 250 takım yazlik elbise imali 

Dün borsada İı:giliz lir~sı fında mahsul iyidir. aleni surette münakasaya konulmuştur. 13 Nisan 930 
(1030) kuruştan açılmış ve ıh- Ticaret borsası ihracat vazi- .. .. · · · k 1 - · 
racat merkezlerinden külliyetli . . . d'd t tk:k başla- Pazar gunu saat 14 te ıhalesı ıcra ı ınacagından talıple-

. . yetını şım ı en e ı e . l . .. k ·· · k' d h 
rnı~tarda gelen kambıyo do.~a- mıştır. İhracat için borsada bir nn şartname en gorme uzre ~evm~ ı:nez ~ra ka a_r er 
Yıs~e ehemmiyetli surette duş- komisyon ayrılmıştır. Komis- giin Galatada Rıhmtım caddesındekı ıdareı merkezıyeye 
lllege başlamıştır. yon temiz mal ihraçı için bazı müracaatları. 
. ~atta İsteı:linin bu vaziyette tedbirler düşünüyor. Bu tedabir 

sır~~e (1000) kuruşa kadar düşe bir rapor halinde İktısat vekale 
cegı şayi olmuştur. tine gönderilecektir. 

Fakat böyle ani bir sukutu --o-

Pa:_a istikrarı noktai nazarın?an Nakliye tarifeleri 
~ogru .. görmiyen kon~orsıyo- Zahire tacirleri şimendifer rUn muda~ale ederek bır kı~.ını tarifelerinde tenzilat yapılması 
~zla kambıyoyu satmaması uze i ·in odaya müracaat etmişler
rıne İstedin tekrar son zaman- d~ 
1ard k" f. · kl ır. ( a ı ıatıne ya aşmış ve Oda azaları da zahire nakli-
1029) kuruş (20) parada kapan yatında şimendifer idarelerinin 

rnıştır. Dün bilhassa İzmir ve "f · · f 1 buluyorlar. Bu l\ie · k · · tarı esını az a 
rsın ambıyo arzetmış ve 1 h kkında iktısat ve Na-

1
(42,500) İngiliz liralık muame- f~ese ke -ttl · nezdinde teşeb-
e olmuşt ıa ve a c en 
Altın ~23), İsviçre fran- bilsatta bulunacaklardır. 

gı (2,43) tür. -o-
-o- Prim meselesi 

Bakkallar rakı: çıkarıyor Teşviki sanayi kan.unu muci-
Bakkallar kooperatifi dünden bince müessesata verılecek mu~ 

~tibaren piyasaya rakı çıkarma- amele vergisinin prim ;ıis~e!ı 
ga başlamıştır. hak";.;.ında lktısat vekaletı vıla

Bu vaziyet, bakkallarla müs- yetlerden bazı malümatın isten 
kira: b":yileri '.'r":sındaki ihtilaf mesine lüzum görmüştü. İste?i-
tan ılerı gelmıştır. len malfunat tamamile gelmış-

-o- tir. Prim nisbetinin 10 güne ka 
Hayat pahalılığl azalıyor dar tesbit edileceği anlaşılıyor. 

_ Ticaret odası hayat pahalılı- -o--
gına ait yeni istatistiklerini ha- Mısırda tütün fabrikası 
zırlamıştır. Fakat, kan';1nen. b~ıı M~s~rda bfr tütün fab'.ik'.'sr in 
ların neşrinden evvel ıstatıstık şası ~çın .~~hır~ s~faretımız .. va
ll_lüdiriyeti umumiyesine gönde sıtasıle. tuı;un. mhısa~ına mura
rılmesi lazım geldiği için mek- caat edılmıştır. Bu muracaat tet 
tum tutulmaktadır. Tutulan u- kik olunmaktadır. 

Poliste ----Bekçi Pehlivan Mustafa makinist 
Feyzi Efendiyi vurdu 

Hadise Bekçinin metresini Feyzi Efendinin 
almasından ileri gelmiştir 

• -N~ .~:.• "• • ;;: ,:_t• / ~· 
~~ J_,,, ... ,. ~- ·:~· 

BUYÜK 

TllYlRE rtYlNG~SU 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
ınaııetı, 
• 
raat ve 

' 

Defterdarlık, iş, Zi
Osınanlı Bankaları 

''e hall< htızu-~11ırakıpları 
rurıda yapılır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara
lar tekrar Dolaba konmaz 

JLmlak ve J 1~ytaın 
))ul Şubesinden: 

Klrahk emlAk 
l•:sa.' No. Mevkil ve nev'i 
55 Tahtakale caddesi 2 numaralı lratlı arsa 
98 Heybeliadada Yalı sokag-ı 14 nnmaralı dükkAn 

Beôell icarı 
750 

60 
138 Büylıkadada Nizamda Seferoğlu köşkleri na

mile maruf dört bap köşk bag ve bahçe 
209 Galat.ıda Bereketzade Mahallesinde Kule Sokağında 

ı numaralı iratlı arsa. 
81 Kıdıköyünde Kuşdilinde dere kenarında gazino 

1600 

251) 

mahalll. 550 
144/ l Çırpıcıda l O dönüm tarla. l 00 

..,. An · d d. ık .. !.. 144/5 Çırpıcı mesiresi 170 
-"'Vvelki gün Mahmutpaşa~a . nanın evın e. ye 1 ay 1 0 u Balı\da muharrer ernl.ilk v~ arazi bir~r sene müddetle klra"a 

'i eşildirekte ağır bir cerh vak.a bır çocuk cesedı bulu!?-muştur: , 
sı olmuştur. Şirketi hayriyenın Madam Anna bu çocugu kendı verileceğinden taliplerin ıhaleye rnüsadif 14- 4 -930 pa~artesi saat 
~ !1Utnaralı vapurunun senna- sinin .düşürdüğünü söylemiştir. _o;.n~a~ln~d;;;a;;.,..;:S.;;u.;.b;.em=iz~e-Fm~ü~ra;;;c;.;;a;;;atl.;;.a~r.;;ı.~"""'!"!"'""!"'""---------

~~!~~ i~~ ı::r:::i:~~ Tahkıkat ya~yor. • • Har~iJe ıne~le~ i nıü~OriJelioden: 
nına, Dibağlar mahallesinin Canına kı:ymak ıstemış Ayda on dokuz buçuk ila 22 lira ücret maktua ile 
~kçisi Pehlivan Mustafa yak- Samatyada oturan Seher Ha- mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa sofra 

lSTANBUi.. VILhYETI ,._ 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Erd~k l\ılal l\1iidi. rlüğl.iıtdeıı: 

Arzı Tul Bulun<luğLı Adedi No. Kıymeti ınuhammenc,;i 

mahal Lira Kuruş 

12 20 A v~a kari yesi 1 .'iOO 00 \laa mu,,.temiliıt 

9 30 .. 1 2 400 00 ., 
12 23 

" 
1 ~ ı-ı.oo 00 .. 

12 25 Kalemi 4 .J.00 00 " 
13 20 

" 
ı ti 300 00 ,. 

21 33 l\eb \larmara 1 f 400 QO 
12 23 " " ı 7 300 00 " 15 19 

" " 
1 8 200 00 ., 

14 29 Asmalı ,, 9 :100 00 " 
9 11 ~ .. o 200 0( 

" 15 22 Pıraston 1 1 800 00 " 12 26 
" 

12 300 00 ., 
12 22 Rutya 1 13 809 00 

~· 
8 ı 1 .. 1 14 350 00 " Baiılda numara ve kıymetleri muharrer l.J. adet gayrı meııku-

lun lıeddi sekiz s:nc ve sekiz taksıtte tesviye edilmek üzere mü-
zayedey ko~ulmu~tur. Taliplerin 1.1 :\isan 930 tarihinde saat ! .'ite 
Erdek Mal :\Hidurlüg-line müraccatları. -

SABIRSIZLIKLA 
BEKLENİLEN 

-

SATIŞA ÇIKMIŞTIR 
HER YERDE ARAYINIZ 

;. ............. ~ .. 11!_111111!11 .. ----....... . 

Devlet ~eınirJolları H. P. maıazasın~an; 
Mağazamızda mevcut muhtelif mikdarda telefon ve teferrü

atı, soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu 
ve sairenin 10/4/930 Perşembe günü saat on dörtte aleni mü
zayede ile satılacağı ilan olunur. 

PAPATY:\ 

ESANSI .şrnış ve kamasile Feyzi Ef. nım komşusu ile kavga etmiş cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak ve 
l'ı bir kaç yerinden tehlikeli su ve bundan müteessiren ~ntihar i 
~te. yarıal~ıştır .. Yal?tığımız kastı ile bir miktıar tentürdiyot hiç bir suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahde ! AORI

LARI 
tahkıkata gore hadıse bır kadın içmiş ise de hayatı kurtarılmış mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsilat ı 
}'Uzünden çıkmıştır. tır. almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a- ı· 

Bekçi Pehlivan . Mustafanın -o- cilen müracaat etmelc::i ilan olunur. 
~efika isminde bır dostu var- Dünkü" sı"rkatler T" Cuma maçları ı l~ta?bul ~irinci ıcaret Mahke-
tnış, Refika, Feyzi Ef. il~ mü- . l -Galatada şarapçı Jülmin, meıı rıyaoetınden: 
tıasebete başlayınca bekçı Mu~- Istiklal caddesinden geçerken Mmtaka Futbol Heyetinden: Selanik Bankası Avukatı !sak Sa- , 
lafa ga2laba gelmiş ve o teessur ceketi cebinde bulunan 68 lira- 11 Nisan 930 cuma günü ğes Efendinin Kayseri Hanında mu- i 
le, Feyzi Ef. yi yaralamıştır. sı meçhul bir adam tarafından Taksiqı Stadyomunda yapıla- kim Zingil zade Ali Hüseyin Bey a- j' 

-"- aşırılmıştır. k 1 leyhine 30 Eylül 929; tarihinde kate 
__, ca maç ar aşağıda yazılıdır. dilen hesabı cari kabul mektubu mu- ~ 

,.., .... d l 2 - Kasımpaşada Yeniçeş- ·b· B ka ı cag-ı ol 2414 ı 
uozun en yara .. amış mede Hatçe Hanımın evine hır Milliyet Kupası maçlan cı ınce an run a a an ı 

}{ f K 1 Türk ve 4455, 11/0 İngi.liz !irasma 
ile adıköyünd~ §? or ema sız girmiş 5 halı, bir dikiş maki Beşiktaş - Altunordu Hilat, sa- merhun tütünlerden !nhısar ıdaresi· l 
li ış~.e~. ve Sait yumrukla Kema- kaç~ıştır. Fenerbahçe _ Kasımpaşa, saat lirasından mütebakı alacağının istifa-

goZUnden yaralamıştır. 3 - Feriköyde Kuyulubag0 so 12,15 hakem Basri B. sı zımnında Beşiktaşta Hasanpaşa 
deposunda mevcut bulunan tütUnle-

TESKiN 
iÇiN 
PEK 
MÜ
KEM-

MELOl:~ 

rıı· arkadaşı Saıt dun kavga et- nesi yorgan ve saire çalarak at 11 hakem Saim Turğut B. ne satılan tütün bedeli 42972.19Türk l 
10 

.-:-°
1 
.. k t kağında otura?- ~ifat B~yin e- Süleymaniye - Vefa, saat 13,30 rin bilrnüzayede satılması h;ıkkmda- _ 

gun u ce~e . vine hırsız gı.rnıış ve bır dak- hakem Basri B. ki talebi ikametgahı meçhul olan -----------------------.--
ar~ksarayda Yakupaga ca~ıl tilo makine!Iİ çalmıştır. Şilt maçı (yanın son) müddeialeyhe ilanen tebli~ edildigi Emval ı" JMetı· lıke :\·1ı"'ı<·ı •··• ··l ı"ı" lg~·ı·ı· 11 d e Il 

'<asınd d l 1 k lOgun 1 d V h halde itiraz etmemiş olduğundan mer 
ilik b· a ün Ö Ü o ara 4 -Panga tı a oturan a an Beşiktaş - Vefa, saat 14,45 ha- hun tütünlerin bilınüzayede füruhtu-
tu ır kız çocuğu bulunmuş- Efendinin altın saat ve kordo- kem Kemal Halim B. na karar verilmiş ve 12 Nisan 930 s t ' k ~· ~ 'l " b d' h' h 
tıı \Zabıtaca tahkikat yapıl- nu meçhul bir adam tarafından İstanbul Muhtelit!_ Galatasa- tarihine müaadif Cumartesi günü sa a ı ı ır ane ) e ayrıca ınun euını uır uane 

<\ tadır. aşırılmış.tır. ray saat 16,30. at on buçukta müzayed.enin tütünle-
-o- 5 - Usklidarda oturan Bür- ' -o- rın bulunduğu dep~da ıcr.a~ı mukar- Be,·o,..ltııltla J lüse\.·ina"a mahallesinde Küçuk Di\ arcı soka~ında Ot b"l k . · k • b • d . • • rer bulunmuş olmagla tarihı tebliğin , ,.. ,., 

701 omo ı azas~ hanettın ~e~ .. ce etı. c~ ~?- e- Ankara resım sergısı den itibaren üç gün . zarfında kararı 1 numaralı hane ile bu hanenin arka,ına müsadif \rnarntçıkın.ızı 
&alt numaralı otomobıl Pan-

1 
ki altın gozluğu Emınoı:ı~nde .. 1 , 1 b' /iğ. k" .b. mezkur aleyhine dayın tarafından iti soka"ında 11 numaralı münhedim hanenin rnlilıinın ıııikfıluııc 

i .,ıdan geçerken Fcyziati lise- A~if isminde bir yankesıcı ta- Guz~ . ~~n at ar ır 1 atı 1 raz edilme?iği takd_irde kesbi kat'i- ,.. 
t "ransızca 11. . M Ak-1 f d aşınlmıştır umumılıgınden: yet edeceğınden talıp olanların yev- mebni 21 OU lira bcdelı muhammen ve 3 ı 00 lira mebuh bedeli 
()tı mua ımı . ra ın an · . · · · . · k. d kn d d f 

Q aya carp tı Ş r· k'a-
6 

y ·kapıda oturan Rıza- Ankara resım sergısınc ıştı- mı mez ur e m.ez r epo a. haz.n· ihale ile 27 4/930 tarihine mLisadı pazar güııli saat 15 tc icrayı 
an sonr- kmış r. 0 or va - . em · · d b" ak edecek zevatın 30 Nisan, l bulunmaları luzwnun~ mübeyyın mu··-z,·ıyed"·.··ı· mııkarrerdı·r. 'l'a!ı.plerı·ıı "l,7,50 hc·eabı·ıe temı·n°. t m··k· _ a açmıştır. nın evıne Fatma ısının e ır r .. . kararname mahkeme divanhanesine ,, 0 ·• u 

-o- kız girmiş bir florya kuşu, 100 Mayıs, 2 Mayıs 93o gunlerı ~~ talik kılınmış olduğu gibi tebliğ ma- buzlarile Istanbul Emvali metruke satış kombyonuna mürac:ıat 
· ·· ··k a ırarak 14 ten 17 ye kadar eserlerını karnına kaim olmak üzere keyfiyet 

~eyrisef ain 
Merkez Aceıırasr; Galat• köprli 

bası 1da. Heye>~lu 2362 Şabe 
acentesı: :\Jahınudiye f-[aru alttn da 
'5tanbul 740 

lyvalık sör' al poslası 
( l\lersin) Yapuru 8 füsan 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımını.lan 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçüklı:uyu, E.dremlt Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezklk iskelelerle bir· 
likte Altunolug-a uğrayarak 
geleecktir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Tra~zon ikinci ~oslası 
[ Reşitpa~a ] vapuru 1 O 

nisan perşembe akşamı G3lata 
rıhumından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop S4ınsun Ünye 
Fatsa, Ordu, G!reson, Trabzon 
Rize ye gidecek ve Of, Trı· 
bzon, Polathane, G!reson, 
Ordu, Farsa. Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir . 

BAR'f JN POST ASI 
Sulh ~t~f~:nPerşem be 
günü Sirkeci rıhnınmdan hare
ketle ( t,rcgli, Zonguldak, Bartın. 
Amasra, Kuruccşilc, Cide ) iske
lelerine azimet 'e avdet ede
cektir. 

Yük 'e yolcu için mahalli 
miıracaat: Sirkeci salonu karşı· 
sında Mizan Ojtlıı Han No; _ 
Telefon lstanbul 354 
--~-ı .. ____ .. J 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve silr'at post ısı 

SAMSUN 
vapuru 9 Çar~aınba 
Nısan Y 

günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru [Zonguldak, İne

bolu. Samsun, Ordu. Giresun, 
Trabze>n, Sürmene ve Riz:, ye 
gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin acentesine müra" 

caat Tel. lstanbul 1515 

• 
DOYÇE LEY ANT LINIY 
Hamburg, Brem, .fı..nvers , 
Istanbu\ ve Bahri Siyah ara. 
nııda azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamhurg,Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muva~eleti 
beklenen vapurlar ; 
Nopl!a vapuru 18 Nisana doğru ' 
Mllos • ll7 • • 
AKAYA • 28 • • 

Burgu:, Yuna, Köstence, Kılu 

vo lbrall için lim1n1mızdan 
hueket edecek vapurlu: 

Noplia vapuru: 
18 - 20 Nisandı tahmil de 

Akıya vapuru: 
29 • 30 Nisanda tabınlide 

Hımburg, Brem, Anvcrs, Roterd.oın 
ve Dançlg için yakında limanımız· 

dan hareket edecek vapurlar: 
lmbroı vapuru 13- 14 Nisanda 
tahmilde 
Galata vapuru 27 - 1!8 nisanda 
tah.ınilde 

Noplia vapuru 7-8 mayisto tab
nıilde 

Fazla tafsilli için Ga\atad:ı. 
Ovakimyan Hanında k~in 

lllmumi acenteli~ine müracaat 
Te .f ııı' Bevoğlıı 64 l - 671 

Satılık arsa 
Sultan Mahmut Türbesin

de Sebremanetl karşısında 
Selim Bey apartımanı yanın
da yUzU 13 metro, Derinliği 

20 metro bir arsa satılıktır. 
Taliplerin Yeni postahane 
karşısıoda Ekrem Necip Ecza 
deposunda Ekrem Beye 

müracaat ••••I 
Dr. Horhoruni 

Beyo~lu \ lektep sokak 'fo ,l 
muayene sabahtan akşa, ıa kadar. 

Doktor A. KUTİEI 
Gizli ve cilt hastalıkları mu 

tebasu ıı Karaköy bör~kçl fınn 
ıada .!lo '.i4. 
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t enı Ala;ao eeflri Galilm ebi Han Reisicumhur Hazretlerine 
ltimaloameslnl takdl"lle giderken." 

Hayrabolu mualllmlerf gurup halinde 

- - - -- - - . - . ~-~ 

Galata ıt~alat &üınrfi~ü h~urlu~ n~en: 
67 kilo ipek mensucat 

il6 u ,, ,., 

Ba!J.da muharrer e~a ecnebi memlekete 
m!lzayede suretile fııruh ed1Jeceğinden 8-4-990 
tıl lerlnln 14114 komisyonuna mtirncaatlan. 

Vil8Jel Daimi Euenınenin~en 

gönderilmek ü.ıere 
tarihinden itibaren 

VllAyat idare! hutusiyelerinin 929 senesi btitçel?ri bir arada 
pıızarlık ile rnbettirilecektır. Taliplerin 9 Nisan 930 çarşamba gU
ntl saat on bırc krdar Daimi encumene mliracaatları. 

[~~mvali metruke müdürliiğünden: 

Satılık oda hissesi 
Balıç.ebpıde Şolı Mebm.ıı Ge.ylf.nl mıbıUeılade Kömürcü sokağındı 

$apçı hanında 84 AUIDU9 ile mıırlkbm odanın Hazloeye alt altı hltsede 
dön lıiNe&inln bedeli dilrt ıalulııe Odcnmelı: Ucre 98S ltu bedeli muhım
!llen ile 22-4--900 ıırlbine mıt.odil salı gllnCI Hat 14 de mllzayedul mu
karrerdir. Taliplerin •ı, 7,60 heaabile teminat makboıriulle lstanboi Emvali 
meınıke ıl(Jf komi9yonanı mflracu.ı ıyl&mıltri. 

Buııun hatlra ldlfıld odlloook olan Topkapı' sarayının Harem dairesinde 
Hllnk*r ıotıısı tabir edilen mahal 

- -~- --- ---

··············~··••• ı••·················· BEYLERLE ÇOCUKLAR lÇlN 

En şık kostümler 
Gılaıa 'da Karaköy'de börekçi fınnı lıtballndekl büyük 

malıallıblclnln UMönde 

• 
1 K L 

Büyük emise ma~azaların~a ~ulacaksıoız 
lngillz biçimi kumaşlardan ve asri biçimde 

KOSTÜMLER 16 1/2 liradan itibaren 

. (Üzel cins kumaflardan spor vesaire 

ÇOCUK KOSTÜMLERİ 6 liradan itibaren 

her renkte empermeablliıe 

"MANDLEBERG"pardesüleri 24 11~~~~~=~ 
en son modaya göre hanımlara mah•us fantazi kumaşlardan ve 

Trençkot dan MA~TOLARlN en müntahap çe 1 leri 

TEDIYATTA BÜYÜK TESHİLAT 

- . 

SALI 
8 NİSAN 930 

1 
Ankarada Muhafız kıtaatı sllvarl Hbltanının arasında yapı 

binicilik musabakalarındaa mııhtelll inlıbalar 

Is tan bul ikinci Ticaret V g 

kemesi nden: 

Galata'dı Manukyan ilanında 5 
numrıb dairede ıcrayı ticaret eden 
Beşik taşra Şenlik Dede Mısırlı oğlu 
ıokağındı 89 numarada Seltnlldi 
Çubuk zade Hü5e\'ln Hüsnü Efen 
dinin 30/8/930 tarihinde illAsını ve 
lfltım l '!san ıarihlnde açılmasına 

mahkemece karar verll~tir. :\fum
aileyhten alacak e istihkak iddia 
edenlerin işbu haklarını tarihi i!Andan 
itibaren bir ay lçı.1de mahke'Dede 
iflas idoreslne müracaatla kayıt ettlr
melari veyıhuı veklillerin a'11 mu· 
saddak vekaletname 9gretlerinin ıev· 
dil müflise borcu olınlann keza bir 
ay içinde kendilerini bildirınderl 

hillfına hareket cezai mcs'u!iyeti 
muciptir. 

Şehremaneti ilanıı 

AnaJolu Hisarı Belediye .1 
liiğünden: Bedeli keşfi 670 fi 
kuruştan ıı..aret olan Anadolu 
nnda iskele başınJa inşa eJI 
olan haftnın ber mucibi k şif 
sı 9·4-930 çarş :ıha gıinU paza 
talibine ihale edl ceğl~den ıalı 

o gün sut 15 ıe laıre encuııı 

mllncaıtları. 

Devredllecak 
ihtira beratı 

~· ~ SATILll M~TOR Y~ ~OBA 
·~ lıtaabul Umao Şirlı:edodeo: .. ~~~~ .. 0000~~~·"···················· 

.W/~fww4.et 

Müflise ılı her ne suretle olursı 
olsun ellerinde bulunmıdıkçı o mal
lar üzerinde haklan mahfuz olmak 
şartlle keza bir ay içinde lflls ida
resi emrine tevdi etmeleri Ye etmes~ 

lerse ceaat me~'ullyetc uğrayacaklar~ 
dır ki makbul mazeretleri bulanma· 
dıkça caz&! mesuliyetten mahrum 
kalacaklardır. 

• Karbonlzasyon ve mlmalll 
lılardı isllbıı • hakkında bet• 
tih9aJI için 19 Nisan 1928 tarl 
ıakdhıı ıdilmiı olup Vll~yeı 
kaleminin 11188 numerosırle 
lı:ayyet müracaat ~akkı bu lı:ere 
veya ıhere icara verileceJ!:inden 
bıyat ve yahut lstıcsr etmek 
10J1da bulunanlınn lsıınbul 

bonahıne arkasında Türkiye il 
da 18-22 numerolarda vekili C 
efendiye mUrac at e_ylaaı 'ari. 

olunur. 
' 

( 

e 

·:~ Şlrked.mlzln (Ceyhan) motoru 1lc (Su K\14u) dubaaı saU· 
· lıktır. Talip olanlar Galatada Haydar Hanında vesait ve 

hareket tubeırirıe müracaat ederek vLsıtalan görd6hen sonra 
en ıon flatlarını yüzde be' teminat akçaslle beraber kapalı 

zarf dcrunıında 16 Nl an 980 tarihine milsadlf çarşamba 

günıı umumi mudürlUğe vermelni ilan olunur. 

lçl.4wda~ ,,.,,/, 
karialuıt~ 

ilk içtima 19 Nisan 930 cumar· 
tos! saat 14 te mahkeme iflılı oda 
11nda aktedlleceklerdir. Alacaklıların 

yevml mezkilrda bil . le veyahut 
bilvekAle hazır bulunmaları ve müf 
tisin borçluları ile kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden bazı kimselerin 
içtimada bulınmığa hakları bulun
madığı icra ve illAs kanununun 214 
maddesi mucibince teblit; maka'llına 

kaim olmak üzere !Un olunur. 

~. Umumi Müdüriyet 

P. T. T. Levazım Mü~ürtüınn~en -Kapalı zarf usulite münakasuı icra olanarak ihale olunan 
(1000) tekerlek seri sinema bandı ile (4000) tekerlek zamksıı: 
1 lıi1c bandı olbaptaki şartnamesine muvafık olmadı~ından redde
dllm~ n bu kerrc mezkOr bantların pazarlıkla mübayaası tekarrür 
eylemiş oldugıından taliplerin şartnameyi görmek Uzere derhal 
ve paı.arlık için de l 0-4-930 tarihine milsadlf perşembe günü 
saat on dörtte yUzde yedl buüıık teminatları hamilen Yeni posta
hnııcdc mubRyaat komisyonuna m!lracııstları. 

ln~aat ınünakasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

KlRALIK ARSA 
Selimiyede Haydarpap caddeainde 

Duvardibinde 1 /2 numaralı 300 arf'n 
aroa S ıene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik kiraaı 18 liradır. Mü-

Emııiyet saııdığı 
müdürlüğünden 

Hyede 16 Nisan 930 Çar9amba gü- Hüseyin Efendinin 4472 ik-
nU saat 15 te Defterdarlıkta yapıla- 1 d dl • 
caktıt. raz numara ı eyn sene mucı 

(M-ııeı) bince ve Göztepede Mehmet E
----:ZA=-:-Y=ı""ç"'E::-::K..--.......;- fendi mahallesinde eski Çukur

. K d' , Dresdener Bankın 1/3/30 tarihli ~eşme ve yenı a ıraga sok~-
ve 4200 Florinlik namıma muharrer gmda 20, 28 numaralı hanenın 
Çeki ziyaa uğradığından hükmü ol- terbini suretile Emniyet Sandı-

Tiirkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan- madığını ila~ eylerim. ğindan istikraz eylemiş olduğu 
)ulda Cag-alog·lunda kain olup elyevrn Emniyet Sandıg·ı- Galata, Agopyan Han .2 ~umarada iki yüz otuz bir liranın vadesi 

Osman Fıkn h HH" d "d d". d d 
un tahtı işe:alinde bulunan binayı tadil ettirecektir • u un e 0 enme ıgın en o-

- iHTiRA iLANI layı istikraz esnasında tayin ey 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek- "Şimendifer traversleri için esas lediği ikametgahına tebligat 
'.erdir: lav hası" hakkı~da istihsal olunan .29 ifası için gönderilen doksan bir 

) T l "b" l• k b"l" · • " · 'k J Şubat 1928 tarıh ve 832 numaralı ıh- .. .. . h 1 a ı ın ma ı a 1 ıyetını gosterır ves1 a a~. . tira beratı bu defa mevkii file kon- gunlu~ ıhbarn~~e ~a r~na .ma-
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan ışlerın mak üzere ahere devri ferağ veya i- hallesı heyeti .ıhtıyarıycsınce 

Jir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. : car edileceğinden .talip olanların Ga- yazılan meşrubattan mumai-
. A k d z· B k l b · .. !atada Çinili Rıhtım Hanında Robert leyh Hüseyin Efendinin vefat Talıpler n ara a ıraat an ası evazım ve me anı mu Ferriye müracaatları ilan olunur. · - . · Ülf p k 

lürlüğüne, İstanbu}d~ Eı:ıniyet Sandığı müdürlüğ~ne İktısat Vekttletinden: ~~tı~;b7: ~ee:::::eri m!~at~~~~ 
nür~caatla bu .b.aptakı pl~?· mukavele ve şartnameyı o- kaddes Hanımlar ile iki oğlu 
ıar !ıra mukabılınde alabılırler. Eskişehir Vil:heti dahilinde Baı· Celal ve <:>eref Efendilerden baş 

'h · k viran Karyesinde şimal en Qlukb~ı ~ 
Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarı ıne adar tek- çeşmesınd.n Topal Musa değirme- ka mirascısı olup olmadığının 

ıifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla nine müstakim; şarkın ve cenuben bilinemediği anlaşılmış ve mu
ı\nkarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü- bu noktadan ka~nı dura~ındakl nok· rı;a~ley~in mi~asc.ılara t:_bligatı 
ıe ve !stanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü- tal 'ablteden btlmurnr Kemikli çeş· Iaz~~e. ı:ra edı~~ış oldugundan 
1. r· w•• d' 1 1 d mesine ham münkesir; garbcn bu tarıh1 ılandan ıtıbaren (doksan 
ur 1:1gune tev 

1 
O unma ~ ır. . . .. . noktadan KötU Pınarından bilmürur bir) gün zarfında borç ödenme-

1.şı deruh~e edc~.ek zat ıh~le bedelının yuzde 1 O nu nıs mebdei hudut olan Olukbaşı çeşme- diği veya yenilenmediği takdir 
)Ctınde temınat gosterecektır. ıine ham münkesir ile mahdut ,.. de mezkur hanenin mlizayede 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi mesaha! mhiyesi ( 910) ccrip arazi! ile satılacağı ilan olunur. 
Jir talibi tercih hakkını muhafaza eder. milliye ve hıırn;iyede lsveç tabu· 

Bursa VilaJeti Ziraat Mü~ürlü~üna~n: 
13820 lira bedeli keşifli bir böçek tohumu kışlak binası inşa;1.

;ı kapalı zarf usulile 27 Mart 930 tarihinden itibaren yirmi gün 
nüddetle mevkii münakasaya çrkarılmrştır. Talip olanların 
;evrni ihale olan 15 Nisan 930 Salt günü 16 ya kadar bu hususta
ci kesifnaTe ve saı tn mı• vesairesini görmek ii;.re Bursa 7;.~at 
nüdürivetinclr miitrşekkil komis~ on mahsusuna müracaatları. 

sından Orhan Brant Bey tarafından 

bittıharrl mevdanı çıkarılan Krom 
madeninin c 6 l) ıene müddetle mu· 
mailevh uhde ine ihalesi icra oluna
ca~ından Maden Nizamnamesinin 36 
ve 37 nci maddelerine tevfikan bu 
bapta itirazı olanların tarihi ilAndan 
itibaren iki ay zariında Ankarada 
lknsoı \'ek~letine ve mahallinde ma 
kamı \'i!aycıc haarwhal müracaat 
e,-h:mclcri thln olıınur. 

İstanbul .\laarif .\lıidiirlüğlinden: 
5 Mart 930 tarihinde 19 kayıt ve 

195 · 196 sıra numaralri ile Ahmet 
Rasim Beye izafeten Blumental Bira
derler namına ( Sen benim nemıin, 
pek rendır) nam şarkılar için ve 
ri!en iki kıra hakkı telif ilmühaber! 
muamelenin noksanlığı huclıile lptaı 

edilmiştir. Al~kadarların malılmu ol
mal< üzere llln olunur. 

-
lat. Asliye Mahkemesi 3 ün

cü Hukuk Dairesinden: 
Burhan Beyle Nöber Hanım me

yanelerinde mütekevvin tescili talak 
davaaı hilküm dereceelne gelıniş ol
duğundan keyfiyetin hukuku usul 
muhakemeleri kanununun 406 ıncı 
maddeıi mucibince tebliğine karar 
verilmi§ ve mahkeme 30 Nisan 930 
Çarşamba saat on Uç buçuğa talik 

lstanbul ikinci ıcrı memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bu
lunan ve satılması mukarrer eşyİyl 
beytlye 13 ·4 ·930 tarihine mtısadlf 

pazar günü saat ondörııe Beyoğlun
dı tarla b~ı caddesinde meşe so· 
kağında 10 No. hane önünde ıçık 

artırma suretiyle satılacağından ıallp 

olanlann mahallinde hazır buluna
calc memurine müracaatları llıln 

olunur. 
kılınmış olmakla madde! mezkQre -------------

tevliken hakkı itirazin istimali aksi Lı·seler nıubaJaat "oını·s-takdirde gıyabında hüküm verileceği l 
ilan olunur. 

ÜSKÜDAR BANKASI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Beheri 5 Türk lirası kıymetinde 
20,000 hisseye milnkasem 100.000 
Tilrk lirası sermaye ile teşekkül eden 
Bankamıza hissedar olmak istiyen ze 
vatın Osküdar"da İskele civarında bu 
lunan Bankaya müracaatları rica olu
nur. Banka esnaf ve küçük tüccara 
yardım ve tasarrufu teşvik maksadı 
ile ve bilcümle Banka muamelatı ile 
iştigal etmek üzre tesis edilmiştir. 

Beyoğlu orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden Beyoğ 

lunda, Sanyarde ve Kemerbur
gazda mahfuz 2600 kilo meşe 
kömürü, 250 kilo meşe odunu, 
6 adet balta, 3 adet tahra, 2 a
det destere 23/4/930 Çarşamba 
günü ihale olunmak üzere mü
zayedeye vazolunmuştur. Talip 
lerin Beşiktaş orman idaresine 
ve yevmi mezkurda Beyoğlu 
kaymakamlığında ihale komis
yonuna müracaatları. 

.Jandorma lmalAıane,ı mildürlye• 
tinden: Şartnamesi mucibince 59 
kalem ecza ve odevaıı tıbbiye pazar
lıkla satın alınacaktır pazar 
lık 10 Nisan 9:l0 perşembe günü 
saat 10 da isıanbuida Gedikpaşada 
Jandarma lmaldtanesinde icra edi· 
t,,,crl·tir. 

Jonu ri1aselin~en; 
Erenicöy Kız Lisesinde bermuclbl 

ke~lf yapılacak inşaat 20 Nisan 930 
tmblne müsadlf pazar gUnU ıaaı 
17 de ihale yapılmak üsere kapılı 
zarf usullyle münakasaya konulmuş· 
tur. Şartname ve keşifnımeyi görmek 
lltıyen taliplerin Galatasaray Lise
sindeki tomlıyon kltabctlne möra
caatlın, 

Eyup sulh ceza hakimliğinden; 

Havı Hanımın zevci Eyüpte lsltm 
beyde karlık aokağında 3 No da. 
Mustafa el. Aleyhine ikame eylediği 

sulh teşebbüsü davasına alı daveti
ye mu!l"aileyhln semti meçhule 
gltıili davetiye dekl meşrubattan 

anlışılmal!'I• !l&nen tebliğine ve mu
hkemenin 18-5-930 'alı gtınü saat 
11 de t• l ına karar verilmiş ve msh
keme divanhanesine talik sureriylede 
illn edilmiş olduğundan !müddei 
aleyhin yevmi mezkOrdı hazır bu 
lonmısı illn olunur. 

Yardım sandığı 
~:mlılk üzerine para verilir. 

Bahçe kapı Selamet han: 15 
Telefon: Istanbııl 4262 

lstanbul ikinci Utta 
mahkemeelnden: 

Mahkemece mukaddema 
karar verllmiş olan Tıitün ıuce 

dan Kasap zade EMiN beyin 
meltıı iflAsiyes ,ın 2J '\1art 1 
tarihinde ilnyona kaibıne ve :\ 1 

HlLMI RIZA ve ALI N!Hı\'f 
KALODI !.ASK \RIDI bev'e 
Unyon sindlkliğı le ta ;4'erınc 

ver!lmiş olmak a ': ~ııyct l An o 

t LAN 
OSMANLI BA~K 

°1o 5 Faizli. 19 l 8 , 133.ı 
istikrazı dahili tıhvitltının 1 
1920 ve 1 Mayıs 1925 ur!hl 
vadeleri hulul edilp 1 Mayıs 1 
tarihinde tediyesine ba,ı.nan 5 
1 il numaralı kuponlarından <ini 
kıdar ibraz edilmeyenlerin 1 
1930 tarihinde Türkiye Hu 
CUmburiyesi lehine mürur ~ 
uğrayacağı, mezkOr uhvlltı ha 
rinln mı!Cımu olmak ilzre ilAn 

ŞARL BOYER -MARI B 
hey'etinln son tem•illeri. 

Bugün ıaaı 17 de; 

FRANSIZ TIY ATROSUN 
Tonzil&llı flatla hallı: mal• 

sı olarak: 

Goraldioio en gUzel kome 

L'HOMl\IF: DF. JOIE 
akşamı saat 21,30 da 

suvare olarak 

LA VIE ~:sr Rl~LLf: 
Yarınki çarşamba gilnU saat ıl 
TEı\lZILATLI fiaılı matine ela 

Yınn~II ç~r~~~aRa~ş~! <'; 
21.30 da; 

MARI BELL ve ŞARL 80\r 
in şerefine fevkal4da bir 
gala mü,.meresi verilecektir. 

Bu müsamerede iki piy•; 
den temsil edilecektir. 

Birincisi :\lösyü Şarl Bol ,r 
tar~fınd•n: 

L' 1 N S O U M i S 6 
ikincisi .\Jaımazel .\larl Beli 
fından bir kısımlık komedi" fi 

KiTTE POUR LA pı:;ıl 
piyesleri temıil edilecektir. 

Mes'ul MüıHörü Bürhaıte 


