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5 inci une, No 1556 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Ziraat kongresi 
münasebetile 

Sanayi kongresini davet eden 
'ltfiJJi lktısat ve Tasarruf Ce
llıiyeti,, şimdi de bir Ziraat kon 
fresi için hazırlanıyor • 

. Diğer vazifeleri arasında, yer 
11 mahsulat ve mamulatımızı 
terek keyfiyet, gerekse kemi
Yeı iti bari le yükseltmek ve re
~açlarmı arttırmak gayelerine 
Yardım maksadile teşekkül e
den bu cemiyet böyle ihtisas 
~ongreleri tertip etmekle, hiç 
!Üphesiz ki, memleket hesabı
na ı;ok faJ•da/J bir iş görüyor. 
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2 ne sa 

3 Uncil sahifede 
1- Bakırköyilnde bir kesik 

ba' bulundu 
2· C. Belediye sokaklann 

temlzllftnl miluakaşa etti 

-
tstlhsallne başlandı 

-
4 tıncu sahifede : 

~ 1- Fel•k 
~ 2- Roman 
~ 3·· MelltepJlter müsabakBlit 

Sanayi kongresinden doğan 
t er -ki yakında kitap halin
de neşredilecektir-. Türkiye 

ayii hakkında yegane me
lıaı olabilecek bir mahiyet ve 
kıymettedir. Büyük Reisimiz güzergahta toplanan Adliye Vekili Devlet Bankasıkanu 

İhtısas kongreleri, modern 
Ctrniyetlerin en canlı vasıfların 
<lan biridir. Medeni memleket
lerde kongresiz geçen gün yok 
tUr, dense yeridir. 

balkın yaşa! nidaları • Bega:::;:7er:evap flU kabul edildi 
arasında şehrimizi teşrif ettıler.. 1 mukabele ediyor 

bu-
İhtısas kongreleri istr/a ocak 

'arıdır. Oralardıı kıymetler ve G a ı· Hz 
ltabiliyetler tebarüz eder. Sahte Z • 
§Öhretler devrilir, karanlıkta • • y 1 
lcaımış cevherler güne çıkar. gun a ovayı 

Sanayi kongresi sayesinde "f d k 
~ernleketimizin bir çok kıymet teşrı e ece .. 
lı ve genç ihtısas adamlanru ta-
llıdık. Memleketimizin belli baş 

~ı. ıi merke_zı.e~ind~n gelen sana Reisicümhur Hz. Istan 
Yt erbabı bırıbırlenle tanıştılar. •• 
Aralarında bir fikir, ihtisas ve bulda 15 gun kadar 
t tıiibe alı~ verişi oldu ve orta- istirahat buyurduk-
a Ço değerli kollektif bir eser t Y I d 
'tı. an sonra a ova a .. ... 

, Sanayi kongresınin belli baş
:ı faydalarından biri de sanay i 
Crbabınm teşki latlanmaları lü
~uıııunu katiyetle meydana koy 
llıuş olmasıdır. 

Bu lüzumu takdir eden sana
Yi erbabı, hiç şüphesiz ki, yer, 
~er, grup, grup harekete geçe
c !erdir. Ağustosta İstanbul
ııa bütün Türkiye'ye şamil bir 
"ıensucatçrlar kongresinin ak
tediJeceğini büyük bir memnu
lliyetle haber aldık. 

Türkiye Mensucatcılar kon
ttesinden bir "Türkiye Mensu
Cııtçılar birliği" nin doğacağını 
'İa kuvvetle ümit ediyoruz. 

. Ziraat kongresi de memleke
tıınizin kollektif çalışma haya
tında büyük bir boşluğu doldu
racaktır. 

uzun müddet 
kalacaklardır 

Gazi Hz. •ekiz aylık bir mulara
katten sonra binlerce halkın hara· 
retli ve samimi tezahüratı arasında 
dün öğle vakti İstanbulu şerellrndir 
diler. 

Büyük Halaskarı bir defa daha 
görmek ve selamlamak istiyen halk 
Büyük misafiri getiren hususi 
trenin güzergahına çok erkenden dö· 
külmüşler, trenin geçm06ini büyük 
bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Reisi
cumhur Hz. nin Eekişehirden İstan
bula teşriflerine kadar muhtelif ista
syonlara .. : w ' muhabirlerimizin mH-

Rügilk Reisimiz müstakblllnln elleri nl 6lkıyorlar 

te fabrikasını teşrif etmişlerdir. derek bu hususta izahat almışlar, 
Takdim edilen arize müteakıben halkın çoşgun tezahüratı 

Bozüyükte ihtiyat suvari zabitle- ve alkışları arasında fabrikaya hare
rinden Nafiz Bey vagon pençeresin- ket buyurmuşlardır. 
den Gazi Hazretlerine bir arize tak- Fabrikada bütün düdükler öttü
dim ederek düşman tarafından yakı· rülerek Gazi Hazretleri sel.amlanmış 
lan evinin bedeli olan 11 bin liranın ve m.üşarünileyh Hazr~tlerı fabri~ayı 
tesviyesini rica etmiştir. Gazi Hazret gezdıkten sonra İbrahım Bey (Bıle
Ieri Vali vekili Fahrettin Beyi celbe (Mabadi be§İnci sahifede) 

ANKARA, 11 (Telefonla) - • • . 
Bazı müderris ve avukatların Evrakı naktıyemızın 
Adliye Vekil" 
B. in mahkeme
deki teşrihatı 
m Ü n a s ebetile 
verdikleri ce
vaplar hakkında 
Mahmut Esat 
B. ban~ dedi ki 

altın üzerine kıymeti 
Dainler vekillerile 
itilaf husulünden 

sonra tesbit edilecek 

Devlet evrakı naktiye 
- Bana ve

rilen cevapları o 
kurlum.Cevat vt 
Abdurrahman 
Münip, İsmai l 
S•tk1, Ke an B 
!er hakkınd.: 

' nin tedavülüne şimdi

mahkeme hu- Mahmut Esat B. 
zurunda söylediklerim, resmi 
hakikatlerdir. Bunları gazete sü 
tunlarında münakaşaya ne vak
tin var, r.e vaziyetim müsaittir. 
Milletin işleri pek çoktur. Yol
suzluklarımı göstermek ıçın 
kendilerine azıcık güveniyorlar, 
veya vatanın yüksek menfaatle
rile kendilerini biraz alakadar 
görüyorlarsa devletin beni de 
mes'ul tutmağa salahiyettar 
makamlarına müracaat etsin-
!er.,,. 

Piyango 
Dün Darülfünunda 
merasimle çekildi. 

den karşılık olmakiçin 
bankaya vereceği pa
ralar: 300,000 liralık --.""' ._ ......... 
altın ile 116 buçuk mil iıa /ge Vekili Sara:ıoglu 
yon frank itibari kıy- Şiikrü Bey 

metinde olan ve altın veya altına tahvili
mümkün dövizler ve sairedir 

ANKARA, 11 (Telefonla) - B. 
M. M. bugün saat onda içtima ede
rek Devlet Bankası layihasını müza
ktre ve itmam etti. 

Bu münasebetle Maliye vekili B. 
de mecliste bir nutuk irat etmiştir. 

Layihanın müzakeresi esnasmcU 
Antalya meb'usu Rasih Bey meb'ut 
larında Banka meclisi idaresinde b, 
Junup bulunamıyacağmı sordu. Ma 
liye vekili buna cevaben dedi kı · 

(Mabadi beşinci sahifede) 

Ziraat kongresinde iş ve ihti
~s adamları, muhtelif ziraat 
'1ıUbeJerimizin bugünkü vaziyeti 
akkında en esaslI ma!Umatı 

Vlıerecekler ve inkişaf çareleri 
ilkkmda da en ilmi ve en ameli 

~Olları göstereceklerdir. 'Türk - Yunan itilafnamesi 

Tayyare piyangosunun seki
zinci tertip beşinci keşidesi dün 
Darülfünun konferans salonun
da mutat merasimle ve her za
manki gibi kesif bir kalabalık 
huzurunda çekilmiştir. Bu ter
tibin en bilyük ikramiyesi olan 
50 bin lira dün çıkmamıştır. Ke 
şideye bu saba11 ta saat 9 da de
vam edilecektir. Biiyük ikrami
yeden başka 10 bin liralık bir de 
mükafat vardır. Bu da en son 

Belli baslı ihracat mallanmı
~ın dünya piyasalarında karşıla 
~tıltıarı rekabetin günden güne 
~rtan şiddeti karşısında, Ziraat 

11
°ngresinin vereceği dersler-
en ancak istifade olunur. 
Program/J ve planlı bir iktı

Sat devresine giren Türkiyede 
rlevıet teşkilatının iktısadi te-
4ekküllerle elele çalışmaları lü
~rnu vardır. 

İşte kongreler, ayni zamanda 
devletle iktısadi teşekküllerin 
fernasa gelmelerini temin eden 
erı canlı bir vasıtadır. 

V. N. 

Mektepliler 
müsab11kası 

57 inci hafta bitti 
57 inci hafta bitmiştir. 

Gazetemizde çıkan haberler 
~en en mühimini seçip cu
llıartcsi akşamına kadar mtı
'abaka memurluğuna göndc
ıınız. Nctlcclcr pazar gllnU 
ııe~redilecektir. 

Gazi Hz. ı·•gon 
pençeresinde 

şahcdet ve intibalarını sırasile yazı
yoruz: 

Eskişehirden sonra •• 
Gazi Hazretlerini hamil tren Es

kişehirde 20 dakika kadar tevekkuf · 
etmiş, Gazi Hazretleri trenden ine
rek istikballerine gelen halk, hükf. 
met ve belediye erkanı ile mahkeme! 
temyiz heyetini sel3mlamışlardır. 

Trenin tcvekkuf ettiği 15-20 da
kikalık müddet esnasında müşarüni
leyh Hazretleri temyiz heyeti ile 
hasbihallerde bulunmuşlardır. 

Bozüyükte •• 

Gazi Hazretlerini hamil tren saat 1 
7 ye 10 kala Bozüyüğe müvasalat et
miş ve Büyük münci istasyonde pek 
kalabalık bir halk kütlesi ile hükıi
met, fırka, belediye erkanı tarafın
dan istikbal edilmişlerdir. 

Sevgili Gaziyi tahassür ve işti
yakla bekliyen Bozüyüklüler şehirle 
rini mutena bir tarzda süslemi~ler, 
fırka binası önüne de muazzam bir 
takı zafer yapmışlardır. 

Gazi Hazretleri müstakbilinin el
lerini sıktıktan sonra herkesin istira
hat etmesi arzusunu ızhar buyurmuş 
Jar ve otomobillerine rakiben keres-

celsesine alındı 
Bitaraf azalar üç günde karar verecek 
ve iki memleketteki emlakin müsavi 

kıymette olduğunu ve mahsubu 
lazım geldiğini bildireceklerdir .. 

' çekilecek olan 1 O numara ara
sında taksim edilecektir. Dün 
çekilen numaralar arasındaki 
büyük ikramiye 20 bin liradır. 
Bu da 2.044 numaraya isabet et
miştir. Bu biletin bir parçası 
Taşkasapta oturan Kerim B. is· 
minde bir zattadır. Dün çıkan 
ikramiyeler şunlardır: 

20 bin lira 
2044 

10 bin lira 
2599 

4500 lira 
49209 

Türk-Yunan ltlllJ/namesi imza f'dllirhen 9500 lira 
ANKARA, il (Telefonla)- Türk yet Ankara"ya telgrafla bildirilecek· 28158 91148 

- Yunan itilclfnamesi Hariciye Encü- tir. Ancak o vakit meclis heyeti u-
n eninde esas itibarile tasvip edilmiş- mumiyesinde itiliifname müzakere e- 1000 lira 
ti·. _ dilec~~tir. Buna intizaren itiliifname 37919 27782 93976 

İtil3fname yarın bir mtmuru meclısın pazar celsesıne konmuştur. 
maıısus ile İstanbul'a, İstanbuldan da ATİNA, il (Anek.) - Ankara• 51250 21842 11050 
Berendizi tayyare postası ile Atinaya Y.un~n sefiri b!~. t~lg~.al~a itilfil~a~e· ı .!J5556 14 081 
gönderilecektir. nın ımza edıldıgını hukumcte bıldır-

Atinada tasvibi takdirinde keyfi- (Mabadı beşinci sahifede) ( 1\lahadl iç sahife!uimizdı ) 

Ceneral Guro Sirkeci istasyonunda leşgl edilirken 

Ceneral Guro dün gitti. 
Fransız cenerali Türkiyeden fevka 1 

iade intıbalarla ayrıldığını tekraretı 
On gündenberi memleketimizde 

hükı1metimizin misafiri olarak bulu
nan Paris askeri valisi cencral Guro 
dünkü Semplon ekspresile Avrupa 
ya hareket etmiştir. 

Sirkeci garında bir tabur askeri
miz tarafından merasimi askeriye ifa 
edilmiş ve Kolordu muzikası seliim 
havasını çalmıştır. Ceneral Guroyu 
teşyie gelenler meyanında merkez 
kumandanı Rahmi, erkAnı harp kay· 
makamı Zeki, cenerahn mihmandarı 
binbaşı Faıih, polis müdür vekili Ali 
Rıza Beylerle Fransız sefiri, ıefaret 
erkanı, Dukala ve Tadla vapurlarilc 
gelen eski muharipler ve Fransız e
dibi M. Klot Farer bulunuyorlardı. 

Ceneral Guronun beyanatı 
Ceneral, kendiıine Vali namına 

iyi seyahatler temenni eden Ali Rın 
Beye demiştir ki' 

- Türkiyeden fevkalade iyi intı
balarla ayrılıyorum. Burada ıı:ördü
ğüm hüsnü kabulden dolayı çok te
şekkür ederim. Türlriyede çok ıami· 
miv••le karııJandılmı için bilhaua 

miitebasis ve minnettarım. Burnd 
tanıştığım zevatı daima memnunıy 
le hatırlıyacagım". 

Ceneral Guro, memlekctimizdd 
terakkiyattan ve Gazimizin eserleri 
den derin hürmet ve takdirlerle ba 
setmiş ve teşyide bulunan zabitan 1 
mızla tekrar ıı:örüşmek temennileri 
izhar etmiş. burada tanıştığı Tür! 
!erle Pariste de görüşmekle çok m~ 
nun olacağını ıöylemiştir. 

Ceneral, askerlerimizde gördü 
intizamında hararetli takdirkardır 

Ceneral nerelere uğra
yacak? 

Ceneral Avrupada Yugoolavy 
nm Vinkofiı ıehrinde bir gece, B~ 
reıte iki ve Viyanada bir gün kal 
cak ve 20 haziranda Parise avdet 
decektir. 

Gazi Hz. nin tarihi nutuklar 
muhtevi kitabı hediye etmelcrind 
çok mütehaasia ol;ın ceneral tükra ı 
larını bir mektupla arzetmiştir. C 
neral ilk fırsatta memleketimizi tı 
rar 2İy"'l'et ttmek arrusundadır. 

• 
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edilecek tatil 
rıokak 
1tafın 

r 

ıı 1 
r a., 1 r 

aB >~ 

.~· i 
••• I! 
1. 1 
·~ li 

' ;J 
fr: 
Şıı d 
r. :l 
i;. jC 

• 
yl T 
~ıl 1 l( 

-· 
Ciltler dolusu 

rapor ... 

k n Mr. Slmon 
' ıl ' : t Hindistan'ın idaresinde yeni 

l • tebeddüle lüzum gösterildiği 
J, ·.ıhakkaktır. Önümüzdeki teşri 
ıl ' 

1
:evelde Londrada Hindistand

~11 ·~ gelecek muhtelif mümessil
~ 1. • ile İngiliz hükumeti arasında 
r ~ i /fı · konferans aktedilecektir. Bu 
,ı, · . nferansa Hindistan milllcileri 

• i:, ·~ irak etmiyeceklerini söylüyor 
· .. i \ · Simon komisyonunun rapo
i, ı _ ~- tam bir istiklal isti yen milli
' ı • ll eri tatmin edebilmekten uzak 
1 <' lacaktır. 

ll LONDRA, 10 A.A. Hindista 
· , • nı 1 istikbali hakkında tetkikat 
c 1 1 aıa etmiş olan Simon komisyo 
J 1 iı raporunun dün eşredilen ilk l 
,1 e, mı 16 ciltten ibaret olup Hin-1 
ı!. uı tan sekenesini n şeraiti haya-ı 

b ·esini, mensup oldukları dinle 

1 
;:ı ti ':adınların vaziyetini, asker
ı , •d · n hal ve mevkiini ve Hindis

tı r ~ 11,m emniyeti meselesini izah' 
:ı 1, H tesrih etmektedir. Komisyo

y r 1 -ti ' vasıl olduğu neticeler bu a
m 'r )İ.1 24 ünde neşredilecektir. 

. " •t 
nl • jı e Yeniden tevkif at 

• } 
1 le KALKÜTA, 1 O A.A. - Ben 

a; ~ r 1 ıcle eyalet kongresi binas'ında 
; .,. ı yı a edilen taharri yat neticesin
~ j 1 iı 62 kh;i tevkif edilmiştir. Bir 
r ' kmn siliihlar, mühimmat ve 
' · ıtzı vesaik müsadere edilmiştir. 

1
1 

;<i vkif edilenler meyanında si
\ 1 a ısız itaatsizlik hareketinin mu 

- , ; 1 :l~rriklerinden bir takım zevat 
• · 

1 ıi bulunmaktadır. Polis, milli
/ 1 

1 •tçilerin bayraklarını ve b;rcok 
ta ;aiki alıp götürnıü~tür. Che

~ m:ıahat'ta müsellah bir halk 
ı 1 li lte~i Nanın vaziyetini tetkike 
t ' >U miş olan bir oolis grupuna ta-

1 , ! t. 1 ıu '\l7. etmistir. Polis mukabele 
nd d '.Cburivetinde kalmrntır. Telef 

~ ' ettnların v,. varal:ın,.nlı>rm mik 
ı ~ r :ri~ rnalfıın değil<lir. Bunder ırö

' O llüleri kongresinde icra edi
.Y ı . 1 ı 1 taharrivat l'i"tİcesiııde 30 ki
;k • · n laha tevkif edilmiştir. 
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• ~ ılc İtalyada nümayişler 

l;al BARİ, 10 A. A. - Talebe 
ı • ·e ·aklarda icra etmiş oldukları 

r nı · l d Y l. . i r mayış er esnasın a ugos av 
·~ ve Fransa koıısoloshaneleri

- ~ muhafaza eden askeri kor"'on ,1 ı '+ 
r 4 1 

ı zorlamışlar ve karabinyerler 
1 ı 1 bir kaçını yaralamıslardır. 

( -
1 ;ö Mühim . tebeddül 

( - TOKYO, Bahriye erkanı har 
k·e reisi amiral Kato istifa et
bi ştir. Yerine amiral Shohsin 
ı • niguchi tayin edilmiştir. 

j l 
l 

r 

J{ornanyaclaıı 

gidiyor!. 
Alman .... -L:eh ~udut l lariciyc \~ckiliı11iz })ir nu1 ulc sôv-

hadısesı 1 d. ,. r f. . k b ı .. l~ncümcı1 kibrit mulcavelesiı1İn 
bir noktasını tadil etti -··------

P ırlsten gelen ftransız ressamın otomobili 

H~ın 11akil vasıtası, heın mesken, 
l1en1 de atÖl)'e ... 

Otomobilin yatak odası, atölyesi, koltuklan, 
gardrobu ve sairesi var .. 

e ı unan se ırı ıntı a e e ettı 
ANKARA, ıı A. A. - Türk - kiki yapıcısı olduğunu söylemekle ANKARA, 11 (Telefonla) -ı Bugün öğleden sonra Meclis 

Yunan mübadele itilafnamesinin im- tavazuuna dokunmuş olacağım. Fa- Meclis ancak Pazartesi tatil ka- toplanmadı. Yarınki içtimada 
zası esnasında Hariciye Vekili Dr. kat bu böyledir. İstikbalde çok daha rarr verebilecektir. Zira öğleden hapishaneler kanunu müzakere 
Tevfik Rüştü Beyefendi tarafından büyük bir mükafata nail olacaktır. sonra müzakeresi mukarrer o - edilecektir. 
atideki nutuk irat edilmiştir: Bu mükafat büyük san'atkarların 

Elçi Hazretleri, Reis Beyler, E- eserleri sayesinde meşhur olmalı- lan Amerika grupu ile yapıl- ANKARA, 11 (Telefonla) · 
fendilerl dır. Muzakeratın hitam bulmuş olma- mrş olan mukavelede bütçe en- Bu akşam Amerika grupU 

Bizi bu mesaininetrafına toplı- sına müteessif olduğumu söylersem cümenince bir nokta üzerinde mümessilleri ile temasa geline
y~n h~dise hem. mes'ut h~m ~e mü- ha~re~. ederainiz.Fa_ka.t bukadar. sev~: yapılmasına lüzum görülen ta - rek bütçe encümeninin istediği 
hım bır hadisedır.Bu hadıseyı bu tas mlı munevver, samımı ve tatlı bır mu dilat üzerine Vekill h tı" t d'l't ·· · d ·· ·· ··1e-
fiye mukavelenamesini imzalarken zakereci ile artık müzakere edecek d . er eye n- a 1.a esası uzenn e goruşu 
duyduğum sevinç ve Türk ve Yunan bir şey kalmadığından dolayı müte- en gen alınmıştır. cektır. 
Cumhuriyetleri arasındaki dostluk cssirim". 
ve iyi komşuluk münasebetlerinin a· Müteakıben iki heyeti murahhasa Osmanlı Düyvunu uınumiye ~1ec-
tisi hakkında duyduğum ümitlerden reisleri Tevfik IOmil Beyle M. Fo-
bahsttmeden geçiştirmek istemedim. kasın sarfettikleri gayretten bahsiıe l ı· Sl. n 1· n ))ı· r tebl 

1
· g~ 

1
• 

Efendiler bu iki memleket arasın onlara teşekkür etmiştir. 
da tam ve samimi bir itilafın temel- Badehu M. Holştat bir nutuk İ 
!erini iki büvük devlet adamı İsmet söylemiştir. PAR S, 11 (A.A.) - Os-ı masından ibarettir. Bu teshila· 
Paşa .ile M. ·venizelos Lozanda at- _::.___, ..... _+-<>-+---- manlr düyunu umumiye meclisi tın muvakkat mahiyetine ve der 
mışlardır. o gündenberi paraya mü- sahte k aA. rl 1 k tarafından neşredilen tebliğin meyan olundukları ahval ve şe-
ti!allik meselelerin hallinin tevlit et- metni şudur: raitin hususiyetine binaen ma· 
tiği büyük müşkülata rağmen bugün "Türkiyenin şimdiki mali yrsın 26 sında düyunu umumiye 
gayretlerimiz bu işin tahakkuku ve Em lak Ban kasının müşkülleri Türk hükumetini meclisi ile hamiller meclisi ara· 
dostça münasebetlerimizin inkişafı-
na müsait bir devrin açılmasını is- İzmir ŞU besinde M. Ristin meuriyeti devamınca sında aktolunan müşterek bir 
tilıdaf etmiştir. kendisine bütçevi ve nakdi vazi- içtima neticesinde hamiller mü· 

Efendiler bugün açılacak olan bul ---··-- - yet hakkında bazı kolaylıklar messilleri Türk hükumetinin ta· 
devir şarki Akdeniz ve Balkanlar ve ~NKARA, 11 ~T~lefonla) - gösterilmesini talep eden bir lehini is'aftan başka çare görme 
binaenaleyh Avrupa sulhünün mü-ı Emlak Bankası muduru umu-• mektubu meclise göndermeğe mişlerdir. Fakat ayni zamanda 
hi.m bir amili ol.arak teJak~i. ettiğ~ı~ mısi Saffet Beyle Meclisi idare sevkeylemiştir. Bu teshi!at ev- onlar hamillerin menafiini mütTI 
Tur_k .Yu_na~ _munasebetl~rımn atısı_n~ azasından Hayrullah Bey Izmi-
h~kikı .. bır ıtımatla derpış ~~em~ı~ı re gitmişlerdir. Bu seyahat Ban vela 13 haziran 1928 mukavele-

1 
kün mertebe siyanete kadar bir 

mumkun kılmaktadır. Hepırruz ıçın • .. . . sinin 16 ıncı maddesinde zikro-ı takım şeraiti dermeyan eylemi~ 
çok mühim ve çok memnun kılıcı bir kayı al:ık~~ar ede~ m~hım • bır lunan nakillerin in:haliden, sa- terdir. Meclis Türkiye hükume· 
hareketin ifasına hazırlandığım şu sahtekarlıgın tahkıkatıle alaka-
anda bu eserin tahakkukuna samimi- dardır. Mahkemeden sahte ilam n_i_Y<:~ taks_itlerin. anc_ak bir sül~-, ~in?ı:n henüz bir ~e~ap alın.adı· 
yetle çalış~nları şükr~nla ~a.deder ve çıkartılarak İzmir şubesinden sunu meclıse tediyesınden ve dı- gı ıçın Türk talebının tarzı ıs'a· 
M_ Papa ıl~ M. Eksındar~sı_ ve M. yetimlerin parası alınmıştır. ğer iki sii.lüsün M. Rist neticei fmm Türkiyece kabul edilip e· 
Dıyamandopulos ile M. Vıdıng ve tetkikatını bildirinciye kadar 1 dilmediğin; anlamak üzere An· 
M. ~kstrand gibi __ muhteli~ mübadele ismet Pş Hz ne Türk hükumetinin emrine a-ikaradan seri bir cevap istemiş· 
komısyonunun mumtaz bıtaraf aza- • ' vans şeklinde amade bulundurul tir. 
sını ve mübadele komisyonunda geJ • r ? ·----------------------Türk heyeti murahhasasının riyase- zaman 1) Of . . . . .. .. 
ti.1de beni istihdaf etmiş olan Sara- ANKARA, 11 - Başvekil Dahıhye Vekıh Şukru Ka- I<.lot Farcr 
çoğlu ~ii.krii ve c;mal Hüsnü Beyle İsmet paşa Hz. bir müddet is- ya Bey 
n samımıyetle selamlarım. Keza hatı t' h t · · b" İ t ANKARA 11 - Dahiliye 
ı:ası bizler için ebedi olan Jeneral ıra a ıçın ır ay sonra s an- kT s··k .. k' B .. 
Delarayı da hürmetle yadetmek iste- bula gidecektir. İsmet paşa Hz. ve . 1.1 _ u ru aya ey meclı~ın 
rim. Mümtaz meslektaşım M. Miha- nin bundan sonra Anadolu içle- tatıl~nden sonra İstanbula gıde 
lakopulos ile Milano mülakatları na- rine bir seyahat yapması muh- cektır. 
mile tanılan ve bu mülakatlara tekad temeldir. İhsan Ziya B. İn katilleri 
düm eden Ce!le'4tedeki ~tii efkarla- M R · t r 1ZMİR 11 _ Urla hakimi 
rımı.zın bu muzakeratın ıntacında ne- • il ge ıyor . . • . .. .. . 
!<adar hayırlı bir tesir yapnuş olduğu ANKARA, 11 (Milliyet) - Ihsan Zıy~ Bey~. oldurel1lenn 
nu bilhassa burada hatırlatmak iste- Bir müddettenberi tetkikatına mahkemesıne dun de devam 
rim. Ankaradaki sefirler heyeti aza- devam eden M. Ristin tetkikatı 1 edildi. Şahitler mühim ifadeler 
sının h':'susile en kidemli sefir olan bitmiştir. Mumaile h Cumaya verdiler. 
M. Sorış, Kont de Chambun ve An- İ . . y İ N ilah E t B 

Fransız edibi bugün 
hareket ediyor ___ .. ___ _ 

Istanbul eskisinden 
daha güzel ve cazip 
bulduğunu söylüyor 

karaya gelir gelmez bu eserin tabak· ~tan~ula gıdecektır. stanbulda uru ı~ . . 
kukunu kolaylaştırmağa ha5rınefset- •hır muddet kaldıktan sonra tek. ANKARA, 11 (Mıllıyet) - Şehrimizde bulunan Fransıı 
miş olan Baron Aloizi, Macaristanın rar Ankaraya dönmesi muhte- Nurullah Esat B. geldi. edibi M. Klot Farer yarın La-
mümtaz sefiri M. Tahi ve İtalya se- meldir. r;- ---·-d-· martin vapurile Fran:;aya hare· 
faretinin çalışkan müşteşarı M. Ko- . • • k ı·rBn&R 8 ket edecektir. 
hun müzakeratın etrJfında idama et- Y enı ııkan adroıu Kl F d.. b' h · Y oung istikrazı ot arer un ır mu arn· tikleri pek samimi havadan bahset- ANKARA, 11 (Milliyet) - · · d · · ı · 
mezscm kusür etmiş olur~m. ;Bu ese Lağvedilen iskan umum müdür PARİS,.11 (A. A.) -You- nmıze1 emıştır n:. • .. 
re hasrı nefs edıp bunun amelı tahak l"""" . k"l d"l . k" ng istikrazı tahvillerinin teda- . . - sta~.b~!da bır_ ~ok degı~_ık 
kukunu temin etme~ bahtiya;lğın~ u~u. ~erı~e teş 1 e 1 en ıs .. a~ vüle çık3rılması meselesile ala- , lıkler ve buvuk yenıtikler gor• 
naıl olanlara teşekkur eylcme.,~ı bır mudı., yetı kadrosu şube mudu-

b. kadar bankaların murahhasları •azife bilmekteyim. Bunların hepoi ründen gayri ta.mamen tes ıt e-
bir ma•a etrafında toplanmış Lu!unu dilmiştir. Şube müdürünün 
yorlar, v~ bu suretle ço~ sevim\i yo- kim olacağı henüz malum değil 

1 
rıılmak bılm z ve tatlı Lır muza,.cre- <l" l'/I k . t k"l't d ·· t 
ci olan sefir M. Polihronyadisi. yük- _ır .. , e; .~z eş 1 ~ ı e~r~. e~-

lsck vasıflarilc her iki tarafında dost lım _ı.e ış.ıgal edıyor. Onumuz 
lııı;unu temin etmiş olan reis M. Hosl dekı hafta muameleye baş1 ama
stad" M. Riv~s ve ~r. Anderscn, vo 1 sı memuldür. 
Yun.an heyeti!1İn çol: nazik reisi Jl.'I. • .• 
Fokası, dostum ve mesai arkad~şım 1 Çekirgeler mahvedılıyor 
Tevfik Kamil Beyi ve bunların Ve- ANKARA, 11 (Milliyet) -
ki\letteki, sefaretteki ve muhtelit ko- Devam etmekte olan çekirge 
ı~isyondaki arkadaşlarını ş_absen •.e- mücadelesinde Mardin mrntaka 
lamlaınak ve onlara teşekkur edebıl- . . . • . 
mek bahtiyarlığına nail olabiliyo- smda şımdıye kadar ıtlaf edilen 
rum." Fas çekirge sürfe miktarı 14 

Vekil Beyefendinin nutkunu müte milyon, Sudan çekirge sürfe 
akıp Yunan sefiri M. Polihronyadis miktarı 9 milyon Urfa mınta
tarafından atideki nutuk irat olun- kasında Fas 9 miİyon. Sudan i-
muştur: k' b k ·ı d M' d' Vekil Beyr'-ndi, Reis Beyler E- ı uçu mı yon ur. ar ın o-
fendilerl • ' vası tamamen tathir edilmiştir. 

Bir an evvel imza ettiğimiz vesi- Mücadele mıntakasında çekirge 
kan_ın altına Yun~n hükil.meti namı- yumurtalarının inficar etmediği 
n_a ımzamı koyd_ugumdan dolayı bah yer kalmamıştır. Mücadele faa-
tiyanm. Bu vesıkaya uzun senelerce . . 
tckaddüm etmiş ve onu hazırlallllf l lıyetle devam edıyor. 
olan çetin ve meşakkatli müzakera
tın tarihçesini burada yapacak deği
lim. 

gece saat birde kat'i bir anlas
ma hasıl etmişlerdir. Murah
haslar, Almanyanın beynelmilel 
tedixat bankasına karşı giriş
tiği taahütleri havi umumi ve
sika ile h~r banka grupunun 
Almanya Hi.\klımetile ayrı ayrr 
yaptığı mukaveleleri, bunlardan 
başka gene bu banka grupları
nın beynelmilel tediyat banka
sile olan mukavelelerini ve istik 
raz tahvillerinin piyasaya çıka
rılması hakkınd3ki layihayi im
za etmişlerdir. Tedavül mevki
ine 340 veya 350 milyon dolar
lık tahvil çıkarılacaktır. Lahey 
itilafı mucibince bu istikrazın 
200 milyon dolarlık kısmı ala
caklılara, 100 milyonu Alman
yaya ait olacak, geri kalan kıs
mı masarife tahsis olunacaktır. 
~ . ...-..- -

ihracat azalıyor 

Rlot }arer 
düm. Bu cazip şehir eskisindeıı 
daha güzel bir lıale gelmiş! Fa· 
kat kısa bir müddet kaldığım i· 
çin esaslı tetkikatta bulunma!> 
mümkün olamadı.Maamafih miİ 
şahedelerime göre, Türkiye kı· 
sa zamanda çok terakki etmiş· 
tir. 
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İki gün evvel Marsel Amige tir. Napoliden sonra Viyana, 
isminde bir Fransız ressamı şeh Budapeşte, Belgrat ve Atinaya 
rimize gelmiştir. Parisli ressam uğrıyarak ve buralarda birer 
seyahatini büyük bir otomobille müddet kalarak Trakyaya geç
icra etmektedir. Bu otomobilin miştir. M. Marsel, Dedeağaçta 
bir husı.;siyeti vardır: Ressamın bir hayli müddet çalışmıştır. 

k·ı a tas olmakla k 1ını Elendiler vücııde getirilen eserin na ı v sı ı a yor, B'l'h T" · "k l d ı a are ınptı usu ün en kısmı azamının Türkiye Başvekil. 
ayni zamanda mesken ve atölye istifade ederek Türk hudutları- ts~e~ ~~şanın ~ayesi_nde husule gel-\ 
hizmetini de görüyor. na kolaylıkla girr.ıiş ve evvela dıgını soylemeğ:i vazıle addederim. 

Otomobl·ı do""rt metro tulün- Ed" · · ti b"" ··k .1 Yüksek bir şahsiyet olan müşarüni-
ırneyı zıyare e uyu camı e leyh müzakcratı hakiki hükumet a- ' 

ZAN 
WASHİNGTON, ıO (A. A.) 

Ticaret nezareti tarafından neş 
redilen bir istatistiğe nazaran 
geçen Nisa ayınm ihracatı mik
tarında 1929 senesi Nisanına 
nazaran 100 milyon dolar nisbe-

Yeni Türkiye hakkındaki e· ,<\, 
serimi hazırlamak için yakında 
tetkikat yapmak fırsatını bula-' nir 
cağımı ümit ediyorum . .,. bııı 

Dün akşam Ga~i Hz. ne ta· ~'ıl 
zimatımı arzetmek üzre DolmB .te~e 
bahçe sarayrna gideceğini söyli· itti 
yen Klot Farer, Gazimizle se- J1.t 
nelerce evvel İzmit ve Adapaza • ~ 
nnda vaki olan miilakatlarındatl . ı:r 
çok hararetle bahsetmiş ve buıt %a 
ların büyük intibalarını daima ·t11a 
hürmetle yadeceğini ilave etmi~ 1 trı 
tir. 

de, 2,5 metro genişliğinde ve 2 rin tablolarını yapmıştır. Oto- damlarına mahsus büyük bir dirayet
metro yüksekF ğinde büyük bir mobilli seyyah, nihayet dün E- le ve rüyetle idare eylemişlerdir. Mü 
oda cesametindedir. Şarkkar1 dirneden şehrimize gelmiştir. şarünileyhin kwi bir surette teeyyüt 
perdelerle süslü geniş pencere- Marsel Amige Türkiyeyi gıya- etmiş olan siyası şöl:retinin hakika- 1 
leri vardır. Otomobilin arka kıs- ben pek · · t d - ten pek haklı bir şöhret olduğunu 

. . . ıyı . amma ıgını, ve çetin müzakerelerimiz esnasında bir 
mmda zarif üç koltuk, bir köşe- şımdı zıyaretınden dolayı derin kere daha tebeyyün eylemiştir. Şim-
d~~ ress~_mın ci~~n-~ikli _kar~?lası~ memnu~iyet duyduğunu söy.~e-ı ?i Vekil Beyefendinin bir itiliilın 1?!;: 
dıger kaşede kuçuk bır atolyesı ı~ektedir. Fransız ::s~~m, Tur- İbrahim ve Namık İsmail Bey-

1 var~ır. 1 k_ıyede fı;çası~!n guçl~kle ter-ı !er \·ardır. Parisli ressam, İstan-
On kısımda bir gardrop, ufak sım edebılecegı ~ok ~~el man- ı bulda bir müddet kaldıktan ve 

bir de lavabo mevcuttur. Res- zaralar buhındugunu soylemek- otomobilinin bazı bozukluklarr
sam Marsel Amige Paristen ha tedir. nı tamir ettirdikten sonra hare
reketini müteakıp evvelii Napo-I M. Marsel, İstanbula gelir !:et ederek, Ankara, Bağdat ta
liye uğramıştır. Napolide bir gelmez Pariste tahsil arkadaş- rikile Hindistana gidecektir. 
müddet seyyar evinde ikamet larından Türk dostlarını ziyare- Dün ressam, Taksim abidesinin 
ederek muhtelif etütler yapmış-, te gitmiş~ir. Bu meyanda Çallı resmini çizmiştir 

• 'tinde bir tenezzül görülmüştür. 

MlllT lktısat ve 
tasarruf cemiyeti • 

V>1tandaşl Par.1 biriktir. 

Almanyaya para 
WASHİNGTON,10 A. A. -

Muhtelit Alman - Amerikan 
mütalebat komisyonu harbin 
bidayetinde Amerika limanla
rında müsadere edilmiş olan 94 
Alman ticaret gemisi için Al
manyaya 74 milyon 243 bin do
lar itasına karar vermiş olduğu
nu bildirmektedir. 

Bu gemilerden en ziyade kıy 
met takdir olunanı eski Vater
land ve şimdiki Leviathan ge
misi olup 13 milyon 688 bin do
lar kıymet biçilmiştir. 

Siyasi mülakat 

"~· Vaı-şova, 11 (A. A.) -Ma· '<r 
ı 

. 1 
reşal Pilsudeski talyan harici' "ra 
ye nazırı M. Grandiyi kabul el' • ' 

• • 1\ 
mıştır. ~ 



Cemfyeti Belediye,-- sokakların temizliğile meşgul oldu .. 
Çöp işleri Kesik başı Afyonlarımız iskan işleri 

kakların temizliği Benekli mendil için- Dahilde morfin istih- 400 dosya mıntaka 
müdiriyetine 
devredildi. 

trafında münakaşa de çıkan bu baş saline başlandı. 

Vıti Beyin tenkitleri· 
~e Muhasebeci Nuri 

Beyin cevabı 

. Cemiyeti belediye dün ikinci 
8 Vekili Tevfik B. in riyase
e toplanarak 928 senesi mas 
bütçesi hesabı kat'i raponı

tnüzakeresine başlamıştır. 
~Porun tanzifat masrafı faslı

ait kısmı müzakere edilir
~ atadan Avni B. söz almış 

'- Evvelki sene bu faslın tah 
tı 400 bin lira iken geçen se 
20o bin lira fazlasile 600 bin 
~Ya çıkarıldı. Halbuki maale-1 
bll'ıatlfip temizlik yoktur. Hat 1 
ilZen temizlik namına sokak 1 
süpürülürken uyuyan mil
larca mikrop ayağa kaldırıla 1 
ciğerlere sokulmaktadır.Bu 

, lın masrafını eksiltmek ve bu 1 
daha medeni bir şekle sok- t 

l~ lazımdır. Emanet muzah-1 
atı imha için senede 30 bin) 
a Veriyor. Halbuki bu işi ya
tı. adam çöplerin içinden a
~ığı kemik ve saire gibi şey 

ir ~ en 22 bin lira ayıyonnuş. 
iş ,llıevzu üzerinde Muhiddin 
e- · 1 dinlemek muvafık olur.,, 

Ded· 
ı- ~ ı. 

•a- U mevzu üzerinde söz söy-
e- k eıı. Sadeddin Ferit B. ise bu 
n- re iştirak etmediğini. imkan 
iş- 'l'~cesinde temizlik yapıldığını 

heıniştir. Emanet namına 

n 

n 
p 

'sebeci Nuri B. de: 
..._N f ·ı· ' ~l b. eza et ış nın asrı. ~e m

1
,e-

tıı ır şekle konması ıçın :ı-
l ge~en tertibat alınmış ve ık

'V e_dılmiştir. Dört, beş sene 
. elıne nisbetle tekemmül et
s bir vaziyettedir. Evvelce 
~a a:abaiarla nakledilen çöp

C\ıtı Ugiln, tedarik edilen 40-50 
Yonla naklediliyor .... 

bedi. Neticede bu hususta 
:kanı nezdinde temenniyatta 
Unutmasına karar verildi. 

r 
sıı Mehmet Bey 
a- 4 Üncü şube müdür 
re· Ilı 

ıı U~vin_inin hastalığı 
rn· e 0lis dördüncü şube muavini 

. hınet B. in tecennün ettiğine 
işi!< r bir haber verilmiş ise de 
ör- r uni yetle haber aldığrmıza 

e e bunun aslı yoktur. Vakla 

1hınet B. evvelki gün vazifesi 
~~da birdenbire hücumu de

t 1trıağiden hastalanmış, fa
k kendisinden biraz kan alına 
t tedavi edildikten sonra ra
i~lılığı geçmiştir. Mehmet B. 

ndeıı 
! Fa· 
ım i· 
malc 

hmU 
e kı· 
tmiş-

de tedavi edilmektedir. Bir 
, f !:ün sonra vazifesi basına 
ecektir. · 

()lnanya sefirinin tavzihi 

1~0ınanyada vukubulan tebed 
~ akkında geçen gün verilen 

1 erler arasında Romanya 
arctine mensup bir memu

Verdiği izahattan bahsedil 
iti. Ankarada bulunan Ro
tıya sefiri M. Carp tarafın -
!:Önderilen bir telgrafta seer 
b~n Ankarada bulunduğu ve 

h ır sefaret memurunun böy
e eyanatta buluıunadığı zikre
/~k keyfiyetin tavzihi tenıen 
<:lı\mektedir. 

ki e- A.tnenajman grupları 
ında eli 
ula-, ~· gi . yor 

ııı;r müddettenberi İstanbul' 
Q lunan orman amenajman 
r lllarına. yeni mıntakalarına 
ek~tleri hakkında İk•ısat Ve

l e' ~!!den emir gelmiştir. 
ea:a· 'ıı ahmut Şakir B. grupu 
P d ~ ~Uldak mıntakasına, Nejat 
m a ~ru İ . k ·e bu~ th pu zmır mınta asına, 
aima 

1 
at B. grupu Konya mınta-

l tıa, ve Salih B,. ETupu İstan ctmi• "' ~ 
" 1tntakasında çalışacaktır. 

·rürk - İran ticaret 
, muahedesi 
~~· t Ma" · t <ta.tada bulun"'n r,n mas13hat 

haricİ" • .. ı l'iirk - İr;;1n ticaret müzakera
bul c:t' :~~nda hükıhıetimizle temas et

(\ ır. 

~':!:.ara sefaretine kimin tayin e· 
'l ~'1i?? cıa}ojm dei!ildir. 

kimin başı? 

Bakırköydı kesik bir 
baş ve bir çift 

kundura bulundu 

Yugoslavlar mukabil 
tedbir düşünüyorlar -

Memleketimizde bilhassa ~ 1 
tanbul mıntakasında afyon ve 
morfin istihsali sanayii gittik-

----
Mübadillere arbk 

lstanbulda mal 
verilmiyecek 

Mütareke senelerinde Bakırköylin çe terakki etmektedir. Dünyada 
de dedikodusu günlerce ağızlarda afyon ihracatı yapan başlıca iki 
çalkanan bir kesik baş bulunmuıtu. memleket vardır: Türkiye ve 
Hüviyeti bir türlü anlaşılamıyan bu y l 
kesik baş bir aralık ya§ayan bir ada- ug~~ avya. . 
mm başına benzetilmit ve adamr~- Turk afyonlarının morfın 

derecesi yüzde 10-12 dir. Yu
goslav afyonlarmın yüzde 12-14 
nisbetinde morfini vardır. 

Morfin dereceleri fazla oldu
ğundan Yugoslav afyonları ci
han piyasasında iyi bir mevki 
tutmuştur. 

Fakat şimdi afyonlarımızın 
dahilde işlenmesi Yugoslavya 
afyoncularının işine sekte vur
muş ve onlar da mukabil tedbir 
almağa başlamrşlardır. 

Poliste 

Bir doktor 

Mülga İskan müdürlüğün
den İskan mmtaka müdürlüğü
ne 400 dosya devrolunmuştur. 

2500 teffiz muamelesi ise 
kamilen bitirilmiştir. Geri ka
lan bu 400 dosya da intaç olu
nacaktır. Fakat bundan sonra 
emlak üzerine hiç bir talep ka
bul edilmiyecektir. 

Maamafih bu 400 dosyanın 
da İstanbulda emlak verilerek 
intacı kabil olmıyacaktır. 

Çünkü İstanbul vilayeti da
hilinde mübadil emlak kalma- -
mıştır. Bu sebeple evveta müra
caat etmiş olanlara başka vila- -
yetlerden emlak alabilmelerini 
temin için istihkak varakaları 
verilecektir. 

Memurin tasfiyesi 
Memurinin (acizleri görülen 

i!ız, kendı baıı etrafında dönen riva- G~nc nişanlısını ıerin) üç sene içinde tasfiyeleri 
yetleri işitince Polis müdiriyetine ge- SUrahl/e gara/adı icap ediyordu. Tasfiye müddeti 
)erek başının omuzları üstünde dur- ---••·--- hitam bulmuştur. 
duğunu bilfiil ispat etmişti. NecllJ H. 10 bin lira Bundan sonra tasfiye komis-

• Aradan seneler geçti. Kesik baş, tazminat istiyor yonu tekaüt kanunundaki mad-
hikayesi çoktan unutuldu. ...,,_. delere istinade çalışacaktır. 

Tarih, tekerrürden ibarettir der-
ler. Dün Bakırkoy" üne tabi köylerin Taksim'de Parmakkapı'da dün k 

b. h k' ı N. d Samlılar öyü mer'ası birinde bir ikinci kesik baş daha bu- ~r cer. v~ ası _o muş ve ıza~e -
Junduğunu haber aldık. Bu kesik baş dın B. ~sm~nde bı~ doktor. Necla Ha- . meselesi 
Kemerburgaz civarında Osmaniye mm ısmınde bu Bakırköyde Şamlılar köyü 
köyünde Çimento fabrikasının top- genç kızı ınuhtelıf " mer'asının taksiti verilmedig" i i-
rak kısmında çalışan ameleden biri, yerlerınden y_:ıraı. 
dün sabah, toprağa kazma vururken mıştır. Yaptıgı_~ız çin maliye memurlarının çayın 
alacalı bir mendile sarılmış katı bir tahkıkata . g~re, 6 günde satacakları ve köylüle-
cisme kazması saplanır. Eğilip ba- bundan bır mud: rin şikayet ettikleri yazılmıştır. 
kar, bir şey anlıyamaz. Nihayet men det evvel Necla Bu hususta Defterdarlık Bakır-
dili çözmeğe karar verir. Fakat dü- Hanım, .dokt~r Nı köyünden malfimat istemiştir. 
ğümünü çözeceği sırada birden deh- zamedd.ın B. ın _ya 
şetle irkilir: mendilin içinde kanları >ıhanesıne daktılo
henüz pıhtılaşmış, kesik bir baş, bir graf ol~rak •.1.ınmı; 
insan ba§[ var. ~ır. Bır muddet 

---·---
B b b 11 . k' h .. k .1 . b' sonra doktorla _ ~ 

u aş, e 1 1 enuz esı mış . ... ır Nt.:cia H. arasında Dr. Nizamettin 8. 
baştı. Etraftan koşup gelen dı_ger bir alaka peyda olmuş ve nihayet iki 
k~zmacıla< ~ralarınd~ ?u. ba~.ın kıme genç yekdigerile nişanlanmışlardır. 
aıt olmı.sı lazı~~eld~~~r\. m".na~aşa Dün Nizameddin B .. Necla H. ve 
e~erlerse d7 huvıy~tını bır turlu ta- doktorun iki arkadaşı Küçük çiflik 
yın edemeyınce g~dıp Jandarma kara parkına gitmişlerdir. Parkta bir müd 
koluna haber verırler. Karakoldan det oturulduktansonra Necla H. bir 

Posta ta \'varesi 
Midillide infilak 

memurlar gelir. Kesik baş, burada 
da tetkik edilir, fakat kimse bu sima
yı tanıyamaz. Kesik baş sırasile ka
rakollarda birçok kimselere gösteri
lir. Teşhisi mümkün olmaz. Jandar
ma tahkikatı tamik eder. Ve netice
de kesik ba ın sahibi kim olduğu an
laşılır. 

Öğrendiğimize göre kesik baş, 
Arnavut Ömer ağa isminde birinin 
başıdır. Ömer ağa, bundan altı ay 
kadar evvel Arnavutluktan gelmiş 

ve bir müddet şurada burada dolaş
tıktan sonra Bakırköyüne tabi Libos 
köyüne yerleşmiştir. Ömer ağanın 
Libos köyünde bir kızla nişanlanmak 

denbire gitmek arzusunu izhar et~ 
miştir. Nizameddin B., buna kızmış, 

ederek yandı 

Yolcular ve mürette
batı kurtarıldı 

fakat bahçede bir mesele ihdas etme ATİNA 11 (Anek). - Mi
mek için sc~i~i _çı~armamıştır'.. Ni~a dilliden gel~n telgraflara göre 
yet geç vakıt ıki nışanh eve donduk , .. 
leri zaman aralarında tekrar miina- evvelkı gun lstanbuldan hare
zaa çıkmış ve doktor asabiyetle su- ket eden İtalyan tayyaresi Mi
rahiye sarılarak Necla H. üzerine dilliden havalanırken iştial ede
hlicum etmiştir. Genç kadın surahi rek yanmıştır. Aralarında 
zarbelerile hafif surette yaralanmış Fransız edibi Pol Jeraldinin de 
ve hastahaneye kaldırılmıştır. • .. 

Polis tahkikata başlamıştır. Nec- bulundugu yolcular ve murette
la H. doktordan 10 bin lira tazminat bat kurtarılmıştır. 
istiyecektir. ·~--

Haydar Rif at B. 
üzre bulunduğu da tesbit edilmiştir. Ankara yarım saat 
Tahkikata bilhassa bu nişanlanma --•--
h~disesi etrafında devam edilmekte- karanlıkta kaldı Mahkeme bugün 
dır.ö _ . . ANKARA 11 (Telefonla) -

mer aganın kıskançlık netıcesı .. ' 
bir cinayete kurban gittiği ve başı ~kşam.a ~og~ az devı:m eden 
kesilerek bir mendile sarılı olduğu şıddetlı hır yagmur yagdı. Elek 
halde Osmaniye köyü civarında top- trik telleri kontakt yaptı ve şe
rağa gömüldüğü tahmin edilmekte- hir yarrm saat karanlıkta kaldı. 
dir. Tahkikat devam ediyor. 

kara 
rını tebliğ edecek 
Haydar Rifat B. in muhake

mesine bugün öğleden sonra 
Ankara Asliye mahkemesinde 

Devlet Bankası müdürlüğü devam edilecektir. Bugünkü 
celsede JVlahkeme kararını vere 

ANKARA 11 - Devlet Ban- cektir. H'.aydar Rifat B. mahke-
Zirai ıslahat ıçın 

ANKARA, 11 (Milliyet)_ kası müdürlüğüne kuvvetli me kararile müdafaa hakkınıza 
İktısat Vekilliği ziraat kısmın- namzet Milli Müdafaa Vekili yi ettiği için Ankaraya gitme-
da ıslahat için ihzar edilmekte Abdülhalik Beydir. miştir. 
olan kadroların bir kısmı ikmal ............................................................ , ... _ .. ,, ...................... - ......... ,_ 

edilmiştir. Diğer kısmın da ik- ,.. 
mali bir kaç güne kadar bitecek 
tir. 
-~~~~~~--

Kıymetli bir gencin 
ölümü 

Darülfünunun Reşit B. isminde 
çok kıymetli bir arkadaşını kaybet

tiğini teessürle ha
ber aldık. Re~it B. 
il;l.hiyat, edebiyat 
ve felsefe Fakülte
lerini ikmal ettik
ten sonra Hukuk 
fakültesine girmiş 
ve buraya da biti
receği sırada has
talanarak memleke 
ti olan Afyon Ka
rahisara gitmİ§ ve 
orada vefat etmiş-

Merhum ı~eş!t B. şttr. 
Almanca, İngilizce, Fransızca, A

rapça, Acemce gibi Şark ve Garp li-
lngiliz sefiri geldi 

sanlarından birkaçına hakkile va kı f İ . . . . 
ve tetebbua çok meraklı olan bu gen- .. ~~ılız sefırı M. Corç Klark 
cin ölümü zayiattandır. Darülfünun dunku ekspresle Londradan şeh 
llaı::;ı beyanı vaziyet ederiz. rimize gelf!Ü§ti.c, 

Mumaileyh istasyonda se
farethane erkanı tarafından is
tikb~ ı ~dilmistir. 

Şantaj! Tayyare • 
pıyangosu ı 

Kohen Ef. kendisin
den nasıl para isten

diğini anlattı 

. 5 inci kef idenin tallhlller• 
klmlerdlr? 

Telefon muhaveresi 
hariçten işidilebilir mi 

Dilnkü keşidede kazanan bü-ı 38222 
tün numaralar şunlardır. 38524 

450 lira kazananlar 296511 
53711 59408 43833 29434 31027 

512 41648 17115 13382 6847 
46989 41115 26931 57573 57232 

Hareket gazetesi sahiplerin- 36148 14390 26976 53212 28082 
den Suat ve tütün mecmuası 52104 37403 36443 43863 10901 
sahibi Sait B. !er aleyhine açılan 40949 35455 20228 13935 2589 
şantaj davasına dün ikinci ceza- 56559 44235 50518 
da devam olundu. Herman 150 Lira kazananlar 41889 
Spirer tütün şirketi müdürü Ko- 37056 4095 4734 20913 28621 
hen Ef. dinlendi. Bu şahit dedi 15769 16223 34493 34655 12741 
ki: 9744 21547 29672 8519 29656 

- Suat B. bize müracaat et- 289 52271 46946 26925 54270 
ti. Bize yardrm etmezseniz eli- 15722 17315 272 20409 6700 
mizdeki vesaiki neşrederiz dedi. 43642 25388 16332 36081 29056 
Ben, bu hususta tahsisatımız ol- 46948 3979 32203 42744 13253 
madığını söyleyince aleyhte 13491 6350 2666 25932 10977 
neşriyata başladılar. Sonr~ Ali 24682 14777 30270 40876 49192 
B. isminde birisi Sait B. ın a- 48283 8233 7089 24544 824 
leyhimize neşriyatta bulunacağı 4431 8772 18117 13406 53214 
nı, bunun için para istediğini 10795 8550 53895 16583 13188 
~övledi. 5 7034 49052 56464 22509 5284 

· Ben de siz bu işlerle meşgul 48233 16393 24925 47154 40963 
olmayın dedim. Müracaatlerin 4610 47051 54119 12963 50684 
tevalisi üzerine Adliyeye müra- 14391 40831 7784 18033 5239 
caat ettik. 20652 52925 1043 1842 29070 

Heis B. sordu: 43722 26939 4387 55797 41456 
- Sait B. size resen geldi 53374 32317 50907 19371 53148 

nıi ?. 48131 50075 9453 52949 733 
-Hayır.Bunun üzerine Su- 31588 10723 59017 25183 18982 

at B. cevap verdi: 29919 15495 50159 32 55841 
- Ben kendisine Tekin Alp 39202 41132 36236 33577 43116 

B. sıfatile ve Ziya Gök Alp hak- 8190 39509 58188 7597 40472 
kında mali\mat almak için müra 40332 2463 58945 27402 2049 
caatetmiştim. 31038 24986 7557 9807 30704 

Muhbir Hikmet B. ise şeha- 13909 51560 11061 53812 25986 
detindedediki: 3502 9428 25146 43691 16552 

- Provayr bana Suat B. gö<; 38620 24611 50169 6156 23771 
terdi ve yazmamak için para is- 53821 20851 10163 21785 43893 
tedi. Sonra ben provayı aldrm. 14444 11320 21472 39394 16080 
Bu esnada kimse yoktu. Bu ya- 21314 27636 6773 912 56342 
zının (Vakit) te neşredilip edil- 57590 40199 37296 46070 44295 
mediğini bilmem.,,. 45542 15842 47704 36360 23263 

Ali B. de dedi ki: 10305 35831 46344 37635 32560 
- Sait B. cürmü meşhuttan 9942 1393 43874 45859 12806 

evvel Sirkete müracaat için gel- 7216 53178 9443 54710 48526 
di. Şi~ketle Sait B. in müraca- 2799 27344 43726 43446 27220 
ati üzerine tanıştım. Bu tavassu 48940 25265 58313 20357 19849 
tumda endişei vatanla hareket 5184 43843 24910 418 54163 
ettim. 3174 6639 

Telefon muhaveresinin bir 100 lira kazananlar 6123 
kişiden fazla eşhas tarafından 21956 56516 28242 15461 7386 
duyulup duyulmıyacaii;r hakkın- 56546 8539 23970 32228 28846 
daki rapor okundu. Bunda an- 35197 612 25550 12233 43835 
cak bir kişi tarafından iştilebi- 38621 4009 43955 59530 49655 
leceği yazılıyor;:b. 57578 30686 17404 57300 1869 

Dava şa '1 it celbine kaldı. 53826 8908 7185 7792 58467 
Deli mi, değil mi? 5734 52389 22571 2868 27149 

Katil maddesinden 12 sene 27555 33048 44189 20598 53806 
6 aya mahkftm Karakaş Hüse- 21958 30094 5238 10178 59623 
yinin davasına devam olundu. 29430 41450 40540 59035 5 7046 
Bu katilin ahlaki haleti itibarile 39741 12698 7863 20277 8326 
Tıbbı adli ile Mazhar Osman B. 36418 11838 47187 8995 7452 
arasında bir ihtilaf çıkını5 ve H- 9081 27990 7265 35348 58958 
ri deli diye rapor verdiği halde 13480 20245 19274 25066 15476 
diğeri deli değildir demişti. 3992 29778 50230 36407 30972 
Tıbbı adlinin raporu hastane- 15353 29123 17322 7177 3698 

c1en gelmişti. Mahkeme iki ra 32292 18925 12339 46841 21367 
porun telifi için Meclisi tıbbı 54860 38462 17117 54447 53284 
adlfye sevkine ve maznunun tek 52591 18509 40072 36133 11284 
ıar müşahe•~~re alınmasına ka- 55015 5574 17568 23489 56192 
rar verdi. 5500 52438 59819 27514 34370 
Bir muhtelis mahkfun oldu 23963 2050 30123 18944 56020 

Beşiktaş tı.hsil şubesi •e~liğ 3336 41236 37067 56298 48113 
memuru iken polis müJiriyeti 13383 15517 2093 36490 2430 
kısmı siyasis;.nde vazife> alan 18421 5526 26669 32919 27916 
Yakup Ef. dün Ağırcezada 21817 6616 39357 9848 8733 
mahkum edildi. Yakup Ef. ver- 58025 12191 32895 41875 22683 
gi borçlarını hilafı sa1~hiyet 12000 54695 39264 38745 8713 
tahsil etmek, bu parayr zımme- 49337 57201 22400 44004 19257 
tine geçirmek ve dip ko<;anlorn 48896 44517 38477 43405 40554 
da tahrifat yapınak cüıür.;lerin 18209 27503 10489 25337 37834 
den maznun idi. Mı.hkeme 37300 45977 12383 56369 8599 
kendisini 5 :>ene 10 aya mah- 50414 43120 4990 287 53 28054 
hfım etti. Bu rcza evve~cc tecil 36414 11172 19843 29143 6896 
edilen 3 ay hapis ile birlikte 6 43989 3339 12747 32562 43253 
sene bir aya baliğ olmahtarhr. 9497 6369 10826 31926 2777 

54758 
6122 

35616 
4541 

51373 
10834 
55041 
2117l 
42055 

5904 
41066 
27508 
26889 
13166 
58032 
46949 

1047 
42765 
26783 

1436 
12115 
56760 
57488 
48781 
56178 
59988 
34363 
36191 
41698 

3653 
22280 

7660 
7224 

22748 
32949 
45822 
53800 
41412 
56222 
14021 

5563 
7576 

20060 
21394 
21712 
52691 
55170 
38046 
50304 
23166 

4497 
48998 

9419 
14443 
10227 
12321 
30911 
37467 
11450 
32996 
12611 
40083 
40643 
55361 
17101 
44581 
23171 
27988 
38742 

6864 
1525 

16438 
24096 
53096 

9212 
31875 
32472 
39210 
23086 
22765 
27289 

3262 
46845 
53136 
17503 
29223 
32223 
38410 

8964 

57787 
28047 
48884 
29976 
32921 
26695 

1117 
6658 

15858 
49779 
57681 
18976 

824 
21660 
34977 
42263 
46627 
23808 

3696 
56504 
29779 
38142 
58254 

8159 
27272 

8716 
56936 
36113 
18458 

695 
25849 
14471 
12209 
27013 
49502 
39995 
37410 
58922 
41312 
37506 
37283 
20420 
10698 
54764 
19052 
40693 

7168 
5332 

38401 
248 

11921 
504 

39605 
46584 
37955 

6790 
52487 
50674 
26294 
25844-
22339 
59794 
26465 
29909 
31490 
29069 
16559 
13907 
39609 
31099 
14488 
37147 
26195 
57553 
18979 

1557 
47581 
25728 

5960 
143 

28548 
37887 

10440 
44441 

5309 
32283 
17634 
23841 
12392 

Kefaletle tahliye edildiler 30157 4247 13162 32892 -----··· 

34101 
376'7 

12094 
52671 
43785 

5854 
13119 
3756/6 
32006 
46032 
37696 
32060 
12115 
20931 
51683 
27547 
11401 
4452 

220 
35653 
32338 

8525 
48143 
54959 
13137 
49607 
39928 

8030 
29750 
15691 
24516 
34671 
5042!1 
35387 
50885 
34055 
17840 
20090 
25776 

. 34664 
4166 

40580 
24902 
49012 
33383 

7411 
6292 

31801 
34769-

6743 
55720 
39992 
25343 
37850 
59402 
56190 

7933 
42079 
27956 
45501 
55908 
52139 
26707 
20700 
47336 
14536 
47252 
26926 

3305 
52666 

6136 
46173 
10181 
51516 
45843 
14892 
53287 
54792 
22115 
58297 
37585 
46790 
27216 

5699 
24370 
49222 
24777 
11151 

5048 

Tepebaşında Elyazar Roso apar- 19090 4480 59307 42405 Sismograf aleti 
tımanının sahibi Roso Efendinin çe- 58384 34863 8493 22741 Kandilli rasatanesindeki sismog-
ne ve kurbağa kemiklerini kırmak su 9260 48923 38295 18165 raf aletinin nihayet yerine konması-
retile soygunculuk yaptıklarından ve 8204 18051 38693 6897 na başlanmıştır. 
bu musevinin vefatına sebebiyet ver 41375 47426 59589 25033 Rasatane müdürü Fatin B. bunun· 
diklerindendo layı polisi kinci şube-

59490 38843 34675 5633 
la meşgul olmaktadır. Ameliye niha· 

since yakalanarak Müddeiumumiliğe yet 10 güne kadar ikmal edilecek 
teslim edilen makinist, Osman ve 37282 23415 29742 28022 ve bir küşat resmi yapılacaktır 
Mehmet haklarında altıncı müstan- 23679 46438 55661 26033 Merasimde gazeteciler de hazıı 
tiklikçe yapılan tahkikat ikmal edil- 54813 6412 53565 54177 bulunacaktır. 
miştir. 28602 19861 58268 3547 Alet, vukua gelecek zelzeleleıi 

Maznunlar kefalete rapten tahliye 
45833 28905 8317 27680 

kaydedecektir. 
olunmuşlardır. Maznunların muhal<e 
meleri gayri mevkuf olarak cereyan 31695 16503 34846 11842 
edecektir. 58370 35908 44486 32895 

24332 55676 12285 20934 
56510 36178 47135 38785 Sofya sefareti namzetleri 

Sofya sefiri Hüarev B. in Varşu- 48146 56315 
va Büyük Elçiliğine tayini takarrür . 
ettiği yazılmıştı. 70 !ıra kazananlar 

Sofya sefirliğine ise Belgrat se- 46165 10738 30135 57019 
firi Haydar veya İran sefiri Tahir 29039 56791 57826 9727 
Lütfü B. terin tayin edilecekleri söy 40326 4948 
lenqektedir. 22273 4726 

İstanbul maarif işleri 

Maarif emini Muzaffer B. yakın
da Ankaraya giderek İstanbul maa
rifine ait işler hakkında Maarif Ve-
k31etine mallımat verecektir. 

Gazetemizin ilin kısmınclıki Maç• 
ka müZ3\'Cdesl illnını dikkatle oku-
vunuz ti.in 
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Asrın Umdesi "Milliyt:t" tir. 

12 HAZİRAN 1930 
iDAREHANE - Ankara ca<lde•İ· 

1 • o. 100 Telrraf adresi: Milliyet, ı .. 
nbul 

G 

Telolon nu;,,araları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

J ., .. ,, . .. Tllrkiye için Hariç için 
400 kurut 100 kurut 
150 .. 1400 .. 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

,,Wüddeti ceçen nuahalar 10 kur\lftur. 
Guete ve matbaaya ait l!jler içbı 
mlldUriyctc milracaat edilir. 

Outtemls illnlann mea'uliyetinl 
kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HA. VA 
l~tin hııartt en çok 41 ın az 

12 br«• idi. Pugün rü1~4r 

poı raz hau ıçık olıl-alıtır 

Garip bir kontrol 
Size bugün yine Üsküdar 

tramvaylanndan bahsedeceğim. 
Ciddi söylüyorum bu tramvay
lar şöyle tetkik edilse her gün 
yeni bir mevzu verir. Bir hafta 
ilır dikkat ediyorum, ne zaman 

i tramvaya binsem biletçi gelip 
bilet kesiyor ve bana değil he

>. men ensesinde gelen kontrol 
ı memuruna veriyor. O da bile
ıl tin, gözü önünde demetten ye-
1 ni kesildiğini gördüğü halde 
1 ayarına bakar gibi kemali dik-

katle numarasına ve çızgisine 
bakıyor ve bileti bana veriyor. 

c Esasen İstanbul tramvayları 
1 hatta daha umumi söyliyclim, 
,; ~tanbulun bütün vasıtai nakli-

' T esindeki kontrol dünyanın hiç 
11 bir tarafında yoktur. Üsküdar 
r. tramvayları ise İstanbul tram
' ay !arına taş çıkarır. Biletçinin 

l rdından ayrılmayan kontrol 
hic gördünüz mü? Bizim bildi

~- bıtniz kontrolun kıymeti ani ve 
'mutakattı olmasındadır. Yoksa 
biletçinin ardından ayrılmıyan 

il kont~~lörün biletçiden farkı ne
ir? Oyle ise bileti ona kestir-

·ı sınler değil mi? 
' il 

~ il llahi Sadun Galip B. 
1 ~· Bizim "Milliyet" in spor 

•muharriri S. Galip B. bize sık 
~ E..:k spor haberleri ve hazan da 
1 por nasıhatleri verir. İki gün 

n vvel spor sayfasında Fenerbah 
~ ce klübüne karşı bir cevap ver
~ • ek icin iki tane almanca ka· 
e ıt klişesi bastırmış. Ben de 
u ~dım B. biraderımiz gı bi al-

nancaya vakif olmadıgım ıcın 
t u kagıtlar bana recete te 'siri 
'( . 
1 aptı. Yalnız uzunca makalenin 
H nunda 

Efendiler ayıptır, el ele verm 
:ıı e poru yi.ikseltmeğe calışın !" 
t iyor. Bu nasihat cok yerinde

; ~ ır.Cünkü Sadun B. biraderimiz 
1 ı lı yaru vefa~~r ve kafadan ola': 

~ 
1 

ıc mtaka reısı el ele vermesı 

ı y eitlif edilenlerin elini tutmak 
~ ~ :l ;oyle dursun mıntaka merkezin 

1 
1 ' k eh Federasyonlar evrakım 

11 
apı dısarı atmaya karar ver-

Sopr 
Beuhen'deki 

Yeni neşriyat 

TURK SPOR 

l inil pl\llr IÜH~lklll 

Köprü mürurfyesi 
kalktı .. maç .. 

~~----~~--~~- 37' inci nushası hul(üıı ,ıkrı 
A vnıpıda son spor harekcı· 

leri.. lstanbul ve lzminlcki (,ı~ 
56 ıncı haftanın 5 inciliğini 

Galatasaray lisesinden Muzaf
fer Cevdet Bey kazanmıştır. Ya 
zısı şudur: 

4 -0 ınağlltp vazi yettc Nil1at ,.e 
~adliniıı gollerile oyun 4-2 l)itti. maçlarının taf silAt ve re,iınlerı.. 

Deniıcilik yazıları.. Türk ~!' ' 
hu nüshasilc karileıinc kıynıcıll 

Kadının son ruyası Galatasaray ın Beuthen'de yaptı- tı. Fakat ne yapalım ki devre başlar 
ğı ikinci maçın akabinde tayyare pos ~şlamaz güzel bir hücumla enfes 

-Fransızcadan- ı Haziran 1930 dan itibaren tasilc gönderilen bir mektubun maça hır sayı daha yapmışlardı. 4-0 va-
. . . İstanbul halkı köprüyü para ile ait kısımlarını aşağıya dercediyoruz: ziyetinden kurtulmak kolay olma- bir spor hatırn,ını da ilhc o· 

İkısı de otelin balkonunda o-ı mek lazım gelirse, delıkanh gecmekten kurtuldu. Beuthen Bükreş büyüklüğünde makla beraber uğraştrlar ve bu va- ]arak vr.rlyor. 
turarak karşılarındaki güzel tayyareciliğe merak etmiş, bir • .. .. . bir şehir. Daha iki saat mesafeden ziyettc iki sayı çıkarmağa da muvaf -~~ 

f 1 d 
1 

Esasen İstanbul koprulerı mılntazam futbol sahaları burada iyi fak oldular. llk ıolümuzu güzel bir - - ..,. ~ 
manzarayı seyrediyorlardı. Ge-\ kaç kere de uzun mesa e er e .. . . . bir takımla karşılaşı(lacağım anlatı- akınla Nihat, ikinci golü de bir geri 91-ı-aAz ' 
ce olmuştu. Ay olanca ihtişami uçarak cesaretini göstermişti. '.1ıururıye :es~ı-~ı~ ~aldırılması yor. Filhakika oynadığımız takımın pasında hasımdan daha atik davra- ""' 
le denizi parlatıyor, tatlı bir Havaya büyük bir aşkı vardı. 

1 
otedenben duşunu~uyordu. Ge- cenubuşarki Almanya ııa_mpiyonu ol- nan Şadli yaptı. "'ı_.,"'"_.;;;;;., ' 

yaz rüzgarı esiyordu. Genç ka- Servetinin bir kısmını da hava, çenler~e B. M. M. ınde ~u hu~ dugunu, bize verdikleri fotograflann - Hasım takım mükemmel, seri ve ·;M RATON· 
dm: uğrunda sarf etmekten zevk alı- s~stakı kanunun k~.b~_l ed~lmesı. daki yazıdan anladık. kuvvetli. Mektubumu tayyare posta- PA STİ L LE R j 

Ah ·· 1 B k .. yordu. Yalnız evlenirken genç ı m· İstanbullular buyuk bır se- İstasyona ç.ıkdığımız zaman yüz- sına yetiştirebilmek için daha fazla I CH TEL·CiU "F.'"'nl)' blle1T1lefÔ' 
- • ne guze ... a • ne gu- l k l lerce halk ile Belçikadan gelmiş bizi tafsil§tı ikinci mektubuma bırakıyo- -.;;;2;;;.~:.'!:,,:;~~~ .,.~~~;i~ 

zel. .. dedi. ve güzel zevcesi, yaşlı müderri- vınç e arşı amıştı. bekliyen Şadli tarafından karşılandık. rum. r 
Erkek onun memnun olduğu sin kızı şöyle bir şart koymuş- Köprü parası, İstanbul gibi Halk çok kibar ve çok misafirperver .ap-·- ---------·--··---.-wı· .......... ···· ... ~-····r·? 

nu görmekten mütevellit birse tu: medeni bir beldenin ortasında, Bizi fevkalade bir samimiyetle karşı· ! ı ---
5 -·--··-·2-- -·- --*-·· -- - 3 --··---· 

vinçle: - Sana varıyorum ama beni bilhas~a memleketimizi ziyaret !adılar. Beş dakika mesafedeki oteli- l llcr ne" 
- Demek .• ~emnunsun, de- aldıktan sonra artık uçacak de- eden ecnebilere pek fena bir te- mize giderek yarınki maça intizarcn J;.ı'J.L.ı'KTl:>['L. 

· ·ı · 1 · • d B k Ik i.ıirahata çekildik. 1 -l~ l. J'-
di ... Sonra kadını kollarının ara gı sın.. . . sır verıyor u. u paranın a · Saha otomobille on dakika mesa- l 
sına aldı. Kadın birdenbire: Delikanlı bunu vadetmisti.Ar / ması ile Emanet bü~çesinde hu fede ve_ tamamen çimen. 200 _me_t.re I ~ 

- Korkuyorum, dedi, kendi- tık uçmıyacaktı ... Halbuki ken- ı sule gelen açık naklıye vasıtala uzunlugunda, 200 m.eı:ı::. genı~ligın· ı; 
mizi çok mes'ut görüyorum. di kendine onun pek büyük ih- rına cüz'i bir zam yapılmasile ı de. 40-50 rı_ıctre. d~rınlıgınde bır ha- 1 

· k 1 vuz farz edınız. ıkı tarafına karşılıklı f Bundan korkuyorum. tıraslan vardı. Avrupadan A- apatı mışur. .k. b" .. k .b.. t t d • . . . . ı ı uyu trı un otur unuz, s a ın ı 

Kadının babası alim bir mü- menkaya tayyare ıle gıdıp gel- Medeni dünyanın hiç bir ye- şekli meydana çıkar. 2.3 bin kişi isti 
derristi. Damadının da bir ilim meği, hatta kutuplara bile uç- rinde görülmiyen bu kurunu ap eden bir d~ balkonu var. Stadyom 
ve fen adamı olmasında ısrar e- mağı düşünuyoıdu. Fakat izdi- vustai çir~inliğin ortadan kal- ceman 30-40 bin kişi alır. Bizim ma- l 
diyordu. Fakat genç Letort hiç vaç bu emelleri altüst etmişti. dırılması Istanbul halkının aza- ça ıoooo kisi gelmişti. .. ı• 
b. "k k k h d ı • . . . . Galatasaray takımı toyle teşek· 
ır yu se me tepten şe a et-

1 
Şimdi muhteşem otelin bal- mı memnunıyetını mucıp ol- kül etmişti: 

name almamıştı. konunda mehtaba karşı sevgili muştu. Avni 
Yalnız mühim bir serveti var- ı zevcesile otururken hatırına ge 85 sene devam eden bu sakim B.~rha~ Mith~~ . 

dı. Halbuki işsiz, güçsüz, sade , ne bu tasavvurları gelmişti. Ha- \ usulün ortadan kaldırılmasına M hSuphı, Ndihl~t,L!"uhseykın,R h .. K 

vantila,.. 
törleri 

S l Ti E ~~ 
~EHE~il~ 

.~anlır. 

1 . . ki 1 j d k' il . . . d' ·ı b e met, Şa '• ım ec • e ıı, e- 1 servet erını yeme e meşg_~ o- va a ı e~e .. e.r.ını ız ı~aç ı e ~- canla başla çalışan kıymetli Da, mal Şefik. · 
lan gençlere karşı yaşlı muder- raber gomdugune hıddet edı- 1 niliye Vekilimiz Şükrü Kaya· Sahanın tamamen çimen olması 1 • 
ris şiddetli bir nefret duyardı. yordu. Dalgın, dalgın düşünür- Beyefendiye İstanbullular ne oyuncularımızı <:ok müşkül vaziyet-

~letro l laıı - Tıinel 
ıneı danı, lleıoğlu 

• Elektrik c•i 
.Fakat kızı bu genci sevmişti. ken zevcesi birdenbire böyle kadar teşekkür etsek azdır. 1 !ere düşürüyor. Hasım uzun, sıkı ve İ 
Onu bu muhabbetten vaz geçir- neşesizliğini öğrenmek istedi.O ı' çok düzgün paslarla müdafaa'.7'ız.' şa· ı 

· - N'h · . · şırtıyorlar. Bu suretle on beşıncı da- • 

llq •Z•t · l;ranbul 
.'\Iu\ a~ k t ıanc cad-

mek ımkansızdı. ı ayet ıste- na da manasız cevaplar verdı, !er çare arıyorlardı. ı k'k d H ·· · k d' k d' · ·ık ı . . . .. . . . ı a a useyın ~n ı en ımıze ı 

mıye, ıs_temıye ya~lı. muct.er~~s fakat kadını t.atmın ede.ı:ne~_ı. _Ondan ne haber, diye so- golü yaptı. Bunu 15 dakika sonra li:ad ı k<>v · 'irk<! 
bu zengın, fakat ışsız, guçsuz Esasen buna !uzum da gormu-1 rabildi... hasmın seri ve mahirane bir hücum- l la"'Y" i,kd c<i ~" 
gence varmasına muvafakat et- yordu. Devrisi gün otelden çı- . . . . la yaptığı ikinci, bir dakika sonra da l ıo. l ;kudar 

ti Simdi de bal ayını geçirmek kan delikanlı bir kaç saat sonra Kımse bır şey bılmıyordu. Ve üçüncü golü takıp etti. Yavaş yavaş ;'~·~-;-=~~··~z~·:;=-=-c·~-=-=~-!-·:·-~=T!.! .. !:ii:~[:~::~~~~~~'~ 
U .. z.er.e gu·· el bı'r ere gelm' ı'sler d" d" c s' . · rilen tereddüt cevapları hasta , saha alışkanlığıla biz de sıkrştırmağa ··-·· .. ··-"···~_. ... S .. Z-........ ~u--. . ·- ·--. - · 

z Y ., • on u, zev e ıne · · · d' b ı F k k ı il · · · İlk 
h b. ld H b · · ı· kadını hıç temın etme ı. a~ ıyoruz. a at a ec en ıyı. 

mu te em ır ote e oturuyor- - a erın var mı, sevgı mı .. . . . devre 3-0 aleyhimize bitti. T k • B h 
!ardı. Genç kocanın sade zen- dedi, gidiyorum.... G?zl;rm'. gen~ ~apadı. Şıd- 1 Maçın devamı esnasında maçın a s 1 m a e 
ginliğinden ve hazır para ye- Kadının endişeli suallerine detlı bır nobet ıçınde karışık tafsilatı adım adım radyo ile , ıldirili- "' 
mekten baska bir işi olmadığını cevaben: · ruyalar görmeğe başladı. Bir, y~rdu. İki dev~:.~rasınd.a bizim K~-
düsünerek hiddet etmekte kı- _ T · k d ımı bi- tayyarede uçan kocasına yetiş- çllk Kem~! Şefıg .' de mıkrofo_nun ?· 

' ayy?recı ar a aş . . 
1 

.
1 

k nune getırerek bır kaç şey soylettı-
zın babası o kadar da haklı de- lirsin ya .. Işte 0 bugün hareket mek ıçın o anca kuvvetı e oşu- 1 . K 1 1 .. 1 .. 
_. • •• H .... • • • • •• •• er. ema şun arı soy emış. 
gıldı. Çunku, dogrusunu soyle- ediyor. Amerikaya uçacak ... Fa yor, fakat yetışemıyerek duşu- .. Saha çimen olmasa daha iyi oyna -------------""! __ kat beni beraber almağı unut· yor, uçurumla.rdan .. yuvarlan~- rı~, ~elki de galip, geliriz. M.a~mafih 

· t' M b k t' k" k • mamış ... Geldi beni buldu. İs- yordu. O g~t ışte böyle geçtı. ıkıncı devr~~e galıp gelmek ıçın ga-
mış ır. u are za ın oşe ap . . . • _. .. .. D . . .. h b" l .. yret edecegız". 
maca oynamaktan, el ele kol I ter ıstemez gıdecegım. Çunku evnsı ~ ep ge~e oy e no İkinci devrede Limbeck sol mü-
k 1 " kt' k k' bu teklife· bet ateş ıçınde geçtı. Akşama d . . • . . o a oynamaya va ı yo ı... · ! afı, Mıthat merkez muavın, Nıhat 
Bel ki Sadun B. arkadaşımızın 1 - Olmaz gidemem, zevceme dogru hararet daha artmıştı ... merkez muhacim mevkiine alınmak 
rıasıhati üzerine el ele verme- söz verdim diyeme'zdim. Dü- Hekimler aciz kaldıklarını iti- suretilc t•kımın şekli deği tirilmitti. 
g e karar verir. şün, sevgilim. Meşhur bir tay- raf ediyorlardı. Genç kadın o .il~ devrede_ G~l~tasar~!.· Kemal 

yarecinin zevcesi olacaksın.. aksam gözlerini büsbütün dün- kşekfıg '" rad
1

_Y0 i1
1
e ılakn. e.ttıgı kgıb~ ha-

Tecrübe yapılacak! 
Kandilli rasathanesine kona 

cağı senelerdenberi söylenen 
··sismograf" nihayet konmuş. 
Geçende de yazdığım gibi 930 
haziran ayı cidden müstesna 
bir ay, olması geçiken her şey 
o ayda oldu, köprü parası kalk
tı, Yunan işi bitti, sismograf 
kondu, belki balık kavağa da 
bu ayda çıkar ... Maksat bu de
gil.. Sismograf konduktan son 
ra müteahhit para için Rasat· 
hane müdürüne müracaat et
mis ve şu cevabı almış: 

- İyi amma tecrübe etme
den, iyi isleyip işlem~ '.!iğini an
lamadan nasıl para verelim? 

• k d öı·· k b. ı atan ga ıp ge me ıçın ço ugraş-Bu genç kadını memnun et- yaya apa ı. ur en, uçan ır 

medi. Göz yaşları biribirini ta- şeyi tutmağa uğraşır gibi ümit
kip etti. Fakat zengin ve işsiz siz bir hareketle kollarını uzat
delikanlı, kain pederinin beğen mıştı .... Sonra kollan düştü. Ar
mediği genç damat demir gibi tık ölmüştü ... 
kararında sebat ediyordu. Uçan delikanlı ne oldu? .. A-

Zevcesi o gün kocasından ay- merikaya gideceği söylenen 
nlırken agladı, fakat hayırlı av tayyareden hiç bir haber yoktu. , 
det temenni etmekten başka bir Fakat bu husustaki endişeli su
şey yapamadı, Delikanlı gitti. allerin cevabı çok geçmeden· 
Kadın da o gün derhal trene bi geldi. Gazeteler bir iki gün son 
nerek Parise babasının, anası- ra ma!Cımat veriyorlardı . Fakat 
nın yanına geldi. O gece kocası bu malumat feci bir mahiyette' 
uçmuş, kimbilir hangi bulutla- idi. Zavallı tayyareciler düşmüş' 
rın arasında gidiyordu. ler, cesetleri denizde biılunmuş 

Genç kadın kimseye bir şey tu. 
söylemeden kendini b!r kana
penin üzerine atmıştı. Kimbilir 
kaç saat sonra kendine geldiği 
zaman yatağının başı ucunda 

Verilen malumat kar~ılaştırı
lınca anlaşıldı ki zavallı, genç, 
?evcesinin öldüğü akşamı o sa
atlerde düşmüştü. 

bir takım adamların yavaş, ya

HER AKŞAAı1 BÜYÜK \'AR) l<,ı E PRO(;. 
RAMi BÜTÜN YEN[ TULPU 

B~l~K M~'lFFiKiJEi ve M~ZlFF~RilETlE~i 
Yarınki Cuıııa günü saat :ı te 

tekmll y~nl programla 
Büyük Matine 

Yahu duydun mu? 
Hayır, ne olmuş? 
1930 Türkiye güzellik kraliçesi 

Mübeccel Namık 

• 

Hanlm 

COILUM~öA 
PIAklarına okumuş. 

Bunda şaşılacak ne var ? 
Hilkatin her güzelliği bir arada •ermesi .. . Ylizü, vücu
du kadar sesini de güzel yaratmas'. 
Peki, bunu dinlemek için ne yapmah ? 
Çok basit; COLUMBIA markalı 17160 .n;:na •alı 

"M Ü B E C C E L İ M, BEN!,, 
Pli kından bir tane alıp dinleme 1 ! 

Şimdi adamcağız - uzaklar
da - bir zelzele olmasına duacı 
imiş ki aletin işlediği anlaşılsın 
da parasını alsın. Zelzelenin ar
zu edildiği yegane vak'a bu olsa 

vaş konuştuklarını anladı. Ken- Kadının ümitsizce kaldırdığı 
disi kimbilir kaç derece hararet 1 hasta kollan işte bu sukuta ma COLUMBİA plakları satan umum gramofon mağazalarında arayı.uz 

gerek. FELEK te yanıyordu. Toplanan hekim ni olmak içinmiş ... • ..,,._ l- • • • :· • ,, 
' .• :'i' -·-i •. 

• 1 ,c 
\ ' a ''ilJilliyft,, in edthi ronıanı: 118 
; ~ı -
' ı ıi ,, /) --..... ,,, , 

rür görmez güldü: to değÜ .... Çatlıyor ..... Hiç oi-=--ı .....:. Rapo~ yanımda. Ben her-öfkeleniyor, olmıyacak şeye si- cı olduğunu görünce müteesS1 
- Sen İstanbulu özledikçe mazsa asıl tazyiki tutacak kı- ihtimale karşı, nafıa müfettişin nirleniyordu. olmuştu. . 

kalkıp geliyorsun yahu, dedi. sımların harcını birinci malze- 1 den de rapor aldım. Mühendis Alaeddin bir kaç Nuri Bey, Ferda ve genç f1l 

~ .JN1'Lf'~.&Mfif,M 
1 
• ı n 

1 li 
aılrluuı l'Hhil 

1 
1 1ı 1 >llanberi beraber çalıştıkları bu bizım patronun da başını yeme
: ı . ıt azıhanede biri birlerini o kadar sin!.. 

1 
d yı anlamışlardı ki, baba oğul - Başka işler nasıl? 

l ~, e ibi sevişiyorlardı. Ve mühen - - Başka işler eskisi gibi .. Ye 
ı 1 :rıis Alaeddin genç karısının ora ni iş yok .. Ve işi asıl bozan da 
• 

1 
O a calrşmağa ihtiyacı olmadığı bu ... Küçük para sıkıntısı gör

ı . ı ıalc c p::!troı•una karşı hörmet- müyoruz. Fakat patron büyük 
. n z!ik olmasın yazıhanedeki me yekfuılar cekmege alıştı. Banka 
r maısine de\ ama miisaade eder- hesaplarını idare edeceğim di -

1 /hen, Nuri Beyin nezaretinde ol ye göbeğim patlıyor. 
'3lugu için endişe etmiyordu. - Kredi hesapları nasıl? 
e ll.i emektar arkadaş konuştu-/ - İyi değil, hesabı cariyi 
n r. "luri Bey ona patronun son dört gözle kontrol ediyorlar. 
namanlarda çok huysuz oldu · Santim aştı mı şıp diye kesiyor 
ı_ı undan sikayet etti. Banka he- . !ar. 
.aplarının daraldığı haberini Genç mühendis ondan daha 

ı erdi. Ve sonra yavaşça fısılda- bazı malfımat almak istiyordu 
c ı: ki Tosun patronun geldiğini ha 

;C. - Cevdet Bey yeni bir kadın ber verdi. 
- yaşıyor, su tütün kıralı Galip Alaecldin Bey hemen Cevdet 

1 fl b1eyi iflas ettiren bir kadın var. Beyin odasına geçti. 
ı b;ste o ... Korkuyorum bu kadın Patron ~a lr'lda ini. Onu gö-

r ı 

Mektubundan bir şey anlı yama meden kullansak.... 1 Cevdet Bey sevindi: saat içinde aldığı tafsilattan hendis öğle yemeğine kad3 
dık, ne imiş bu mühim işler ba- Bendenize açtığınız hesabı - Aferin, bravo,, dedi. Ver patrondaki bu buhranın sebep- yazıhanede dertleştiler, sonr1 

kalım. cari bitti. Samsundan gelirken bana raporları, ben çaresine ba !erini pek iyi anlamıştı. Kadın hep beraber yemek yemek üze' 
Cevdet Bey bu ifadesile bu bankada hesabımıza baktım. karım. ve para tren yolu gibi biribirine re çıktılar. 

gelişlerde Ferdanın tesiri oldu- Yetmiş, seksen bin lira almışız. ! Ve mühendisin uzattığı ra-. müvazi iki hat halinde gitmez- Cevdet Bey mecliste aradı~ 
ğunu anlatmak istiyordu. Siz esasen seksen bin liralık biri porlan protföyüne koyarken mı 1 se böyle sarnıntılar muhakkak- Nusret Beyin izini keşfede edr 

Genç mühendis ciddi ve hür hesap açmıştınız. Sonra dedi- rıldandı: tı. onu nihayet Arna\'Ut köyüııd( 
metkar onun peşinden tekrar ğim malzemeyi behemehal bu- - Seksen bin lira epey para Böyle işlerde tecrübesi olma- ki otelde yakalamıştı. 
salona girdi kapıyı kapadılar. radan tedarik etmek mecburiye dır... makla beraber genç adam Cev- Eline geçirdiği genç bir kıı11 

Cevdet Bey seslendi: ti var. Zihnen o kadar meşgul, para ı det Beyin bu vaziyeti karşısın baş başa kalmak için otelin a 
- Tosun bize kahve getir. Cevdet Bey dikkatle, kaşları ya olan hassasiyeti o kadar şid- da derin derin düşünceye dal- ka salonuna çekilen Nusret fİ' 

Ve mühendise dönerek sordu: çatık dinliyordu. detli idi ki ne zamandır görme-· dı. nereye gittiğini yalnız Sedat~ 
- Eh anlat bakalım, ne var, - Peki, mukavele mucibince diği mühendisile başka şeyler O sanatının en güzel bir nü- !iye söylemişti. Cevdet Bey C' 

ne yok, işler nasıl? ikinci taksiti alacak kadar in- konuşmağa lüzum bile görme- munesi olmak üzere başladığı na mecliste tesadüf edince i' 
Alaeddin Bey izahat verme- şaat yok mu? di. bu mühim bendi hem memleke- öğrenmiş ve derhal Arnavut~ 

ğe başladı: - Hemen hemen o dereceyi Telefonla mecliste Nusret te hizmet hem de yerli san'at- yüne koşmuştu. 
- İşler iyi efendim. Yeni fo. bulmu~tur. Eğer biraz himaye Beyi aradı. Bulamadı. Her ihti- karlarııı muvaffak olacakların- Ümit etmediği bu bası-

toğrafiler getirdim. İnşaat çok etmek isterlerse ikinci taksiti male karşı onu bulmak ümidile dan şüphe edenlere bir dersi ib- Nusret Beyi sevindirdi. İki 3 

mükemmeldir. Yalnız on beş vermeleri mlimkün esasen bu yazıhaneden çıktı, otomobile ret olmak üzere bütün zekası ve kadaş hakökaten pek toy lJ 
gün için faaliyet durmuştur. Fa ikinci taksit bizim bütün yükü atladı. Meclise gitti. dikkati ile bitirmeğe ç_alısıyor- yavruya benziyen kızın yanııf 
kat kum ve taş nakliyatı devam rnüzü hafifletecek. Bir seksen Alaeddin Bey, Ferda, Nuri du. da biribirleri:ıden cesaret ;ıl 
ediyor. Son mektubumda yaz- bin lira daha bendin mühim Bey onun bu hallerine hayret Ve sırf bu arzu ile İstanbula rak cgleI'.meğe ba~lad:lar. 
mıştım zannederim. Asıl su taz masraf yiyen kısımlarını ikmal ediyorlardı. Cevdet Bey ne ted- tekrar gelmiş, patrondan yeni Mükemmel b'ı· sofra kunı 
yikine dayanacak kısımlara put ettirir. birli, ne ağır başlı, ne temkinli tahsisat alarak istediği malze- muştu. ı 
re! bağlamalar koymak mecbu- Cevdet Bey: bir adamdı. Şimdi hem asabi meyi tedarik etmeğe karar ve - Cevdet Bey lfkırdı arasın~ 
ri. Sonra orada tedarik ettiği- - Pek fıla, dedi. O halde rapo· olmuştu, hem dl" o eski itidali mi~ti. I'fallmk; Cevdet Beyin i~i arl:ada~ına <!nlattı. 
miı çimento iyi cins bir çimen runu yaz. kalmamışu. Küçlik bir şeyden l:crıdisi;1cleıı fozl;: par.:ıya ihti· (Bitmedi) 

~ı 
d, 
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di 



Gaz· Ilazretleri bu gün 
Yalovayı teşrif edecek 

Devlet Bankası kanunu 
( llirinci sahife len mabat ) 

(Birinci sahifeden mabaat) [ vasıtai naktiye çıkarmıyacaktır. 

Türk - Yunan itilafı 
(Birinci sahifeden mabat) 

miştir. M. Venizelos Türkiye hüku
metinin tebrik telgrallarına derhal 
cevap verecek ve iki komşu Cumhu
riyet arasında sainimi bir dostluk baş 
!angıcı teşkil eden bu meşkür hadise 
nin ehemmiyetinden hararetli bir li

Muhasip aranıyor 
i:lluhim bir ~irket, l<t,ı ;.ıuld.ıki daireleri için tahs 1 gornııis ve 

hiç olmazsa iki s:r' ameli lı.z.-:ıcttc buiunmu~ \C eyi transvca 

bilir, tercihen Turk ve is!~nı bir muha.,ip ısti) or. (Birinci sahifeden mabat) 
tık nıeb'usu ve fabrika sahibi) tara
fından hazırlanan ziyafet davetine i
~betle İbrahim Beyin köşkünü teş
'lf etmişlerdir. Bir müddet istirahat
ten ve öğle yemeğinden sonra 30 ki
~nıetre mesafedeki çam ormanını teş 
'•f. etmişler. Bu orman 1740 metre 
lrti!aında gayet güzel ve zengin bir 
l•rdir. İbrahim B. orman içinde Gazi 
flilZretleri için iki katlı bir köşk in
li ettirmişlerdir. 

Havai hattı tetkik 
Gazi Hazretleri orma.nla fabrika 

''•sında tesis edilen havai batti tet
~ ve beyan! memnuniyet buyurmuş 
•rdır. 

Gazi Hazretleri ormanda 2-3 sa
lt lra!mışlardrr. Tetkik buyurdukları 
lıt•aı bat dünyanın en büyük battı
~t. Havai tesisat ilk başlangıcmda 
~~ kilometre devam etmekte ve 7 
""'metrelik bir dekovile müntehi 
<ılıııaktadır. Bu dekovilden sonra 
~~ kilometrelik bir havai hat daha 
~aınaktadır ve yeniden 4 kilomet• daha yapılacaktır ki bu takdirde 

•ai hat 27 kilometreye baliğ ola
'-ktır. 

Dünyanın en uzun havai hatların 
~n biri de Amerikadadır. Fakat ~u 

t Bozüyükteki kadar uzun değil
r, 26 kilometredir. 

Şehre avdet 
L Gazi Hazretleri ormandaki tetki
.. Uarmı bitirdikten sonra saat 4 de 
!tlıre avdet buyurmak üzre hareket 
l~ler ve bu esnada Eskişehirden 

tr tayyareden mürekkep 3 filo ba
•lıet etmiş ve Bozöyük semalarında 
ltrobat talimlar yaparak Gazi Haz
tlerini se!amlamışlardır, 

V ezirhana hareket 
Gazi Hazretlerini hamil tren sa
~ te Bozüyükten hareket etmiş 
ıstasyonlarda teşriflerine intizar 
~ halkın çoşgun tezahüratı ara
iıııda V czirbana doğru yoluna devam 
llıiştır. 

Vezirhanda 
\' Gazi Hazretlerinin treni geceyi 
a •ıirhan istasyonunda geçirmiştir. 

ıstasyondaki uzun tevekk:ilf esna 
q.da halk büyük tezahürat ile Gari
fıni miıtema.diyen scLimlamışlar, 
Utemadiyen ızban şadımani etmis
rdir. ~ 

Adapazarmdan telgraf 
Bu sırada Adapazarı halkı müte

l•sir ve müştaki oldukları Gazi ha-
1'ttl . . d 
0• enne yakından arzitazımat e e-
ti~rnek emeliyle hususi bir tren tah
f •tınek ve bu trenlele V ezirhana 
~dkrelc Gazi Hazretlerine müliiki ol 
~ a arzusunu izhar etmi~er, Vezir
•na._bi~ telgraf çekmişlerdir. 

1~uyuk münci bu tezahürden ıuü
d lllİa olmuşlar, fakat hallan ken
iler; için rahatsız olmasını arzu bu
l'ıırtnadılolarından 
de - Benim için rahatsız olmasınlar 

rniştir. 

S lzmite hareket 
it ••gili Gaziyi getirmekte olan tren 
~ lt tam 5,45 te Vezirhandan bare

t etmiş, Arifiyede İzmit valisi Eş-
ti "• Fuka reisi Rüat Beylerle Aşir 

tarafından istikbal olunmuştur. 

lzmitte 
't!i l~ınitte Gazi Hazretlerinin istik

ıçin daha bir halta evvelinden 
~ırlanılmış, istasyonda bir tak ya
"llıştır. 

Gazi Hazreti rini istasyonda po
tııüdiırü Naci, Kılınç zade Hakkı, 
Ubahri kumandanı Abdülhalim 

'Ylerle belediye reisi. sair hükfımet 
lıclediye erkani kara ve deniz ku
Qda heyet ve zabitanı istikbal et
lerdir. Trenin İzmitteki bir daki
k tevakkufu esnasında Gazi Haz 
eri vagonlarından inmişl r, müs~ 

~bilinin ayrı ayrı ellerini sıkmışlar 
r. 

lstanbula doğru 
} 'l'ren tam saat 9,1 de İzmit ista
<>ııundan hareket etmiş ve istasyon 

~da hiç tevakkuf etmeden Hereke
ılt &elmittir. Herekedeki iki dakika
~ t~akkuf esnasında Vali vekili 
lıhiddin Beyle Şükrü Naili ve Hak

'l Şinasi paşalar Gazi Hazretlerinin 
tonlarına kabul edilmişlerdir. 

Pendikte 
~ 'l'ren Pcndilcte de bir kaç saniye 
iti a~k_u_f e~. Pendikl.iler namına 
1t kışılık bır heyet Gazı Hazretleri-

~rzı tazimat etmişlerdir. 

1 
l>endikten hareket edildikten son

'llc lıi.ç bir istasyonda tevakkuf edil
lınttıiş, tren güzergahta toplanan hal 

\' a~ Gazi Avazeleri araaında sa-
.,_taın 11,15 de Haydar paşaya mu
"'aJat etmiştir. 

1i Gazi Hazretlerini himil tren Pen
te muvasalat ettiği zaman Haydar

~ ~ - Adana treni istasyonda bu
lnduğundan düdük öttürerek Gazi 
lıreUerini selamlamış. ve yolcuları 
~ \'a~ Gazi! diye İzhan sürür et

ltrdir. 

Haydarpaşada 
, 'l'ren tam s1at on biri çeyrek ge
q; liaydarpaşaya geldi. Gazimiz me
ı rn yapıl:ruısıru arzu etmedikleri 

.., n Haydar paşa garında yalnız po
f Ve ':"bıtni belediye müfrezeleri 
e halınde yer almışlardı. İstikbal 
taaııni olmamasına rağmen istas
n Biiyük Gaziyi karşılamağa ge
.;~atla dolmuştu. Bunlar arasın

"' •kup Şevki, Cevat. Talat, Rüştü 
~bctl·ula Kolordu erkanı, büyük şair 
~.h~lhak Hamit B. şehrimizdeki 
er Uslar, Darülfünun emını, emni-

1 urnumiy~ '!JÜdürü Rifat. polis 

müdürü Ali Rıza, Şehremaneti mua- "- Bu husus esasen fırkanın mu- Bankanot ihracı faslı 
vinlerinden Hamit, merkez kumanda- kaddema vermiş olduğu bir karar ol- Layihada hu fasıldan başka Bank 
n: Rahmi B. !erle Türk ortodoks ki- duğunu söylemiş ve bu noktanın tes · not ihracı hakkındaki fasilda yapılan 
lisesi baş papazı papa Eltim Ef. sa- bitine lüzum olmadığını da iUive ey- tadilatın esasları şunlardır: 
bık Diyarbekir meh'usu Feyzi, sabık !emiştir. - Türk lirasının altın tutarım is- sanla bahsedecektir. 

Ankaradan gelen haberlere göre 

icap eden tekmil taf>ilıltile E: Ş. 66 No. Jltında tahriren gazc 
temiz idare müdiriyetine miıracat edilmesi. • 

Müracaat gazete tarafından ~irkete verilecektir. 
polis müdürü Şerif, Emanet, Vilayet, Bütçe encümeninin tikrar kanunu tayin edecektir. 
ve polis müdiriyeti erkanı da bulu· esasları Bankanın çıkara~a~ı Banknotlann bitaraf azalar mübadil emlak hakkın -----------------------------

u orlardı Gazimizin teşrif edecek- karşılık şartları da ıstıkrar kanunun 
n y · ini halk t Layihada bütçe encümeninin tes- ile tesbit olunacaktır. İstikrar kanu-
lerini duyan b erce saa on bit ettiği esaslar şöyledir. Bu tadilat 
buçuğa doğru Haydar paşara toplan bilhassa Türk evrakı naktiyesinin is
dıkları için intizamı tem.in etmek üz- tikrarına hazırlıklar faslında vuku 
re esaslı tertibat almmı§tı. 11 de bulmuştur. Kabul edilen şekle göre 
Söğütlü yatı Haydar paşa iskelesine bu faslın maddeleri aynen şöyledir: 
yanaştı. Yat hara ket edinceye kadar Madde; - Banka 30 k§.nunuevel 
Haydar paşa vapurları yalnız Kadı- 1341 tarih ve 701 numaralı kanun 
köyüne oğradılar. Gazimizin nenden mucibince devlet tarafından ihraç e
indikten sonra iskeleye kadar geçece- dilmi~ bulunan 158 milyon 748 bin 
ği yollar halılarla örtülmüştü. Koca 563 liralık evrakı vaktiyıyi almayı 
istasyonun her tarafı Türk sancakla- kabul eder. Bu evrakı naktiye muka 
rile pek cazip bir şekilde süslenmişti. bilinde altın para ile hangi şartlar 
Gazimizi getiren hususi tren Haydar dahilinde tediye mecburiyetinde ola
paşaya gelince herkesin gözleri mu- cağını tesbit edecek olan istikrar ka
habbet ve hürmetle kendilerini ara- nununun müddeti meriyete vazı t:ı-
mağa başladı. Gazi kahve rengi fötr ribine kadar tcdiyatrnda mecburi o
şapkasını çıkararak nihayette bulu- !arak kabul edeceklerdir. 
nan vagonlanndan mütebessimane Bu taahhüdün mukabili olarak 
indiler. Ellerinde sarı bir baston var hükumet Bankaya ona göre borc;unu 
dı. Ken~i~erini isti~b~le gelen zeva- gösteren 157,748,563 liralık hazine 
tın ellerım sıkarak iltıfatta bul~nd~- tahvili tevdi edecek ve bu tahviller 
!ar. Çizğili !iicive:ı bir elb~se ~ıymışl yüzde bir faiz getirecektir. 

nunun meriyete vazına kadar Banka 
deruhte ettiği ihraç miktarını arttır
mayacaktır. İstikrar kanunun devlet 
le Banka arasında iki taraf da yeni 
para rejiminden zuhur edecek müte
kabil taahhütlerini teabit ve tayüı e
der yeni bir mukavele merbut olacak 
trr. Ticari senetler üzerine ve iskor.
to ma.ksadile ihraç. ancak Banka ser
mayesinin tamamen tcıekkülünden 
5 ay sonra yapılacaktır. Banka teda
vülde bulunan Banknotlan muvafık 
gördüğü zaman yeni bir tesviye ile 
tebdil edecektir. Hisseli scrma.ye de 
15 milyon liraya tenzil edilmiştiı. Be
heri 100 liradan 150,000 liraya ay
rılmıştır. 

da üç gün zarfında kararlarını ve iki 
memleketteki mübadil emlakin mü
savi kıymette olduğunu ve taku ve 
mahsubu icap ettiğini bildirecekler
dir. İki hükumet bitaralların bu ka
rannı kabul edeceklerdir. Bu karar 
üzerine muhtelit mübadele komisyo
nunun ömrü kısa olacaktır. Evvrl$. 
takdiri kıymet heyetleri lağvedilecek 
tir. Fakat etabli vesikalarile emiak 
sahiplerine verielcek tazminatın tev
zii bitaraflara havale edildiğinden 
komisyon bir kaç ay daha faaliyette 
bulunacaktır. Ati.na gazeteleri itilaf
namenin imzasını memnuniyetle ka
ydetmekte ve iki tarafça da sadıkane 
bir surette tatbikini temenni etmek
tedirler. M. Venizelos bugün itilaf
namenin imzasını parlamentoya teb
liğ ve bu devrede tasdikini talep ede
cektir. 

M. F okas dün Ankara· 

dan geldi 

Ernlak ve Eytam Bankası Istan
btıl şubesindeıı: 

Satılık Bostan ve Çayır 
On dönümden 30 dönlime kadl\r kırkaltı parçaya 

Çırpıcı çaylr \e bostanları pazarlıklı oatılıktır. Taliplerin 
mıza mliracıuıt eylemelerL 

lstannuı Bilalia~nıer nıertezin~en: 

ayrılar 
Banka· 

Görülen lüzum üzerine mü-ı bilir. İtasına talip olanların Ha· 
bayaası . mukarrer takri.liıen ziranın ıs inci Pazar günü saat 
430,000 kilo san mısır, yenı çu- badezzeval üce kadar yüzde yedi 

v.~l içinde ve paket halinde çü- buçuk temin~t akçeleri ve mik 
ruk, kokulu, avarya olmamak tarı kafi nümunelerile Cağaloğ· 

mimi müsafahadan sonra orada bir ev e ı ece a tın ar 
olan Gazimız erkanı askerıye ile sa-ı T di J"l k l I 
saf teşkil eden zabitanın ayrı ayrı .. Madde: .. - .. Devl~t e.vrakı :-aktiye
ellerini .sıktılar. Müteakıben. resmi! sının te~avulune}ımdıde~ bır_ karşı
selimı ıla etmekte olan polıs ve za- !ık teş.kil etmek uzrc_ aşagı~aki yazı
bıtai belediye memurlarına "Merha- lı. nakit ve kıymetlen tevdı edecek-

İstikrar kanunu meriyete girme
dikçe Bankanın ihraç edeceği B•nk
not yekiinu tediye edilmiş sermayesi 
dört milyon Türk lirasından diin ol
mayan Bankaların mümessillerinden 
mürekkep bir komitenin mutabık ka
lacağı azami miktar ile tahdit ,dile
cektir. 

ve kuru bulunmak ve vapurda . • . . 
Muhtelit mübadele komisyonıı teslim edilmek şartile ve kapalı !unda Hılalıahmer merkezınc 

YAunkan dhaşmurha~~sı M.
1
F?kas dMün zarf usulile münakasaya konul ınüracatları. 

n ara an şe rımıze ge mı.ştır. . .. ... . . 
Fokas bir muharririmize atideki be- muştur. Munakasaya asgarı ıki Müracaat edeceklerin merkez Banka azami miktarı devlete kal

mak üzre ıskonto muamelatı yapmak
ta serbesttir. 

yanatta bulunmuştur: yüz çuval verebilen iştirak ede- den şartnameyi talep etmeleri. 
ba arkadaşlar. Nasıl smız?" Diye il- tır: . 
tifat ettiler. Sonra durdular: "Biraz 1 - Elyevm hazmede bulunan 
hızlı yürüdük" Diyerek geride kalan k.ülçe ve meskükat halinde 500,000 

Llyihaya muvakkat madde olarak 
şu madde illve edilmiŞ,tir: 

Cevat paşayı çağırdılar. Cevat paşa liralık altın. 
Gazimize: uTrende yoruldunuz mu?" 2 - Mevcut liste mucibince 116, 
Diye sordu. Çok dinç ve zinde olan 497,925 frank itibari kıymetinde o
Gazimiz gülümseyerek şu sözlerle lan ve altın veya altına tahvili müm
mukabele buyurdular: kün döviz ile naktı mevcuda ilavesi 

- Türk evrak naktiyesinin alt.n 
olarak kıymeti hükümetçe Osmanlı 
düyunu umumiye hamiJleri arasıuda 
kati mutabakat husulünden sonra 
tesbit olunacaktır. Bu kıymet ayrı 
bir kanunla tayin edilir. - Hayır. Yorulmadık. Yalnız ha- lazım gelen beynelmilel kıymetler. 

va biraz sıkıntılı. Galiba yağmur ge- Madde: - Bu mebaliğden vezne- Türk evrakı naktiyesinin karı h· 
ğı temin ve IJu evrakı naktiyeyc mu
kabil verilen bonoları ödenmek üzre 
hüktımet tarafından Bankaya vakı 
olacak muhtelif tediyat altın oLuak 
takdir ve mahsubu Türk evrakı nak
dİyesinin altın üzerine kıymetini tes 
bit eden kanunu kabulünden sonra 
icra edilecektir. 

lecek. İstanbul Ankaradan sıcak." ye giren miktar bir evvelki madde 
Gazimiz gardan çıktığı zaman mucibince Bankaya tevdi edilecek O· 

halk!n çok hararetli tezahürat. ve lan hazine tahvillerinin amortismana 
"Yaşa" sesleri ve şiddetli alkışlarla karşılık olacaktır. 
kar landılar. Devletin Bankaya borcu 

Halk arasından heyecaplı bir hi- nasıl ödenecek? 
tap işidildi. 

- Gazi babamız. Hasretini çekiyo
ruz. 

Gösterilen samimi hissiyat ve te· 
zahürattan çok mütehassis ve mem
nun olan Gazi Hz. başlarile Halkı 
selamlayarak refakatlerindeki zevat
la birlikte Söğütlü yatına girdiler. 
Denizde bulunan sandallarla motör
lerdeki Halk te: "Yaşa Gazi diye 
bağırarak alkışlıyorlardı. 

Söğütlü yatında 
On bir buçukta bu samimiyet ve 

çoşkunluk havası içinde Söğütlü ba
raket etti. Yat civarındaki motörler
den '•Var ol Gazi. Yaşa" Nidaları 
geliyordu. Gazimiz müteaddit defa
lar Halkı selamladıktan sonra yatın 

arkasındaki koltuğa oturdular. Sağ 
taraflarındaki koltuklarda muallim 
Afet H. Abdülhak Hamit B. Cevat 
paşa Hakkı Tarik ve Yunus Nadi B. 
!er, sol taraflarında ise Yakup Şevki 
paşa. Ruşen Eşref ve Salih B. !er yer 
almışlardı. 

Gazi Hazretleri kahvelerini içer· 
!erken sahilde hala devam eden te
zahurattan mütevellit ihtisaslarını iz 
har ederek: 

- Ahali çok şen ve şatır!" dcJiler. 
Bunu müteakip muhtelif mevzu

lar Uzcrinde beyanı mutalea ve has. 
bihalde bulundu!•,-. Dediler ki: 

- Bozöyükte İbrahim Beyin or· 
manı (1740) metre irtifamda çok 
nefis bir yer, bilha3"J hava>ı ıpyct 
iyi! Fakat istifade İ· in bir kaç gün 
kalmak l~z m. Orrr.:ındaki kö<k te 
çok giiz l !" 

Hamit il. henüz Yalovaya gitmedi· 
ginden bahsetti. Gazi, büyüle •.ıire 
döndü, şu sözleri söyledi: 

- Bııyrun beraber gidelim, istifa
de edersiniz! 

2 s•ne evvel Yalova hakkında ya
zılmış bir fransız mutabass.ı.srn rapo· 
runu okumuştum. Yalovayı çok met
hediyor, bilhassa sularının fevkalade 
hassaları beşeriyet için bir nimeti uz

Madde: - Geçen maddede göste
rilen amortisman haricinde devletin 
Bankaya karşı borcu berveciati a- Layihada meclisi idare reısıne 
morti edilecektir: aylık olan azami 1500 lira veri-

l - 1931 senesinden itibaren her lebileceğini mevzuu bahseden 
sene umumi, mülhak, hususi bütçeler maddenin müzakeresinde Malat 
de mevzu tahsisat yekünunun yüzde R 
birine müsavi bir meblağın tediyesi ya meb'usu eşit B. itiraz ede-
ile (50 bin liradan devredilen ve i- rek: Ayda azami bin beş yüz 
darei hususiye bütçeleri bundan müs liranın verilmesinin çok olduğu 
tesnadır ) nu ve bunun üç yüz liraya ve ya 

2 - Varidat fazlasından tefrik e- hut azami olarak beş yüz liraya 
dilecek her hangi bir miktann Türk 
lirası olarak ilaveten tediyesi ile. tenzilini talep etmiştir. Maliye 

3 - Hükumetin elde edebileceği vekili cevap vererek bu rakamın 
ve bu hususa tahsisini kararlaştırdı- azami bir had olduğunu, bes 
ğı altın veya altına tahvili kabil dö- yüz lira da verilebileceğini fa-
vizlcrin itasile. kat yüksek bir mütehassıstan 

Paranın İstikrarı için istifade için konulan bu raka-
Madde: - Paranın istikrarını te- mm çok olmadığını esasen bu

min için Banka tarafından alınacak nun bir salahiyet meselesi oldu 
tedbirlerin icrasını kolaylaştırmak 
maksadile, Bankanın tesisini takip e- ğunu ve bir çok tadilattan sonra 
den 3 ay zarfında vilayet, Banka, be- bu maddenin bu suretle tesbit 
lediye!er kezalik d~vlet teşkilatı ve- edilmiş olduğunu izah etmiştir. 
ya hizematma dahil veya merbut o- Müteakiben kanun layihasının 
lan bilcumle şirket ve müessesel•re diğer maddelerinin müzakeresi
ait mt"!:kük veya külçe altınlar. Bun 
bn sat.n alacak olan ihraç Bankası- ne geçilmiş ve nihayet kanunun 
ı.a arzedilecektir. heyeti umumiycsi mütefikan 

Devlete ait ve tarihi kıymeti ha- kabul edilmiş alkı~kınmı~tır. ı 
iz olan veya koleksiyon tc,kiı ed n Bundan sonra Maliye vekili tek 
altın mcskuk.it. altın eşya bu madde rar kürsiye ge'erek böyle mü-1 
hükr.ıüno d. bil <l ·ildir. him bir bınun l k b<ılUnden 

Madde: - Bir lir-Jık Turk evrzkı ı 
ııaktiye i i.ı yerine hükumet hesa- dolayı meclise arzı tcs._' 1-ür et- 1 

'una md<l t ufak! L. p•ra d!'p şaıt- ır.iş ve f'-Z cümle de ,:-tir d: 
!arı ve bur.!ırın i ·,a ı Jv·:•tl -· ;" "?,fuhtelif ınutch; sıslann 

miktarı. istikrar kanunu ile tesbit o- muhtelif heyetlerin ve muhtelif 
hnaca 'ttır. 1 .. ı · k' ki · d .. dd İ b k . encumen erın tet ı enn en ge-

.-vıa e: - ş u an ununun ncşrın ... . 
cien itibaren hükumet meydanı te- 1 çerek hazırlannn · olan layıha 
daviıle bu meskGHttan başka hiı; bir memleketin en büyük ?ir ihti~a: 
•••••e••••••• ... •••••••• ... cırı~ ce\.-ap vennektellır. Hakikı 
Arken sül.ıleesı vardır ki kendilerine; hir nazımdan bugüne kadar 
Tiirki demişlor !" 1 mahrum k'.11:ın Türk iktısadiya-' 

- Türkiye ile Yunanistan arasın-
daki en mühim meseleler yeni itiliif
name ile halledilmiştir. Artık müna
sebatımız yeni bir hava içinde cere
yan edecektir. 

Dostluk misakı yakında hazrrla
nacak ve Ankarada imzalanacaktır. 
M. Venizelosun Ankarayı ziyareti 
zamanı yaklaşmıştır. Ankarada bu
lunan Muhtelit komisyon azalan iıç 
güne kadar şehrimize gelecek ve ya
kında umumi içtima aktedilecektir. 

İtilafname tarafeyn meclisleri ta-, 
rafından tastik edildikten sonra mer' 
iyete girecektir. İtilafnamenin tat
bikatile meşgul olacak olan komisyon 
mesaisini altı ay zarfında bitirecek
tir." 

Sefir M. Polihronyadis bugünler
de Ankaradan gelecek ve yazı Tara
byada geçirecektir. 

lL.\N 

M. H. Mahkemeleri 
Türkiye Un1un1i Ajan
lığından: 

Türk Yunan l\1. H. ~lahkemesi 
6 ağustos 1930 tufhlnden 30 erlül 
1930 tarihine kadar yaz tatiline ·ka
rar \·ermiştir 

ilu müddet zırtında evrakı usu· 
i <nin tevdiine mütcaalllk müddetler 
ccrc)·ın etmiyecektir. 

~leıkiır mahkeme riyıseıinin iş'· 
an üzerine ilJ.n olun•1r 
•ıımı--l!!lll .. mllm?:ıı1!911111111! 
Rekabet imka-

nı olmıyan 

madır diyordu." 
Gazimiz tren seyahatinden de 

bahsederek; - "Vezirhan Güzel bir 
yer 1 dedi, orada saat dörtte vagonda 
pencereyi açarak biilbüllerin seslerini 
uzun müddet dinledim. Bu esnada aa 
!ondaki kafeste bulunan kıı§lar hiç 

Dolmabahçe sarayında ! tı, Türk kredisi, Türk parası J 

Söğütlü yatı on biri kırk beş geçe bundan sonra bu kanunla vücut 
Dolmabahçe saraymrn rıhtımına ya- vereceğiniz en sa~lam bir cihaz ner yerde arayınız. 
naştı. Ga:.i Hz. sarayın bahçesinde f d k b 'd dil Şişelerimiz 2383 nı:ma-

ses çıkarmıyorlardı.'' 

k d.1 ... tı'kb 1 1 1 tara m an sev ve ı are e e- f k k en ı erını ıs a e g,e en zevatın e - . .. 1 alı aiameti :ıri a olara 
!erini sıkarak veda ettikten sonra cektLr ve bu yuı:den memlekete 1 

tren seyahatlerinde refakatlerinde pek büyük me'lfaatler temin e- tesçil '<!i miştir. 
bul':"'an zevatla birli~e ~eniz cihetin dilecektir. Bankanın teessüsüne ı•••--•••••••••1 1 
deki kapıdan saraya gırdiler. meydan verecek olan bu layiha- l,t;ınt ul ikinci icra memurltığundan: 

Darülfünun Fen fakültesi 
setinden: 

riya-

KinıJaJı gayrı uzvi ınü~erris 
muavinliği müsabaka imtlhanı şeraiti: 

l Turk olmak 

2 Tammussıhha bulunmak 

S l lusnuh. 1 şc:.adetnamc ı l("Ö>tcrmek 

4 YLJs~K mektep mezunu olmak ( Kimıa mczunu) 

:; Kimyaya ait basılmı~ kitabı hulunmak 

h A;a~ıda y:ı.lllı sualler.: '-'Ç ay içındc hazırlanmak 

7 ilan tarihinden üç ay sonra imtih~n hey'cti huzurunda 

on sualclen birini kur'a ile çekip bir :aat zarfınd;:ı ) azn:Jk 

sonra yine aı·ni sual hakkında dinleyenlerin kar~"ında bir slat 

tıkrir Yermek 

8 Ameli imtihan hey"cti mumeyyize huzurunda icra cdı-

leccktir. 

9 - Eenelı! lisanından kimraya :ıit bir bahsi Turk\-.:yc çe
Yirmek 

Kiınya11 gayrı uzvi ınüuerris 
Muavinliği milsabaha imtihanları 

auallerl: 
l - Anamın ta,nifi ı c rıftthtdif t:1>11if mctotlan haKkında 

mukareseli tetkık 

2 Gnynuzvl komri.k•ler 

3 O •ij~n \' • ok-it!1<\ en 
4 l\ı<for n· mL.rc',kclıatı 

s 
mbalkr 

Basit \'C murckkı«ı 
' 

fı - Amonıak 

nıurci c~~Jm, tc.irkri hakkında 

:'llikd· r Jrı t.ı\ jn dıli•' en cc,am muntdıap murekke1' t 

haline kcti• lır hu int'h ıbın ~<bcpi.ri nedir 

lbloJLnler, C»lf• tahliliyclt-~i \c yekdrlft'd<ri m·ırncc 

he. nde tdriklcri 

'l Lı nrn .'fure r:~~c.ııu.ı<ı k.tt)Cll':..ırı:-ın ı.h ılı C\S.-füırı 
i'c '·~r ve tc[rıklerı 

1 O - Kc·ı il rerc) 11'' ta ' in mu'ırchf merıt!a . h kk.'l 1 
mu1>ı 'C'- tc kik 

Namzetler. Gayrıuzvf preparasyon ile ı·eyft 
m'kdarı ve tahll!lere alt tatbiki 
bir imtihana dahi tabldir:cr. __ , ___ ,! ______________ _ 

Devlet Demiryolları· 
dairesi ilanatı 

Mersin limanında Devlet De- 4-5, 6 liraya kadar 

ı' 

• 

f. 
'l 

ş 

t 

Türk tarih ve medeniyeti 

Sonra Gazi Hz. Nadi Beye dedi ki. 
- Size bir sual soracağım! 

Reisic~~ur Hz. d~n b~usi dai- da bilhassa nazari dikkatten a- !lir bon:dın dolı) ı cilse alııup 
relerınde ı.stirahat etmışlerdir. Bu- • kt hıı kerre paraya çe\,ilmesi mukaırer 
yük Gazi bu sabah Yalovayı te§l'if yıramadıgnnız no a şu olmuş-

miryolları idaresine ait Dizel verilecektir. • 
motörunu kullanacak muktedir Taliplerin vesaik ve evrakr ı 
bir ma~ ·'liste ihtiyaç vardır. müsbitelerile Cer ve atelyeleı e 

Ari kelimesi hangi lisandan geli
yor? 

Nadi Bey: "henüz düşünmedim!" 
cevabını verdi. 

Gazimiz ayni suali Hamit Beye 
de tevcih ettiler ve düşünmekte oldu 
ğunu görerek dediler ki: 

- Ari Türkçe değil mi? Manası 
temiz, güzel. propre demektir. 

Bizi arilikten çıkarip Mongolik 
gösteriyorlar. Halbul.-i Aryen tabiri 
Türkçeden alınmıştır." 

Ruşen Eşref Bey: 
- Ari biz, bal bizdedir!"' dedi. 

Gazi gülümsedi; - Onlar bunu 
daha evvel keşfetmişler!" 

Sonra tarihi tetkiklerine temas e
derek şunları il.ive buyurdular. 

- Arkeoloji haritalarında orta 
Asya Ari memleketi olarak gösteril
mistir. 

'Ariler İr:ın tarafına, Hindistana 
da gitmişler ve kendilerine tarihte 
(Ariyen) denilmiştir. Saka oğlu is
mindeki Türk kabilesi Hindistan'da 
büyük bir medeniyet yapmıştır. Türk 
kabileleri dünyanın bir çok tarafları
na dağılmıolardır. Roma tarihinde 

buyuracaklar ve orada yapılan hazır tur: Dahile ve harice karşı Ban- buluııan bir adet büyük ve ccvi,den 
Jıklarla Yalovanm son vaziyetini tet- kayı bütün emniyet cihazlarile m•mul kitaph•ne "" bir adet aynJlı 
k'k d k b k h · · konıur büfe "e büle l'.! adet iskemle 

ı e ere . u a ~am şe rımıze ndet techiz etmek ve işlerini çok sag" -
edeceklerdır. lilın dd karşılık ile yemek muası 17 6 930 tarihine 

Kendilerinin Yalovadaki köşkleri-
1 

ve rna . eten k lı kı- müsoılil salı günıi saot 9 buçukta 
ne ait istihzarat ancak on beş güne sım ara_ taksim etme .,, , ·;~onto~ında Teş\'ikiy~ pola ·cb açık 
kadar biteceğinden Gazimiz bu müd- Vekil Bey çok alkışlanmış- arturma sur.ti ile satıkca~ndon talip 
det geçtikten sonra Yalovada ikamet tır. olanlann mezkur gün ve sıatte ma· 
buyuracaklardır. ---------------

Sarayda defter açılacak 
Gazi Hazretleri öğle yemegıni 

Dolmabahçe sarayında ve Ankaradan 
kendilerine refakat eden zevat ile b~
raber yemişlerdir. 

Müşarünileyh Hazretleri alqama 
kadar istirahat buyurmuşlardır. 

Dün sarayda kimse kabul edilme 
miştir. Bugünden itibaren arzı tazi
mata gelenlere mahsus olmak üzre 
sarayda bir defteri mahsus küşat e
dilecektir. Gazi Hazretlerinin bugün 
Yalovayı teşrifleri muhtemeldir. 

Fırka bürosu 
Halk fırkası katibi umumilik bü

rosu, fırka Vilayet merkezinde ken
disine tahsis olunan mahalle yerle§
miı ve dünden itibaren burada me
~İ}'e- ~Ş!_a.!_n!ftır · 

TEŞEKKÜR hallinde hazır bulunan hacit. memu
runa müracaatları i";\n o!unur. 

Derhol miıd:ıhelel'i icap ettiren 
Apandi<it ameliyesini \·aktıi z.1ma· 
nında icra etmekle ha~~tıını kurt:ıran 
pek muhterem Operot ır Bürh;ınrnin 
\"C Doktor Eth ın lle\"ltrle ha tanede 
bulunduğum müıldct'c gi>stenli~lcri 
irinıdan dolan Siıli Sıhhat Yurdu 
ınüe5se<e ine re bllha.s;l Dvktor 
!\!arka 'c lbrahiın Beyler!o hastı 
lıakıcı Ilanımhra Ye hasta!ıjtım csna
'ında gerek bizzat ve gerek t lcfonla 
~ormak zahm~tini ihti) ar etmek su
reti le :ıl~ka giistcren Zl!\'atı muhterı:• 
reınt:ye pe~t derin minnet 'e şükran
t.ırımı lJkdime muhtcrenı gaz~tcnizin 
tO\ assutunu rica ile hurmetler ederim. 

!;ichremaneti Baytar l\ludllni 
F.SA 1' Ml'l!LIS 

ı\l:ıdeni Eşva fabrikası 
Ttirk :ınonim şirketinin 

29 hllirın 930 tarihinJe içıimll 
muk::ı-rer bıılunma>1na , .• bııgunku 
tarih ile •irketin ı·üzde doksan his· 
sesine malik hissedarlar t.rafından 

rnkubulan tahriri talebe mebni şlr· 

ketin 29 haziran 9JO tarihine milsa· 
dil pazar günü heyeti umumiye 
içtim:uııın roznamei milzakeresine 
(~irkctin !eshile tasfiye memurlannın 
intihabı, hususunun da l!Ave o!Jujtu 
tkaret kanununun 359, 368 madde-

leri ahkAını mucibince Uao olunur. 
l;irket _mprakıbı 

Talipıer arasında bilimtihan reisliğine müracaatları ilan oh,ı 
liyakati tebeyyün edecek olana nur. t 

--------------------~ ) 

lstan~ul ,usta ve tel~ral ~a,mö~üriyetin~en; 
Mevkuf Posta paketlerinin haftada iki defa Pazar ve Per- 1 

r::~!mı!°8:U::~eiti~~~~ şembe günleri saat 13 ten 16 y.. 

tılmasına başlanacaktır. Satış kadardır. İstiyenler gelsin. 

lstanbtıl P. rr. 'r. 13. n1iidürlii
ğünde11: · 
1- Yalovada müceddeden in' isti yenlerin kroki ve şartnam<:y 

şa ettirilecek Posta ve telgrafı görmek _içi.n şir;ı~iden ve müna 
merkezi binası kapalı zarf usu- kasaya ıştıra~ ıçın .kapalı ve 

lile münakasaya vazolunmuş - \ memhu~. t~.klıfname ıle yukardc 
yazılı gunvn muayyen olan sa 

tur. ate kadar İstanbul Posta ve teıt 
2 - Münakasa 23 ·haziran graf baş müdüriyetinde müte -< 

930 tarihine müsadif pazartesi şekkil komisyona müracaat vcl 
günü saat 15 te vapılacai!ından tevru r-tmeleri ilan olunur 

( 



Haşaratı 
öldürenler 
arasında FAYDA DAiMA BiRi ı kazanır. 

FAYDA daha müessir, daha miıkemmel ve yarı yarıya ucuzdıır. Tahtı kurusu, sinek ve salr haşarah yumurtalarile imha eder. Kokusu hafif ve leke yapmaz. İnsanlara hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FA YOA ismine dikkat 
ediniz. Bütün devalr ve muessesat FA YOA lstimal eder. Hasan ecza depusu. 

, 

• Yeni Postahane karşısında 

ADAPAZARI T. T. Bankası 
Serınayesi 1,000,000 T. lirası 

Her tUrlU bank• muamelatı yapar. 

TEVDiATA MÜSAiT FAİZ VERiR 
VADELİ TEVDiATIN FAIZLERINI 

HER AY TEDiYE EDER 

HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTON 
SHUTILEWORTH 

HAVAGAZt
A p A R T 1 M A N ve E v SAHiPLERİ 
Aparbmanlarınızı, evlerinizi bot olarak bırakmayınız. 

Caz'I bir mu ran a yapılacak olan havagftZf te&iHatı bulanlann lıontonınu 
mlllıemmel surette temin eder 

VERES i YE 
Telefon: B. O. 898 • 899 

JVlacar Ziraat makineleri 
Yüksek Mühendis mektebi 

Mu~aJaal konısiyo~un ~an: 
Yüksek Mühendis mektebinin llaziran 930 bidayttinden :\layıs 931 gayesine kadar ihtiyacı 

olan yaş sebze kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş \ ' C Haziranın 26 ıncı Perşembe günii 

saat 14 te ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş oldup;undan taliplerin bilmliracaa şeraiti anlamaları 
ve yüzde r<li buçuk teminat akçelerlni yevmi mczkt'\rdan mukaddem mektep veznesine tes!im 
etmeleri ilan olunur. 

1 

i 

) , 
l 
i 
ı 

( 

~ 

.~ 
1 1 

ı· 

t 

l 

' l ... 

t ~ 
t :ı 
: 

' 1 

Fabrikası Türkiye merkezi un1umisi 
Sirkeci - Ankara caddeıl numa·a 18 • 24 dalrei mahsuıa 

9 demirli pulluk çeker ve 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müştellc ile günde vasati 30 

dönüm derin halrlyı.t yapar 

28 beygir kuvuetinde olan >::u 

traktörlerimiz en ıon sistem• 

d lr. En yeni, yani 1930 sene· 

si tiplerinden her boyda ha r· 

11an maklnclcrlmiı gelmiştir. 28 K markalı azot 
traktörü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar ora k ma kinelerimiz vardır 

Matlnelerlmlzin tarzı insası basit, h!a ·eıeri kt a dır. 

Ehven f at, n1üsait şeraiti tediye 
Türklyenln hemen her şehrinde şube ve acantalarımız vardır. 

TF.KLİF lSTEYfNİZ 

FRANSIZ HOKOMETININ me nbaları 

VICHY C~LESTINS Damla, Kum, Allmı 1: nıafsarlye hastatıkrarı • .,. 

VICHY GRANDE-IRILLEKaracıt~:etahklaro. 
VICHY•HOPITAL Moda ve Barsak llatahklaro. 

. 1 

1 t 
1 ,ı\ ___ _ 
ı ., 

a 
i 

ı. e Zonguldak'ta 
mektebi 

yüksek maden n1ühendisi 

'Iuştenıilatından olmak ıızre inşası mukarrer yirmi yedı hin 
kilsur bedeli keşirH yııtakhane, mutfak, ve çama~ırhane binasının 
in aq 1 haziran 930 tarihinden itıbaren 21 gun miiddetle kapalı 
ıarf u ıılü ile munakasaya çıkarılmı;tır. 

Piliın j;~ şeraiti maliye<i ve lenniycsiııi görmek isteyenler lstan . 
ot bul'da Şchrtmaneti cn·nrında MadLn mlıhcndisliğine müracaat 

1 r 3 etmelidirler. 

" .t Kapalı zarflar 21 hazirana mtisadil cumartesi gLinlİ saat on 
: 1 . ~ altıda Zonıı;uldak'ta Havzai fahmlyc dairesinde açılacaktır. 
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~iNEMl~lt18: 
SESLi FİLM 

s!nemacı!ığa hakim olmuştur. 

Sesli makine koymağa mecbuuunuz. 
Hem pllk hem filmden se•I nakleden mn 
kemme! ve ucuz 

SESLİ MAKiNELER 

NiTZ~~HE " MEt~T~N ,, 
markadır. Trm!nath ve tmsallne fılkdr. Cil.ı ş1 ın.. 

markası dünyanın en bilytik ılnemaları tarafından kabul edilmiştir. 
TUrltlyede en mıikemmel referanslar gfüter!lir. Her türlü malOmar, 
plln ve katalog \'C tecrübeler için lstanbu!'da Sulıanhamamın'da 
Katırcıoi lu hanında 40 numarada MAKS ROTTE. 
NBERG müeıscılne milracaaı edllme•i. 

Telefon lst 1029 • Telgraf adresi: lstanbu! ROTI~::\BERG 

Eskişehir vilayetinden: 
Sivrihisar Sarıköy yolunun 14 t- 243 nçü kilomctrosunda ıiç 

mctroluk menfezin müceddcden inşası 25· 5·930 tarihinden 15·6· 
930 pa7~ır giinıi saat 16 ya kadar 14.56 lira 16 kuruş bedel ile 
munakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin yevmi ihalede bedeli keşfin % 7',5 ğıı nlsbetlnde 
teminat vermesi ve işin devamı müddetince ehliyeti Nafia daire· 
since kalıııl cdllebilccek bir fen memuru istihdam cdecekltrini 
taahhtit etmeleri L\zımdır. 

Y cvmi ıha lede cncumcni YılAycte ve ) apılacak in~aat hakkında 
mahlmat almıık i~teycnlcrln • '•ılia llıış muhendiı;li~inc mlirncaat 

·. ınu ilfo olunur. 

RADiUM 
Cihın~ümul bir şöhrete malik ve Alman
yanın en me~hur nraş bıçajtt fabrikası bu
lunan "ROT-lll"llNF.R, fubrika'ı mıımu

latının şaheseri olan "RAOIC:\I~ tıraş 
bıçağı her tarafta satılmaktadır. 

ROTBART ve MOND-ExTRA 
Tıraş bıçaklarının yeg;\ne hassala·ı tırıı~tan 

sonrs çehreye bir tcravct bahşetmclcridir. Bu bı

çaklarla tıraş olan bir çehrede daimi hir teravct 
!(<ize çarpar. 

Flab: 10 adedi 75 kuru,tur. Flatı: 10 adedi 75 kuru,tur. 

Berlinde Tempelhofta ROTH • BUCHNER anonin1 şirketinin 

Türkiye satışını deruhte eden PlYER PiRİMYAN 
Galatada, Kürkçübaşı hanında, 4 nunıarada. 

Marmara üssü~alıri ve Müstait em oıevki kunıan~anh~ın~an 
Azami-kilo nsgarl-kllo sa;ıt 

Et (Koyun, kuzu, sı~ır) 234696 116490 J 7 ı 930 Pcr~embc 14 de (kapalı zar!) 
Ekmek l 228953 609984 ,, ,, 16 da ,, ,, 
Sebze 341376 169440 5/7 /9.10 Cumartc>i 14 de ,, ,, 
Kuru üzum 1250 ,, ,, 16 da (aleni münakasa) 

1 - Cins ve mikdarı yukarda yazılı dört kalem er.ıak deni?. efradının :ızaınl ve asgari iht!· 
yacı olmdk üzre 1 O Haziran 930 taritıinden itibaren yanlarında yazılı tarih ve şekillerde müna
kasaya konmuştur. 

2 - Şartnamelerini görmek isteyen talipler lzmltte kumandanlık satın alma komsiyonuna 
miiracaat etmelidir. 

3 - l\liinakasaya i~tirak edecek tHllpler yevmi miinakasada teminat akçalarını münakasa ka

nunu mucibince mutlak surette Kocaeli malmüdilrlüğüne teslim ederek alacakları makbuzu kom· 
s ı yona ihraz etmeleri ihln olunur. 

.\mme·Luther ..,\; .. \. \. ,n:ffenlus \\'erk 
sabık fabrikalarındın müteşekkil 

dOnyaca meşhur 

l\lIAG 
Her nevi değirmen, ekmek fırını, 

silolar, çimento, bira ve kAğıt maki· 
neleri tesl• edilir. 

Talep üzerine meccanen plin ve 
proje tanzim ve mühendislerimiz ta· 
rafından ziyaret edilir. Fazla tafsilat 
için Galıtada Perşembe pazarında 
Aslan handa 1 -5numara!ardı müheııdis 

İZAKlNO ARDİTTİ 
'.\1Ue1<eselerine müracaat olunması.Tras 
nmisyon!ar, dağtrmen tısları kayışlar, 

ip•k v• işbu ticarete mütedair sair 
bilcümle mevat depomu~da mevcuttur. 

ISehremaneti ilanatı 1 
Şehre r an etinden: Aksaray yangın ye· 
rinde 20 adada 1157-2 ve 1158-1 
ve 1J59 harita numaralı arsalar ara
sında 30,82 metro murabbaı a rsanın 
metro murabbaı 265 kuru, bebeli• 
talibi üzerinde olup ihale mUddeıl 
18 Haziran 930 tarihine temdit edil
miş olduğundan fazlaslyle talip olan• 
ların mezkOr tarihe kadar levazım 
mildürlüP;üne gelmeleri. 

"' "' * Bevo~!ıı dairesinden; Sahipsiz bir 
kvpek hulıınmuşmr. Sekiz gün zar· 
fonda müracaat edilmezse sa tılacaktır. 

.... -· --

Bir ,müsamere 
Gedikpataôa Amerikan mektebi

nin •on sınif talebe milsamere~! 

13 hozira'1 cuma günü saat 15,4:Sde 
verilecekıir. i\ltktcbin umum mezun· 
!arının iştiraki ve 14,.10 da mektepte 

haıır bulunmaları rica olunur. 

Her kesin dostu 

K K 

o o 

o o 

A 

K K 
KOD AK 

lardım ~an~ı~ı, 
Em!Ak üzerine para veriUJ . 

Bahçek apı SeJamet han 1 5 

Telefon: lftanbul 4 262 - - . 

Müzayede ile • tı, 
Haziranın 13 üncü cum• günü 

sabah saat 10 da maruf bir zata 
alt ve Maçka'da Teşvikiye camisi 
karşısında llaron aparıımanının 5 nu· 
maralı dairesinde bulunan muhteşem 
mobilya ve sair e:;ya mQzayedc su
retilt satılacaktır. 

Bu nadide ve emsalsiz mobilya 
mobilya ezcümle bervechi ari eşya· 

yadan mürekkeptir. Gayet zarif oyma 
yaldızlı ıahta,Jrn büyük bir kanapc, 
büyük bir koltuk, oyma yaldızlı 
tahtadan üç büyük Lui XVI sandal 
yeli ve 4 küçük sandalyeden mürek 
kep muhteşem yaldızlı salon rakımı, 

Barbcdienne imzalı bronz saır, ha
kiki antika Fransız markltri bahü, 
bir çift yaldızlı antika vitrin, büyük 
ve güzel asri bir kiltilphane ile Frın· 

sızca bir çok yeni ve eski kitaplar, Ha· 
kiki Çin mamullrından antika büyük 
tabaklar, sedef!! mükemmel arabesk 
salon takımı. flindiyc ışi atik san· 
daliyeler, Fildişi elişi heykeller, Lui 
XV usulü bronzlu salon orta ma
sası, eski Süleymaniye Türk man· 
galı, eski Viyana mımuliıından sarı 

ve pembe kasalar me~hur beykoz 
Türk fabrikasından ve eski bir sa· 
raydan gelme çeşme bUlbül dtStiler 
Bohemya desti ve çanakları, eski 
bohemya Türk surıhileri, ve nargi· 
leler, maruf ressamların yağlıboya ve 

akarel rabloları, al:ın işlemeli Arnavut 
milli elbisesi, Çin ve sair vazolar, 
ve desıtler, portols FIX tez!on XV J 
Lui saat vesatr müteaddit ve rnün· 
tıhap biblolar ve sair eşyai nefise. 
RICHMOND · l'.'<UIANA markalı 
cedit nefis bir piyano · Piyanola, 
kiymeııar halılar; pey sürenl<rden 
100 de 25 teminat alınır. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mdıtet> sokak No 35 

muuıa.ene sbıbtan akşama kadar. 

BOU R L. 
BiRA DERLER VE ŞU~EKASJ,: 

GALATA 

~·-

• 
fANAYI - ~ 

ili 

MAKiNEL·E8 : 
YENi KATALOGUMUZU iSTEYiN~ ~ 

§iiiiiiiiilmmiiiiiijiiiiEmiiiiiiiiiiiiiiiiiii!'iiiil.111!1i!T!I ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjg~~11 
SYRISEF AİN SADIKZADE BIRADERLEll te 

Merke7. Accnt11·, Goat1 köprü 
basında, Beyoj!fo 2362 Şube 

ıentcsıı l\lahmudiyo Hanı altınd1 
lmnbul i40 

Mudanya postası 
CumJ, Pazar, Slaı, Çar· 

şamba giinlcri idare rıhtımın

d;ın 9 da kalbr. 

VAPURLARI 

KARA DENiZ :\IUNf~· 
ZAM VF. LÜKS POSTASI 

Domlupınar 

!5~!.~~,, PAZAR 
~nü aksamı Sirkeci nftlr 

ıııından hareketle (Zongald•" 
lnebolu, Samsun, Ünye, ord 

Bozcaada postası oıresun, Görele, Vakfıketılt• 
Trabzon, Sürme ne ve Rııı 

(GF.LIBOLU) vapuru 14 hazi- lıkelelerln• azimet ve avdıl 
ran cumartesi l 7dc idare rıh- adecekllr. 

tımından hareketle Gelibolu f. TafıllAt lçla Sirkecide M• 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca enet hanı altında acentaiı l' 
adaya gidecek ve dönüşte müraca at. Telefoa:lıtaabul 21 

Çanakkale Upsekl Geliboluya 1 Vapurlarımız het 
uğrayarak gelecektir. paza r muntazamaJI 
-- ·- --·-·----·• hareket edeceklerdi' 
Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 15 Hazıran 

pazar l O d1 Ga!Ma rıhtımından 

hareketle lzmir K:!lluk Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyıya 

gidecek ve dönllşt~ mczkı'.lr 

lskelelerie birlikte, ,\mlifli 

Kalkan Dalyan Marmaris Sa· 
kız Çanakkale Cdibolu'ya 

u)(rayarak gelecektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapuru 12 haziran 

Perşemlır akşamı Galan rıhtı

mından hareketi~ Zonguldak, 

!nelıolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopı'ya gidecek Ye dö

niiştc pazar iskelesile Rize , 

Of, Silrmene, Trabzon, Polat· 
hane, (;!resun, Ordu , Fat.,a, 

s~msun, lneholııya uğrayarak 
gelecektir. 

lzmir sür'at postası 
( IZMIR ) Yapııru t J ha· 

ziran Cumıı 14,30da Galata 

rıhamındın hareketle Cumar

tesi sabahı lzmlre gidecek ve 

pazar 14,30 da lzmlrden ha

reketle pazartesi sabahı gele

cektir. 
Vapurda mükemmd bir 

orkestra ve cazbant mevcut

tur. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayeneha ne ve tedavi! elekt
rlklye labratuvarı. l\ara köy 
Topçular caddesi 34 

lngiliz mamulıl.tı 

"NASYONAL,, MOT~HI 
Iazot ve mangal kömıiril 

mtitebarrik gayet sade, JktİsJ 
ve fian her tıirlii rekabet! 
aridir. Tediyatta teshl!At. fi 
zaman teslime amadedir. Tafsi 
için Galatada Per;embe pazarııı 
\ rslan llanındıı 1-5 numaraıarl 

IZAKINO ARDl'ffl 
mtic>sCsesinc mıiracaat olıını# 

YARDIM YURDU 
Emlak 'e mücevherat Qzerf 

birinci ve ikinci derece lpoıJ 
Para verilir. Emıl' 
alınır va satılır. 

Galata Ada han ikinci kat · 
16, 18 telefon: Beyoğlu 3837 

DlH~TiltiMi 
Musiki: 1 ler cuma gün il 

~~B~Kt~'D! 
Mes'ul müdürü Burhan 

le 


