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1 ·• Harici ve Son tınberl:!r 
ı- Tarihi tehlkamız: All Pş. 

3 ııncü sabiicde 

1- Kolza Y•fı 

- 2- Polfs merkezleri azalıyor 
3- Bataklıklar kurutuluyor ; 

- 4 ııncil sahifed c : 
~ 1- Haftanın yazısı. felek 
~ 2- Roman 

3- ?hktye 
~ 4- Sıhhi balı!sler 

Unutulmıyacak 
ölüler Gayri mübadiller hangi emlaki istiyorlar ? • 

--'--~~~---~~~~~ 

M1llet, dün yaşamış olanlar
la bugün yaşayanlardan ve ya
n yaşayacaklardan mürekkep 

!bedi bir varlıktır. Bugün 
asayanlar kendilerinden evvel 
aşamış olan nesillerin maddi 
e manevi bırakmış oldukları 

Gayri mübadiller 
ne istiyorlar? 

~erlerle hüviyeti mahsusaları
ihraz edebilmişlerdir. Nasıl 

İ Yarının nesli de bugünün ve 
İinün müvellidi olacaktır. Mil
t fani fertlerden müteşekkil 

de onun tarihi ebedidir, •:e 
tarihi yapanlardır ki, daha 

0

Yade millet hayatının asırlar 
İnde temadisine hizmet e
erler. 

Bir milletin tarihini vatan 
~runda canını feda eden kah-
taınanlardan ziyade kimler ya
~bi!ir ? .. Eğer tarihini bilmek, 
e tarihini daima göz önünde 
lııtmak bir millet için hayat ve 
ludret kaynağı sayılır ise, onı 
·ônlarr jl t yazanları da her 
leyden evvel ya 0 ayanların ha 
ralarındantespit etmek lazımı 

. Clmez mi?.. Medeni insanlar 
~İn bu, yalnız bir vatan borcu 
eğil, avni zamanda muaşeret 
suııerinin icabatından olan bir 
erbiye ve vefakarlık işi de sa-
ıJır. Bugün ben, benim için, 
nim hayatım ve saadetim 

Anadoludal{i Yunan emlaki 
haklarını tatmine kafi değil .. 

Hükumetin elinde bulunan diğer 
emvali metrukeyi istiyorlar. 

Gaurl mübadllle~migetl h~g~etl idaresi 
~in hayatını feda etmiş aziz 
~ır ölüyü takdis temezsem, üayn muoadiller kongresi bu ve saire dahil olmadığı halde 
aşayan vatandaşlarıma hangi gün saat 14 te Türk ocağında yalnız muvazaya tabi emlak ve 
ir rabıta ile bağh olabilirim? senelik kongresini aktedecektir. arazinin farkı kıymetine muka 

l.tim tesanüt hissinin en kuv- Yunanistan ile hasıl olan son bil Ylunan hükumetince ilk tak 
~etli istinat noktalarından biri ihtiliif üzerine gayri mübadil sit olarak tesviyesi kabul olu -
1e hiç şüphesiz ölmüş vatan Türk emlakinin Yunanistana nan ve tekerrürü muhtemel gö
~adimleri başında olanların terkedilmesi ve İstanbulda Yu- rülen beş yüz bin İngiliz lirası 
lıatıraları yadedifirken duyulan nan emlakinin sahiplerine iade- bu sefer sureti kat'iyede yüz 
ltıiisterek ve yüksek heyecan- sine karar verilmesi bu içtimaa yirmi beş bin İngiliz lirasına 
la.rdır. büyük bir ehemmiyet verdiri - tenzil edilmiştir. 

Her sene Amerikadan Fran- yor. Binaenaleyh görülüyor ki, her 
aya binlerce kişi gelerek A- . .. . 
ltıerikalı askerlerin kabirlerini . Gayrı mubadil~~r bu. so~. va- müzakere ve itilaf Lozan mua-
1iyaret ederler. Bu sene de z~yet ka~.sında Gayrı muh~- hedesil~ temin olunan hukukı! 
(i .. k b" analar kafilesi gel- dıllerln ıstırharru,, serlevhasıle zafa ugramrş ve maalesef daı

ltıı.YU ır ayanları heyecana bir broşür neşretmişler ve hak ma gayri mübadillerin zararına 
ş ve yaş 1 . . . . b r . 1 . . 

1iişüren şefkat tezahürlerinde barı~n te_mını ıç111; 
1 
az~ m~a ı- netıce enmıştır. .. 

Ulunmuştur. Gene her sene .at .. erm~yan etı;:ış er ~· ay- Gerçi memleketin menaf~'. 
~nakkale e her tabakadan n. mubadıller ezcumle dıyorlar aliyesini muhafaza zımnında hu 
Yilzlerce lransız, İngiliz gelir, ki. kumeti celilemizce akdine lü -
~lrnüş askerlerini ziyaret ettik- Gayri mübadillerin zum görülen bir itiliif hak~da 
ten sonra onların hatıralarını noktai nazarı söz söylemek vatanperverlık şı-

~ tbedileştirecek kah bir kabris- arına tevafuk etmiyeceğinde 
!anın açılma, kah mr abidenin Matbuatta münteşir haber- şüphe yoktur. 

ı 1iki!me merasimini yaparlar ve !erden muttali olduğumuza gö- Bu itibar ile memleketini se
' emleketlerine dönerler. Çün- re son temaslar neticesinde bir ven her hakiki vatandaş gibi biz 

dJ ti onlar için yaşayan vatanın itilafa varılmış ise de bu defa da gayri mübadiller de memleketin 
iıt büyük ittihat ve tesanüt Atina itiliifnamesi mucibince menafii aliyesini kendi nefsimi
"ilğı vatan uğrunda ölenlerin iadeye tabi musakkafat ve saire zin cok fevkinde tutmağı vicda 

ti' atır!arrnm daima yat ve tak- nin iade edilmemesi esası kabul -
r "s edilmesidir. Türk askerle- olunmuş ve evvelce musakkafat (Devamı dördüncü sahifede) 
~ ', Türk kahramanları. . . On

lar da Türk vatanının şan ve 

1 lerefini müdafaa için yadell~r
~c kan dökmemişler midir?. 
ihan harbi esnasında bir Leh 
rafesi tahakkuk etmiş ve Ga-

Bitarafların kararı bugün 
Atinada tetkik edilecek 

içyada şehit düşen Tiirk kah
manları belki Leh diyarında Hariciye 

adedilmekte bulunmuştur. Fa
at bu kafi mi? .. Bilfarz Türk 
cnçleri, bir Kırım harbini 

name 
encümeni tasvip ederse itilaf
derhal meclise verilecektir. 

lıaydarpaşadaki firenk kabris
nının şehadetinden mi öğre

ecekler ? .. Canakkale destanr
ı ancak firenk ziyaretlerinin 

ltalya gazeteleri Türk-Yunan itilafını büyük 
bir memnuniyetle selamlıyorlar 

eı fsilatı ile mi hatrrlıyacağız?. Atina, 13 (Apo) Büyük ha-
~a İstiklal harbinin kahraman- riciye encümeni yarın sabah sa 

. . . Onların hatırasını teyit at onda fevkaliide bir içtimaa 
,e' demiyen bir Türk köyü, bir davet edilmiştir. Venizelos bi -
11 Ürk şehri bütün mevcudiyet taraf mübadele azasının müba
ılt 1c benliğine sahip sayılabilir dil emlak hakkında verdiği ka

n ilıi? .. Büyük milletler, büyük rarı encümene tebliğ ve bu ka
dı İlüJerini unutmazlar. rar encümence tasvip edildiği 

ZEKi MESUT takdirde Türk-Yunan itilafna-
-------- mesini tasdik için derhal parla-

Üç aylaklar ne mentoya tevdi edecektir. Bita
rafların mübadil emlak mesele 

~aman verilecek? si hakkında verdikleri kararın 
Utekaidin, eytam ve eramil 

. aaşları hakkındaki yeni teka
Qt kanununun bugün zat işleri 
tnuhasebeciliğine tebliği muhte 
ilıeldir. 

Kanun bugün geldiği takdir
. salı günü üç aylıkların tev
atına başlanabilecektir 

M. Rist bugün Istan
bula geliyor 

Ankara, 13 ( Telefonla ) 
aliye mütehassısı M. Rist bu 

anbean buraya tebliği bekleni -
yor. 

Roma, 12 Türk-Yunan itilafı 
nın akti burada siyasi mahafilde 
büyük bir memnuniyetle karşı 
landı. Gazeteler itilafın imzası 
münasebetile Türkiye hariciye 
vekili ile Ankaradaki Yunan se 
firi tarafından irat edilen nutuk 
!arı dercediyorlar. 

Bu itilafın aktinde bir amil 
olan Milan müliikatmı ve M. 
Müssolini'nin tevassutunu ha -

M. Vi"nlzelos 

Messagero gazetesi Türk
Yunan itiliifmdan dolayı İta! -
ya matbuatının duyduğu mem
nuniyetin pek yerinde olduğu
nu çünkü iki devlet arasında 
İtalyanın tevassuttu bulundu -
ğunu, İtalyanın gerek Türkiye 
ve gerek Yunanistanla birer mi 
sak aktetmiş olduğunu kaydedi 
yor. Bu misa!:ların akti İtalya
nın her iki memleketin kıymet-

' ) 
Gazi Hz. 

1Dün Boğaziçinde 
Jbircevelan yaptılar 

Gazi Hz. dün öğleden son 

1ra saat 15 te Dolmabahçe sa 

1 rayından mayietindeki mutat 
zevatla birlikte Sakarya mo

, törüne rakiben Boğaziçinde 

ı bir tenezzüh icra ve geç va

Verem! 
Hastaııe ı1erelle 

yapılacak ? 

Romen Kıralı Karol 
zevcesile barıştı 

Prenses Elen Kıraliça oldu. 
Ekmeğe kat'iyen Kıralın hemşiresi de boşJndı.. 
zam yapılmıyor 

"' kit saraydaki dairei mahsusa· Verem hastanesi meselesi kabine buhranı hala Bükreşte 

devam 
larına avdet etmi:;lerdir. , bazı münakaşalara sebep ol

etmektedir. ' Dün tenezzüh maksadile muştur. 
sahillerde bulunan halk Gazi Cemiyeti belediye tetkiki he-

Romanyada ha
disat büyük bir 
süratle inkişaf edi 
yor. Prens Karo
lün hiç beklemedi
ği bir anda Bükre
şe dönerek Roman 
ya tahtına otur
duktan sonra sa
bık zevcesi pren
ses Elen'in vazı
yeti tuhaflaşıyor

Hz.nin motörle geçtiklerini- sabat encümen 
görünce samimi tezahürat~ mazbata muhar 
lyapmışlar ve Büyük Münciyi~~ riri Avni Bey b· 
1 alkışlamışlardır. ' hususta demi" 
U"'3.'3ıı._.U:::.t::a...c;..,ıc,.ıı~ı:;:.ıı:::.r-~ tir ki : 

Bursa davası 

Kararın bugün tefhimi 
muhteıneldir. 

Bursadaki gazeteciler dava
sının karara ve müdafaaya ta -
tik edildiği malil.mtlur. Dün ga
zete müdürü mes'ulleri müdafa 
alarında ve kararın tefhiminde 
hazır bulunmak ilıete Bursaya 
gitmişlerdir. Avukat İrfan E -
min Bey vapuru kaçırmış ve 
mahkemede hazır bulunmak 
üzere akşam trenile ve Kara -
köy tarikile Bursaya gitmiştir. 

- Verem h< 
tanesi şehr 

hastalar mınt<ı 

kası olan Ce 
rahpaşada inş 
edilecektir. 

du. 
Hasekide de e Hatırlardadır ki 

ki paviyonlar Y• Karo! Mme Lu-
rine (300,'.lOü pesko ile Parise 
liralık asri bi kaçtıktan sonra 
hastane yapıl;; prenses Elenle ni-
cak ve ayrıca Cem;yet; beled;ye kahı feshedilmiş, 
(200,000) lira- azasrndan Avni B. karı koca arasın

Birbirinden ayrılan sabık Yunan 
kıralı ve Kıra/içesi · 

lık bir viladiye paviyonu vücu- daki rabıta kesilmişti., Karol Karolün eski karısile ve göri.ırn 
de getirilecektir. Bükreşe avdet ettikten sonra cesile barıştığı bir anda kocasm 

İcap ederse mecburi istimlak eski zevcesine karşı nasıl bir dan boşanmıştır. 
te yapılacak her halde bu sene vaziyet alacağı m~_rakı mucip Atina, 13 - Blikreşten geler. 
verem hastanesine ait arsa me- oluyordu. Fakat Bu~~eşten ge- telgraflara göre Kral Karolür. 

Tiyatro mektebi seıesi halledilecektir. ıen son haberı_ere. gore bu me- talakı feshedilmiş ve prenseı 
sele de halledılmış ve prenses ı Elen Romanya kralıçası ilan e· 

Ekmeğe zam yapılamaz Elen Romanyı- dilmiştir. 
Maarif Vekiıleti üç _ Kralıçası iliin c .. 

Ekmege zam yapmak sure- dilmi tir Bukreş, 13 - Sabık Yunar 
bin lira verdi tile .e~ek f?brikalarr _yapmak Fakt. ger. kralıçası. Elizabet kocası sabı~ 

A , D ruı· b d . R .. teklıfıne gelınce, ekmege zam Bükreşten o-ele kral Jorıdan resmen boşanmış 1 nkaraya gıden a C ayı 1'Jl- • db" 1 k d'" •• " 
sörü Ertuğrul Muhsin Bey şchrımize yapmagı te ır ~ ara 1'._Ş_unen haberlere naz~ tır. .. . 
dönmüştür. Bir tiyatro mektebi tesisi ıslahatçının şehrın ekmegıle a- ran Kral Kare Bukreş, 12 (A.A) - Yenı kı 
için Maarif vekaleti tarafından Ertuğ lakası olmasa gerektir. Cemiye lün hemsiresi \ bineyi teşkile davet edilen M 1 

r~I Muhsin Beye 3,000 lira verilmiş" ti belediye böyle zammı kat'i sabrlı: Yu'.nan kr Maniu bu daveti kabulden istiı 
tırA. . . h . . yen kabul edemez, ancak ekme- ııç· ası Elizabt kaf etmiştir. Milli köylü fırka nkarada bır tıyatro ey ctı teş- _. 1 " d"" •• b•ı• b • • k'f A 

kili hakkındaki arzular kafi tahsisat gı ucuz atmagı uşune ı ır. kocası J orjcla sı, u ıstın a m sıhhi sebepler 
alınmadığından gelecek seneye kal- Cemiyeti belediye azaları, ha boşanmıştır. den ileri gel~iş olduğunu be 
mıştır. . . . vaici zarurlyeden her türlü rü- Şimdiki Re Y?n etme~.~edır. Esasen !'1· Mı 
. Şehreı:ıaı;etmce de bır mıktar tah· sumuı kaldırmağı muvafık gör manya kralıc nıu Karo! un tahta çrktıgı hen 

·~sat verıldıkten sonra Tepebaşmda k d' N" k' k - El ,. b' A oamda hükfuneti siyasi ihtiras tıyatro mektebi _açılacaktır. n_ıe ~e ır.. ıt~ . ım o truva t~ sı . en ın ır ~ .._ . . 
Bu mektebe lise mezunu gençler rıfesı tadı! edılırken de bu cı- den olan kraı lara pek az ~arışı_ı:ıış bır zatıı 

alınacaktır. het nazarı dikkate almmıştır. Jorj Yunanistan- Yeni Romen tetkil etmesı mureccah olaca • 
İzmir Belediye ve muhasebei hu- Esnaf bankasına (80,000) lira dan koğulduk- kralıçası Elen ğı fikrindedir. 

susiyesiniı.1 ~ardı~. i~e_ daim,1 bi~ ti- tahsis ederek ihtikarla iktısadi tan sonra bir müddet Bükreş- Bükreş, 12 (A.A) - Kral, te 
yatro hey etı teşkilı ıçın Raşıt Rıza- bir tarzda mücadele edilmesini te yaşamış sonra oradan ayrıl- merküz kabinesinin teşkilinı 
ya teklif vaki olmuştur. Şark vila· . "hd f l d.k 1 k p · · · · J al p • t · 
yetlerimizden 6 smm iştirakile bir ti- ıstı a ey e ı . ~ra .a~ıse gıt~ış ve zengın .ener rezan ı memur e mış 
yatro hey'eti teşkili de düşünülmek- Şimdi ahırlar sıhhate muzır bır İngılız kadınıle beraber ya- tir. • 
tedir. ise bunların idamesi hiç doğru şamağa başlamıştır. . . . Bükrelj, 1~ (A:A) -. Je~era 

değildir. Ancak ahırlar asrileş- Kocasının bu sadakatsızlığı- Prezan, yenı kabıneyı teıkitdeı 
tirilirken şehrin sütsüz kalma- nl öğrenen Elizabet biraderi sarfı nazar etmiştir. H. Rifat Bey 

Temyiz layihasını ha
zırlamağa başladı 

Dün ziyaret günü olması mü 
nasebetile Haydar Rifat Beyi 
hapisanede bir çok avukat arka 
daşları ve dostları ziyaret et -
mişlerdir. 

Haydar Rifat Bey dostlarına 
son mahkfuniyetinin usulsüz 
olduğunu, Temyizin bu kararı 
tasdik etmiyeceğini ümit ettiği 
ni söylemiştir. 

Haydar Rifat Bey henüz ka
rar kendisine tebliğ edilmemiş 
olmasına rağmen Temyize ve
receği layihayı hazırlarruya baş 
lamış ve dün kendisini ziyaret 
için hapisaneye giden avuklat 
!arı ile istişare de bulunmuştur. 

resinde şarki Akdenizde birer 
sulhu müsalemet amili olacak
lan hakkındaki itminanından i
leri gelmektedir. Mezkfir gaze
te bundan sımra bu itilafın şar
ki Akdeniz sulhünde mühim 
bir amil olacağını ilave ediyor .. 

Tribuna gazetesi de Milan 
müliikatında Türk-Yunan itila
fının akti iki memleketin mena 
fii icabatından olduğunu zikre 
dildiğini söylüyor ve M. Müsso 
Iini'nin harici siyaseti daima 
sulhü müsalemat gayesinden 

-unu ilav 

masmı temin etmek te icra ma ---.. .. ----·- nıın••-.. .. ••• _ .... , ___ , .. 

kamının esaslı vazifesidir.,, 

Ankarada at 
koşuları 

ANKARA, 13 (A.A) - An
kara ilkbahar at yarışlarının be 
şincisi bugün havanın muhale
fetine rağmen muvaffakıyetle 
yapıldı. Birinci koşu hiç koşu 
kazanmamış yerli ve Arap hay 
vanlarına mahsus satış koşusu 
idi ve meııafesi 2000 metre idi. 
Üç at girdi. Osman Efendinin 
Ceylanı birinci, Ahm~t Efe:<di
nin Yıldızı ikinci geldi. Mesafe 
si 1200 metre olan şimşek koşu
suna Olgo ile Stradivarius gir
di, koşuyu Stradivarius kazan
dı. Tufan koşusuna beş hayvan 
girdi. Halim Sait Beyin Rüçha 

DilnkiJ maçta Beşlktaıı genen 1'ener t11Jıımı 

Şildi Fenrbahçe kazandı 
m birinci, Kemal Efendinin Zat F b h 2 B • k l 
feri, ikinci İbrahim Efendinin ener a Çe : - eşı taş : 
Sarrkuşu üçüncü geldi. Mesafe• · 
si 1000 metre idi. Serbes~ hiln- ~~vsi.min so~ . müsabakası. , hüc~m!~r ya~tı .. Bu hücun:ı_ıa 
dikap koşusuna dört halis kan İki uç bın seyırcı. Saat tam şekli gosterdi kı, Fener muda 
İngiliz kısrağı girdi. Rahmi Be- 17 ,30 Sahaya evvela Fener, ası bugün de fena oyunlarındi 
yin Misstynguetti birinci, Evli- biraz sonra da Beşiktaş çıktı. birini yapmağa namzet. Ber 
yazade Refik Beyin Estafette'i Hakem Saim Bey. Kale intiha ket versin ki, Fener hücum h. 
ikinci, Şakir Beyin Felesofu ii- bmı Fener kazandı ve güneşi tı her zaman olduğu gibi mÜ< 
çüncü geldi. Mesafe 2000 metre Beşiktaşa bıraktı. faanın yükünü üstüne çekiyı 
idi. Son koşu çalı manialı ve ü- Takımlar her iki tarafın tam ve bu suretle müdafaa gol üs 
niformalı zabitana mahsustu. ve en kuvvetli şekillerinde. ne gaf yapmak tehlikesinde 
Yüzbaşı Ahmet Beyin bindiği Oyun Fenerin hücumile baş- kurtulmuş oluyor. Yedinci da 
Drocourt birinci yüzbaşı Mus- !adı, fakat bu hücumlar hiç te kada eFnerin soldan inkişaf f 
tafa Beyin bindiği Leyla ikinci müessir değil. İlk anlar geçtik den bir akını esnasında Beşil 

ten sonra Beşiktaş ta mukabil (Devamı dördüncü sahifede 
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'HARiÇTEN ALlJfGIMIZ HABE 

'· 

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

a·· A. 

1 müla at 
Italya hariciye nazırı Leh, Macar 
\'e Avusturya payitahtlarında .. 

Üç saat 1 Müşkilat Kadınlar .. .._..,. __ 

-

Atın·, 13 (AA) - ~ e'ı'u 1 k b B lk ı ' e 1 l• 
meclisı reisi Tı:.rnıyt., y ,100• _ I n n mı"•' P ol ı r ı. le 

. l•ırod ı ı ı v to 1 I· r r n • 
lavya, Bulganstan, Homanya B lk .11 1 . • 

ı .. . . a a'l mı et ı c r t• 
ve Arnavl\tluk huKUMetlerıne rabıtalcrın teşy di ıe .r • r ol 
bır telgraf göndererek Atinada cagını bildinniıwr. -=--
'(~aınidc ciııayet !i 

ı 

Sokakla p. nn? 
----·-· 

Uzun uzadıya 

görüştüler. 

Bahri itHafın 
esrar'-

Hfndistanda nü-
1 

Kahve tokmağını ka- Emanet erkanı ~u 
mayiş yapıyorlar fa"ına indirince za- 1 shu~usta nce ~ ~obrı?· e 

1 il d
• f on ı tLrnada emı}ctı e ,y 

- -· .. -- va ıyı yere ser ı. temizlik işleri bütçes. m· ':ere 
l 

' i4 
1 

İtalya haricıye nazırı M. Gr
andi'nin Lehistan seyahati, öy
le görülüyor ki, diğer memleket 
!erin de siyasi mahafilinde bü- ı' 
yük bir alaka uyandırmaktange, 
ri kalmadı. Lehistan co;;rafi va-

Bombay, 12 <f!':A) -. G~çen Cuma gıinü Kozanın Kemer-\ dı;irken ilz~dan Avni Bey , _.ırın t:· 
ay Cholapur'da ılan edılmış o-I· damları köyünde cami hatibı m~z olmaJıgı_nd•n, nezafet ışlc .. '~ 
lan örfi _idare~in a.:; dönü_mü mü ı lı~cı Halil oğl~ Moll~ İbrahi-ıı ~.' tcdvır edilmcdiğındcn ıahsetmış· 
nasebetıle !f ınt ~o~gresı tar~- mm hutbede bır sureyı yan)ıs Avnı Bcyın ha•kr••li ı:: ır ·;naka~ 

1 
fından tertıp edılmış ·olan go- okudugundan, Tokatdereden ya seLe olan -. ı :ice• F.m, ne' 
nüllüler alayına yüzlerce kadın Mehmet oğlu Alı tarafından ırakamınm nazarr ;..kka'ıniıı c.lbe'. 
iştirak etmiştir. Alay, memurin tenkit edilmesi münazaaya mim. <'ilmc;ı kararile k•p"nan bu '-· dı a. ziyeti itibarile merkezi Avrupa 

ıi. da mühim bir mevkie sahiptir. , 
~r 1 ' Faris hükumetinin Leh dost-ı 

~ ., . .. . . !uğuna verdiği ehemm~yet ma-
1 

tarafından menedilmis ve polb l l · d · k" ı Emanet ma'lafw.ııle hqr t1 ar- · 
. . ~ . cer o mu~ ve ııra crmın ten ıt 1 lanmıştır 

~l~yı~ ılerlemesUle manı olm3:k 1 e:Jildiğini ?azmedemiyen, h~ti- Emanet erkanından biri oı. "'- ,elr 
ı~ın bır kord~m v~c~ıde get1nnış 

1 
bın kardeşı Mehmet tt: hc.dıse- ·hakkında demiştir ki: 

l' f Mehmet Alı _nı~ Mısırd~ bu 1 nı Ahmet ~aşa ya ~erdıgı eı:ı.•r- Jumdur. Diğer taraftan Varşo-
1 !"etle yerleşmesı, sonra Hıcaz de Ebu Arış mevkıınde İngılız- va hükumeti de Fransa'nın dostı 

:

i.l ıki harekatı ikmal etmesi ve l ler üzerine asker sevketmesini luğuna atfettiği kıymet ·ıek bü 
, hayet şimdi de Yemen üzeri- bildirmişti. Yemen İmamına yüktür. ' 

tır. Maamaf~h, butun bu tedbır 
1 
ye karışmış ve ani bir fev-ranla 1 - Avni Beyin öte<knberi iidetidır 

lere rağı:ıen bazı u_fak te~~kı kahveye koşarak eline geçirdi- ! Her. sene belediye bütces. rnüza~ere 
gruplar ış mahallesınde kam g' i kahve dövmeg· e mahsus de- edıl~rk.en. haklı .veya haksız dcmc~eıı 

d d · . . . . . .. ! temızlık ışlerını tenbt ed r İtıraf 
~eşhur mey ana ka ar gıtme- 1 mır tokmakla Alının üzerme hu: etmeli ki Emanetin en munt~zam 

ı • sev~iyat yap~ağa kalkış~~- da !?!özünü a~masını, çü?~ü ~o- Şimdi .İtalya hariciye nazırı- ! 
ıı İnıpiterece ~ıç .te hoş goru- kayı ele ge51ren İngılızler_m_ nın Leh payitahtına gitmesi ve 

ge muvaffak olmuşlardır. Po- cum ederek zavallıyı öldürmü~- liyen şı.besi temizLk i•'·ridir ve 
!is, alayın kısmı küllisine hü- tür. cihet Avrupalılar•-ı da t•kdirini mu· 

, n bır şey de~ıl?ı. .. Yemende nufuz ve kuvvet~ermı orada büyük bir hüsnü kabul gö
1 iı Mehmet Alının nufuzu İran arttıracaklarını haber verıyor- rerek iki devlet arasındaki mü-

cum etmek mecburiyetinde kal Katil vak'a üzerine firar et- cip olmuştur. 

,ı •rfezi ile Bahriah~er arasın- du. . . . nasebatın göz<'~~n geçirilmesi 1 
mış 12 kisi yaralanmıştır. miş ise de zabıtaca derdest edi- Daha geçenlerde şehrimize gel•n 

' Turing klüpler murahhasları ile Ma-

ı~ arttıkça bun?:ın ılk. me~?11 ~el~_met ~lı ~ahıredekı ~c- 1 son günlerin siyasi hadiseleri Şimal hududund~ 
lerek evrakile adliyeye teslim car Ziraat nazırı bizzat Emantte ge· 
edilmiştir. lerek bilhassa şehrin nezafetindeıı 

Zahiren bir tenkitten doğan dolayı beyanı takdirat etmişlerdir. 
bu hadisede başka sebepler de Avni Bey !:oca bir şehrin nezafeti 
aramak tazım gelir. ne kuş bakışı bakıyor. İstanbul pi• 

,il. hOOl't!r 

ı nıyanlar. İngıliz!e~dı. İ~gılız- ~ebı .:numessıllerı~e Yem~~ın 
1 
arasında ihmal edilmiyecek şey 

ı -ın Arabıstan hadı~elerı kar- u~ yuz s:nedenberı Babıalıye lerdendir. Leh ve İtalya harici
a,Q ıında ne kadar ~!~~adar ol- aıt oldugunu, Mokaya . harp ye nazırlarının mülakatında iki 
,r~ ı klan ~aha ~brahimın ':'~_ha- g~ı:nısı yollamak suretıle İn- devletin münasebatı gözden ge Vashington, 12 (A.A) -A
'<" harekat.~ı, ıkmal_ etm~sı ~e- gılızl~r tarafından .?'apılan ha- çirildikten sonra arada hiç bir yan meclisi hariciye encümeni, 
:ı' ı ıe kendısıne etbkleı:ı ~ura~ :ek.etın tar~~eyn_.muna_se~atını ihtilaf noktası bulunmadığı tar bir karar sureti kabul etmiştir. 
i. i atten anlaş~lı.J:'or. _Denye de~ı ıhla! ed~cegını soylemıştır. zında bir tebliğ neşredilmiştir. Bu karar suretinde ayan mecli 
.1 ı ıvaffakıyetı uzerıne İbrahı- Keyfıyetten haberdar olan Her siyasi mülakattan sonra sinin Amerika ve İngiltere hü 
y • fngilizler tarafından şu esas Babıali İstanbuldaki İngiliz se- , kumetleri arasında teati edilen 
;J bilinde bir teklif yapılmış- firine bir muhtıra vererek Ye- mahrem vesaiki görmek ve Lon 
!ı; < : mende İngilizlerin yaptığı talı- dra bahri konferansından evvel 
!iı _ tngiliz yüzbaşısı Sadlier 819 rikattan şikayet etmiştir. Bun- cereyan edip M. Hoover tarafın 
" Medineye gelerek İbrahim dan başka bu havaliye yapıla- dan tebliğinden imtina olunan 
A! 1 görüşmüştü. Bu yüzbaşı cak her hangi bir tecavuzun müzakerata muttali olmak hak 
yı 1 mbay'dan geliyordu. Evvela kuvvetle mukabele göreceğini kına malik olduğu beyan edil-
·d 1 ·ahimi kazandığı muvaffakı- bildirmiştir. mektedir. Bu karar suretinin bi 
k tten dolayı tebrik etmiş ken- Gerek İstanbulda, gerek Ka- rer nüshası M. Hoover ile M. ! 1 .ile tecavüzi mahiyette bir it- hirede şiddetli bir heyecan var- Stimsona gönderilmiştir. 

ık aktini teklif etmişti. Bu dı. 
e1, 1 faka göre İngiliz ordu ve do 818 de Deriyenin alınarak A- [Bir müddettenberi Amerika 
ı' . ıması Mısır ordusu ile teşri- rabistanda son Vehabi kuvveti- ayanı hariciye encümeni Lond 
ıc, mesai edecek, Yemen'in şar- nin de imha edildiği zamandan- ra muahedesini tetkik ediyor. 
IJ cenubisindeki havalide "sul- beri İran körfezinde ve Bahri- Tahdidi teslihat muahedesinin 
;ı, A sükilnu,, tesis eyliyecekti. ahmerde İngiliz tehlikesi ken- Amerikada hayli şiddetli muha 
, , men sahillerinde İngiliz tica dini göstermişti. Bu tehlike- Pilsudskl lefete uğradığı gelen haberler-

·ı · ·· le k ·k k B b ·r d M h A · den anlaşılıyordu. Hariciye en-
,. 1 gemı erme teca~ r. e ~ı ye ar~ı a ıa ~ ~ e met .. lı böyle tebliğler neşri adet olmuş cümeninin muahedeyi tastik, 
ı · i '.luyordu.İşte İngılızlerın şım de tabu ve samımı surette muş- tur. Onun için tebliğde daha 
ı. , t .i vaziyetten istifade ile ni- terek bir cephe alıyorlardı. başka bir şey söylenmtJi bekle yahut reddetmek hususunda ka \ 
1! ı ret vermek istedikleri böyle 820 Kanunuevvelinin 3 ünde nemezdi. Lehistandaki büyük rar vermek üzere kat'i mahiyet. 

1 
• d M k ·· ·· 1 · ı İ · teki içtimalarına başladığı ha -1 t vazıyet var L o a onune ge mış o an ngı- nüfuzu ile meşhur olan Marşal 

' ı 3undan başka İngilizler Ye- !iz gemileri devrisi gün top at- Filsudski ile M. Grandi arasın- ber veriliyordu. Yukariki telg-
1 a n İmaıru'nın da bu ittifaka mağa başlamışlar, bu bombar- daki mülakat üç saat sürmüş- raf muahedenin tetkikinde baş 
il a ıil olmasını istiyorlardı. İn- dıman muhtelif fasılalarla bir tür. ka bir safhayı gösteriyor. 
t • • İb · ' Encümen . , Amerika ve İn-1 • i ız sıyası me:nuru rahım e ay kadar sürmüştür. M. Grandi Varşovadan sonra 
,. ( ııe murassa kılıç hediye ge- Buna mükabcle eden istih- Budapeşte ve Viyana'yı ziyaret giltere hükumetleri arasında te 
a' u nişti. kamlar iskat edilmişti. Bundan edecektir. ati edilmiş mahrem muhabera-

b •'akat babasının malfımat ve istifade ederek İngilizler kara- tı, konferanstan evvel cereyan 
ı vafakati olmadan İbrahim ya asker bile çıkarmışlardır. Fa Fransada eden müzakeratı öğrenmek isti-

1 ., •le bir taahhüde girişemez- kat cereyan eden müzakere ne- yor. Halbuki daha evvel reisi 
~) l Keyfiyeti babasına bildirdi- ticesinde İngilizler biri şgal ha Hava konferansı cumhur bu husustaki talebi red 
ı ı- ~an aldıg" ı cevap bu teklif- reketi yapmaktan vazgeçmiş detmişti. Ayan meclisi ile reisi 

Faris, 12 (A.A) - Beyne! - d k" ·· b t 1 .ı: n nazikane bir surette red- göründülerse de Yemen İmamı . . . cumhur arasın a ı munase a 
. , J lilmesi şeklinde olmuştu. İn ile bir itilaf aktederek bir ta- ~ıl~l hava .. ~şle:; federasyonu itibarile encümenin bu talepte 

1 
' •I z memuruna verilen cevap kım ticari müsaadeler kopar- . ~n. e_rkmansıl og e_ eı:ı soKnrafmesa ı' ısrar etme~i yeni bir hadiseye 
" ld ld 1 F k . • ld ı_s. m_.ı ı.. a _etm. ı_ştır. on erans. meydan vermı·ş oluyor.Bu hadi 't eo u: mış o u ar. a at tıcarı o u- d k ah lli 

l • 1 - Mısır askeri çok yoruldu. ğu kadar siyasi bir muahede o- o~umu.z e 1 ıçtımaının m a senin varacağı netice meraka 
nı tespıt etmek ve federasyonun 

1 

d " Londra muahedesinini r ı ~ ııım için dinlenmeğe ihtiyaç lan bu ititaf vesikası mucibince ... 
1 

. d" . eger. 
• y dır. Yeniden harekata giri- İngilizler hem kahve ticaretin- r~ısı 1 e nyas~t ıvanı azasını m akteden üc memleketten, - Ja
!j .:1 ıiyeceğiz. den, hem de İmamla bir muahe tıh~P. etmek uzer~ yarın son cel ponya, İngiltere ve Amerika-

e 
1 

i stanbuldaki İngiliz seliri bu de aktetmenin verdiği mevki- sesmı akt~decektır. w her birinde övle şiddetli itiraz 

Simla, 12 (A.A) - Huduttan 
gelen haberler vaziyetin umu
miyet itibarile sakin olduğunu 
bildirmektedir. Ancak, Hazara 
mıntakasında Oghi yakınında Halı piyaııaunda buhran 
düşman kabileleri mevcut oldu var 
ğundan polis ~uvveti. a~k~ri Halı piyasası son gnülerde 
kuvvetlerle tak~ıye edılmı!jtır. 1 buhran geçirmektedir. Adi a
Hacı Turangazı taraftarlarına 

1 
cem Tebrizleri piyasaya düş -

Nllmaytşçl hadınlar 

ı kün fiatle çıkarıldığı için, Ana 
dolu malına alıcı azdır. 

\ Şimdiki halde İstanbuldan 
\vuku bulan halı ihracatı ayda 
bir, iki defaya inhisar etmekte

! dir. Bu ihracat da hep Avrupa 
ya yapılmaktadır. Eskiden Ame 
rikaya yaptıgımız halı ihracatı 

ı artık durmuştur. Almanya ya 
1 şehrimizden yapılan ihracat, Al 
mantarın ağır bir resim koyma-

1 ıarı dolayısile eskisi gibi değil-
dir. 

Bugünkü halı piyasamız şöy 
ledir: Demizci halıları birinci 
nevi metre murabbaı 5,1-2 den 
7, 1-2 liraya kadardır. İkinci 
cins İspartalar 10-12 ye, ve bi
rinci cins İspartalar da22liraya 
kadardır. Bunlar piyasada az
dır. Çünkü satış yoktur. 

karşı havai harekata devam e-1 Tebri~ halıları, metr~ murab 
dilmektedir. Akıncılardan bir baı on liradan on beş !ıraya ka 
grupun ilerlemekte olduğu ha- dar satılabiliyor. 
ber verildiğinden geçen hafta Kilim pipasası ehvendir. A
vukua gelen ı:ıadiselere mü~a:ı Y~tap kilimleri fiatleri ~üşkün 
sil vukuatın tekerrürüne manıl d~r. ~u yakınlard.a 16 lır~dan 
olmak üzere Beleli - Chaman yınnıye kadar ekıstra Gazı A
yolu Avrupa'lılara kapatılmış-! yıntap kilimleri toptan tüccar-
tır. lar arasında alınıp satılabiliyor. 

Müslümanlarla... Avrupa kilimlerinin fiatı yük -

Dacca, 12 (A.A) - Mecusi
lerle Müslüfilanlar arasında son 
zamanlarda vukua gelen arbe
deler dolayısile münferit bir ta
kım taarruzlar vukubulduğu ha 
ber veriliyor. Dört Müslüman 
iki mecusi ve gorkha hastaneye 
kaldırılmıştır. 

* * * 

selmiş tir . --------
lzmirde lik maçları 

İzmir, 13 (A.A) - Bubgün 
yapılan lik maçlarında Göztepe 
bir sayı ile Altaya galip ve Al
tınordu ile Karşıyaka ikiye iki 
berabere kalınışlardır. ~ , , l· 3eleden Babıali'yi de haber- den istifadeyi düşünüyorlardı. Tıfo haııtalıgı lar uyandı ki her taraf kendisi-

! ~ etti. O zamanki Sadrazam Sudan'ın ehemmiyeti Lyon, l2 <.f!'.A) .- L_Yon va- nin diğerleri tarafından aldatıl- Mühim rapor sup olan bu milyonlarca - halk 
, ,' , , hmet Derviş Paşa Mehmet Sudanın Mısır için pek ha- roşlarında _mustevlı ş_:kılde zu~ <lığını iddia ediyor Amerikada- Hindistanda tetkikat yapan arasında tam 222 çeşit dil, leh-

! :1 'ye yolladığı bir mektupta ya ti bir ehemmiyeti Nil dolayı- 1 hur ed.en t~fo has~alıç-ı dolayı~ ki muhalifler de işte bu iddiada Simon hey'etinin raporu ahiren çe konuşulmaktadır!... 
~.i iliz tekliflerine karşı son de sile ne kadar büyük bir mevki- le su şırketı aleyhıne ıkame edil dır.] . cilt cilt neşredildiği bildirilmiş- Hindistanın nüfusundan kırk 

~ ı ı : uyanık bulunmasını, çünkü i olduğunu söylemeğe hacet miş olan davayı rüyet. e~e~ İçki yasağı . 
,. ilizlerin maksadı yavaş, ya- var mı' .. Bugu··nku·· İngı.lı·z _ Mı- m.ah. k_ eme kumpanya dırektoru ( A A) tı. . _. . . . . . üç milyon 500,000 kişi pek hu-
" Washington, 13 · Dedıgımız gıbı cılt cılt neş- susi bir vaziyet arzediyor. 

ı ıı Ycmen'e de sokulmak oldu- sır ihtilafında Sudanın oynadı- .nu b!r sene hapse v_e 5oo f~aı:ık A.van azasından M. Howell, redilen bıı rapor Hindistan'ın . . 
ı 'lı bildiriyordu. ğı rol meydandadır. Bugün Mı- nakt~ cezaya ma~kum etmıştır. diplomıı.tlar için memlekete i~- her noktai nazardan vaziyetini . Bu mıly?_nlarca bedbaht Hın
ı ı > .. Ji!izler bu cihetten bir şey sır istikliilini kabul eden İngi!- 1 H~pıs ~rozası tecı.l olu~muş ve ki ithaline karşı zabıtaya bır izah ederek orada tatbik edile- dıstanın dıger sınıflara mensup 

e , I< 11 ~ edemeyince gözlerini Mas- tere Sudanı Mısırdan ayrı tut- muddeılere tazmınat ıtası tahtı protesto göndermiş ve bu içki-. cek müstakbel idare şekli hak- olanlar tarafından y~nlann~ so 
· ı c ve İran körfezine çevirmiş- makta israr ediyor. Çünkü Nil karara alınmıştır. leri nakleden Amerikalıların ad kında İngiltere hükumetine yol kulunma~, t~mas edı~ez. bır sı 
, ' c lir. Maskat İmamını lngi- nehri itibarile Sudan çok mü- Parlamentoda li takib~~~ ı:na~uı; k~lmaları ~a-1 gösterecektir. Rapprun neşr~di- nıftır. Hın<l!standa muslu~a':':-
' ı ,ı ~r buradaki İmamı himaye himdir. Paris, 12 (A.A) - Meb'u - zımgeldıgını bıldırmış ve bu ıc- . len ilk kısmı 12 1 Xl,000 kelıme l~rla mecusıler arasında buyuk 
1 ı C ıorlardı. Hatta bu uğurda M,ehmet Ali de Mısırda ken- san Meclisinde M. Briand tara- kileri nakleden müesseı:_elerin 1 tutuyormuş. b~r husumet mevcuttur'.. ~ecu
. ı 1 ;kata asker bile çıkardılar. di nüfuz ve hakimiyetini tes!s fından verilen izahattan sonra hangi müesseseler oldugunun Bu ilk kısım Hindistan'ın ma sıler 216,000,000 dur. Musluman 
'. n 1met Ali bu İmama mektup ettikten sonra Sudan kıtasını M. Faul Boncour söz alarak bü kendisine bildirilmesin. talep halli vaziyetine dair olup İngil- lar 70,000,000 nüfus arzediyor-

k ır ıyarak İngiliz himayesinin ele geçirmek emeline kapılmış- yük beynelmilel meselelerde ol etmiştir. ter- :..ükumetinin orada ne yap lar. .. .. • 
ı lf. ide pek pahalıya malolaca- tı. (Bitmedi) duğu gibi hakem misakının da ması lazım geldiği hakkındaki . ~uslu:nıın~ar mecusılere ve 

a , :r haber veriyordu. • ' •. •0
• .... - meclis tarafından ittifak ile ka fena hareket etmiş oldukldını fikir ve mütalealar bundan son dıger dınlerıı;ı mensuplarının 

a 1 • ., ngilizler daha o zaman Ba- Cemıyetı Akvamda bul edil~esi.ni tale~ etm!şti.r. beyan etmiştir. Mumaileyh de- raki kısımlarda görülecektir. mec:rıuu~a nısbetle ek.alliyet 
rı nendep boğazını ele geçir- Cenevre, 12 (A.A)- Cemi- Bunun uzerıne Meclıs pro1erun miştir ki: Mütebakı kısımlar bu ay nihaye teşkıl edıyorlar. 

n · i "ri ve o havaliye hakim ol- yeti Akvam katibi umumisi, M. iki maddesile heyeti umumiye- - Eğer, radikalleri reddede- tine doğru neşredilecektir. Simon komisyonu bu her iki g 1 

ı •i istedikleri anlaşılıyordu. Achnidesi meclisin tasvibine ar sini kabul etmiştir. cek olUQ>ak onlar gidip ihtiliil- Simon komisyonunun mufas dinin mensupları arasındaki 
1 ·i )nun için buralarda bir ta- zedilmek şartile katibi umumi- Siyasi tefrika cilere iltihak edeceklerdir. Bu sal raporunda verilen izahattan husumeti uzun uzadıya izah et-
1 Q 1 karışıklıklar çıkarıp müda- Eğin tahdidi· teslihat şubesi Faris, 13 (~.A) - Bu sabah suretle 1932 senesinde Fransa'- resmi bir surette de anlaşıldığı- mektedir. Simon heyetinin ra-

. behanesi arayan İngiliz- müdürlüğüne tayin etmiştir.Bu sol cenah sosyalist radikal gru- da hali hazırda İngiltere'yi tah na göre Hindistan denilen mu- porunda pek çok şayanı dikkat 

1 ~·ııer fırsattan istifade edi- makam, Norveçin Paris elçiliği punun yapmış olduğu nümayiş rip etmekte olan manzaraya azzam ülkenin üzerinde yaşı- noktalar bulunduğunu tekrara 
( - ardı. Bu suretle Bahriah- ne tayin edilen M. Rolften inhi esnasında M.Franklen Buyyon, şahit olacağız. İngiltere'de ame yan nüfus, muhtelif ırklara lüzum yoktur. Fakat bilhassa 

, b den Mısıra doğru yayılan lal etmiştir. M. Achnides, bu radikalleri şahısları için değ·il, le fırl< ı ~r;ın iktidar mevki inde i mensuptur. halkın dalmış olduğu cehalet 
'1l b '.liz emelleri Mehmet Aliyi ane kadar Cemiyeti Akvam si- memleketin menfaati namına bulunması muhafazakarlarla li Hindistanın umumi nüfusu hakkında verilen malumat pek 
', ı culandmnktan geri kalını- yasi şubesinin Yunanlı a:r.ası i- müdafaa etmek lazım geldiğini beraller arasındaki tefrika ve 319,000,000 dıır. Bu niifus pek düşünülecek şeydir. Maariften 

lu. Mekkede bulunan yiğe- 1 di. ve radikallerin de~il, reisleriııh• 1 ayn ayrıdır. Ba§lıca 7 <line men nasibi o':m1.:ır mahdut bir ekalli 

değildir, bilakis temizdir, hem çok 
temizdir. 

Avni Beyin pislik dediği şey toz· 
dur. Bunda temizlik işlcri!lin ne ka· 
bahati vardıc. 

Koca şehirde muntazam bir kaldı· 
um bulundıramıyoruz , biz yapıyoruz. 
ertesi gün 'irketlerden biri gtlip bo
zuyor, tamir ediyoruz, bu sefer baş~ 
ka bir yerden açılıyor, buna temizlik 
işleri ne yapsın? 

Avni Beyin pislik dtdiği şey so
kakların sulanmamasıdır. Bunun için 
temizlik işlerini muahazeye ne hak· 
kınız var? Temizlik işlerinin elinde 
bir tek arozöz var, bununla şehrin 
neresi sulanır Bu vaziyette temizlik 
işlerini: 

- Sokaklarr neye sulamıyoraun 
diye muahazc etmek doğru olur mu? 

Cemiyeti belediye verdiği bir ka; 
rar!a temizlik amelesi bir gün bile 
hasta olsa kaydı terkin edilmekte· 
dir. 

Dünyanın hangi yerinde böyl• bir 
karar vardır. 

Bir amelenin bir gün dişi ağrısa 
ve o gün i§e çıkamasa kaydını terkin 
ediyoruz. Bu vaziyette de amele bu· 
lamıyoruz. Elyevm amele kadrosun· 
da yüz elliye yakın münhal var. 150 
amelenin işi aksarsa ve buna cemiye
ti belediye kararı sebep olursa temiz· 
lik itlerini muahaze etmek doğru o· 
lur mu? 

Temizlik işlerine icap eden vesait 
ve ihtiyaç olan malzeme verilir de iş 
görülmtzse o zaman orayı tenkit hak 
kınız olur. 

Tekrar ediyorum: Emanetin en 
iyi işliyen şubesi temizlik işleridir 
ve bugünkü mesaileri şayanı şüh!an .. 
dır. Çünkü beklediğimizden fazla i~ 
yapıyorlar ... 

Ada çamlannda 

yangın 

Dün gece, Büyükadada, Yor· 
goluda çam ormanında bir yan 
gın zuhur etmiş ve rüzgarın t..;;· 
sirile etrafa sirayet eder:ek ge· 
nı~ bir sahayı kaplamıştır. Yan 
gın, gece geç vakte kadar sön· 
dürüle'inemişti. 
- ~ 

yettir. Milyonlarca halk cahıl· 
dir. 
Diğer taraftan dikkati celbe 

den manzara Hindistan kadın 
!arının son derece aşağı bir içt 
mai mevkide kalmış olmaları 

dır. 
Kadınların vaziyeti ıslah e 

dilmedikçe Hindistanın diğer . 
mellerine kavuşması mümküı 
olmadığı raporda kaydedilmiş 
tir. 
Hindistanın şimal hudu

dunda bombardıman 
Feşaver, 13 (A.A) - Hac 

Turangazi kıtaatının bombardı 
manına devam edilmektedir. 1 
Haziran tarihinde yapılan bo 
bardıman neticesinde Hacını 
adamlarından bir çoğunun tele 
olduğu bildiriliyor. 

Bombay, 13 (A.A) - Divan 
harp, peŞaver kargaşalıkları es 
n< ;·nda verilen emirlere itaat 
si,,:ıkle ittiham olunan ve Gar 
hval alayına mensup olan 1 
şahıs hıakkındaki hükmünü ver 
miştir. Bunlardan birisi, müe 
bet nef ye, diğeri 15 şene haps 
ötekiler de 3-10 sene arasınd 
tahavvül eden ağır hapis cez 
larına mahkum edilmişlerdir. 
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Ilazinenin kolza yüzünden uğradığı zararın önüne geçildi~. 
Kolza yağı 

-Iazine •büyük bir 
:arardan kurtarıldı 

;olza da petrol gibi 
ayni resmi verecek 

l!azinenin milyonlarca lira 
.ra uğramasına sebebiyet ve 

n kolza suiistimalinin önüne 
~Çtnek için hazırlanan kanun 
&ihası B. M. Meclisinden çık 

Bu kanuna göre, Gümrük ta 
~esinin petrol resmi hakkında 
1 tnaddesi tadil edilm;~tir. Şim 

Ye kadar gümrükten geçen 
tayiatı müşteile meyamndasık 
tli izafiyesi 780-830 kadar bu 
~nanlar gaz sayılarak ağır re
lnı alınıyor, motorin namı al -
~da ithal edilen çok gazlı mad 
M ler sikleti izafiyeleri yüksek 
duğu için sadece bir kuruş res 
e tabi tutuluyordu. 

. lialbuki yeni kanunda sıkle -
izafiyesi sekiz. yüz altmışa ka 
t olan mayiatı müşteileden 

a.z resmi alınacaktır. Bundan 
§ka bu gibi gazlı maddeler -
ın cıkanlan kolzalardan da 8 
ijru§ dahili istihlak resmi alı
•caktır. 
l(anunun bir an evvel çıkma 
İçin Ankarada teşebbüsatta 
lunan büyük gaz kumpanya
.tından birinin mümessili dün 
t tnuharririmize demiştir ki: 
".__ İki seneden beri devam 
en kolza suistimali son za -
nlarda o kadar artmıştır ki, 

'tnlekete saf petrol ithaline 
. kan kalmamıştır. 4 aydanbe
durmuş olan petrol ithalatı

ın, yeni kanunun tatbiki üzeri 
tekrar tabii haline geleceği 
ijhakkaktır. 
1 Suistimale başlandığı zaman 
' kolza fabrikası vardı. Şimdi 

8 fabrika kolza imal etmek 
~di~. Gaza nispetle ihtirak ve 
nvır kuvveti az olan ve iş ya

kolza petroldan 5 kuruş da 
Ucuz olduğundan gaz satıla 

1Yordu. Maamafih yeni ka -
n bu yolsuzlukları izale ede
k ile kolza fabrikaları işsizlik 
n kapanacaklardır. 
liazinenin kolza suiistimatin 
,n zararı ayda yüz bin lirayı 
ijtecavizdir. 
lli!hassa şimdiye kadar bu iş 
tııeşğul olanlardan her biri 
· r yüz bin lira kazanmışlar 

" 
%1kleti izafiyesi (860)dan faz 
Q\an yani içinde gaz fazla bu 
ıyan mayiatı m'tişteile 

•zot) eskisi gibi bir kuruş 
tabi olacağından sanayide 

tukat olarak kullanılacak -
· 'leni kanunun çıkacağını 
ıarı dikkate alan bazı kolza
•tın memleketimize killliyet
ltıiktarda motorin getirttikle 
~!aşılmıştır. 
~kat, kanunun tatbiki üze

. bunlar malJarını ancak da 
~ istihlak resmini verdikten 
ta piyasaya çıkarılabilecek-
11\den petrol kumpanyaları -
tckabet edemiyecekler ve ya 
, Yavaş kolza ortadan kalka
·tır. Hükumet çifçilere ga -
, llıüsa:, şeraitle mazotla mü 
~•trik traktör tevzi edeceği 
~ene nihayetinde petrol ve 
~ın muafiyeti de kaldırıla -
"e bu suretle bütçede bir 
ijk milyon liralık bir tasar
teınin edilmiş olacaktır. 
'-- ....... . 

~.\)il encümeni işleri 
~l encümeni azasından Fa
. hınet Bey dün Ankaradan 

~ 11l'ıize gelmiştir. 
~ıl Ahmet Bey encümenin 

,,~ 1si çok uzun süreceğini ve 
harfına ait ıstılahatın ik
Vdilmiş olduğunu söylemiş 
. akında "A" harına ıstılah 
1
tap halinde neşredilecek -

iltnallar mavi gömlek 
\1 giyecekler 
ııı'Pur iskelelerile istasiyonlarda 
t•llar için bir kıyafet kabul e
ı; ,'· Hrı · hamal mutlaka mavi 
1 
« gömlek kgiyecek, başında 

"ı <et, belinde lüzumunda <lşyayı 
'i •k için bir kayış bulune.cak-
~t•llar bu kıyafeti haziranın 

r, ~d~r tedarik etmeğe mecbur-

Merkezler Kuduz dana Bataklıklar lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

Joğazın şirin bir köyü: Paşabahçe .. 
18 merkez memurlu
ğu komiserliğe ini yor 

Azgın hayvan altı 
kişiyi yaraladı .. 

Mücadelenin netice-
si neye bağlı? incir köyünden Sultaniye çayırına kadar bir cevelan 

Açıkta kalacaklar Ana Polisler de kazaen bir 
doluya nakledilecek kadın vurdular 

Bu sene kurutulacak 
bataklıklar 

Yeni polis müdürü Ali Rıza 
Bey merkezleri teftişe devam et 
mektedir. Mumaileyhin yeni ba 
zı ıslahat yapması çok muhte -
meldir. 

İzmirde Basmahane civarını İzmir şehri ile vilayetinin sıt 
altüst eden, 0 civar halkını te _ ma hastalığı ile yaptığı müca-
13.ş ve heyecana düşüren bir deledeki muvaffakıyet derecesi 
vak'a olduğunu hulasaten yaz- hakkında vilayet makamı tara
mıştık. Tafsilat şudur: fı!'1dan hazı~lan~111ş .?lan .rap.or 

İstanbuldaki merkez memurluk 
!arının 11 e indirilmesi, ve 18 
merkez memurluğunun serkom 
serliğe tahvili teeyyüt etmekte 
dir. 

izmirde Çukurçeşme mevki- s.ıhhat Vekaletıne gondenlmış-
inde oturan Giritli İsko Musta / tır. • 

Bu takdirde açıkta kalacak o 
lan merkez memurları Anadolu 
daki muhtelif polis müdürlük -
!erine tayin edileceklerdir. 

fa hayvan pazarından bir dana _ G~çen s~.n~ sıtma hastalıgı 
satın almıştır. Hayvan alım sa- Izmırde n;ıuhıın zararlar yap
tımı ile meşgul olarak kazandığı mıştıı; Mucadele;:1~ ınuvaffakı
para ile geçinen Mustafa; dana yet hasıl olması ıçıl\ bataklı~
yı satmak için müşteri aramakta ların kur~ı;_ulm.ası lazım gelı

yordu. Vılayetın raporuna na-

1 •••••• 1 

Poliste 

Suatbanımın elbise
leri ateş aldı 

Nişantaşında Teşvikiyede sö 
ğütlü sokağında oturan Suat H. 
dün bir sigara içmek için çak
mağını yakarken kucağına dü
şürmüş ve elbiseleri tutuşmuş
tur. 

Alevler her tarafını sardığı 
cihetle diri diri yanmak tehlike 
sine maruz kalan Suat H. in 
feryadı üzerine etraftan yetişen 
!er güç halle ateşi söndürmüş -
!erdir. Fakat vücudünün bir 
çok yerlerinden tehlikeli suret 
te yandığı için Amerikan hasta 
nesinde tedavi altına alınmış -

imiş .. 
Öğleden sonra Basmahane ci 

varında elektrik direklerinden 
birisine danayı bağlamış ve ora 
da birkaç kişi ile görüşmeğe baş 
lamıştır . 

İsko Mustafanın iki gözü de 
sakat olduğundan etrafı az gö
rebilmektedir. O sırada yulara 
kuvvetle asılan dana birdenbire 
ipi koparmış ve yularsız dolaş
mağa başlamışttr. Hayvanın sa 
hibi bunu görünce yanına soku
larak danayı tutmak istemiş , fa 
kat dört defa yere yuvarlanmış
tır. 

Zav<.~; Mustafa ağa yere yu
varlana dursun, kudurmuş da
na da, önüne gelenleri devire -
rek bütün süratile koşmağa baş 
lamıştır. 

Bu sırada dananın önüne rast 
gelen Yako oğlu on yaşlarında 

tır.. Nesim, kazancı Sadık Efendi oğ 
Az kaldı boğuluyorlardı lu 15 yaşlarında Namık, Murta-
Sandalcı Rizeli Lü.tfi dün Ye za isminde bir çocuk ile daha 

miş iskelesinden 26 teneke yo- üç kişi dananın şiddetle çarpma 
ğurtla bir müşteri alarak Üs- sı yüzünden muhtelif yerlerin
kildara gitmek üzere köprü gö- den yaralanmışlardır. 
zünden çıkarken o sırada hara- Çorakkapı polis karakolu mü 
ket etmekte olan Kadıköy vapu rettebatından bazı polisler ta -
runun kaldırdığt dalgalar ara- bancala:'!m çekerek danayı öl -
sında kalarak sandalı parçalan- dilrmek için arkasından koşma
mış ve içindekiler denize dökül ğa başlamışlardır. 
müştür. Müşteri ile sandalcı et- Önüne gelene boynuz ve kafa 
raftan yetişenler tarafından ile vurarak ilerliyen azgın da-
kurtarılmıştır. na; bu sokakta 16 numaralı e-

Plakları çalanlar vin kapısını açık bularak içeri 
Hasköyde Karaağaç cadde - girmek istemiştir. Kapının ö

sinde kahveci Hayriye ait bir nlinde duran dana; o sırada ar
çadırdan 16 gramofon pilağı ça katlan gelen polisler tarafından 
lınıstır. Bu hırsızlıkla alakadar atılan kurşunlardan yaralanmış 
2 Hüseyin yakalanmıştır. ve yere düşmüştür. 

Sandal safası Yüzlerce halk bu korkunç 
Evvelki gece yarısı Unkapanında manzarayı dehşetle seyretmek

tuhaf bir sarhoşluk hadisesi olmuş- te idiler. Fakat tam 0 sırada e
tur: 2 erkek ve bir kadından mürek-
kep olan hadise kahramanları kafala- vin içinden bir feryat yükselmiş 
rı tütsü_ledikten sonra kayığa binmiş- tir: 
!er, bir müddet gezmişler, bir aralık - Of yandım! 
şakalaşır~rken sandalı devirerek de- Bu feryat, bir kadının yaralan 
nize dökülmüşlerdir. dığını haber vermekte idi. 

Denize düşer düşmez akıliarı baş- 16 numaralı evin sahibi Ha-
larına gelen 3 arkadaş; , 'Can kurta-

k ' t d t ı d' b • san Efendi kızı kırk yaşlarında ran yo mu.... m a .,, ıye agrış-

mağa başlamışlar, sahilıien hareket Asiye Hanım hava almak için 
eden bir s&ndal vasHasi\e kurtarıl- kapıyı arkasına kadar açmış ve 
mışlardır. kapının tam karşısına oturmuş, 
Unkapanı polis memurları bu iki 

erkekle kadını, elbiselerini kurutmak dikiş dikmekle meşgul bulunu-
için bir hanıma getirmişlerdir. Bu- yormuş. O ~ır~da kud~~~ş ~a 
rada yeri ve vaziyeti müsait bulan 2 nanın kapı onune geldıgmı go
erkek kadına tecavüz etmişlerdir. rünce şaşırmış,yerinden kalka
KendilerL~e müdahale eden .P?lİ• me mamıştır. 
murlarma da hakareteden ıkı erkek Polisler yetişince tabanca 
yakalanmıştır. • 

Cemal ve İlyas isminde iki kişi ol- lannı ateş etmege başlamışlar 
duğu anlaşılan bu adamlar hakkında ve kurşunlardan ikisi Asiye Ha 
takibat y~pılmaktadır. nımı ayaklarından ağır surette 

Otomobil kaza11 yaralamıştır. 
339 numaralı otomobil, Kadıköyün -"---------

zaran bu sene Halkapınar ve 
Kokaryalıdaki sıtma membaı 
bataklıklar kurutulacak, İzmir 
halkı sıtmadan kurtarılacaktır. 
Sıtma mücadelesi için ayrıca 
300 kilo da kinin gönderilmesi 
vekaletten rica edilmiştir. 

Tüccarları dolandıranların 
listesi yapıldı 

Son zamanlarda Ticaret ale
minde bir takım dolandırıcılar 

türedi.Bilhassa Anadoluda kü
çük esnafın acemiliğinden isti 
fade etmek istiyen bir taknn a
damlar peyda olmuştur. 

İstanbulda yazıhaneleri oldu 
ğunu söyliyen bu adamlar hak 
kında İstanbul ticaret odasına 
müteaddit şikayetler vaki ol -
maktadır. 

Bu müracaatlarda odanın bu 
şahısları bularak paralarının is 
tirdadı istenmektedir. 

Ticaret odası yerleri, yurtla
rı ma!Cı olmayan bu eşhasın 

bir listesini yaparak polise ver
miştir. 

-o-- ' 
~ .l.N 

Erzak stoku 
Yeni belediye kanununun bir 

maddesine göre belediye et ve 
ekmeğe doğrudan doğruya aza 
mi fiat, yani narh koymağa 
mecburdur. 

Bundan başka halkın ucuz er 
zak tedarik edebilmesi için er
zak stokları yapılacaktır. Şehre 
maneti bu maksatla bir serma
ye ayıracaktır. 

Ancak stoklar şimdiki biltçe 
deki tahsisatı ile yapılamıyaca 
ğı için emanet ayrı tahsisat 
membaı arıyacaktır. 

Surlyeye hayvan 
ihracatı .. 

Bir müddettenberi hayvan ih 
raçatımıza karşı Suriye hUkft -
meti hududu kapamış ve mem
leketimizden ihraç edilen haıy
vanları kabul etmemek te bu -
lunmakta idi. 

Yapılan teşebbüsat neticesin 
de aşağıdaki şerait dahilinde 
hayvanlarımızla buna ait bazı 
eşyamız tekrar kabul edilmeğe 
başlanmıştır. 

1 - Türkiyeden gelecek ko
yun, keçi, deve domuz ve ehl1 
kuşlar ile derileri ve mamulatı. 

2 - Türkiyeden gelecek olan 
sığır ve dana etleri, ta:ıe deriler 
ve gübrelerin ithali memnudur. de pazar yolundan geçerken dülger 

İbrahim Efendiye çarpmış, başından 
yaralamıştır. Yaralı, tıp fakültesine 
ıatmlmış, şoför İbrahim tutulmuş
tur. 

Sanayi müdürü Ankaraya 
gitti 

Sıhhat raporunuı : haiz Türki 
ye sığırları transit olarak İsken 

İstanbul mıntakası sanaıyi deron limanından geçirilmesi 
mumhanede cerh mildlirü Kazım Bey dün Anka- için hususi müsaade verilebilir. 

Karahisarlı hamal Şaban dün Ar- raya gitmiştir. Raporu haiz olmıyan hayvanat 
kadi sokağında tesadüf ettiği Galata Kazım Bey, mali sene iptida 15 gün karantinaya tabi bulun 
sermayelerinden Angilikiyi sustalı ça sı olmak dolayısile yeni yapıla durulacaktır . 
kı ile bacağında~ r~ralamıştır. cak sanayi işleri hakkında veka 3 - Türkiyeden gelecek kıl, 

Aygır deposu nerede letle temas edeceğini söylemiş bakarat boynuzları, yüzde on 
tir. beş nisbetinde kireç kaymağile 

Yapılacak? Bu seyahatın yeni iktısat yıkanmış olmak şartile ve bay-
Torbalı kazası dahilinde Kuş programı ile alakadar olduğu tari vesikayı haiz bulunmak su 

çuburunu çifliğinin aygır depo- anlaşılmıştır. retile ithal edilebilecektir . 
su ittihazına elverişli olduğu ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!ı!'!!!!!!!!!!i!ıi!!!'!!!!ii;..;;.;.;.ôiiilo;.;;;;;,;;;.;;;;.;. __ 
vilayet baytar müdürlüğünce 
anlaşılmıştır. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bu çiftliğin 4500 dönüm merası, 
ayrıca 2500 dönüm arazisi bu
lunduğu tesbit edilmiştir. 
İçinden çay geçen arazi, ça

yırlık haline getirmeğe mljsait 
görülmüştür. Bu çiftliğin satın 
alınarak aygır deposu ittihazı 
için İktisat Vekaletine yazıla-
"'';) tr"' 

Beylerbeyi klübünün Yalova 
terıezzühü pek eğlenceli geçti 

Beylerbeyi spor kulübü dün Gece geç vakit şehre avdet 
Yalovaya bir tenezzüh tertip et eden Beylerbeyliler gayet eğ -
miştir. lenceli ve samimi bir gun geçir 

Tenezzühe Şirketi hayriye - mişlerdir. Tenezzühe klüp aza
nin 66 numaralı vapuru tahsis ları ailerileri ile beraber iştirak 

dihn.u' .w' "-----------'-"'*'=' .,ı · 

Yağ Halep •. yağ Hal~p ... - Bir liraya bir kurt ... - Acaba arkamdan 
sesleniyorlar mı ? - Paşabahçe ve Hezarpare Ahmet Paşa .. 

Belki sizin .de kulağınıza ça
lınmıştır. Babıali caddesinde bir 
kaç gün var ki, tuhaf bir ses pey 
da oldu. İki de bir firaki maka-

minimini bir yol arkadaşı bul
dum. 

Dört yaşında var yoktu amma 
bülbül gibi konuşuyordu. 

mından: Bana evvela Boğazın bütlin is 
- Yağ Halep .. Y~ğ Halep .. kelelerini saydı. Sonra; babası-

diye höngürdüyor. na dönüp: 
Sakın sokak ortasında Halep _ Sen de say! Emrini verdi. 

yağı satılıyor zannetmeyin.. Çengelköyden sonra Vanikö-
Adamcağızın biri işportasına yu 
murta büyüklüğünde bir kaç yünü unutup Kandilliye geçen 

babasının yanlışını çıkardı: 
yüz galeta doldurmuş, satıyor.. - Van kedisinden de mi ha-
-Yağ Halep, yağ Halep .. 
Sattığı şeyin üzerinde yağın tınna gelmedi baba? .. 

bulaşığını bile görmediğim için Böyle tatlı tatlı konuşarak Pa 
sordum: şabahçeye yanaştık. 

- Ayol, bu yağlı çörek değil Küçük yoldaşım beni burada 
ki... selametledi. İskeleye çıktım. Ye 

- Nasıl yağlı değil.. Halis şil, ağaçlık bahçeler ortasında 
Halep.. güçlükle seçilen dağınık köşk-

Benim gene inanmadığımr gö !er .. 
rünce dedi ki: İşte bütün Paşabahçe ... 

·- Halep orda ise arşın bur- İskelenin yanında güzel bir 
da ... al bir tane de tadına bak.. gazino var .. Burada bir kahve iç 

Tadına baktım amma yağla tikten sonra Paşabahçeyi dolaş 
bir münasebetini bulamadım. mağa çıktım. 

o hala bağırıyordu: Yolda giderken eşeğine odun 
yüklemiş bir adamla karşılaş -

-Yağ Halep .. Yağ Halep.. tım: 
Ayak satıcısı diyip geçmiye- _ Baksana, dayı .. dedim, ner 

Jim. Hepsinde keşfedilmemiş ye den geliyorsun? 
ni yeni cevherler var. Dedi ki: 

Geçende gene böyle sokakta _ Dağdan geliyorum, nide-
kirez satan birisi: ceğin? 

l 

cuma ve pazar günleri pek kala 
balık olur muş. 

Halbuki ben üç beş yeldirme 
li hanımdan başka kimseler 
görmedim. 

Arabacı Boğaziçinin bu ten
halığını vapur ücretlerinin pa -
halılığma atfediyor: 

- Hele bir bilet parası gidip 
gelme on kuruşa insin de bak di 
yor, acaba buralarda adım ata
cak yer bulabilir isin? 

Biz iskeleye dönerken vapur 
dan çıkan bir yolcu kafilesi an 
balarla önümüzden geçtiler. 
Hiç şüphe yok ki Poloneze gidi 
yorlardı. M. S. 

Adaların tenviri 
Adalara elektrik cereyanı veı 

ek için konacak kablo Avrupa 
ya sipariş edilmiştir. Bu kablo 
ancak altı ay sonra gelecektir. 
Fakat bu esnada kış mevsimi 
başhyacağı için kablo İstanbul 
da en sakin deniz mevsimi olan 
mayıs ve haziran aylarında de
nize konacaktır. 

Bu itibarla ancak gelecek yaı 
mevsimi sonlarında Adalar e
lektriğe kavuşacaktır. Anadolu 
yakasında elektrik tenviratı 
daha evvel başlıyacaktır. 

- Yarımca kirezi bu .. Temiz _Sultaniye çayırına nerden 
mal .. Bir kurt bulana bir lira ve gidilir diye soracaktım.. istihkakları naıd 
riyoruz ! diye avazı çıktığı ka - Elile yolu gösterdi: 
d d ödenecek? ar bağırıyor u. _ Deeehaaa!. Şu yolu tuttur 

Kurtlu kirezlerin çoğaldığı Haber aldığımıza g.öre Mali 
bir mevsimde malına bu kadar gi1uog· rusu ya, köylli ağzından ye vekaleti Anadoludaki Yunan 

.. tı ıya bı' risı' takıla emlakini yakında ziraat Banka-guvenen sa c çıkan bu dehaaa .. yı beğenme-
cak oldu: dim. Cesaretim kırıldı. Ters yü sı vasıtasile müzayedeye çıka -

- Ulan, dedi, mutlaka kurt züne iskeleye dönerek bir araba racaktır. 
lan toplayıp derisinden arkana ya atladım. Adamcağız sordu: Yunan emlll.ld para ile değil, 
kürk yapacaksın.. . gayri mübadillere verilecek bo-

Kirezci durur mıı? Dedi ki: - İncir köyüne mı? nolarla satın alınacaktır. Arzu 
_ Kurdu nideyim? Senin gi Dedim ki: eden gayri mübadil elindeki ho-

bi ayıların derisine ehtibar daha - Hayır .. Sultaniye çayırına. no ile müzayedeye iştirak ede -
Meg· er bu Sultaniye çayırı İn k h · · fazla .. Ben, kurtları seni yisin ce , ançten almak ıstlyenler 

diye topluyorum. cir köyünden de ilerde imiş.. de gayri mübadillerin satacakla 
* * * Yolda arabacı anlatıyor: rı bonolarla bu emlaki satın afa 

Tahsildarlar kalktıktan son - - Siz Paşabahçesini bundan caklardır. 
ra dikkat ettiniz tabii? Köorü - 25-30 sene evel görmeli idiniz. Maliye vekaleti bonoları ni -
ye bir mahzunluk çöktü. Üze - İstanbulda işsiz kalanlar bu- hayet temmuzun yirmisine ka
rinden gelip geçerken insan, raya gelir, çabucak iş bulurlar - dar dağıtacaktır. Bonolar istih
adeta bile bile bir hakkı gaspet dı. Sade iki dane kundura fahri kakın yüzde krrkı nisbetinde ola 
miş gibi oluyor. kası ardı. Çömlek, cam fabrika- caktır. 
Sağ el, gayri ihtiyari cebe doğ lan da başka.. Diğer taraftan haber aldığımı 

ru gidiyor. Evvela şöyle bir irkil Buraya Paşabahçe ismini ve- za göre hükumet çok sıkıntı çek 
me. Tahsildarları görmeyince ren eski Sadrazamlardan hezar miş olan gayri mübadillere bo
hatırlayıp yola devam. Fakat, pare Ahmet Paşadır. Bu paşa - no haricinde kalan yüzde 60 nis 
kulak hep kirişte: nın sahil boyundaJ ı geniş hah- betindeki istihkaklarına muka-

- Acaba arkamdan çağın - çeleri varmış. bil yiizde 4 faizli tahviliit dağıta 
yorlar mı? gibilerden etrafına Gitgide etrafına evler yapılıp caktır .. Hamillerine ait olan bu 
bakınmalar .. Bu dalgınlık halle ta köy haline gelince adı Paşa tahvilat para gibi tedavül ede -
ri artık geçmiş olmalı diye düşü bahçesi kalmış.,, cektir. 
nüyordum. Görüyorsuı:1;1z ya .. Arabacı~ Tahvilat Yunan emlakinin 

Fakat dün baktnnki hala köp boş adam degıl.. Paşabahçenın müzayede ve ihalesi işi bittikten 
rüden p~rasız O'eçmeğe alışama canlı bir tarihi.. sonra dağıtılacaktır. Buna se -
mışız. "' Böyle konuşarak ~ncir köyü- hep, Yunan emlakinin hakiki tu 

Hafız bozuntusu birisi is- ne oradan da Sultanıye çayın - tar bedelinin henilz bilinmeme
mile kendini çağırdığını duyun na geldik. sidir. Tahvllatın muayyen bir 
ca bir hamlede elini cebine sok- Burası vaktile Boğazın herta zaman içinde bedeli ödenecek-
tu. Sonra sesin geldiği yeri ta- =ra=f=ı=n=d=an=g==el=e=n=t=e=n=e=z=zu="h==çiı='l=e=r=le='=t=ir=·============ 
yine çalıştı. Hafızasını şöyle bir 
yokladı ve nihayet farkına vara 
rak hızlı hızlı karşıya geçip ar
kadaşile buluştu. 

Boğaziçi iskelesinde bir va -
pur duruyor. Amma nasıl? Ha 
kalktım, ha kalkıyorum diyor. 

Merdiveni nerdeyse alacak -
lar. 

Aman gayret!. . 
Gayret etmesine ettim amma 

yetişinceye kadar sıfırı tüke -
tim. 
Adımımı atar atınaz, sanki 

kalkmak için beni bekliyormuş 
gibi vapur da iskeleden ayrıldı. 

Üsküdardan başlayıp Paşa
bahç-ede nihayet bulan bu uzu·n- - Mllll iktısat ve ıasarrul cemiyeti -
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Fikİr, .M..i.z;« ılı, 
iıiiıi~;~~:~~~;ıl~~-·-~~--,--, ............. ------ ---- ....... -
~ ;1 ' da teveccüh ediyorsa da bizden kemali nezaketle: · 

pek yüz bulamadığı için o ka-ı - Hanım valde, affedersiniz Telsizin canlılar üzerinde tesiri 
dar me~un _olmuyo~~u: '."la- ama şu sizin damadın adresini 

Asrın U:ndesi "Milliyet" tir. 

14 HAZlRı\~ 1930 ahaza kımsenın kendısını dınle bana !Utfeder misiniz? Yazan : Dr. Ruıçuklu Hakkı 
' IDARl.:HANE -·Ankara cadde•İ· yip dinlemediğine ehemmiyet · 

o. 100 Teltnf adresi: Milliyet, lı. vermiyerek devam ediyordu. 1 . -. Ne Y":P:'-~aksın o zındık he Dr. Favo çok garip bazı ha-1 dinnek, ve çıkacak neticeyi şü-
nbal - .. Kuzıım Allahasen bura- rıfın adresını. <liseler üzerine ilim erbabının mullü bir surette tamim etmek 
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2 ::; 
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TeleCon numaraları: 
l.tonbul 3!>11, 3912, 3913 --

ABONE ÜCRETLERi 

aylığı 

" 
" 

Türkiy~ !sin Hariç için 
400 kuruı 800 kurnt 
7SO ,, 1400 ,. 

1400 " 2700 • 

Gden evrak geri verilmez 

ı;.Jd~ti c<çen nuıhalu 10 kuroı~tur. 

• Gazete ve matbaaya ait it!ltr için 
müdüriyele müracaat edilir. 

G•zctemiz ilinlann mcı'u1iyrtinl 
kabul etmu. 

J)ın1<lızlak kal'a da cigara içiliyor mu? A, ben - Elini öpüp duasını alaca- nazarlarını celbetmiştir. Bu ha akıllıca bir hareket olur. Bu 
C:e içerim inan olsun .. (Cebin- ğım. Ben Üsküdardan köprüye <liseler yeniden tekrar olunacak münasebetle şunu da söyliye
den çıkardığı bir teneke tabaka kadar sana tahammül edeme- tecrübeler ile teyit edilirse He- lim: İlmi ve teknik bir mesde 
dan elle yapılmış kalın bir ci- dim. O bir sene tahammül etti- rç dalgalarının, yani telsiz tel- ortaya çıkınca buna karşı kolay Beyza Hanım, şeytan şerri- 1 - Takma!.. 
gara çıkardı ve karşısındaki ğine nazaran mutlak evliyadır!. graf dalgalarının canlı mahluk ca inanmak ve tenkit kudretini ne lanet, inatçı mı inatçıdır. - Hoppala!. Kırk yıllık N cs 
genç beyden ateş istedi.) Bunu söyledi, ve cevabını bek lar ve onların akıl melekeleri Ü kaybetmek inanılmıyacak dere- D ~uh der peygamber demez. rini bilmeyeceğim sanki Mis g; 

- Og" lum müsaade et te şu zerine tesir etmekte olduğuna celeri buluyor. Öyle kimseler ed1ği dedik, çaldığı düdüktür bi kendi saçları ... lemeden halkın arasına karış- B 
cigaramı yakayım (tam cigara- tı ... Öteki artık ne haytalığını, şüphe kalmıyacaktır. var ki adi alış verişlerde kılı ununla beraber dehşetli de - Değil! .. 
sını yakarken lliakal 15 atmos- Bazı telsiz telgraf istasiyon- kırk yardıkları halde bu türü il- iddiacıdır. Kör kör parmağım - Hadi canım sen de .. ne mendeburluğunu bıraktı ve 
fer tazyikile biçare adamın yü sonunda: lan civarında muhteif suretler mi tecrübeler uğruna keselerini gözümde şeylerle iddia eder. - Valli":hi değil!. . Yanlışm 
züne bir geyirdi ki sormayın) ile yapıl mı~ o~an tecrübelerden 

1 

b~ş":lt~aktan. çekinmiyorlar. Allah böyle ka~ıyı düşmanı- var!. . 
- ... Elhamdüllah, ... Aman - Erekek değil misiniz! he- bahsetmek ıstıyoruz. Bır ılım nazarıye hakkında bi- ma kısmet etmesın.. Zavallı - Senin yanlışın var!. . 

sabahliyin pek içim çekti de ca pinizin köküne kibrit suyu! de- Telsiz istasiyonları işledikleri raz kanaat getirdiler mi hemen Fahrinin elinden bir çekmediği - İddia eder misin?._ 
cık yedim .. Sarmısak kokuyo- diğini işittim. Ben de uzaklaş- esnada istasiyon c:varına ~alı- keselerin ağzını açıyorlar. yok!.. - Ederim! .. 
rum galiba! (Müthi~ bir sarını- tım. verilen seyyah güvercinler gide Daha geçenlerde, Avrupada Kadın değil ki efendim, başı - Nesine? .. 
sak kokusu bir asit pikrik tesi- FELEK cekleri yolu şaşırıyorlar ve hiç ~eşhur bir hekim, mahut "çeli bel~sı! ı:ahrin~ı~.bir an bi~e dı:rı - Nesin~ istersen .. _ 
rile bizi sersemletti.) Sarmısak bir istikamet takip etmiyerek gı altın yapmak,, keşfi uğrun- dugu dınlendıgı yok kı .. Bır - Mesela! .. Mesela!.. Nes-

• BUGÜNKÜ HAVA 

l 1 hn l anr<t en çolc 41 tn oz 

I~ ı'otet ;rli. hciJn rüzıtr 

o rilZ J:ı, ı açık oJacıktır. 

pek iyi şeydir. Hem havayı tep Gayri mübadiller oldukları yerde dönüp dolaş~-: da ~ütün se;ve~n~, ~ritmişti.,§ey aklına es.miye görsün, _?1ür1rin!ı:ı saçları saye~ ke_ı:ıdi_saçı 
ti! eder hem de insanda gam yorlar. Kuşlar istasiyonda 8 kı- , Maluma, eskılerın bakırı altını Alla hım da fıkrınden asla ve 1 degılse ben sana t •r gumi.ış ta-
kasavet bırakmaz. Rahmetli ha - Jometre uzakta salıverildikleri yapmak,, hulyası, bugün ilmi kat'a caymaz!.. baka alırım. Eğer kentli saçı ise 
lam aç karnına her gün üç diş ( Birinci '~hifed«'ıı m:ıhad) halde yine bu tesire tutulmuş- bir hakikat halini almıştır. Bir . '' .:' * j sen bana ne alırsın? .. Bir tııva-
yutardı. Alimallah dağ gibi ka ni bir vazife saymakla iftihar !ardır. İstasiyonda intişar kesi-

1 
vakitler eşyanın mahiyetini tağ Bakın bır gun ne oldu: Bey-f let ve beş cift ipek corap alır 

ı 

( 

1 

n 

"' 

dındı, doksan yaşına kadar ya- ederiz. lince güvercinler takip edecek- 1 yir mümtenidi. Bugünkü ilme za ile kocası karşı karşıya o- 1 mısın? .. 
şadı biz keşke onun kestiği pis . . !eri yola düzülüyorlar. İntişar göre bu mümkündür. Büyük va turmuş konuşuyorlardı. Bahis - Hayhav ! .. 
tırnağa benzesek. . Ancak gayrı .~ubadılle~_e ta- devam ettiği müddetçe kuşlar tan şairinin dediği yibi: Nesrinden açıldı.Beyza dedi ki: ·- *- * * 

allfık eden mcsaılın son muzake .. . . - .. j D .. f · ·· D - b N · · Benim tasasız zamanım yok .
1 

.k . ... t . guvercınlıge donerkrn de aynı egışmez en mı var, muste- - ogrusu en esrının saç A 
ki Allah bana bı·r damat ver- ratkı e ı .htıraln ehttıgkı tkarzı esvıyhe arzuya duçar olmuşlar, yolları- kir eşya mı kalmıştır? !arına bayılıyorum!.. radan hayli gün gccmişti. 

· · pe sarı o an u u umuzu ra ı y 1 N d · ı Nesrinler Beyzalara· gece yatı-
A·•resı"r.ı· vert"r di dostlar ba~ından irak' Da- d l d". . . d . . nı şaşırmışlardır. irminci asırda beşeri zeka, - e en, nesı varmış, sac; a-u • ~ · ne ar ey e ıgı ıçın mag unyetı . . . h · f h kk d rının? sı misafiri gelmişlere\:. Bir ak-

Haftanın 
yazısı 

mat değil boyu devrilesi yalı k · 1 h t d ·b· ı Herç dalgalarının, bır ıstıka- · e~y1:'ın ma ıye ı a ın a ta- · ··· . . . . şam üstü, onlar meydanda yok -
ml·sı"nı"z ? k - B ld k. k . k ı ne anı o an er va an aş gı 1 ··h k 1 · 1 · · biatın büyük sırrına erdi· mad- - Kolan gıbı efendım. Hıç " > azıgı. . ı ır ıraz va tı ı- biz de hükilmetimizin atifet ve mete teveccu etme us erını 1 • .. • . ' • ken Fahri ko~a kosa Beyzanıa 

ıı.1 zımla evlendi ... İlahi Yarabbi . . . . kaybettirmek sureti ile tesir et- · denın bunyesını anladı. kesmedı. :. . 
~ / Üsküdardan vapura binmiş- b. ·· d · ·· · adaletıne ıltıca ve haklarımızın k ld - h""k"" ı 1 Bu sırada ilim biraz mist"k Elbet oy le saç kımde olsa yerine geldi: 
uı ır gun en bır gune bır toplu si anet ve temini ile sefalet ve me te 0 uguna u um 0 una- ! · · . 1 ı - Sökül bakalım 1 •• dedi. 

i k. Kadınlara ayrı yer -ba§ı- ;;;.ne ile hatırımı alsana.. Ne y. . . . .h ·ı / bilir. Hayli zaman evvel Dar- bır şıve ve neşve oldu, eşyanın kesmez... N . ' 
i. ·· ·· d 1 · 1 -.. perışanıyetımıze nı ayet ven - h .. · · · b" 1 · . F h · N · · 1 - eyı. .. 
1 ı uzın ustun e yer erı var ya.-. bayram bilir ne kandil. .. Elin- . . . . . ronval hususi bir mahiyette uvıyetını ır as a ırca ettı. a rı, esrının saç arının ı .. .. 
. ıhsis edilmek adeti kalktı kal 1 

- ··f'ı·· b · • · mesını kemalı suzışle temennı H d, ı ı d b k b" Böyle olmakla beraber bir ilmi kendisine ait olmadığını pek - Gumuş tabakayı. -
Yı . . o~ çanta mu .us ezırganlar ?ı- ve rica etmekte kendimizi ma- . erç a ga arın .. an aş a ır . . • • . . .. .. . . . _Neden? .. 
~ ah hep b.ır arad~ oturrı:ıa.k nı- bı 0 kapı senın bu kapı benım şey olmıyan yuksek frekanslı n2zarıyel~r~en amel.ıya~ saha- ala bılıyordu. Çunku gençlı_~ı.n- 1 • • • 

fQ <ıetıııe naıl oldugumuz ıçın va dolaşır ... No Bey abukatmış! zur görüyoruz. elektrik cercyanarının uzvi ha- smda feyızlı ve azamı bır suret· de onunla al takye ver kulahj - Gıt bak, ~-e.srının odası-
'lt ur calonlarında asude y~r but- 1 Hay-olamaz ~!sun! Ona iş vere Gayri mübadiller ne <liseler üzerindeki müessir şid- te istifade yolları hen?z _bul~n h~?°li eğlen_mişti .. O, pek ala nın_:11ahtar delıgınd~n bak!. .. 
.r ak gazeteler.de .. hava?ı~ bul-1 nin şa~arım aklına! Kızıma bir İstiyorlar? de tini tecrübe etmiştir. Bu 0 ~a.dı. Bunları bulmak ıçnı, kını b~lıyordu kı Nesrın Hanımefen-/ Ney~ ~akayım·· · . . 
•: 1 iak_ ha~ar muşkull~şmıştı. . I fistan mı yaptı? Yılda bir olsun kadar kat'! bir hakikattır ki hu bılır daha ne kadar emek s~rfo- d~n•n saçları çok seyrektır.Hat- . - ~esrı?ın saçları kendının 
yı 1 Çuı:ıku ~ll~h eksık etmesın sinemaya mı götürdü? Azıcık l Türkiyenin nım ahalisi müba gün Darronvalizasyon klasik bir lun~cak. Ve ne kadar vakıt ve ta o zam~ndan bu zamana. k_a- mı degıl ~~ ~n~a~sın? .. 
•d ı emşırelerımız tanıdık tanıma- fazla söylesem hemen (bilmem dele olunan menatıkmda kain tedavi silahı haline gelmiştir. nakıt.... .. . . . .. d~r belkı __ de _tamamen doku!- - Eh goruruz ... 
• ık, vapurda ve tramvayda rast ne kanunun maddesine ug· rar-; ve 18 te~rinievvel 1912 tarihin- B böyl 1 s n sebcl Telsız tecrubelerı ıçın boyle muş, o guzelım o ahu bakışlı, Beyzakoşa koşa gitti ve gel-
ıt ld.kl ·ı h h b ' ~ unun e 0 ma mı k""Jf 1 l.. k ·· · f d. · k f 1 d 

1 e ı erı e emen musa a e- sın der. Hay seni kanunlar gö- den evvel Türkiyeyi terketmiş bi kolayca anlaşılır.Çünkü Here; u ~t ere ~zum }'.O ·: guver~ın han:me en mm ~ ası cım ız- di. Sonra gülerek dedi ki: 
., e başlarlar ve bu musahabe türsün isallah ! ' ve ya minelkadim Türkiye hari ) d 10 1 "t . b" 1 k- 1 beslıyenler ıle telsız telgraf ıs- lak Kalmıştı. Fahrı dayanamadı _ Sökül bakalım tuvalet 11a 

l k d .. k _ .. a .,a arı, mu enasıp ır e e . 1 b b 
1 

el" k. 
S" a ~r _su~er orasını . a~~~ · Artık dayanamadım! En so- cinde ihtiyarı ikamet ey lemis o- trik cereyanının yaptığı gibi tasıyoı: ~rının. era. er çalışma- ve c e ı ı: _. rasını, ipek çorapları? .. 
a.1 ak taala bılır. Bunu bıldıgım nund k k d 1 h .f. lan rumlarla biluumum Yunan 

1 
b t ... 1 " 1 kt- ' sı ve fızıyoloııstlerın bu mesa- - Ayol sen farkında degıl- _ Niçin? .. 

Jı . .. 1 hb k b. a ızımı an ırcım, erı ı ser es ıyon,, arı ve e e . k k"f"d" B . 0 1 N .. d -·ı 
ın şoy e so etten uza ır bırakt ka t c· d" d tt" tabaasına ait olup Atina itiliif- 1 . l - - . -' del. c m·t ıye arışması a ı ır. akalım sın!... saç ar esrının egı - Bahsı· kaybettı·n de onuıı il' . ı ç ı .. .,,ım ı avae ı- 1 ıon,, ar. -yanı "ıa ı, a ı ' b 'd d h . 1 ;ude yer ararken dostlarımdan receğim de nafaka kestirece- namesinde zikrü tasrih ve son I cisiır.leı· gibl 'nesiçlerimizin ve 1 .u mesaı en a a başka ne ne- kı.. · . . , için! .. 

~I ~ e maruf z.eva~~an .. Hacı Bey z~ ğim .. Varmakta Allahın emri itilftfla kabulü teyit olduğu vec-. hıltlarımızm zerreleri arasıncla l tıceler ~ıkacak... - Yakımın .. · _Yahu Nesrinin tuvaleti· 
fi. ~. Md.: ~yı gordum o da b~nı boşanmak ta..... hile devlet uhdesine intikal e- dolaşan- küçücük cüzüleri yer F eııerbah çc 2 - Beşiktaş 1 nin üstüne bakmadın mı? .. 
r 1 or uk. emedn dyanbı!'ab seyırt- Tam bu esnada tahammülü den emvali gayri menkulenin 4 !erinden fırl;,.tıtlar. 
ı · 1 m, arşısın a a ır oş yer . . ·hı· k hk" - Baktım!.• 
I• t arını , oraya iliştim. Hoş beş artık son ~ereceyı bu~'.11uş olan nısan 1928 tarı ı an un a a- Herç dalgaları uzviyetimizin (Birinci sahifeden mabaat) 1 şut: Fenerin ikinci golu. Bir ela - Takma saçları görmedin 
t'ı 1 :lam kelam daha bitmeden ev M. Bey mudahale ettı. . mına tevfikan ve munhasıran ve sair canlı mahlukların uzvi- taş müdafilerinden biri topu ce 

1 
kika sonra Fener aleyhine veri mi? .. 

1 
el yaslı, şişman ve badi badi . -. ~ald~. hanım, bunlar. aıle menlehi.ilhaklarr olan biz gayri yetleri üzerine bir kaç tarzda za sahası dahilinde elile tuttu: 

1 
len bir korner esnasında Beşik- _Gördüm!.. 

1 ürüyen bir kadın geldi, M. Be ~ş~erıdır. ?öyle "..apurda elalem mübadillere acilen tevziini, ve tesir icra eder. Bu b:r ihtimal Penaltı. Fakat hakem görmedi.

1 

taş ta kafa ile bir gol yaptı. Ha _ Eeeee? ... 
in yanında ancak bir paket ko ıçınde bagıra bagıra anlatılmaz bu emvalin kıymetleri itibarile, değil, hakikattir. Başlıca mese Biraz sonra hücum Beşiktaşta. kem bu golü vermedi. Görmedi _ Eeee si ne? .. Bahsi kay· 

•· abilecek kadar dar yere ardını ayıp.tır. . • . Türk gayri mi.ibadillerin Yuna- / le bu tesirin ta biati ve ehemmi Sağiç Nazım güzel iki çalımla ğim için bir şey diyemiyeceğim, bettin işte!.. 
fönerek: Dıyecek oldu. Vay efenclım ni~tıında. bı~aktıkları evm~le ve !'etidir. ~iç şüphesiz bu t:~ir iki oyuncuyu atlattı, kaleye doğ j hakemin vermediğine göre her 
• - Og"lum, şöyle dur baka- sen misin söyliyen: ınuterakım ıradına tekabul ede- j ıhmal edılecek derecede degıl- ru ilerlivor. Arakadan Sadinin halde Beşiktaş ve favl ve ya Fahri köpürmüştü. Artık 
• emekte olclu<>-l'na (Y0··re karsı- d. . • · · 1 h 1 dayanamadı ve haykırdı: 

11 
il mı da azıcık ilişeyim. Aman - Ne dedin! N.e dedin! Va!- m .. " ,., ır. bır çelmesı. Bu hata çok barız ' entbol yapmış olacak. lk dev 

~ t tdiim. İlle şu küc;ük yokuş yok de hanım mı dedın ! Torba ka- lıksız kalan u~t tarafının da ana Yukarda söyledigimiz v~k'a- 1 olduğu için hakt:m ~uno kaçır-1 re 2-1 Fenerin lehine bitti. 1 - K~ızum Allahını sever;. 
' ll1 .anamdan emdiğim süt tek- 1 dar sakal.ından da. mı utaıun_ı- sırı saireden metruk ve devlet la. rda Herç_ da_ lgalarının g __ uver- mad_ı: Penaltı. Sıkı hır şut. Gol. İkinci devrede Be~. ikta~ çok 1 sen?sen ınsanı çıldırtacak nı 
• d h f B uhdesine müntekil emvaldr- ik ı d b h t ı B F ı , h ~ Y 1 sın ıil burnumdan geliyor. Of ka11 1yorsun dı on en. en senm cm er .e . ı~ ~ ı ·~te ~\:ı;ccı: 1 _e~- e~ıktaş :1 enerca çe: ? daha hakim, Fener kalecisi cok ·· · . .. • , r· 

:r icinde kaldım. Vallahi ayıp ' valden olacagıına enceklerin a- mali ile beraber hu kabil emva- mek iııssını ıdlal et.tı_gı, ~ıç ıtı- Bundan sonr~ .umunuyetle daha gi.izel oynadı. Beşiktaş ·ka ı •• Beyza :ukunetle cevap 'e 
.r söylemesi her tarafım vıcık nası olurum. Bir de bana ayıp !in ~una buna satılarak elden çı razs!z kabul oluna_~~lır ını? -B_u B7şik_taş. dalı~ hakım oynuyor. leci si iki iyi kurtarış yaptı. Fe-1 dı · . 
ıcık ... Aman ne oJı-1..orum bil öğretiyor. Sen ayıptan anlasan karılmasına meydan bırakılma katı ol ara'.- kestıı ılemez; bır Yırmıncı clakıkada Na71m mu- ! 1• 1 .. R k 1 - Bunda cıldıracak ne \ a 

JV , • ner ,a ecısı ızanın urtarış a B 1 · · ·d· N · · · 
.. ıem ki .. Bir bafur so~ra o idi t:lin ehlirız lıatununa laf atma.! ması:ıı ve yahut açıkta kalan sürü tesadiıfün bır araya gele- hakkak bir sa"ı kaçırdı. Bu Be d h b ıc1·· B .k a ıs:ınız ne ı ı.: esrımn sa•· , ,.. ,, • rı sayıca a a me zu u. esı 1 k d' 1 1 .. · ı 

ı r a deli karı dese birisi .... A! sın! Hadi hadi diyorum isine matlfıbatımı•a mukabil muav - rek tesir etmiş olması müm- şiktaşa bahalıya malolacak Zi t t ş··k ... k. h kk k · 1 arı en ı sac arı mı c egıl m"· 
1 h. ··a 1 f 1 k . . · aş an u ru ı ı mu a a go ? 1 • e e" biletimi nereye koydum .... git! Vallahi şimdi sinirim boş.; yen ır mu cet zarında hühu- künclür. Kafi bir arar verebil- ra Fener muhacımlerı daha kaçırdı. - Evet .... 

. t uphanallah! Tövbeler tövbesi nı~, mak.a:al~rı koyuveririm !! metçi' ?c1e~e ek faizli hazine bo mek için tecrübeleri tekrar et· az fırsatla daha müessir. . İk. . d . _Evet iste .. Nesrinin sa.:· 
ı 1 aı<!bbi ! Ya Tezveren dede Su! Ha!. . . Gozuıu aç ta hak!. . Ben noları ıtasıle mağduriyetimize ) mek lazımdır. Güvercin merak- Netekim yirmi beşinci dakika ıncı evrenın. şayanı kayt ,., 1 kendi saclarıdı • . Kendi Ü 

S b·ı · · · b"l :ı· -· ·r ı d el 1 ·· · · 1 ı 1 ·ı ı · · tas· onlar d N. . f d k" b" 1 noktaları bundan ıbaret. p ın ı , en şu ı etımı buluver' .. o senın ı 'ıgın a~ı te er en e mey<. an venunemesını ta ep ve ı arı ı e te.sız ıs ıy mca a ıyazı e a ar ır atı ış ve , . .. saçlarıdn-. .. Nesrin, tuvalet"rı 
ı• :f Tebhet yeda, canım feda, et- ğilim. Benim etegi·11i bile ııa- istida eder ve hakka, acile mak- birlikte tertip olunacak bir pia enfes bir kafa vurus ile Fenerin ı . 2-.ı bıten musabaka Fenere üstiinde gördiıgün ı:açlarr, her 

1J m nida! Ey tez veren! Hah mehrem görmedi. Her ku~uıı run o'an bu metalibimizin ter - na tatbikan tecrül:-rler tekrar beraberlik say1sım }·aptı. İki ta) Şıldı de kazandırdı. sabah tararında toplanan saç· 
l uldum ! Çorabımın arasına koy eti yenmez!. . vic ve is'afı esbabının istikmali olunabilir; fizyolojistlerin ele raf ta uğraşıyor. Devre nin bit-- Feı:er~ ~ebrik e~eriz: Şildi ~a Jarı toplıyarak yaptırmıştır.. ... 

usu.rı ! Akıl mı kaldı hanımcı O biraz sükunet buldu. Alem ni ·de muhterem Millet vekille- bu meseleye karısmaları icap mesine iki dakika kala Zekiden 1 zandıgı ıçın . Beşıktaşı takdır Vallahi, bil lahi kendi sacJ.r•-
ım.. . bıyık altından gülüyor M. Bey rimi7clen ayrıca istirham eyle- eder. yerinde bir pas alan Ala iki gü ederiz: Daha iyi oynadığı için dır.. 
Hep bu laflar civarında sakin, de asabi göriinüyo-du. Vapur! riz Bu bahsi bu suretle neticelen ' zel çalımla müdafileri atlattı, 1 

S. G. MÜMTAZ FAtl< 

"lHilıi1ı' t,, ın t<lebi roınaıu: 120 

ıHirlıan ()ahit 

1 - U ııalcıt: sa .. .ma 6eçeıım, cıaş) ın en güzel bir parçası idi. 
;ze istediğiniz şeyleri çala- Gam~ uııe vaybe get di şoze ııiht 
m ........ ama uzaktan dinlemek <' « « eli ro.-c ııiht 
tc seniz kalıııız. ı Çarda~ın bıı en oynak parçası 
O daha cüMJcs:ni ikmal etme ~ıühe!!<lis Alaeddinin lıakika-

en Ali\eddin Bey ayağa kalk- ten pek ho~una gitti. Ne zaman 
şn. clanberi Ziganacla köy kızları-
Beraber içeriye geçtiler. nın söyledikleri: 
- Alaturka neler istersiniz Keskin bağlarrnda iiç top gü-

1fcııdi n, diye Hale tekrar sor- Jüm var, 
u. ·Hey Al/ahtan korkmaz, sana 
G~nç adam utanıyordu: bana ölüm var. 

: - Ne arzu ederseniz efen- Şarkısile kulakları doldugu 
ım, dedi. için bu değişiklik sinirlerini, ve 

• Hiıle onun hakkında Cevdet benliğinde uyuşup kalan eski 
heyden i~ittigi malumatı hatır- hatıraları canlandırıverdi. 
.adL Mühendis Almanyada tah Hale yaptığı darbe ile genç 
den .Mısıra cıôırvlenmiş, Anado adamın derhal sarıldığını his 
iliz emelleri Mehrir gençti. etmişti. Alaeddin Bey artık için 

landınnktan geri ka diye de bulunduğu aleme ısmıver-
. • e;ırça mişti. Eski manzaral~r, ki~Ji ve 

ve hayalinden siliniv-ermisti. 
Şimdi içmek, gülmek, eğlen
mek ihtiyacını o da hissediyor
du. 

de Ferda gü?. doğuncıya kad~.r J ettin Beyin. av~et~ni tehir etti: 1 görünce sevin.di. A~~ettin Bey Kahveleri verdi çıktı. Cevdet 
b~şuc_unda goz kırpmada? du~ ! recek her hangı bır haberden: her zamaı: ~Joyle muzaker~Ier- Bey tekrar emertti: 
sundu. Gene kadın evlendıklerı fena halde kuşkulanıyordu. ı den sonra ısıne avdet ederdı.Ve, -. Kim gelirse gelsin a!rr.a 
gündenberi 0kocasının bu kadar Kahveleri söyler söylemez bu sevinçle, gayri ihtiyari içer- çerı. 

Halenin işaretile hizmetçı berbat bir halini görmemi ti. geldi. Cevdet Beyin mühim de patronla mühendis arasında - Başüstüne efendim. 
herkesin kadehini doldurup, ha Onu, Cevdet Beyin dillere des- müzakerelere mahsus odasının geçen muhavereyi dinliyordu. Tosun kapının önündeki sıı~ 
fif bir meze ile yanına kadar tan olan güzel metresinin evin- kapısında beklemeğe başladı. Cevdet Bey sinirli, hatta dal yeye oturdu. Bn vazivett · 
getirmeğe başladı. de biı gece geçirdikten sonra Ferda Hanımın, Nuri Beyin, hiddetli söylüyordu. başı tam anahtar deliğinin. hi · 

Ne hoş alemdi bu... Musiki, bu halde gelişi genç kadını di.i- mühendisin mükalemelerinden - Şunu iyi bil ki diyordu, sına geliyordu. 
neş'e, içki, yumuşak halılar, sal şündürecek kadar mühimdi. Cevdet Beyin bu işi uzattığım suyu getiren de birdir, testiyi Başını biraz çevirince görii 
kım avizelerden dökülen beın * * * işin içinde para meselesi oldu- kıran da! Biz bu işi fisebilillah içerisini de görmeğe baııladı. 
beyaz ışık dalgaları, billur ka- - Şimdi ört kapıyı da gel ba ğunu anlamıştı. Hatta patron- hayır işlemek için almadık.Her Delikanlı bu muhavere ile 
dehler ve kahkahalar.... kalım azizim. Şu meseleyi bir un son zamanlarda geçirdiği gö iş gibi para kazanmak için al- kadar alakadar olııyordu ki mı• 

Ve bu alem geç vakte kadar, halledelim. Tosun kapıda bek- nü! hastalığını, güzel bir kadı- dık .. İsi o kadar ince eleyip sık hendis Alaettinin avdet etmi)' 
herkesi mest edinci ye kadar, ' le, kimse içeri girmesin. Bize na dehşetli paralar sarfettiğini dokumağa lüzum yok. Yaptın ceg"" · h t .k ... ;, • . mı veya u gecı ecegını 
vücutlerin tahammi.ilü kalma- kahve de söyle! yazıhanede lakırdısı geçtıkce mı yaptın. fade d b. k r ,, -
Yıncıya kadar devam etti. Cevdet Bey o gi.in bankada ... . f F k t b"f" b G "h d. t b e en ır e ıme .açhm odgedr7kıımdışlı. a al"k du un .u .. 1 eı;ıç mTu en ıs palronun dulmak icin serapa kıılak kesilnı; 

Mühendis Alaeddin öteki mi- işini yapmış, seksen bin lirayı ı o u ar onn a a a ar etmı- soz erme osunun an ıyama ı- f · 
safirlerle beraber villadan çıkıp kendi hesabına geçirmişti. yordu. Onun bütün derdi mü- ğı bazı fenni kelimelerle cevap ı. C d t B · 1 ... d ı~ •ıl 
B "k k. · ır k M""h c1· Al" · (Z" ) h d. Al" · d 1 k h · 1 ğ. d ""h 1 ev e eyın a"ır ı .. r 

h;ş; t~ş-~a ı 1e-:1ı!'~ okner e~ u en ~s. aettbın ;gadna_ , b.end ıs. d. aettın en ge ece a- dv~r1ıykor, mbesh e dı? enci, mu en-

1 

anladığr halde ınühendi<in sô 
ala guluyor, 1? a ıçme ve eg y~ a:-ıdet ıçı~ sa ırsız an ıgı er ~ ı ~· _ . . ıs ı ten a se. ıyor u.. !erinden mana rıkaram• o-c.. 

lenmek arzusu ıle ıslrk çalarakJ ıçın ınşaata aıt son kararlan ve Şımdı artık agzında otuz ıkı Muhavere gıttıkçe şıddetle- Al' tt. Be , b.1- ~d-- ; by., J. 
· · · d · d' · · ·· b"" ··k k . d ae ın } ı m, ıg. az. 

dık yokıbıştan ıhnıyor u. J recektı. • . B 
1 

b ~şınıbgos~er~n k uyu·, taf m nıy*" u. k h . . . d"" liıneler söyli.iyor, miiheıırli~;, 
T~~ ir sar oş olarak eve Tosun Alaettın. ey e. era- bır te essuı;ı e. oşuy~r, c.a ısı~ . osun a _vecının getır. ıgı .GI ile konusuvordu . 

geldıgı zaman kapıyı ona Fer- bcr avdet edecektı. Delıkanlı yordu. Alaettın Beyın ı~lerı- fıncanları elınden alarak ıçe- .. ' • . 
da açtı, Genç kadm ne yatmış, fırsat buldukça çarşıya koşup nin bir an evvel bitmf: ·i için riye kendisi götürdü. Cevdet 

1 
M~zakere hararetlenıyord~ 

ne uyumuştu. öteberi alı} or, Cevdet Beyin bütün kuvveti le · etmek Bey koltuğa yaslanmıs, sık sık 1 _ Nıhayet Cevdet Beı-:ı'?- sc 
Kocasını soydu, yıkadı ve ya. verdiği eski seyahat çantalarını istiyordu. 1 sigara•;,. .. r.ekiyor, genç mü- ?1~az yav~şlaclı. '!.osun ışıtmr· 

tırdı, o bir külçe gibi yatağa se 1 tıka basa dolduruyordu. Patronla genç mühendisi<ıl hendis ayakta masanın önünde ıçın kula~ını delıge yapıştırC 
' d dı ı hal Artık kulağı kirişte idi. Ala- gizli müz~kereye çekildiklerini duruyordu. (Bitmedi) 
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Soldan •ağa: 

2 - l iıad mahalli ( 4) Kokulu 
(4) 
a - fstil<bal (3) Zannet (3) 
4 - Havayı haber veren yer (9) 
~ - La kırdt ( 3) Bir çocuk yemi
( 3) 
1 - İsyan eden ( 3) Islaklık ( 3) 
8 - İplik (4) Bir nevi şapka (4) 

eğlence!eri 

DUnkU bil ı:ecemlzln 
halledilmi ş şekli 

Yukardan aşağıo 

1 - Çarşaf (3) Ceket (4) 
2 - Cet (3) İsyan eden (3) 
3 - Konuk (5) 
5 - İnkıyat (5) 
7 - Ttp ihtisas şubelerinden bi

risi (7) 
8 - Esnemek (3) Geniş değil (3) 
9 - Ben (3) Merkep (4) 

.......... 1111111111.1111111111111•111111 ...... __ llrllllMlllllUlllllllltllllllllllllllllllll ... lllll .. 

lttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 
~Ierkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadı r 
... rmr~i l:tılnnmayan ş(•hlrlcr.111 necat• uı"n ıı-ı'C ı in· 

? ... Telefon: Beyoğlu - 2003 .... 

SADIKZADE BlRADERLE:-:lı SYRISEF AIN 
VAPL'RLARI 1-~--;.....; __ -.....;;...;_ 

Merkez Acencaı; Gaacı köprJ 
KARA Dl::NIZ MUNTA- brnnd1, Beyoğlu 2362 Şubo 

'l \'E 1 .l "KS POSTA.Si ıencesı: Mahmu:llye Hanı ılcındı 

Domlupınar 

ı s~:I.~~r. PAZAR 
runu aksamı Sirkeci rıhtı· 

ıııından hareketle (Znnraldalı, 
lnebolu, Samaun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon, SOrme ne ve Rize 
lskelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mey· 
enet hanı altında acentalıtına 

müracaat. Telefon:latanbul 21 

Vapurlarıınız her 
pazar muntazaman 
hareket edeceklerdir. 

=======:. Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

ı\ d 1 vapuru ,_"'l_na O U J6Hazlran 

Pazartesi 
akşamı Sirkeci r rıhumından 
hareketle ( Zonguldak lne
bolu, Samsun, Ordu Glrcson, 

Vakfıkebir Trabzon, Siırmene, 

Of ve Rize ) ye azimet ve 
avdet gidecektir_ 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentuına mü
racıı.at Tel. lstanbul 1515 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lilks ve munf*zam 

AQNAN vapuru 
""' Haziranın 
16 ncı pazartesi 

(iınü 16 da Galacı rıhtımından hı· 
<ekctle ( lzmlre) ve Çarşamba gilnil 
lzmlrden lstanbula harekec eder. 

Galata gümrük karşısında Slce 
Fransez hanında 12numarıdı Omu
ıı:ıı acıntıhğtna mUrıcuL Telefon 
Beyo~lu: 1041 

Su!tanahmec sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden: 

Telefon şirketinin istanbulds kü
Çiılc pazarda kıble çeşmesi sokağın· 

d, (9) numerolu hanede mukim 
Şoför Yaşar efendi aleyhine ikame 
•ylediğl alacak d>vasından dola)'I 
kbligi muktezi evrakın ikametgahı 
neçhul holunduğu el hede 
tıüddei aleyhe ıebli!l;at ifa edilme· 
lij!,i anlaşılmışur müddeinin talebi 
iızerine il!nen t<bliğa: icrasınn ki· 
tar nril ı iş oldu~undan müddei 
•leyh şoför Yaşar efendi yevm mah
Ctıne olın 16 c mmuz 930 tarihine 
rnu:;adif çarş:ımh3 günü saat on üç 
huçukıl:ı m•hhmede hazır bulun
l'lladıitı cakdinle hakkında gıyaben 

lllılıketı.e icra edileceği ilh olunur. 

lstınbut 74-0 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slat, Çar. 

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

Bozcaad 1 postası 
(GELiBOLU) vapuru 14 hazi
ran cumartesi l 7de idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve dönüşte 

Çana~kale Upsekl Gellboluya 
uğrayarak gelecektir. -- ·-. --·--------· 
Trabzon birinci 

postası 
(REŞITPAŞA)vıpuru 16Elaziran 
Pazartesi 1 ! de Galata rıhtı
mından hareketle lnebolu,Sam
ıun, Giresun, Trabzon, Rlzeye 

gidecek ve Sürmene, Trabz n 
Tirebolu , Gire;un , Ordu, 
Ünye, Samsun, lnebolu, Zon
guldağa uğrayarak gelecektir. 

I iare ket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 15 1 laziran 

pazar 1 O da Galatı rıhtımından 
hareketle İzmir KUllUk Bodrum 
ados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte rnezkQr 
iskelelerle birlikte, Andifli 
Kalkan Dalyan Marmaris Sa
kız Çanakkale Gelibolu'ya 
ıJıtrnyarak gelecektir. 

Mersin sür' at 
Postası 

l\IAHMUTŞEYKET PAŞA) va
puru 17 Hazıran salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
çar~amba sabahı lzmir'e gi
decek ve çar~amba akşamı 

lzmir'den baretle Antalya 
Alaiye Mersin'e gıdecek ve 
dönüşte Taşucu Anamor Alıl

iyP, Antıılya Kuşada5t lzmir'e 
uıı;ra arak elecektir. 

1 Iarcket hasebile 

Müstesna fırsat 
Mükemmel (bir holde asrt cam 

bir mobilya ile Jıalıl3t gümtiş takım

i an biblolar ve saire sıultkcır. 
Beyoğlunda Aleon sokağında 

Olivo ap•rtıman:nın 10 nümerosuna 
mOrac~at otunmısı. 

l·~ırıııİ) et saııclığ·ı n1iidiirlii 
Muz ye 
bedelı 

ı. 

1810 1867 

~Ierh u "tf'!s \ e n v•· 

Beyazıtta Eminbey ma 'ıallesin~e Tiyatro cad e-ı1 
sinde atik 4 mükerrer 4 mi"'cerrer 4 cedit 4, 4-•, 
6, 6-1, 6-Z nırnarah dört dlikkanı h vi bir hane 
r in on iki h;sse itibarile dort hissesı. Melıme ; 
Emin, Ali ve Abdülkerim Celfıl ve Mustafa Reş 'i 
Beylerle Emine Naciye Mualla H hım/ar 

3370 1870 Beyazıtta Eminbey mahallesinde Tiyatro c.:: 1-: 
desi sokağmda atik 4, 4 mül-errcr 4 rııik rrer c • 
dit 4, 4-1, 6, 6 1, 6- 2 mım, '"lı dort d ı ;l. ;ıı h. 
bir hanenin on iki hisse ı t '>arife Sekiz his~:: . 

Mehmet Zebur Bey Ra e H~nı 
5250 2327 Beyoglunda Feriköy ikim. in rm mahi.lllesinı.lc 

atik Haso ve Hanımoı;lu ced•t H ı moglu soıta
ğında eski 4<! mi.ıkerrer ye'li 34 nu: •• nlı bir apar-
tımanın tama'11ı. Orn~n Mithat Be 

JOO 2892 Kumkapıda Tavaşi Si'" ma'laga ınarı ·Hesin 
Ördeklibakkal sokagına_ı eski .:3 . ni 17 num -
h bir dükkanın altı hisse itiharile üc h;ssesi. 

Abdülhay Avni, Alm1 t Hamdi ve -Sadi Eeyleı 
12225 3171 Beyoglu Küçükpangaltı mahallesh<le Cibalı ve 

Bekçi sokağında eski 16, 18, 20 ve yeni 21, 23, 25 
numaralı maabahçe bir hanenin altı hisse iti
barile beş hissesi. Mm. Agavni 

260 3240 Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde atik Nişan 
cedit Çiftlik sokağında eski 12 mükerrer yeni 
31 numaralı bir hanenin tamamı. Abdülhilnıi 

ve Kadri Elendile~ 
140 3530 Beyoğlu Feriköy birinci kıstın mahalle~inde Kos 

tantin sokağında eski 37, 37 mükerrer yeni 113, 
115 numaralı mukaddema bir dükkan bir hane 
elyevm bir hanenin tamamı. Mehmet Sabri B. 

275 3618 Anadoluhisarında Göksu mevkii mahallesinde 
Nişantaşı sokağında eski 7 yeni 3 numaralı ma-
abahçe bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 

450 3736 Kadıköy Tuğlacıbaşı maha1lesinde atik Erenköy 

J i ı et 

tıraş bıçakları ; 

hakikaten değeri 

k iy metindedi rler. 

illette 

Piyango müdıirlügünden' 
Nümunesi mevcut çift 5ix8Z 

ebadında 24 kilolt•k 1056 top i
kinci hamur kağıt mübayaa e
dileceğinden itaya talip olacak 
!arın pey akçaları ite birlikte 
1616 930 Pazartesi saat 15 te 
Piyango müdürlüğünde müte
şekkil mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavtl efekt 
rlkiye labratuvarı. Karaköy 
Topçular cadde~I 34 

~iTILJK ve KiRiLIK 
cedit Yaverağa sokağında eski 44, 44 mükerrer 
yeni 14, 14 numaralı maabağ bir köşkün tama
mı. Mustafa Vehbi, Tevfik ve Doğan Beylerle 

~:: Behice Hanım Kuz~uncuk üzerinde Frenk Te· 
pe'do, lskeleı-e ve bağ! ırbaşt tram-

630 3901 Beşiktaş Meşrutiyet mahall~sinde Hacımansur ''•Y durağ,na onar dakıka mesafede. 
mahallesinde eski 16, 16 yem 35 numaralı maa- k~in llıığ z1 ve !\l•rmaraya hakim fev-
bahçe bir hanenin tamamı. Enver Bt"y kal~d• mamur ve ılivarla '°' rili 

600 4044 Müftühamamında Katiphüsrev mahallesinde a- lıı'ıçe içinde Emine Sultan sırayı 
tik Acıçeşme Kasapbaşı cedit Acıçeşme sokağın n•1ıile maruf köşkler ve müşcemil~tı 
da eski 53, 13 mükerrer yeni 55 numaralı bir ha- t ıpuıı , e ayrı ayrı satılık ve kira 
nenin tamamı. Hasan El. tık cır. 

1180 4108 Kadıköy Osmanağa mal\allesinde atik Bahari · J,reyenlerln Şamlı ilanında 15 , 
ye cedit Nailbey sokağında eski 14 mükerrer ye- 16 numaralı yazıhaneye müracaac-
ni 6 numaralı bir hanenin tamamı. lan . Tdefon: ise. 3126 

Celanyar, Sacide ve Mahide Hanımlar !!ll-1!!11-11!11••---•••ll! 
690 4228 Beyoğlu Pangaltı mahallesinde atik Çınar cedit Dr. Ihsan Sami 

Akbaba sokağında eski 37 mükerreı: yeni 38 nu- Öksürük ŞUfUbU 
maralı bir hdnenin tamamı. Ohanes Menasyan El. 

15500 4272 Haydarpaşada Osmanağ{l mahallesinde Rıhtım ÖksUrUk ve nefes darlığı 
iskelesi sokağında 15, 15, 15 mükerrer yeni 2, 4, için pek t~slrll ııaçttr. 
6, 8 numaralı bir apartımanın tamamı. M. Rigarr ivanyolu Sulıan,bhmuc türbesil8 

630 4313 Küçük Mustafapa_şada Mollahüsrev mahallesin- ~Dllr-.·u~·o·r~h-o·r_u_n_ı· 
de Küçük Mustafapaşa caddesinde eski 78 yeni 

90 numaralı bir dükkanın tamamı. Nimetullah El 
1435 4355 Bostancıda Bostancı mahallesinde atik Çatal-

çeşme cedit Bağdat caddesi eski 54-398 yeni 
398-398 nwnaralı bir köşkün tamamı. Süheyla H 

575 4411 Kadıköy Caferağa mahallesinde eski ve yeni 
Mühürdar caddesinde eski 91 mükerrer yeni 149 
numaralı bir hanenin tamamı. Htice Lut/iye H. 

303 4430 Kumkapıda Lalii Hüseyinpaşa mahallesinde Ni-
şancıçeşmesi sokağında eski 14 yeni 20, 22 numa 
ralı bir hanenin tamamı. Hacer H. Halil 
lbralıim, Ahmet Muzaffer Abbas Hilmi Beyler 

266 4501 Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Emirbuha-
ri caddesi sokağında eski 20 mükerrer 20 yeni 
24, 26 numaralı bir hanenin tamamı. 

Mehmet Neşet Bey Vahide H. 
400 4527 Kadıköy Osmanağa elyevm Rasimpaşa mahal-

lesinde atik ve cedit Çayır caddesinde atik 4 ce
dit 12 numaralı bir hanenin tamamı. Fahri B. 

475 4606 Üsküdarda Tavaşi Hasanağa mahallesinde Do-
lap sokağında eski 29 yeni 39, 41, 39-1 numaralı 
üç hanenin tamamı. Hacer Nebile, Sabiha, Seni

ha, Mediha, Mükerrem Hammlatj 
205 10946 Unkapanında Hızırbey mahallesinde Hacıkadın 

sokağında eski 13 yeni 11, 13 numaralı iki dük
kanın tamamı. Hacı lzzet Bey 

5200 20158 Boğaziçi Beylerbeyi mahallesinde Havuzbaşı 
sokağında atik 8, 8 cedit 27, 27 numaralı maabağ 
bir köşkün tamamı. Mehmet Asım Bey 

970 20522 Boğaziçi Kuzguncukta Çarşı caddesinde eski 82 
yeni 24 numaralı bir sahilhanenin tamamı. 
Vahram, Hacador Aram, Dernesisyan ve Maron 

Norhan Dernesisyan El. /er. 
1012 20524 Boğaziçi Kuzguncuk mahallesinde Çarşı cadde

sinde eski 80 yeni 22 numaralı bir sahilhanenin 
tamamı. Vahram, Çamator Aram, Dernesis
yan ve Maron Norhan, Dernesisyan El. ler 

• l!eı oğlu :\l,ktep sokak No J5 
IIiua yaene sba~ıon kşama aakdar. 

Liseler mübayaat 
komisyonundan: 
İstanbul Erkek lisesine mü! 

hak Pansiyonda ber mucibi ke
şif yaptırılacak olan dıvar inşa

atı, 617 /930 tarihine müsadif 
Pazar günü saat on oltıda iha

lesi icra kılınmak üzre kapalı 

zarf usulile münakaşaya konul 

muştur. Keşifnameyi görmek 

ve izahat almak istiyen taliple

rin Galatasaray Lisesindeki 

Komisyon kitabetine mürcaat
ları. 

Sulcınahmec sulh 2 el hukuk 
hoklmliğinden; 

Telefon şirktıinin Facihte Trsm· 
vay caddesinde Sırrı Enver eczanesi 
inisatinde Hasan Hüseyin apuııma 

nında mukim Osman Riyazi Bey 
aleyhine ikame eylediği alacak da
vı. ından dolayı ıeblıp;i muktezi ev
rakın iklmeıgAhi meçhul bulundu
ğu cihetle tebti!l;at ifa edilmediği 

anlaşılmıştır. !\lüddelnln talebi üzerine 
ililnen cepliğat icrasına karar verilmiş 
olduıtundan müddei aleyh Osman 
Rlya1J Beyin 1ycvm mobkeme olan 
16 temmuz l930 rarihine müsadif 
çarşAnba günü saat on üç buçukca 
mahkemede hazır bulunmadığı cak
dirde ba!ıkında gıyaben mahkeme 
icra edileceği ilin olunur. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emliik vadesi hitamında 
tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
istiyenleııin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzu-
mu ilan olunur. 1-------------

lsc. 2inci cicaret mahkemesinden; 

Istanbul vilayetinden 
"vekaletçe her ay neşredil- yevmi ihale olan 21/Haziran/ 

mekte olan İdare mecmuasının 930 Cumartesi gününe kadar 
27 inci nüshadan itibaren birse Vekalet muhasebe müdürlü-

l ·g·ı· malzemesi Vekalete ait ğünde müteşekkil mübayaat ko ne ı , . . . .. 
lmak üzre kapalı zarfla mü- mısyonuna ve şartnamesını gor 0 

. mek istiyenler her gün Anka-
nakasaya konulmuştur. Talıp- d D h"l" 1 . . . ra a a ı ıye evazım memur-
lerın % yedı buçuk temınat ak- !uğuna veya Vilayet mektubi 
çesi veya hükumetçe muteber kalemine müracaat eylemeleri 
bir banka teminat mektubu ile iliıı olunur 

Mahkemece ifllsıııa karar verilen 
r'ernınt Komendinger efendiye alt 
klup mukaddema açık artcırma sure
tile sacışa konulan a!Au musikiye ye 
külllyecli nocalann artcırma bedeli 
haddi llyılunda görillmemiş oldu
ğundan 17 Haziran 930 salı günü 
ve anı müteakip gtınlerde sut on· 
dan itibaren Beyoklunda lstiklll cad
desinde 343 No. lu matızada tek
rar açık antırma suretile sıblıcı

ğından talip olınlann yevm Ye mı· 

hail ıııeıdı:urdı buır bulonmaluı ilin 
oluaur. 

l 

il 

1 v J\ t 

l"V-v".' ~ A,J 

1 <:tı bir ı ıu-;ıki ·e {a ı <le 

Güzel bir ses dinlemek 
Emsal iz bir zevk teşkil ('der, değil nıı? 

H lı ki, h: ~ ·n sJhib , ,z 
er1:e L." ın ı\. Jc bir i c. 

•ak ~eç• mi~ ılursa b1-!lu ı!ın e 
rne ten h. ; · o uca'· ze' n hu. 
duJun~ payan ,ırr.~z. 

il ze\ k en kc t' nizi ı rum 
et -ıe1e bt "1c7. l: 

1930 T 1r~ye G ze lik raliçeıi 

l\1ÜBECCEL 
• A \111\. llA 11\fIN 

~L~ IBiA 
lçi'l okuduğu ı 7160 numaralı 

«MÜBECCELİM, BEN» 
Pl~kından bir tane olsun almağt ihmal etmeyiniz. 

COLL':\IBJA plAklan satan umum gramofon ma~azalarında arayınız 

><><><><><><XX><><XX O><><><><><><><><><><><>< 

Yuksek sanayi ıııu~en~isi ıııe~te~i 
Zonguklak'ta Yüksek maden muhendisi mektebinde açılan 

şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. 
:\1ünhamen Lise mezunları kabul olunur. 
:\l~zunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. 
:\1uhtelif san:ıyiin tesis ve işletmesi, elcktlrlk makine ve kalo- 1 

rifer mlihcndis ve mtitehassıslığt, kimya mühendisliği, topografya 9 

ve haita ahzı, iniaat mJteahhitliği, ~lmendi!cr mühendisi ve mü· 2 arl~ 
teahhitliği. •ıum 

Tedrisata l te~rinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua· ,,,
6 11 

melesi yapıl r. l•tidaya merbut 6 [oto ite ve ·aikin mlidiıriyete 
ir;ali. Müdüriyet i '1tun 

Ma~en meslek mekte~i 
Zonguldak'ta klin Yulcsek maadin ve Sanayi mühendis! mekte-

binde orta maden meslek mektebi açılmışttr. 1 

Leyli, meccani, tahsil mtiddeti 3 senedir. En u 
olan ilk ve orta mektep mezunları kabul olunur. 

.Madenlere jeometir ye başçavuş yetiştirilir. 

Tedrisata 1 Teşrinİevelde başlanacaktır. Şimdiden 
melesi ba~lamtşttr. btidaya merbut vesaik ile 6 foto 
aşı raporunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. 

lı:ayt ınua·"ş uğ 
ve sıhhat veC1r e~. 
l\hidüri~e e pıu 

uYık 

Juksek Maa~in ve lana~ Mo~en~isi met- :o~ 
lehi muduriJettnden ~· 
Atideki muallimlikler münhaldl ı ı'-h 
1 - Yüksek mühendislik şubesi için: Hesap, hende>e miln 

n:yat, orta maden meslek mektebi için: Riyaziyat mualllmli 

degu 
m 

e. H 
Şehri 200 lira. 

2 - Mühendiillk şubesi için: Sinai Kimya Profösörü muavin 
tip;i ile orta maden meslek şubesi fidk ve kimya muallimli 

t k f' 
üır.' 

şehri ücret! 1 50 lira. 
Yüksek mektep mezunu olmak ve Fransızca bilmek şartur. 

tida fotografi ile vcsaikin Zonguldak'ta mektep müdüriyetin 
irsali. 

BekAr olanların mek _.:pte ibate ve iaşeleri temin edilir. 

Yüksek mühendis mektebi 
Mübayaal konıisJonun~ın: 

'rzakın ;\!ıkdarı l\lünakasanın 

cinsi 
Sade yağ 4500 K. 
Yumurta 50000 adet 
Soı;an 2000 K. 
Patates 8500 K. 
Zeytin yağı 1500 K
Sabun 2000 K. 
Zeytin dane>i 2:ıo K. 
Bevaz peynir 1300 K. 
KaŞar peyniri 1200 K. 
Pirinç 8000 K. 

carzı 

Kapalı zart 

.. .. 
• 
" .. .. 
" 
" 

Münakasanın 

tarihi .ağı 

23 6 930 .. .. 
•• .. 
• 
•• 

24 tı 930 

" 

Pazartesi 1 .-ın ,r 
.. 14, ~7 i 
.. 14, g:ı. 
,. 14, iz. s 

•" 15 ne fl 
•~ 15 olm 
" ~ 5 ık je 

Salı 14 oytu 
,. 14 m c' 

1 • r " ..... 
15 ~zr 

,, " " ı-
münakasa 25 6 9-10 Çarşamba 14 ' up· 

Ekmek 61000 K. 
Şeker 4500 K. Aleni 
Süt 2500 K. .. 
KAse yoğurtu 2000 adet " Un 1800 K. .. 
Makama 1500 K. 
Şehriye 300 K. " lrmlk 300 K. " Çah fasulya 3500 K. .. 

kuru 
Barbunya fa- 1000 K. .. 

sulye kuru 
Yeşil merci- 1300 K. 

mek kuru 

.. 
., .. .. .. 
" .. 
.. 
.. 

,, 15 efe 

" 15 l -~ol 
15 ·ut . . 

~' , . 
15 etıc .. ' 15 ayn 

" ude.1 ., .. 
.. 
.. 

lam 
-daf 

Nohut 2000 K. ., ., J 6 ını 

Yüksek m(ibendis mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar ihti) ı d~ 
olan yukarda cins ,.e mıkdarlan yazılı erzak münakasaya \'&~ n 
mişdr. HiAJarında muharrer tarih \"e gunlerde münakasalan len 
edileceğinden taliplerin bu bapta\! ~eraiti anlamak için mekte, 
idaresine müracaat Ye yemi miinakasadan evvel yüzde yedi buçuli 
teminat akçe11riııl mektep veznesine tavdi etmekri i!An olunur. 



t 

BlN SÖZ 
BiR RESİM 

On beşinci ilk mektep talebeı;i, muallimlerinin nazaretl altında bir 
el itleri sergi 1 vucuda getirmiştir. 

orludıı ilk mektep muallim ve tı.ıe6eleri bir tenezzüh e111111ında 

·' DevletDemiryolları 
Zil 

s 
1ı 
ti 

idaresi ilanatı 
Görülen ihtiyaç üzerine Dev- ki lazımelerile Ankarada mez-

r •t Demiryolları Cer ve Atelye k" d · · 1-.. mu··racaat-ak ur aıre reıs ıgıne er dairesi emrine beş mühen-
a is alınacaktır. Taliplerin vesai !arı ilan olunur. 
ç • * * 

Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla mü
k, akasası 5 Temmuz Cumartesi günü saat 15% da Ankarada 
le >evlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
l İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi

atlarmı ayni günde saat 15 e kadar Münakasa kiitipli 'İne 
ermeleri lazımdır. 

in Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mükabilinde An-
;u ara ve İstnabulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

m 

e ı 

ıc 

<ir 
lm 

lstanbul Vilayetinden: 
Yalova Hükumet konagı ile'> a iştirak edeceklerin mezkur 

andarma dairesinin tamiratı gün ve saatta teminat akçeleri
eşıfnamesine tevfikan 20 gün le birlikte kazada miiteşekkil 
1üddetle münakasaya vazedil- komisyona ve şeraiti anlamak 
ı.iş ve 28 6 930 tarihine müsa- istiyenlerin her gün Yalova ka
if cumartesi günü saat 16 da zası Kaymakamlığına veya vi
.ıalesinin icrası mükarrer bu- layet mektubl kalemine miira

i ın 
t al 

ı 

~ u 
~ cı: 
J .ıı 
l. 
• .sc 

• 
v 

liı 

~r 

uş olduğundan münakaşa- caat eylemeleri iliin olunur. 

UlaJel ~ainıi encnnıeniudeo: 
Kilo 
500 yoğurt 
700 süt 

16 kalem yaş sebze 
İstanbul erkek San'at mektebi için balada miktarları ya21-

yoğurt, süt, ce yaş sebze ayrı ayrı 1 apalı zarf usulile 25 Ha
iran 930 Çarşamba günü saat onbire kadar münakasaya konul
:ıuştur. Taliplerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif 
1ektuplarını Encümene tevdi eylemeleri, 

• * * 
Şehzadebaşmda 21 odalı Şehzade medresesi 
Sultanahmette 16 odalı Şehit Mehmetpaşa medresesi. 
Üsküdarda Dibağlarda Hayrettinçavuş mektebi. 
Fatihte dokuz odalı Debağzade medresesi 
Fatihte altı odalı damat Mehmet efendi medresesi 
Divanyolunda dokuz odalı Karamustafapaşa medresesi 
Cibalide dört odalı Muhiddin Kocavi medresesi 

YiliJel ~aimi encümen in~en: 
Balada muharrer emlaki hususiye icara verilınek üzere 25 

Iaziran 930 Çarşamba günü saat onbire kadar müzayedeye ko 
ulmuştur. Taliplerin Encümene müracaatları. ----

lstan~ul Hilalia~ıner ınertezin~en: 
Görülen lüzum üzerine. mü-ı bilir. İtasına talip olanların Ha

ayaası mukarrer takriben ziranın 15 inci Pazar günü saat 
30,000 kilo sarı mısır, yeni çu- badezzeval üçe kadar yüzde yedi 
~ içinde ve paket halinde çü- buçuk teminat akçeleri ve mik 
ük, kokulu, avarya olmamak tarı kafi nümunelerile Cağaloğ-
e kuru bulunmak ve vapurda 1 d H" " · · 

li d·1ın k ·ı k 1 ım a ılalıahmer merkezıne !s m e ı e şartı e ve apa ı 
arf usulile münakasaya konul müracatlan. 
ıuştur. Münakasaya asgari iki Müracaat edeceklerin merkez 
üz çuval verebilen iştirak ede- den şartnameyi talep etıneleri. 
1' kfidor hukuk hakiınlijtındcn; mlı oldugu halde hanei ~ .. ciH ıe 

Cskudarda ıh •niyedc koprulu ndct ctmcdiğı da1eti mahkemeıc 
onık sc kağında 10 numa:-ıılı hane· dahi icabet etmcdığ.ndcn tanfcı nia 

mukim memduha hıuım taralıodın hoşanmalnrıoa 'e kabahatli olan 
mczktlr hanede sakin iken halen Salih Be\ in bir sene müddetle cr
kımetgAhı meçkul . "alıh hey aleyhine lencmemesine 24 ubat !l."lO tarihinde 
kame eyi eliği boşanma da'" ıııın karu verilmiş olduğundan ışbu ilAn· 

. · in e\Iİ· namcııın !tir nü-ha ı mahkem di· 

, 

UNSiNE 
;Milliyet 

Oün Taksim ~ıadyumunda Fenerle Heşlktaş takımlıırı karşılaştılar. Fenerin galibiyeti!• 
neticelenen mııçtıın bir eostııntane 

Pranaı:ı:larla aJılren aktolunaa ltllalnamı Ozerlne aaa vatana llt.a't edllon lı:'Jylerd :n Tlbile ko
nuşmak ll:ı:re fiden Kilisin merkez ve köy mualllmlerl ve köy ahalisi ile birlikte alınan 

bir ıurup, Klllsten Tlblle dogru giden heyet ve halktan bir gurup. 

HAVAGAzt
A p A R T 1 M A N ve E v SAHİPLERİ 
Apartımanlarınız•, evlerlnlzl bo' olarak bırakmayınız. 

z 
COz't bir masrafla yapılacak olan havagıı 1 tHIHatı bulaolann konforanu 

mükemmel surette temin eder 

VERES • 1 YE 
B. O. lstlkUU caddesi No 34 Telefon: B. O. 

lsıanbul ikinci ılcareı 

mesind:n: 
• 
ınşası 

mahke 

Kayseri - Sıvas yolunun 62+530 kilometresinde kain be
tonarme iki gözlü ve 2Xl4 m. tulünde Sarıoğlan köprüsünün 
inşası kapalı zarf usulile ve yirmi beş gün müddetle münakasa 
ya konulmuştur. 

Münakasa 1 Temmuz 930 Salı günü saat on beşte Nafıa Ve 
kaleti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafın-

Kariyer dola Mlnaze !ı.kroda 
şirketi tarafından Tokadıyan ve Bas
macıyan elendiler ~irkeıl namına gön· 
d.rtlen ıe halen sarayburnu (ilmrük 
antreposunda bulun•n beyaz nıar· 
kalı 228 k•ngal dcmır çenberlerin 
mahkemece saulma<ı k•rarglr oldu
ğundan taliplerin ,atış için tayin 
olunan 21-6·930 cumartesi günü 
saat IO da mahallinde hazır bulun
malan lüzumu illn olunur. 

• 

dan icra edilecektir. !l•llf!ll!~---~!!!!l•••ml!! 
Taliplerin ihale gününden laakal2gün evvel Yollar umum mü J\1üstesna Fırsat 
dürlüğüne ehliyet vesikalarını ibraz eylemeleri ve ihale kanunu :\lükemmel bir halde 10 nu-
ile şartnameler tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek- nıarolu bir Remin!{ton makl-
tuplarını makbuz mukabilinde Vekalet müsteşarlığına tevdi nası sanlıknr. 
eylemeleri ve şeraiti öğrenmek üzere İstanbulda Nafia Baş- Calaıada Perşembe paza-
milhendisliğine, Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne müraca rmda Ticaret hanının ôda-
at etmeleri lazımdır. 

baş1-;ına mi.ıracaaı olunma ı 

, 

CUMAR'rESi 
14 HAZİRAN 930 

Edremitte C·ımlıuriyat mekteb' talebe ve mıa'liın'!'i 

PAGE 
Pr<'stat-if 
iltihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

Gut mllliter 

PAJEOL 
En kuv' etil ve 

müessir muzadı 

taaffünü be·ılıdlr 
, .r • , 
csın en ve c a lı 

Tehe" ulun c\caını 
ızalc 'c butıin ıhti· 
l!tı mencd •• 

MÜPTELA VE MUZTARIP OLANLAR İÇİN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parls hastaneleri mütaahhldl: Şatöh:n Müessesesi 
f~ büyük Mükafat· bllümum eczanelerde satılır. 

TABii MADEN SUYU 
FRANSIZ HOKÜMETINE 

ait membalar 

VICHY CELESTINS-
Tam yarım ve ceyrek şıselerde 

Damla • Şeker hastalı!ıı - AIAmı mafsaliye 

Y GRANDE GRiLLE Karacı erveSafra VICH • ke•e•I haatalıkıara 

VIÇHY ff QPIT AL• Mıoı:.~:ı~ı~~.•ak --···-'Vichy yerine başka marka alm0)1nız. • 
ıteııbaının tayiııinde dikkal rdi11i::. 

IS J ~NBUt- \ iL \ Yl·:TI 

DEFTERDARLIK ILAN 
SA 1'1LIK OÜKKA, T H·SS Si • l\. 'alde 

hanı altı, Çakmakçılar, ~ da 6 hissesi, ınezkur 
hissenin tahn1in edilen kıymeti beJeli defo.teıı 
a lınn1ak şartile 550 lira satış ınuaınelesi alc11i 
müzayede usulile 28 Haziran 930 cumartesi 
günü saat 14,30 da Defterdar:ıkta yapı 1 :ıc.., '-" 

ENO"S "Fruit Salt" meyve tozunun mun. 
tazamen istimali cıhaza hazminin tabıi 

vazi(esini temin ve dolayı!ıle milkemm~l bır 
sihbaı edame eyler. Tuzlu kaynar mcnbaından 
ıstıhzar olunan Eno. meyvelerın ekser havası 
nafiasıoı cami ve tesiri tatlıdır Bır iki damla li· 
monsıkıldıl<lagayeı latifbirlimooala ~eklinı alır . 

Sabah " ok~m bır •• kadehi 
d•runandt bir lıoh'N ka~ıl• alınır . 

BiLUMUM ECZANELERDE SATILIR 

R. 2J) 

Bursa belediye Riyasetinden 

300 adet su saati 
münakasası 

Proje ve şartnameler Ankarada Yollar Umum Müdürlüğün-
den ( 10) lira mukabilinde alına1'i.lir. 

Akhisar Tayyare C. ş. Riyasetinden: 

Evvelce ilan edilen evsafta üç yüz adet su saati alınmak 
Beyoğlunun ortrnnda kAin banyoyu 22/Haziran/930 Pazar günü saat 17 de ihale edilmek üzre 

telefonu havi ve btittin esbabı istirahati palı zarf usulii ile münakasaya konulmuştur. 
müemmen mobilvalı güzel Şartname .belediye su mühendisliğinden alınmalıdır. 1 

Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 Ha
ziran 930 tarih Cumartesi saat 16 da müzayedei aleniyeile ihale 
edilmek üzere 21 ~~-müddeti~. müzayed~ye kanulmuşt~r. TG-

Bir apartıman klrahkllr gününden evvel saat nümunesi Belediyeye gönderilınelidir. 
., hl d \l 1 Teklifler valnız Türk parası üezrinden olacak ve %7,5 
,, ıo un a . con •"kagında Oli\o . .1 · kt" · . pozıto ven ece ır. 

ı .mı ro ı·n ı ; ·ı-


