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Devlet Bankası 
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karar arını 
• 

M. Ar;deren M. Holştat M. Riı•as 

Bitaraflar mübadil emlake 
dair kararlarını verdiler 

Yeni şekil 

1 Kibrit inhisarı muka
velesi üzerinde veni 

bir itilaf şekli .. 

Mecliste bugün maliye 
vekili izahat verecek 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Kibrit inhisannı işletecek grup 
mümessilleri ile Maliye vekale- ,· 
ti arasında bu sabah bir buçuk 

Kararda mübadil en1lakin ınütekabilen saat aevam eden mülakat ne~ice · 
. . • sinde bütçe encümeninin istedi-

n1 ahsu bu tavsıve edılıvor ği tadilat etrafında bir itilaf ze-
1 mini bulwınıuştur. 

Hükumetimiz kararı kabul etti· Yunanistan- Tesbit edilen yeni şekle göre 

d k b 1 d .. 1 ~f 'd.k d'I k ihtilafat avansa teal!Uk eden kı-a a u e erse ıtı a name tas ı e ı ece 

Gazi Hz. 
Diin istirahat 
buyurdular .. --·-Büyük Reisimizin Sığırt

maç Musta hakkındahi 
alllkaları .. 

Reisicümhur Cazi Hazretleri 
Dün Dolmabahçe sarayındaki dai· 
rei mahsusalarında istirahat bu ... 
yurmu,Jardır. 

Küçük Mustafa •• 
Gazi Hz. ev\'elki gece tenez

zühleri eınaıında Şiıli Sıhhat yur
dunu ziyaret b yurmuşlar ve ora· 
da bulunduğu~ ' zannettikleri sı· 
ğırtmaç Muıt!'- ' vi görmek iste-
miılerdir. ~ 

Hastane doktorları, 11ğırbnaç 
Muıtafanın hastaneden çıkmış ol
duğunu ve kendiıile m"§gul ola· 
caklarmı büyük Gaziye arzetmiı
lerdir. 

Gazi Hz. bu izahatı aldıktan 
aonra ıaraya avdet ebnişlerdir. 

B 
1- Tarihi fol lknmız: Ali P • 
2-· Harf~l ve SG 1 tı1'J•rl!" 

3 Unca salui.:J.: 
1 - Çana-Üaltdc abide yapı· 

lacat .• 
2- Galatasaray Drestcndc 

na!jr1 yenlldt 

• 3 Radyo işi nas•I oldu ? 
' 4 ilncU sa'ı i:I> : 
- 1- felek 
- 2 Matbuat b.l.tıraları 
~ 3 Kulak misafiri 
~ 4- Roman, 5 - lflka)e 

5 inci sahifede : 
-- ı 1 lk ve f,nal 

er .. 
Beraet ettik! 

•Bursa ya naklettirilen ınatbua 1 davalarının ~ 
hepsi beraetle neticelendi .. 

1 

Mahkemenin kararı Türk hakimı
lerinin adaletini yar 

ve ağyara bir defa daha isbat ett~ 
Bursa asliye mahkemesi, İs-',.,. 

tanbul gazeteleri aleyhine müd
deiumumilik, kolordu, sabık po
~is müdürü Şerif B. tarafından j · 
ıkame edilip müddeiumumilik 
tarafından Bursaya naklettiri
len davalar hakkındaki kararını 1 
dün öğleden sonra tefhim etti. 

Bursa muhabiri mahsusumuz: Rursanın 

)1 

Büyük Millet Meclisi, Cüm
huriyet Merkez Bankası kanu
nı;.nu tasdik etti. · Kı&,a ve mu
ayyen bir zaman sonra vücude 
gelecek bu yeni te ekkül, dev
letin en büyük ve medeni ihtiya 
tına tekabül edecektir. Mem
leketin mali ve iktısadi saha· 
larmda bir çok ıslahat yapmak' 
kararındayız. Bizi bu ıslahat 1 
kara~ına sevkeden sebep, her 
şeyden ziyade meleketin ih~i
Yacıdır, icinde bulunduğumuz 
vaziyetin icabıdır. Harici poli
tikamızda acık bir sulh ve itilaf 
Politikası takip ediyoruz. Bu 
siyasetin muvaffak olması için 
rnemleketin her subesini ilim, 
tecrübe, hesap ve müvazene e
sasları uzerine kurmak mecbu
riyetindeyiz. Medeni milletlerin 
aYni mesai yollarında istifade 
~ttikleri vasıtalardan müstağni 
kalnuya imkan yoktur. Binae
naleyh asrın bütün tekiimülatı 
dairesinde medeni ve müteka
n1il bir devlet halinde teessüs 
etmek istiyen yeni Türkiyede 
bir Devlet Bankasının halii ku
ruinıamış bulunması büyük bir 
noksan olurdu. 

Türk - Yunan itilafnamesin-1 addedilnıektedir. Yunan ce
de Muhtelit mübadele komis- vahı müsait olmazsa bu defa 
yonunun bitaraf azalarının ka- da itilafname suya düşmüş ola
rarına muallak bırakılan müba- cağı beyan edilmektedir. Bu 
dillere ait emliik meselesi son pürüzlü mesele de ortadan 
hakkında Ankarada bulunan kalktıktan sonra itilafname ta
bitaraflar tarafından ittihaz e- rafeyn parlamentoları tarafın
dilen karar dün tayyare ile A- dan tasdik edilecek ve tatbikine 
tinaya gönderilmiştir. Yunan başlanacaktır. 

t~rafmdan aldığımız müstacel mız telgrafı neşrediyoruz: 
..,_ ___________ b~r ~elgra.~n_ameye göre heyeti BURSA, 

14 
(Milliyet) .a. 

hakime butun gazetel~r hakkın Bursa ceza mahkemesi bugin 
da bera;t karan vermış ve bu öğleden sonra toplanarak lsta a 
karar şıddetle alkışlanmıştır. bul gazetecileri hakkındaki k. 

Zamanımızda her memleke
tin maddi manevi itibarının en 
doğru ölçüsü, birinci derecede 
ıtıali ve iktısadi itibarıdır. Harp 
Politikasını da, sulh politikasını 
da muvaffakıyetle yürütebilmek 
İçin sağlam bir mali ve iktısadi 
bünyeye sahip olmak lazımdır. 
Türkiye, de bir merkez Banka
sının teşkili yolunda alman ka
rarın bu noktai nazardan ehem
rniyeti cok büyüktür. 

Umumi Harpten sonra dün
Yanın her memleketinde bir pa
ra buhranı oldu. İktısadi kıymet 
ler deği ti. Hayat ve mai~et sar-

an ba ka başka şekiller aldı. 
Her verde milli para. eski kıy
rnetini kaybetti. Hepsinden fe
na olarak, bu milli paralar sab;t 
bir kıymet arzetmioyr, bir dü 
züye değişiyordu. Tabiatile hl• 
rnütema<li tehavvüller cemiye-
tin nizamını, fertlerin at;ve o
lan itimatlarını kırıyordu. Ruh
lan istila eden bu emniyetsiz 

, lik havasını da ıtmak lfızıındı. 
Onun ic;ın her devlet, milli p;:ı

e tasının istikrarım temin etmeyi 

1r en mühim ve müstacel bir .is o-
larak ele aldı. Onu sabit bir kı

Il Vrnet üzerinde durdıırmağa ça-
1İ 'ıştı. Bugün parası istikrar bul

, ınamıs milletler pek azdır. Şüp-
51 hesiz Türk milleti de parasına 

Sabit bir kıymet vermekte daha 
) ~İ'.)lade gecikemezdi. 

•• 

Bir memlekette sağlam, te
ll'liz ve sabit bir para yapabil
mek ic;in her şeyden evvel; he
sap ve müvazeneye müstenit 
Sağlam bir siyaseti maliye takip 
ttrnek, memleketin iktısadi ve 
ticari muvazenesinde aleyhte 
ltıevcut acığı kapatmak gibi e-
'aslı bazr sartlan temin etmek 
lazımdır. İşte bugün cümhuri
~et idaresi bütün mesaisini bu 
tsaslar üzerinde teksif etmis bu 

:,. lunuvor. Kuvvetle umuyoruz ki, 
te kili mevzuu bahsolan Cüı .• hu 
tiyet Merkez Bankası; bu gaye
tıin temini yolunda en mühim, 
tn faydalı bir amil olacaktır. 

1 

Şu noktayı unutmamalı ki, 
~İ<; bir müessise kendiliğinden 
ihirli, tılısımlı bir tesiri haiz o
<ımaz. En iyi kanunlara göre 
urulan, en iyi te~kilft:ı malik 
~lan müessiseler de ., M 

1• ınu-
~itten tooladık!arı a!'ık ıın de
tecesi ni~petinde muvaffak olur 
<lr, Cümhuriyet idaremizin ma
l sahada en büyük bir eseri ola-
ak olan Merkez Bankası: da
il ve haricte devletin itibarını 

-tmsil edecek bir müessise ola
ktır. Onun i~in yalnız bu mü
sisc ile her hangi bir suretle 
İmdiden alakadar olan ve bun

n sonra olacak olanlar değil, 

'tün vatandaşların da en ya
ın alaka ile bu yeni tesisin mu 
<lftakıyctine yardım etmeleri 
atani bir borctur. 

MAHMUT 
Siirt Meb'uau 

hükumetinin bu husustaki ka- yunan emlaki ne zaman 
ranru yarın akşam bildirmesi • d ed'l k? 
bek] kt d

. ıa e ı ece ••• enme e ır. 

Bitaraflar kararlarında ne 
diyorlar? 

İtilafnamenin tatbikinden i
ki ay sonra halen Türk gayri 
mübadillerin istifade etmekte 

Bitaraf delegeler, Lozan mu- oldukları vazıyet edilmiş İs
ahedesinde mevzuu bahsolan tanbuldaki Yunan emlaki iade 
mübadil emlakin takdiri kıy- olunacak ve buna mukabil Yu
meti muamelatı uzun zamana nanlıların vereceği (125,000) 
ve pek çok masrafa mütevak- Sterlin yani (1,250,000) Türk Ii 
kıf olduğunu nazarı itibara ala- rası gayri mübadillere tevzi olu 
rak alakadar iki hükumetin de, nacaktır. • bu mütekabil hukuktan vazgeç,- Muhtelit mübadele komisyo 
mesi suretile meselenin kat'! su nu Türk heyeti murahhasası 
rette intaç vr tasfiyesini muva- müşavirlerinden Kerim B. dün 
ftk görmiı \erdir. Ankaradan avdet etmiştir. 

ŞDkrD 11611 
Maliy~ vekili -

sımlarda çıktığı takdirde tarafe
yn baş hakemi tayinde uyuşa-Hükumetimiz bu krararı ka- Kerim B. bir muharririmize 

lml ettiginden Yunanistanın demiştir ki: ınaz~ars:ı _İ~viçr~ Federa!.ma~hke 
hüsnüniyet göstererek ayni ta- - Komisyonu heyeti umu- m~sı reısırun goster~cegı hake
rzda hareket edeceği ve bu su- miyesi Ankarada toplanarak mı ka~ı:ı edecekle.rdır. .. . 
retle senelerdenberi sürünceme müstacel hususatı intaç ettiğin İhtılaf ba~ka bır esas uzeı:n
de kalan mübadillere ait işlerin den salı günü komisyonun u- d~_çıkarsa Turk ma?kemelerıne 
Jıalledilmi olacağı muhakkak (Mabadi altıncı sahifede) muracaat edılecektır. Mukave

le yarın Mecliste müzakere edi 
lecek ve Maliye Vekili izahat 
verecektir. Maliye mütehassısı dün 

Ankaradan geldi .. 

M. Rist Ankaradaki 
temaslarından pek 
memnun kaidığını 

söylüyor .. 

Mütehassıs 5-6 güne 
kadar tetkikatını bi
tirerek raporunu hü-
kumete verecektir. 

Dayinler vekilleri ile hük(l. 
metimiz arasında vaki olan te· 
maslar netices\Jıde mali vaziye. 
timizi tetkik için davet etliler.. 
maliye mütahassısı profesör M. 
Şarl Rist Ankara'da tetkikatta M. Rlst istasigonda 

l 
Bu cuma .. 

Fener-Macar genç
leri cuma günil 

karşılaşıyor 

Fenerbahçe ve Beşiktaş klüp 
!erimiz şehrimize bir Macar ta
kımı daha getirtmektedirler. Bu 
takım (Macar İfy(lşagı Laptara 
kok Liga - Macar gençler Liki 
Muhteliti) dir. 

Bu takım yirmi dört yaşına 
kadar olan Macar gençlerinden 
mürekkeptir ve yukarıdaki isim 
altında beynelillel ve beynetteş 
kilat oyunlar yapmış olanlar bu 
takıma dahildir. 

Bu takım buradaki maçları
nı Fenerbahçe, Beşiktaş ve bu 

, iki takım muhtelitile yapacak
'ır. İlk maç bu cumadır. 

Macar takımından resmini bulunmuştu. Romanya milli rar Ankaraya gitmekliğim de 
Bankası fen müşaviri olan pro- muhtemeldir. 
fesör Rist kızı, oğlu ve kiitibile Türkiye için bir istikraza lü
birlikte dün sabahki ekspresle zum olup olmadığı hakkında 
Ankara' dan şehrimize gelmiş- şimdilik beyanı mütalea edecek 1 
tir. vaziyette değilim." 

M. Rist bir muharririmize de M. Rist dün Tokatliyanın 
miştir ki: Tarabyadaki otelinde hükumet 

- Ankara'dan çok iyi intiba- tarafından kendisine tahsis edi-
larla ayrıldım. len dairede istirahat etmiştir. 
Ankarada iken hükumet erkanı Fransız mütahassıs bugün ( 

Prenses 
ile ana 

Yarın vapurla şehri
mizden geçecek 
Romen sefiri M. Jaıı karp 

•dün Ankara'dan şehrimize gel
miştir. 

M. Karp bir muharririmize 
demiştir ki : 

- Pazarertesi günü (yarın) 
Mısırdan Rejel Karo! vapurile 
kıra! Hz. nin hemşireleri pren
ses İleana İstanbula gelecektir, 

Kendilerini karşılamak için 
boraya geldim. Prenses İstan
bulda hiç tevakkuf etmeden a
yni vapurla Romanyaya gide
cektir. 

Romanyada kıralın değişme
si harici siyasette hiç bir tebed
dülü mucip olmıyacağından 
(Türk-Romen) münasebatı es
kisi gibi dostane şekilde ve gün 
den güne daha ziyade inki af e
derek devam edecektir." 

Meclis içtimaı 
Tediye muvazenesi 
ANKARA, 14(Telefonla) -

Mecliste bugün hapisaneler ka
nununun müzakeresi ikmal edil 
miştir. 

Yarınki meclis içtimaında 
927-928 senelerine ait tediye 
muvazenesi hakkında encümen 
tarafından hazırlanan rapor tet 
kik edilecektir. 

Mektepliler 
müsabakası 

57 inci hafta 
birincilikleri 

Mektepliler müsabakasının 
57 inci haftası bitti. Son hafta 
birinciliklerini sırasile yazıyo
ruz: 

1 - Galatasaraydan 1144 İs
lam Refik B. 

2 - Arnavutköy kolejinden 
BeyzaH. 

3 - Darüşşafakadan 233 A. 
Sabri Bey. 

4 - Kabataş Erkek lisesin
den 814 Sait Bey. 

5 - Darüşşafakadan 85 Os
man Nuri Bey. 

Müsabakayı kazananlar ida
re memurlu~umuza müracaatle 
mevcut mükafatlarını aldırabi
lirler. 

ile vukubulan mülakatlarım- Botsa dairesinde Nurullah Esat 
dan çok memnunum. İstanbul- Beyle görüşerek tetkikatına de
da beş altı gün kalarak tetkika- vam edecektir. 
tımı ikmal edeceğim. Tetkıkatı- Nurullah Esat Bey, profesö
mı bitirmeden Türkiyenin mali re tetkikat hususunda lazımge
vaziyeti hakkında söz söylemek len kolaylıkları temin edecektir. 
bittabı doğru değildir. M. Şarl Rist sehrimizdeki 

dercettiğimiz Feher gençler ta
kımında 19 defa, Kalmar 8 defa 
ve Halassi 9 defa beynelmilel 
ve beynetteşkiliit maç yapmış
lardır. 

Birinciliği kazanan ilk azı
yı bugün kısmı mahsusumuzda 
neşrediyoruz. 

58 inci hafta haşladı. Gaze
temizde per. embe gününe ka
dar çıkacak haberlerin en mü
himmini secin önümüzdeki cu
martesi akşamına kadar gazete
miz müsabaka memurluğuna 
gö11<terni7 

Buradaki tetkikatımı ikmal mesa;sini ikmal ettikten sonra 
ettikten sonra raporumu hazır-! Romanyaya avdet ederek rapo
layarak hükumete tevdi edece- runu oradan r, öndermesi de 
ğim. muhtemel olduğunu söylemi:ş-

Vaziyetin icabına göre tek- tir. 

Feher sağ müdafi, Kalmar 
merkez muavin, Halassi sol iç 
oynamaktadırlar. Feher iki de: 
fa da büyükler arasında beynel
..,..;ı,.ı ...,lnıus•·•r. 

Bursa asliye mahkemesinin rarı tefhim etti. Mahkeme sal 
nu pek kalabalıktı. Mahkemen 
bütün gazetelerin beraetine da 

ı olan bu karan samiin tarafındı 
ı şiddetle alkışlandı. 

Ga:ıetelerln ı•elıllleri 

irfan Emin ı•e Asaf Beyler 

bu adil kararından ne kadar if
tihar etsek ve sevinsek yeri var
dır. 

Çünkü heyeti hakime bu adi
lane kararile hürriyeti matbuatı 
ve gazeteciliğin bir lazımı gayri 
mufankı olan hakkı tenkidi tar
sin etmiş oluyor. Dün bu husus 
ta Bursa muhabirimizden aldığı 

Karar nasıl verildi 
BURSA, 14 (Milliyet)

zeteciler davası hakkındaki 
rann tefhimi münasebetile 
erkenden mahkemeye gelme 
başlamışlardı. Salon on bir<tfı 
çıldı maznunlardan Agah, Sa 
Beylerle vekilleri hazır bulım 
yorlardı kalabalık. Samiin 
nu doldurmuştu. Heyet on bir 
salona girdi zabıta katibi ku 
n okumağa başladı. Burac 
Türk milleti namına hüküm veş~u 
meğe mezun Bursa As. rnahk r
mesi reisi Mustafa Nuri B. aıur 
Hadi, İsmail Hakkı ve Müdd{~ut 

(Mabadi altıncı sahifede) ık r 
>rlİ 

sağ 

iş Bankası Beyoğlu şu- t~n 
açılıyor besi yarın 

ine 

Şube halka ve seyyahlara büyük:~ 
kolaylıklar gösterecektir.. .0 Y 

Memleketimizin iktısadiyatı ! katibi Tevfik, Seryaver Rus 
1'.11 

nın inkişafında çok büyük ve 1 Riyaseticumruh muhafız k !1~ 
müessir bir amil olan Türkiye 1 tı kumandanı İsmail Hakkı 1t ~ 
İş Bankasının Beyoğlu ubesi 

1 

ylerle matbuat ve mali mües se 
.yarın sabah saat on birde parlak seler erkanı ve ecnebi Bank -~~ 
merasimle açılacaktır. Bu müna direktörleri de bulunmaktad~~: 
sebetle Banka katibi umumisi Yeni şube müdürlüğüne e 

1 

Hamit Bey şehrimize gelmiştir. kanın idarei merkeziye hari ad 
Bu yeni şubenin küşat resmi i- servisi Şefi Ali Hüseyin Bey ~ 
çin lazımgelen hazırlıklar dün yin olunmuştur. .. ~ 
ikmal edilmiştir Bankanın Beyoğlu şubesi ~ 

Ş b i t 'kl"I dd · d mumiyetle Banka muameta a1r u eye s ı a ca esın e . . . · 1 

M h 1. "b d 1 k . ıştıgal edecek, bılhassa çok r 1 u te ıt mu a e e omısyonu . . e e 
k d k. b' t h . d'l . bet bulan tasarruf ıhtıyacmı 'd 
.arşısın a 1 ına a sıs e 1 mış min hususunda halka kola a 

tır .. k. B d b k 
Beyoğlu ubesinin kü at me

rasimine davet edilen zevat me
yanında şehrimizdeki meb'us
lar, üçüncü kolordu kumandanı 
Şükrü Naili paşa, Vali vekili 
Muhiddin, Riyaııeticumhur baş-

gosterece tır. un an a a 
ni şube Beyoğlu mmtaka 
ecnebi seyyahlara yardım 
(cek) muamelatı yapacagı 
o muhitteki ticaretanelerin 
sa muamelatı için de faideli cı 
caktır . 
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f 
... 

udanı da zaptediyor .. ...... ' 
Mustantik 
3 aya mahkii o 

~udaıt k()leleri11clf•n bir ordu 
teşkil e(lecek ... 

Günün n;;;,~;~ai~;İkHaI~dnİ;td;~ s;on ~eg'ett il Mahkeme Reisicumhur f--Iz.ne 
·· u ran geç .. telgraf çekilmesini va~ifeyi 

-\ Simon Eley.eti raporuntı verdik- Roma::~:: 11enı suiistimal mahiyetinde gürdü 

j 
ten sonra acaba ne olacak? .. 

J 
~ · 

l ~ Cehalet .' ·--.. 
Halk • • 

reyını 

nasıl veriyor? 
Hindistanda tetkikat yapan 

Simon heyetinin verdiği rapa 
Fakat İngilizler Mısıra ver- Mehmet Ali oğlu İsmaile yaz run neşredilen hsmından dün 

•"D' ltı.ı;. OH.l. t!HT& 
ı ..,. ·it, ~ ~ıtı.,. 

BÜKREŞ, 13 A. A. - Res
mi gazete kıralın bir beyanna
mesini neşretmı-'<tedir. Bu be
yannamede paı 
liimentonun 92f 
senesinden son 
raki bütün mu 
karreratı feshet 
mesine ve bu ta 
rihte ise kıralu 
Prenses Elen ı 
le nikahları fe~ 
hedilmemiş o! 
masına binaer 

ikleri ehemmiyet kadar Sudan dığı hususi mektuplarda kendi- bu sütunlarda bahsetmiştik, 
e Habeşistana da -Nil nehri- sini sık sık muahaze ediyor. Oğ Hindistan'ın müstakbel idaresi 
in menbaları dolayisile -ehm lunun cesareti, askerlik kabili- hakkında karar verilirken bu he =--. ....... :"--:,..,,. ....... -----+-..... , kıralın prenses< 

"haşmetmaap" 
unvanını taşı 

' ı. 
1 

iyet vermekte geri kalmamış yeti iyi ise de siyasi ve idari ka yetin raporu nazarı dikkate ah· 
rdı. Habeşistanda daha evvel biliyeti babasını memnun etm;- nacaktır. Simon heyeti iki sene 

• akibat yaptırmışlardı. Mehmet yordu. tetkikat yaptı. Heyeti teşkil e 
Vnin Sudana asker göndere- Mehmet Ali Sudandan getiri- den yedi kişi İngiliz parlamen

f.'':"!P b\!t ı::-tlW..L"ıi :.\\U 

!r!\1« ""'"" -ffı'' ·... '41 .... ~ 
~;\!1 .\' ~ o/iid'D\J; '"-\Al. ~ 

·ı mak hakkını '1. l\foniu 
bahşettiği zikredilmektedir. 

f-·ek bu kıtaları ele geçirmeğe te lecek efrat ile Mısır ordusunu tosundaki üç fırkaya mensup< 
ebbüsü İngilizler tarafından istediği gibi tensik etmeği dü- tur. Böyle olduğu halde rapO' 
oş görülmedi. Yalnız bu era- şünüyordu. İsmail de babasmın run tanziminde bu yedi kişinin 
ide bir ordu için ilerilemek çok gözüne girmek için Sudanda fikirleri birdir. Tetkikatın etraf
. i.işkül olacağını, onun için öteye beriye kuvvet saldırmış, h olduğu anlaşılıyor. Hindistan 

r;!l;l~-t ~ ««ı, . 
:i.l't..q\P>n• u .... 

~ili :.ı;rı r.;j), ftl 

Y'eni kabineyi teşkile memur 
_, edilen ceneral Pcrzan bu vazife
. : yi ifadan imtina eyled!nden kı

ra! yeniden M. Maniu'yu hu va-.. ,., "' 
~= .• ~~~~~ ...... ,,,..,,"'""',.,....~~-====ı--i 

.,... ~"' , zifeye memur etmiş ve mumai-
Mehmet Ali'nin buna kafi kuv- aldığı esirlerin adedüi azami m idaresi için verilecek kararda 
et gönderemiyeceğini düşüne- derecede artırıp babasına yol- amil olacak olan bu raporda 
ek müteselli oluyorlardı. lamağı iş edinm_işti. Bunun yer- Hindistandaki milyonlarca hal

-~-'-'" ""--,~=c--==--=·=+ _, leyh te kabul eylemiştir. 
"" 1·' 1 "'-~ .uı••HU / Kabinenin şu suretle teşek-

~ 
kül etmesi muhtemeldir: 

~ın -· I Başvekil M. Maniu, Hariciye 
l. nazırı M. Mironesco, Dahiliye 

--· - ·~ nazırı M. Mihai Popovici. 

Kalıjredeki İngiliz mümessi- 1i halkı memnun edecek bir si- kın arasındaki ayrılıklar pek 
. 1 i bir gün Mehmet Aliye gele- yaset olmadığ1ını ~ehmet ~li- şayanı dikk:ıttir. 
ıı·ek Sudana sevkiyat yapılarak de anlamıştı. ster ıstemez oglu 

- ;_,., "'· .. ~ı s aha ileride Habeşistana da yü- İsmaili geri çekerek Sudanı bu Başlıca yedi din var ki bunla 
lı iimek istenirse buna hükllme- oğlundan kurtararak ora halkı-

1 
rm her birinin milyonlarca men 

ti ·nin razı olamıyacağıru bildir- nin gönlünü celbetmek yolunu· subu var. Daha bir hayli demez Garip bir rey puaıası 
r nişti. tuttu. hep ihtilafatı var. 222 türlü dil 

1 · k ı ı pusulasının resmini dercediyo-ak Mehmet Ali İngilizleri temin smailın halkı bıktıran zulüm onuşu uyormuş. htilaf yalnız 
ak·derek böyle emeller besleme- ve cefası yüzünden yerliler hic- din ve dil ayrılığından da iba- ruzNetice: İngilizlerin iddiası 
Çi.fiiini söylemiştir. rete mecbur olmuşlardı. Mısır ret değildir. Milyonlarca halkın bu halde olan bir memlekete 
m Fakat hakikatte Mehmet Ali ordusu için felaket baş göster- arasında sınıf farkı çoktur. Son- kendi kendini idaro salahiyeti 
k, dabeşistaru düşünmüyor değil- mekte geçilanedi. Çünki bir ta- ra kadın ile erkek arasındaki u- verilmezmiş .. 1 
eldfi. Oradan pek çok menafi elde raftaı;_şiddetli sıtma ve hasta- çurumlar kadar fark bu vasi 
e l:;~!ilece;~i h~sap ediy.ordu .. ;1-a- Iı~ •. dı~er tar~ft~n de kıtlık ke~- memleketin içtimai, fikri haya- Karışıklık 
e k·ın 1ngılızlerın Habeşıstan uze- d~!1ı .. gos~ermıştı .. ~ehmet Alı, tını felce oğratıyor. Cehalet son KHARAGPUR, 13 A.A. -
ı:ık·ine yapılacak bir harekete mu- buy~k oglu ~br.a~umı,_Sudan h!1- derecede .. Okuyup yazma deni- Khaira kasabasında ahali siiah
ın alefet edeceklerini anladıktan rekatını takıp ıçın gondermege len şeyden nasibi olanlar bilhas sız itaatsizlikte bulunan gönül
?tıc.?nra bu tasavvurdan vazgeç- k~ra~. ~.erdiği zaıı:ıan o haval~yi sa İngiliz lisanını öğre~ebilen- lülerin tevkifine mani olmak is-
"C r. busbutun ele geçırmek emelın- 1 .1 1 d b' kal tediğinden polis hücum mecbu-
L 1 · . . d 'di K d"f k M er mı yon ar arasın a ır e - . . d f k h 1. ;; Nızamı cedıt e ı . ur o an artı ısır or- 1. tt' H' di d hali' h" rıyetın e kalmış ve a at a a ı 
•~ d ı· · · F k ıye ır. ın stan a ma ı u .1 v M ı.~ Aı· M d usunun e ıne geçmıştı. a at k. . b' d .. 1. . sopalarla mukabı taarruza geç-
:m . eıuuetd. 1 .. ısır. or us~~ daha ilerilere gitmek, bilhassa umetın ır e teşnı mec ısı var tiklerinden zabıta memurları 
-arı nızamı ce .ıt,, uzenn~ tensı Sudan kıtasında sağlam bir su- ki sözde parlamento gibi bir şey mutat ihtarattan sonra ateş aç
C:ı~tmek, yanı 0 zamankı. A:vrupa rette yerleşmenin Mısırdaki ha- Bu meclisin azası intihap edilir mış ve neticede 13 kişi ölmüş, 
1el ~rd1;1Ian t_arzında yetıştırme.k kimiyeti için ne kadar elzem ol- ken namzetlerin isimlerini ihti- birçok kişi de yaralanmıştır. 
nur ıkrındeydı. Fakat ord':'da bir duğunu biliyordu. va eden listeye bir takım resim- Dahili harp 
~n ~kbım tm~vut ask~rl~rı ~~ (Bitmedi) !erde konurmuş: Kaplan, şemsi- ŞANGHAY, 14 A.A.- Hwng 
1abn un ar şımarmış ar ı. e - ye, fil, terazi ... v.s. - Shih- Kang limanı komünistle 
'ör11et Ali bu kabil unsurları or-
t _adan kaldırmak istediğinden Fran•ada Okuma yazma bilmeyen, fa- rin eline geçmiştir. Birçok Ja-
t ın-'udan r '..,ri bir fırsattı. kat sözde reyini istimal edecek pon Amerikan ve Belçikalı mis-
i ld Sudan harekatı Arabistan se- Milli müdafaa olan Hintli, namzedin ismini o- yonerler Kensan Maru isminde 
'•ıuerlerinden daha kolay olacak- PARİS, 13 A.A. _Milli mü kuyamaz, ancak ona tahsis edi- ki Japon gemisine iltica etmiş-
11.111. Çünkü Mısır ordusu Arabis- f . . . b'ki. . len resmin ne olduğunu öğrene- !erdir. Limanda bulunan ecnebi 

Am~rthada 

Gümrük tarifesi 
WASHİNGTON, 13 A.A. -

Ayan meclisi 42 reye karşı, 44 
rey ile yeni gümrük tarifeleri 
kanun layihasını kabul etmiştir. 
Bu projenin önümüzdeki hafta 
zarfında M. Hoover'e takdim e
dilmesi muhtemeldir. 

Muahede işi 
NEW-YORK, 14 A.A. -

Amerikanın Londra sefiri M. 
Dawes bugün Nevyorka gelmiş
tir. Sefir, kendisini karşılıyan 
gazetecilere beyanatta bulundu
ğu sırada Londra deniz muahe
desini hararetli surette müdafaa 
etmiş, bu muahedenin deniz si
lahla~ının tahdidi yolunda atıl
mış en büyük bir adım hükmün 
de olduğunu söylemiş, muhtelif 
milletler arasında çıkan ufak te
fek fikir ihtilaflarını şiddetlen
dirmek üzre son günlerde yapı
lan teşebbüşlere teessüf ettiğini 
kaydetmiştir. 

B. M. Meclisinde da aa pro1esının tat ı ıçın za- k k" - h' d · J b Lr:anda gördüg" ü mukavemeti Su- • h k d re agıtta onun ızsına parma tabaası a bır apon gam otuna 
• ruri olan meblağ a km a bir - b ı B · 1 ANKARA, 14 (A.A.) - Bü-~ r landa görm_ iyecekti. k 1 h gını asarmış... u ganp rey a ınmıştır. 

takım müna aşa ar zu ur etti- ---------------------- yük Millet Mecli~i bugün Re-
• J~o Diğer taraftan Mısır ordusu- ğinden, maliye nazırı meb'usan E • f j Jsv/ırrede is vekili Nurettin Ali Beyin ri-

'' ıelun kullandığı yeni silahlardan meclisi maliye encümenine bir mnıye :.- yasetinde toplanmış ve hapi-
' <eı>udandakiler mahrum bulunu- mektup göndererek hazinenin 1 Feci bir kaza sane ve tevkifanelerin idaresi 
1 ·eı-ordu. . . . . halihazırda bu işe tahsis edebi- Fransanın fikrine LONDRA, 13 A.A. _ Mes.- hakkındaki kanun layıhasının 

• 1 lu 820 .sene.sı .. Te.şrınıevve.ı. ınde leceg" i meblag-ın 5 buçuk milyar k · · · k b 1 
b k 1 k b d d gör• hur otomobil yarışcısı binbaşı müza eresını ıtmam ve a u 

~c-1-. s. ın ışı ı ır or u gon e- franktan ibaret oldug"unu bild;r- .,... B k :l Jd Segrave'nin, uğradığı kazada, etmıştır. u anuna nazaran 
'

1 ı. miştir PARİS, 13 A.A. - JIKA1-'u- Adi' V k·ı t' .. ·1 ı 5 • Mehmet Ali'nin oğlu fsmai- · Casus bir kolu kırılmış kalçalarından ıye e a e ınce gosterı e-
, k d lt d b ı san meclisinde biri parçalanmış ve kaburgaları cek lüzum üzerine hapisaneler-

. 1 3r'n uman ası a ın a u unan PARİS, 14 A. A. - Matin M. Briand, Fran ı ( u>U ordunun Sudana girmesi pek biribirine girmiştir. Mumaile- de iş yurtları ve hastane tesi-
. h.ıt:mh bir takrın sahnelere mey- gazetesinin Nis'ten istihbarına sanın emnüsela 1 yh, kazadan sonra fazla yaşama si için hükfımetçe bütçeye lüzıı-

I :' 'J;~an vermiştir. Esir edilen Su- göre ahiren sahte pasaport imal metini teminde mıştır. Otomobil rakiplerinden mu kadar tahsisat konacak, 
ıi i lanlıların kulakları kesiliyor- ettiklerinden dolayı tevkif edil- evvel tahdid'. birisinin boğulduğu teeyyüt edi- mıntaka hapisanelerinin iş yurt 

, l ~ ıu. Merhamet ve hassasiyet iti- miş olan l3 İtalyan casus olduk teslihatı kat';y. yor. larının idare ve tesisi bütçeye 
tı tıarile şayan.ı takdir bir haleti lan rivayet edilmektedir. yen derpiş etmi- ı Resmen bildirildiğine göre konacak mütedavil sermaye ile 

, 1 ~ ıuhiyede olmadıkları Sudan ü- Hindicini meselesi yeceği ve mecli- kazadan evvel Segrave yapmış temin olunacak ve Adliye Ve-
, ı ·erine yapılan bu harekat esna- PARİS, 13 A.A. Müstemle- sin umumi ha- olduğu iki seferle bir cihan re- kilinin iznile kabul edilen te-

J ., .ında çok acı bir surette görül- ~~t ı:azırı Yenbeg sui ka~tının kem misakını . koru kırmı~tır. Birinci seferinde j berrüler de bu mütedavil ser-
~ 1 nüştür ıkıncı enternasyo.rnl tarafından . . 96,41 mil, İkinci seferinde 101, , mayeye ilave edilecektir. Lü-
1 ! 1 · · "! h " · h t g.. komünistler kabul etmesının 1 ·ı h b 1 kd' · d h 1 c " Sudanda hır çok ko e ve ala- muzfa edre oreı: d'l . • . j Fra lsayı emnü- M Briand 11 ı ve şu eı.a a nazaran saat- zumu ta ırın e ma pus arın 
, < liı 11k bulmak ve bu sayede zengin tara ın an tertıp e ı mış vası .' . . . • .. '. • te 98,76 mil ka:etmistir. Bun- bir hapisaneden diğer hapisa-
., 1 k t d y k 1 · bir hareketin mukaddemesi ol- selametı vr ıstıklah !<;ın lazım- d lk' G d 'k .. ı !r ~ ma a var ı. a a anan esır _ . _ 1 . h f k an evve ı .. arwoo amerı an neye nakilleri adliye vekaleti-
' erin kulakları kesilerek İsmai- dugunu ve faka~ akamete ugratd olan.kuvvet en mu a aza etme . rekoru 96,25 idi. nin müsaadesile caiz olacaktır. 

ıo d - b · · N k ten kat'iyren meneyleyemeyece ı >kie getirildiği zaman her çift ıgını eyan et~ıstır. azır, ar , F b k ti Kanunda aynca hapisane mü-
III tulak için 25 Mısır kuruşu veri gaşalıkları tenkıl hususunda va- ği suretinde \'aki olan beyana- ranı;aya oy o . .. .. 

uı l'l . .. . ld ki tından sonra mezkur mi~akın SELA" nı·k, 14 A.A. - Sela' - d.ur., mem. ur ve. mustah?emle-·• iyor, sonra bu kulakları Kahi- ı erın gostermı& o u arı gay- h 
ıdy.,·eye yolluyorlardı!... ret ve f.aa!iyeti kaydettikten so.n kabulü reye konulmuş ve netice nikteki ticaret ve sanayi teşkila rının apısanenın . e~nıy~t ve 

h · tl k d de 13 reye karşı 567 rey ı·le ka .. 1 · F h'"k" muhafazasının temını ıçın ne ı h Bir yer zaptedilirken böyle ra t~ rıkatc ara arşı ga,·e~ şı • - tı ve muessese en ransa u u . . . • • • . 
ı eci sahnelere meydan verilme- detli ve halka karsı gayet sabır- bul edilmişt:r. metinin Y'llnan sarapları hak- gıbı sıla~ kullanı:naga salahıyet 

· r nrıi nihayet Me.hmet Ali'nin de h davra.1manın hükumetin düs- Harici ~iyaset kında geçenlerd~ neşretm\ş ol- tar olabıleceklerı hakkında ba-
ı ı ~eıazarı dikkatini celbetmiş ol- turu olduğunu ilave etm;stir. • 1 duğu kanunu protesto etmek üz zı madd~lere vardır. 
ı '~ nah ki oğluna yazdığı bir mek Mecliste bugün Hindicini me PARİS, 13 A.A. - Ayan re Fransız mamuiatına karşı bo Meclıs yarın saat 14 te top-

l · 'ı upta adalet göstermek elzem selelerinin müzakeresine devam meclisi hariciye encümeni bu' ykot ilanına karar vermişlerdir. !anacaktır. 
c • )n>lduğunu, hiç bir hükumetin a- edilmiştir. Komünistlerden M. devl'Ci içtimaiyeye ait mesai pro f lktısat meCIİSi 
~ k alet olm.aksızın devam eriemi- Ber~hon, bir takım Hind;cinili- gramını ~anzim etmiştir. Encü- Şiddetli ırtına 

, ~ b eccgini zikrediyordu Bitaraf !erin tevkif ve nefyeedilmelerini men Fransanın harici siyasetine Madrid, 14 A.A. - Birçok 
( _:he»lmak için şunu da ilave etme- protesto etmiştir. hakim olan meseleler hakkında vilfıyctlcrde fırtına, yağmur ve 

l al'i ki Mehmet Ali bu mektub~m- - M. Tardieu'yü dinlemek arzusu dolu hüküm sürmektedir. Şehir 
B b d;la yerli halkın gönlünü celbi le Vekiller heyeti İçtimaı nu izhar eylemiştir. Bilhassa, 1 !erde büyük hasarat vardır. Me-
' 1 }~~utf ve mÜrİ;İvvet siyas;ti takip AN.KAR~, ı~. (Telefc;mla? - merkezi w: cenubi Avrupadaki dina del Campo da mhsuıat ha-

:tmeği tavsıyeden ~en durmu- Heyetı Vekıle dun Meclıste ıç- vaziyet encümenin fevkalade na rap olmuş, birçok evler yıkılmış 
lu.ıor<lu.. ;; tima etmiştir. zarı dikkatini celbetmektedir. İ tır 

ANKARA, 14 (Telefonla)
iktısat meclisi aı:si bugünkü he
yeti umumiye içtimaında zirai 
kredi kooperatifleri hakkında ev 
velce hususi encümen tarafın
dan hazırlanan raporu müzake
re edecektir. 

Hikmet Beyin cezası tecil edilmiştir, 
kararın nakzı için vekilleri temyize 

müracaat ettiler 
BURSA, 14 (Milliyet) -1 çekmekten geri durmam ve Ga· 

Mustantik Hikmet Beyin muha ziden gizli hiç bir şey olamaz c 
kemesine 10 da başlandı. İzmir zaman bana çaliş yalçin kayalar 
müddeiumumlliğinden gelen ce üzerinde çimen ekeceksin de
vap okundu vekil Ali Şevket B. yenler bugün aleyhimde çalışı· 
bu telgrafın müdafaalarını te- yorlar" Diyerek vazifesine na· 
yit eylediğini Reisicümhura çe- sd müdahele edildiğine dair ço~ 
kilen telgrafın thkikat evrakı şayanı dikkat ve vesaike müste· 
Hikmet B. den çıktıktan ve va- nit beyanatta bulundu. 
zifesi bitikten sonra çekilidiğini Ali Şevket B. kanuni müda· 

/gazetelerin telgraftakileri üç faattan sonra: 
gün evvel yazdıklarım söyledi. Mahkumiyet kararı verilirse •. · 
Hikmet B. bu gazeteleri ve ba-
zı vesaiki ibraz etti. - Hikmet B. için mahkumi· 

vet ihtimali yoktur, bu hidemB 
Müddei umumi vazife esna- ti vataniye tertibinden bir mah 

sında muttali olduğu esrarı a- kumiyet altın çerçeveye konul: 
hara bildirerek vazifei memure- rak şeref mirasi diye evlatlara 
yi sui istimalden 240 ncı madde yadigar biraktdabilir. Faka 
ile cezalandırılmasını istedi . cümhuriyet mahkemelerinden 
Hikmet B. mufassal ve müdel- böyle bir karar beklenemez" di 
le! müdafaada bulundu. Kadri- ye mUdafaatta bulundu.İrfan F 
ye H. tahkikatı yapılırken gör- min B. telgrafta tahkikat safh< 
düğü müşkülatı entirikalan ve sının gizli hiç bir noktasının if. 
bu yüzden uğradığı iftiraları an şa edilmediğini izah etti. . 
!atarak Kenan B. in muavin Ha- - Hikmet B. vatani vazifesı 
yrettin Şakir Beyin Hikmet B. ni en. gUı:el bir şekilde yapmış
aleyhinde evvelki ifadesini de- tır suiistimal mevzuubahs ola, 
ğiştirerek müfetişlikte tekrar şe maz. Kendisi mükafat bekle· 
hadete teşvik ettiğini fakat ha- mez, fakat cezalandırılması da 
yrettin Şakirin yalan söylemem doğru değildir." dedi. 
diyerek bunu reddettiğini Ke- Mahkeme üç saat müzakere· 
nan B. in müfettişliğe verdiği den sonra Gaziye telgraf çekil· 
ihbarnamelerin hakikate uygun mesini her ne suretle olursa ol 
olmadığı mahkemenin kararile- sun vazifeyi su;istimal mahiye-
de sabit olduğunu söyledi ve: tinde görerek 240 mcı madde ilı 

- Gazinin hayatı mevzuu- üç ay hapse mahkum etti, et 
bahs olduğu zaman elbette tel- za tecil edildi: Hikmet B. in ve· 
graf çeke çektim, cezalansam bi killeri kararı derhal temyiz et· ı 
le ayni vaziyette gene telgraf tiler. 

Te,1fik Rüştü Bey 
M. Mihalakopulos 

İki Hariciye Vekilinin mütekabil 
tebrik telgrafı 

ANKARA, 14 A.A. - Türk yattan dolayı zatı devletleriıı• 
- Yunan itilafı münasebetile Ha- teşekkür ve mütekabil bir hüs· 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey- nü niyetin mahsulü olan bu ese 
efendi ile Yunan Hariciye Nazı- den dolayı kendilerini samimi· 
rı M. Mihalakopulos arasında yetle tebrik ederim. Her iki mil 
şu telgraflar teati olunmuştur: !etimiz arasında sıkı bir dostlıl 

"Bugün imza etmiş olduğu- ğun lüzumu hakkında zatı deV 
muz mukavelename, Yunanis- letlerile tamamen mutabıkJI11 
tan ile Türkiye arasında müte- ve kaniim ki zatı devletlerile I> 
kevvin nakti mahiyetteki mesai 
lin halline matuf bulunan, mü
zakerat esnasında birçok defa 
çarpıştığımız ve tarafeynce şid
detle arzu edilen tam ve sami
mi itiliifm tahakkukunu tehir
den hali kalmıyan müşküiata 
kat'iyetle nihayet vermektedir . 
Bu maniin sureti kat'iyede ber
taraf olduğu şu sırada gerek co
ğrafı vaziyetleri ve gerek iyice 
anlaşılmış menfaatleri iktızasın 
ca tamamile dost olarak yaşa

maları icap edeniki komsu mem 
leketin müstakbel münasebeti
nin mes'ut inkişafı hakkında 
pek büyük ümitler beslemekte 

nim sık sık aramızda mevzuıt 

bahs ettiğimiz muahedeler akt• 
lunduğu zaman her iki milletiı 
coğrafi vaziyetleri, müşterel 
menfaatleri ve her birine ai 
ihtiyaçların salim bir tarzd< 
takdirinin icap ettirdiği dostanl 
müşareketleri bunların iktısad 
inkişaf ve terakkilerini temi!I 
etmekle beraber cihan müsal 
meti eserine en müessir ve eıı 
velut bir amil olacaktır. T . 
matı faika ve hissiyatı dosta!I 
me itimadı devletlerinin ray 
gan buyurulmasım ı'ca ederi 

Mihalakopul 

haklıyım. Samimane kaniim ki Tevfik Rüştü B. in ziyafet 
pek yakın bir atide her iki cüm- ANKARA, 14 (Telefonla) 
huriyet arasında bir yandan bun 
!arın mütekabil menfaatlerine Hariciye Vekili Tevfik Rüş 

d Bey bu akşam Ankarapalas 
hizmet ederek ayni zaman a y r· · ··b d 1 •· . . . d unan se ın ve mu a e e " 
Akdenızın şarkı havzasın a, . • . . 
B ık ı d 

.._. t' A mısyo:ıı r;:kanı şerefıne bır 
a an ar a ve ı.:ınne ıce vru 1 • . • .. . yafet v<!rmıstır. Zıyafette Da 

pa da musalemetın mukaddes r V kT :1 0 1 T ··• 
davasını azi surette faydalı ıye d ehı.ı ı eb 

1 
a 11 ıyet mu. 

. • • . .. : şarı a azır u unmuş ur. 
olacak, Samımı ve velut hır mu- · ~-------------,..,.. 
şareket teessüs edecektir. Bu
nun içindir ki, zatı devletlerine 
mukavelenamenin keyfiyeti im
zasını bildirirken bu mes'ut ha
diseden dolayı duyuduğum haz
zı beyan etmek isterim. Dostlu
ğumun ve hissiyatı ihtiramkara 
nemin ifadesine itimat buyurma 
nız mercFdür, aziz meslektaşim 
ve dostum. 

TEVFİK RÜŞTÜ 

"Nazikane ihbarınızdan ve 
telgrafınızda izhar edilen hissi-

Dehşet! 

Dördüncü defa 
venildik 

Viyana: 6-G. Saray: 
VİYANA, 14 (Telsizle) 

Viner spor kulübü ile Galata 
ray takımımız arasındaki 
gene akyhimize neticelen 
Viner StK>r 6 -G. s~rav: J 



' 

Çanakkale de bir buçuk milyon liraya iki a 
Şehitlikler Tiyatro Alt iktısat Radyo işi Tuhaf şey! 

Canakk~ede ikibü
Vük abide yapılacak. 

Mektebin açılması 
takarrür etti 

Meclis bu içtimaında Filips şirketile müza- Kocasının paralarını 
ne işler gördü'? kere kesildi.. aşıkına yediri vormuş 

15 Atustosta da Fakat mektep kurs 
şt:hitlikler ziyaret mahiyetinde olacak Nurullah Esat Beyin Amerikan radyosu 

edilecek.. Tiyatro mektebinin açılması izahatı mümessili geliyor 
Şehitlikleri imar cemiyeti her sureti katiyede takarrür etmiş Ankarada Ali iktisat meclisi Radyo şirketile Filips Hel-

Bene olduğu gibi, bu sene de Ça- ve faaliyete girişilmiştir. Mekte içtimalarına iştirak eden Nurul yos şirketi arasında cereyan e
llakkale'deki şehitlikleri ziyaret bin, memleketimizde ilk defa o- !ah Esat Bey dün şehrimize den müzakerat hiç bir netice-

Şimdiye kadar bir 
misline daha tesadüf 
edilmiyen vak'anın 

hikayesi 
için hazırlıklara başlamıştır. !arak teessüsü, san'at alemimiz- gelmiştir. ye varmadan kesilmiştir. 

Ecnebilerin bu miibarek top- de bir hadise olacaktır. Tiyatro Nurullah Eııat Bey dün ken- Dün sabah Radyo şirketine Ü 
d

. · Cuma günü sküdarda ga-
taklarımızdaki ecnebi mezarlık- mektebile alakadar bir zat, mek ı11le görüşen bir muharririmi- Amerika radyoları şirketinden 
1 h k d 

· Al' · · · rip bir hırsızlık vak'ası olmuş-
arında muazzam abideler yap- tep ak ın a şu ızahatı vermiş- ze ı ıktısat meclısinin müza- gelen bir telgrafta mes'ul mu-
ınakta ve büyük ziyaretler ter- tir: kerat ve mesaisi ve kambiyo- rahhaslarının bu ayın 22 sinde tur. " t Polis karakoluna 40 yaşla-
tip etmekte oldukları malumdur - Tiyatro mektebinin mem nun umumi vaziyeti hakkın- stanbula muvasalat edeceğini 

1 k l d 
· · k" k rında bir Bey müracaat ederek 

Şehitlikleri imar cemiyeti de e ette teessüsü, tiyatro eleman c a emıştır ı: ve şeraitin va it geçmemesi i-

(ilılatasara11 Dre.,ten saha11nda •• 

Galatasaray Drestende 
nasıl mağlup oldu ? bu seneki ziyareti muazzam bir tarının yetiştirilmesini istihdaf - Ali iktisat meclisi bu içti- çin o vakte kadar tesbit edilme-

380 
lira parasının ve bazı eşya-

k d
. d · d d" · · · !arının sirkat edildiğini ihbar e-

tckilde tertip etmektedir. etme te ır. Fakat şunu da ill- ma evresın e 1927-28 te ıye sı bıldirılmektedir. 
Cemiyetin heyeti idare&i dün veten söylemek Hizımdır ki, müvazenelerini müzakere ve in ------ -- der. Takımın ha"kı'm oyna a a "d f d Dahil • e Komiser ve muavini hırsızlık ffi Sln Ve mu a aa-

içtima ederek 14 ağustosta Ça- mektep, daha ziyade bir kurs ma taç etti. Meclis bundan sonra ıg 
h. t" d d" ç·· k"" ")k . b" . • k d" k t"fl . . . vakı olan eve giderek tetkikat- nın gayretı'ne rağmen 3-1 yenı'ldı"k 

nakkale şehitliklerinde icra etli- ıye ın e ır. un u ı ışte ır zıraı re ı oopera t erı ıçın d - k . k ~ rosu ta bulunurlar. •• 
lecek olan ziyaret ve ihtifal pro me tep tesis etmek fazla paraya yapılan tetkikatı gözden geçır- u Bu esnada görülür ki hariç- DRESDEN, (Milliyet)-. 1 ikinci haftaym topa biz ba~ 
gramını tesbl.t etmı"•tı"r. mütevakkıf bir iştir. di ve bu mevzu üzerinde esas- B t k tıl d ı d k s d ., A Dil Vıl/A t ten eve girildiğine delilet ede- . eu en ~açı .. sı ın ı e~ı- a ı . antra an soliçimize b 

.. cek hiç bir i•aret bulamazlar. Ev ece ır ren seya a_tı. · p_as. antr a ın güzel bir kesi 1• ag"ustos perşembe günü Bizde, bir tiyatro mektebi lr bir rapor hazırladı. li mec- n a lJe e lebıl k b t h s h f 
ııaat 19 da rıhtımdan kalkacak tee81ÜllÜ teşebbüsünde şüphesiz lis içtimaını yann bitirecek ve tebllgv edl'dl. ., Alma D d h d M k d k"k · • •1 sahibine sorarlar: . ny'.'-mn ~es en şe. r!n. e şı. · · er ez en . il~r~_iyorlu. 
bir vapurla İstanbuldan şehit- ki büyük bir isabet vardır. tet ı atıle karalarını hükumete Muhtelif dairelerin 1930 ma- - Evde kimler var? Şu ceva- yız ... Bır gecelık kısa hır ıstı- Santrforun sıkı bır §utu .. T-1 
liklere gidecek olan heyet · hare Tiyatro mektebi, memleket- arzedecekıir. Meclisin gele- 1, . k d 1 kı 1 1 rahat Galatasarayı ge sa dı"reg" e çarptı · d"" d"" 

ket edecektı·r. te zaten miktarı az olan eleman- cek içtima irin şimdiden vuil- ı _se~csDıü adroDarhı .
1
. smkendge - hı alırlar: · · ne - ve gen on u. "' tı E d b. k b" d hada görüyoruz. Stad hıfzısaıh- zim müdafilerin bati bir har 

Vap\ır Geıl.bolu ve Çanakka- ları yetiştirecektir. Şimdi, fara- miş karar yoktur. mı1ş : . n e a 1 ıye a rosu - v e ır arın ve ır e h 
A k 

'd · · · K b" · · h ge mıştır kendim var .. Mesele büsbütün a sergisi içinde .. Yanında bir keti.. Sağiç yetiıti .. 
leye de '. ı !!.- rayarak merası"me 1· .._ za n ara a bır şehır tıyatrosu am ıyo vazıyetı er zaman K d · v· ·~ d h"li de ·· h E f ı· b" k f T ., ., a ro ı ... yet a ı ye me k K · · · yu_ zm_ e avuzu var. tra ta p aııe ır a a vurucu. . op 

ti
·rak etmek ı"stı"yenlen· alacak- vücude getirilecek olsa artist bu olduğu gibi en iyi bir safhada- la .1 .. f U h - arışır. ornıser ve muavını e- k y mur rı ı e nu us ve muru u · · · d tah · t b ı la se. ız hın k __ adar. tahmin olunan kötcden ireri girdi.Daha ba 

• d lunamıyacaktır. Her halde, dır. Vaziyet yeni bir tedbir al- k . . . - vın ıçın e arrıya a aş ar r. b ha "' tır. Vapurda asken ban o ve ıte- . 
1 

d d 
1 

.. 
1 

1 d • h .. k ukıyeye aıttır. Bu sırada evifi hanımının sık sık ır Ik kutlcsı . . Sarı-kırmızı- yalı yarım dakika bile olma 
hitliklerde dini merasim ifası i- kurs mahıyet n e e o sa böy e ırmaga acet gostermeme te- M'"lh k k ı kl lılar önde Nihat sahaya fırladı- Bizim rocuklar yenı"lmemek 

b
. bb"" · , · · d" u a at aymakam ı an halaya gittiği ve orada bir ta- "' 

çin hafızlar bulunacaktır. Harp ır teşe us tıyatro san atı ıçın ır.,,. k d d ı · · K d l lar.. Etraftan bir alkıştır kop- çin Qi-mdi daha fazla çah•ma k h 
1 

k B · k a rosu a ge mıştır. a ro ar kım kağıtları karıştırdığı naza- y Y 

sahasına girilince konfer~slar ço . ayır~- olaca Dtır .. . 1bendım "da Bitı•şı~ ı. ÇOCUh •• da bir tebeddül yoktur. rı dikkati celbeder. Evin hanımı tu ... Bizimkile~ tribünü ve kar 1 b~ladıla~. . Muhacimlerim 
verilecek hitabeler irat edılecek naatıme gore, aru e ayı e ff B" e l"k h 1 · · li' tarafı selamladılar .. Her 1 mutemadıyen hasım mu""dafa • b" · k b" k ır s ne ı maaş ava esı o- ayni zamanda Bodruma da ın-
mc\.- ı-~t okunacaktır Heyet cu-, ır tıyatro me te ı arma tansa, 1 b" ·ı ı· d 1 · ıı· maçta olan mutat merası"m yı oltü'"ııt edı"yorlar O kad mart~i aünü sabah~ İstanbul'a konservatuvar ve sa~ayii nefise Düa~ hır mı yon! ıra ha g~ mış r. mekte ve bir müddet kalmakta- Bayraklar alındı, verildi. Bi~ı . ar 

" d . . . be . n u memur arın azıran ma- dır. Vaziyetten şüphelenen po-
avdet etmiş bulunacaktır. aka emılenne tıyatro şu lerı Jzmlrde am•llgatı·· 1 d ·ı . . tarafın hip, bip hurrası·, diğer · d · . • aş arı e ven mıştır lis memurları bodrumu aradıkla 

İdare heyeti bundan başka ıh as edilerek talebe yetıştır- V"l' t h , ·ci b"' t . tarafın şaşa'sı .. İşte nihayet 

Çanakkalede ı·nşa edilecek olan mek daha muvafık olurdu birblrind~n ayrıldı d Hı ay~ uk~lusı ı arde.ku lçesı rı zaman bütün eşyayı orada sak b 1 H . . · . A • b" k . k e eyetı ve ı ece tas ı o wı- lanmış ve paket yapılmış bulur- maç aş ıyor. · akem ve yan 

Şüheda abıdelen meselesım de vrupa nın ır co .nemle et H ' 'd .. d .... C hakemleri birer Alman .. Bizim . . · d · -, k' ı b muştur. ususı ı aremu uru e !ar. Hanımın üstü kocasının mü 
konu"mustur. Canakkalede bın lenn e tıyatro san at ar arı u al B b""t . A k 'd takım: ~ - ı · · ·ıı · ,, Çocuklardan biri ıag" dır.. m ey u çeyı n ara an ge saadesile aranır. Elbisesi arasın 
ı milyon lira_ sarf_iy_le d_iğeri _500 suret_e Y . . e.tış_tın ır. .. . tı"rmı"ştı"r. 

t 
_ dan bazı mektuplarla komşunun 

hin lira sarfıyle ıkı abıde ınsa şıttıgımıze gore, tıyatro Bli 4 · ı d"' .. k"' . - k b" · Da ··ıb d · . ·· ö Ü tçe mı yon ort yuz u- genç oğlunun resmini çıkarır-
edilec ektır. me te ını, ru e ayı ıeJıs r ~ b" 1. d · E - 1 M h · B ·d d sur ın ıra ır. lar. 

Abideler için lazım gelen yen rtugru u sın · 1 are e e- • K d d t b dd'" l ' l' ld E · B · b · k .. ·· • ı b" · f cek ve "ritm" için de korıserva- a ro a e e u at ey u e vın eyı u vazıyet arşı-
h':yuk erka:ıı ıar ıye rıyase 1 tuv;rdan icap edenler alınacak- teşkilat tevhit edildiği vakit ola I sında karısının paralarını çalıp 
gosterecektır. . . caktır. bu gence verdiğ ini iddia eder ve 
. . Şel~i t!il~l~ri i:;1ar ceıı;ıyetı h~r tır. İlk tedrisat mual ımlerinin davacı olduğunu söyler. . Gene 
ı~~ - <>bıde .• c_ın g~zel san atlar bır V/Uiy~ff P; 1 barem cetvelleri de Heyeti vekile ise bir şeyden haberdar olmadı-
l~gınden. ıl<~ proJe Y~~ılması~ı ce tasdik olunmak ii.tredir. Bun ğında ısrar etmektedir. Polis 
rpıca etmıstır.HAkkakdcş~· ıl~ cemı- Kazançvergisi da muallimlerin müktesep hak- memurları tahkikatı tamik eder 

et namına a ı ması paşa J h f d'l · t" M · - · · • · · v ni St>ne vergi tah arı mu a aza e ı mış ır. a- ken dıger taraftan ıhtıyatı bır 
temas etmektedır. Falrat aradan ı e - kam maaşları ve mesken bedelle t db" 1 k ·· J k -· ·" h Jd k d il Al b l d e ır o ma uzre ıanımı om 
bı~ k~ç. ~y ge~tıgı a. ~ ~ a e- • a ına aş an ı ri de dahildir. şusuna misafir olarak bırakırlar. 
mı hala ıstemlen proıe en ver- Defterdarlık ikinci kısım mü G -.- -.;-b--d"l·l ·-k Garip olan bu fiilde kan ko-
memiştir . ayrı mu a t er on- .. . · kelleflerden kazanç vergısi tah • •• ) d ca arasında olmasına gore cezaı 

Cemiyet bu halden mütees- silatına başlamıştır. gresı dun top anama 1 müstelzim bir cürüm görülme-
sir olmuş ve bir müsabaka küşa İkinci kısım mükelleflerden Gayri mübadiller cemiyeti mektedir. Olsa olsa koca için 
dına karar vermiştir. de vergi temmuzda alınacaktır. senelik kongresinin "dün öğleden bir sebebi talaktır. 

Bu müsabakada 1 milyon li- MÜ HASEBE MÜDÜRÜ sonra saat 14 te Türk Ocağında Hüviyeti meçhul bir hırsız 
ralık abide projesinde birincili- İsten el çektirilen Muhase- • toplanması mukarrerdi .. .. . Fakat yaralandı 
ği kazanana 300, beş yüzbin lira - ·· Ah B ·ı d'" d b ki d - h ld be müdüru met . ı e ıger saat 13 e ka ar e. en ıgı a e Kasımpaşanın y enişehir sem 
lık abide projesinde birinciliği üç memur hakkında dün bir mu gelen azaru_n adedı (200) e vara tı"nde Alkazar tiyatrosuna sar-
kazanana da 200 lira verilecek - · · · hk"k b l N h k ld tir. Abide mevcut Fransız ve İn harrınmız şu ta ı atta u un- • m~ıştı. . ı ay~. o_ı:ıgre açı ı . hoş olarak gelen bir adam; hal-

h b muştur. Celal Nurı Bey ürsuye gelerek ka taarnız ve tecavüz ederken 
giliz abidelerinden da a üyük Meselede ihtilas yoktur.Müte- ı ekseriyet olmadığından kongre- memurlar tarafından dı.,an cıka 
ve daha yüksek olacaktır. Abide f "k d f I' \ b" ÇAn L/ dA-"d ki · k • b ~ · errı a an sarı azım ge en ır "'""•. ar "il u an sonra_ yı ac~r açma .. z

1 
adJ?amaga mec ur rılmı" ve kac_ma<>a te"ehbüs et-

nin inşasına gelecek sene nisan- ·k b f ld tah · t 1 ld - ~ " ~ mı tar para u ası a sısa zmırde memleket hastanesı o ugunu so~ e ı. . ti ğ i bir sırada atılan ihafe kur-
da başlanacaktır. kalmadığı için başka fasıldan dog" um kısmında rok garip bir O sı.rada. azadan hır zat: . . "Unlarından biri le yaralanmı"-

İnşaat icin Türkiyede her şe- f 1 t B f' ~ s eli k d ı ı d ~ ' . . . . sar o unmuş ur. u sar ı- ameliyat yapıl~ıştır. ~~rataşta - . ım Y~ a ar g~ me 1 ı- tır. Hüviyeti meçhul olan bu şa-
h~r. ve ~asab~nın be~ed .. ye.sı ıle yat usulsüz görü lmüştür. Mik- kunduracı Halıt efendının zev- !er. Ma~iem ki gelmemışler. ~e- hıs ha~taneye ''atırılmıştır. 
vılavet ıdareı husmuyelerınden 1 darı 240 ıı·ra kadardır. k ı ~ ı d ln .,.,, 1 M ' cesinden gayri tabii iki çocuk a- me a a ca ar o ı._, or ar. uza T k 
vari datları nispetinde para alma Polis Kalemimahsusu lınmıştır Cocuklann doğ us şe- kereye dev~m edelim teklifinde V raw;ay f ~~8:sı. d 
caktır . - kaldırıldı kli şudu;. - - bulundu. Celal Nuri B. nizam- -- ~tman nat~d~n ın~n ı d<ıre 

H d R
"f t B S "f B . d "P ·. h rfi harfına riayete ettıgı tramvay; ıme apı an av ar 1 a , en eyın zamanın a, o- Tam bır çocuk teşekkülatı .. . nambeye_ a ld • d b h t Fati lıe yeJ"rken Ali isminde bi r 

lis kalemi mahsusu" namı altın- Bacak arasında arkaya doğru ~ec unyet ~ h~gun anb aids~ - cocuk vere düsmüs. başından ve 
MahkuA mı"ye-t-kararı d bı"r kalem ı"hdas edi lmı"şti b"" ·· ·· · 1- b' b tı Kongrenm ıtam u ugu · · a · uyumuş x ışaret ı ır tor a. · b" .. b • d ayağından var:ılanmıştır. 

henüz kendisine Polis amir ve memurlarının mü- Torbanın içinde ayrıca . bir o- anlaşılınca ırısı agır ı :. .. . . . rx. d"l d" temadiyen bir merkezden naklü cuk daha, fakat cansız. Ell;ri - Bizim tramvay paralan ne Buyu~adada yangın 
teb 1~ e 1 me 1 tayı"ni ile uğraşan bu kalemin kafası b c kİa tk· . d • olacak? Evvelkı akşam saat dokuz 

2 h 
hkum ed"l ' a a rı var.. ısı e b ·· b uk B"" ""k d d y·· ··k 

sene apse ma ı en lağvı kararlaşmıştır. yekdiğerine bitisiktir. Biri can- Kongre on eş gun sonra top u~ ta. uyu a a a uru 
Haydar Rifat B. hakkındaki Polisin idari işlerile üçüncü lı e kızd · · !anacaktır. Alı de bır yangın çıkmış ve 15 
mahkeme kararı henüz kendisi- şube meşgul olacaktır. v ır. - - -• metro murabbaı kadar bir saba-
ne tebliğ edilmemiştir. - - · --- - Ameliyat operatör Feridun Bir Amerikalının çilekleri- daki fundalığı yakmıştır. Bu fun 

Bügün tebliği muhtemeldir. Merinos koyunları niçin Dr. Süleyman beylerle. Dr. Na- miz hakkında tetkikatı dalıklar, bahçıvan Nikoliye ait 
Haydar Rifat Beyin mahkumi- ölüyor?. . dire H. tarafından yapılmış ve Amerika ziraat nezareti mü- bir bahçenin kenarındadır Çam-
yet kararı bazı yanlış telakkile- İktısat vekaleti tarafından x işaretiyle gösterdiğimiz tor- dürlerinden M. Fairshild meyva lara bir şey olmamıştır. 
re uğramaktadır. Bunlar Anka- Macaristandan getirilen meri- ba kesilerek alınmıştır. Kız ço- !arımız ve bilhassa İstanbulun Dünkü sirkatler 
ra mahkemesinin verdiği kara ·- nos cinsi koyun ve koçlardan cuğu halen sağ ve neşelidir. Süt kokulu ve lezzetli çilekleri hak
nn hemen temyizce tasdik edile bir kısmı ölmüştür. Bunların ö- emmesinde ve iştihasında hiç kında tetkikat yapmak için hu-
:rek Haydar Rifat B. in hapisa- lümlerinin sebebi henüz layikile i bir kusur görülmemektedir. susi yatile İstanbula gelmiştir. 
neden çıkamıyacağı zannediyor- anlaşılamamıştır. İktısat veka- 1 Kalifomiya meyvacıları dün 
lar. Halbuki alakadar hukukçu- leti vilayetlere gönderdiği bir 1 Helva ihracatımız azalıyor yanın en mükemrnel meyvalarr
lar buna imkan olmadığını sö- tamimle ölen merinos koyun ve Son seneler zarfında memle- nm Kalifomiyada yetiştiğini id

'.ylemektedirler. Bunlara göre koçlarına otopsi yapılmasını bil ketimizde ölen bir san'at var: dia ettikleri halde on sene kadar 
temyiz müddeti olan bir hafta- dirmiştir. Helvacılık. ... evvel Diyarıbckirde dünyanın 

1- Bakırköyünde Kartal te
pede S 2 numaralı eve hırsız gir 
miş, 1 elbise, 1 saat, 1 şapka, 1 
battaniye, 1 çift ayakkabı çal
mıştır. 

2 - Ada vapurlarında, Pan
delaki efendiye ait bir şapka 
raftan çalınmıştır. 

Avni 
Mithat, Burhan 
Vedat, Nihat, Supni. 
Kemal, Rebii, Limberg, Er

cüment, Mehmet. 
Parayı bizimkiler kazandı

ğından topa onlar başlıyacak .. 
Kısa bir düdük. . Santradan 
sağaçığa uzun bir pas. . Sol mu 
avinin güzel bir kesişi. . Top 
şimdi bizimkilerde. . Soliçimiz 
hasım müdafileri arasından / 
sıyrılmağa çalışıyor. Fakat sağ tura 
bekleri çok güzel bir oyuncu. . Bot•n lllladgonu11de ı.,tı 
Yerinde ufak bir müdahalesi. . Onlar bile bu tazyiktan kurt"e~. 
Top gene onlarda. . Belli ki mak için topu bcıt altı kere f1 
ilk anlarda bizimkilerin sahaya tüste kornere vurmak mecbulY1 
yabancı olmalarından istifade yetinde kaldılar. Bir arahk.f 
etmek istiyorlar. Fakat bugün ne ~!~adı santrforda görtl 
müdafaamız çok güzel oynu- ruz. Lımbcg sol müdafi a,ı 
yor. Soldan sağdan merkezden yor. Mithat ta orta muavin.lP 
yaptıkları bütün akınlar neti- hadm ortaya geçişi müdııfı . 
cesiz kalıyor. Müdafamızın bu- daha müıtkül v~ziyetlere ~olı.II?" 
günkü çok güzel oyun sistemi- yor. Sağdan bir akıft'mi~ 
ni mühacimlerimiz de tatbik e- Leblebi sol hafı at'•ttı. Sol fh 
debilsc muhakkak ki ilk anlar - koşuyor. Güzel bir şandegu. 
da bir kaç sayı yapacağız .. Mü Top onların kalesi önünde. e 
temadiyen onların kaleleri ö- hadın sol köşeye güzel bir ~. 
nünde dolaşmamıza rağmen bir d~rbe_si. . Bizim ilk golünFfı 
türlü sayı yapamıyoruz. . Ni- Şımdı berabereyiz. Takım ı;a 
hadın Leblebiye güzel bir uzun gol daha yapmak için <;ok Fd 
pası. .. Top sağ açığımızdan la çalışıyor. Merkezin, sağı 
sağiçimize geçti. . Sıkı bir şüt. attığı şiltler hep kale direğ. 
Top iceri g irmek üzere. . Al- yalıyarak dışarı gidiyor. Hal1 
man kalecinin güzel bir uzanısı. bir defasında sağiçimizin yır 
Top seyrini değişt i rdi ve kor- rım. gibi bir şütü ~a~enin sol1ı 
nerde ... Sağdan güzel bir şan- şesınden dışarı gıttı. Almaıtı. 
del.. Top soliçimize doğru gi- takımlarını teşçia başladıVJ 
diyor ... Rebii hazırlanmış bek- O?.ların da gittkçe ağır b81() 
liyor .. Sağbek hafif bir kafa mudafaamız~ bunaltan akınia_ 
darbesile bütün vaziyetleri de- başladı. Sagdan seri bir i 
ğiştirdi .. Hasımlarımızın sağ- leri: Sol hafımız ve beki§ 
dan inkişaf eden hücumları. . gende kaldı. Burhan sağı 
Ekseriya sağ taraflarile hücum koşuyor. Fakat sağaçığm ~ 
etmek istiyorlar. . Gene sağ- dırım gibi bir inişi. 6-7- J! 
dan bir hücumları. . Sağaçıkla- reden sıkı bir şüt.. . ve er~ 
n ortaladı .. Top on sekizin . Gene mağlup vaziyetteyiz. 5~ 
içinde. . Müdafaamızın üç dört hat gene merkez muavine (l 
hasım oyuncu arasından topu ti. Bizim çocuklar hiç olm 
kurtarışı.. Halk alkışlıyor . . berabere golünü yapmak ie 

Şimdi bizim akınımız. . Fa- yorlar. . . Karşı takıma oyıu 
kat hep kaleye kadar sokulan başlangıcındanberi hakim er 
muhacimlerimiz bir türlü sayı yan Galatasaray ne yan 
yapamıyorlar. Oyun ekseriyet- bir sui tali neticesi mağluJ>!; 
le hakimiyetimiz altında ecre- cak. Gene onların bu sef 
yan ediyor. dan bir akınları. Top soll 

nın geçmesi lazım gelir. Bir kaç Otopsi raporları geldikten , en büyük karpuzlarının yetişti-
k"k '"dd · 1 d 

0 
.• 1_ Umumı harpten evvel yalnız · h be ı l d h 1 b" gün de buna tet ı mu etı in- sonra bu koyun arın ne en İ . d h rl 2 000 000 kil ğinı a r a mış ar ve er a ır 

Bizim açıklar çok güzel oy- rinde. Hafif plase bir $İ,İt .• \i 
nuyor. Kemalin küçücük boyu çiincü gol. . Oyunun netic 
ile karşısındaki iri Almanı at- çok az var. Bütün gayn 

~rda İstanbul çi- !atışı çok güzel. . Mehmet bu- bütün didinmeler beyhude.~ 
~forniya çileklerin Tekaüt knnunu henüz gün güzel oynuyor .. Almanlar Kale önünde müsmir olam. 

3 - Akbıyıkta köprülli zade 
Fuat Beyin evine gece hırsız gir 
miş, bazı eşya çalıp savuşmuş~zımam edince laakal 15 gün geç dükleri anlaşılacaktır. hz~ır en k ad'l~ed. •Di: .

1
, 0 heyet ,. -ek oradan tohum 

,mesi icap eder. Halbuki Haydar e va sev e ı ır ı. ger vı ayet geti 
ı . • Talebe kamplan lerin ihracatı da bundan az de- So 
Rifat B. önümüzdekı cumartesı 
günü tahliye edilecektir. Liselerde imtihanlar biter ğil fazla idi. Halbuki bugün he! leklc;i~ 

bitmez, her mektebin talebesi va ihracatımız hic denilecek de- .a~ '1-,..'1> kulu ve lezzetli ol- teblih. edilmedi takımlarını değiştirdiler. Sant- üç ortamızın hasım müda 

tur. 

Adliye meslek mektebi muhtelif semtlerde kamplara çı recede azalmıştır. ~ · '? !erinden bu hu- I'> reforları solaçığa geçti. Mer- yalnız uğraştıran akınla 
eyvacılığı hak- ü_~ aylıkların tedil:'esi ~çin kezlerile bizi tazyika çalışıyor- kemin düdüğü. . Maç bi müdürü karak on beş gün kalacaklardır. Bunun sebebi şudur: Şeker 

Pençereden soba borularını Kabatas lisesi bu sene Pen- memleketimize 16 kuruşa geldi 
düzeltirken Adliye eslek mekte- dikte, İsta~bul Erkek lisesi de ği halde muhtelif resimlerden 
bi müdürü Ali Beyin düşerek Boğaziçindeki Sütlice mevkiin- dolayı pahalı satılıyor. Şeker pa 

cruh olduğu yazılmıştı.Ali B de Kampa çıkacaklardır. Diğer halanınca tabii olarak helva fiat 

k. • • apmak üı:ere M. tekaut kanwıunun Zat ışlerıne lar. Fakat Nihadın öyle seri , Ertesi günkü gazeteler 
Faı. bula gönderilmiş tebliğ edilmesi lizımgelmekte- ve sert girişleri var ki hasım- takımının bilhassa miida 
tir. ' dir. Dün akşama kadar, Zat it- lannıız yıldınmlanmış gibi to- nın çok güzel oynadığı 

ırlıklar başlamış leri da yükseliyor ve bu yüzden 

A~ ';neyva mütehassı- !erine tebliğat yapılmadığın- pu bırakıveriyorlar. Haftaym mağlubiyetin hakkedi 
sı İstanbU• ı bir çok çilek qı- dan tevziata ne zaman başlana- sıfır sıfıra bizim hakimiyetimiz bir mağli\biyet olduğund 

~·"-~~..._~~.....:J;ı;r-!:...:'1!!!!11'~'!~t~ı~r~--..:...~~~--~~c:a~t:ı ~ına:::J~u:m:.:d:e:i~i:ld:i:~~~~~~i:le~b:i~t~·: __ ~~~~~~~..._~~s:e:d:iv:o:r~la:r~.~--~~~~ 
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ıl}illiyct 
snn Umdesi "Milliyet'' tir. 

5 HAZİRAN 1930 
•AREHANE - Ankara eacldeti-
100 Telııraf aclnoi: Milliyet, ı .. ... 

Ahmet ~ 
lhaan t Matbuat hatıralarım 

Hakltı oe Ihıan P1111Jl11r • Adil ve lhıan ltablnelll -
1erı/lk Flkretln aıenlıiJp oluşu • 1rablua Garp 

muharebeal - Balkan harbinin zuhuru 

müsamahalar temin ederdi. Ve altı 
devletin siyaset dolabı böyle döner
di. İşte bu nevi dolaplardan bir 
taneoi de İtalyanın Trabluıgarbi al
maaıne. müsaade vermiş ve diğer 
bq devlet !ıqka tür!U tavizleri giz
lice temin etmi§lerdi. İtalya 1911 
Tetrinlevvelinde birdenbire bize ül
timatom verip harp ilin etmişti. Ve 

. ıkaı --
- ........ 1.1 

Saiı'<::1t 
... • &At ................ 
~M~ 

Felekten şerbet 

Asr Telefon aumaralanı Meırutiyetin ilk sen.elerinde orta-ı nihte toplanan Tllrk ınilllyetçilerinln 
lığı yoran S~it Paşa ve Kimil Paııa hep•ine babalık ederdi. Ve ben de 
gürültülerinden sonra gelen Hüseyin MUnihte kaldığım iki buçuk sene
Hilmi Paııa kabinesi de çok yaşıya- de Rifat Pş. yi çok yakından tanı
mamış ve nihayet Hakkı Paşa "adfü mak fırsatını bulmuştum. Ve bu zatı 
ihsan,, programile sadarete getiril- yürekten sevmiıtim. 

~!ğe~it~~!~~v~in :::,~~:'.k _suret- O kad,ın mı( .. Polis ·hafiyesidir! 
Trablusgarp harbi Türk münev- €emil Bey Seniha hanımı seviyor- Cemil çoktan biliyordu. Senihe.nın bu 

Muhterem dostumuz Felek, 
diğer gazete mes'ul müdürleri 
arasında Bursada muhakeme e
diliyordu. Dün akşam, matbaa
da kan ter içinde yazı yazarken 
bir bardak şerbet sundular: 

14 lıtanlıul 3911, 3912, 3813 verlerinin en parlak ve havsalaya du. Seviştikleri muhakkaktı, görünü- yazı geçireceğ yer tabii henüz belli 
sığmryacak kadar fevkalade kahra- yor, anlaııhyordu: Seniharun Cemile değildi. Bakalım polis onu hangi c ~
manhklarlle doludur. Paris:: Ata- bakışlarından sevdası belli oluyordu. nibe gönderecekti? Kimi gözlemesi 
ıemiliter olan şimdiki Paris Büyük İşte Zehra Hanım, bu iki gencin lazımsa, o adamın gideceği yere gi
Elçimiz Fethi Bey gizli bir yoldan ·aşkını çekemiyordu. Yok, pardon, decekti. 

IDA ·~~ RI 
o. ıOltBONE vCRETLE - Bu ne? 
nbul Tlirkiye için Hariç için 

ılılr 400 kurut 800 kutıJt 
mişti. Mektebi mülkiyenin yetiştirdi- İttihatçilar, meşrutiyetin baş
ği Hakkı Paşa uzun seneler hukuk Jangıcında Hakkı Paşayl Maarif ne
mektebinde ders vermiş, Babıall hu- zaretine ve sonra Dahlliye nezareti
kuk müşavirlğinde bulunarak had- ne getirerek onun ününden istifade 
ciye işlerinde pişmiş ve düzgün mes- etmişlerdi. Rifat Paşayi dahi mer
leğile, doğruluğu ile çok iyi ad ka- hum refikinin yerine İstanbul meb'
zanmış pek kıymetli bir Türk şahsi- usu çıkartarak ayni siyaseti yapmış
yeti idi.Hiriciye ne•aretine gene mek lardı. 

hemen Trabluogarp çöllerine geçi- Zehra Hanımın çekemediği yalnız Ce Ogünden itibaren Senihayı taras
vermişti. Enver Paşa ve onun gibi mil'Je Seniha'mn aşkı değildi; hayır, suda ba~ladı. Gizlice peıine dUştll. 
daha çok genç kahraman fedakarlar Zehra hanım hiç bir kadınla erkejlin Kadının vilayete, polise ecnebi me
muharebe meydanına atılıp amansız sevişmesine tahamtnül edemez, hiç kamlardan bir ikisine girip çıktığını 
bir çete muharebesine başlamışlardı. kimsenin a~kını çekemezdi. gördü. Bütün bu yerlere, babasının 

- İçince anlarsın ..• turuny 

ı... 750 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. .. 

Al 

J 
elen evrak geri verilmez İtalya o tarihte Rodos ile 12 adayı Zehra hanımı, müddeti ömründe evine gire( gibi . giriyordu. Bu şüphe 

şerbeti.. .. 
- Tuhaf şey •.. dedim, ben 

turunç şerbeti ısmarlamamış
tım !. 

aylıleti geçen nuahalar 10 kuruştur. 
) uızete ve matbaaya alt i~Jer için 

"nildllrlyete müracaat edilir. 
ızetemiıı ilanların mes'uliyetinl 

tehi mülkiyenin yetiştirdiği merhum 
Rifat Paşayı Sadrazam Hakkı Paşa 
getirmişti. Rifat Paşa dahi mektep
ten çıktığı 1884 senesindenberi harici 
ye hizmetlerinde bulur;ıarak Abdülha
mit vaktinde evvela Atina elçiliğine, 
sonra Londra büyük elçiliğine geç
miş idi; ve bu bir mühim vak'a olmuş 

Bu iki zatın içinde bulunduğu ye
ni kabine İstanbulda çalkanan fena 
dedikoduları muvakkat bir müddet 
için durdurmuştu. Onlar geJmed ,fı 
evvel muhalif muharrirleri gizlice 
öldürtmek, doğru söyliyenlerin ses
lerini kıstırmak gibi fena yollara sa
pan İttihat komitesinin Sekter azala
rı Hakkı ve Rifat Pasaların tanınmış 
§ahsiyetleri arkasında yaptıkları ha
taları unutturmak istiyorlardı. Ve 
nedamet yoluna girmişlerdi. Onlar 
koca Tevfik Fikreti bile fena balde 
darıltmışlardı . Abdülhamit vaktin
de istibdadın amansız düşmanı ve 
bütün gençliğin emin kiblesi olan bu 
büyük şair, Galatasaray mektebin
de müdilrlük ve hocalık vazifeleri
ni kabul ederek orada çok kıymet
li bir nesil yetiştirmeğe çalışır
ken Fikret merhumun hiç iğrilmek 
bilmiyen huyuna İttihat reisleri da
yanamamışlar ve onu kaçırmışlardı. 

Daha biraz sonra Tevfik Fikret bü
tün bütün İttihat aleyhtarı olmuştu. 
Ve meşhur "Hanı yağma,. man
zumesini söylemişti. Bu manzume, 
Abdülhamit vaktinde merhum Kema
lin vatan şiirleri gibi el yazısile yazd
mış olarak meşrutiyette elden ele 
geziyordu. Ve "Kanun diye. kanun 
diye kanun tepelendi,. mısramı bütün 
gençlik ezbere biliyordu. 

işgal etmişti. kimse sevmemişti. Zehra Hanım çir- li kadınla münaoebetini kestiğine iyi 
İstanbul matbuatı haklı, heyecana kindi; amma çok çirkindi. etmişti. Zehra Hanımı düşünerek: 

uğramıştı. Bu gibi vak'alarda dai· Çok çirkin olan Zehra B..•nım, bu "Allah razı olsun!,. diyordu. 
ma görülen ve siyaset noktai naza- çirkinliğinin acısını, hayatta sevilme~ Bir sabah,- Adada otelin tarastnda 
rından kıymetsiz olan hareketler o~ menin hüsranını başkalarından çıkar-ı otururken, karşısına Seniha çıkıver· 
Iuyordu. ı 908 de Avusturyanın Bos- rnak için fırsat gözler ve fırsatım bul di. Şaşaladı, kalktı: 

Kulağıma gizlice fısıldadı
lar: 

- Şerbet, Felekten ..• 
Ya? .... 

- Neye şaştın ... Her zaman 
Felekten rivayet olmaz ya ... Ba
zan da böyle Felekten şerbet 
gelir .. 

kabul etmez. 
na ve Hersek'i resmen ilhak etmesi du mu sevişenlerin aralarını açardı. - Buyurunuz, dedi, sizi iıangi rüz 

~u~~UGÜNKÜ HAVA 
.,.un harıreı en çok i2 111 az tu. Çünkü Rifat Paşa ile Türkiye, 

~- G• durre lıll. Bugün rüzg4r Londraya lSk defa olarak bir halis 

üzerine Avusturya mamulatından Bir gece, bir ahbap ziyafetinde Zeh gar attı? 
fesler nasıl atılıp başlara kadife kü- ra Hanımla Cemil Bey, sofrada yan- - Rüzgar atmadı, Adada olduğu
lahlar geçmişidise, Trablusgarp har- yana tesadüf ettiler. Masanın öbür nuzu biliyordum; bildiğim için gel
bi üstüne İtalyanlarla hiç münase- ucunda oturan Senihanın gözleri Ce dim. 

- Ne münasebet ... 
r 

Türk elçi yollıyabilınişti. Rifat Paşa-
j=__,,:lZ::;:;;;h;;ıv;;ı::;:;aç::;ı;;k;;o;;l;;ac;;a;:kiı;tı;;r.~iiiii;;;',ıı I ya kadar Londra büyük elçiliğine ka

tolik Rüstem Paşalar, Kara Todori 
ve Mosoros Paşalar gönderildiği için 
İngiliz hükumeti kendi nezdine dai
ma Türk olmıyan elçi istemeği adeta 
bir protokol şekline sokmuştu, Abdül 
hamidin Rifat Paşayı Londra büyük 
elçiliğine kabul ettirebilmiş olması 
o zaman içıı çok mühim bir siyasi ha 
dise idi. 

eı~ 

j'(:;;,Y anlış 
i•-zamettin Nazifle çalışma 
1 

·rimiz ve çalışma katlan
" n eraber dll§üyor. Arasıra 
eı imizin daha intişar etme
. ,-azılarnnızı okuruz .. Ekse

bette b-.,lunmamak yeminleri edili- milden ayrılmıyordu. O gece bütün - Çok Hltüfkô.rsınız .... 
yordu; hiç kimse makarna yemiye- güzelliği de üstündeydi. Zehra Ha- Seniha alaylı bir budak kıvrımı ile 
cekti. !. (Tanin) gazetesi makarna nım bir aralık içini çekti: sordu: 
boykotunun ve yeminin başında idi. - Güzel kadın, dedi, güzel kadın - Kuzum, .benden neye kaçtığım-

Halbuki bunlar hiç pratik ne- amma acıyorum... zı söyler misiniz? 
tice veremiyor. Bir avuç kahra- Cemil gii.lümsiyerek sordu: - Sizden mi? Kaçmadım ki ... 
man fedakarın Trablusgarp çöllerin- - Neden efendim? - Kaçtınız; hem de benden kor-
de yaptıkları harikalar dahi faide Cemile doğru eğildi: lruyormuş gibi kaçtınız ... 
etmiyordu. Çünkü Trablusgarpla - Bilmiyor musunuz?.· Senihanm sinirli olduğu belli idi. 
aramızda aşamıyacağımız denizler - Neyi? Konuşurken dudakları ıslanıyor, diş 
vardı. Orası asırlardanberi bizim - Senihanın polio hafiyesi oldu- etleri beyazlanıyor, gözleri doluyor-
müstemleke vilayetimizdi amma Os- ğunu ?... du. Cemil müteessir oldu: 
manlı imperatorluğu oraya munta- Beline iğne batırılmı§ gibi irkildi - Suallerime cevap verirseniz söy 
zam bir deniz yolculuğu bile kura- ve birden kendini toplayıp protesto Jerim, dedi. 
mamıştı. Trablusgarba gönderilen etti: - Sorun . 

- Canım, bugün Bursa mah-
kemesi beraet kararı verdi ya. 

Feleğin arkadaşlara bu ilk ve 
son ikramı karşısında birisi mı
rıldandı: 

"Felek ehli dili dilşat eder 
amma neden sonra!" 

Kullak misafiri 

lnklıplllır ınsabaknı 

Onun gösterdiği yol 

r a., ,ıliıt ve düşünüıı tarzlanmrz 
ıra ine uyar. Diln bundan bah 
~ cen kendisine sordum: 

İşte "Adil ve İhsan., programile 
&•len Merhum Hakkı Paııa kabinesi
de Rifat Paşa gibi çok sevilmiş bir 
zatın bulunması memleketin milnev 
verleri nazarında çok iyi bir tesir 
yapmıştı. 

valiler ve kumandanlar İtalyan va- - Böyle şakalar hatırınıza nerden _ Mayısın onuncu günü polis mü-
purlarile gider gelirlerdi. İtalya çok- gelir hanımefendi? düriyetinde ne işiniz vardı? 

Mektepliler müsabakası 57 
nci hafta birinciliğınr Galatasa
ray lisesinden 1144 İslam Refik 
Bey kazanmıştır. Yazısı şudur: 

'~ i Yahu benim deliliğimden 
.. ~· k:len yoktur amma ekseri 
o 1 rde senlen blrleşiyorum. 
· !J u1ıvet 1 Her halde benim mil 
• ı.ı :de yanlışlık olmalı! dedi. 

1111 arlor ki hiç bir deli deliliği
< •tuı etmez miş. 
•. u 

z : ı;n G. B. biraderimize 
~' ithaf 

r 1ı ~do çıkan "Nemzetl 
J 

1
isminde bir gazete var, 

t " 1 haziran nüshasında Ga
J, :aıyin "Beuten" de yaptığı 
ı 1 neticesi "Beute 4 - Türk 
Jı. liti 2" şeklinde yazıl!, di
•ll' yfasında da Vlyanaya o
~~I ak maçlardan bahseder
·ı"i umartesi, Viner sport 

r j' ,t "İstanbul muhteliti" Pa 
l ı ~ akova ile "latanbul mub
I 'j vazıh. Sadun G. B. bıra-. 

1 
I : vesika neşrine meraklı

! onun için bu gazetenin 
tını buraya naklettim. 

ı. yok ki bu gazete de Al
i futbı;l Federasyonu gibi 

~· Jr, lakin bu mütevali zü
,ı anı dikkat değil mi? Ga
:ıı tym turnesini tertip e

l ıusturya klilbü etrafa ne 
İ lnalO.mat venniş değil 
1 neşriyat ile şimdi bir de 
ı ')ırubtelltl meselesi çıkı
:ıki Fenerbahçe meselesi 

y 'ı!llmiş gibi. Nasihat sa
m : a şu Avusturya klübüne 

ı nasihat verseniz fena 

nl Beraetimiz! 
1 
den söylenmiş bir söz 

d ime ait olduğunu bil
le , kat bizim gazetelerin 

Hakkı ve Rlfat Paşa merhumlar 
benim mektep hayatımda ağabey
lerimdiler. Mektebi Mülkiyeye gir
diğim 1882 senesinde Hakkı ve Rı
fat Beyler mektebin son sınıfında 
idi. Kendilerile bir sene mektep da
mı altında bulunmuştum. Ve bu 
iki çok münevver zatlarla sonraları 
saf dostluklar kurmuştum. Hakla 
P&§a tam manaslle bir alimdi, siya
set tarihi üstadı idi, doğru ve temiz 
dUıilnceli ve çok iyi yürekli idi. 
Kin ve garazı hlg yüreğinde yaşat
mamı§ bir zat idi. Mevkii yükseldik 
çe onun yürej!indekl ve ruhunda
ki iyi duygular yükseliyordu ve 
"Adil ve İhsan,, programını çok sa
mimi surette tatbik için gelmişti. 
Rifat Pa§a son derece nazik, iyi 
ahlaklı, geniş düşünceli ve siyasi 
görüşleri son derece isabetli bir ve
zir idi. Mütarekeden sonra evvela 
Berlinde, sonra Münihte iki seneden 
ziyade vatanımızdan uzak yaşadığı
mız zaman Rife.t Pş . merhum, Mü-

Mes'ul Müdürlerinin halini pek 
iyi ifade eder. 

"Tuz çaldılar Bandırmadan"' 

uParmatımı Bandırmadan" 

"Şimdi benim halim yaman' 

"Müstantiii kandırmadan" 

Mes'ul Müdürler de böyledir. 
Yazılan şeyleri şıfa niyetine e
zelden kabul etmişlerdir, lakin 
kendi yazılanndan başkasından 
haberdar değildirler, hatta ba
zen dalgınlığa gelirse ondan da 
haberleri olmaz ... Halbuki gaze
tede bir naınillayim şey çıktımı 
yapışırlar Mes'ul Müdüriin ya
kasına .. Bereket versin ki mah
kemelerimiz adildir de mesele 
ekseri yürek oynaması ve beraet 
karan alanların arkadaşlarına 
salma şerbet ısmarlamasile ka
panıyor. Şimdi duacınız da bu 
geçitten geçtin ve şerbetlendim. 

FELEK 

Tevfik Fikret merhumun Bebek 
tepesindeki "Aşiyan,, ı onu sevenle
rin ve onun doğru özüne tapanların 
daimi ziyaretgllhı olmuştu. Ve buna 
en çok Doktor Nl(ıım kızıyordu ve 
elinden ııeloe Tevfik Fikreti bir kaşık 
suda boğacaktı. 

İşte Hakkı Paşanın "Adil ve İh
san,. programlı kabinesi bu heye
canlı vakitte teşekkül eylediği için 
Meb'usan Mecllşinde ve hariçte, de
diğim gibi, çok iyi bir tesir yap
mıştı. Hakkı Paşanın kabinesinde 
kıymetli ve değerli daha başka zatlar 
dahi vardı. 

Hakkı Paşa kabinesinin memleke
te getirdiği muvakkat sükunet se
nelerinde evvelki mekalemde yazdı
ğım üzere Avrupa tetkik seyahatleri 
yapılıyordu. Türkler kalabalık küt
lelerle, Avusturyayi, İtalyayi, Fran
sa ve Almanyayi sıra ile geziyorlar
dı. 1911 deki Almanya seyahatini 
Servetifünun namına ben tertip ettir
miş olduğumu yazmıştım. Bu se
yahat çok iyi hatıralar bırakmıştı. 
Hayif ki seyahatten dönüşümüz!e 
beraber emperyalist Avrupa devlet
lerinin Şarkta tutuşturmak istedikle
ri siyasi yangının ilk gürültüsü 
Trablusgarp muhe.rebesile birden 

tan Trablusgarbl maddt surette ken- - Şaka söylemiyorum ki... Sizin, - Durun bakayım ... Ha, pasaport 
dine maletmişti. Trablusta postane polisin,. emniyeti umumiyenin kadın çıkarıyordum. 
açmış, bankalar kurmuş, muntazam memurlar, ·hafiyeler istihdam ettiğin _ Neden? 
vapur hatları işletir olmuştu. Ve den haberiniz yok mu? Seniha bun- - Sizden kaçmak için. 
bu hal elli senedir devam edip gidi- lardan biridir... _Ya ... 
yordu. Cemilin gırtlağı düğümlendi: _ Evet. Pasaportun büttlln mua-

- Nerden biliyorsunuz? melesin! bitirdim, vize ettirdim ... Am 
Trablus"arp muharebesinin acı İ b · l 

b - şte unu sôy emem; amma e- ma gidemedim ... Siz nerden biliyor-
neticesine katlanıp derhal işi kapat- · . 
mak lizimgelirdi. Fakat muhit ve fi- mınım. sunuz ... Hafiye misiniz siz? .. 

- Müoaade ediniz de buna ben _ Hafiye olan ben değilim ... Am-
kirler buna müsait değildi. Hele · im 

emın o ıyayım. ma siz de değiloiniz . 
İttihatçıların merkezindeki ifratçılar - Olmayın. Esasen insan dünya- - Bu da ne demek? 
buna hiç yana§3llliyorlardı. Bunu da d h' b' · l ı d 
itiraf etmeli ki bazı fikirler kolay a ıç ır şeye emın o mama ı rr. Birdenbire müfekkiresi aydınlan-

Yalnız müteyakkız davranıp, etrafını dı: 
düşünülür ve söylenir fakat yapma- ve etrafındakileri müşahede altına al _ Şimdi anladım!.. Benim hakkım 
sı çok zordur. Netice şu oldu: Yu-

mak kafidir. da bir şeyler söylemiş olacaklar. Ne-
nanistan bütün #denizi kendine B d Ü d -- · d' h un an sonra söz egıştır ı, ava Jer söylediler, bakayım? müsait buldu, adalarda ve sahiller-

dan sudan bahsetti. Anlattı. Önüne bakarak her şeyi 
imizde istediği itleri ve propagan- y k c ·ı· b' k eme ten sonra emı ın ır öşc- söyledi. 
daları yaptı. Balkan devletleri Rus- b üld - S ih ye üz' ügünü gören en a yanına - İnandınız mı? 
ya çarlığının kanadı altına sığınıp ld" ge ı: - HaVTr, inanmadım. Balkan ittifakını imzaladılar. Biz ' -- Bu gece neniz var? Düşünceli Seniha omuzlarını germiı, göğ'8il-
bunlardan haber alamıyorduk. Sade d 
münferit kahramanlarımızın uzak ve uruyorsunuz? nü kabartmıştı: 

Bir şeyi olmadığını söyledi ve her _ İnandınız, bunun için benden 
kurak çöllerde yapabildikleri akın zamanki gibi, neş'eli neş'eli Seniha uzaklaştınız. Kim söyledi bunları? hikayelerile teselli buluyorduk. Ve .1 birdenbire acıklı Balkan harbinin ı e konuşmak istedi. Fakat yapama- - Zehr.a Hanım. 

dı. Başında sersemlik vardı, kalbin- - Teessüf ederjm ... O kadının ya-
karşısında kaldık. •Balkan harbi pat 
lamadan İstanbulda Sait Paşa bir deki çarpıntı, buhranlı bir çarpıntı !anları için se ... sev ... 
daha Sadarete gelmiş, Meclisi da- idi. - Sevdiğim kadındıan, bugün ha
ğrtabilmek için türlü türlü işler çıkar Cemille Senihanın arasına soğuk- ta sevdiğim kadından kaçtım. Fakat 
mıştı. Ve nihayet "Büyük kabine,, luk girdi. Kadın, Cemilin kendisi ile o kadın beni artık sevmiyeceJt:. 
denilen (Gazi Muhtar Pş.) kabinesi eskisi gibi meşgul olmayışına aldmş ... Yürümüşler, çamlıkların rnsız 
iktidar mevkiine gelip İttihatçılar etmedi. Başkaları ile gülüp söyleme- bir yoluna gelmiş\erdi. Seniha, göğ
bir müddet ortadan ,çekilmişlerdi. ğe başladı. Buna gene Cemil sebep sündeki gÜlü aldı, yapraklarının birin 
Artık Balkanları kan götürüyordu. olmuştu. Çok nazın §şık usandırdığı- deki partltılı izi gösterdi: 

AHMET IHSAN 

bire patlamıştı. Ve zavallı Hakla Niıan yüzüğü 
Paşa kabinesi istifasını vermeğe mec-

nı unutup Se!tlhaya fazla naz etmiş- - Bakın. dedi, bu gülde bir sü
ti; daha doğrusu Seniha Cemilin so- müklü böcek dolaşmış, gü!U lekele
ğukluğunu naz telakki etmiş, nihayet miş, Böcek yok, amma izi duruyor. 
usanmıştı. Fakat biribirlerinden ta- İşte siz. de- beni lekelediniz. 
mamamile ayrılmıyorlardı. Kalpleri Cemil gülü aldı: 

bur kalmıgtı. Galatasaday'da "Neriman 
Um.~t harpte~ evve! Avrupanm 928" yazılı bir nışan yüzüğü bu-

altr buyük devleti (İngıltere, Fran- lunmuştur. Sahibi gazetemiz 
sa, Rusya, İtalya, Avusturya, Al- . l · "d" r·-·· .. 
manya) Sark siyasetine müıterek su- yazı ış ~':1 .~~ ur ~g.une mura
rette hakim idiler. Onlar Osmanlı caatla yuzugu alabılır. 
devletinin her işine karışırlardı, he
men her istediklerini yaptırrlardı. 
Ve altısının verdiği müşterek karar
larla Osmanlı imperatorluğunun ba
şına türlü türlü çoraplar örerlerdi. 
Birisi Şarka bir entrika yapmak mii
saadesini diğerlerinden almak için 
arkadaşı beş devlete başka yerlerde 

IST - 5 inci icra d•lresinden: 
Mahcur. ve furuhtu makarrer 

F'iyıt marka'ı bir otomobil f8-6 930 
tarihine milsadif çarşamba günıl uat 
12/13 de Taksim meydanında bll
müıayede satılacakııt. 

biribirine karşı idi. Amma Cemil po- - Bu lekeyi dudaklarımla silersem 
lise, emniyeti umumiyeye gizil hiz- beni affeder misiniz? 
met eden, hüviyeti maskeli bir ka- Cevabı beklemeden gülün yapraiı-
dını nasıl sevebilirdi? nı ağzına attı, çiğnedi... 

Bir gün, arkadaşlarından birine Seniha sessiz bekliyordu: 
~itmekten bahsettiğini duyan Seniha - İşte. dedi, ıtUI lekesiz kaldı. Be 
dayanamayıp sordu: ni affetiniz mi? 

- Nereye gidiyorsunuz Cemil Çocuk gibi gözleri yaşarmıştı. Ba-
Bey? kışlarını Senihad~n ayırmıyordu. 

- Yazı Adada geçireceğim efen- Genç kadın gözlerini yarı yumdu: 
dim. Siz bu ıı:az bir yere [itıniyecek - Gülü s.ize hediye ettim, dedi. 
misiniz? Sonra, tatlı bir gülüşle ilave etti: 

- İşi bilir. henüz belli değil. - Amma beni ö_pmeden evvel du-
Bu bilecek olan işin ne olduğunu daklarmın siliniz .. SELAMI iZZET 

Efendim, 
Ş 7 inci haftanın en mühim 

haberi hiç şüphesiz aziz Reisi
mizin şehrimizi teşrifleridir. 

Bir senelik bir tahassüriin 
çarşamba günü dudakların sa
adet tebessümleri ve gözlerde in 
cilenen sevinç yaşları ne canlı 
bir şekilde ifade etti. 

Onun, bu bir az de beklenil
miyen gelişi biz İstanbulluların 
kalbine ne ani heyecan zevkleri 
ve ne ulvi hassasiyet dakikalan 
yaşattı ve yaşatıyor. Gönlümüz, 
Gözümüz saadet yaşlan ile süs
lendi. 

"Büyük halaskar bizzat ken
di mesaisi ile bir Türk Tarihi 
kitabı hakkında tetkikatta bulu 
nuıyormuş. Ne mutla tarihcileri
mize ki, kendilerini böyle bir 
dehanm fevkalbeşer ve kaşif ca
zibesi tenvir ediyor. 

İstanbulumuzun geçen se
nelere kadar unutulmuş kal
mış bir köşesini, Yalovayı; mem 
leket iktısadiyatmın maddi ci
hetleri üzerinde ne mühim te
sirler icra edeceğini düşünmüş, 
bizzatmeşgul olarak oranın bir 
mamure haline gelmesine sebep 
olmuş ve seyyahların gidebilme 
lerini temin etmiş tir. 

Fransa, her sene, seyyahlar 
yüzünden Bütçesinde dokuz mi
lyar frank kar gösteriyor. Deni
lebilir ki, İsviçre bugünkü refah 
ve saadete otelleri sayesinde kıf 
vuşmuştur. Aziz ve necip ruhlu 
Gazimiz memleketinin de onlar 
dan aşağı kalamıyacağını söyle
miş ve bize saadet yolunu işaret' 
ederek ilk adımı bizzat atmıştır, 

Biz gençliğe düşen borç onun 
gösterdiği yoldan yürümektir. 

~illiyet,, in edebi romanı: 121 di. Patron ayağa kalkmış dolaJBunları koymazsak bendin mu-ı lik deşik oluyor. Uzağa gitme- yorum ki her şeyi bir iş adamı eden- de hükfimetin fen memur· 
şıyordu: kavemet kabiliyeti yüzde elli ğe ne hacet, şu Şişli - Büyük- gözü ile görüyorsunuz. Belkide landır. Onlar anlamazlar, ses 

r o 
ley 
ını• 

mı 

lfavaş fakat sert söylü
t 

LJıirhan Caldl 

- Sana kırk bin liradan faz- düşer. l dere yoluna bak, ben kendimi . haklısınız, fakat ben evvela bir çıkarmazlarsa sana ne mes'u-
la vermiyeceğim, diyordu. Deh- - Demir putreller için ne bildim bileli bu yol her sene ya fen adamı sıfatile, yaptığım i- liyet gelecek! Mukavelename-
şetli paraya ihtiyacım var. Bi- kadar vermek lazım. pılır, tamir olur. Yinede bozuk- işin mes'uliyetini yüklenmiş bir de demir potrellerin yeri ve de-
liyorsun vaziyetim az para - Otuz bin lira. tur. Geçen gün bir otomobil ya- insan sıfatile büsbütün başka recesi gösterilmemiştir. Bir 
ile idare edilir gibi değil. .. Ha - Çok. rışı yaptık, bazı yerler o kadar düşünüyorum. kaç yere demir koyarsın, üst ta 
leye bir kolye vadettim. Gittik - Mecburi. boz~ktu:· ki az kalsın devrile- Her ihtimali nazarı diıkkate rafını ağaçtan yaparsın Orala-

- Teşrinisani nihayetinde gördük o da beğendi. Ona otuz - Putrel koymazsak? cek:ık ..... Ama ne oluyor, müte- almak lazım. Yarın öbürgün on rı allahın ormanı, kes kes koy. 
bendi teslim ederim. bin lira vereceğim. Geriye elli. - Mes'uliyet alamam. ahhıt parayı alıyor; şöyle bir dokuz köyün ıhayatmı kurtar- Patronun sözlerine genç mü 

yanlış - Çok. bin lira kalıyor. Sana da ancak -Tehlike olur mu? kum, bir çakıl, üstünden _bir de mak için yapılan bu bent ıbir a- hendis sert bir tonla cevap ver-
ıklısın, fakat dediğin D h 1 b' · · kırk bin ayırabileceğim, işi ida- - Fen noktasından koymak silindir geçirdi mi oldu bitti. Ne rıza gösterirse,bu felaket benim dı". 

ad:ır zaman sonra ı 

)Üyütecek olursak ümit .- a a ~vv~ ıtmesıne ım-
J: neticeyi alamayız. kan yok. Şımdı derhal avdet re edersin. lazımdır. Fende baht ve talie beton yapılıyor, ne su akıntısı ~çin, mesleğim için bir yüz ka- _Yapamam beyefendi, teh-

d
. . . d h k edip işe başlarsam bir hafta da Ataeddin Bey ağır ağır ce- bel bağlanmaz. Her işi hesap yapılıyor, bir yağmur yedimi rası olmaz mı? Bundan belkide lİ'kelidir. Bir odunun mukave-

·n ısın sesı a a uv- ha evvel bitireceğini zannede- vap verdi- ve hendese ile ölçmek icap eder. delik deşik oluyor... maddi mes!uJiyet olmaz, kanun metile demirin mukavemeti bir 
1 

.. .. . rim. Hareket etmezden evvel - Bu iş yol yapmak, hapisha Cevdet B. cevap vermedi. Sende ha putreli demi~den lar be.~ki~~ s~zi ve b~.ni kurta- olur mu? Koyacağımız ahşap 
n yuzde on, yuzd.e Y~.r- istediğim malzemeyi hazırlarbir ne yapmak gibi değil beyden- Hızlı ve sert adımlarla dolaştı- koymuşum, ha odundan. ikisi rrr. Çunku nıhayetmucadele et- traverslerde yaştır. Sonra zift-

ıe~l~c;_k meselesı, şup kısmını beraber götürür üm- di, diyordu. Bu bent on dokuz ğı anlaşıliyordu. Tosun kulağı- ayni kapıyaçıkar, nihayet bir tiğimiz, kuv~etine nihayet ol- lenmemiş, pişmemiştir. Bunlar 
•ızı alakadar eder.Ben .. b · ' m köyün hayatını kurtaracak. Çok nr kapıya yapıştırmış heyecan- iki sn~ sonra sızıntı yapacak mıyan tabiattır. Fakat bunun su ile temas edince derhal şişer, 
ze ilk keşfi verirken kun merte e ışe derhal başla- _1 ! 1,, B' f . b 
d.. .. .. rrm sag am oması azım. ır en a la bekliyordu. Uzun bir sükut- değil mi, bize ne? Biz tertemiz bir de manevi ıztıra ı vardır ki, yapacakları tazyik betonları çat 

1 uşıır:~r~k .. yuz?e _on · .. . . .. . damı böyle bir işi üstüne alınca tan sonre patronun sesi tekrar teslim edeceğiz ya. Ondan son eğer ben vazifemde bile bile ku- latır. Bahusus kullandıg-ımııı 
tlecegını soylemıştım Genç muhendısın bu sozlerı h kt d .... ·· s· · 1 h"' • d"' ·· .. ük b' h t · 1 b .. d ·r Tosunu o kadar sevindirdi ki er notmasını ~ştunur. ızfınkzat başlad;. F.akat bu defa yumuşakjrasBınıdufkurı:.ekt' uşunsdun. ç 1 ırk ba._ a;şl:krsetmbu yuz. ~n malzeme ikinci cins malzemedir 
;a yanlıslık yoktur. Bu . . . . , rar e enızı ıs emem, a a ve sakındı. u e a su ut en en genç ge ece ır e a e enım ıçın B t d ld - t 'k 

'ti sarf ettikten sonra delıkanh gayrı ılıtıyarı ~aş~nı mes'uliyeti kabul etmek için _Demir de koysan taş ta mühendis oldu. ebedi bir işkence olur.Fen bana eknb. ot ugfutazadmaahn azyıb ~rtl a 
kaldırdı Kapının toktnagı şıd- . t f ' b" k'ld 1 ' \ . tt d . b "l k ca ' ır ara n a şap ag a-

amile meydana cıka- · ınşaa ın ennı ır şe 1 e yapı - koysan gene kul yapısı değil Tosun gözünü anahtr deliği- ınşaa a emır ag ama oyma- .. 
t'i tecelli.im mua~ele detle kafasına çarptı. masmı lazım bulurum. mi? O kadar yaptığımıza da şük ne çevirdi. Şimdi patron otur- mı emrediyor .. Bunu yapmaz- malar şışıp betonu hırpalaya-
n sonra alacağımız Can acısile tekrar yerine otu- Size çıkarılmış hesapta her retsinler. Şehremanetinin yap- 1 muş, mühendis dolaşıyordu samkusur etınış olurum. cak · · · 
tarnamile size ait ola- ran Tosun arada geçen bir kaç şey düşünülmüştür. Demir kı- tığı yolları görmüyor musun, Biraz sonra Alil.ettin Beyin sesi - İşi deruhte eden benim Genç mühendisin sesi titriyor 

muhavereyi işitemedi. Sonra sımları ihmal etmek kat'iyen ol- vüz binlerce lira veriyorlar. duyuldu: firmamdır. Burada ha sen çalış du. Devam etti: 
Cevdet Beyin sesi kulağına ırel- maz. Bunlar bendin can damarı. Ya ,,_ ~; 



HAt SNAF 
Y alovanın mevsimi geldi Kurbağalı dereden beriye gelemedi .. 

• 

j Kadıköyü halkı senelerdenbe ı sad•ce Kurbağalı dereyi doldur 1 niçin küçük bir masraftan çeki-
l ri iyi suya hasrettir. Halbuki, mağa yarıyor. niliyor? 
dünyarun belki en iyi suların- Eğer lüzum görülmüyor idise Haniya . Kadıköyün her tara
dan biri olan Kayışdağı suyu veyahut -olur a !- zamanı gel fında çeşmeler yapılacak, halk 
kasabanın hemen bir kaç kilo- memiş ise Kayışdağmdan Kur- iyi su içecekti? 
metre ilerisindeki kurbağalı de bağalıdereye kadar boru döşiye O parlak resmi küşatlar, o 
reye kadar gelmiş bulunuyor. rek bu kadar masraf etmenin beliğ ve müstesna nutuklar, su-

Bir çok masraflar edilerek manası ne idi? yu Kurbağalıdereye akıtmak ve 
. . . .. .. Kurbağalıdereye kadar borular- Yok, eğer maksat Kadıkö,yü halkı bundan uzun müddet malı 

Zümrüt Yalovanm mevııımındeyız. Az zamanda · bu~k ~ la getirilen bu güzel su, şimdi halkına iyi su içirtmek idi ise rum bırakmak için midi acaba? 
mekler sarfile Avruparun emsali kaplıcalarından farkedılmı- ---------------------------------------
yecek surette asıi techizat ve ve saitle mükemmel bir hale ge- L } bl b } } f 
tirilen bu şifa verici kaplıcalardan, sıhhat arıyanlar istifadeye ep demeden e e iyi an ayı verme i . -
koşuyorlar. 

Bundan sonra zenginlerimizin Vişilere, karlisbatlara gitme
sine hacet kalmadı. 

İstanbula iki saat mesafede her türlü istirahat esbabı hazır 
olan böyle muntazam bir kaplıca dururken ylizlerce lira sarfını 
göze aldırmağa ne lüzum var. 

Yalovayı az zamanda bu kadar asn bir hale ı:-etlren Seyri
sefainin yorulmak bilmez Müdürü Sadullah Beyı hararetle teb
rilı: ederiz. 

ille Sarıyar .. ah Sarıyar .. 

Hani bir şarkı vardır. Galiba nakaratı ıudurı 

İşte size revaçtan düşmüş bir pış kapış ;derdi. V•ıa bugün atmaz eriyen fondanlar r•urur- 1 
Tı!irk yemişi: Leblebi .. Ve işte de leblebi satanlar eksi'k değil. ken yarısı çiğnemeden yutulan 
ıbu revaçtan diifen yemişin mil§ Fak'at bunlar, kenar mahalleler leblebinin yüzüne kim balka-
terisiz satıcısı... de beş on esnaftan iibaret kaldı- cak?. 

Eski devrin çocukları, şündi- lar . Leblebici esna.fı, bir aralı:'k, 
ki gibi çeşitlıi A<Vrupa şıı4ı:erleri- Akşama kadar sırtında heğ- bu şark mataının revacını artır-
ne, bonbonlara alışkın değiller- be, sokak sokak dolaşan leble- mak için Avrupaya leblebi sev- j 
di. Yemiş diyin.ce, ilk hatll'a ge- bicilerden birine sorarsanız, si- ketmeğe kalıkı§lll1ışlardı. Tabii 
len ya leblebi, ya kabak çeklr- ze bütün kazancının günde ya- bu teşebbüsün beyhude olduğu 
defi, yahut ta kağıt •helvası, su- rım.lirayı zor bulduğunu yana çok geçmeden anlaşıldı. ; 

Çolı: mcairelcri d• ıczdim saın helvası, keten helvası gibi yakıla anlatır. Bize kalırsa lebleıbidler bq-
tııc Sarryar. · ah Sarıyar.. şeylerdi. Bunlar içinde bill "3Ba Leblebi sarfıyatının azalma- lannda.n büyük işlere kalkmJya 

· ..,.--..-..: ....- . l.ııblebiye çocuklar pek düşkün- sını biraz da midelerin vaziye- rak, şimdHlk kendi yağlarlle 
. Vakıl bu mevsimde Sany~ sularına ~?yun .. olmaz. O Çeftt dtıter. Bu leblebiden acaba ne- tinde aramalıdır. kavrulsalar dırha iyi ederler ... 

1ı sulaırın şanl şarıl aktığı yeşıl tepelerde obek obek toplanılır. ler yapılmazdı~ O taş yese eriten sağlam mi- Malftm ya, leıp demeden leb-
Geç vakitlere kadar yenir iç~Ur, gülünüı;ı sö~l~l!r. Hasılı Sa- Ezmesi, şek~lisi, helvası ve deler kalmadı. Hazını kolay şey lebiyi anlamak ta sırasında bir 
rıyar ve Sanyann mesire-len haftada bır gunu ıntıana hoşça daha türlü çeşidi yapılır ve ka- ler arıyoruz. Mesela ağza atar marifettir. 
geçirecek yerlerdir. Bu sene Sanyar sulan pek rağbet görmek- --------------------------------------
te ve Cuma pazar günler Sarıyara giden vapurlar pek kalabalık 
>lmaktadır. 

Kolayca zengin olmak ümidi 

Tayyare piyangosu, halkın ümitlerini bağladığı tatlı bir ga 
ye oldu. Herkesin sabırsızlıkla beklediği gün, ayın 11 inci gü
nüdür. Keşide t!snasmda konferans salonuna yığılan binlerce 
kişinin numaralar okunup bitinciye kadar geçirdikleri heye
can, şüphe yok ki heyecanların en tatlısıdır. Dün on parasız 
bir adam iken birdenbire zengin oluvermek insana çılgınlıklar 
,raptıracak, muvazenesini kaybettirecek bir vak'adır. 

• İci es · •ında lı ı bir intıbaı ka de-

Unuttuk mu? 
Yrrli malı giyelim ... Her yeı 

de yerli malı arıyalım. Yerli ma 
lı olmıyan eşya verilirse almıya \ 
ıım. (İlah ... ilah .. ) 

Bütün gazeteler, halkı yerli 
malı kullanmağa teşvik etti. 
Bütün müesseseler yerli malı 
eşya teşhir etmeğe başladılar. 

Mağazaların camekanların
da yerli mallarından başka eşya 
göriinmez oldu. Fakat, işte hep 
si bu kadar .. Yerli malına rağ
bet, bir nevi moda salgını gibi 
geldi ve geçti. 

Halbuki böyle ıni olmalı! ... 
Memleketimizde yetişen, Türk 
emeği, Türk sermayesi ile vü
cude gelen yiyecek ve giyecek 
eşyaya karşı gösterilen rağbet, 
bu kadarla mı kalmalı idi. Hü
kumet, bu işte azami hüsnü ni
yet, gayret ve hatta fedakarlık 
gösterdi. Hatta halka düşen va
zifelerin bir kısmını da üzerine 
aldı. 

Fal:at, bu iş, l ükfunet işi de
ğ i l, h:ıllan iş i , halkın kendini 
gösterme iş idir. 

Diye !ıağırmıyalım, fa kat yerli
s i, mevcut olan maldan da şaş-

Yakacık yollan 
bozuluyor. 

Tamam üç senelik bir emek 
ve yüz bin lira masrafla Yaka
cık yollarının yapıldığı malfim 
dur. Bugün bu yollar harap ol
mağa başlamıştır. İşte hikaye
si: 

Bakırköy civarında tuğla ve 
çimento yapmak üzere bir şir
ket teşekkül eder, şirket o civar 
daki toprağın çürük olduğunu 
görür. Telaşa düşer. Nihayet 
Yakacıktaki madenler mevkiin

ı de bulunan toprağı keşfeder. 
Bundan çürük toprağa bir mik
tar karışınca mesele halledili
yor. Nihayet Yakacık belediye
sine müracaatla ve işin iç yüzü
nü söylemiyerek "çanak çöm
lek yapacağız,, diye on seneliği 
için iki üç bin liraya pazarlık e
derler, taşımağa başlarlar. Hal
buki kamyonları beş bin kilo ta
şıdığına göre yollar bozulma
ğa, Kartalda lağımlar çökmeğe 
başlıyor. 

Şirket, yollar bozulursa ta
mi r etmek için on bin liralık te
minat vermiştır. Fakat yollar 

Sıra köprü altına mı geldi? 

Köprünün altında bir sürü dükkan vardır . Bunlarda yemi 
şerbet, boğaça, mahallebi gibi şeyler satılır. Alışverişleri de 
dukça yolundadır. Vapuru kaçu-mamak için acele ile köprü 
gelenler , vapura vakit olduğunu anlayınca yolda gelirken al 
madıkları ufak tefeği buradan alırlar. 

Şimdi Şehremaneti karar vermiş: Bu dükkanları kaldın 
köprü altını temizliyecekmiş. 

Karara bir diyeceğimiz yok. Yalnız sormak istediğimiz 
nokta var: 

Acaba şehrin her tarafında göze batan bunca pislikler te 
lendi de sıra köprünün altına mı geldi? 

Salatalık ucuzladı .. 

' 

Salatalık birdenbire ucuzladı. Tanesini ayak satıcıl 
kuruşa kadar veriyorlar. 

İnce doğranarak cacık halinde pek az yenilirse pek tesi 
mazsa da salatalık dediğimiz hıyarın hazmı en ağır seb 
den biri olduğu unutulmamalı ve hele çocuklara kat'iyen 
rilmemelidic. Bir çok kimseler, salatalığın şimdiden turı 
kurmağa başlamışlardır. 

Türk mü, Bulgar mı? 
Meraklı bir kariimiz yazıyor: 1 dinleri hiristiyandır. Kı 
Bir iki ay evvel cenubi Bulga giderler, köylüleri Vama 

ristan ile Şimali Bulgarıstanı zar kurarlar. Köylü kadınl 
dolaşmıştım. Cenubi Bulgaris- murta, tereyağ gibi bazı 
tanda bir kısım halk var ki lisa- getirip satarlar. Dikkat 
nı maderzatlan Bulgarca fakat pazarda Bulgarlarle bütli 
dinleri müslüman dinidir. Keza havereleri pazarlıkları he 
şimali Bu~garistanda Vama ~- kçe lisanı üzerine idi. Bu 
varında bır kısım halk var ki, !erinde sırf türkçe kon 
lisaru maderztlan türkçe fakat 1 h' · tı' d 1 ya nız ıns yan rr ar. 

••••••••••••••••ı•••••••••• bu her iki sınıf halkın t 

mevsimınde halk dağ yolların
dan geçmeğe mecbur olduktan 
sonra neye yarar? Bahu~us şir
ketin kamyonları lastik değil, 
demir tekerleklidir. 

menşeleri miktar nüfusla 
liyetleri hususunda bizi 
etmenizi rica ederim. 

Taksim Sı.-a ser 

ts 
Bu işin düzelmesi için kam- Milliyet- Buna ait 

yonlann "açmalar" tabir edi- tetkikatta bulunmağa va 
len yerden geçmesi şarttır. Bun olmadı. Yalnız Bulgari 
d~n. b.aş~a . Ya.k~crk be~ediyesi türkçe konuşan hristiy 
bır ıkı bın lıra ıçın zengın ma- 1 500 l 'k O l 'd · · k 1 sene ı sınan r ı a denlerını elden çı armama ı . , . 
Şirket büyük istifadesine muka , tında lısanlarını kaybetn 
bil madenlerin hakkını verme- garlar olduğunu kabul 
lidir. 

1 
lazımdrr. Bulgarca k 

Hükumetin dikkatini celbe- 1 Türklere gelince bunlar 
deriz... • ııı~ !dar olsa gerektir. 
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Gazeteci gözile bir 
günün • 

sıneması .. 

Ekonomi 

Ekmek yükselmiyecek 
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Bir tecavüz 

Necla Hanım başından 
geçen vak'ayı nasıl 

anlatıyor? Mevcut stok kafidir, ay nihayetın-
y d d 

Taksimde, Parmakkapıda 

irıninci asrın edebi içtimaisi artık e e yeni ınahsul gelecek.. cereyan etmiş olan bir cerh ha-

m ıd P l
"' <lisesinden bahsetmiş ve Niza-

~ , ŞU 0 U: araya Se am.. mettin B. isminde bir doktorun 
. Bu~da:>'. f!atleri geçen hafta- ğundan bu hareket arpa ihra- nişanlısı Necla H. ı yaraladı-

n sabah otele tuhaf bir yolcul Yalnn: 9u var ki içtimai 1ıtna ıayet kı ~evıy~sını J?Uhafaza etmek- cat tacirlerini telaşa düşür- ğını yazmıştık. 
fi s Bu adamın yüzü kırmızı, saç· sağlam bir temel üstüne lnırulmut, tedır. Fıatlerın bugün oynadı- müştür. 

n r~g~ kım_ıızı._ kı~avatı kıplcır ne kadar ç_atır~arsa çatı~dasm. y 1• ğr 11-12 kuruştan yukarı çıka- . • Necla H. vak'ayi bize şöyle 
14 elbıoeıındeki çızgıler kırmızı, kılmak tehlıkeaı yok. Belçika milleti, mıyacağı kuvvetle ümit edilme Hamallar araııında yenı hır izah ediyor: 
ı DA ının bdaııetler1 i kb~rmı_zı. i_di. dOtke: k~vve1idh~ya~~ui~kbu feyzinden e ktedir. Elde kafi miktarda ihtilaf - Bir kere evde kat'iyen a-

1
.n. prıın an oy e ır gınşı var ı ı mın o usu ıçın pam emareleri göı- k b l d .. . . am d ·· l o. "komik (Şarlo) nun sinema per- termiyor... sto u un ugu gıbı bu ayın Köprü parası kalktıktan son r ız a munazaa o mamıştır. 

nb>1I çıkı1ını babrlatıyordu. * * * sonunda da yeni mahsulün gel- ra hamrnallar arasında bir ihti- Nizamettin B. üzerime ani su-
mızı yolcunun ıeyahat çantası .. Serci i,.i ıitmiyor. Ziyaretçiler he mesi beklenmektedir. laf çıkmıştır. Eskiden otomobil rette hücum etti; saçlarımdan 

1 

Is tün tuhaf bir feydi. Her ıı:itti- nuz batlamadı. Devlet bazineıinden Bunun için Ticaret maha- !erden çoğu köprü parası verme yakalayıp kafama ve beynime 1 
ilde üstüne bir etiket yapı9tırı· ve husuıi sermayelerden ıarfedilen filinde ekmek fiatlerinin daha mek için Galata cihetinde duru- yumruklar vurmağa başladı. 
ı çanta Hintli dervi9lerin yama· yüzlerce milyon franım nasıl nere- f ·· · - . ,. Sersemleş tim. Çekilmek iste-A.lıasından farklı değildi. Bir ara- d ki • azla yukselemıyecegı kat ıyet- yor, ve burada duran otomobil-

- elin katibi bu kırmızı yolcuya en, "mden çıkanlabileceiini herkes le ümit edilmektedir. !erdeki müşterilerin eşyaları da dim. Fakat Lavmanın Üzerin-
biribirine soruyor: d k · ·· h · · k ",,.

1
11 göıtermek için onunla birlik Ah bi Galata hammalları tarafından e ı sura ıyı ya alayıp başıma 

k kını b f - r Amrikalı ıeyyah akını Şeker İ§i karışıyor d S.. h" 1 d , • <arı ata çı ıtı; u ırsattan olaa!... taşınıyordu. savur u. ura ı parça an ı, 
' "le ederek saydık: Çantanın üı- Diyorlar. Amerikalının kundura Şeker meselesi günden gü- Köprü parası kalktıktan son o?dan s_onra da eline geçirdiği 
• " muhtelif memleketlerin otelle- ·· .. 11·· ·· lı · aı ne yeni safhalar arzetmektedir. b d l 1 f ı yapııtırılmıt tam (67) etiket ıuru uıu a ' verıı - eminin kulak- ra otomobiller köprü üstünde ır e~ır e rasge e": tara ~ma 

G 
Avrupanın bütün paytabtları, laDrı1na deburbal albn 91kırtm yapıyor. Bir refikimz Ankaradan telg- durmağa başlamışlar, bu yüz-ı~urmaga .başladı .. Nıhayet bıça-

o ann mucizeli teeiri s-en ıene rafla b.Id" ·ı b" h b d g k b k d '.daKahire veCezair, bütün met -· ı ırı en ır a er e şe- den Galata hammallaa·ıe ko""pru·· mı çe ıp cnı. a_r am an .. Y.a. -
Pariıte gözümle cörmü9tüm. Umumi k d · · • 1 d K üddJıphca ıchirleri, bütün büyük harbı"n ha ttı" _. iht" A er en ıstıhlak resmi alınmıya u··stu·· ı1ammalları arasında anla- ra a ı. anlar ıçınde duşup 

eli 
· nk k bo bo rap e gı ıyar vrupa, • b"l"d" "im k d" H b 1 E · b h k G> erı re ren , y y, çe- önünü iliklemit, kollarını kavuftıır· cagı ı ı ırı e te ır. a~bukı şamaınazlık başlamıştır. ayı mışım. rtesı sa a en-

r Tiit etiketler yapı,tırmı9lardı. mu,, rateli yüzü yeni dünyaya müte- şekerden evvelce alınan ıstih- Şehremaneti, zarar görmeme dime geldim. Beni bu halde ge-
1 G motelin iri boylu, davul karın- veccih, oradan ıelecek Mesihi bek- lak resmi şimdi esasen alın- lip görünce: "Ben ne yaptığı-

1ak ıözlii kapıcıoı bu çantanın liyor. Yinninci aınn edebi i~timaiıi maktadır. leri için her iki grupu birleştir- b"Jm" d d" k b" 
j ma ıeçmi9, yeis ve hayretle artık fu oldu: • B . meğe çalışıyor. mı ı ıy~r um., ıyere ır 
"'9"'du: Çünkü kendi otelinin eti- p '"-! unu okuyan şeker tacırlen doktor getırtti. Yaralarımı dik-

- •raya sewun b" K" b" f" l • i 1 yapıttıracak hiç bir ı.o, yer * • ır mana çıkaramadıklarından ım ıyo ıat erı tiler. Evde üç gün yattım. Be-
telaşa düşmüşler ve derhal Dün borsada İngiliz lirası ni öldürür diye korkumdan kim 

bir medeni çinııeneden ba9ka Od ·· · l d" 03 k 1 h b d" F z •ıı değildi. Bana öyle ıeliyor ki Emaneti• aya muracaat etmış er ır. 1 4 uruşta açı mış ve bir ara- seye a er verme ım. akat 
jı 

0

.mun yeri yurdu yoktur, bekli- B Oda da bu haberi tefsir ede- !ık 1035 kuruşa kadar yüksel- feryadım duyulmuş, polise ha-
~diği yoktur, yazı kıtı yol<- üt~e İŞ/ mediğinden Ankaradan işin dikten sonra gene 1034 kuruşta ber vermişler. Mesele gazetele-
iı- giicü yoktur; elinde bir çan- ~ doğrusunu ar-aştırmıştır. kapanmıştır. re aksetti. Esasen kendisinin 
1 a,ıp duruyor ... Siz na11l dü- Alm d L :ret 8.97; Altın 911,5 kuruş bir kaç vak'ası varmış. Mazhar 
,. eniz dü9ününiiz ben alımı, ye- Muhiddin Beyin işli- \ anya a arpa zammı ta kapanmıştır. Osman B. den raporwn vardi-
11 

etiketinin ifade ettiı" i bu der- Almanya arpa gu·· mru·· k res-
k'/ Ü 

yerek kendisini: kurtarıyor. Bu 
eı hayal• bayıldım. Bu adam ra e ene men 1 mine yüzde 50 nisbetinde bır Kambiyo borsası 
,- nJeri takip eden kutlar ıibi I l · B ne şanstır ... ,. 

a. bir hicret içindedir: Kih dai- op andı.. i zam yapmıştır. l1 yeni tarife ısı.rlın 10,J O .C\i U4 ,8, Necla H., hayatını kurtaran 

~ nri ·~i~:;a~:n °:angd:e ::.!~. Emanet bütçe encümeni dün ~~k a:d~:r:~~n:.e~i~~~~~ı~~-t ',.~,0•10°~ 0
·" ·

0
'· ~i li ng 3 .:ı: polis doktoru Ali İhsan Beye 

T 
1 

• ! 1 '17 .2S ~1ark 1 •16."1 t kk"" t kt d " 
J. ir enternuyonal pasaport: Bir toplanarak yeni bütçe. hakkın-

1 
manyaya ehemmiyetli bir mik- ı. ım 8 .o7 ı.c v 70 • ı ı eşe ur e me e ır. 

al an ötekine geçmek için arzu- daki tetkikatına devam etmiş- tarda arpa ihracatımız oldu- llrahııu "'" .2~ 1 nı n a r ~h 5"·" 

i. • baıka bir minii yoktur. Öy- tir. Geç vakte kadar devam e- 1 
.. ·\\<ederim ki bu kırmızı yolcu hiç den bu içtimaa Şehremini Mu- 1\1.ubadı"l emla"k Sıhhı" \1e mu·· steşl·ırı 

Bf'raet ettik 
y, lnıle:kette sık1hncıya kadar otur 
~\hiç bir •nuhite 11kıntı olmamış hiddin B. de iştirak etmiştir. _ ·-- _ 

, ııı, daima ıelen ve ciclen bira· Yeni sene bütçesinin bu ay (Birinci sahifeden mabaat) 1 Hüsamettin B. Avru- (Birinci sahifeden mabat) 
c 

11 
• Kimsenin istikbalinde hele- sonuna kadar ikmal edilmesine • b" umumi Fahri B. den müteşek-

' · ·· d h" d mumı ır içtima aktedeceg- i dog- d [ msenın teşvun c ıcran uy- çalı~ılmaktadır. . pa 8 n geldi kil hakimler heyeti gazeteciler 
•· nr. ru de ğildir. Esasen buna bir 
! ıün sonra buradan da gitmit· Seyrüsefer İşaretleri sebep ve lüzum da yoktur. davası hakkındaki safahatla z ı K h . . b"l ı Cezayirde toplanan beynelmi müddeiumumllig"in ve maznun 

yl um: o:ıen •g ıçın ı et a · Beynelmilel seyrüsefer işa- Teviik Kamil Beyle bitaraf J ı k · 
d 

lhf ı k' d l · e sıtma ongresıne tarafımız vekı'llea·nı·n ı'ddı· ~. ve mu""dafaala-
. . ıma 1 or~. an ıv~çın retleri hakkındaki t tk"k t azalar pazar akaşmı (bugün) d ~. • ıne, yahut daha otede lnıtuple ı . . e ı a a an murahhas olarak iştirak rını istintak kararlarını muhtevi 
l <kti. Hoı bir hayat, değil ?~vam edılme~tedır. Bunun Anaka{adan hareket ederek Pa eden Sıhhi:te müsteşarı Hüsa- tahkikat evrakile muhakeme za-

t • ıçın bazı ecnebı eserler terciime zartesi şehrimize geleceklerdı,. meddin Bey dfuı avdet etmişti .t bıtnamesini gazetelerdeki nesn· _ 
* * * olunmaktadır. Bu tetkikatın r · d 

0 

J, kralıça bir konser dinlemek Ey!Cıle kadar bitirilerek ondan uayrı müba illerin Hüsameddin Bey, Pariste yatla daha bir çok vesaiki amik 
,ı ya ıeliyor; iki ıün ıonra da sonra da işaretlerin yerlerine teşebbüııleri toplanan karantine idaresi ko- tetkiklerden geçirdiklerine dair 
il mühendis 11fatile seqriyi ırez konmasına çalışılmaktadır. Diğer taraftan, İstanbulda- mitesi içtimamda da bulundu- müdellel kanuni sebepler göster 
.f1 lecekmi•. Otelin üstüne bey- g' unu ve sıtma k n · · dikt 1 · · · ·~ T ki Yunan emlakinin iadesi me o gresının ne- en sonra gazete enn ırtışa 
"'l bayraklar tekraı· takıldı, kalı Emanet iktisat müdiriyeti b h 1 . G v ticesi çok mucibi memnuniyet davası mevzuunu teşkil eden 
r tarasalanndaki ıandaliyeler k ld zu a so r•Jsı üzerıne ayrı 

ancaje edildi. Kralıça burada a ı mübadiller cemiyeti, alakadar olduğunu, kongrenin ilmi me- mek.alelerde efkarı umumiyeyi 
r j;.opüler bir simadır. Belçikalı- Yeni belediye kanununda, Türklerin hukuk:ınu muhafaza saisinden istifade edileceğini tehyiç cürmü olmadığı Son sa-
~ ı'D harbiumumide mütevazi bir Emanet iktısat müdiriyetinden 'için para tevzi atının idamesinı söylemiştir. atin tayyare, İkdam ve Akşam 
1 ,.:akıcı fedakarlığı ile yaralı ne- b h · 1 K d h""k' · · · 1 · · ı· M Ş "f B a sedılmediği halde Dahili- temin etmek üzere hükume- ongre e u umetımızın sıt gazete ennın po ıs . erı . 

davi ettiğini hiç unutamaz- d , fih haımetlulerin bu ka- ye_ Vekaletinde müteşekkil ko- te müracaati kararlaştırmıştır. ma mücadelesine ait raporu çok ın or uya avdeti hakkındaki neş 
ı~etleri bazı resmi binaların te- mısyonca yapılan tetkikatta bu Cemiyet ikinci reisi Gelibolu alaka ile karşılanmış ve bilhas- riyatlarında esrarı devlet olına-
• iiç bet bayrak asmak ve bir dairenin lüzumu aıı !aşıldığı i- mcb'usu Celal Nuri Bey bir mu ' sa Türk mütehassısları tarafın- yacağını Şerif B. in apartıman 
·~oçuya fazlaca bir aatı9 ve- çin kanuna mütedair nizamna- harririmize şunları söylemiştir: 1 dan keşfolunan yeni sivri sinek aldığı hakkında Politik;:nın neş 

u 'mal<tan fazla bir alaka uyan- meye bir kayit ilavesi suretile _ İdare heyeti, gayri mliba- ler hakkındaki tetkikler hara- riyatmın nakli ve hikayeden i-
tr. Memlekette demokra•i feri, halkın ruhuna nüfuz el- bu daireninipkasma karar veril dillerin haklarını müdafaa için retli takdirlere şayan görül- baret olup hüsnü niyetle yazıl-
ıBurada saltanat tam manasi· miştir. Yalnız kanunda müdi- mümkün olanı yapmıştır. Tevzi· müştür. dığını burada hakaret göri.ileme 
pn müsaade ve tahammül et- riyetler tasrih edildiği için at işlerinde idare heyetinden şi- diğini, iddia edilen hakaretin is-
ecede kalınası lazım ıel~n bir müdiriyet halinde ipkasına im- kayete hiç bir sebep yoktur. Yalova tenezzu··hu·· pat edilemediğini Cümhuriyetin 
ıi9i,, dir. Brükıelde kırahn sa- k"' ·· ··1 · · · K 1 F k' h kk an goru ememıştır. Bununla Gayri mübadillere istihkak sıporcu ema • aru ı a ın-
ukürnetin daireleri ayni cad- - Be "kt H"l' l" h k ve bunların kar•ııında hal- beraber mühim bir teıjkilat ol- !arının takriben yüzde otuz şı aş ı a ıa mer aza daki seciye noksanı yazısında 

• d - · · d" 
11 

l heyeti cuma günü Yalovaya ı..;r d h k 1 d · · l ıünlerinde istirahat ettiği ugu ıçın ığer bi r müdiriyete nisbetinde verilıc~csi mukarrer '4 a a aret oma ığım secıyesız 
d · ı · k <l - d j _ vapur tenezzühü tertip etmiştir. lı" • · 1 k J h arabalarının sabahlan akfl'- rapte ı mıyece , ogru an doğ olan bonoların tevziatına tem gın namussuz u o mayıp uy 

lr dola tığı p1'rk vardır. Bu nıya makama merbut kalacak- m uzun on beşinde başlanma Tenezzühe dört yüzden fazla soy r. ınasına geldiğinden haka 
erçi(Park ruvayal) derler;fa tır. muhtemeldir.,,. sı ı Hilaliahmer azası iştirak etmiş reti tezammün edemiyeceğini 
(Alber) hiç bir zaman bu ı · · b" ·· · ' l · · ağaçl>.rın ıölgesine en fakır Şimdiye kadar gayri müba-_ ve ıyı ır gun geçırı mıştır. Mustafa ve Ali Ef. ler hakkında 

uelli kadar iddiayı tasarruf dillere ait 18 milyon liralık em ki neşriyatın ise alelade zabıta 
n ittir. * * * y. t' ııi 1i san lak ve arazinin takdiri kıy- lı.mir belediye reis vekili vui<uatından ibaret olduğu za-

met muamelesi bitirilmiştir. ten kablelmuhaker. • işin yan-
ıbulda bayat pahalılığından Henüz tetkik halindeki dosya- İzmir belediye meclisi fevka- lişliğı <lolayısile gazete tarafın-
yet etmiyelim. Avrupanın en Edebiv_ at ve Türkçe !arın <la intacile yekunün (21) iade surette içtima ederek bele- dan tavzih ve tashih edildiğin-
mleketi diye tanınmıt olan · ı diye reisi HulUsi ve azadan Sü- d k ·· • 1 d • la hayat alabildiğine pahalı- mılyon lirayı mütecaviz olacağ en astı curmı o ma ıgını ema 
ı ve tahammül edilemez hale ll1Uallim}eri tahmin edilmektedir. Halbuki 1 leyman Ferit Beylerin istifala- netin davalarından feragatına 
odir. En pahalı şehir olan Anadoluda bonolara mukabil rmı kabul etmiş ve netcede en müddeiumuminin de muvafaka-

r--Aı .. _ sonra Brükıelin ıeldifini Ağustosta An karada müzayedeye çıkarılacak emlii- yaşlı aza olan Giritli Raşit Be- tinin inzimamı üzerine kanunun 
kafi bir fikir edinebilirai- kin kıymeti ancak altı milyon 1 yin şimdilik riyaset işlerini ve- 489 uncu maddesi mucibince bu 

ron. Liy . ·• cünde sekiz İçtı'maa "8"'-ldılar fk'l "d . k " ile pek~ yafanabilece· T ~· • • lira kadardır. Buna, hükumetı- a eten ı are etmesıne arar ver davaların da sukutu zıkrelmiş 
a lıtanbulda bir doıtum te- Maarif Vekaletinden Maari- mızın Yunanistandan alacağı ı miştir. Raşit Bey, eylQlde yapı- ve yirmi iki davadan muhakeme 

.._,.,.,:-ti. Halbuki gilnde yirmi !eminliğine gelen bir emirde 1,250,000 liranın da ilavesile lacak yeni belediye intihabatma edilen "Milliyet" Cümhuriyet 
ile çok rahat bir hayat ıürü- Lise, Muallim ve Orta mekte~ istihkakın ancak yüzde kırkı te kadar reis vekaletinde buluna- Vakit, İkdam, Akşam, Son saat, 
Banu ihtikirdan b&Jka bir ler edebiyat ve Türkre muallim min edilebelceği söylenmekte- caktır. Politika gazeteleri mes'ul mü-
e tavıif edemem. l1ıtlkir bir ., e ıibi hayatın ta içine ka- terinin Ankarar'da toplanacak- dir. Maamafih,şimdiye kadar - - - dürlerinin beraetleri mahkeme 

'arın ık~tım 

ELHAM R A S İ N E hl A S 1 N D A 
iki büyük film daha 

~:v~:LIN llR~:NT >< IH:'\E "ıDORJ:: nin 

SADAKATSiZ 
filmi ,.e RIŞAR TAUBER in tem,ıli 

KADINLA R A iNANMAM filmi l 
l Jamlş: 1Vluhterem ceınışıkirana me ccanen ı.ion durm :ı lar te\-zi l:dilnıektedir. 

, Harik, .. hayat, kaza ve otomobil s~ortıılannızı ~=
(,alatada L'nyon hanında kam ÜNYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bilfl fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 1 

_I !__ kuınran,· asına bir- kere uğramadan sigorta Hptırma11 nıt.. 
(!!!!~~~~~-· Telı>fon : Beyoğlu . 2002 ..,.~I!!!!. ~~~ 

Erbaa Asliye mahkemesinden: 
Erbaanın Kebir ınahalle;inde 

Kadı Z•dc \1ehmet kızı Nafiının 
zevci beldalı Şevket l•:fendi aleyhinde 
açmış olduğu boşanma davasından 
dolan ıayin kılınan 27/~/930 salı 

günü mahkemeı c gelmesi iltnen 
tebliğ kılınmışken g~lmedlğindcn 
gıyabında mahkeme icrasına ve 
kendisinden bir lira cezayı nakdi 
ahzına ve lkımetg~lıı moçhul olın 

::>evkeı Efendi namını gıyap kara· 

rıııın ~ine iltnen tebli~ine ve muha
Lınenin l 5· ?·930 salı gününe tali
kine karar vermiş olduğundan tarihi 
il:lndan itibaren beş gün zarlında 
gıyap kararına itiraz etmediği ve 

cezayı nakdi ve gıyap masrafını pefln 
vermediği ve muhakeme günü hazır 

bulunmadığı takdirde muhıkeme1t 

kabul olunmayacıt;ı ve hasmının der· 
meyan eylcı'. i Ai vıkıaları ıkrar ctmif 
ıddolunıcaıı ve btikınün vicahi ad· 
dediltce~i illn olunur. 

DiJarıae,ir vilaJeü bele~iJe riyasetin~en 
1 - Diyarıbeklr şehrine cari Hamra.vat ıuyunun Cevat pa~a 

çe~me•indcn itibaren Bağlar mevkiindeki Refik efendinin köşkün · 
kadar olan kısmının tamiri kapalı ııer[ usıılile münakasaya konul 
muşıur. 

2 - Munakasa :\lüddeti yirmi gundı.ir. Talip olanların 5-6-930 
tarihinden ila 25·6-930 Çarşamba gtinlı saııı on beşre yüzde ye,li 
buçuk teminat akçesini hamilen belediyeye müracaatları. 

:3 - Rcıleli keşi[ "r l 2 l l ~ lira alımış dört kuruştur. izahat 
almak \C evrakı ke~fiyelerinl tetkik etmek isteyenlerin Diyarıhc

kir belediye." ine müracaat etmeleri. 
4 - ilan n ~air masnrifıııın müıaahhlde ait bulunduğu ilan 

olunur. 

DiJar~e~ir ~ele~iJe riJasetio~en; 
Di varbekir şehrine cari llımr&1 at suynnun menbaı olan Coıeli 

krnye<indtn nehri cedidin birleştigi mahıl!e kadar olan kıımın umlri karah 
zarf usulil e münakac;;avs kon ulmuştur. 

2 .\lüddeti münakasa yirmi gündür. Talip olanların 5· !>·930 tarihin· 
den 25·6·930 çarşamba gtinti yüzde yedi bu9uk teminat akç.,ini hamilen 
beledly"' meclisine müracaatları. 

3 Bedeli ke~il "5082, lira yirmi altı kuruştur. izahat almak ve c1ra' 
keşlivelcrini ıttkik etmek isteyenlerin Diyarbeltir belediyesine müracaat 
etmeleri. 

4 - il An ve sair mı. arifatın mdtaahbide alt bulunduğu il An olunur. 

,. 
YilaJel Dainıı Eocüıneninden: 
Beşlkta1 Kılınç alide tramvay caddesinde Barbaroı mektebi binuı icar 

mnzayede müddeti 18 haılran çarşamba günü saat onblrc kadar temdit 
edilmiştir. Taliplerin encümene müracaatları. 

HuıcunKu JCnı 

bllmecemi2 

SOLDAN SACA: 
1: Üst değil (3). Yapmak (3). 
2: Sınıfın cemi (5). 
3: Kat'iyen (4). Yuva (4). 
4: Edatı rabıt (2). Arkadaş (2). 
6: Nota (2). Baba (2. 
7: Genişlik (2). İatifham (2). 
9: Uzak nirdası (2). Valide 

eğlenceleri 

Dilnkil bllmeccmi2in 
hallcdilmi~ tekli 

lt'UKARDAN AŞACI: 
1: Pay (4). Bir musiki makamı ( 
2: Göğüs (4). 
3: Demir ip (3). Zelzele (8). 
6: Avrupada bir devlet (8) . 
7: Yapmak (3). 
8: Şataret ( 4. 
9: Kar (4). Yüksek (4). 

lmu
1
, ne buldu ise söküp çı- lan bildirilmektedir. Türk~e mu Anadoludaki emllktcn toplan- derdiğini bildirmiştir. masraflarınmda hisselerine isa- ı 

allimleri ağustosun ikisınden an icar bedellerininde buna zam Pazartesi Hariciye encüme- bet eden miktarın davacı olan 1 r 
* * * yirmi birine ve Edebiyat mual- molurunası ve bunun istihkakın ~le Meclisi meb'usan toplana- şehir emanetile Polis Müdürü 

i buhranın fena alimetleri !imleri de ağustosun on altısm- yüzde beşi kadar olması muhte- rak\ itilafnamcyi tastik ede- Serif. Kemal Faruki Mustafa ve 
takip ediyor: Satıt yapamı- dan yirmi birine kadar Ankara' meldir. cektir. Ali Ef. !erden alınması hakkın -

azalar, amelesinin bir laı .. veren fabrikalar, kaplianru da içtima edeceklerdir. Atinada yarın karar Hariciye encümeni daha top daki karar kabili temyiz olmali 
nayi evleri, iflaı eden ma- Bu davetin neden icabettiği !anmadan evvel siyasi fırka- üzre tefhim edilmiştir. 
1 b h kk d · d verilecek er, unları ıı:ündelik hava a ın a emır e bir sarahat lar rüesasının noktai nazarla-
tinde her vakit i9itebilir- yoktu M fih ıı· ı · ATİNA 14 (A k) Daru··ıa·ceze varı"datı nlerde r. aama mua ım enn , ne - An- rı anlaşılmıştır. Parlamento-
e yol ve:.~~ti~ab~=aam:ı~ Ankara;ya ni?~ çağınldıklan kara Yunan sefirinden dün Yu da ancak 25-30 kadar taraftar- Darülaceze varidatının tez-

sir Jdan beri ıergi intaatında ve yapı ac~~ ıçtımad~ ne . gibi nan hariciye nezaretine gelen !arı bulunan Kafandaris ile Çal yıdi için tetkikat yapılmakta-
an fakat on bet cün sonra ıer h~~usatın uzake~e edileceğı bil- bir telgrafta bitaraflarm müba- daris mübadil emliikin mahsubu dır. Diğer taraftan Darülaoe-
dıs '' k~".ınca mevcuda al- dın_lecek ':'e harcırah havalesi dil emllik hakkında kararları- aleyhinde diğer fırkalar rüesa- ze müdiriyeti de Emanete bir 

O
• 

1
'!aba ınzımam edecek; An venlecektır. d'kl · b"ld" ·ım · · ~a at bilan k b ba . m ver ı erı ı ırı ıştır. sı lehinde bulunuyorlar. Muha rapor vermiş ve bundan Darü-

de ıayet 
1
• çh~ıu ço b" er t Yapılan tahınınlere göre, mu Bitaraflar gayet uzun ve mü- cirler bazı muhaliflerin teşvikı· la" · sa a ıyettar ır zat- ili 

1 
. A k , d . b" ceze hissesınden kaçınan baı 

e 1n· a m erın n ara ya avetı, ır dellel olan bu kararlarında miı ile itilafname aleyhinde vazi- oyun yerlerinden de hisse alm-
e ıiicr~ti _ba,ka memleketlere lisan kongresi akti ile alakadar- badi! emlakin mütekabilen mah yet alıyorlar. Bugün muhacir ması için tedabir alınması lü
r ~ııylı duıkün olduiu halde dır. Fakat bu tahminlerin ne de- subu lehinde bey~m fikir edi• ayan ve meb'usan toplanarak zumunu bildirmistir. Bu esası 
1 

,ık:lara ıipariı ırelmiyor; •· receye kadar doğru olduğu bit- yorlar. Ankara Yunan sefiri hattı hareketlerini tesbit ede- dahilind,. ' · ~kikat yapılmakta-
~1"' •cı ve satılacak mal ,.ıc. .. tabi meçhuldü-. bu karan pOtlta lle Atinaya gön ceklerdir. ·'·r · 

mı 
..... ~ ~ ----

- Va(andAs. 
- Mllll lktısat ve Tasarruf 
lsr14flan JU1c111 !. 

Cemi) etinden -



, 

as n cu 1 rı 
t'O. di~ 

nı ı 

tı ihr z eı.l 

. ·unu d ~le · 10 J ene ya~atır, çlirumektc ı v kaye c<kr. D ?lcri ıncl glbı lı va ı ır. Diş etlerıııi kuvvet nJirir ve kanJ'l'I ' ·ı 'lL ı er !işlerin 
·'· \ğı ag et .. fbrsl:!ırılikvera ah akı, \!ik·ı.nim \ea zl lece hrturuha· 1 arın ·r .tlnemlniol;ı Arıpuladaina 
. ,ı, tı m dal) a c ,ıınlar almı ştır. 11 cc~ d Da os dı ma~unu ycrıne başka bir . ı r K.ı v ·r 'erse a m ınız. Ç n· iı D nro, du'1yarıın en 

HAYAT YOY .. UŞU 
UÇU~UM . 

ÇOCUKLUKTA VE 
GENÇLİl\TE 
TAY.RRUF 

ETMED İ KLERİ İÇiN 
İl.ISANLAP.IN 7'iı Y. 

TEHLiKESi 

t1 

ESARET 

STIKBALINI DÜŞÜNME.YEN~ER lHTlYARLIKTA 
~EFALETE MAHKUMDURLAR. 

uhasip aranıyor 
Muhim bir şirket, l,tanbuldakl dairderi lçin tahsil görmliş v~ 

hiç olmaz,a iki sene ameli hizmette bulunmuş ve eyi Fran sızca 

bilir, tercihen Türk ve fsl!m bir muhasip istiyor. 
icap eden tekmil taMIAtile E: Ş. 66 No. dltında tabr, ıen gaze

temiz idare miidiriyetine müracat edilmesi. 
Müracaat gazete tarafından şirkete verilecektir. 

Iktısat vekaleti levazıın ıniidiir
lüğünden: 

lktısat vekaletinin Ankara'da Ziraat mektebi cıı·arında inşa ettir
mekte olduğu Yuhek Zi raat ve 11.ıy tar mcktcp~ c ri v t:ıı s titiile ri 
ikmali inşaat ve nevakısı kapalı zarf usulile münakasaya Yazcdil
miştir. 40 k~s ur kalemden ibaret inşa atı mczkur~nın münakasa, 
inşa şartname \e mukavele suret Ye projderi ikusat vekale ti mu 
hasebcsinc on lirM tcslimilc alına cak vesika mukabilinck inşaa tı 
mezkı'ıre mahallinde bulunan lk tı s:ıt Vekalcü heyeti fen ııi ye s indc n 

A E ARTTIRMALI? A taliplere verilmekte oldul';u ve mıin~kasa m iidde drıin lıir Temmuz ;;;;;: = 9JO tarihine kadar devam ve yevmi ınczkı1 rda saat iki bupıkta 1 • _z_.a_rfl_ar__;ın_k(...:..ı-a_t __;o__;lu__;na_c..ocaıt,_ı _il_An_o_l_un_u_r ·-- - -----

~ Hayatta muvaffakiyetin en bü- - Enıt9" ve Euta· nı u~n''"SI ISf 9DhUI ~uhesı'ndBD ' ~ yük sırrı tasarruftur. Fakat hayat Dil Jl U AÖ U U y U U ı 
1 yolun_d~ muvaffakiyetle yürüyebil- Satılık Depo ve Aı1treılo 
~ mek IÇln tasarrufu nasll Ve ne SU- = Esas No. Mevkii ve nevi Senelik k irası teminat 

~ retle yapmak lizım geldiğini bil- lirt mikdarı 
- 13 Galatada Arapcamii Kala tat yeri ~ 160 2650 lira 
~ mek icap eder. Kaç ya,ındasınız? = 92·94- 16-18·20 numaralı Antre· 

~ ihtiyarhkta batkasına mühtaç ol- = po ve depo .. 
1 

§ - Ba!Ada muharrer depo ve antrepo pe~in para ile ve kapalı zarfla i mamak için ne arttırmağa mecbur- = milzayedeye konulmuştur. ihale muamck. i l <l -6- 930 tarihine ın iı· 
!l5 H f rt - k - sadlf perşembe gün ü o a:ı t 16 da Şubemiz,le mli tqekkil hey l't i SUnuz. er e YBflna gore azan- = tarafından icra edilecektir. Taliplerin ycvrııi mczkurda saat 16 da 
i cından muayyen bir miktar arttır- -~,_· u_b_em_i_ze_ın_u_ra_c_aa_r_ıa_rı. _______________ _ 

I mahdır. Bankamız uzun tetkikler-
~ den sonra herkesin itine yarıyan -

bir tasarruf rehberi hezırlamı,tır. ::;: 
Bankamızdan kumbara alanlara = 

bu rehberlerden bir tane hediye~ 
olunur. § 

TÜRKiYE /Ş BANKASI ~ 
UHll•lllHIHllHlllHllHllHUlllllllllllllDllllllUllllllllllllllllDllllllllf1 

luksek Maa~in ve lana~ Mu~en~isi nıet
te~i ınu~uriJelin~en 
Atideki muallimllkler münhaldlr: 

ı - Yüksek mühendislik şubesi için: Hesap, hendese mUn'ıc
n: yat, orta maden meslek mektebi için: Riyaziyat muallimliği. 
Şehri 200 lira. 

2 - Mühendislik şubesi için: Sinai Kimya Profösörü muavin· 
l;~i ile orta maden meslek şubesi fiıdk ve kimya muallimli!ti 
Şehri ücreti 1 50 lira. 

L·T·PIVER 
PARIS 

KOLONYA EAU DE 1 
SUYU COLOONE 
N" 11 .N° 11 

Porfllıııori L. T. P 1 V E R l. Ş; , lttwuı Şıılıeii 

şı,u Ahmet Ser ecıUk No. iMi: Tel. Beyoaıu 3044 

\ 

l 
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Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

]{u s Sefaret -
hanesiııden: 

Sovyet Sosivalisi Cümhuriycılerl 
ittihadı :\la liı e komserlı ği tarafından 

ittihaz olunan karara tevfikan Sovyet 
Sefa re ti konsolosluk şubesi atideki 
hususaıı allkadarlara tebliğ eyler. 

1 - So,·yet Sosyalist Cümhuri
yeti ittihadı Devlet Bankası tasdik· 
namelerini haiz olmı van yüzde 6 

faizli 1922 ikram iyeli btikrazı dtviet 
tahvill eri hamilleri sahip oiduklan 
lahvillerin faiz ve ikramiyelerini ha· 

r içte ve ecnebi pır.ısı e a!m:.ı.k :ırıu 

ettikleri takdirde 1 h•zi ran l <JJO 
tarihinden i ribıren bir ay zarfında 

A nkarada Snvvct Sefareti konsolos
luk şubesine ve Türk İ\ e\le Sovyet 
konsolosl uk ları na >liluzzi ir tasdik· 
nameleri almak uzcre te\die d3'·et 
olunur! r. 

2 - S<l\)Ct krns >!o,lu~ şub<slle 

Tıi kı ·e'deki Svv}et kon ol ısluklm 
bu tah ,-J I Aı ha.n illerinc Jstikraz şart· 

13ri lc tcs!:ıit olunan ıediı atın ecnebi 
pora-ilc 'apılınas.na bık bah~eden 

Sm ı et S ıs albt C ımhuth etleri ıııı 

lıadı D.vleı fhnk N ras iikıamelcr nı 
ita eıiecdJ rdır.~ l ez~ur tısJıknı•nc'er 

ihzar olunu•tc ı" kadır hamUlcre 
mu vakkat ı 1stliknam eler veri lecek ti r. 
Bu mu' akkat ıasdiknam !erk tılll· 

hare kot! u dıknamdcr tcbJıl 

olıınac. kıır. Tı il'p olunan tahviller 
mu' kk t 11>dik ı mclerle 
humillere iade olunacakqr. 

3 - Sovyet Smyalis ı Cümhuri· 
ycıleri ittiha dı Devlet Banka ı tas dı k

na•ncle. ı r. i haiz olmıyan t•hvillcr 
için İ>l i kraz şerai ı i le tesbit oluııan 

tcdiyat hariçte Pcnebi parasile yapıl · 

mı yacakıır. Bu tediy aı yalnız Sovyet 
Sosyalist Cümhuriyeıie ri ııtihadında 

ve Sovyet pıra. ile yapılacakur. 

Sovyet Sosyalist CUmh11rl· 
yelleri ittihadı Ahali Komiser· 
lcrl Mcclisl Merkez icra Komi· 
tesl tarafından 24-Vlll-27 - R. 
L. No. 5 J Madde 506 - tarihile 
21·111·28 - R. L No. 18 madde 
152 - tarihinde ittihaz olunan 
karara tevfikan tasdiknameleri 

·haiz olan tahviller için 1922 
istikrazına alt tediyat bu illa· 
da tasrih olunan tndiknamc· 
lcrl almak11z:ın ecnebi parasile 
yapılacaktır. 

Darülbedayi mü<li

ri yeti r·den: 
Önlimüzdekl kış tems!llerinin 

programı yapılmak üzre oldu
ğundan .nuesscscmize telif ve 

Yüksek mektep mezunu olmak ve Fransızca bilmek şarttır. Is· 
tida !otografi ile vcsaikin Zonguldak'ta mektep müdüriyetine 
ırsali. 

RekAr olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. Eskişehir atelycsine muktazi beş tezgılhın kapalı zarfla ın tınakasa<ı ya terceme e>er verecek zevatın 
21 Temmuz 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Cumadan mada her gün öğleden 

' 

ı, k a . ınube dı'sı· oıeM o \ı' demiryolları idaresinde yapılaca kur. sonra eserlerini Dıırülbedayi UıSe san 11 Bu ılıJ iştirak edecek!trin teklif mektuplarını ve muı :ık kat teminatlarını müdiriyetine göndermeleri rica 
JI ayni günde saat 14,30 a kadar münakası komisycnı.na vermeleri olunur. 

Zonguldak' ta Yüksek maden mühendisi mektebinde 
, Şube leyli. meccant olup tahsil müddeti 4 senedir. 

açılan bu IAzımdır. ------------

Munhasıren Lise mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki mesleklere mütehassı yetiştirilir. 
Muhtelif sanayiin tesis ve işletınesi, elektirik makine ve kaio· 

" rifer miıhendis ve mütehassıslığı., kimya mühendisliği, topografya 
1 \"e haita ahzı., in~aat muteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mü· 
P leahhitli~ 
iı' T.:drisata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua· 
rr 1'1ıek-si yapılır. istidayı merbut 6 foto ile vesaikin müduriyete 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An- Piyango müdürlüğünden: 
karada Ye Haydarp~da idare veznelerinden tedarik edebilirler. Nümunesi mevcut çift 57x82 

* * * ebadında 24 kiloluk 1056 top i-
.. .. . . .. . . • . kinci hamur kağıt mübayaa e-

Görulen ıhtıyaç uzerıne Dev- kı lazımelerıle A.ıkarada mez- dileceğinden itaya talip olacak 
let Demiryolları Cer ve Atelye k" d · · ı· _. mur·· acaat- ların pey akçaları ile birlikte 
l d . . . be .. h ur aıre reıs ıgıne 
er aıresı eınrıne ş mu en- 16/ 6/ 930 Pazartesi saat 15 te 

dis alınacaktır. Taliplerin vesai lan ilan olunur. Piyango müdürlüğünde müte-

* * • şekkil mübayaat komisyonuna 
12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarf- müracaatları. 

n n nıükem e i ir. 
~r ııı la k hn tef ı, 1[' ve ufıınctı i al eder . 

dıp m arla mu add 
z rıdır. 20 ku u tur. 

tı . 

BUYOK 

TlJJllE PIJ!NGO~U 
6 ncı keşide il Temmuz 1930 dadır 

BüyOk ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrt('a: ~-100.000., liralık llir 
ıı1ii k~i fat ile··50.000 .. ~·1COOC , 
··25.( UO .. ··10.( 00 .. liralık bii-

viik ikran1iveler \'ardır. 
J • 

Hiç kazanmam!ş numaralara 
"30,, ar lira tesell i mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temnıuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

bl'ANBUL V Lı\Yt:·n 

DEFTERDARLIK ILANATI 
SA l'tLIK BAHÇELi KONAK: Cagal oğ

lunda cezri kasıınpaşa mahallesinin eski nıah a 
mudiye caddesinde 48-58 ve yeni çifte saraylaı k 

caddesinde 1 nuına;·alı sağ tarafı yere bata 6 

caddesi arkası Mehınet Ali Beyin konağı v a 

sol tarati ınahmudive caddesi ve cephesi çiti . -
saraylar c a ddesile mahdut ve bodurum zemin 

kat!ariyle beraber fevkani iki satıh üzerıneyy 
cen1'an 15 oda 3 salon 4 hala 3 sofa 2 kiler 

koridor ve haremlik ve selaınlık olmak üzere 

iki kısın1dan ibaret müştemilatı saireli ve t923.~ 
murabba arşın arsalı konak kapalı zarf usu 
liyle müzayedeye çıkaralmıştır. Bedeli seki 
sene ve 8 müsavi taksitte verilmek şartiyl 
tahmin edilen kıymeti 78_.38 liradır. Taliple 

5883 liralık teminat para veya mektuplarıy 
teklifnamelerini 23 haziran 930 pazartesi gün 

saat 14,30 da lstanbul defterdar lığında ki satlŞi n 

koınisvonuna vermeleri. <M-1116) 
• • • • 

SA TJLIK TARLA No. l Fenerli Hiristo --';"" 

kağı Arnavut köy Bogaz içi, t tarafı Kosf 
başalo tarlası, 1 tarafı Nikplamatos tarlası, ç 

t tarafı Hacı Dimitrinin bağı ve 4 üncü tara 

yol ile çevrilmiş 15 dönüm tarla satılıktır. Be 
deli defaten verilmek şartilc tahmin edile 

kıymeti 750 liradır. Satış muan1elcsi ale 

müzayede usulilc 23 haziran 930pazartesi günu 
saat t4,30da defterdarlıkta yapılacaktır. (H-i. 

• • • 
KiRALIK ODA No. 47 Mehmet Ali Pa~ 

hanının üst kata, Karaköy, senelik kir<\sı 
lira. Kiralamak pazarlıkla 22 haziran 930 paza 
14,30 defterdarlıkta. (H-169) 

1 

---- --------la münakasası 7/ Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 te Anka- BAKTERIVOLOK :r-; S C h · dd • · • ı · d 
ıvas üm urıyet mü eı un1umı n en rada Devlet demiryollan binasında yapılacaktır. Dr. IHSAN SAM . . . .. . -'. ..... 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi- ak teri oloji laboratuvar ~ı~as hapısane v~ . tevkifha-ı ne musadif cumartesı gunu 

iıl' ,t,ali. Müdliriyet 
ı~ ---~--------

Ma~en meslek nıekte~i natlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna U ky bl"lı\ F . k nesının 1/ 6/ 930 tanhinden 31 / at on dörtte icra kılmaca;;.vındlt 
Y k k 1. S · h d' · k mum an ta ı tı, rengı no - . k d bi ·& Zonguldak'ta kAin ü se · maaı ın ve anayı mü en ısı me te· vermeleri lizımdır. tal nozanndan (Vaserman teamülü) ~/9~1 .mayısıne a ar r se~e- talip olanlar cumadan 

binde! orta maden meslek mektebi açılmıştır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An- kili küreyvın nyılması, tifo ve ısıt· lik ıhtiyacı olan (136000) kılo günlerde şerait ve mukavele 
Leyi!, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler mı hıstalıldan teşhisi, idrar, bal- azami ve (127000) kilo asgari kimın 

1 
k .. k 

gam, ceraha~ kazurat ve su ıah· yekdüziye ekmeğin bedeli mu- ı an ama ve go~e 
lan ilk ve orta mektep mezunları kabul olunur. • • • uıaa, Ülıra mlkroskobi ne frengi hammini lan kil (

8
) k ha fazla malGmat almak uzre 

Madenlere jeometir \'e başçavuş yetiştirilir. Haydarpaşa • Pendik abone- ne mahsus birer bilet verilecek- 111mas~ hususi aşılar istıhzan mu ~ d os~ d uruş pisane müdüriyetine ve y 
· J ·1· • • ld b ı k şı d'd k t' enesi. Dlv111yolunda SultanMahmu (58) santım en muzaye e. ve "haled "dd . ·ı·ı.. 
fe rb ıta 1 eşrınıeve e aş anaca nr. m ı en ayt mua- man karneleri himillerinden a- ır. türbesi No. 

189 
Tlefon Is. 

981 
münakasa kanununa tevfikan ı dae m~te e~~~umkı ı". -'Slı 

ll'ı .l csl lıa~ lamıştır. lstidaya merbut vesaik jle 6 foto ve sıhhat ve lmacak köprü resmine dair Ha- Ellerinde bu kabil aboneman kapalı zarf usulü ile 1/ 6/930 mm mu ~ ~mıay 
raporunun mektep muduriyetlne gönderilmesi. Müdüriyet ydarpaşa - Pendik Banliyö tren karneleri kalan yolcuların niha- Dl'. fforhorunı" tarihinden itibaren yirmi gün mahsusuna yuzde yedı 

ı · d kull nld k ·· re ı Ha yet 30 Haziran 930 akşamına müddetle münakasaya konmuş- teminat akçasmm mektup 

l ılanLul Tuz ·ıaLisarı Baımü~ürlı•ıı~eı. ~:ı ;30 ta~hi~:n ::vel satıl: kal~ ~öprü .~e Hay!arpaşabogi- Beyoğlu Mtklep tokalı No 35 tur. Fiat haddi liyik görüldüğü birlikte müracaatlan ilin 
" D U y ' y ' mış olup da 15!16 numaralı ka- şe en~ze f1~ca.a~ ~e- muay•ene sbabıan kşama uıuıu surette ihalesi 21 / 6/ 930 tarihi- nur. 

1930 senei maliyesinde Konya ~k üzre. 7 /~/!130 tarihinden i- nun mucibince istifası lizım ınand ki ter enb~l n1ıa. e beved il 4:"" lsıanbol ikinci ticaret mahkeme- M ~ 
1 

d 
Uz inhisar baş müdüriyetine tkıbar.en arfyıtmi li~l m~ddekatle ve gelen köprüler resmi tediye e- r: is::;edav~~e~!~nn rica~eenı· slDden; G. Mial'"' . o ır OililH en ·. 
b' T 1• apa ı z usu Ye mwıa saya dilm . lan bo kam Beyoglun'da lstikltl caddesinde UllU yu 
ı Yavşan ve osun me~. a:. konulmuştur. Talip olanlar te- . ~mış 0 a neman . . e- Temmuz 930 tarihinden itiba- 182 numerolu mığazada icrayi ticaret 
arından Konyanm Saraonu minatı muvakkatelerini teaViye lenmn 1 Temmuz 930 ~- ren kaplan üzerinde Hareket ve etmekte iken mahkemece ıntsına ita· 
barına nakl olunacak bir mil etmek ve- şartnameyi anlamak den itibş~n kullandmaaına nı~ Hasılat dairesinin resmi mühü- rar verllmlt olan Yorgi Elcfteryıdia 

n kilo tuzun ücreti nakliyesi i.izre İstanbul ve Konya tuz İn· hayet venlecek ve m~zkQr ~n- rü ile musaddak olmak üzre efendinin 31.5.930 ıartbinde akdet
nya baş müdüriyetinde 26 hisarı baş müdüriyetlerine mü- ~e kadar bu ~~n himılle- (k~~ler .resmi alınmıştır.) it>:ı mit olduğu konkordatonun 18-tHl30 

930 perşembe bünü ihale olun racaat eylemeleri ilin olunur. nnden her bilet ıçın her defa- reauıı havı olmayan ve kaplan- tarihine muıadif ~rşamba gilnfl sut 
- -· smda katarlartta muayene esna-, le beraber gösterilmeyen kame 14 te tasdiki mukarrer olduğu ılt-KARQN Alman Kit.aphanesi smda otuzar para iltifa oluna- biletlerinin hükümsüz addedile- kııdartarca malıim olmak ii7.cre nan 

ievQ hı Tünel meydanında 523 """ mukabilinde köprüler resmi ı:eii jJjn '>lunur. ohnıur 

t - Gümrükler muhafazası- den alınacaktır. 
nm (1) numaralı vapunınun ta- 3 - Teklif mutedil görül 

. 20 gün •• ddetle ve ka- ğü takdirde 5 Temmuz C 
mıratı mu t · ·· ·· t 14 t ·hal • 
palı zarfla miinakasaya konul- ::esf':::. :fmacağ~~ eı 
muetur. rük muhafaza müdüri 

2 - Şartname sureti musad- vakti muayyeninde tetniıııatl 
delralan Muhafaza mfidüriyetin m hamilen hazır bal ..... 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..~~~::!IP ... -..~~-ı~e,.-yımıanmr~.,,., uc:ı-~~-~~~~,-~~T»,~on,--~. 

muamelatı şirketten ademi mes'uli- 6 1 Efendim. 
Samsun'da Nemli Z. Mithat ve. 

':elli Beyler vekili avukat Halil 
v' ehbi Beyin ikinci noter vasıtasile 
/Hziran 930 tarihinde tarafrma 
ebliğ ettirdiği 31/Mayıs/930 tarih 
•e (3737) numaralı ihtarnameye ce
aptır: 

Avukat Halil Vehbi B.; mekasıdı 
•ayri rnehikkaya bilerek veya bilmi
·erek vasıta oldukları için harekat ve 
ıeyanatındC:!l ahenk ve müvazenei 
nantıkıyyeyc riayete lüzum görmü
orlar. Müekkillerinin münkat bir 

•leti gibi hareket eden Halil Vehbi 
3.: 

rakanın balada aynen nakleylediğim yetlerini ilan etmekle mes'uliyetten 
fıkrasından istinbat eylemek istedik- kurtulamıyacakları avukat Halil 
!eri mana ve hüküm kadar zayıftır. Vehbi Bey ve muekkillerincc ma· 
Nitekim kendileri dahi bu delillere Hım değilse bile eşhası salisenin ma
itimat edemediklerinden mahkemo- liımları oldugu şüphesizdir. 
ye ikame ettikleri feshi şirket dava- 4 - Şayet Halil Vehbi Bey, tena
Jarını takip edeceklerini beyan ve kuzla mali olan işbu ilan ve ihtara
i.lan ediyorlar. Her şirketin makul, tile gayri muayyen zaman ıçın mü
münasip ve muayyen bir zamanda teşckkil şirketimizin feshini ihbar 
usul ve kanun dairesinde fcsbedlle- etmek istiyorsa şirkrtimiz; hesap ve 
ceği · tabii olduğu halde avukat Ha- bilançosı.ı"lı.ın senede bir defa Kanu-
lil Vehbi B. in muharrikleri ve nuevvel nihayetinde yaptığı için bi-
mcmbaı ilhamı olan müvekkille- lanço zamanından mukaddem bir 
rinin böyle ahenksiz. mantıksrz ve zaman için ihbar yapılamıyacağı gi
şayanı teessüf harekat ve lüzum- bı işbu ihbarları hüsnü niyete mak
suz itanat ile efkarr ammeyi rencide run olmadığından biJ;inço zamanı i-
ve huzurunu selbeylemekten istih- · ki 'h d h' k 1 _ 6;4, 930 tarihinde Samsu:ı çın yapaca arı ı tar a ı anunen 

3irinci Noter vasıtasile tarafıma teb- daf eyledikleri gaye nedir? Mem- makbul ve mesmu olamaz. 
Jekette mazhar olduğu itimat ve N E T f c E 

iğ ettirdijil 5/4/930 tarih ve 1869 teveccühle minnettar ve müftehir : 
ıumaralı bir kıt'a ihtarname ile Avukat Halil Vehbi Beyin mü-

bulunan Aile ve •irketimizin müşte- kk'll · · f t Jd , 
(Nemli z. rrıahdumları kolektif şir- • e ı erıne ıza e en yapmış o ugu 

rek •eref ve haysiyetini bizzat kcn- b t k ·· k 'dd' <etini feshediyor) ve keyfiyeti feshi • u man ı sız ve mutena ıs ı ıa 
dilerinin ihlal ve imhaya sai olmala- b h · 'h ·ı· ı lan ve işaa ediyor. ve eyanatı avı ı tar ve ı an a-
nnın saki nedir?.· rının kanunen. aklen ve mantıkan 

2 - Ke%alik mü§31'ünileyh Halil Bu istifhamların münhasıran ce- hiç bir kıymet ve ehemmiyeti olma-
Vehbi B.; 8/Nisan/930 tarihinde vabı, şüphe yoktur ki, menfaati şah- makla beraber ihdas olunan bu va-
3amsun Hukuk mahkemeıine müra- siye ve ihtirastır. ziyet ma]i müesseselerin ve üçüncü 
;aatla (Nemli Z. mahdumları kollek- Şirketimiz şürekasından Nemli şahısların şüphe ve tereddütlerini 
tif şirketinin feshini) talep ve da· zade Mithat Bey son senelerde şirke- mucip olarak Şirketin kredisini 

ı •a ediyor. timizi imha ederek maddi ve ma- kesredeceği. maddi ve manevi za-
1 3 - Gene Halil Vehbi B. ikinci nevi bilümum servet ve mevcudünii rannı mucip olarak Şirket aleyhin
! '1oter vasıtasile tarafıma ve alaka- kendi nefsine hasreylemeyi tasav-ı de propagandadan ibaret olan gaye 

Jar olmıyan mali ve resmi müesse- vur eylemiş ve l J t 929 tarihinde ve suiniyetlerinin teminine hadim 
ıe ve makatnata ve gazete idareha· şirketimizin merkez ve şua batının 1 olacağr cihetle aleyhlerinde • tariki 
1elerine tebliğ ettirdiği 31/Mayis/ bulunduğu mahallerde ve şirketimi- kanuniye müracaat edeceğim ma-
130 tarihli ihtarnamesinde (Nemli zin iştigal eylemekte olduğu mevat lümları olmak üzere yirmi sekiz nüs
~. mahdumları kollelrtif şirketinin üzerine muamele yapmak üzere hadan ibaret olan işbu cevabi ihtar-
11/Mayis;930 tarihinde müddeti hi- müstakilen şahsi hesabına ticaret- nameden bir nüshasının mumaileyh 
am bulduğunu ve infisahı tabii ile haneler küşat ve tesçil ettirmiştir. Halil Vehbi Beye ve hakikate itti!a 

ı nUnfeıılh olduğunu ilan ve işaa edi- BaAlada arzeylediğim veçhile şirketi hasıl ederek kanaatlerini tashih ey
U ıor. imha ve her şeyi kendisine hasrey· lemek üzere birer nüshasının Sam .. 

4 - Kezalik Halil Vehbi B.; müd- lcmek hedefine vüsul için her fırsat- sun Ticaret Odası Riyasetile Sicili 
d !etin hltamlle münfesih olduğunu i- ta şirketin müddeti ve sermayesi· ticaret memurluğuna ve Tütün inhi-

Belediye suları için muktezi bir adet 1 % ince kutrunda 
mutavassıt 249 adet 3 8 kutrunda küçük su saatleri pazarlıkla 
alınacaktır. 

21 6 1930 da saat 11 e kadar İzmir belediyesi münakasa ve 
müzayede komisyonuna müracaat. 

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

bayaası mukarrer taknben ziranın 15 inci Pazar günü saat 
430,~~0 kilo san mısır, yeni çu- badezzeval üçe kadar yüzde yedi 
v~l ıçınde ve paket halinde çü- buçuk teminat akçeleri ve mik 
ruk, kokulu, avarya olmamak tarı kafi nümunelerile Cağaloğ
ve kuru bulunmak ve vapurda 1 d H·ı~ 1 · h merkezı'ne 
t 1. d'l k . un a ı a ıa mer es ım e ı me şartıle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konul müracatları. 
muştur. Münakasaya asgan iki Müracaat edeceklerin merkez 
yüz çuval verebilen iştirak ede- den şartnameyi talep etmeleri. 

insanın Kıymeti Elblseslne Göredir 
Elbisenizi şık ve kusursuz 

bile memnun edebilen 
vanındaki bilyük 

giymek isterseniz en müşkülpesentleri 

C:alaıa'da Karaköyde Börekçi fırını 

mahallebkinin ü;tünd: kain 

• 
1 

tiüyük elbise fabrikasına nıüracaat ediniz 
Kumaşları mtıkemmel, biçimleri ;on mod• ve fiatlar 

gayri kahili kıyamr. 

Kostümler, pardesüler, Trençkotlar, beyaz ve bej fanila 
panıalonlar ile çocuk kostüı-ılerl ve lnglliz biçimi ivit 

vesaire kadın man !olarının müntahap çeşitleri. 

ısmarlama slparlşat dahi kabul edlllr. 
iin eylediği (Nemli Z. mahdumları nin miktarı hakkında telgraflar, sarı ve Gümrük Başmüdiriyetlerinc 
<Ollektlf şirketinin) hükmen feshi gazeteler, ve sair her türlü ne~rü i- ve Samsun Ziraat ve İş ve SeHi
alebine dair Samsun Hukuk mah- lan vasıtalarile hilafı hakikat pek nik ve Osmanlı Bankalarına ve Pos-

c <emesine ikame eylemiş olduğu çirkin ve müstekreh porpaganda· ta ve telgraf müdiriyetlerine ve Ba!- •111!••!1!1•••••11!1•'!111••11!1111•••••mı••••••llİİİ 
·eshi firket davasını takip edeceğini larda bulunmuş ve şirketin yedi ra ve Trabzon Ticaret Odaları Ri- Oııru"l'acoze ıou"du"rlu"nu"odonı· 
ıe hakkı takibi mahfuz bulunduğu- sekiz senelik memur ve müstah- ya setleri le Tütün inhisarı memur ve U b U !J U 1) 
au ilin etmek ibtiyatnu da unutmu- deminini hemde şirketin hesabın- müdürlüklerine ve Trabzon güm- l\l b k 

d · d •• ı. • · "k ba · d' · 1 ucsscscye ir sene için iktiza eden 1000 llova kadar pirinç yorlar. Bu, ne layemut bir şirket. an ıtma e erek ..,.,sı tıcarethane- ru şmıi myttine ve stanbul ı 
Ve bu ne kadar şüphe ve tereddütlü !erine vekil ve memur tayin ey- Ticaret Odası riyasetile İstanbul Tü- ununun kapalı zarf usulile 10 Temmuz 930 p<>rşembe günü saat 
<anaati hukukiye! Ve ne derece ziifı lemiş hülasa şirketimize her veçhi- tün inhiasrr başmüdiriyetine ve İs- orı döttte münakasası lem edilecektir. Taliplerin yüzde yedi bu
radedir ki avukat Halil Vehbi B.: le mucibi mes'uliyet ihanette bulun- tanbul Sicili ticaret memurluğuna ve çuk teminat akçelerilc müracaatları. 

Evvela_ Şirketi feshederek ilan muşlardır. Vesaikle müeyyet bu- Samsun İkinciNoterile Bafra Noter- 10••••••• ··········••a 
ıe if83 ediyor. lunan ihanetlerine ve ihdas ettik- liğine ve bermudbi kanun ayni sü- "" 

Saniyen _ Feshin hükümıüz ve !eri sair kanuni sebeplere istina- tunlarda neşir ve ilan etmeleri için lstan'·u ı lı'ınan sı'r~efı'n~en,• 
nanaaıı: olması ihtimaline binaen den mahkemeye müracaatla şirketten Samsunda münteşir Ticaret ve Sam- U 
nahkemeye müracaatla şirketin ihraçlarını talep ve dava eylemiş- sun gazetelerile lstanbulda Cumhu
ıükmen feshini talep ve dava edi- tim. Bir taraftan böyle hilafı haki- riyet ve Milliyet gazeteleri ve Trab
fOr. kat tasni edilmiş sebeplerle şirketi zonda Doğruyol gazetesi müdiriyet-

Salisen _ Batıl ve bieaaa nukata feshe çalışmak suretile kanunen lerine tebliğ ettirilmesini ve bir nüs-
stinaden §irketin infiaahr tabii ile düçar olacakları ihraç kararından hasmın Dairede hıfzile diğer nüsha
'Jlilnfeııih olduğunu bülent esda ile i- tahlisi giribana çalışmak diğer ta- sının tebliğ ilmühaberile maan tara-
ln ediyor. raftan şirketin kredi ve itibarını kes- fıma itasını rica eylerim efendim. 

* retmek; mevcudiyeti hakkında müş- Nemlizade Mahdumlan Şirketi aza-
a Rabian - Bunların kaffesinin bia- terilerini şüphe ve tereddüde düşü- aından 
•) nl ve bimana olması ihtimali; ira- rerek kendilerine celbeylemekten i- Nemlizade GALiP 
di Je ve kanaati hukukiyeaini tezelzü- barettir. Bu ihtarname cevabı sureti ber-

e uğrattığından tekrar muhakemeyi 'b' t ı M'll' 
'! iri Halil Vehbi B. in mu"vekkillerı' mucı 1 a ep ı ıyet gazetesine teb-
1 a ·p ederek irketin hükmen feshi- r - dil k .. k · 
a • Nemlizade Mithat ve Cel" Beylerı·n ıg e me uzre ayıt ve aslına mu-

ti ta1ep ve davada israr edeceğini 4J t b k 'k ı 
ı o • • zerre kadar hüsnü nı'yetlerı' ve •ı'rke- a a atı t"5tı o undu. 6-6-930 .. n etmeklığı lazimei ihtıyat addedi- • s b' · · · 
. tirnizin feshi veya inf;•ahı· ı·ddıa' la- amsun mncı noterı Süleyman sırrı liyor. Şu halde şirketin mevcudiyet - Müh.. · 

JC temadisini nihayet Halil Vehbi rında cüzi bir şemmeı· hakikat mev- ur ve ımza 
8. dahi kahu! ve tasdik ediyor. E- cut bulunsa 26 zat ve makam 
,_ Nemli z. mahdumları kollektif ve gazte idarehanelerine resmi 
,irketinin münfesih olmadığrnm ve tebliğat icrasına ve keyfiyetin 

a ;eriklerden bir.ikisinin sui niyetle ih- beş gazete ile ilanına ltlzum yoktur. 
Ias eylemiş oldukları sebeplerle Maksat üçüncü şahısları haberdar 

fa -cıılıcdllemiyeceğinin en kavi ve can- ederek hüsnü niyyet iddialarını iskat 
ı deJiilerinden birisi dahi; Nemli ise usul ve tarifatı kanuniye daire
z. Mithat ve Celfil Beylerin ve mu· sinde sicili ticaret gazetesile ilan kafi 
naileyhimayi temsil eden avukat Ha- gelirdi. 
il Vehbi B. in bal~da hülasaten Hülasa bütün bu vahi hilifı hakikat 
<aydli işaret eylediğim tenakuzleri, iddia ve telaşlara rağmen hakikat 

a elaılan ve şaşkınlrklarıdır. bervçhiatidir; 
Halil Vehbi B.; infisahi tabii id- 1- Şirketimizin gayri muayyen 

1iaaını ilci delile istinat ettiriyor: müddetle müteıekkil bulunduğu ve-
ın 1 - 19/Mayisı929 tarihli zeyli saikle ve mahkeme kararile müsbet-

Şehremaneti ilanatı 
)ehremanetin<len : !!edeli ke<f! 

18120 lira IJO kuruı olan Göztepede 
Mehmet tfen<li taıınektep, hamam 
fırını 'okaklarındaki yollann tccdidrn 
tamlrl kapalı zarfla münakasaya kon
muştur, talJplerin şar:name almak 
l'e keşli evrakını görmek için her 
gün levazım müd~rlüğüne gelmeleri 

teklıf mektuplannı da ihale günü olan 
6 temmuz 9~0 pazar günü saat on 
beşe kadar mezkur müdürlüğe ver
melerL 

* * * 

l ... 

4;u , 930 tarihli gazetelerle yapılan il:ln mucibince Pınar 

vapurunun bilmüza) ede furuhtu için kapalı z;ır!Ia teklif kabul 

ımiddeti 17 Haziran 'alı günü saat on dörde tehir edlhniştir, 
Talipler mczkôr gün ve saatte tekllflcrlle beraber şirket 

mlidüriyeti umumiyesinc mllraraatları. 

.,.umum mUdUrlUk"410 0 
• 

Cihanşümul şöhreti haiz : 1 
Her1er~e 
lerci~en 
aranılan 

1,. Yağ;ur beklerseniz dağ olur, .,1 
Tarlanızı sularsanız hağ olur 1 

ı - J kr ku\ ette • 2-Kızak üzerinde 

S 1 N T H ,. F fi J yekdi~erlne mer -
.il U )ut her t:ırafa nak 

!edilebilen 

Karadeniz postası 
A ado) vapuru .. tıil U 161 laziran 

Pazartesi 
akşamı Sirkeci r rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak lne

bolu, Samsun, Ordu Gircson, 
\Takfıkdıir Trabzon, Siırmenc, 

Of w !tize ) ye a1.imet ve 

avdet gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide yelken

ci hanında kAln acentasına mü· 
1 ranat Tel. 1sıanbul 15 15 -
Limanımıza muvas;ılau beklenen 

\'apurlar 

( GA:'-IJ ) vapııru 22 haziran 

pazar (ltalya ,.e Yunanista'•)dan 

(GA \'J) vapuru 25 haziran 

çarşamba (Köstence) den 

Yakında limanımızdan hareket 
tdecck rnpurlar 

(PAL• -Tl\'A) rnpuru 16 ha

ziran pazartesi ( Samsun, Tnıb
:.:on, Batum va • ·ovorosi,k)e 

( GA~J ) vapuru 2~ Haziran 

Pazartesi saat 17 de (Lloyd 

Ekspres ) olarak (Kösteııce) ye 

( C'A:'\J ) y:ıpunı 26 ha7.iran 

perşembe sabahı tam 1 O da 
(Loyd Ekspres ) olarak ( PirL', 

Brendizi,Venedik \e Triyeste)ye 

[COSL:LICJ 1 Ltne] kumpan

yasının lüks vapurlarına aktarma 

edilerek Şimali ve Cenubi Ame· 

ika limanlarına gitmek için ten 
zi!Alı doğru bilet verlllr. 

J ler nevi tafsilat için Gala tada 

mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 vaya Galat~ sarayında 

sabık SeU.nlk bonmarşası bina· 

sındakı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 

Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edilmesi Telefon 

lstanhul: 235. 

TAVlLZAlJE \'APlJRLARI 1 
Ayvalık - İzmir postası 

~v!~~!u 
ller Pazartesi saat 17 de 

Sirkeciden hareketle Gelib
olu, Çanakkal .. ~:dremlt, Ay

valık, Dikili ve lzmir iskele· 

rine a7.imct ve avdettı; Dikili 

ve Çanakkaleyc.üğrayarak Is· 

tanbua muva,cJet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da 
verilir. 

DIKKA'l. Edremit yolcuları 

trene yeti~ ·ilir. d~ nukavelenamede muharrer olduğu. tir. 
2 - 30/TO§rinievvel/929 tarihli 2- Halen mevcüt müddeti gayri mu 

nı kran bilkitabemle müeyyet bulundu ayyen bir zaman için mütemedi bulu-
1 l :u veçhile diyor. nan şirketimizin nam ve hesabına 
;; EvvelA - 19/Mayia/929 tarihli icrayi muameleye ve her tilrlü ta-

ŞehremAneıinden; Üsktidarda Ka-
racaahmet mezarlığında fırtınadan 
devrilen 80,085 metro mikabı ağaç· 
!ar ı•tılmak için kapalı zarfla müza-

yedeye konmuırur. Taliplerin şartna
me almak için her giin levazım 
müdkrlüğOne gelmeleri. Teklif mek 
tuplarımda ihale günü olan 6 Tem· 
muz 930 P•'"r günü s""t on beşe 
kadar mezkQr müdürlCl;e vermeleri. 

Tuluın~a:arı 
ile maruf 

DEUTZ ~~T~Bt~ 
Tulunı~alar 

1 Adres: Yemi~tc Tavilzade 

~iraderler telefon lstanbul !21 O 

eyli mukavele nanu verdikleri va- sarrufa sa!Alıiyettar bulunduğum şir 
/'; aka; aon zamanlarda bilfiil tatbike ket mukavelenamesi ve mukavel~a 

ıaşladrkları gizli emeller ve bin men!n tatbikatı ve kanunla müey
lir!U hile ve desiselerle tanzim edil- Y~!tır. Ş~rıklerden bir veya ikisi 

rü 
'ki 

dıger şerıkın akten ve kanunen haiz 
niş hasta, ve hali iztirarda bulun olduğu salahiyeti refedemez. 
luğu zaman kerhen imza ettirilmiş 
ıatıl bir varakadır. Hüsnü niyet ka- . Kanaatine tevafuk etmiyen fÜphe
•aidine ve uhuvvet irabatına muga- lı ve tereddütlü harelrntta bulun
ıir saiklerle tanzim edilmit olan mak şiarında olan avukat Halil 
ıu varakanın ... • .... •.. tarihinde Vehbi Bey dahi ihtarnamesinde şir
nahkemeyc müracaatla tazmin et- ket nam ve hesabına hiç bir mua-
iği nukatın bütliinına ve mezkur mele yapmamaklığrnu hatırlatıktan 
ıarakanın iptaline karar verilmesi sonra şayet, ihtara muhalefetle •ir-
alep ve dava olunmuştur. lşbu vara- ket namına icrayi muamele ede~ek 

a l aının leh veya aleyhinde sadır ola- olursa~ beni m~s'ul addedeceğini ve 
ki :ak h~~m kesbi. ka~'iyet etmedikçe bu gıbı muamelattan müekkillerinin 
ı b: mna ıstınaden hıç bır iddia derme- düçar olacağı kiiffei zarar ve ziya
rd~ 1an olunamaz. Mahaza mezkôr va- nın şahsımdan tazminini talep ve 
er ·akada tirketin müddeti hakkında dava edeceğini ilave ediyor. Muma-

atır >lr kayit dahi mevcut değildir. Halil ileyh bu beyanatile şirketin ve şir
du Vehbi Beyin istinat eylediği fikra ay- ket namına icrayi muamele salahi

ıen şu~ur: . (Şürekiidan Galip Bey yetimin mevcudiyetini kezalik ü
ıastalıgına bınaen 31 Mayis 930 ta- çüncü şahrsların gayri kanuni olan * fen ~ine kadar mezun a'ddolunmuştur) bu ilanlarına atfı ehemmiyet etmi-

: S -!ır ınsan bu fıkradan Jügaten, ıstr- yeceklerini zımnen kabul ve itiraf e
eıin ahen, delaleten ve aklen hiç bir mü- diyorlar. 
ala ıasebeti bulunmıyan (Nemli Zade Çünkü iddiaları veçhile şirket na
ifi· \fahdumları Şirketinin müddeti 31 mına icrayi muameleden memnu bu-

' gi; \!:ayis 930 tarihinde hitam bulacak- ~unsam kezalik bu gibi ilanları 
aki ·ı~) man~ ve hükmünü istihraç ede- ıle üçüncü şahıslara karşı mcs'uli
li ( >iJınek ıçın avukat Halil Vehbi Bey yetten teberri etmiş olsalar esasen 
·,ıi. ~ıbı her şeyden tecerrüt ederek yal- yapmış olduğum muamelenin her 
gi ıız müvekkillerinden almış olduğu türlü netayici nefsime münhasır ka
ı-üı .er talmiatı harfiyyen tatbika memur hr ve üçüncü şahısların dahi hüs-

rr imalıdır nü niyet iddialarına hakları olanu-

ıu 

et 

Saniyen - 30 Teşrinievvel 929 yacağmdan müekkillerine bir zarar 
arihli ikrarbilkitabe dedikleri 0 ta- terettübü ihtimali mevcut olmaz ki 
ihte yazrlmrş hususi bir mektuptur şirket nam ve hesabına yapacağım 
AtıkOr m ktupta ya kendi iş'arları- muamelelerden müekkillerinin düçar 

nıer ıı naklen veyahut şirket mukave- olacakları kiiffei zarar ve ziyan şah 
ldu cııamesindeki müddeti yanlış derha- sımdan talep ve dava edeceğini ih· 
ı-elı ır ederek müddet hakkında farzi tara lüzum kalsın. 
alc ı '< zühul olduğunubilahare anladığnn 3 - Kollketif Şirketi şürekasının 

>ir hikayede bulunmuşum bu mcs'uliyetlerinin derece ve şümulü 
urctle hikaye feshi şirket hak- ve ne zamana kadar temadi edece
cında _usul ve meras~i k.anuniye ği ~a~un_en tayin ve tesbit edilmiş 

de lalresınde yaprlmış. bır akit değil- ve uçuncu §ahısların hukuku bu su
'lir 1lr, İstinat ettlklen bu mektup zey-' retle tahtı temine alınmış oldu-un-

1 mukavelename n•mı verdiklori va-: dan şeriklerden bir ve\·a ikisini~ h;r cu· 
lu 

Is. beşinci hukuk mahkemesi n<len
Reflt paşa veresesi tarafından 

Galatıda topçular cadde>inde şeftali 
sokaj!;ında 33·37 numaralı dükkdnda 
>ütçü Naom Petro efendi aleyhine 
ikame eı !ediği davanın ilanen teb
llğat icrasına rağmen isbau vücut 
etmediğinden hakkında gıyap kararı 

verilmiş ve müddeiler vekili tarafın· 
da'l mecurun tahliyesi ve işlemiş ve 
işleyec~k bedeli icaıın tahsilini talep 
eylemiş ve emri muhakemel5·7-930 
tarihine müsadi[ salı günü saat l.J.de 
tayin kılınmış olduğundan torihi 
ilAndan ltibar<n bir ay zarfında itirız 
etmek hakkına malik bulunduğunuz· 
dan müddeti mez'ıQre zarfında ve 
tarifatı kanuniye daireı-inde itiraz 
edil nedi~i takdırde bilcümle mua· 
molenin muteber addedilerek muha
kemeye devam olunacağı gibi hukuk 
usul muhJkcmenin 4-0Sinci madde>i 
mucibince muhakemeye de kabul 
edilmeyeceğlniz tebliğ olunur. 

Kadıköy sulh icra dairesinden: 
Bıyıklıyan .Jozef efendinin Halit 

htye borcundan dolsyi mahcuz bu
lunan siyah renkli Fransız mamullnn· 
dan buva ıolo markalı bir adet piyano 
ile bir adet kanıpe ve iki kolıuk 
ve beş adet l5kemle ve sedefli iki 

adet siğara iskemlesi ve beyaz mermer 
t•Şlı konsol ve ayna ve çini soba ile 

borulan 17-6-930 sah (llnU saat ilde 
Reyoğlunda Taksimde Şehit Muhtar 
bey cıddeslnd• 59 No. hanede açık 
arttırma suretlle sanlacsğından talip 
olanlann maballl ıt ezkQrda memu-
runa mUracaıt eylemeleri ilan olunur. 

M~T~HLERi 
Jlehbet : iatları - Tcdiyatta azami ıeshi!At Katalog mecc•nen 

HANS FRANK ve ŞERlKi 
Umumi depo<u: • , • • 

Deutz-Humbolt Makıne Şırketı 
lsıanbul Galata, Karaköy Palas'ın vanında, Posta kutusu Galata 420 ............... ~~.................. .... 
JEOMETİR namzedi aranıyor 

Zonı;kldak \'i!Ayetinin Kozlu mevkiinde ,-aki Türk kömür madenler 
tirketinin Kandilli ocaklarında istihdam edilen bir Ecnebi jcometir refaka
tinde Hliıtirilmek uzre bir Türk jeometir alınacaktır. ~eraiti ayda sekoen 
iira ücret ve ikamet için bir f\" ile tenvir ve teshin ita edilecektir. 
~raliplc:rin kadastro n1üııtcsiplerinden veya crazi mesahasındı ve harita tan
ıjminde vukufu olanlar \'eya !Aakal orta mektebi mezunu olup ta bu gibi 
ıılerde çalıştığın• dair \'esika ibraz edenler kabul olunacaktır. Bu şeraiti 

haiz olan taliplerin Zongııldak'ta Ereyli bavzai fıbmiye müdürlüğüne ve 
,·esaikinin birer suretlerinin tevdii ~uretile müracaat e)o·lemeJerl lüzumu il~n 

olunur. 

DiJarı~etir lele~iJe riJasetin~en: 
ı- Olyarıbekir tehrine cari Hamra\'at suyunun nehri ceditle bırlcşt.iğl 

mahalden ltilıaren açık su mevkilnde Cevat Paşa çeşme>ine kadar olan 
kı. mın tamiri kapalı zarf usulllo münakasaya konulmuttur. 

2- :O.lünakasa müddeti yirmi gündUr. Tal!p olanlann 5-6-930 tarihinden 
lll 25·6·930 günU saat on beşte yU2de yed! buçuk teminat akçe~lnl hamllen 
boledhe meclisine mUracaatlsn. 

3..:_ Bedeli keşif "8892, lira kırk kuruştur. izahat almak ve evrakı ket· 
fiyelerini tetkik etmek lıtiyenlarin Dlyanbeklr belediyesine müracaat eylemeleri. 

4 litn ve sair masarifatın müteahhide ait bulunduğu liln olunur. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
TUrkiyc'de Hayat Sigorta ltıerlle çalışmak üzre kanuni blkUmler dairt

ılnde t11cll edilerek bugün faaliyet halinde bulunsn "Bo•kurt. Ttlrklye 
Umum Slgoru tlrketi bu bre müracaatla TUrkiye Ziraat Banlta11 Anonim 
tlrketinin gerek umumi ve gerekse mevcut ve Herde açılacak fUbı ve ısn
dıklarını şirket namına Hayat Sigorta işleri!• meşgul olmak ve bu lşl~rden 
doğacak davalarda bUtün mahkemelerde müddei, mUddealıylı ve tlçUncll 
şahıs !ıfatlarlle hazır bulunmak bre acenta tayin eyledlAinl blldlrmlştlr. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş va murakabesi hakkındaki ll5 haziran 927 
tarihli k•nunun lıükiiJJlltrlne muvafık gi:ırillmüt olmakla ilin olunur. 

Bartın -lnebolu Postası 

HlLAL 
npuru 16 Pazartesi 
Haziran ' 

~tlntl akşamı Sirkeci nhtımından 

hareketle Ereğli , Zonguldak , 

Bartın , Cide , lnebolu , IJ.iş.ı 
iskelelerin~ azimet ve avdet 

edecektir Ytik ve yolcu için 

Sirkecide yeni handa 1 num

rolu acenıasına mi.lracaat. Tele

fonu lstsnbul 3 ! 05 

Ankara Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk dairesinden: 

Ankara Ycnişehirde Anadolu 
OtobUs şirketi garajında lbrahim 
Efendiye: Ankara Numune hastane· 
sinin kalorifer buhar kazanını tahrip 
ettiP;inizden dolayı Sıhhıye ve mua
veneti ~\1imaiye vckiJeti namına 

Hukuk müşaviri Avukat ~lehmet 

Salih B. tarafından aleyblniıe ikame 
olunan 900 liranın tazminine dair 
verilen istida sureti berayıteblig lka
metgllıınıza gonderilmiş !şede tebliğ 

ilmühaberi zi yrine verilen meıruhaııa 
lkametgAhınııı terketmiş olduğunuz 

ue elycvm bulunduğunz yer meçhul 
olduğu beyan edilmesi üzerine müd
dei vekili illnen teb!Jğat icrasını 
tJ)ep etmiş ve talebi vaki tahkikat 
haltlmliğlnce muvafık görülerek hu
kuk u'sul muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince lstldamn 
bir 1Uretl mahkeme divınhane,ine 

talık kı!ınmıt olduğundan tarihi ilAn
dan itibaren on ~lln zarfında cevap 
vermeniz aksi takdirde ~tyabınızda 

muamele cery•n cdcceı; tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilftn oimnur. 

1\Jeıke• Acentll; Gaaıı koprl 
basınd" Beyoğlu 2361 Şcıtı· 
aentesı: \lah,nudlye l l.ını altındı 
lstanbul 740 

Trabzon birinci 
postası 

(RF.ŞITl'.\ŞA har •ru ı (ı Iıızir ı'r .... --ı 
Paıarksi ı :! de Galatı • ııı· 
mından hareketle lneb .,Sa..,. 
sun, Giresun, Trabıon, R ,c,c 

gidecek ve Sürmene, Trn1ız • n 

Tirebolu , Glre;un , Ordu. 
Cnye, Samsun, lnebolL., Zoıl· Millet 

guldağa uğrayarak gelecektir. lıra~ t _ 
llarcket günü yük kabul .lırı bag 

olunmaz. ~ etme 
~~~~~~~~~~-ı-lllıağla 

AyYahk sür'at .. üncel 

postası 
(Mersin) vapuru 17 l laziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımında~ 
edeni 

hareketle Gclihol ı, Çıınakk ıle, üştere 
Küçükkuyu, Edremit Burhıı- tiraki 

niye, :\yvalığil gidecek ye in' ede 

dönüşte mezkt)r ıskelele;le bir· tiliıtıd 

likte Alcunoluğa uğrayarak fta ye 
gelecektir. r, ken 
~~~~~.,.-~~~~~rosunda 

Yalova ilave edeni 
hibı 

Seferleri Udretil 

Yaz tarife>intkki mevcut \'alnı 
seferlere fıh·etcn Yalova'y• İnleme 

atında 
cuma 'e pazardan maad~ · 1ğine 
gunkrdc köprudcn ( ı 8) ıle asınd 
cuma gimti (21,30) da pa;~Af 

glinu (21,55) de ve Yalova' 

dan köprüye cumadan mas· 

da ğünlcrde (h,35) de cums 

günıi (:;, 15) de seferler ya· 

pılmaktadır. 

Mersin sür'at 
postası 

(.\lahmut;-c' ket paşa ) \'3' 

puru 1 7 1 la:.:iran salı 12 de 

Galata rıhtımından haraketle 

Çarşamba sabahı İzmir'e gi· 
decek Ye çarşamba akşanıı 

Jzmirden hareketle .\ntaly3 

Jı.Jalye :\lcr:-in'c gidecek ve 
dönü;te Taşucu Anamor AIA· 

iye Antal a Ku~adası lzmir'e 

uğrayarak geleLcktir. 

. tın je 
ır. B 
l\l{i af 
larak 
er, biz 
tturla 

ade ye 
c baş 
etmeğ 

:Buse 
iktıs 

rı ib• ı, 
atdrr. 
orJuk 

Tiirkiye seyri-sa-f-al-n-id_a_r_e_,<IT·İlah k. 

vapurlarındaki piyanoların ts· .e fikir 

miri için daimi bir mütehar · Şim 
esna 

sısa ihtiyaç vardır. Talip o· Cti ka 

!anlar ~craiti Üj!;renmek i..zr' afaza 

her gün levuzım müdürhiğo· ,riand' 

ne mLiracaatları. 1i"aset 
-,,,.--,...,..----..,...,-'JOtın" l 
Satılık hoş makine · u fa de 

yağı iiçıları . büy· 

Takriben 70 adet boş ıttikç 
1 bir 

kine yağı fıçısı muzaycdc ue 
en si 

saulacaktir. Kat·i ihalesi 16 Şlıca 
Haziran 930 tarihinde icr• en biri 

kılınacağından talipler o gıi~ Ctieriç 

saat 1 b da levazım miidür lına 
lü~üne )!;Clmeleri. 

NAiM V Jı.PlJRLARI 

lzmir Postası 

. . . 
·ıstı 

Seri, IUks ve 

ADNAN 

Bey 
'iiesse 

-tte, p 
~klin 

muntazam a lır. 
vapuru 

Haziranın 

16 ncı pazartes 
günü 16 da Galatı rıhtımından 
reltetle { lzmlre ) ve Çarş•mba 
lzmirden lsıanbula hsreht eder 

Ve 
Galata gumrUk karşısında " 

Fransez hanında J 2numarada l) • ~evcu 
mi acantalığına müracaat Telt'' tın 
Beyoğlu: 1041 . dır. 

.................. '.fksv 
SADJKZADE BIRADERLf.~ ti bi 

V.\Pl'RL.\IU 

KARA D~:NJZ :ıllJ~T ~ 
ZAM VE LOK~ PüSTAS l' 
Domlupınar 
vapuru PAZAR . g 

151 laziran c te 
rtınU aksamı Si rkeci nb~ ~ın te 

mından hareketle (Zong:ul d• 
lnebolu, Samıua, Onye, ord 
Olresun, Görele, Vakfıkebir 
Trabzo n, Sürme ne ve Rlt 
lık•l•l•rln• azimet ve avd 
edece ktir. 

Tafılllt için Sirkecide ~' 
menet hanı altında acentahl1 

müracaat. Telefoa:lstanbul J ~.ı;ı İ 
Vapurlarınıız hef 58 

Pazar muntazanı:ı.ı llQze 
~en 

hareket edeceklerdi 

Mes'ııl müdürü Burhan 


