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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

,~----------11111!1~------~, BUGÜN 
2 inci sahifede · .._ 2- - Evlenmeler mi çok, bo-

~ şanmalar mı? 
1 - Tarihi tefrikamız.: Ali Pş. lltı 3- ŞGheda abidesi nasıl ya· 
2-- Harici ve Son haberler 'il pılacak? 

3 Uncil sahifede • 4- Doktorlar cuma ıilnü 
,. toplanıyorlar 

l- Kazanç verglstnl sakla- ' 
yan avukatlar mahküm ..ıııı 
oldular !' 

4 Uncu sahlfedc : 
t'elek, Roman, Hl"Aye 

~,. 

dün la ıl • 
ı. 

Asri devlet 
Devletin şahıslar ve zümre

ler karşısındaki hak ve vazifele 
rinin hududu meselesi, zamanı
nıızın en büyük, en mühim me
selelerinden biridir. Cemiyet ha 
Yatı daha muğlak, ve mürekkep 
bir şekil aldıkça, devletin mahi
Yet ve rolü de o nisbette ehe~ 
illiyet kazanmaktadır. Anlaşılı
Yor ki her hangi muayyen bir 
rejim ifade eden eski formülle
rin bile bugün meseleyi esasın
dan halledecek sihir ve tesirleri 
Z<ıil olmuştur. Cemiyet ve dev
let hayatını, yalnız siyasi, ve 
Yahut yalnız iktısadi sade bir 
formüle irca ederek izah etmek 
l!ıümkün değildir. Milli haya
tın ihtiyaç ve zaruretlerine göre 
dev !etin hak ve vazifelerinin de 
ıaman ve mekan içinde bir teka 
llıüle tabi olduğunu kabul et

ltilafname 15 muhalif, 2 müsten-' 
kif e .karşı 186 reyle kabul edildi. 

Gazi Hz. 
--·-

Dün de sarayda 
istirahat 

buyurmuş/ardır 

M. · Meclisi kapandı 
l\leclis l1iikılı11ete itiınadını heyaıı ; 

İsmet Pş. Hz. ile T. Rüştü Beyin be)ranatı 
ve ret lehin(ie söyliyen hatiplerin sözleri 

!lıek lüzumu aşikardır. 

itila/name 
Met~ıısten 

nasıl geçti? 
Muarız m~b,a•l•r 

niçin itiraz 
ediyorlardı ? .. 

r 
l 

Demokrasi ve liberalizm um
delerinin başlıca vatanlarından 
biri olan Fransa'da da son gün
lerde asri devlet ne olduğuna 
dair münakaşalar b"aşlanııştır. 
Esasen Faşizm ve bolşevizm gi 
bi yeni devlet sistemlerinin bir 
fikir mücadelesi açmış oldukla
rı bir devirde, mesele hemen 
her gün mevzuu bahsolmakta
dır. Devlet hayatının yalnız si
Yasi umdclere istinat ettiği z;: 

l!ıan!arda hiç şüphesiz, demo' 
rasinin, lilıeralizmin, veyahı. 
otoritalizmin basit ve şümul da 
irderi ınahdut idi. Fakat bu 
gün, büviik iktısadi zümrelerin 
ve de;;'et karşısında, milli ha} o. 

ANKARA, 17 (Telefonla)- ' 
Büyük Millet Meclisi bugün 

tın muhtelif menfaatlerini ida- ı ıııı ,,r,m 

(dün) saat 16 
da Kazım Paşa 
Hz. nin riyase- , 
tinde açıldı. 

Süfera locası 

.1er zamandan 
daha kalabalık
tı. Yunan sefiri 
ıle İtalya masla
hatgüzarı görü
lüyordu. 
Reis Kazım Pa 
a Hz.: l - Ruznamede 

Y,unan Hükumo , ....... 
ıı..J-"' 

ı ~ tanzım ede-n büyük cemi- hinde söyleyenlerden mukavele var-
Yetlerin mevkı ve cephe aldığı Hüseyin 8. dır; Müstaceli· 
bir devirde, eski siyasi formül- (lstanbul) yetle müzakere-
leri tefsir etmek, ve bunlara ye sini kabul buyur< ellerini 
ni manalar vermek zarureti ha- kaldırsınlar." 

' 
. 

sıı olmuştur. Meselenin en ziya 
de nazik ve mühim noktası da Hariciye Vekilinin beganatıoı teyid•n beganntfa 
buradadır. bulunan ismet Pş. Rz. 

Bilfarz asri devlet hayatmda 1 başında tutmak, yeni vatandaş 1 
devlet otoritesile vatandaş hür- hukuk ve menfaatini müdafaa 
tiyetinin en muvafık münase- ederken bütün vatandaşlardan 
bet ve derecesini tayin etmek terekküp eden devletin hukuk 
Pek o kadar kolay bir şey değil ve menfaatni ihmal etmiyerek 
dir. Fakat millet hayatının ta- telif etmek. İkincisi müzakerat 
hii cereyan ve inkişafını takip 1. neticesinin tatbikatı sahasında 
edebilmesi icin de bu münase- imkan dahilinde az tedbir ve za-
het ve derec~nin her halde, her man istilzam edecek mahiyet ve 
türlü suitefehhümlere mani 0

- 1 surette ameli olmasına itina et-
lacak bir surette tesbiti de çok 
lazımdır. Ne devlet, ve onun mek. Aleyhte söyliyenltrderı 
İdare vazifesile mükellef olan İşte arkadaşlamn, bu zihni- M. Mi1fit Bey Avni Be11 

Gazi Hz. dün de sa.aylarında 
istirahat buyurmuşlar .-e hiç bir 
yere çılnnatnıtlardır. 

Reiıicümhur Hz. nin lotanbnlu 
"'lrifleri günü, saı-ayda açdllllf 

ederek Kazım l)ş. Hz.nin t
1 

bir nutku ile tatil kararını verdij 

,ıan defteri mah•u• dün kapanmlf- ismet Pasa Hz.nin 
~lır::::·.~~~~~~~~~-'ı 

Sait Molla haini 
nerede? 

Lefkoşada müntqlr Sö• refi
kimi.sde okudufumuza göre yü~ 
elliliklerdcn ma 
hut Sait :Mollit 
İrt&"iliz hüküme
tinin verdi(i -pa
ra ile Kıbrıstan 
çıkıp gitmiştir. 
Bu vatansızın 

nereye gittiği 

veya gönderildi
ği malum değil
dir. S.,ıı Molla hıinj 

man ve lktısadt 
vaziyetimiz hak• 
kında beyanatı 

Afyon meb'uıu Ali, 
Silleyman ( Vozgat ) 
Asım ( Artvin ) Bey-

lerin takrirleri .. 

ANKARA, 16 (Telefonla )· 
Mecliste itilafname kabul edil
dikten sonra Afyonkarahisar 
meb'usu Ali B. in Teşkilatı E-

2 inci şube mO 
dOrü değişti. 

sasiye kanunu mucibince Mec- ' r 
!isin b~ senı:ki içtimama ı_ıiha- Mtclısin dtı•rtl içtimaiye faaliyttın 
yet verJlmesı hakkında hır ka- ait beyanatta bulunan · ı 
rar ittihazına dair bir takriri Reis RIJzım Pf. fü. 1 1 

Şükrü Bey Ankaraya 
n.ııkedildi 

Bu sırada Başvekıl İsmet ame geçiriı;,esini istedi. · 
okundu. . beyanatının tasvip edilerek m' 1 
Pş. ~z. kürs~ye _ge!di. Harici ve n T1ıc~r kabul edilerek İsme 
dahilı vazıyetımız hakkında p H n· beyanatı ruzname 

. .. . . . . . söylenecek bir sey olmadığını, ş. ~- . 1
1d~ · 

1 
d 'ı 

Polıs mudırıyetmde yenı bır b" 1 h 'k ~ d' r ye geçın ı ve tasvıp o un u. 
tebeddül olmuştur. Haber aldi· ınaena ey .1 tısa 1 ve ma 1

• Müteakıben (Süleyman Sır· 
,,. .. p 1. .. _.. • • hu$usatıı daır beyanatta bulu -j n (Yo gat) 

1
·n bı"r •~kriri c 

"ımıJOa f.ore o ıı; munın • l"tı r• ı:>. ..,. 

'ki · be "ehi " Ş"krü Be .. .-~~., ...... ı ""> t ... t. ıcr.. kundu. Bu takrirde, B. M. Me 1 ncı şu mu ru u y, İsmet Pş Hz nın beyanatı · . . · · · 
Emniyeti umumiye müdiriyeti . .. · . · !ısının sekız aylık mesaı netı 
Teknik şubesi müdürlüğüne ta- şıtd~ ve sureklı alkışlarla kar- cesinde istirahate kesbi isti_h-
yin edilmiştir. Tayin emri dün şı Aan ı. B • • ak . . kak ettiği, söylenmekte idı. 
Emniyeti umumiyeden polis sun · ın tasvıp t rın Bu cümle okunduğu zamar 
müdiriyetine gelmiş ve Şükrü . Bunda~ -~on~a Ası~ ~- (f\_r- handeler yükseliyordu. f 

B. e de tebliğ olunmuştur. tvın) verdıgı bu:_ t?kr_ır ıl~ ıtı- Meclisin tatili hakkında~ 
ş··k ·· B bugünlerde Anka- lafname ve malı, ıktısadı n:e- . I' 

u .rud ·k• . 'f · seleler dolayrsile hükfımetin (Mabadı ikinci sahıfede) ' raya gı ece ve yenı vazı esme 
başlıyacaktır. 

İkinci şube müdürlüğüne he 
nüz kimse tayin edilmemiştir. 
Yeni müdür tayin edinlinciye 
kadar muamelat,muavin Atıf B. 
tarafından tedviı edilecektir. 

Karanlık! 

Halit Fahri - Ertuğrul 
Muhsin Beyler davası 

Halit Fahri .B. E. Muhsin Beyin kendisini 
tahki.r ve boğazını sıktığını söyledi 

E. Muhsin Bey de şairin kendisine hücum 
ettiğini ve yalnız ellerini tuttuğunu iddia etti 

~ 

llzuvları, ne de fert veya zümre yetle hareltet edilerek ve temel ve M. Venizelos tarafından atı-
h d 1 't Tev 

1
1k Rüştü Bey S . G"" 1 ı alinde vatan aş ar otorı e ve I' !eri Lozan'da, iki memleketin lan ve her iki memleketin men- Dün gece saat 23 ü çeyrek 18 Şubat alı gecesı uze 

hürriyet mefhumlarını kendi Müstaceliyetle müzakeresi büyük recülleri olan İsmet Paşa (Mabadi beşinci sahifede) geçe bütün şehir bir ande ka- San'atlar Birliğinde şair Halit 
hususi menfaatlerim· siper itti- kabul edildi. ranlıkta kaldı. Fahri B.ile artist Ertuğrul Muh 

Gene cereyan 
kesildi .. 

haz etmek kolaylığını bulm_a- Hariciye Vekilinin nutku Yunan Me cıı·sı·nde Vakıa Elektrik şirketinin bu sin B. arasında bir hadise çıl 
l!ıalıdrrlar. azizliği ilk defa vaki oluyor de- mış ve bunun neticesi olarak 

Zahiren biribirine muarız gi- Mılteakıben Hariciye Vekili ğildi. Fakat bu seferki kadar H. Fahri B. Muhsin B. aleyhi-
bi görünen bu iki mefhum haki- Tevfik Rüştü Bey söz alarak şamil bir cereyan inkıtaına da ne mahkemeye müracaata mec 
kati halde yekdiğerinin mütem kürsiye geldi. Ve itilafname ltilafname Yunan meclisine tesadüf edilmemiştir. bur kalmıştı. 
lllimidirler. Devlet otoritesini hakkında atideki beyanatta bu- Gece, bütün hayatı felce uğ- Dün Sultanahmet birinci su-
ttıilli hakimiyetten alan bir ida- lundu: 1 "ld • 'l ratan bu inkita, Silihtar fahri- Ih ceza mahkemesinde bu dava-
t~. ta.rzında_b? Ot?rite vatandaş "Arkadaşlarım; mübadele ve nası verı 1. .. kasında ana kablonun yanma- nm rüyetine başlandı. İki taraf' 
hurrıyetlerın~n bır muhassalas! teferrüatından mütevellit işler sından ileri gelmiştir,. İnkıta, ta hazır bulunuyorlardı. Hakim 
dır, ve g_ayesı d~ a~cak umumı hakkında Büyük Meclise, kabul M. Veu.izelos siyasi bir saate yakın devam etmiş, Sait B. Muhsin B. in hüviyeti- E. fıılunıtn B. H. Fahri 1. 
llıenfaatı . te~ndır. Bund~ ve tasdik buyurulması teklifile, k ve koca memleket, zifiri karan- ni tesbit ettikten sonra sözü ketime kizmış olmalı.. Maamı ı b~ka a~°:1 otonte, vatanda~ hur takdim edilen Ankara mukave- fır a}ar fÜesastnl mec !ık içinde oldukça • heyecanlı H. Fahri B.e verdi: fih 

0 
ankette leh ve alyhte yı 

tıyetlerının de başlıca temınatı- lenamesi Türkiye ile Yunanista }isi dağıtmakla dakikalar geçirmiştir. _Güzel San'atlar Birliğin- zrlar yazıldı. Ben imzam! , 
tıı teşkil ede.r. Yekdiğerine bu nın karşılıklı anlaşma arzuların ' h · "d · t' d • t k'tl d K t'l 
kadar sıkı bır surette merbut o- dan doğan ameli bir itilaftır.Bu tehdit etti!.. Anadolu trenleri !ed:;~:·iya~Y;:~;s:: ı~:;;~~ f::Y~~~ ::ıl;ri~~ee ke~dıisi~ 
lan bu mefhumların _:ırıza~~z ta- itilafın müzakere ve intacmda t A (A k) H teahurla geldiler sili olarak bulunuyordum. Lut- tebcil ve takdis ettim. Tarziyı 
h_akkuk ve cereyanı ıse şuphe- iki tarafın da tabiatile maruz kal rici~; e~cü;;:ni ı: ~ ~oplan~;, Gazi istasyonu ile Ahimesut fi B. i aradım. Ressamların o- de vermedi. Dava mecburiye ~ 
Sız her şeyden evvel vatandaş- dı- "çlükleri ifade ve izah i- İ · · • f k la · l · arasında tren hattını seller bas dasında imiş. Orada Muhsin, hasıl oldu.,,. l ların siyasi terbiyesine bağlı . gı gullfık tt'"' . san k'tlele çtımada sıyası ır a r reıs erı 
b' . . çın taa e ıgı ın ı - ması yüzünden dünkü ekspres Galip ve LO.tfi B. !er vardr. Bir Ertug" rul Muhsin 8. ne · ~ ır ıştır • · 1 h "k" t f · · h "d'l M h · B · ZEKi MES'UT . nnı v: on arın . er ı _ı :ıra ıçın ancak üç buçuk saat tea hurta az neşeli ı ı er. u sın . di ? . t 

de mudafaa edılmesı lazım ge- Siyasi fırkalar reislerini mu/isi saat yarımda Haydarpaşaya ge beni çağırdı. Kırmamak ıçın • yor· . . ı r------------, len menfaatlerini hatırlatmak da/ıtmakla tehdit eden lebilmiştir. davetini kabul ettim. Fakat Ertugrul Muhsın B. ıse ş, .,.lekteplller kafidir. Varılan netice itibarile M. lfenlzdoı Konvansiyonel treni de saat Muhsin B. birdenbire asabileşe cevapta bulı:ndu: . '1 1 '".ı 4 artık sade görülen fakat, mev- idi ve kabinenin mübadil eml8- on altıda muvasalat etmiştir. rek bana hücum etti. Bir sabı- - ~vve~a ş;nok~ayı ışar~; 
milsabakası zuu itibarile hayli çetin olmuş; ' kin mütekabilen mahsubuna ka Konyadan Ankara ya giden k Iı a bile söylenmesi doğru etmek ısterım:. en aya~~ , 

a Y .. 1 .. 1 d' sarhoş olmuş ınsan degılın olan bu işin bitmesinde müessir rar verdiğ·ini tebliğ etti. M. tren sekiz yerden hattı tahrip olmıyan fena soz er soy e ı. 
0 

d d . k'. . d ""ld'J 
!eri söylemek için bütün müza- Ven-izelos nutkuna devam eded eden bu su baskını dolayısile ·/Ve boğazımı sıktı. Daha fe- Gr~. ~ ~- ıf·kı ıçm~~ kk7gı ı · 5

8 inci hafta başladı kere safhalarında daima gözö- ken İsmet Pş. nın göndermiş ol beş saat kadar Ahimesutta te- na akıbetten güçlükle kurtul- a ıpb.e ırdı te muna 
1
1t ~e~l 

58 inci halta ba~ıamıttır. ·· d d - "k" d - · • b' k b kkuf bu k 1 t 1· nen ır a ama rasge mıştı • 
T nun en ayırma ıgımız ı ı esas- ugu samımı ır me tu unu va a mec r a mış ır. m- dum.,,. B d b" . h" d" .. h 

Gnetemizde çıkan haberler- Iı amili zikretmeliyim. Bunlar- da okudu. İsmet Pş. bu mek dat vagonlarile kaza mahalline Hakim B. sordu: d u :- ?m __ ız~ lÇ sevrı:e ~gı .' 
den en mUbimini seçip cu- dan biri ve birincisi, beşeriyet Mulıalif fırk ılar reislerinden tubunda itilafın hayırlı netice- amele gönderilerek sellerin talı - Bütün bunlara sebep ne- ~ ızı g~runce, mute e~ıı ,. 
ıııartesi akşamına kadar mu- binasının yeni vaziyetinde bu Rondi/IJ Kafandarls !erini tezkar ettikten sonra Yu- rip ettiği yerler tamir olun- dir?.. bı~ c;;~re ıle ya~ımıza geldı v. · 
Sabaka memurluğuna gönde- iki komşu devleti biribirine yak hazır bulundular. M. Venizelos nan Başvekilini Ankaraya ziya- muş ve Konya treni yolcuları- - Onu Muhsin B. daha iyi elımızı sıktı. Bır adam sevmı. 
rınız. Neticeler pazar gUnU !aştıran umumi menfaatleri hu-

1 
celsenin küşadmda söz alarak rete tekrar davet ediyor. için vagon restoran ile yemek bilir. Fakat Uyanış gazetesin-

1 
yebilir, fakat ~u. ~yaya. ne !il 

nctredllecektlr. ' aatlerin anında ve itilafname hakkında izahat ver- (Devamı dördüncü sahifede) önderilmiştir. de Dariilb.edayi hakkmdald an- (Mabadı ıkıncı sahifede) 
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ısır donanması yollandı ... 
t>hmet Ali bu hareketi kendi emelleri

ne ~ok uggan gördii. 

HARİC~ HABERLER •• 
istifa! .. 

Mısır kabinesi 
istifa etti .. 

Atina mektubu 

Yunanlılarbuhusus- bulur.abilecek mi 
ta ne dilşünügorlar? 

Kabine, mvcute vazi- Papa, din işlerini dün-
yeti şerefsizlik addetti. Atina, 12 (Milliyet) - Geçen teş- • 1 • k b f 

rinievvelde Atinada bir sulh kongre- } a iŞ erıne arış rıyor 

KAHİRE A A K b
. si toplanm[ştı. Bu kongrenin tcmcn-

' l 7 · · - a ı- nisi üzerine beynelmilel sulh bürosu LONDRA, 16 A.A. - Vati-
nenin bugün istifasını vereceği teşkilatı Balkan devletlerine araların- kanla zuhur ed,.- .,,,·ıı;r doh·ıı
söyleniyor. Alman bazı haber daki dostluğu bir kat daha arttırmak' sile tahaddüs e 
!ere göre Başvekil geçen Pazar için ne düşündüklerini sormuştu· j · 1 b h 

(Yarın) aıeyninde yeni 
bir dava açıldı 

« J\ıf ahkeme kararı Türk efkarı 
uı1111111ıyesını rencide etıniştir » 

tarzıııcla yapılan neşriyat 

Ankara müddei umumisi «Yarın» aleyhinde 
dava için müsaade 

istedi ve mahkeme bu müsaadeyi verdi 
günü başmabeyinci ile görüştü Bundan Edirne Meb'usu Zeki Mes mış 0 an u .. r':1 
ğü sırada kabinenin parlamen- ut Bey "Milliyet., sütunlarında vakı- hakkında huku- ANKARA, 17 (Telefonla) - bir mana ve mahiyeti haiz de-
tarizm usulünün muhafazası i- fane bir surette bahsetmişti. 1metle müzakera: Ankara Cümhuriyet müddei u- ğildir. 

Bu mektupta biz yalnız Atina ma-, ta bulunmak ü· 
çin neşretmeği evvelce vadet- hafilinin bu hususta ne düşündükle- L d , mumisi Ankara Asliye ceza ma Henüz kesbi kat'iyet etmi-
miş olduğu kanunları bu içti- rini kaydedeceğiz. 1 re on raya ge. hkemesi riyasetine bir tezkere yen bu kararı ittihaz etlen he-
ma devresinde parlamentoya Mesele Yunan "arlementosuna da miş olan Malta ile müracat ederek "Yarın,, · h · b. .. ,,. yetı mu teremenıze ır tecavur 
tevdie muvaffak olamadığını, getirildi.SabıkBasvekil Papa Anasta• basvekili lort gazetesi haleyhinde dava arı!- hk' h' · d ld • 

ya, önümüzdeki tq:.ı:inievvelde Atina St-. kl d b'ıı " va ta ır ma ıyetın e o ugu -
binaenaleyh, kabinenin daha da toplanacak olan kongreye hükU-, ne an , . ması için müsaade istemiştir. na şüphe getirmiyen memur iye 
ziyade bir müddet iktidar mev- metçe müzaheret edilmesini istenmi~' gazete muhabı· Müddeiumumi, bu tezkeresinde timiz, mezkur gazete aleyhine 
kiinde kalınası haysiyet ve şe- tir.Bu vesile ile alakadar Yunan ricali rine şöyle demiı;- Yarın gazetesinin 14 Haziran takibatı kanuniyeye tevessül i 
refile telif edilemiyecek bir ha- nin bu mrsele hakkındaki fikirleri t' B. d. ~ p t ·hı· ·· h d "A · · d .. d · · 

F 1--· h · hük' " ık f b 'k 1 mevzu bahsolmuştur.Gerek Baavekı'l ır.:_- ız, mı- _ . apa _ arı ı nus asın a nkara çın ıcap e en musaa enın ıta-a ...... t herkes, erşeyı u· er ve mensucat a n a arı yap reket olacağını söylemiştir. • .. l d 
tten bekliyordu. Mehmet Ail tırmıştır. KAHİRE, 17 A.A. _ Baş- gerek fırka reisl•ri Balkan memleke~ mızı Romadan telakkı etmege mahkemesinin kararı, Türk ef- sını ta ep e er.,,. 

_ bunu bildiği için ona göre İşte Yunan ihtilali başlarken lcri arasında konferanslar aktedl- hazırız. Fakat, siyasetimiz ken- karı umumiyesini rencide et- Asliye ceza mahkemesi be 

, 

ekete geçmiştir. Mısır da böyle bir vaziyette bu- -~.•inin bu ~e~lek~tlerin mü~takbel di işimizdir. Eski Papalar, pis- miştir,, serlevhalı yazısını işa- talebi tetkik etmiş ve hakimle-
808 den evvel arazinin en bü- lunuyordu. Fakat asıl mühim munasebetlerı ıtıbarı!e pek mühım ol koposlar ve rahipler hakkında ret etmekte v~ demektedir ki; rin haysiyet ve şerefini ihlal e-

l 
duğunu söylüyorlar. Bunun neticesi 'k" l d b l 1 ·· d k h' " k y 

kısmı Memluklere ait bu- olan cihet, Mehmet Aliye hari- olarak Balkan memleketleri arasında şı ayet er. e u. unu. ma_sı~a mu "Bu neşir, münferiden hiç bir ece ~a ıye~te gorere. arz:-
uyordu. el siyasetinde kuvvet ve emni- bir birlik t•sisi kabil olacağı ümit saade etmışlerdir. Şımdıkı Papa zaman tercüman olamı aca - gazetesı aleyhıne mezkur neşn-
ut ta hükumete aitti. Diğer yet veren amili, Mısırın yeni- edilmektedir. 'ise bu gibi şikayetleri dinlerncl< 'k' ' 1 T .. k fk" Y ~

1 

yatından dolayı takbiatta bulu-
mı arazi ise "mültezim,, de- den vücude getirilmiş bir ordu- Yunanlılar bu meselede herkesten· i~temiyor. Papa, layuhtidir. Fa jl aşı . ar 

0 ~ ur e arı um~~ı- nulmasına müsaade vermiştir. 
len ve aşağı yukarı 6,000 kişi ·ya malik olması idi. Bu ordu öne geçmek ,ist.ediler ve Balhnlarda kat, papazların layuh .i olmala- yesıne yuksek mahkemenızın Müddeiumuminin talebi ve 
uiar olan bir sınıf eshasm elin yerli askerden mürekkep bir dostluk ve ~ırhk trsisinr ~e~k.sten rı zaruri değildir. 1 kararını efkarı umumiyeyi ren- mahkemenin kararı takibat İs-

, fazla ehemmıyet verdıklerını anlat- · · 'd d k k d · k • 
• bulunuyordu. Dı·g-er bı'r kı- ordudur. Bu ordu "Nizamı ce- k · t' 1 M fih M v · Lort Stnckland, memnum- cı e e ece ·a ar gayrı anunı tanbul mahkemesinde yapıl-ma ıs ıyor ar. aama . enıze . . · ı - · · İ ·· · · · 
m arazi ise evkafa ait idi. dit,, üzerine vücude getirilmiş fos bu kongr~nin m1tlup olın netice- Y~~bah_~ bır ha_1 şekl_ı _bulunması oldugunu bıldırmekten başka, mak uzre oraya bildırıldı. 
Mehmet Ali Memlukleri or- bir ordudur. yı verebilecegınden pek de ü T.it bes- mumkun olduguna ıtımadı oldu · ·· - · · - · -· -· 
dan kaldırdıktan sonra onla- Zabitlere yeni usulleri öğret- / / !emiyor. ğunu beyan etmiş ve demiştir B M M J" • dün Ş h S "dl v/ J/ Beynelmilel sulh bürosu Balkanlar k' L"k. · 'h b f · • eC iSi ey IJl n Og U e 

arazitıini aldı. Mültezimle- mek için üç sene lazım geldi. ı: - a •n ıntı a atın nıs et da altı devlete kongrenin toplanaca- d · . d . · · · ksıpandı hempaları 
fı de vaziyetine nihayet ver- Bu üç sene nihayetinde ilk ınun / ğını bildirmiştir. Bu kongreye nim . aı.resın ~ ıcrasını teı:ıın ~çı~ 
. Köylü ile hükiimet arasında tazam taburlar vücude getiril- resmi b:r mahiyet veriyor. Bundan ıhtımal hır takım tedbırler ıttı-
r nevi vasıta olan bu mülte- miş oluyordu. Fakat bu faaliyet Tarakki firkası reisi olan M. Kafan-' hazı bir zaruret olacaktır. (Birinci sahifeden mabaat) ANKARA, 17 A.A. -Ağıl" 

!er ortadan kalktıktan sonra bir takım eski kafalıların muka daris t• bu teşebbüsün bir çok mani- • un •--- takrirler kabul edildi. Bu sene ceza mahkemesi Şimali Kürdüı; 
elmıet Ali artık köylü ile hü- vemetini celbetmekten geri kal lere tesadüf edeceğini söylemiştir. başka irtima olmıyacag· ındaıı tan c~miyeti na.mı altın. da vata-

~ Maamafih bu müşkülat izale edilmez Kredi fonsiye >< b k d d :\meti dog"rudan dog-ruya te- mamıştır. r· b bu celsenı·n zabıt hu··ıa·sası okun nın _ır ısmını 1 aremız en ay-gi i değildir. Muhalif !ırka reisi M. KAHİRE, 16 A.A. - Yiizde 1 
l.a ettirmiş oluyordu. Hükii- (Bitmedi) Çalda . B ikan .tt'h d f'k . . du. ırm. ag. a ç_a ışma~la maz_ nun Şeyh ,... /: rıs a 1 1 a ı 1 rını esas 3 faizli ve ikramiyeli Mısır kre- ~ ~t demek, Mısırda, Mehmet -----...... stlfa eden Muır lfaşvekill itibarile tasvip ediyor. Fakıt bunun Bilah~re Gazi Hz. ne Mec- Saıdin oglu Salah~d~ın ve arka-
. demekten başka bir şey de- Neci il H. Nizameddin Nohas Paşa devlet adamları tarafından ileri sürül kd~. Fokn·sı~y.e dtahvillerinin bugün- !isin teşekkürü hakkında bir ka daşlarından Fevzı oglu Mem-
di. Bu suretle memleketin a- vekil bu sabah saraya gitmiş mesi zam•nının geldiğini bi'miyor. u çe ı ışın e: rar ittihaz edildi. duh, Vartolu Ahmet, esbak Be-

B 
'
"le barıştı b. · · ·f İşte Yunanistandan muhtelif fırka 1886 senesinde çıkarılan tah- t b' ş k .. czisinin en rok kısmı bizzat • ve ka ınenın ıst· asını kırala 1 · f.k Bundan sonra Ka" zım Pş. Hz. hyaz .. 1 

•• me usu ev et ve mu-. " ve zümre erın ı irleri hulllsatan bu- villerden 295,209 No. 50,000 M f h k 
hmet Ali'nin tasarrufu altı- Dr. Nizameddı'n B. tarafın- vermiştir. dur ayag-a kalkarak nutkunu irat et- urcu usta anın. mu a emesı-. 

1 
d __ _.,......,.~~ •. ___ · 1903 senesinde çıkarılan tah- neba .. lanmıştır fst ntak ka a geçmış o uyor u. dan yaralandıg· ını iddia eden ~ ~ Denebilir ki B>lkan birliği fikri he .11 d 2 N ti ve devamlı alkışlarla Meclis ."' · 

1 
ram 

18Jrın k .. lu·· .. e ı· nüz Balkanlıları her tu··rı"' m'nilerı· vı er en 631., 95 o. 50,000 d - ld mesı okunduktan sonra maznun 
oy sun ge ınce; Necla H. dün hastaneden rık- T • k " a 1 agı 1· 1 · · b lıri İ ellih,, denilen Mısır köylüsü ıruştır. " .ı ıçtım a ya ın .• ortadan kaldırma~...- cvkedebilecek 1911 senesınde çıkarı an tah• A • arın ıstıçva 1 yapı ıştır, rak 

kad 
.. d l'k la şekilde kuvvetli bi~ fikir haline gel- villerden 241,173 No. 50,000 Kazan Pş. Hz. nın beyanatı harbiye mektebinde iki sene mec 

ıamana ar gun e 1 a - Bir muharririmiz Necla H. ı · · F · · "' ~aı.rırdı. Kendı'len'ne top- memıştır. ı rank ıkramıye kazanmışlardır. Re:c Kazım Pş. Hz. ayag-a canen okuyan Salaheddin İrak 
<• ~ dün Nizameddin B. in yazıha- "" 
b:e ~di. Ziraa.t ale~~~ri ~e~l nesinde görmüş ve kendisine Türlrige-lr•k hudut A • k • •• •• k kalkarak: I ve Suriyedeki muhaliflerle te-

b
. Y~~.usulde. zı~a~~?gretıldı. atfedilen sirkat isnadı hakkın- komisyonu m e f} anı fi ye nı O"U mru - Muhterem arkadaşlar! maslarını inkar ederek af kanu-
ylunun yetıştırdıgı mahsul ,_., d_edi. Meclisi ali. içtimai fevka.- 1 nu .. ndan ...... b_i,listifade m. eml.eket.e 

. da atideki beyanatta bulunmuş Mardin ,16 (Milliyet)- Türkiye- t •ı 1 • s• ~ d d -U'-"-et tarafından muayyen arı e erı ' e ı iadeye ıu··zum uJrmezse Teşn- on ugunu, kurmak ıstediklen 
1 
m.uuı . . tur. Irak daimi hudut komisyonu sekizin f Z " 
jel mukabılınde satın alını, _ Gazetelerde Nizamedd' ci içtimaıru Mardinde yapacaktır. • • • • • nisaniye kadar içtima etmiye- cemiyetin ilmi ve içtimai bir te· 

u. Fellah ~en~.i halin.e bır_a B. in bazı eşyalarının benim ~~- Türkiye bat murahhaslığma vali Tev cektir. şekkül olduğunu,mühürdeki har 
mamıştır: Çunk~ ken~ı ~alı- rafmıdan c;alındrg·ını okudum. lik Hadi B. intihap edilmiştir. Aa- ihracat eşyC'lmlZIO hemen hepsi• . . flerin şark cümhuriyet gençlik bırakıld g takdırd ht - keri müşavirliğine yedinci kol ordu u 80 ıçtıma, 265 muamele kelimelerine delalet ettigını" · · ve 

ı ı e, 1 •. ıyacı Bunu reddederim. Ve bana is-hd la 
1 

·erkanı harbiye reisi miralay Hüsnü X. • f t bf 1 d Bu sene zarfında Meclisi ali hükiimetten müsaade alındıktan 
ma. ut ~. ~· yer mı~ ~z nat edilen sarhoşluk, kimsesiz- bey tayin edilmiştir. J.Iüsnü bey Mar 861r re Sim ere 8 tUtU U. · · 265 .. ı~acagı bellı ıdı. Onun ıçın lik te kat'iyen yalandır. Bun!~- di asalat etti . . 80 ıçtima aktetmış ':'e ış ın- 1 sonra faaliyete geçileceğini sö-
h f la 1 k il 

~ ne muv . · · . Amerika hükumetının yeni yesinin umumi duygularına ter- tar etmiştir Bu ışlerden 194 1 · k 'Ik 'f d 1 · · 
i a .1 • az. ~a ıştırma yo a- n Nizameddin B. e de giderek Irak heyetı mut• --" 'l'•h••n ı-..... • • .. ..k . . " · : Y emış, o unan ı ı a e ennı 
; ıa gıdılmış~r._ . . , söyledim. yin riyaseti altın·• . ve u~umı bır gu~ru .~arıfesı cüman olmaktadır. Müdür bu ü_ kanun l~yihası, 17 si.tefsir, 52

1 

kabul etmemiştir. Salaheddin 
i '4ehmet Al~nın .~ıraatı -~sI:ı-h Diğer cihetten Nizamedd;n dadır. Siy~si v ı yaptıgı ve bunun men a mec beyanatında demiştir ki: Ameri sı muhtelıf muameledır. Erzuruında evinde müsafir oldu 
c~r.kep yap. tıgı dıger m_uhım B. kadınlara hürmetkar oldu- askeri mü1a1irliğ: !isi ayanı tarafından da kabule- ka'da neşredilen yeni gümrük .. A • • ğu Memduh, cemiyetin siyasi 

te N 
1 

k ne de ingi'ız Mu dildiği malfımdur. tarifesi kanununu pek ehemmi- Hukumet, Meclıs ve mıllet' maksatlarından haberi olmadıg·ı 
ış. 1 suyunu getırme ğunu söylemiş ve eşyalarının sul müme3Sili si· J B t 'f · b. · A ·ı ı· h' b' db' · 1 

• ı ~ı~ çok cetveller açtı:arak çalındığında israr ederek muha yasisi tayia edil 'hu an ı..ııın .. ızı~ medrı :a-
1 
J'.etdı ve ".a ı~ !r te ır mahıye elele , nı ve Türkleri muzır cereyanlar 

i ının sulanmasını temın et- kemelcrinin 
29 

haziranda Be- miştir. Irak heyet ya 1 .'.aca.tımız u:enne ne .e:e- tı~ ~ telakkı edıyorum. Ac;aba, Meclisin bu seneki mesaisi : dan konıyacak hayırlı bir teıtek 
k olmuştur _

1 
b' . . 

1 
bugün Musulda ce muessır oldugunu ve hızım hukumet ve parlamento Fransız bilhassa iktı'sadi sahada çok 1 k_u.·ı ola. cağ.ına daı_·r Salahe __ dd.ı.·nin .. 

ır. . : .. . . yog n ırıncı su h ceza mahke- ·h A 'k ·· f 
.
u faalıyetın en muhım net•.- mesinde saat 10 da icra edı'lece- Mardine gelmek ı racat e•'!'amız, men a gum- tari esini yeniden tadil etmek- mühim ve memleketi için çok sozlenne ınandıgını, muhurcu 
819 d 1 İ k d 

üzere hareket et rüklerinde ne kadar bir zam ya- ten başka bı'r suretle hareket e- M t f "h" 1 · k d' · ı. . a açı _an. ve_ s en er_:.- §:ini ilave etmi~tir. . M . 1 . nafi olmuştur. Mali ve iktisa- · us a a mu ur erın en ısıne 
1 N 1 1 b 1 

- ~ tı. aıyet erınd" pilacaifmı tetkik ettik. Elde et- debilecekler mi? Şimdiki halde dı ld - f k k d 
el. 

e ı ne ırını ag ıyan bu- Hususi istilıbaratımı a .. bir başkatip ve ı:; - di vaziyetimizin inkışafı için ·yaz rı ıgını a at, ma sa ın 
M h d

. k 1 z gore, tig-imiz malı1mata nazaran yeni Fr ' Am 'k ' 1 ih 1 ld - .. _ d·-· n a mu ıye ~a ı o~uş- Dokto:-la Necla H. barısmışlar- zumu kadar ·ati. ansa nm en aya o an - Meclis Hükumet ve millet hep ne o ugunu sorup ogrenme ıgı 
Bu kanal sayesınde muna- dır • bulunaca;i• h•bec Amerika gümrük tarifesi bizim racatı 3 milyar olduğu halde A- berabe~ çalıştılar. Bunların ni, Ahmet ve Şevket bu gibi iş-

s t açılmış, İskencleriye bol Dr·. Ji.::a;neddin B. in 1.ddı' _ lınmıştır. "'vıııt rladi B. ihracat eşyamızın resimlerini m~rika'nın Fransa:ya ithalatı 71 faydalı tesirlerini memnuni- 1 lede al~kala? bulunmadığını 
tatlı suya kavuşmuştur. Bu l hkik d'li Musul Mardine otomobille bir de arttırmaktadır. Başlıca ihra- mılyarı geçmektedır. Şu hesaba '>'etle görmekteyiz. 4 buçuk ay s!tylemışlerdır Muhakeme 24 

f . kanaldan ettig"'ı ı'stı'fade a_arı. ta e. ı yor. gündür. Hükumetimiz n•mına Nu- cat eşyamızdan kuru incirin .. A 'k ·ı F 1 'h b. H . b k 1 T k k d d b seybin kazası hududunda ve vilaye- gore, men a ı e ransa ara- tatil esnasında dairei intı a ı- azırana ıra ı mıştır 
büyük olmuştur. Söylendi- . . ~. sım m.er. ezın e ar e~. timiz nam::ıa vililyet hududund., ı::üı:ırük resmi 2 sentten 5 sente, sındaki ticaret muamelatında I yelerinizi gezerek halkla yakın ------

e göre Mahmudiye kanalı- dıldı~ınden şıkay~tl~ muhtelıt Jandarma kum.~ndanı bin'>a,1 Refiki ~·~tık 31 sentten 34 sente, fındık Amerika lehine 4 milyarlık bir dan temas neticesinde yeni ih- Halit Fahri - Ertuğrul 
inşasında 300 000 Fellah ça- resmı makamata ıstıda veren ve Nusaybin l:a<ası kaymakamı Nc-I ıçı 5 sentten 10 sente, kabuklu fark ve kar mavcuttur. Belçika, tiyaçları tetkik edeceksiniz.Bu Muhsin Beyler davası 
ınlrnış 7 500 Ooo frank sarfe Dr. Nizameddin B. in müddei cip . Beyler ho~~medi beyan edecek-J fındık 2,5 sentteh 5 sente tezyit Almanya, İtalya, İngiltere, Fe- tetkikattan gelecek seneki dev- -·-
'iliştir.' ' ' ~umilikçe _tahkik edilmekte- lerdır. edilmiştir lemenk ilah .... ayni suretle mu- rei irtimaiyede hayırlı neticeler ( Birind sahifeden mabat ) 

J dır İlk tahk k t 1 T 1 Irak heyeti valimiz ve baş mu- H 1 d . k'd 1 b >< ktısadi inki§al . · 1 a zımnım a. a <- rahhasımız Tev.ık H•Ji n. tarafını a ı an es ı e? aya t mura tazarrır olmaktadır. Milli san' göreceğimize eminim. Hepini- zum vardı. Galip ile bunu mü-
bi (eQ,met Alinin Mısırı iktısa- s~m merkez memurunu_n ıfade- dan Mardin il• Nu;aybin arasında baı başına kıymetıne nazaran a:lara ait menfaatlerin müdafa- ze sıhhat ve afiyet ve hayırlı nakaşa ediyorduk. O esnada 
ti~ yiibeltmek için tuttuğu sı alınması mtıhtemeldır. •·e yol üzo r.nd• istikb•I edilecektir. i yüzde 55 gümrük resmi alınır- ası için ister istemez bir araya seyahatler temenni ederim. A- Halit Fahri B. geldi. Ona de-
p< ziraat gibi ticareti de dev- j -·- Irak heyeti Mardin kasabası met-ı ken yeni tarife ile 83 sent kıyme gelmek icap etmektedir. Avru- zayi kiramı hürmetle, muhab- dim ki: 
iş bir faaliyet şubesi haline P. le et na gitti.. lı.:lindc. a_sk·r~ ·:. p~lis miifrezelerileı tinden fazla olanlara yüzde 60, pa milletlerinin tavikı veçhile betle selamlarım.,,. - Fahri, bu seciyesizlik ve 

k 
. O . . . h memurını mu'byeden bazıları tara- ! - d .. d 50 l k kd' d' • • · · · e t~,. nun .ıçıı:ı ıt ~- Prenses İleana dün Regel fından istikbal edile<ektir. i aşagısın an yuz e a ınaca - ta ır e ılen menfaatlerinin a- Reis Pş. Hz. şiddetli ve de - ahlaksızlık değıl midır ki bır ın 

ve ıhracatta ınhısar go- Karo! vapurile Köstenceye mü- I"k heyeti vilayet konağında pel<' tır. mir olduğu üzre bir Avrupa hü- vamlı alkışlar arasında riyaset san menfeatine dokunulduğu 
ıyordu. Avrupalılar ken- teveccihen sehrim!zden hareket iyi bir sur·tte tefriş edilen kısımd.ı1 Tütün gümrük resmi 35 sent kumetleri birliği v;_icude getirile kürsüsünden indi ve B. Millet zaman dün iyi dediğine bugün 

in bundan mutazarrır 0 1. I etmistir. Pr~nscs Kahiredeki misafir edilece!ttir. Müzakere on 1 mi yan kökü yarım sent, Afyon cek olursa Amerika müttehit Meclisi bu devre içtimaını ta- fena, dün ak dediğine bugün 
aı}t•~nı söyliyerek ticaret ser müddeti ikametinden memnunı· gün kiadakrhsükr:cek, içtimada Türki-\ 3-6dolar ve kuru üzüm resmi hükumetleri m'Jrit iddiaların- ti! etti. siyah diyor .. Derken atıldı: 
rr-• ye - ra Ü umetleri arasında hu· : 2 tt · k d'l · t' ısıt bırakılmasını çok ısrar et- yetle bahsetmekte ve tekrar av dut veklyii ile siyasi mesai! görüşü- seBn _ e ıpka e ı ,mış ır. • dan çarçabuk vaz geçecekledir. KA.ZIM P!j. nrn HAREKET/ - Sen bana hakaret ediyor-

n Jerdi. Fakat. ~eh~et Ali o det arzusunda olduğunu söyle- Jecektir. agırsa , palamut ve alelu- '• "" ANKARA, 17 (Telefonla_ sun, dedi. Ve üstüme hücum et· 
ın ecnebı ımtıyazlarına mektedir. Mardine evvelki gün bu komisyon mum av derileri eskisi gibi re- Taç gı"yme•nerasimi B. M. Meclisi reisi yarın ·öğle ti. ~~ndisini mene.tın.ek içi~ 

en bu ısrarlara mukave- - ---- §<refine bir muallim idaresinde aske- simden muaftır. · b ·1 k 1 h • eller nı tuttum O rırkın kelı · BÜKREŞ, 17 A.A. _ Hu''kuA trenıne ag anaca o an ususı ı. . . ,, • 
r edebilmiştir. M. Rist bugün raporunu rı ~ir b"ndo heyeti gelmiştir. * * * trenle lstanbula hareket edi- melen de kımse hakkında kul• 

tihsalatın artması, ithalat hazırlamağa başlıyacak T•• k ... , WASHİNGTON, 17 A.A.- met, kıra! Karol'un birinci Teş- lanmadmı. Halit Fahri B. hak· 
ro racatın hükumet inhisarı M,. Rist dün ı;ehrin muhte- Ur - 1 U080 Reisicühur M. Hoover, yeni rin ayında taç giymesi münase- yor. kında hiç kullanmam. Ben o 
arnda cereyan etmesi sayesin- lif yerlerini gemiiştir. Mttınai- Bahri tahdidi teslihat 1 gümrük tarifesinin tatbikını mü betile yapılacak merasime işti- Fransız heyeti döndü tenkitlere kızmadım. Boğazını 

rsır hazinesi zengin olmuş leyh bugünden itibaren raporu- • • •• rakabeye tabi tutmak hakkını rak için müteaddit devlet reisle- MARSİLYA, 16 A.A. - Ça kat'iyen sıkmadım. Sıkmak is· 
nu ihzara başlıyacaktır. ıçın muzakere açılacak muhafaza ettiğini söylemiştir. rini davete ka~~ermiştir. nakkaledeki Fransız mezarlığı- teseydim, stkardım. 

Mehmet Alinin dahildeki - -·-·- ATİN A, 1 A.A. - Türkiye nı ziyaret etmiş olan heyet av- Halit F abri B. İn cevabı 
ş ti hakkında bir fikir vere- Ankara resim sergisi ile Yunanistan arasında bir Fronsrzlar da müşteki.• Sırp seyyahlar det etmiştir. Heyetin başında H. Fahri B. cevap verdi: 

pa2Ck için zikredildi. Mehmet Güzel San'atlar Birliğinden: dostluk misakı ve iki devletin PARİS, 17 A. A. - Harici Şehrimizde bulunan Yugos- bulunan M. Anteriou bu ziyare- - Bir ona, bir de bana bakın 
-:ıin harp vesaitine verdiği e Ankara resim sergisinden deniz silahlarının, bahri kuv- ticaret milli idaresi müdürünün lavyalı seyyahlar dün Tarabya te ait intibalarında Ajans Ha- Ben ona nasıl hücum edebilirİJ11 
11Diyeti anlatmak için de ha eserler gelmiştir. Üç gün zar- vetler arasında müsavat esası - Oeuvre gazetesi muhabirlerin- ve Bentlerde bir tenezzüh yap- vas'm bir muhabirine bahsettiği Dava şahit Galip, Liitfi, A· 

getirdiği mütehassıslara fmda alınmak üzere saat 17 den na müsteniden, tahdidine dair den birine yeni Amerikan güm- mışlar ve akşam konvansiyonel- sırada "Tiirkiyede fevkalade sa liettin, Nejat Beylerin celbi i· 
ıNlnbğ" ı tesisatı hatırlatmak sonra birlik müdiriyetine mü - bir itiliif akti için yakında mü- rük kanunu hakkında vaki olan le memleketlerine avdet etmit- mimi bir hüsnü kabule mazhar çin S temmuz sabahma talik e-
;dir. Sanayi sahasında da şe racaat edilmesi rica olunur. zakeceye girişilecektir. bewtnat· '<'ranıız efkin umumi lerdir. olduk'' demiıtir. dildi. 

] 



-------- -- - ------ - . 

Etıbba Odası kongresi önümüzdeki cumaya toplanacak .. 
Doktorlar Primler .. E.,,.n•tt. 7 bin balya 

Sokaklar .. 
Cumaya kongreleri- Maadin Bankasının Deri Rusyaya ihraç 

ni aktediyorlar obligasyonları .. Sulama ameliyesine edilecektir 
bugün başlanacak 

Odaya 1440 doktor Ağustosta sanayi er
babına verilecektir. yazıldı 

Rus ticaret rnürneı
Fakat yağmur bu i•i &illerine emir geldi. 

İstanbul Etibba odası heyeti Sanayi ve Maadin Bankası görüyor.. -(feçen sene '.Rusya'ya ı'hraç ! 
llıtıumiyesi cuma günü saat on- müdürü umumisi Sadettin Bey dilen derilerden 7000 balya ka-
d D lf Sokaklann bugünden itiba- R 'd Tü k ı lm Örtte kongre halinde arü ü- dün Ankara'dan dan usya an r ma ı o a 

ren sulanmasına ba~ıanacaktır. . d. lı . d dilmi . nun konferans salonunda topla· .. <;ehrimize gel- .. dığı ıd la! e ıa c c ştı. 
nacaktır. 'Tiiştir. Sulanma muntazam bir şekilde Sonradan bu derilerin Türk 

B Od . yapılacaktır. ı ld ıh. ·t lm f kat u içtimada anın ıcraatı Sadettin Bey ma ı o uı;~ saı o U§ a 
hakkında Reis Tevfik Salim pa· ıi r muharririmi- Büyük caddeler günde sabah derilerin Rusya'ya yeniden ihra 

d. ve ög" le olarak, iki defa, ikinci · · R · ·· ·11·"" la tarafından bir nutuk irat e ı- ze demiştir ki: cı ıçın us ticaret mumessı ıgı 
l derecedeki caddeler birer defa · · E ık· ·· erek yapılan ve yapılacak işlere _ Ankaraya vize vermernıştı. vvc ı gun 
• sulanacaktır. · ·· ·ı· · ·k •air izahat verilecektir. l\li iktısat mec- Ruı ticaret mumcssı ı aynı mı 

h Yalova yolu al ·h · · · · Bunu müteakıp 3 aylık csa- .isi içtimalarma tar m m ı racı ıcın vıze emn 
bı kat'i raporu ile 1930 bütçesi iştirak için git- Yalova yolunun tamiratı bit almış ve derhal bıi' işin idaresine 
tetkik olunacaktır. miştim. miDtir. Emanet fen heyeti ve ne- memur İstanbul Ticaret odası-

İdare heyeti Haziran iptidıf Bu sene Ban- zafeti fenniye mtıdiirleri de Ya- na vaziyeti bildirmiştir. Ticaret 
'ından kanunuevvel nihayetine ımızın faaliye- lova'dan ~elmi§lerdir. odaııı dün akşam bir tamimle 
!tadar Odanın 7 aylık masraf ni tevsi etmek Oktruva talimatı hazırlanmalannı deri tacirlerine 
bütçesini (13,008) lira olarak üzre hükılmet Tadilen hazırlanan yeni ok- bildirmiştir. 
ltsbit etmi&tir. ~•cl•Wn 11oy bize avans ola- truva talimatnamesi bitmiıtir. tc bugün birli!i ziyaret edccck-

Bunun (1,740) lirası memu- rak üç milyon Ura verecektir. Cemiyeti belediyenin ilk içtima- · 
tin maaşlarına, (1400) lira Oda 1ktısat vekaleti bununla ya- mda müsakem!!ine başlanacak- tiEmanette barem tem-
lçin yeni tutulacak merkez bina ptlacak işleri yakında bize bildi- tır. muzda tatbik edilecek 
'1kira bedeline, (1900) lirası recektir. Şehrin temizliği bir grupa 

) 
Emanet memurlarının maaş-

llıüteferrik masarife, ( 1000 li- Bankamıza merbut fabrika- verilecek lan temmuz iptidasından itiba-
tıısı haysiyet divanı ve 17-'0 li- !ardan maada diğer sınai mücs- Cemiyeti belediyenin geçen ren bareme tabi tutulacaktır. 
tası idare heyeti hakkı huzurla- seselere de yardnn makaadile içtimanıda şehrin temiz olmadı- Ankarad şehir işleri meyanın 
tına ve (2744) lirası da Ali di- Bankanın kredi klişat edip etmi g"ından bahsedi!mia ve bunun d ,.,. c " da bu meseleyi e takip eden .c.-
Vanı haysiyete ayrılmıştır. e- yeceği hakkında henüz talimat Emanet makamına bildirilmesi- manet muavinlerinden Hamit 
~İyet kasasında bu sene nihaye almadr~ım için izahat verecek ne karar verilmişti. Bu karar Bey yarın şehrimize avdet ede-
linde (9438) lira kadar f~laı vaziyette değilim. icra olunmuotur. cektir. 
Varidatkalması muhtemeldırCe Sanayi erbabına istihkakları Emanet meseleyi esaslı bir Taksim meydanı 
llıiyete şimdiye kadar kııydol~- olan prim nispetinde obligasyon aurete halletmek içinnezafet 
1\ d. b.b. Taksim meydanının tanzimi an hekim, ış ta ı ı ve permı- tevzi olunacaktır. i•lıırini umumi surette der-
li d. ·ı · "kt ( 1440) k. F · bir kaç gu .. ne kadar ikmal edil-ışçı erın mı arı ı- akat bunun icin pnm mikta uhte edecek bir muteahhit ara-
•ı' ı - ı H ·· k miş bulunacaktır. Parkın etra-' Ye ba ıg o muştur. enuz a- rmın tespiti lazımgeldiğinden yacaktır. Bunun için de baqlıca 
"d 1 b ~ fındaki fenerlerin taliki ikmal , edilmiyenler pek az o up un ancak ağustostan sonra tevziata Avrupa memleketleri merkezle-
lar da hastalık veya. ter~i san'at başlanabilecektir. rinde ilanat yapılacaktır. Neza- edilmiştir. 
d ı 11 d Yaya kaldırımlarının kenar-

0 ayısilc mazeret ı er ır, Obligasyon sahiplerine yüz- fetişini üzerine alacak grup ka-
d Od larına dikilecek ağaçlar da bu-

Şimdi ye ka ar anın masa de altı faiz verilecektir. ğıt, paçavra, kemik gibi sanayi-
l'İfj ( 7,271) lira ve kasa mev- Bankamız tarafından Bakır- de kullanılan mevattan istifade gün Taksime getirilecektir. E-
tudu ( 6281) liradır. köyde vücude getirilmesi mukar edecektir. manetle taksim emlak şirketi a-

. rasında devam eden müza1<:ere 
8 ay zarfında memurın maaş- rer büyük bez fabrikası inşaatı- Aari ahırlar 

at ··t f ·k hilsnii suretle neticelenmiştir. 
ına (1279) lira, mu e errı na yakında başlanacaktır. Bun- Asri ahır inşası için verilen Taksim meydanındaki binalar-

n,ıasarife (1125) lira; tahsilat i- dan başka yeni fabrika yapmak müddet bu ay sonunda bitecek- dan kısmı mühi mi emlak sirke 
~ın (231) l.ira, Haysıyet divanı- için henüz bir teşebbüs yoktur." tfr. Şimdiye kadar üç kişi asri tine ve emanete ait bulunmakta 

a (258) !ıra,_ İd.are lıey~tlne ahır yaptıracağından Emaneti 
(2000) ve Alı dı.van.ı s.aysıycte haberdar etmiştir. dır. Müzakere neticelendiği için 
(8 f d 1 Ş h · · d b" iki Emanet ve emlak şirketi bina-56) lira sar e ı. mı .. ştır.. e rımız e ır mu• Kadın Bı"rlı" .,_w 1• 

d b h . . ., larını meydanın güzelliğini art-
Kongre e yem utçenın a- cemıyetı K d b. li"" "d h tı• b r .. . 

1 
a m ır gı ı are eye u- trracak bir tarzda tadil edecek-

_aretle muzaker~tı mucıp 0 aca- Şehrimizde musikişinaslar- gün toplanacaktır. Sırbıetandan !erdir. Hususi emlilk sahiplerin-
P;ı ve bazı doktorlar arasında çı- dan v~ san'at muhiplerinden gelen se<yahlar meyanında bulu den de bu tadilatı yapmaları ri-

d
kan mesle~i i~.ti!aflar 1hakkında bir çok zevat yeni bir san'at nan feminist Madam Markoviç ca olunacaktır. 
a ~iddetlı munakaşa ar ecre- teşekkülü vücude getirmekte- -~--------------------

Yan edeceği söylenmektedir. <lirler. Konservatuvar mual-
Hekimlerin çok alaka göster !imlerinden, Darülfünun mü

d!k!eri bu kongrede Çağaloğlun derrislerinden, tiyatro muhar
da merkez itihaz edilmek üzre rirlerinden, Türk ve ecnebi mu
buıunan bina,Odalar mecmuası sikişinaslardan bir çok kimse
teavUn sandiği tc,kili, hukuk ler bu teşckkiille alakadardır
llıuşaviri alınması ve azalar ta- !ar. "Opera cemiyeti,, ismini 
taJından yapılacak teklifler de taşıyacak olan bu teşekkülün 
llıevzuu bah~olacaktır. maksadı memlekeumizde garp 

Hangisi olacak? 

Bir senede evlenip boşa
nanların miktarı nedir? 

Azaya Odanın nizamname, musikisini tamim etmek ve bir 
biitce ve kongre davetiye ve ruz opera vücude getirmege çalış
naınesi rnatb olarak ve Odalar maktır. 
kanunu ile birlikte gönderilmiş- Bu maksadı temin için kon-

Boş nmalarda öyle iddia edildi~i 
gibi bir fazlalık yok ! 

tir. serler verilecek, opera san'at-
Odaya mukayyet aza meya- karları yetis tirilecek, başlangıç 

l\ında ancak 8 kadın vardır. ta İtalyan operaları asılların-

1929 senesinde 6,806 çift evlenmiş, 763 
çiftte boşıınmıştır. 

Odalar mecbuasında, hekim dan tercüme edilmek sure tile Son aylar zarfında boşanma ı 
l. · · ı · ·· d · ·ı vukatının çoğaldığı hakkında •iti alakadar edecek kavanın, nı- opera eser en vucu e getırı e-

k · C · · • ·· gazetelerde bazı haberler nkmış 
?-anıat ve m ukarrerat, etibbanın ce tır. emıyetın resmı musa- > 

'htisaslarına teallfık eden ma!U- adesi istihsal edilmek üzredir. tır. 1 
llıat ve Odaların tekamül ve in- Opera cemiyeti mü'.evazi bir Bizim yaptığımız tahkikata j 
kiş;ıfma ait mütalealar bulundu programla işe başlamak, bir o- göre evlenme ve boşanma vak'a- • 
tulacakur. pera teşekkülüne imkan ver- !arı arasındaki nisbet esaslı bir l 

Oda idare heveti bugün top- mek için uzun müddet sessiz surette değişmiş değildir. 
l b ı b. • · 1 h ı Bilakis, geçen senenin ayni 
ilnacaktır. ve sa ur u ır say ı e azır an-

mak niyetindedir. aylarına nisbctle talak azalmış 

Yalova 

Seyrisefain gece sefer
leri de yapacak 

Seyrisefain idaresi, 12 Hazi
tan'dan itibaren yeni Yalova ta
~~fesinin tatbikine haşlamıştı. 
~alkın Yalovaya ve kaplıcalara 
ltÖsterdi ği rağbet, bu tarifeye 
munzam hatlar ilavesine lüzum 
ltöstermiştir. İdare, bu cuma' 
flan itibaren gece hatları ihdas 
~tıni~tir. Bu munzam tarifeye 
l:Öre cuma günleri akşam saat 
9 da Köprüden Y alova'ya bir 
"apur tahrik edilecektir. Yalova 
~an da saat gece 11 de bir vapur 
alkacaktır. 

Mısır seferleri 
d Mısır seferlerine bu ay sonun 
a başlanılması mukarrerdir. Se 

!tisef~in idaresi bu husustaki 
1 ttihzaratı ikmal e•.;ntk üzredir. 

Haaeki hastanesi gibi görünmektedir. 
Haseki hastanesinin muaye- Yapılan istatistiklerden anla 

nehane kısmı tevsi edi1miştir. ş~ldığına gö~e geçen 929 ~ene
Bir kaç güne kadar halka açı- ıınde 5,589 ı kız ve 1217 sı dul 
lacaktır. olmak üzre 6806 çift evlenmiş 

Hastanenin veladethanc kıs ve bunlardan ancak 763 çift a- , 
mına da (20) yatak ilave etmek rasında boşanma vak'ası kayde- · 
suretile doğum ihtiyacı nazarı dilmiştir. 
itibara alınmıştır. Vakıa bazı boşanma kararla
İngiliz sefareti müsteşarı rının pek geç tescil edildiği na-

İngiliz sefareti müsteşarı zan dikkate alınarak taHl.kların 
dün Ankaradan §Chrimize gel- bu yekunu bir miktar tecavüz 
miştir. etmesi ihtimali vardır. 'Ancak, 
Turistlerin eşyası muaye- te~cil edi~cmiş v?~uatm yüzde 

nesiz mi geçecek? 5 ı tecavüz etmedığı de muhak-
Türk Turing klübü hükumc- kaktır. 

te müracaat ederek kabul edi- Son üç ay zarfında şehrimiz 
len triptik usulünün turistlerin de evlenenlerin miktarı 1867 çif 
eşyalarına da teşmilini isteme- tir. Bunlar arasında boşnanlar 
ğe karar venniştir. Bu takdirde ancak 148 çiftten ibarettir. Bir 
kaçakçılık meselesi turistlerin sene zarfında boşananların yekil 
ilk hareket ettikleri gümrükler nu olan 763 e nisbct edilirse 930 
ile, son vasıl oldukları gümrük scne•.inln kAnunusani, şubat ve 
!erde tetkik edilecektir. mart aylarındaki boşanma mlk-

,Hükfimetin müracaata miis- tan olan 148 vak'a, talakın son 
bet bir cevap vereceği şüpheli- üc ay zarfında çofaldığını değil 
dir. bilikis azaldığını göaterir. Son 

E~ çok evıenme akdi yapan 
F•zılı muhterem Ub•ydul-

lah B•g ilstadımız 

senenin mart nisan ve mayıs ay
ları arasında en çok evlenme vu 
kuatı va11at1 olarak kanunusani, 
en az mart ayında olmuştur. 

Belediye dairelerinden en çok 
evlenme vak'ası tescil eden dai
re, Beyoğlu dairesidir. Bundan 
sonra sıraaile Fatih, Bayazıt, 

Kadıköy, Üskiidar, Yeniköy Ba 
kırköy, Adalar ve A. Hisarı dai
releri gelmektedir. 

Bir sene zarfında 6806 evlen 
me vak'asında evlenenlerin 802 
si ergen-Bakir, 68 i dul-dul, 71 i 
bakir-dul 68 i de dul-f!!"ien dir. 

Ekonomi 

Buğdaylar 

Dün dokuz kuruşa 

Kazanç vergisini saklıyanlar 

A. Münip ve H. Nazım 
Beyler mahkum oldu .. 

kadar düştü .. 

Senenin en düşük 
fiati budur. 

Her iki avukat birer ay müddetle 
· vekaletten men'edHdiler 

'Ağırccca mahkemesi Abdur
rahman Münip ve Hamit Na-

Zahire borsasında dün bir znn Beyler hakkında kararını 
parti yumuşak buğday 9 ku- dün vermiş ve hükmü müddeiu
nıştan muamele görmüştür. Bu mumiliğe tebliğ etmiştir. Ma
fiat bu senenein en düşük buğ- H'ım olduğu üzre avukat Abdur· 
day fiatidir ve 15 senedenberi rahman Münip ve Hamit Nazım 
görülmemiştir. Beyler yüz bin liraya yakın ka-

Zahire borsası tarafından zançlarının vergisini saklamak 
tertip edilen bir istatistiğe gö- suretilc hazineyi zarardidc ettik 
re Türkiyede buğday fiatleri !eri iddiasilc haklarında mesleki 
1925 scnesindcnberi mütemadi- cezanın tayini için Müddciumu 
yen düşmüştür. milikçe Baroya müracaat edil-

1925 senesinde vasati 19.12 mişti. Baro inaibat meçlisi karar 
kuruş olan buğdayın okkası 929 vermemiş ve nihayet hukuk 
da 16 ve 1930 da 9 kuruıta kadar mahkemesile ağırceza mahkc-
düşmüştür. mcsi arasında bu noktada bir 

Kambiyo fiatleri salahiyet ihtilafı çıkmıştı. Mese 
Dün borsada İngiliz lirası leyi tetkik eden Temyiz mahke-

1034 5 kuruşta açılmış ve bira- mcai ağrrcczanın salfilıiycttar Abdurrahman Mlln'p Beyin 
ralık 1035 kuruşa kadar çıktık- oldu.~un~ karar vermişti. Bu ~a .,ahkem•de alınnııı rl'sml ~ 
tan sonra gene 1034,5 ta kapan - r:ır uz~nnc Hasan Lutfi Bc}'ln 
mıştır. nyasetindc aza Nuııret ve Asnn 

Liret 8.97 Altın 911,5 kuruş- Beylerden teşekkül eden ağırce-
tan muamele görmüştür. za mahkemclii evrakı tetkik et-

İş layihası .nişti r. 
İş ve sınai hülkiyet kanun Mahkeme heyeti hadiseyi 

layihalarının müzakeresi B. M. meslek prensiplerile kabili telif 
Meclisinin gelecek seneki içti- bulmamış ve avukatlık kanunu-
ma devresine kalmıştır. nun 5 inci maddesi mucibince 

Türk - Alman ticaret her iki avukatın birer ay müd-

ceza muhakemeleri usulünün 
302 ve 303 ünçii maddeleri de
laletile kat'I' mahiyette olmak 
üzre ittifakla karar vermiştir. 

Karar derhal müddeiumumi· 
!iğe tebliğ edilmiştir. Müddeiu
mumilik bu karan gerek Baro
ya ve gerek mehakime 
edilecektir. muahedesi detle avukatlıktan meselerine 

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

Yeni Türk - Alman ticaret 
muahedesi yakında teati edile
rek tatbikine başlanacaktır. 

Bu itilaf Almanyaya tütün 
ve halı gibi mühim emtianın 
ihracı hususunda büyük kolay 
lıklar temin edecektir. Halı 
gümrük resmi 8 marktan 6 
marka indirilmiştir. 

Yeni mukavele ile tarafımız 
dan Almanyaya 75 madde üze
rinde gümrük tenzilatı yapıl
mıştır. 

----~--~--

Hilali Ahmerln 
büyük 

bir şefkati ... 

Vilayette 

Mahsup kanunu 

Bir sene daha tem
dit olundu 

Mahsup kanununun bir sene 
daha temdit olunduğu Vilayete 
tebliğ edilmiştir. 

Madde 1 - 3 nisan 1340 ta
rih ve 459 numaralı kanunun al
tıncı maddesi ve müzeyyelat ve 
tadilatile tayin edilen müddet 
zarfında müracaat edip tc mah
subu yapılmamış veya mahsup 
muamelesi yarım kalmış olan
ların mahsubu için 27 Kanunu
sani 1926 tarih ve 726 numara
lı mahsup kanununa müzeyyel 
kanunun 6 ıncı maddesilc konu
lan müddet 1 haziran 1931 tari
hine kadar temdit edilmiştir. 

Madde 2 - Birinci madde 
mucibince yapılan temdit 3 ni
san 1340 tarih ve 459 numaralı 
kanunun altıncı maddesi ve bu 
maddeye mütefcrri tadil§t ve 
müzcyyclat ile tayin olunan mü 
racaat müddetinin geçmesine 
binaen hazine lehine müruru za 

, mana tibi kalmış olan deyinle
i rin mübasercten kaydi salahi
, yetini bahşetme;ı. Bu gibi mü-

. _ . l ruru zamana u~nyan matlubat 
Seyyı~ Mehmet oglu Halit ı iddiaları, kemakan mahkeme

Kayseri Öksüz mektebinde iken }erce mesmu olamaz. 
ayağına bir sızı arız olmuş, te-
davi edilmek için Ankaraya gön Zabitler ve istikraz 
derilmiş, fakat orada görülen Zabitlerin ne suretle istikraz 
lüzum üzerine ameliyat yapıla- da bulunacakları hakkındaki 
rak ayağı kesilmiştir. 

Halit ayaksız kalınca Hila
!iahmere müracaat ederek bir a
yak yaptırılmasını rica etmiş, 
Hilaliahmer de bu müracaatı 
hüsnü kabul ederek Halitli 1s
tanbula göndermiştir. 

İstanbul Hilliliahmeri Hali
de mükemmel bir takma ayak 
yaptırmıştır. 

Halit elyevm koltuk değne
ğine ihtiyaç hissetmeksizin bir 
bastonla ve hiç topallamadan 
rahat rahat yürüyebilmektedir. 

Dün matbaamıza gelen bu 
zavallı öksüz Hilliliahmerin hak 
kında gösterdiği şefkat iaşesini 
temin etmek, üstünü başını yap 
mak suretilc ibraz ettiği muave
nete ilelebet müteşekkir ve min
nettar olduğunu söylemiştir. 

Mm Ebert Ankaraya 
gidecek .. 

kanun dün vilayete bildirilmiş
tir. Kanun sureti şudur: 

Madde 1 - Zabitler ve aske
ri memurlarla ordu mensupları 
hususi varidatları karşılık ola
rak yapacakları istikrazlarla 
bankalardan kredi üzerine ala -
cakları mebaliğ müstesna ol
mak üzre bir senelik maa«la
rının yarısından fazla borca gir
miyecekleri gibi vazife ve me
muriyetlerile alakası olan iş sa
hiplerinden istikrazda dahi bu
lunamazlar. 

Asi hareketleri sabit olanlar 
hakkınd~ vaziyetin ağırlığına 
göre mafevkleri tarafından tak 
dir olunacak disiplin cezaların 
dan her hangi biri tatbik olu-
nur. 

Madde 2 - Askeri Muhake
me Usulli Kanununun 124 üncü 
maddesinde yazılı beyanname 
hakikate muhalif olduğu tak
dirde beyannamenin istenilme-

Şehrimize gelen sabık Alman sine sebep olan cürümler hak
reisicümhuru Ebertin zevcesi kında takdiri delillerden sayıl
Mm Ebert'in bir kaç güne ka- maya kifi görülmese bile maz
dar Ankaraya gideceği tahmin nun T!irk Ceza Kanununun 
eriilm,.ktedir 343 üncü maddHinin ikinci fık-

Poliste 
Bir cinayet 

iki kardeş bir pehli
vanı öldürdüler 

Davutpaşada Çöp iakeleainde kah 
vecilik eden Hüanil pehlivan evvclk 
gece aaat 21 de sarhoş olarak yürÜ' 
kcn bir otomobile raslamış, otomo 
bilin önüne geçerek " Dur!,, diye ba 
ğırmıştır. 

Otomobilde müşteri olarak bu
lunan Ömer Ahit hanı odallllarında• 
Ali ve kardeşi Niyazi efendiler der 
hal otomobilden inerek dur emrin 
veren adamla karşılaşmı»lardır. 

Ali ve Niyazi Efendiler pehlivar 
Hü~nüyü tanıyınca otomobili çevir
meğe ve durdurmağa hakkı olmadı 
ğrnr söylemi~ler, şu cevabı almı !ar 
drr: 

- Bana pehlivRn Hüsnü d~rler 
Ben iıtedilimi yaparrm 1 

Bunun ilzerine lravp çıkmıı, bi 
rihirlcrine girmiıler, bıçaklar çekil 

-~· iki kardeş; Pehlivan Hüsnüyı 
iki yerinden bi~akla yaralaaıı lardn 

Pehlivan Hüsnü bir az sonra öl
müş. Ali ve Niyazi Efendiler yaka
lanmı lardır. 

Ortağını keserle yaraladı 
Mabmutpaşada Saç tic;ıretile ışti· 

gal eden bir dükkan vardrr. Burasm 
Tahir Beyle Kapril L mindc ikı ki 
işletiyorlar. 

Son zamanlarda iki crikin ara 
bir hesap meselesnden açılmış v 
bu yüzden ara srra kavga1ar başgo 
termi§tir. Fakat dünkü kavga ço 
mütbif olmuştur. 

Tahir B. bir kenarda eline geçıı · 
difi keserle Kaprili başından ve vil 
cudünün bir çok yerlerinden yarala 
mıştır. 

Kapnl baygın bir halde kanlaı 
içnde yere yıkılmış; yetişen polisle 
de Tahir Beyi yakalryarak karakol 
götürmüşlerdir. 

Kapril Efendi tedavi altına alın 
mıştır. Tahkikat devam etmektedir. 

Dünkü airkatler 
1 - Milzeyyen ieminde bir hanır 

Beyoğlu caddesinden ge,erken hı 
yankesiciye 30 lirasını çaldırmıştır. 

2 - Dolap rede Kirkor Ekmek 
çiyan Efendinin evinden bazı eşy 
aşırılmr§tır. 

3 - Tünel başında karyolacı Di 
yonis Efendinin dükkanına pencere 
den hırsız girmiş, 1 takım i~ cJbist 
ıi çalarak kaçmııtır. 

••••ı•ı•ı•••·············· 
rasına tevfikan cezalandırılır. 

Madde 3 - Yalan beyanna 
ıne vermekten mahkiım ola; 
Z-' bi tlcr ve askeri memurlar!< 
ordu mensupları derhal vazi 
fe!erinden ihraç olunur ve b 
daha Devlet hizmetine kabul c 
lunmaz. 

Sinema vergisi 
Sinemacılar yeni istihlak ve 

gisi münasebetile bazı beyana 
ta bulunmuşlardır. Defterdar 
!ık diyor ki: 

- Bize müracaatları yoktu 
Ş.-.hsan müracaat ederlerse t 
kana. 
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Fikir, ~i2:;« ıh, Edebiyat, Sa:ı:ı'at 

FOX 

ÇILGINLIKLAR 
FOLLIE 

lıklıplller 18u~akı11 Yunan meclisinde 
Türk - Yunan ( Birinci sahlleden mabat r 

l"tfla""fı Venizelos nutkunun sonun-
57 inci hafta 4 ·~cülüğünü da itilafnamenin fevaidini ta-

dat, siyasi fırkalar rüesasım 
Kabataş Lisesinden 814 Sait B. kabul ve tasdike davet etti. 

, Asrın wndesi "Milliyet" tir 

18 HAZlRAN 1930 

MELEK 
Bu akşamdan itibaren 

SİNEMASINDA 
REVÜSÜ 

tımamlle şarkılı, danslı ve zözlU film 
,ı iDAREHANE - Ankara caddeei 
o: 100 Telvaf adreai: Milliyet, 11-
ınbul. 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

kazanmıştır. Yıazısı şudur: Venizelostan sonra söz alan 
Tiirk- Yunan ihtilafının iti iddianame l siyasr fırkalar rüesasından Ka- l"::ıı _____ ı _______________ _ 

lafla neticelenmesini bu hafta 

1 

nın en mühim haberi addedi- Ağırceza mahkemesi huzuru- mış ve bu suretle ölmüştür. Ya fandarls, Çaldari_s ve Kondilis 
yorwn. na genç bir kadın getirdiler ve hut Kadri Bey her hangi bir te ve Zaviçanos itilafname aley-

çünkü: İtilafperver Türkiye maznun mevkiine oturttular. eıssürle intihar etmek istemiş ve hinde rey vereceklerini beyan 
E ak d ·· ·· ·· · d k. ·h 1 b k.ld ettiler. M. Venizelos siyasi Cümhuriyeti bütün komııularile vr .r .. ava .. ya nazaran curmu uzerın e ı cerı a ar u şe ı e 

" k bil k ki h ı h~ ı ı v h fırkalar rüesasının bu beyana-pürüssüz olarak geçinmeği pre- ço_ yu tu ve a a a~~ aya asr o muştur. e ya u~ ne o 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylılı 400 kurut 800 kurut 

t 6 " 750 " 1400 " 
112 " 1400 .. 2700 " 

nsip ittihaz etti; ve bu yrensibi- sıgmryacak derececk fecıdı. ne de bu.... Maktul, hır ka- tından sonra büyük bir asabi-
Gelen evrak geri verilmez nin tahakkuku için bir çok de- Fakat bu genç kadının ma- zaya kurban olmuş ve yangın- yet içinde söz alarak dedi ki: 
Müddeti geçen nuahalar 10 kurut vletlerle dostluk muahedeleri ak sum çehresine, ve gözlerinin dan kaçmağa teşebbüs ederken - Muhalifleri, bu hattı ha-

ır. Gazeten matbaaya ait itler için tederek mualta mesaili halle berrak yeşiline bakanlar imkan üzerine katr bazı ecsam düşmüş reketinin tevlit edeceği ava-
ıüdüriyete müracaat edilir. k h h b. · · tir kipten mes'ul addederim. Her 
Gazetemiz ilinlarm mea'uliyetini muvaffak oldu. yo onun un arca ır cınayetı t . 

kabul etmez. Yunan hükfunetile mübadele ihfa için kasten yangın çrkardr- Şurası muhakkaktır ki, mü- hangi bir fırk~ . ı:ıuhacir~~in 
==========--""'==-==-=ıı meselesi hakkındaki ihtilaf, bil- ğına ve bu yangının alevleri i- voekkilim, o meş'um gece kocası manas~~.metali~ınt .. k,endısıne 

BUGÜNKÜ HA.VA tün itilafperverliğimize rağmen çinde evvelce bıçakla delik 1 nı hiç görmemiş ve Kadri Bev ~alettıg.ı . takdırde ıtılafn~?Ie~ 
Dan haruet eıı çolı: 20 en u 

15 ~rrere idi. Bugün rtızr;ir 

poyraz hava açık olacaktır. 

f ~L 
Bizde 

halledilememişti ·. Bunun başlı- deşik ettiği kocasını yaktı- yedinde bulunan bir anahtarla, nın tasdıkınden _evvel yenı .ıntı
ca sebebi ise Venizelos hüku- ğına ihtimal veremezlerdi... zevcesi uykuda iken evine dahil ~abat yaptıra~agımı kemah ka
metinin müvesvis direktifleri Niçin, niçin kocasını öldür- olmuş ve mutfakta devrilen bir ~yet ve resmıyetle beyan ede
idi. Bir çok senelerin koynunda müştü? Bu korkunç cinayet her gazocağrndan yangın çıkarak rım. . . . 
-bir ağaç gibi- gittikçe neşvü halde çılgınca bir aşkın neticesi malfun hadise vuku bulmuştur. r M. Ve~~zelosıır: .bu ~ı_dd~tlı 
nema bulan bu ihtilaf, iki hüku- olmalrydı. Demek o başka biri- Kadri Beyin o gece saat on iki- ı~anr ma~ P, tesırı .~sr et 
met arasında gerginlik husule ni seviyordu. Ve bunun için ara ye kadar Beyoğlunda bir lokan- ~ı~ ve sıy~sı frrkalar ru.esas~, 
getirebilir. . Türk feragatini .. daki engeli bir yığın kül haline tada içtiği ve sonra kendini bil- ıtılafnamenın rum .muhacırlerık 
Türk sabrını coşdurabilirdi. getirmekten çekinmemişti. mez bir halde sokağa çıktığı, ne yeniden tazmınat verme 

=ı Bir hayli gezdim ve içkiye - Fak k. · · d ? B ·· dd. ··h d h d ·ı mecburiyetini Yunanistana tah Lakin kıymettar Başvekili- at unı sevıyor u. ... u- mutea ıt şu u un şa a etı e • 
ok düşkün halkı olan memle- h ld K h b. · ı f · f 1 · d .. mil etmediği noktasında muta-mi:ıin direktifleri, ve güzide ha rası meç u ü: adının oppa sa ıttır. t aıye ne er en e mu. 
ıetler gördüm. Hiç birinde iç- riciye vekiHmizin dirayetleri sa mizacını bilenler bile bunu kat- vckkilimi üst kattan merdiven bık kalmışlardır. 
nnin bizdeki gı·bi insana in- · 1 k · · 1 d k k k ı d H lb M. Venizelos siyası fırkalar 

Yesinde itilaf; pazar günü saat ıyet e estırıp atamıyor ar ı.. urara urtarmış ar ır. :.ı u 
unlrg" mr kaybettırdig-ine şahit ı k - 1 •- · ı k k rüesasının bu rüc'ati yeni inti-

dım O al d 
. nl ek 13·. te sefir Polihronyadis tara- şte oca agırceza sa onunu ... ı, yangın a t attan çı mı} V(; 

ı a r ar a ınsa ar k · h K d · B d b f · k habat yaptırmak tehdidini geri ı. . . · h .. k. f h .. - fından nihayet imza edilebildi. dolduran yüzlerce hal aynı e a rı ey e ıı acıanın ur- 1 ı.:n ışte ~ ve s~ .une 1 ru ıçın, Türk azmi nede muvaffak ol- yecan ve ayni dikkatle neticeyi hanı olmuştur. a mrştır. 
l erler Blzde kafır Şey hemen k İ Hariciye encümeninin bu ka-• _ · . madr ki bir Yunan itilafında bekliyorlar ve maznun parma şte muhterem reis Bey, bü-

c fk- " d h 1 taban rarı üzerine itilii.fname tasdik • ! ar venr ve er a - ff k lrğımn içinde hınçkrra hınçkıra tün bu delaile rağmen, manevi 
b nı, tüfek, kama ve bıçağa, son- m1.1Ya a olamasın... ağlıyan ve inliyen bu genç ve delfül de müvekkilimin lehinde- için bu akşam parlamentoya 

d k · t k d u d m t ti b ·ı mış tevdi olunacaktır. Encümenin a ama, emaye e a ar - aas r a ıya ag a · güzel kadını mütemadiyen sü- dir. Bu münasebetle size, bun-
n Q H k · -ı d. e dinlen S "t ··kt l 1 içtimaından sonra M. Venize-r. er esı eg en ır n, pora aı nu e er •• · züyorlardı. dan yirmi sene evvel hadis :ıl-

b kkım b. d ki b E 'd h·ı· d b los Ankara Yunan sefirine bir "lren u zı m ız e u ski en şehir da ı ın e r- Eldeki delfül yüzde yüz aley- muş çok feci bir vak'adan daha 
5 'lsirinden her zaman mütedeh- çak taşımak yasakmış. Şimdi bö hinde idi. Ve enkaz altından c;ı- bahsedeceğim: Mehlika Hanım telgraf çekerek Yunan hükume 

· ç k h ı ki b b" tinin mübadil emlii.kin mahsu-. şım. o mu teme u ır yle olup olmadrğrnı bilmem am kan yanık cesette yer yer bıçak henüz o zaman çok küçüktü ve 
k rırakter meselesidir, lakin içile ma erbabı merakın brçaksrz gez izleri görülmüştü. O gece kadı- tahminen on iki yaşlarında var- bunu kabul ettiğini bildirmiştir 
ın mi, içenin mi bilemem! mediği her günkü polis vak'ala nın kocasile evde yalnız okluğu dı. Bir gece, gene böyle me~·- Türkiye ile diğer itiliifname 
C B. b" b ı d b - · · f ı !erin akti için derhal müzake-ır sen, ır en. rın a ıçagın ısını az aca geç- ve hatta, hizmetçisine de gün- um bir gece evlerinden yangın 

111 Emanetin çrkmıyacak dava- mesinden anlaşrlıyor ... Uzatmı- düzden izin verdiği sabitti. çıkmış ve zavallı valdesi, u_yku rata başlanacaktır. 
a · · b ·· b b k - d M. Venizelos Teşrinievvel-nnr havale ettığı ve u muna- yalım, u rça yasagı sırasın a. Binaenaleyh bu cinayeti her arasında akur alevlerin hücu-
• B d b. · · b de Ankaraya gidecektir. ;betle gazetecilere ursa a nasrlsa ınnın üstünü aşını a- halde bu kadın i<>lemişti. muna maruz kalarak pek feci 

k ~ Muhacir meb'uslar itilafna-1usallat eylediği bir avu atr ramrş ve koskoca bir yatagan Fakat sebep ne idi?.. bir şekilde terki hayat etmiştir. 
Z 1\ 1 • ı·· 1 A b · M b mealeyhinde parlamentoya bir rdır. smini söylemege uzum bulmuş ar. ses aşr sormuş: Bu henüz anlaşrlamamıştı. üvekkilim undan sonra artık 

takrir vereceklerdir. 
e Z,t.. Ona sorarsanız arap harf- - Ulan bu ne bu? Maznunun müdafaa vekili de yangından dehşetli ürkmüş ve ATİNA, 16 A.A. _ Muhte-
r en zamanında nasılsa yaptrğr - Ağam, ben katibim de yan bunu parlak müdafaasında uzun nerede bir ateş görse hemen nö-

" !it parlamento komisyonu M. r bilmece ile cevap verir: Baş lışlarr hakketmek için taşıyo- uzadıya izah ediyor ve diyordu bet ve buhran ~tçirir bir hale p ı- Veniz.elosun Ankarada imza e-z harami". Dinleyen söyleyen- rum.... ki: giriftar olmuştur. 
, _ dilmiş olan itilafname hakkın 
!n arif gerek. Gazeteciler be- - Bire nabekar, bununla yan "-Efendim farzı muhal, mü Valdesinin bu müthiş akıbeti z daki izahatını dinlemiştir. M. 
et ettikten sonra bu zat bira- lrş kazınır mr? vekkilim bu müthiş cinayeti ir- onda çok derin ve korkunç te-

g { Venizelos, hükumetin sırf ken 
Irk "Milliyet" e gelmiş, ben - Vallaha ağam ~yle yanlrş- tikap etmi""'e sebep nedir? .. Ni sirlcr hil.sıl etmiş ve Mehlika b { r- di mes'uliyeti altında itilafna-
~karda çalrşrrken ytiksek sesle !ar var ki bu bile ufak geliyor.... rin durup dururken kocasını öl- Hanım, adeta yarı çılgın ol-

e' " meyi tatbike karar vermiş oldu 
.ılatryor: demiş. dürmü&tür? .. Buna ben hiç ihti- muştur. Neden sonra bir sürü b 1 - g· unu ve bundan sonra Türki-

. - Eğer ben olmasam halleri Bizim spor muharriri arkada mal veremiyorum. Çünkü maz- tedbirlerle eski halini kısmen u ı ye ile daha bir takım itilaflar 

~raptr,Şehremini Beyi davadan ıµmrz, arasrra kendisine tevcih nun sandalyasında oturan bubi idrak edebilmiş ve kendini bu 
sı f · d" f · ··k d. h ·ın 1. aktedileceğini beyan etmiştir .. n eragat ettır ım ettiğim !ati elen nu te ıye vas gu··nalı kadıncag" ız bundan on evı ak marazın za ım pençe · ··· - Yunan Başvekili sözüne de-
a r Tam bu sözle beraber ben içe- federek bana bazr serzenişlerde sene evvel kocası Kadri Beyle sinden bir havale halinde kur-

n ı t vamla demiştir ki: ' girince beriki devam etti: bulunuyor. ilkin aldanıyor ... sevi..,.rek evlenmişler, hatta tarabilmiştir. Binaenaleyh, ba-,.. - Eğer hükumet muhalefe-
ıc.- Bir de Felek ... Biz ikimiz Spor işleri de tıpkı yataganla Mehlika Hanım, ailesinin mu- şından böyle bir facia geçen bir tıe maruz kalacak olursa Mec-

'~raştık!... Bana bu vak'a şu kazınacak yanlışlar gibi öyle ka halefetine rağmen evini, barkını kimsenin, ateşten bu kadar kor !isi feshedecek ve yeni intiha-
rrayı hatırlattı: lınlaştı ki onda nükte aramak yuvasını terkederek sevgilisi- kan bir kimsenin, ve bahusus bata tevessül eyliyecektir.,, 

i . Tabansız birisi kabadayılık yangınlarda terkos muslukla- nin yanma kaçmı§tır. Son za- bir kadının böyle bir cinayeti ir M. Kafandaris, M,. Çaldaris 
ı y ~vdasına düşmüş, fakat bi!A is rında su aramak kadar beyhııde manwa, hatta bu meş'um vak'a tikap etmesine, ve hele ettikten ve Kondilis itilafname aleyhin

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~
Gılıtada Ünyon hanında klln ÜNYON SIOORT ASINA -

Yaptırınız. 

Tilrklyede bilA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasını bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu - 2002 

Hngıinıcıı ycnı 

lıllırıecemi7. 

SOLDAN SAc'.ıA: 
1 - Asker çadırlarının kuruldu-

ğu yer (7). 
3 - Köpek (4).Kurşun i§lemez (+ 
5- Bir nevi şeker (5). 
6 - Nida (2). Büyük (3). U

him (2). 
7 - Bir nevi vasıtai nakliye ( 5). 
8 - Arkadaş (Z). Meyan (3). 11-

tifham (2). 
9 - Damarda dola~an (3). Edatı 

mastar (3). 

Birinci Ticaret mahkemesinden: 
l\lemaliki Şarkiye Fransız Ban· 

kasının f;tanbul 'da Erzurum Hanın
da 20 numnrada Panayot ve : sarın
tis efendiler şirketi Zimmetinde ala
cağı olan altı bin iki yUz kırlı: alu 
(6246) lira yetmiı (70) kuruşun ıe· 
mini i<tifası için Bonkaya merhun 
bulunan esham ve tahvllltın satılma-

sı hakkındaki talebine rahibin itirazı 

varit görülmiyerek roddedllmlş n 
merhunun 24 haziran 980 tırihlno 

mnsadll salı gilnti saat 14 ıe esham 
ve tıhvlllt borsuındı 11ulması mu
karrer bulunmuş olmakla tarihi teb· 
lifden itibaren ttç gfin sarfında dı
ylnl mahkemeye celp eylomelı: aure
tlle rahin tarafından itiraz edllmedl
g;ı takdirde lcarann kesbi kat'iyet 

·edeceğini mutazammın riyaset kara,n 
borçlunun llcımotglbını terk eylaınlf 
olduğu mObaflrl tarafından şerh ve· 
rllerek bili tebliğ iade kılınması hı· 
ıoblle sureti mahkeme di vanhanetlno 

eğlenceleri 

oanta ıııımeoemlzln · 
luılledllmiş e•kll 

YUKARDAN J4A01ı 

1 - Ballamak (8). 

ll - Yap. (Z). 

+ - Nihayet (3). Siyan (4)~ 

5 - Kaçan (8). 
6 - Petrol (i). Bir *1:1 1nım<>l 

lam! (4). 

8 - İstifham (2). 
9 - Yomin ~tmok (8)1 

J 

Mf91Jı Pııattal rıızıat oamlannı 
latlmal ediyorum 

Panktal ıöılölc oımlannı lıdmal 
eımış olan bir t•hı&ı muvakkıtH ol-
11 dahi ilki göıduklorinl ter&r tııt-
11111 et81 oN:l ClllDl&r ile yenllarl ırt
aın<$aki fırtı derhal h111edor. 

ihmal veya ademi mal6maı ıotı.
blyle gö.-laıine eski oımlan takanla· 
nn mahrom olduklan h'faldi ulma
yl takdir eder. 

sil ma her kesten korktuğu için oftır. Refikımın benim bitaratlı:- g.ecesine kadar, aralarında hiç sonra da kasten yangın çrkar- de rey vermişlerdir. 
nd 'mseye karşı toııunluk edemez ğrmdan şüphe edecekleri hak- &it srzıltr, gürültü olmamıştır. masına imkan ve ihtimal yok- ı•ı•ı•ı•ı•ı•••••ıeıeıeı•ı•ıı OöT.lırlnlz lçın daha iyi oaııı ıa-
z iş. Nihayet arzusumu teııklnl kın&aki ihtarına teşekkür ede- Buna civardaki bütün komşula- tur. maznunun vekiline yaptığı par aanur Mllmes.. zıtlSS PUMRTAL 

talik kılınmıt ve tebliğ mılı:lmına 
kaim olmak Usre keyflyeı gazeteler

7.l!!fi 
le de ilin olunur. 

~n bir gün tarlaya çrkmrı,ı ve rim. Maahazıı ben ötedenberl rr şahit olarak gösterebilirim. Btitün bunların nazarı dikka- lak ve şaheser müdafaadan do- ------------ caml·-'yle derhal hU""'" fenhhk Jandarma imallthane mUdUrlyetladen: •u 1-
f.1Se olmadrğrnr görünce şöyle taragirlik tehlükesine düşmek- "~ki uzerindeki bıçak yarala- te alınarak müvekkilim hakkın- layr beyanı takdirat ediyor ve 4031 takım kışlık elbise ve 4140 hluederelı: nuulannıs hlq yorulma• 
f elini ensesine götürerek ge- ten kaçtrfım içindir ki, kimse- rr neden hasıl olmuştur?. Diye da beraet kararı vermesini hey' diyordu ki: adet serpuş ve 6150 çift dolak biçki dan ve gayet açık bir surette her 
.ı.miş ve: nin tam dostu olamadım. bir sual varit olabilir. Bıçakla- eti celilenizin adaletinden te- - Doğrusu yamansm ! Hele ve imlllyesi 110 2969 takım kışlık tarııfı görıblllr. 305 numaralı ren):ll 

B ~-Ey, bu dünyada benden Feleğin bazrsrna kavun bazı- rrn muhakkak müvekkilim tara menni ederim.,, annesinin başından geçen faci- elbise ve 2860 adet serpuş ve 850 PUNKT,\L kıtalogu MUme11lll; ı.-
d 1ıha kabadayı var mı?... sına kelek ıyedirmiş olmasına ge fından yapıldığı ne malfundur?. Vekilin bu sözleri salonda de ayr iyi ki söyledin. Kuzum Alla çift dolak nevakısının lkmlli kapalı tanbul [Ô. DIELMANN va BILL 
n < Diye bağrrmrş .. Akııi buya lince temin ederim ki, ben kim Maktul o gece eve sarhoş o- rin bir heyecan ve alaka uyan- hınr seversen bunu bu kadar taf zar!L münakasaya tonuldu. Milnı· müessesesinden ' ·•viniz-

as ;:men orada ağacın dibinde bi- seye tevziat yapmış değilim, her !arak gelmiştir. Belki yolda bir dırmıştı. Mahkeme hey' eti mü- silatla nereden öğrendin: kasa 28-6-930 cumartesi günü saat 
'yatıyormuş, bağrrtryr işidince kes Feleğin tarlasında canının karmanyolaya maruz kalmış ve zakereye çekildi ve bir saat son Maznunun vekili hayretle sor 14 de Gedik" paşada Jandarma ima-

l € 'anmış ve öksürmüş. Bizim ka çektiğini yiyor .... Bu benim işim cerihaları bu suretle almıştır. ra avdet ederek bcraet kararı du: ltrhanesinde yapılacaktır. Şartname 
dayı bunu görünce derhal, değil bir iştiha işidir. Sonra eve geldiği zaman aksi verdi. - Sahi böyle bir vak'a var lmalAthaneden verilir. Teklifnamınin 

·- ..... bir de sen! diyerek ilk id- FELEK bir tesadüf olarak yangın çık- Davadan sonra bir avukat mı idi?. MÜMTAZ FAiK tarzı imllsı fartnamede yazılıdır. :!' 

"Milliyet,, in edebt romanı: 124 dir.-- -- için bir şey vermişti. Ferda, bu tıknaz, karakaşlr karagözlü yerlerde çift mania koymak BU- evvel köyo dönenler mühendis· 
1 - _ Karrsr insanın kendisidir. modası geçmiş elbiselerini ver- sevimli Ziğana yavrusunu pek retile ikmal etmek fikrinde idi. le Tosunun geleceğini haber 
1 ~F~' F,, 1 Kendinden fedakarlık yapılır. miş, ayrıca bir de çamaşır hedi- beğenmişlerdi. Fakat ana d~varlara konması vermişlerdi. Bütün köy halk! 

b·ı A;m~~:V ... A"a>..,.~.,.l-'J'Glt..,IL Metres ancak maddi vasıtalar- ye etmitti. Bey bir top basma Ferda, bu resimlerden birinin lazım bağlamalar ahşap olduk- yola döküldüler. 
~.illi ~ ~ la mümkündür. Bunun neticesi bir top patiska vermişti. Yazr- başını küçük bir altın madalya- tan sonra ne yaprlsa faidesizdi. Babası, kayın babası ön safta 

şudur ki karısına hediye almak haneye nümunelik gelen tuva- ya koydurup Tosuna vermiş: En sade bir düşünce su ile te- !ardı. Genç mühendisle Tosun 
bir angariye nihayet bir adot, !et sabunlarından kolonyalar- - Bunu Ziğanaya kadar aç- mas eden ahşap her cismin şiş- bu alayın içinde kayboldular· 

tic 
pa 

rış 1n incilerinden mürekkep za -
· ~ bir şeydi. Arkasından küçük 

r pırlanta ile tutturulan bu in 
suı dizisi bilhassa Halenin nefis 
a rdanında harikulade görünü
a rrdu. Aksi gibi Cevdet Beyin 
ı 1 b. d .. f an ırasız ır zamanına tesa u et 
n ~i için iş adamı bunu derhal a-

ıffiamktan sıkılıyordu. Bereket 
ir .Jhendis Alaeddin tam zama
n ;ıda gelmiş, Nusret Beyin yar 
i yo mile hükumetten bir taksit 

a 1ha koparabilmişti. 
e 'Aldığı paranın hepsini inşa
at ı verse bunu alamıyacaktr. 

ten başka isüyenlerde var
ir ı Hele Ahmet Sami haber al
p~ ve kendisinin alacağını anla

• nefes aldırmadan gelir, bir 
·ıtada paraları sayar, kaldırır 

b ~ı 
' 1 < Ce"det Bey bu ihtimalleri dü 

l 

JJürhan Cahtt 
.. . . . fakat metrese hediye götürmek dan paket paket, şite şişe çan- mıyacaksın, Ayşenin başına ye- kinlik göstereceğini bilirdi. Onları öptiyor, omuzluyor, ço-

t~ınerek Uzl!l~ken sekseı:ı ~ın bir vazifedir. tasma yerleştirmişlerdi. min eder misin. Demişti. Tosun Mühendis Alaeddin bu mah- cuklar pek sevdikleri mühendi-
l~a hızrr gıbı ımdada yetıımış- Cevdet Beyle Halenin arala- Cevdet Bey yalnız bir maaş onun zaten hiç bir sözünden çık zuru kısmen olsun bertaraf et- se yaşa! Diye bağırıyorlardı. 
tı. .. rındaki rabıtaların en kuvvetlisi fazla ikramiye vermekle iktifa mazdı. Yemin etti. mek için btitün seyahat müdde- Bu geliş köy için hususi bir 
-· Yaz~?aneden eve, oğle yeme şüphe yok ki bu incecik, nazik etti. - Bu madalyeyi Ayşeyle bu- tince düşündü. şenlik oldu. 
gıne donerken derhal kuyumcu inci dizisinden ibaret olacaktı. Bütün bu hediyeler arasında luştuğunuz ilk gece açacaksın. Patronun otuz bin lir~r bu iş- Tosunun kıymetli yol çanta· 
ya uğr~~: .. . . Genç kadın hediyeye mem- Tosunun en kıymetli şeyleri Şimdi Tosun ince kordonile ten alrp kendi arzusuna ayırma !arını arkadaşları omuzlamışlar 

~ncı burun haşmetıle ~ıyah nun oldu. Tatlı bir tebessüm, Ferda Hanımın verdiği bir yazr bunu da göğsünde taşıyor, ara- sr muhim ve bilyük bir tesisatı ih dr. Onun arkasında bir heybe 
kadıfe mahfazasında beklıyor- Cevdet Beyin ellinci yrlına gi- takrmr idi. Okuyup yazmayı on srra elini bağrına atrp düşüp male uğramasına sebep olurdu. ile çıktığı köye altr ay içinde 
du. . ren ömrünün en leziz ziyafeti dan öğrenen delikanlr bunu çan düşmediğine bakıyordu. Maamafih genç mühendis bu böyle koca yüklerk dönüşü ar· 

Cevdet Bey der~al ~rad~ çeki oldu. tasına yerleştirirken: Vapurda Alaeddin Bey kama- noksanı telafi için bütün zeka- kadaşlarınr kıskandrrmrştr. A-
d?:dın:?u:. Otuz hın lira bır tek * * * - Her gün sana mektup ya- rasından pek az çıktı. Genç mü sınr, mesleğinin, fennin bütün !ay Ayşenin evinin önünden g~ 
kagrt us~de k_uy1;1111cunun ka- Trka basa dolu çantalarını bir zacağmı Ferda Hanım diyordu. hendis mütemadiyen hesapla inceliklerini sarfederken vicda- çerken çit arasından allı, yeşillı 
s~sına. gır?ı ~e ıncı _Cevdet Be- yere ve kimseye emniyet etıni- Sonra gider gitmez Ayşeye ya- meşguldü. nt bir mes'uliyet altında kalma- gölgeler krmıldandr, mor tül· 
yın elıne ıntıkal ettı. yerek mühendis Alaeddin Be- :ııı öğreteceğim. Bakalrm kaq Fenni helarrn emrettiği demir drğını zannediyordu. bende sarılı bir baş çitin üstüıı· 

Beklediği ve yahut ummadr- yin kamarasına yerleştiren To- haftada öğrenecek. potrellerden mahrum olarak Samsunda, ihtiyacı olduğu le de göründü. 
ğı bir hediyeyi metresine götür sun vapur kalktığı halde yine Ferda Hanım: bende tam bir metanet verebil- vazrmr, (Potrellerden mada) te Kalabalrk burada durur gibİ 
ı:nek heyecanlr bir saadettir. oralardan ayrrlmıy_ordu. - Ayşe öğrensin, o da bana mek için eldeki para ile müm- darik etti. Ve iki gUn zarfında oldu. Tosun kayın babasrnııı 
insan karısına hediye alrrken Delikanlr bütün yaz kazandı- mektup yazsın. Dedi. kün olanı yapmak lazımdı. Ziğanaya vardılar. elini öpüyordu. . 
haz duymaz değil. Fakat met- ğını, aldığı bahşrşlarr, yeme- Mtihendis Aiaeddin Ayşenin Otuz krrk bin liralrk bir fark Tosunun köye girişi bir mu- - Sağlıcakla kal baba, ded•· 
resine verilecek hediye için ya- mis, biriktirmiş, bunun yarrsile resmini çekmiş, evvelki seya- büyük san'at eserini zaif bırakr- zaffer Roma kralının harp dö- Eve varayım, bir dolaşır, gel•· 
pılan fedakarlık duyulan zevk Ayşeye hediyeler almıştı. hatlerinde İstanbula getirmişti. yordu. Genç mühendis bu eksi- nilşünden farksrzdr. Samsunda rim 
ve heyecan kadar büyük değil- Ve yazıhanede herkes Ayşe Gerek Ferda, gerek Nuri Bey ği tazyikın en şiddetli olduğu kaldrklarr müddetçe onlardan (Bitmedi) 



Itilafname 15 muhalif reye karşı 168 reyle kabul edildi 
(Birinci sahifeden mabad) 

":1t1erine en uygun olan sami-
1 dostluk duygularından ilham 
fak bilhassa teenni ile sabır 

e çalışılaraktrr ki, bu muka
elename vücuda geldi. Bundan 
Stün bir çok şekillerin tasavvu
tnüşkül olmıyabilir. Ancak, 
ınaksat ve gaye için iki ta-

lı ınüsavi derecede memnun 
e. gayri memnun eden yani her 

taraftan müsavi fedakarlık 
tiycn bir itilafı en iyi bir neti
Olarak kabul etmek daha mu

.afık olur. Muhterem Başveki
,1!\izin diğerleri gibi kendi ese
olan ve fakat kendisini mev-

!ııunun hususi ehemmiyet ve ne 
l<keti itibarile daha ziyade uğ
. tıran bu mukavelenamenin 
Yası kıymeti neticeleri husus-
l'lna biraz sonra vuku bulacak 
. Yanatlannda temas edecekle
ni ümit ettiğimden bu nokta
. tarafımdan tevakuf edilme
ne mahal görmiyorum. Yalnız 
tasını tasrih etmeğe mecbu
nı. ki, bu mukavelenin son se-

elerdeki müzakeratı edvarında 
ticelenmr.sini teshil için İta
a hükumet reisinin her iki ta
f hakkında ibraz ettiği dosta-

e hissiyatının havirkar tesir
tini ve Muhtelit mübadele ko

k: syonu bitaraf reislerinin her 
l taraf için ayni samimiyetle 
eşbu olan kıymetli yardımları 

ı, bu isin huzurunuzada müza
eresi e~nasında hususi olarak 
'hsetmesem hakikata karşı kü 
~retmiş olurum. Bu anda kiir
de bulunmaklığım fırsatından 
ıaıni istifade etmiş olmak için 
. um~ siyasette Türkiyenin ta-

l. P eylemekte olduğu esaslı hat 
"l'ı da birkaç çümlede hulasa 
~eğe gayret ederek arzetmek 
terim. Bu vadide herşeyden 

e:"Vel şunu kaydetmek isterim 
•bu son seneler zarfında hükfi 
etimizin başlıca mesaisini ha

kr \1e temerküz ettirdiği milli 
tısadiyatımızın beynelmilel 
~ada inkişafına müsait bir ze
ın teşkil edecek olan ticaret 
Uahedenamelerinin müzakere 

... intacında hususi bir faaliyet 
0sterilmiştir. Bunlardan "11" 
aüyük Meclisin bu içtima dev 
esinde tasdika iktiran etmiş bu 
~nuyor. Diğerlerinin de ik~a
~ne ikdam olunmaktadır. Bu 
d Uahedelerin müzakerelerini i
~~rede meşkur mesaisini gördü 
d Utniiz kıymetli heyetinize bura 
~ a alenen teşf'kkürü borç bili-
!!\, 

ı\hıi ahenkte ses: sulh •• 

~· Arkadaşlarım; biliyorsunuz 
q~: tnensup olduğu devletin ve 
ı ~kametin şekli ve rejimi ne o
~tsa olsun her hariciyeden bir 
's enkte çıkan bir ses var: 

Ulh ! Anlaşamamazlıklar, onu 
~layışlardaki ayrılıklardan ile-
ı:cliyor. Onun vasıtalarında 

l:.tcdbirlerinde birleşmemekten 
~lükler çıkıyor. Gene biliyor 
~ Uz ki, hariciyeniz Büyük 
ıtı Celisin tasvip ettiği yolda yü-

l'erek sulh için büyük bir he
;sle ve faaliyetle, hatta aşk ile 
1Y.eceğim, çalışmaktan biran 
'riğ olmadı. Komşularımızla 
~· diğer devletlerle akdettiği
" 1l ve etmekte olduğumuz dos
\oı~k ve hakem muahedelerinin 
il\ ı:u bu vadideki çalışmaları-
111ııa olmuştur. Büyük inkilabı-
1ltıı, ve coğrafi vaziyetiminin 
·•bı olarak kendimiz icin oldu
' kadar dünya sulhü Ür de da
~a alakadar bulunduk. Her ne
~dc sulh namına bir toplanış 
lıp ta çağırıld,ksa derhal ora
a koşmak için ve her ne vakit 
,. 1lı namına bir tertip düşünü
'n te bize bildirildi ise hemen 
. a iştirak için yalnız iki esaslı 
~ta dikkat ettik. Müsavi mu

.. ele ve hi~ bir devlet aleyhine 
. ~teveccih olmamak. Çünkü, 
.'biliyorduk ki devletlerin ara 
tın.da ayri ayrı ittifaklar ya
~rak muhtelif zümrelere ayrıl
~~ile elde edilen muvazenet 
: lıü, müstakir sulh olmamış
t, 'l'arihten ve en son harbı u
~hıiden alınan dersler bunu 
~teriyordu. Gene biz biliyor

'< l:i, cebir ve tahakküm sul
t~ değil harbin vasıtası ve 

'.ıclur. Su h, her millet için a
J\a.n. bir iyilik kalmalıdır. Tür 
e simdilik htısnlü en kolay ve 

ir çare olarak emniyet icin 
"ıııi tec~vüz, bit,rafhk ve ha

rnual edel!'rini, tahdidi tes-

lihat için de müsavata doğru sis 
teminin müdafaa ettiği bir ta
kım kapalı kombinezonlar ve it
tifaklar yerine karşılıklı ve mm 
takavi açık anlaşmalara müsait 
göründü. Fakat her itifakın, kar 
şısında bir ittifak doğurduğunu 
düşünerek böyle teşebbüslerden 
çekindi. Halbuki Kelloğ misakı 
gibi umumi anlaşmalara iltihak 
için müsaraat gösterdi. Medeni 
milletler içinde bir nizam ve in 
tizam unsuru olan Türkiyeu ken 
disine ilişilmedikçe kimseye mu 
arız olmağa taraftar olmadı. 
Büyük Reislerinin etrafında bir 
vahdet teşkil eden Türk milleti 
mevcudiyetini müdafaa ve mu
hafazadan emin olarak inkişafı
nı sulh içinde arayor. Bizce itti
fakına dahil olmıyanları dost 
göstermiyecek kadar yalnış dü
şünenler gibi bitaraflık yolunda 
yürüyenlere tecerrüt atfedenler 
de hatalıdır. Çünkü, bir cephede 
mevki alanlar için o cephe hari
cindeki münasebetlerinin mah
dut kalmasına bedel, bitaraflar 
için isterlerse bütün dünya ile 
iyi münasebette bulunma yolu 
kapalı değildir. Bir de şurasını 
tasrih etmeliyim ki, bizim için 
her yeni dostluk mevcut dostluk 
!ara iHlve edilirse kıymetlidir. 
Tarihin bir çok devirlerinde 
yaptığı büyük fedakarlıklar pa
hasına sözünde vefası misal olan 
Türkler için başka türlüsü varit 
değildir. Başkalarının zıddıyet 
ve rekabetine limit bağlamak ne 
kadar menfi bir istinat ise, dos
tluk hususunda müsavi kıymet
lerin tarh ve ilavesile iştigal et
mek de o nisbette manasız ve 
faydasız bir faaliyettir. Binaena 
leyh konferanslara, müessesele
re daima büyük bir sempati gös 
terdik ve gösteriyoruz. Bu hu
susta şiarımız şudur: Türkiye 
mümessilinin hazır bulunmadı
ğı hiç bir müzakereyi ve kararı 
tanıyamaz, kezalik mümessili 
hazır olduğu halde ittihaz edile
cek karar Türkiyeyi kan ve para 
fedakarlığına sevkedecek mahi
yette olunca mutlaka mümessi
limizin reyi munzam olmadıkça 
böyle bir taahhüde girişemez. 
Zira Türkiye kuvvetlerinin sevk 
ve idaresi Büyük Millet Meclisi 
ne karşı mes'ul olanlardan gay
risinin ellerine bırakılamaz. Bu
nun için bu gibi mühim işlerde 
daima ittifakı Ara usulünü ter
cih ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; bu ınaru
zatımla harici münasebetleri
mizde ve beynelmilel işlerde, ha 
riciyemizin takip etmekte oldu
ğu hareket hattını ve dürüst ve 
sarih düsturlarını ifade etmiş o
luyorum itikadındayım." 

Söz alan meb'uslar 
Hariciye Vekilinden sonra i

tilafname hakkında söz alanlar 
dan Nuri Bey (Samsun) kürsi
ye gelerek dedi ki: 

"- Senelerdenberi uzayıp gi
den siyasi bir gailenin bugün ve 
şimdi son çarpışmalarını yaşıyo
ruz. İtilaf ve mukavele çok ca
zip ve yumşak .... iki kelime. Bun 
!arın tasdikleri bilakis o kadar 
çetin ve elim. Mübadelenin, bu 
güzel mefhunun acılarını kendi 
kalbinde elan taşımakta olan 
dört yüz küsur bin öz Türkün 
bir kıt'adan birine geçmesi ne 
elim ve büyük bir hicrandır. 

Ayni zamanda mübadelenin 
tatbik edildiği ve mübadillerin 
ıyerleştirildiği bir noktanın meb' 
usuyum. Sözlerimin sıhhatına i
nanmanızı, kalplerinizi beş da
kika için bana açmanızı dilerim. 

Bugiinkü anlaşmanın 
manası 

Bendeniz anlaşmadan şunu 
anlıyorum. Senelerdenberi bir 
serap arkasından koşmuş~z. İti
lafın hertürlü manasını hepimiz 
biliriz . 

Arkadaşlar! 

En meşru haklarımızı kurtar 
mak için ırmaklar gibi kanlar 
dökeriz. Bu meyanda vatanın en 
güzel, en mamur yerleri yıkılır, 
bir santim almayız. Hudutları
mız, galip çizmeler altında ezi
lir. Buna rağmen iışte Çanakkale 
ve işte Trakya. İkisinde de ayni 
gayri tabii vaziyet. 

Çok çalışkan ve hamiyetli hü 
kumetimizin her vakit olduğu 
gibi bu miibadele meselesinde 
de çok uysal davr2ndığını ve faz 
ı~ca sulhperverlik gösterdiğini 
görüyonız. 

Etabli meselesi çok değişti- miz hakkındadlt'. Beynelmilel kalan kısım azdır. 1 cak tedbirlerden cesaretle hah- 15 milyon lirayi her han 
rilmiştir. Yeni itilafnamede ade- münasebetlerimiz iyidir. Bunu Bu meselenı'n ı'çı'nden çıkmak settı'k Bug" · d' - · · .. • b' · un geçır ıgımız mu- gı ır suretle hazineden 
ta baştan başa tağyir edilmiştir. Hariciye Vekili B. de söylüyor için 7 senedir uğraşıyoruz. 7 se- cadelenin müsbet neticesi ile ve bankaya sermaye olarak 
425 bin İngiliz lirası aleyhimi- lar. Bunda müttefikim, kendi- nedir bütün hesaplar altüst edil huzur ile ayrılıyoruz, diyebilir. 
zedir. Evkaf işlerinin hallinde !erine bunun için teşekkür. miştir. Bunun için sureti mahsu Çünkü milli paranın kıymeti gi- vermek devlet için, Mecli-
de gene zarardayız. Fakat, itilaf kısmına gelince, sada bir komisyon teşkil edil- bi çok hassas bir mevzu üzerin- si ali için asla gÜç bir değil-

Hamur kanunu teşekkür değil, şimdi, ret taraf miştir. Bu komisyonun verdiği de bir çok mücadelelerin netice- di. Fakat bunu tercih et-
Yunanistanda kalan Türk tan olduğumu peşinen söyle- netice şudur: si nisbi ve fili bir istikrar ile, mediniz. Vatandaşların ay-

emlakinin bir senelik kirası "bi- rim. Şimdiye kadar toplanana ma huzurla takarrur etmiş bulunu- rı ayrı hissedar olarak, bir-
ze verilen paradan çoktur. Asıl, Mazhar Müfit B. Vekil B.in lfimatla hangi taraflı alacaklı ol- yor 

b 'h d d · sermaye tedarik etmesini 
hamur kanunu karşısındayız. eyanat~nı. teşrı e evam e e- duğunu tayine imkan bulunma- Arkadaşlarım! Aldığımız ted tercih ettiniz. 

(Handeler). rek dedı kı: mıştır. Bundan sonra daha iyi birler derhatır buyurursunuz ki 
Yalnız camiler, medreseler, - Tamamen not tutamadun. malfimat toplamak için bir çok milletçe ve devletçe azami bir Bunun bütün milletçe layiki-

çeşmeler, köprüler birakmadık. Veki.l B. ~şeriyet iktizası fa- para, bir çok emek, bir çok za- tasarrufa istinat ediyor. Tasar- le anlaşılması için bütün kuv
Orada milyonlarca servet bırak- lan fıl~n dıyordu ... Ben bu.nu ~ man lazımdır. Bunu tekrar göze ruf kısmını geçen devrede ame- vetimizle çalışacağız. Cümhuri
tık. Halbuki bunların şimdi eli- l~madım ... Menaf~ı umumıye. ı- alacağız ve bunun üzerinde elde li olarak takip ettik. Bundan yet Merkez Bankası gibi bir 
mizde bulunan itilafnamenın sa ç~n menafıı husu~ıye f~a edıl- edeceğimiz netice şüphelidir. sonra ecnebi dövizi alım satımı- müessesede bütün vatandaşlar 
tırları arasında kaybolup gitmiş di. K~.rşımızda~ıler ~se neden Demek ki bu meselede 7 senedir nı tanzim için kanun! muraka- hissedar olarak alakadar bulu
gördük. Dr. Tevfik Rüştü Bey menafıı hususı~elerındeı: fe- yerli, bitaraf bütün vesait isti- be tedabiri aldık. Bu murakabe nurlarsa ancak bu suretle bü
bundan ameliyat yaparken asıl dakarlık e.tmedı. Fedakarlık mal edilmiş, elde edilen netice, tedabirinin hakiki ihtiyacı hiç yük bir müessese filen bütün 
meslekleri iktizası fazlaca şef- eden karşıkıler olmuyor. sarih bir neticeye vasıl olmanın bir surette tazyik etrniyecek ma- milletin mürakabesi altında bu 
katlı davrandıkları kanaatında - _ıs~et Pş. nın Loz~nda kazan imkansızlığı olmuştur. Bize kim hiyetinde olduklarını ve ne ka- lunacaktır. 
yım. dıgı hır hakkı da venyoruz.Ben bu meselede bir çok hakları fe- dar bir itina ile tatbik edildikle- Harici borçlar 

thtiyarlara, yetimlere, malfil buna razı olamam, asla razı ola- da ettiniz, diyebilir. Gayrimüba rini takip buyurdunuz. Fakat Önümüzdeki aylar zarfında 
!ere, dullara en mukaddes ma- marn. dillerin, bir çok arazisi, müsak- böyle büyük billi meselelerde a- iştigal edeceğimiz daha bazı me 
temlerini unutturmak için eli- Ben buna razı olamam kafatı ve sairesi kaldı. Kıymet- sil tedbir vatandaşın, memleke- seleler vardll'. Bunlardan birin,. 
mizden geleni yapmak lazımge- 9 numaralı beyanname Lo- !eri söylediler, böyledir denili- tin iktısadl bünyesine ve bizzat cisi bilhassa harici borçlardı-. 
lirken 400 bin Türke en so- zan muahedenamesinin ehem- yor. Bunun insaf ile mütalea e- ki geçirdiğimiz kuvvetli imti- Bugün bir mütıehassıı, bütün" 
nunda da hakla alacakl~rını, hu miyetli bir parçası idi. Bu hak dilecek yeri de vardır. Bir defa han böyle bir çok sarsıntıları ik mali mevzular üzerinde tetki
kuklarını temin lazımgelirken bugün geri veriliyor,. Ben böy- mevzuu bahis meseleler 30 sene- tiham edecek kadar dermanlı katla meşguldür. 
bugün onlara bir ikinci matem le bir hakkı geri veren bir iti- lik meselelerdir. ve zinde olduğumuzu bir daha Mütehassısın tetkikatından 
dağıtıyoruz. Onlara btı suretle laf için rey veremem. Koskoca imparatorluk zama- isbat etmiştir. (Bravo sesleri, al sonra hamillerle temasa geliı, 
küfran dağıtıyoruz. Onlara göz- Türkiyede sakin olan Rum ııından 30 senedir kalan malları kışlar). müzakereye devam edeceğiz. 
yaşı döktürüyoruz. Bu sefalete- ortodokslar büyük emlak sahi- biz kurtarmak için hurda uğra- Her hangi bir müşkülata uğ- Tetkikat ve gelecek müza-
lim değil midir? (Bravo sesleri) bi değildirler. Bunu herkes şıyoruz. Memnun olmak lazım- rarsan uğrıyalım, ilk vazifemiz kerat için bugünden fazla tafsi
Bununla bilmem ne kazanıyo- bilir. Fakat oradan hicretler dir ki imparatorluğun geçmiş tedbiri evvela kendi şuurumuz- !at vermeğe imkan yoktur. Di 
ruz? neler bıraktılar! .. Tisalyada bir mesailinden kalmış olan mallan da ondan sonra memleketin he- ğer meşgul olacağIMız bir me-

Sulh perisi karşısında ciftlik ne demektir?. · Yüzbin 7 sene uğraşarak her hangi bir yeti umumlyesinin takatinde ve sele de nakliyat meselesidir. 

B · d k d k'l lerce lira demektir. Biz bu ihti- sureti tasfiyeye raptetmiş isek iktısadl kuvvetine istinat etme- Nakliyat pahalılığı. • 
enım e arşıma 1 ı en IaAfta çok fedakarlık ettik,· kay- B'l' · 

ıh · · ö l · · b' k bunu kendilerini tatmin edecek sinde aramalıyız. ı ıyorsunuz kı bu memle-
su perısı s z erımın ır ısını- bettı'k, demiyorum, bunu mü- k kl' 

b • t kı B lh bir semere ve netice telakki et- Alınan ı"ktı'sadı' tedbı'rler ette na ıyat. pahalılığı gibi 
nı ogazıma 1 yor. en ° su zakere edenler benden zeki, 'llt 'k · · · · d f ki ı · d melidir Bundan daha fazlası de G "b b h k'k . b' mı ı tısadiyatı müteessir e-
pensını e ne yapra arı çın e benden vatanperverdirler. Fa- eçen tecru e u a ı atı ı- d b" 1 
d -·1 '!'hl d .. .. edilmiyen bu gibi mesailin niha f'l' ı k b' d h Ik' en ır mese e vardır. Çok fen-egı sı a ar arasın a goruyo- kat cesaretle söylüyorum: ze ı ı o ara ır a a te ın et- , 1 . yet ameli cephesi vardır. Bütün · · B d · , . nı o an ve uzun tetkikata ve ve-
rum. Ç k havet gösterdı'ler Bu fe mıştır. un an sonra mıllı, ık 't ht 1 b" 1 bi 

M h 
• ~ · o sa · - hesaplar uğraşmalar, didinme- t' d' · k' f · k b' k saı e mu aç o an oy e r me 

e metçıgın süngusu daka'rlık hep menafii umumiye ısa ı ın ışa ettırece ır ço 1 . d hal hali 1 ğ 'd !er ameli: netayice varmak için t db' ı ı d B db' 1 se enın er o unaca ı ı -
Sulhu kazanan dün o olduğu için menafii hususiyenin feda- e ır er a ın ı. u te ır er, d' d d ğT An k h 

'b' b .. d M hm .. · .. nihayet usullerle idraki beşerle sizın' kıymetlı' zamanlarınızı de ıasın a. e ı ım. ca esap-
gı ı ugun e e etçıgın sun sıdır. ftilafname, bence, kabul ı t tk k k d 

d (Alki 1 ) D .. b 1 ve eldeki vesaitle mahduttur. rin ve yu"ksek mu"talealarınızı ı e dıb.atl Y.ap.mMa llvc pey er-güsü ür. ş ar . un öy e edı'lecek bir -.ekilde deg· ildir. ~ Bundan sonra gayrimübadil- · ı · · M pey te ır erını ec ile arzet-
idi, yarın. da böyle o.lacak. (Braf- Alla• avansı ışga etmıştır. eydana koydu k h"k" tın' -'f d' di ,.. lerin meselesi artık beynelmilel - k 1 b'k me u ume vam e e ın -
vo seslen) Esaslı hır sulh tara - . k'k H . . V k'l' gunuz anun ar, ve tat ı o- -· b' k d B unl b 
tariyız. Komşuluk, iyi komşu- ~ılha ı a l ancıye e ı ı mahiyetten çıkıyor ve münhası- lunmak üzere hükumete teslim f ı~.?~A ta :1'· n:1 örlia ,_ı:;~~ 
luk asil şiarlarımızdandır. B. ın beya~tı ~ kış~8,11dı, geçen ran bizim dahili meselemiz olu- ettiğiniz tedbirler şimdiye ka- der,h 1 ~ ~h etind b'lg "§i-..,.d 

S
• • f k d sene Meclıs tatıl edılırken Tev- yor. Hükumetin başlıca vazifesi d d'kl · d d h k er a ıttı az e e ı eces te -
lyasl Za er ar•ısın a ar ver ı erın en a a ço b' 1 d b' eah . 

Harpteki zaferlmizle ~~lltl- ~i~l'fRüştü B~,Y: k "B1:1~künlerlde gayrimübadil vatandaşlar istih semereler vermek istidadında- ır.~r ~ ı~.:_r1 t .ur . eyınye-
k d ki f • . . .. . 

1 
ıtı a name muza eresı ı ma e- kaklarının karşılıklardan adila- dır cegız. et ı at neticesın e ka-

a a ~a :tmı~n m~~nas;p 0 diliyor. Bir iki tali nokta üze- ne bir surette teminine itina et- · M'lr h l" ih bili istihsal ve kabili temin o-
masını e bı~orb.ul;n. ı~. o mğaz rinde görüşü"orut. İmza, bir mek olacaktır. ı ı ma su un racı lan kolaylıkları derhal tatbik 

ıı rs z ır anco gorme e Y Milli mahsulün ihracını te-
d
sa z ra 'dı: El'ı . - 'k gün meselesi,, demiş gene o bu Etabli meselesinde bir çok mı'n edecek bı'r çok tedbı'rler a- etmek kararımızdır. (Alkıglar) 

e razı ı ım. ımıze sı ıştırı- k" .. .. . d d k b' 0 İ M'll'ı p ra ve mı'llt 'kti t 
l b 'k .. d" ki h ursu uzerın e urur en ız - fedakarlık .Y. aptı.k. stanb. ulda lınmıştır. Hububat, halı ve sa- 1 a 1 sa 
an u vesı ayı gor um ep b d lk l t k B b l b d 11 d b k s mesailinde devam edece1'lmiz 
zararlıyız. Gözlerimin nurunu nu ku.ra an ab.ış amlıkş 1 a. anensı u unan m.u a 1 ı:_r en ı.r k 1 

- ire gibi ilk hatıra gelebilen ma- s• 
.. .. . , o va ıt zaten ır a ış v mı daha gıtm .. ek lazımgelır en hsuller u"zerı'nde muamele ver- hattı hareket, işe bagladığımu; 

doktum, araştırdım, o sıyası za- · · (H d ı r) k lm 1 b 1 kısa cümlelerle hü!Asa olunabi-
ferin nurunu maalesef bulama- verm1ıştım an ek~ '..d a ış 0 a 1 .ır. . gisine matuf sühuletler tesiri-

dım. go"remedim... smet Pa§a ur. su e . Am. ma, n~haye~ ınsanların ni gösterecektir. Bu sene Zira- lir. H d 
d lm d b k t er "'eY e tasarruf •• 

Hüseyin B. in sözleri Mazhar Müfit B. ın beyana- gı ıp ge esı e ır ço ıs ırap at Bankasının usullerini ıslah " 
.. k İ t Pa H veren hazin bir mevzudur. Ba- k . . A i 'k , Hususi ve resmi hayatta ta· 

Müteakiben Hüseyin Bey (İs- t~ı ~utıea 1~ sme şa z. dehu İsmet Pş. sözüne devam ~~e ıçın V«l~ m~ yasta dtet.- sarrufu tatbik edeceği&. Milll 
tanbul) kürsüye geldi. Hüseyin kursuye geldı: ederek ezcum" le demiştir ki: 1 at yapma . ararMmlia?'1;· tasarrufun lüzuwıu vatandaı-

d l ·ı l 1 t p b Bu tetkik nçticesıni ec 81 .. - 1 .. .._ dl _,. li Bey şimdiye ka ar Yunanı ara sme ş.nın ceva l _ Yunanistanla bizim mü- . 1 ara mu • ..,. .. a yen ıovy yece-
olan .ıı:~zakerat~an ve imz~a: ANKARA, 17 (Milliyet) - nasebetimizde bizi ihtilaflı ve lı.ye ~ekrar ~ze~~den. e~e ğiz. Vazolunan kanunlamı ho-
nan ıtılafnamenın bir tahlını . . . şımdıden dıyebılırım kı, mus- d fl . . ld t - aha "'· 

. . Mübadele itilafnamesının ımza- menfeatlerimizi zarar bulundu- 1 ld - db' 1 e ennı e e e ege ç-acas-· 
Yaptı dedi ki. B kil . . tace en a ıgımız te ır er ya- B .. t" f 1. t ü d 1 . 

• . · sı münakaşa edilirken aşve racak bir sebep yoktur. B1zım · .1 d f u un aa ıye ve m ca e emı-
M"b d 1 b' · t f b' • nı bazı vergı er en mua tut- . 'ili 'ktl dın . ki f - u a e e ızım ara ımız İsmet Pş. Hz. şu ceva ı muka- memlekette gözümüz oldugu mak ve ikraz ve istikrazı ko- zı. mı ı s~ . m ~a mı ta-

dan istenilen ve arzumuzla hu- helede bulunmuştur: söyleniyor. Cevap veriyorum: 1 1 k tedb' 1 . . , h mın edecek istıkametlere tıev-
sule gelen bir şey değildir. Ben- "- Arkadaşlar; çetin bir Bizde böyle bir arzu yoktur. U- ay aştırmaf .. ılır' en z~raı a dh etmeğe bilhassa gayret ede 
d . T" k .11 t' · "b d 1 yatımızda ecrını ıseettırecek- cex.ı (S" kl' 'dd tli lkı enız ur mı e ının mu a e e mevzu üzerinde söz söykmek zun zaman, iki memleket ara- t' 5•Z ure ı ve şı e a ş-
ye bir vesi!; teş~il ettiğini ka- vaziyetinde olduğumu bilirim. sında bir çok münazalar olmuş ır. T agv •İ• kanunu lar .... ) 
bul etmek ıstemıyorum. Bunun Fakat bazı zamanlar vardır ki tur. Bunların mahiyetini ve " " Bundan sonra Reis Kazım 
sebebi Türk milleti değildir. vazife teveccüh edince insan sebeplerini bilmeksizin düşman Bundan sonra mallarımızı ih Pş.: 

H.üse?'.in ~ey ~übadi~le.rin ve hatta bir çok vatandaşların ho-' lık kalplerinde yeretmiş vatan raç ve nefasetini muhafaza et- - Başka söz isti.yen yok mu, 
gay~ mub~dı.~lenn emlakı me- şuna gitmese bile hakikatleri daşlar bulunabilir. Fakat bizim mek için bilhassa vazolunan kanunun maddelerinin müza
seles~nde buyuk _zararlarla kar~ı bağıra bağıra söylemek mecbu- muhitimiz böyle hassas vatan- tağşiş kanunu nazarı dikkatimi keresine geçiyoruz. 
l~ştıg~ızı etrafıle anlattı, ve ı- riyetinde kalır. Mevzuu bahsi- daşlara bağırmak, iki memleket z~ celbetmeğe la.yiktir. B~ tağ- Dedi. Layihanın maddet.erl 
lave ettı: miz Yunanistan'la aramızda Lo arasında dostluk teessüs etme- şış kanunu tabıkaında bılhas- okundu. Bu Sll'ada Mazhar MU-

Hazineler veriyoruz. zan muahedesinden tevellüt e- sinin bu memleketlerin menafi sa itina edilmek lazımgelen mü fit B. in şiddetli bir hareketle 
- Kavala mübadillerini ben den gerek mübadil, gerek gayri- ine muvafık olduğunu haykır- him bir kanun olduğuna şüp- kırmızı bir şey attığı görülüyor 

gidip anladı. Bin türlü desise- mübadil gerek etabli; bütün maktır. (Bravo! sesleri). he yoktur. Eğer itina ile tat- du. 
ler, cinayetler neticesinde on- meselel~rin hal ve faslına taal- Müteakıben İsmet Pş. Hz. bik olU?mazsa fa>'.dası kadar Uk rey verenler 
ları orada bırakamazdık, canla- lu'k eden bir itilafnamedir. h"k"- t' mi politikasına ve belkı de daha zıyade mah- Birinci reyi Sıhhiye Vekili u wııe ın umu 1 d · b'l' 
rını ~~rtarmağa r~z~ idik. Arkadaşlarım emin olabilir ki dair şu nutku irat etmiştir: ~urllark me:ı:. a~a h getıre ı ır,. Refik, ikinciyi Maarif Vekili 
.. İtılaf~a~e her ı~ı ~emleket iki hükumet arasında iyi müna- "-Muhterem Efendiler! Ta- u u tev~ı~ ısa ol~.nmuş, to- Cemal Hüsnü B. ler verdiler. 
ıçın tatbıkı mecbun hır kanun s b t tesisi için senelerdenberi ti! hakkında bir karar verilme- hum tedarıkı ~e tev~u hususun Beş dakika sonra reyler tasnii 
haldi'.1e gBelm.işkk~~ ta.sdi~ eydil- c~d~i bir arzu ile mütehassis ol- den evvel hükumetin umumi po- ~a d~~ına~ t~~b~~~r bılhassa kay edilerek reis neticeyi ilin ettiı 
me 1•• ugu'.1 u ".azıye~ı, u- duğumuza sureti kat'iyede emi- litikası üzerinde arkadaşlarıma e 1 mege ayı tı.r. "-. .206 meb'us reye iştirak 
n
1 
a~1asıytandakıh~ka~ınel~rı kap~- nim ki karşımızda bulunan kom maruzatta bulunmak isterim. Bankalar verılen avans etmıştır. 189 rey kabul 15 rey 
arı e u(Snanl du ubı;netıne ver~- şu memleket ricali de ayni arzu Umumi politikada bu sefer sö- Ziraat Bankasile Sanayi re~'! 2 rey de mü~tenkiftir.,,. , 

yoruz. _a on a 1 ~ ses: Verı- ile mütehassis bulundukları hal yliyeceklerim dahili veya harici Bankasına 10 milyon lira kadar Mubadele komısyonu faali· 
yoruz, bagışlıyoruz ·) · de bu meselenin 7 sene sürmesi- her hangi bir meseleden bahset- avans verilmesi milli iktisadın yete hazırlanıyor 

Kabul değil, ret. • nin başlıca sebebi vatandaşların mek olmıyacaktır. Bütün faali- inkişafına ciddi olarak sür'atle Türk ve Yunan ititafname-
Hüseyin B. devamla: haksızlığa maruz kalmamaları yetimizi teksif ettiğimiz iktısa- tesir edecek avamildendir. Bu sinin tasdikinden sonra müba-
- ftilafnamemizde mühim fikrinin birinci derecede tesir et dl ve mali meseleler üzerindı: kı sene büyük bir işimizde Cüm- dele komisyonu kadrosunda 

meselelerden biri de etabli işi- mesidir. Binaenanaleyh vatan- sa bir icmal yapmak istiyorum. huriyet Merkez Bankası için tadilat yapılacak ve muhtelif 
dir. Ne vakit gelmiş olursa ol- daşların hakkı imkan dahilinde, Derhatır buyurursunuz ki 6-7 vazettiğimiz kanunun tatbiki i- büroların faaliyeti tevd edile-
sun İstanbul Rumlarını etabli bütün vesait dahilinde arami de ay evvel içtimaa girerken bir le geçecektir. cektir. 
addediyoruz. Bunun mukabi- recede müdafaa edilmiş midir? buhran içinde idik. Bu buhran Bu kanun Devletin bünye- İtilafnamenin ilk tatbik edi-
linde yalnız 125 bin İngiliz li- Bu noktayı evvela söylemeli milli paranın kıymeti üzerinde sinde devletin maliyesini ve lecek kısmı Yunanlıların vere 
rası alıyoruz. Bu da muhtelif yim. Mübadele meselesinde mal tezahür eden mali ve iktısadi sar milletin iktisadi yatını tanzim ceği 425 bin ister linin tevzii o
kuyfida bağlı, velhasıl itilafın tasfiyisei için Lozan'da bir ta- sıntılar şeklinde tebarüz etmiş- ve müdafaa edecek başlıca bir lacaktır. 
kabulü değil, sadece reddini kım ahkam vazolunmuştu. Bu ti. Alacağımız tedbirler meyanın vasıtadır. Bu para gayri mübadil Türk 
teklif ediyorum.,,. uzun bir meseledir. Bizden Yu- da her şeyden müessir ve her Merkez Bankası ve serma· !erle, Garbi Trakya Türklerine 

Hüseyin Beyden sonra Maz- nanistan'a gidenler 1 milyona şeyden evvel gördüğümüz nok- yesi ve Anadoluda emlak bırakan 
har Müfit B. kürsüye gelerek yakındır. Yunanistandan bize ta vatandaşların itimadının, mil "Arkadaşlarım! Kanunu va- etabli Rumlara tevzi edilecek-
dedi ki: gelen vatandaşlar bunun yarısı li itimadın maruz kaldığı tezci- zederken gösterdiğiniz bu esas, .tı.·r_. ___________ _ 

- İtilafı okudum. Bevanatı kadardır. Binanenaleyh malları zül idi. Evvela bu itimada te- bütün milletin nazarı dikkatini 
da hürmetle dinledik. H~riciye da o nisbette olmak lazım gelir, mas ettik. Millette hakiki tehli- celbe layiktir. Merkez Banka
Vekili Bey beyanatını, denebi- gibi vehleten bir mütalea hatıra kelerden, alınacak tedbirlerden sının sermayesi, 15 milyon li
lir ki, iki kısma ayırmıştır. gelebilir, bunun cevabı vardır. hükumetce ve devletçe resmi ve radır ki bu sermaye vatandaş-

Bir kısmı mübadele hakkın- Bize kalan malların kısmı külli- gayriresmt tasarrufattan ve biz lara arzolunarak onların hisse 
eladır. Diğeri siyaseti hariciye- si yanmış, harap olmuştur. Elde zat evlerimizin idaresinde alına senetlerile temin olıınacalı:tır. 

Dolu ve kar! 
ATİNA, 16 A.A. - Dolu ve 

karla karışık yağmur ve fırtına 
!ar birçok nevahide mahsulatı 
mühim surette tahrip etmistir. 
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Hasan kolonyası: Limon çiçeklerinden 
:\lüstahzar, 90 derecedir. Dünyada mevcut bütün mütemeddln memlekeılerln ıtriyat mütebaıısısları, e11ns fabrfkalan Hal&ll kolony111nın enfeıı ve ruhnUnz kokusu karşısında ili n hayran 

kl!lliyetlf ~ipa~ etmektedirler, ı\lemleketimlzin ve ecnebilerin en kibar zevan Hasan kolonyası istimal etmekte olup dalma Ye dalma 1&blblnl ttbrlk etmektedirler. Hastalara hayat ve tfla verir, 
zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. F"latlarda müthif tenzi!At yıpılmışnr. 85, 60, 11 O, 200 kuru,luk ,ı,elerde sanlır. Haıan !csa depotudur. 

kalmışlar ve bu nefis Şark mlistahunmıan 
Baygınlık, sln!r, heyecan, baş ağrısı, çarpınU 

Her nın 

ELEKTRİK 

vantila
törleri 

ı l Ti E ~e 
JE~ E 1 i J Eı 

ııtılır. 

Metro ilan - Ttlnol 
meydanı. Beyoğlu 

• Elektrik c\·i • 
Beyaııt • lstınbul · 
MU\·akkithıne cıd-

dc~ı :-.lo 83 

Jia lıköy • Şirketi 

Hayriye iskelesi No 
1 O, l' ıkildar 

Ma~en nıeslek mekte~i 
Zonguldak'ta klin Yli\csek maadin ve Sanayi mühendisi mekte

binde orta maden meslek mektebi açılmıştır. 

Leyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşıııda 
olan ilk ve orta mektep mezunları kabul olunur. 

Madenlere jeometir ve başça\'Ui yetiştirilir. 
Tcdruata l Teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden 

melesi. ba~lamışur. istida ya merbut vesaik ile 6 foto 

tsı raporunun mektep mtlduriyetine göndcrilmesl 

kayt nıua

vc sıhhat ve 

Mıidliriyet 

ıo,se~ sana~ ınü~en~isi ınekte~i 
Zonguldak'ta Yük<ek maden mtihcndisi mektebinde açılan u-. 

şube leyll, meccani olup tahsil muJdcti 4 senedir. 
Münhasıran Lise meıunları kahul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupayıı gôndf'rilir. 
Atideki mesleklere mıiteh&ssıs ycri:ririlir. 
Muhtcllf sanayiin tesis ve işletmesi, clektirlk makine ve kalo· 

rifer mıihendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisligı, topografiya 
ve harita ahzı, in~ut müteahhitHği, ~lmcııdifer mühendi~i ve mü· 
teahhitliği. 

Tcdri<ata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua
melesi yapılır. istidayı merbut 6 foto ile vf'.<aikin müdüriyete 
b~ ~lüdliriyet 

-ı<Ql!l!l!~--~~,~..,ıııown~~~ 
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Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık Arsaı 4 hisaede 2 hissesi numarası 

23-29 Vangın bağı caddesi Sel~mi AH efendi 
mahallesi Üsküdar cephesi Vanjtın bajtı cad

desidir. Arkası ıneydanlık ve tc.\rafleyninc:Te hane-
ler mevcut olup lkametgAh inşasına elverişlidir 
Mesahası mikdarı (200) ziradır. Tahmin edilen 
(150) lira kıymet defaten verilecektir. Müzaye-

deye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası 
alınacaktır. Satış .~uamelesi 3-7-930 perşembe 
günü saat 15 te Usküdar nıalmüdürlüğünde 
aleni ınüzavede usulile yapılacaktır. R. 

• • • 
Usküdar maln1üdürlüğünden: 
Satılık Arsa: Nun1arası 36·37 Hacı Kaymak 

sokağı Kuzğuncuk, denize nezareti olup ebniye 
inşasına miisaittir ve 460 arşın mikdarındadır. 
Tahmin edilen 230 lira kıymet defaten verile-

cektir Müzayedeye iştirak edeceklerden 0,,.1 bu
çuk pey akçası alınacaktır. Satış muamelesi 
3-7-\.130 perşen1be günü S<lat 15te Üsküdar mal
müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapıla-
caktır. R. 

• • • 
Üsküdar n1almüdürlüğünden: 
Satılık Arsa: 4 hissede 2 hissesi nurr, ı.rası 

23-29 Vanğın bağı caddesi Selaıni Ali elendi 
mah::lllesi Üsküdar cephesi Vanğın bağı cad-

desidir. Arkası mevdanlık ve taraf eyninde ha
neler n1evcut olup ikan1etgah inşası~a elveriş
lidir. l\lesahası ıniktarı (200) ziradir. Tahmin 
edilen (150) lira kıymet defaten verilecektir. 
~1üzayedcye iştirak edeceklerden ~.7 buçuk 
pey akçası alınacaklır. satış n1uamelesi 3-7-930 

perşembe günü saat 15te Üsküdar: n1alınüdür
lüğündc aleni müzayede usul ile yapılacaktır. R, 

•,• . 
Üsküdar malmti<lurlılıtünden: ı Usküdar nıal müdür

lüğünden: 

SYRISEFAIN 
Mertaa Aoeaıaı; Guıı köprll 

bannda, Beyofla 2361 Şubı 
aeaıuıı Mıbmudlya Hını alıuıda 
ıanb 1 1 

Trabzon ikinci 
postası 

[ANKARA] vapuru 19 haziran 

Ptrtembe akşamı Galatı rıhtı· 

mından harelı.etla Zonguldak, 

lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve pazar 

iskelesile Rize , Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 

Sinop, İneboluya ufrıyaralı: 
gelecektir. 

lzmir sür'at postası 
( IZMIR ) vapuru 20 ha· 

ziran Cuma 14,30da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar

tesi ubahı bmire gidecek ve 
pa.ıar 14,30 da lzmlrden ha

reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazhant meycut· 
tur. 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNTA-
ZAM VE LÜKS POSTASI 

in önü 
228I.~:n PAZAR 
(11.nll ak11mı Slrkffl nlıcı· 

mıadaa bartlı:•tl• (Zoaıatdalı, 

lmebola, lamaua, Ooye, Orda 
OJreaoo, Görele, Vakfıkebir, 

Trabzoa, Slrme ae n Rlae 
ltlı:tleltrlae azimet n avdet 
HH•lı:ttr. 

Talılllt lçllı Slrlı:tcldt .Mey
Hlt lıaaı altında açtatalıtıaa 
•llracıaaı. Ttltfoa:lıtaabal 2l 

Vapurlarımız her 
pazar muntazaman 
hareket edeceklerdir. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Hareket ve Hasılat dairesinin hasılat kısmı için nıiisalıaka ııe 
yedi memur alınacaknr. Taliplerin yaşları 18 den &<aı;ı ve .ıodaP 
yukan olmayacaktır. imtihana girmek bteyenlerin nufu, Ye :ı,kcrlık 
tezkereleri, polisten tasdikli şahıdetnameleriyle beraber A ıı kara'.<ll 

idare! umumiye Zat işleri müdürlüğüne Haydarpaıa"da l la ılJI 
muavinliğine 30-6-930 akşamına kadar müracaatları. 

./ 

''Türk Ticaret ve Sanayi Bankası., ancr 
nim şirketinden: 

Ticaret kımunun 361 inci maddesile nizaınnaıncı esasir.ıi1.ın 23 
üncü maddesi mucibince ve şirket meclisi idaresinin 9 1 la.lir.ın 
1930 tarihinde ittihaz eylemiş olduğu karara tevfikan Tıırk · ı ıı:il

ret ve Sanayi Bankası anonim şirkeli hissedarları l 9JU scnc'i 

Temmuzunun 8 inci salı gilnil saat on altıda Bah~·~kapu"da .~nS' 
dolu hanında şirketin merkezi idaresinde inikat eıb:ek he) cıl 
umumiyenin fevk&l!de içtimaına davet olunurlar. 

His~edaranı kiramın Haziranın 26 ıncı ıı;ünline kaJar hamil ol· 

dukları hisse senedatını Türk Ticaret ve Sanayi Bankası aııoitll 

şirketi Cenevre'de Bak dö Jönev, gişelerine Türk Ticaret ve Sa· 
nayl Bankası namına Paris'te bulunan Bankalara tevdi ile muka· 

bilinde dühullye varakaları veya depo ilmühaberlerinl ahzeylenıe
leri rica ve ilAn olunur. 

FeykalAde içtima rUznamaesi 
1) Meclisi idara raporunun kıraati. 

2) Nlzamnamci esasinin birinci maddesiuln saniyen btndiııin 
"A,, fıkrasile beşinci maddenin ılrde irae olunan ~ek ilde tadıli. 

Birinci maddenin saniyen bendinin "A,. fıkrası: 

Ticaret, sanayi ye ıiraate müteallik her nevi muamc!Atla ni1>· 

matı mevcııde ve milıtakbeleye tabi bulunmak ve bir lnıtiyaı 
veya inhisarı tazammün etmemek kaydile umum! mağaza kiişaô• 
ve varan muamelAtile lft!gal etmek. 

Beşinci madde: 
Şirketin sermayesi bir milyon (J,000,000) Türk lirasından ibaret ve bC' 

heri yirmi (20) lira kıymetinde elit bin (50,000) hl5'eye münkasemdi" 
Hoytll umumlyenln 1,b11 ıcrmayeyl, bilk(lmeııen müsaade btibs!line hacet 
olmaksızın bir misli te.r;ylı ecmeğe selthl yeti olacakrır. Bu takdirde tcı~ll 
edilen sermıya nispetinde hiuelerin adedi tezıyilt edecektir. Tezyidi ~er· 
mıyeye karar verl!dlği zaman hUkOmere mıl~mat verilecekrlr. Şirketin ı enl
den ihraç eyleyeceği hJISt Hnedııının numuneler~ bir tarafı Türkçe, diğcl 
ıarah Fransızca olarak tertip olunup kablel ihraç, ta dik.! için rkarct Yek&· 
ledne tevdi odllecclıtlr. 

mtt: Müide ! 
E ~~~~.Sabırsızhkla beklenen 

fi•r.lık Arsa: Numarası 18-311 
Derici ıokatı hasanp•şa mahallesi 
l{ıd1köı· ku~dill icurbindedir ve iki 
tara ında hantier m.vcut olup lka
mt·rgAh in~~~ına mü~aittir ve mit:darı 
mesaha<ı 188 zira 12 parmaktır. 

Tahmin edil<n 188 lira kıvmtı 

defaten vcnlecelrrir. ~lıizayede)t ısti

rnk edeceklerde 010 7 buçuk P•Y 
n'tça5ı ılına.cakur. Sı11~ muamt1esi 
3-~-9JO ptr~<mbe ~ünü saat 15 te 
G",küdar ma\mtidürlil~ünde aleni mü· 
11ıede u'ulıle yapıl<eaktır. it 

Satılık Arsa numarası 3 De

rici sokağı Hasanpaşa nıahallesl 

Kadıköy kuşdi!ine kurbiyeti bu

lunup tarafiyninde ebniye mev

cm olup ikamet!!'ah inşaoına el· 

nri~ Jidir YC nıe-ahası mikdarı 
l 72 zira 12 parıııaktır. Tahmin 

edilen 1 ~2 llrıı kiymet; defaten 

verilecektir . . \luzayedeye iştirak 

tdel'cklerden ~o 7 buçuk pey 

akçası :ıhnacaktır. Satı~ muame

lesi J.:--<ı30 pcr~embe günü sa

at 15 ıc Ü~kudar mal mudür

fo~undc aleni nıiizaycde tı>lllile 

TAVlLZAUE VAPURLARI 
muntazam Ayvalık postası 

I,bn biıse sınedıtından muda bir kıymeti muıyyenel·i havi olmam•t 
ve firkttin madubat ''e mevcudaı Uı:erindc taıarruf veya ınuamcllt~n:ı ınu· 
dahele bıkkını tazammun etmemek ve yalnız heyeti umumiye tarafından 
8ll lncl maddede gös:erllen mtkdır ve şerait dairesinde tayin edilecek ola• 
ıemetıü• iştirak bıkkını haiz olmık tlzre "Müessis hissesi. namı alt ndt 
JıımJUne ait bef bin (5,000) adet hlue çıkarılacaktır. işbu hisselerden bili 
btşyUz elli (1~50) adedi, Bankuıın ıesl•i ıımnındı me.ai ve tcşcbbu;tl 
bulunan zevatı ıevıl ed.llmek lilre müusislcrden Sabık Bidlvi Mım \bbll 
Hilmi Pı,a Hazretlerine ve altı yüz (600) adedi, şirketin teşkilindeki h1nır 

mat ve lkdımıtına binaen, Nuri Aziz Beye tahsis kılınacaktı. Mntcbaki ıkl 
bin 1eklz ylz elli (2850) hlisı, beher yirmi (jO) tahvil i)tira eyleyen lıt:I' 
sedadan hlrer adcı verilmek sureıile tevzi edilecek ve artan mıkdar hH•11 

idarece münasip ıı;örülecek tarzda tasarruf olıınıcaktıt. 

"Müessis hlsıe. senetleri bir (1) den beş bin (SOOO'.e kıdar numa••Y1 

muhtevi olıcalttır. Hi,s•lerden bir adedine mılikiyet, ıı;erek iıbtı şlrktı n~ 
zamnamesi1 gerek zirde 44 lincü maddede musarrah mlies~is hl. f'eleri cemiyet! 
ahklmına bihakkın ı~uvalakıtl taınmeyi mutazıınmındır. 
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~ l\JERKIS N. 1. ve LALE L, 1. Hanımlar = 
ri :;: tarafından okunan E - -
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~ diğer yeni COLUMBIA plakları vurul etmı,tır § 
;: Umum COLUMBIA gramofon ve plak bayilerinden :S 
iıuıııııııııııııııı ıı il 1111111.... ar:ıyıııız. ~il ı ı ı ıııı ı ı ı ı ııııı ıı ı ı ı ııııii 

• 

' YENi 

nın 

k!)lmeltni . 
yükreltir. 

Bir «raınoftH1un tn ~u~,.ak mt· 
ı \t:ı nf',rtllı)!ı lt)lfdır \'fııi 

~ \LO~ l>ECC \ tn al1;ak \(' 
rn \·tik~ck nttf;nıcltrı aynı kn· 

'" ht..la ıırşrfdtr, ?\' 11~n1rılni~ 
tı;,1rık ut!ıJ rlı~ını • A ~ıJ ıo:s~-oriı; • ~ 
rnın ıtsınt nıfJ~ unJur En pa· 
h.ıh ğramorcınıe1rla kıyH.t f'ıiıı.'I 
toı bıle, yfnı SALO'.'o: L>FCCI\ 
,ıııl.ıra ı'frr\\u\..unu ı_.,11.,._,ı.kl•\ 
urat l'llnf'ltlo'dır 

Ttiklye unıuml acentas. 

JORJ. T. LiFONTi 
Beyoğlu istiklal 

l·addesi Ağacam· 
Nun1ara 1~7-129 

·~ 

* * * 
Be:oğlu malmürhirlü
ğünden: 

SATILIK SAHlUIANE No. 111 
Panaiya mabıllt'i köy başı caddui 
Yeniköy i~i katta on bir oda mute· 
addit salon mutbah ve saire tahmin 
edilen kı~metl dört taksitte veril· 
mek şarıile 21000) liradır birinci 
tal...şit ihaleyi ınü~eakip alına1.;aktır 

...;ı·ı~ mu"mclc i ~4-6·9:10 tarihine 
rrıu,.ıdif sa:ı günU S3at on yedide 
lleı oğlu malmtidilrlti;ı;üode kapalı 
zar[ ıı;ulil• temdiden yapılacakrır R) 

* * "' SATll .IK APAR'fl!\lAN; numara 
41 hacı :Vlensur <okak Şişli bodrum 
katta ıhı komürlük alrı odunluk bir 
oda bir heU ve çamaşırhane aiti 
kattı y;rmi dört oda ahı held ıltı 

mutbah ılrıncı katta ayrıcı açıi< da
raç• su deposu tulumba eltkttik ,.e 
terko~ ıc;;isıtı ıne\'Cuttur tahmin 
edilen kıvmeli don taksitte \'eıilmek 

şartıle ~18000) lira birinci ıak<it 

ihal<yi müıcakip alınocaktır. ~ıuş 

muamelesi 24·tı · 9JO tarihine mtisa
dif salı günü aaat on yedi buçukta 
kapalı zır! usulile teındlden Beyoğlu 

malmüdilrlüğündı yapılacaktır. R) 

* * * SATll.JK APARTl\IA: HiSSE. I 
.Kumara ~4,74,74 • 84,86,88 Okçu 
Mus• caddtsi Şişhane birbci kat 
iki dükHn üç oda bir heU ikinci 
kat beş oda bir belA üçüncü k:ıt beş 
oda bir hell bir muıbah dördüncü 
kıt beş oda bir hel~ fevkınde nısfı 

kapalı nısfı açık daraça zemin katı• 

her Jaireye mahsus kiımür'.tlk alek
ırlk ve ttrkos mevcuttur 20-5 hls
ıeye tahmin edilen kı ı meli dön 
tılı:oitıe vtrilmılı: tartile (7273) lira· 
dır sıuş muamelesi H-6-930 ıari

lılııe mtlsıdil salı günü saat on se
kızde Bcyoglu aıalmüdllrlüğUnde ka· 
palı Drf uıulllo n temdideıt" yapı-
brüıır. (R) 

yapılacaktır. R. 

... ıa:ır.m ............. . 
SADIK ZADE :\azım 

\'APCRLARI 

~1ersin siir' at poslas ı 
muntazam kamaraları havi 

F .. vapuru 19 uru zan 1 laıiran pcr~embe 
akşamı 18de."irkcci rıhtımından 

hareketle (Çanakkale, İzmir, 

Gıilliık, Rudrum, Fethiye, An

talya, AIAiye ye \Icr,in) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Talsilat için Sırkeci: Allive 

hnn birinci kat Sadık zade 

Nazım vapuru acentaliginc 

müracaat Telefon lstanbul 

4240 

Selamet 
''apuru 

Jlı;r Perşembe saat 1 7 de 

Sirkeciden hareketle Gelib

olu, Çanakkale, Küçükkuyu, 

Altınoluk, Edremit, Burhaniye, 

ve AyYalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

DiKKAT: Cuma ak~amı 

Edremit yolcuları trene )'eti~· 

tlrillr. 

1 Adres: Yemişte Tavllzade 

1 biraderler telelon lstanbul 12 l O 

.................... 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Samsun vapuru 
18Haziran 

(~arşamba 
J 

akşamı Slrkec!r rıhumından 

hareketle ( Zonguldak lnc

bolu, ,amsun, Ordu Glreson, 

Trabzon, Siırmene, ve Riıe)ye 

azimet ve avdet edecektir. 

Talslllt için Sirkecide yelken

ci hanında k!in acentasına m · 

6a••lurium REK~WlNKiL racaııt. TeL ı~tanbui 15 l 5 
'1-Asabilerle hali neklhatte bulunan· TEO 

lar için husuıl ve en ur! illçlar, 
REPEN VAPUR~ 
ACANTASI ısıtma ve dim•ğl hastalıklar ve sai-

roıı.ia tedavisi. \'iyanadan 314 uat 
mesafede şayanı hayret bir orman 
içinde. BUılln sene açıktır. Dört ta
bibi vardır. Miıkemmel pansiyonun 
liııı W •ilinden itibaren . 

Dr. Horhoruni 
· Beyuflu 'flekrcp sokak :-/o JS 
•uayıene •bahtll k~ımı aıkdar. 

'ouke Levante Lini 

Norveçıa bandiralı SAN O Ü 
vapuru Karadeniıcden muvaselet ede
cok ve ll:ızıranın 20 ve 2linde An· 
verse ve H•mburg ile Baltık ve Nor
veçyı limanları için emtia tahmil 
edecektir. Daha fazlı mılOmat için 
Galatada, .\lumbane Clddesinde Eski 
Lloyd hanında Teo Rcpen upur 

. .,ta~ın:ı müraca0tt. 'ft:l. H.O. 2274 . 

Kappelli 
l Cappelli ) 

cmsal~iz 

Film , ... e plaklarını 
her yerde ar&}lnl Er. hıl,rtdir. Trcrıibe ediniz. 1 lcr vcrdc satılır. 

Münakasa ilanı 
Macar sefaretine mahsus Ankarada İnşa 

edilecek binaya dairdir. 
Macar hükum<ti kıraliyesi An- ı liyatın ikmalini istihdaf eder goı~ 

karada Y<nişehir cihetinde muta- bedeli mecmuunu muhtevi tek!ılıı' 
sarrıf bulunduğu arsa üzerine bir meıine inşaatı mezkUrcnin itma~, 
bap sefaret binası inşaatım İsıan- temin edecek muhtelil işler i;İn 
bulda mevkii münakasaya vazeder: emsal cetveli. 

1 :50 mikyasile planlar, makta, Munakıslar teklilltrni kanıtl" 
cephe ve muhtelif tafsili! resimleri- damga pullarını hamil olarak miıbr 
le mukavelename, şartname ve met- lü zarf derununda Beyoğlunda ~ 
re cetvelini muhtevi dosya 30 Türk tikli! caddesinde, 4 79 numaralı~ 
lirası mukabilinde Galata Voyvoda nada Macar Sefarethancsine 31 'f~ 
caddesinde Mimar Mösyö GİULİO muz 1930 günü öğlene kadar te'Jı 
MONGERİ yazıhanesinden ahnabi- etmelidirler. İ§bU zarflar bu va tf 
ltcektir. ile teşekkül edecek bir komisyorı 1 

Münakasaya iştirak etmek için ta- rafından tayin edilecek tarihte 1<ii), 
tipler teklif mektuplarile beraber a- olunacaktır. Müddeti mezkure~, 
tideki vesaiki ibraz edeceklerdir: inkızasrndan sonra hiç bir teklıf 

A. - Macar Hükumeti kıraliyesi- bul edilmiyecektir. 
nin kabul edeceği bir Banka tara- Macar Hükumeti kıraliyesi t<~~, 
fından talibin kabiliyeti maliyesini olunacak en dün fiati nazarı iti'1ıı 
tassdik ve inşaatın kendisine tev- almaksızın tensip edeceği t~ 
dii halinde, taayyün edecek maktu intihapta saliihiyeti bilkülliyc 'f 
bedeli ihaleye nazaran icap eden hafaza etmektedir. Münaka•aya 

1,.ı 
%10 teminatı hakikiye akçesini itaya tirak edecek her talip kendi hesal' 1. 
;.,ecburiyetini ifade eder bir vesika. mesarıfrna hareket etmeyi kabul ',.ı 
işbu teminat inşaatın hitamı tarihin- miştir. Macar Hüklimeti seyaha~ -
den itibaren iki senelik bir müddet tetebbüat ve alelümum teklifler•~ J 
için muteber bulunacaktır. vücude getiı-ilmesinc medar ola~. 

dig- tr her guna sarfiyatlarındaıı 1 
B. - Talip tarafından şimdiye 

kadar vücude getirilmiş şayanı e- !iplere tazminat vermiyccektir. 

hemmiyet inşaata dair fotoğraflı ve Macar Hükumeti kıraliyesi "'oil~ 
musavver tafsil3tlı olmak üzre Ma- vir mimarr Mösyö GİULİO r.I. r 
car hükumeti kıraliyesinin talibin ka- GERİ münakasanrn şeraiti hususi) r 
biliyeti fenniye ve ilmiyesi etrafın- •İne dair tebliğat yapmak ve ic•I' ,ı 
da kesbi itli edebilecek liste ve ve- dectk her gfına izahatı ita tyl•:~ 
saiki saire. üzre Galata'da Bozkurt !-lanın 11 

C. - P1aploir ve ş;artnamede ta- idarehanesinde taliplerin mürac-•' 
iiilyyün etmektC olan bihimum ;:ıo~ .. - r'"' V:ıhnle amade bulunacaktır. 
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BUYÜK 

TllYlHE PlilNGOS~ 
6 ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 

,\ yrıca: "100.000,, liralık bir 
mükafat ile·~so.000,,"40000,, 
'r.25.COO~. '~ıo.coo,, liralık bü-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamı.ş numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
- talep edilmelidir. 

lstanbul Vilayetinden: , 
Yalova Hükfımet konağı ile ya iştirak edeceklerin mezkur! 

Jandarma dairesinin tamiratı gün ve saatta teminat akçeleri-, 
lteşifnamesine tevfikan 20 gün le birlikte kazada müteşekkil 
tııüddetle münakasaya vazcdil- komisyona ve şeraiti anlamak 
tııiş ve 28 6 930 tarihine müsa- istiyenlcrin her gün Yalova ka-1 
dif cumartesi günü saat 16 da zası Kaymakamlığına veya vi-1 
İhalesinin icrası mükarrer bu- layet mektub1 kalemine müra- . 
!Unmuş olduğundan münakaşa- caat eylemeleri ilan olunur. j 

Darullnuarn ın~aJaat koınsaiJonun~n : 
Tıp fakütesinin 930 scnei maliyesi iptidasından nihayetine ı 

kadar bir senelik bilfımum muayyenat listelerinde muharrer' 
diğer yerli mallarından olan ihtiyacat ve levazımı umumiyei 
saircleri ve Darülfünun idarei merkeziycsile diğer şuabatı ve ı 
li:czacı, Dişçi mekteplerinin her nevi mahrukat ve yerli ihti- / 
Yac:atı saireleri Haziranın yirmi beşinci Çarşamba günü saat 15 
te ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulü ile münakasaya konul
tııuştur. Talip olanlar her biri için ayn ayn mevcut şartname 
"e listelerine göre bu bapta malumat almak üzere her gün 
Öğleden sonra mülga harbiye binasında vaki komisyon kitabe-ı 
tine müracaat etmeleri ve komisyenca teminat akçesi alına
lllıyacağından binaen teminatların beh~mehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklif
naınelcrle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 
evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi eylemclir ilin olunur. 

ı af ia \' ekc\letinden: 

Köprü • 
ınşası 

Kayseri - Sıvas yolunun 62+530 kilometresinde kain bc
~onarme iki gözlü ve 2Xl4 m. tulündc Sarıoğlan köprüsünün 
ınşası kapalı zarf usulilc ve yirmi beş gün müddetle münakasa 
Ya konulmuştur. 

Münakasa 1 Temmuz 930 Salı gijnü saat on beşte Nafıa Ve 
ltaleti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafın
dan icra edilecektir. 
Taliplerin ihale gününden Iaakal2gün evvel Yollar umum mü 
dürlüğüne ehliyet vesikalarını ibraz eylemeleri ve ihale kanunu 
he şartnameler tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarım makbuz mukabilinde Vekalet müsteşarlığına tevdi 
eylemeleri ve eraiti öğrenmek üzere İstanbulda Nafia Baş
llıiihendisliğine, Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne müraca 
at etmeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada Yollar Umum Müdürlüğün
den (10} lira mukabilinde alınabilir. 

Sıva" C:iıınh:.ıriyet ınü<ldei unıunıiliğinden :-
Sivas hapisane ve tevkifha-ı ne müsadif cumartesi günü sa

nesinin 1, 6 930 tarihinden 31/ at on dörtte icra kılmacağmda 
5/931 mayısine kadar bir sene- talip olanlar cumadan dn 
lik ihtiyacı olan (136000) kilo günlerde şerait m k mta~ 
azamı ve (127000} kilo asgari • ve ~. ave e 
}'ekdüziye ekmeğin bedeli mu- kamını anlamak ve gormek da
hammini olan kilosu (8) kuruş h~ fazla malfımat almak üzre ha 
(58) santimden müzayede ve pısane m~?üri~ctine ve yevmi 
tnünakasa kanununa tevfikan ıhalede muddeı umumilik maka 
kapalı zarf usulü ile 1/6/930 mında müteşekkil komisyonu 
tarihinden itibaren yirmi gün mahsusuna yüzde yedi buçuk 
tnüddetlc münakasaya konmuş- teminat akçasının mektuplarilc 
tur. Fiat haddi layik görüldüğü birlikte müracaattan ilan olu
surctte ihalesi 21/6 930 tarihi- nur. - - ----------

KARON Alman Kitaphanesi 
ReyoP;lu Tüne~ meydanında 523 

ASILGİYMELİİN 1 lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Hariciye VekAleti smbık Teşrifat 

Bir berçtan dolayı mohcuz , e umum ınudurü Saffeti Ziya Iıeyin 

bu kıı·metli eseri, kadın \ e e·kek· 
terin t ususl ve resmi ! a:.atlarında 
n ı ıi gı vinmelerı icap edeceğini izah 
tder. Tavynre Cemiyeti şubelerinde 
ve kitapçılarda bir buçuk liraya satıl

tnaktıcır. llo,ıiatı Tanare cemiye 
ıirır ıuttir. • 

l laliç Lkelelerindc ıııuzhut 

on adet kö~nar gönder ile l 3 
~eki kayın 30 çeki gürgen o
dunu. 2666 okka m~ie ktimiıriı 
nıuzayede-i 22 6 930 pazar 
gun une kadar bir hafta dtıha 

kmdıt edilmi~tir, taliplerin yev
llli melkılrda saat üç huçukda 
defterdarlık binasındaki ihale 

~roya Çt\'rilmesi mukarrer yirmi 

adet bi!Aklı Gıııımofon, Masa ve di

•ar sa1tl 23·6-93U tarihine müsadif 

paıart 'i günü sut on yedi buçukta 

Calatada zilrola sokağındı No 20 
kahvehanede açık artırma suretilc 

satı'3ca~ından talip olanların mezkur 

gün ve saatte mahallinde hazır bu

lunacak memuruna müracudan fün 
olunur. 

Dr. hsan Sami 
Öksürük şurubu 
ÖksllrGk ve nefes darlığı 

için pek tetılrll ll&çUr. 
ivınyolu SultanMılımut ıürbesil8 

, 

... ANKARADA 

Maliye Vekaleti Gayriınüba~iller 
Temyiz Komisyonundan: 

1- Gayrimübadillerden evvelce 
Ankaradaki Gayrimübadillere a
vans tevzi komisyonuna müra
caat edipte avans aldıktan son
ra evrak ve dosyalarını istirdat 
etmiyenlerin bir aya kadar komi
syonumuza müracaat ederek 
evvelce aldıkları avansın mıkda
rını, tarihini ve dosyalarının nu
marasını zikrederek evraklarını 
talep et~eleri ve mezkur müdde
tin hitamında vaki olacak talep
lerin nazarı itiWJara alınmıyacağı. 

2- Takdiri kıymet muamelesinin 
hitamına pek az zaman kaldığın
dan şimdiye kadar emvaline kıy
met takdir ettirmivenlerin evrak-

• 

larile birlikte bizzat veya tahri-
ren İstanbuldaBeyoğlunda İmam 
sokağındaki Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonuna müra- ı 
caat etmeleri. 

3- Istanbulda takdiri kıymet 
komisyonunda e_mvaline kıy
met tayin olunanlardan itiraz 
edenlerin müddeti muayye-

1 nesi zarfında komisyonumu
za müracaatları bir defa da
ha ilan olunur. 

' 

damla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
al . af ı· if amı m sa ıye 

1 

HAMIZ! BEVLIN ( ASiT URIK) KURBA.Nl.A.Rl 
Tıp akademisi reisi sabıkı profesör 

( Lansero )tarafından cavsıye ,,,dilmişo 

Paıis lıasrahanelen miitaahhıtlcrı 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

l•amm beYI (asit ..rik) ile tebirfenmiş, alim ve mırabaı. 
tabb tehdidinde bulımmllf olanlar ancak 

URODONAL 
Ayesinde balü olabilirler. 1Ira urodonal; hamıa bed · 

halleden yegiııc maddedir. bilümunt- ecrıhaııelerde aatılr-

Sinekler en müstekreh yerlerde yaşayaD 
ve beslenen mlkı op nakili mı.Hevves hay
vanlardır. Bunlar yemekleriniz Ü7&rinde 
gezlndlklerl zam-ln kıllı ayal<'\arile ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalıkların mik
roplarını orada bir .ı.kırlar. Ailen izi bunlar. 
dan siysnet etmek isterseniz Flit istimal 
ediniz. Flit sinek, alvri sır.ek, pire, güve, 
karınoa, hamam böceıtı ve tahta kuruları. • , 
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen lekı ' 
yapmaz. Fiili d\ger ha.arat öldüren mayi· 
lerle karıştırmayını:ı:. Tenekesi sarı ve ku· 
'ağı siyahtır. 

~~~.,..,~ paha ;.çabuk _6ld(ri.r 
Umumi Deposu :J. BERT Y8 ŞÜREKASI lstanbul-Galata VoyYoda Hu 

Erzak ve ecıayi tı~~iJe ınönntasası : 
Prevetorium müdürlüğünden: altı aylık diğerlerinin de sene

Preventoriumun 930 senesi ma- lik olarak ihaleleri icra edile 
Iiyesine ait ihtiyacatı umumiye cektir. Et, Ekmek, sebze ve er 
sinden Ekmek, Et, Sadeyağ, zaka talip olanların 23/6 93C 
Zeytinyağ, Makarna, Un, Şeri- pazartesi günü mahrukat hay
ye, İrmik, Şeker beyaz ve ka- van yemi ve eczaya talip olan. 
şar peynir, Süt, kuru ve yaş ların da 25/6 930 çarşamba gu 
sebze sair müteferrik erzak, o- nü saat on beşte Fındıklıda 
dun, mangal ve kok kömürü, Yüksek mektepler mühasipli· 
sabun, petrol, kırma saman, ğinde münakit komisyonda hı 
kepek, alat ve cezayı tıbbiye, zır bulunmaları ve şartnameler 
malzemci sıhhiye kapalı zarf almak üzre de Valde Bağında 
usulile münaka!laya konulmuş- kil.in müesseseye müracaatlar 
tur. Bunlardan Et ve Ekmeğin ilan olunur. 

. . 
JEOMETIR namzedi aranıyor 

Zongkldak Vil!yetinin Kozlu mevkiindc vaki Tiirk kömür madenler 
şirketinin Kandilli ocaklar,nda istihdam edilen bir Ecnebi jeometir refaka
Iinde yetiştirilmek üzre hır Türk jeometir ahnacaknr. Şeraiti ayda seksen 
;ıra ücret •e ikam t için bir ev ile ıenvfr ve ıeshin iıa edilecektir. 
Toliplerln kada>tro müntesiplerinden Yeya erazi mesahasın;la ve horiıa tan
ziminde vukufu olanlar veya lhhl orta mektebi mezunu olup ta bu r;ıbı 

işlerde çahşıığına dair vesika ibraz edenler kabul olunacaktır. llu şeraıtl 

haiz olan taliplerin Zonguldak"tı Ereyli banal fahmiye müdurlüğtine ve 
ve.iaikinin birer suretlerinin tevdii suretile müracaat evlemcleri liızurnu ilin 
olunur. 

lstan~ul i~~alat ~üınrü~ü ınu~url~~ün~en: 
:\elet Kap :\!arka Cin>İ • Kilo 
100 Çmal F. 7.5 KuflU - Pirinç 9093 

Sandık !i-19 Bat 36 Gümrüklü 
(i (J Torba G. :\! Sukireci 3000 
- Sandı!· l 1.\G Nefi; hamur işi 177 Tran it ' 

23 Balya Kuru ot 5?5 

1 Gumrüksuz 9 Sandık EAR Şeker 4-14 
2 Çuval Kahve 09 

l\lusrnmel köh,ıe muhtelif demir baş eşya Gümrüksiız 

Balada muharrer dokuz kalem eşyanın l 8·6·930 tarihinde 
bıanlıul ıthaiAt glınını~u satı~ komisyonunda hilmüzayede 
lani olunur 

MEYVE tozı.ı gayet tatlı tabii mü-
leyyın, sekersız ve tuzsuz madem 

mushildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
teıuın ve barsakları serbest tutar. Bas 
ağrısı, bulantı V\' keyifsizliğe . karsı 
müessırdir. 

Sabah w al:rm tıtr .., kadehi 
deranunde bir kah.11• kalf"'ı alınır . ~ . 

BIL0M!JM ECZANELERDE So\TILIR 

Tahlisiye uınum ıı1üdiirliiğiin
den: 

18 Haziran 1930 tarihinde ihale edilecej1;i evvelce ilıln edUıni 

olan Kumköy (Kilyos) mevkiindekl yol inşatının ihalesi talı• 

CtlDİjtir. ihale günil ıazetelerle ayrıcı oeşr edileceıti i!An olunur. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

_y 

ÇARŞAMBA 
18 HAZİRAN 930 

il•••• .ana Reoel Karol vaparlle Romuyaya mltevetclhet1 
teklmzMıı lıarelı:et eımı,ttr 

~-----..--- ----~ ' 
Ola Halit Fahri Bey tarafında• ErtutnıJ Mublln Bey aleybiae açılan da'• ruyet edllmlftlr 

( Y 12111 birinci uhlfemlzdedlr ) 
kapıya bakınız. Bu kllP' 

Kutaıeolllde eli ı:Uzel camtJalc 
bir talıt&er olaa lı:enu~uduf· 

k 
•• .... 

· i>vvcllrl u:,am sıtırtma9 Mustafa Dolmabahçe earayıaa giderek 
Gazi Hz. nin ellerini öpmOftllr. Mustafanın dün aldırdığımız 

bir resmini dercediyoruz. 

Emniyet Sandığı ~1'iidiirluğündeı;: 
Kostantin efendinln 19966 ikraz numoralı dcyıı aenedi mucibince Emniyet 

Saııdığındao istikraz eylediği mebJa~ mukabilfodc Sandık namına merhun 
bulunan Beyoğlunda Kısımpaşada Tozkoparan mahalle.inde atik mezarlık 
edlt ıoz koparan tepl:bıtı sokağında eski 58 vr yeni 23 numaralı ve yüz 
seksen arşın arsa üzerıne mebni iki kattan ibaret yedi oda, ıki sofaı-ı ha>·i 
bir hanenin on iki hls.e ı• barile aln his.;esi vadesi hitamında borcun vrril· 
mem.,inden dolayı sanlığ• çılı.anlarak hin beş yüz lira brdel ile mli~tcrisi 
n•mına kat'ı karan çekilmi~ iken lıukerı yuzde on zam ılc miışteri çıkarak 

muzayede bin altı yüz elli kaya ihlAg eylernış olması cihetle mezkLır cm· 
IAkin 23.(ı/9JO tarihine mılsadlf önumllzd<kl pa7.artesl glinU tekrar son mü• 
zayedesinin icra ı \e muamelesinin lkm11i muhrrcr buiunduğunJon talip 
olınlann mer.k~r gündt nihayet ,.ıat on beşe kadar Sandık idaresinde hazır 
bulunmalan lnzumu lltn olunur. 

Emniyet sandtğı ıniidiirlüği"ınden; 
,Ahmet E!. nln 20084 ikraz numaralı dcyn senedi mucibince 

Emniyet sandqı.,dan istikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandık 
namına mcrhun bulunan Zeyrekte Kasapdcmirhan mahallesinde 
Fil ) okuşundı c~kı 15 v" yeni 29 24· 1 numaralı ve yüz elli uç 
arşın arsa ıızerine mebni ııç kattan ibaret sekiz oda, iki sofa, bir 

nutfak, hir hamam, tiçyüı dok,an yedi ar<ın bahçe ve mü,temilAtı ' . . 
saireyi havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun veril-
mcmetjnden dolayı ~tılığa çıkarılarak iiç bin dokuz yüz lira 
bedel ile mL1şterı,ı n·ımına kafi kararı çekilmiş iken bukere yüz· 
de on zam ile mıişteri çıkarak müzayede bedelini dör bin iki yüz 
doksan liraya ilılA~ ı~ylemlş olması cihetlle mezkiır hanenin 23-6 
.q;ı., tarihine mü<1dil önümlizdeki puartcsı gunu tekrar son 
nııııaycdesinin icr:ısı ve muamde~lnin ikmali mukarcr bulundu
ğundan U.iir- o'anların mezkiir günde nihayet saat onbe~ kadar 
Srdık ıdarcslndc hazır bulunmaları lüzumu il!n olunur. 

ZAYi 15Q 19 ııumcrolu 

tasa•ıuf cilt.danınıı zayi ettim. 
Yenisin alaca~ımdan c<klslnin 
hukm.; yokt~r. 

Kaymakam salih Tevfik 

ZA Yi: lsıanba: se}ru e!crinden 
almış olduguı:n 2& numaralı T<crrıbc 
pilak4!1nı zayi ctıiğımden ,Ukmü 
olmadıjlt ılAn olunur. 

Haııııı Zade NacJ 

Etibba odası Ri
yasetinden: . 

20 llaziran l 9JO Cuma gilnü 

saat 2 de Darullunun konferans 

salonunda umumi içtima aktcdi

leceğinden azanı'> reşrifıeri rica 

olunur. 

1 

-----------, 
.19'30 MODELİ 6-SİLİND1RLİ CHEVROLHT.\ 

. . " ··- Silr'11 wc mOnırd ubwdt lıolay !dire cdilrnck gıbi asri ıhıiyııcaıa• 

göre ımAI cdılııli,cir _ •. llUyilk bir otomobil gıbİ göstetlJ 9C! 
- lıardıtu bliı dıvcıı liyctli cıcomobıl. 

f.SilıAdııl~crin ihıihsll cnikkrl mcbıul kuvven . 
Clinğilkt b<ynınddtı w:un mcsafı:nın bohf<nığı c<Nıbı 
İ.'lnrahati . .. 4 ıc.kcrkk fircnlcrinin tmruyctbaJn kOnıro~ 
lunu ve kolay jd5rc cJılcn dırcksiyon mak.aru.tn'"·"''ru 
btrkes havahışlc ıa~tn cımrkıı:ur. Esbahı '"tır;,ı.h.ıu 
cami. ıı.:ıu~ bıt otomobıh hcrl..a .;uıu ~klctır . 

Fıkaı fcvkali.dc nğlxti haız vc ehven fiy<tlı hır 
oıomobılı kim i~tira CtM(k arıu eder? Bıu.;ıt y3hUJi 
darak •ıyfftttı İJIİrl crmcjJ tatvıp cuna mı:uoız? 

Yt-nl Chcvrolcı"nın Kıymrt Mu:.arunı accntadan ta1cp 
cdınız.. Chevrolcı'nın hl.il olduğu ıo--ıdct mc".tayıyı 
m;jhııuscyı lctk.ık cdınız; Kıymcfi, kıymeti:, kıyrncd 
tctllık ctmcnu:e nanran pannıu mukabıl oc gıbl 
!"cayalara ıCP.hup edeceğinizi tayın cdıruz. 

1930 Modeli Alu silındırh Chcvrokt?yi tcma'ı cdıruz.. 
Oıcvrolct'dc ~fbc!>t hır gaımıdc bulurunağı, ve (:hcv· 
rolct'nın aylık tak~ıtle ne ~un:lk iJtıra cdıJeccti 
hakkında ıafMJlt ıılcp edinbı. Malı.eme. \·cya ıJciliktc 
vukuu raclhı.u. noksaruyctc kaqiı maruf bir scncn.hk 
Tc'nu.nıtnımc ık Che.vrolc~ın gınnU.,edılmı' buloc 
dııiunu dcrhaıır cdiıııı. 

• 

Bu Mizanı elde ederek 
pek dikkatli blr suretl8 

ıeı'kik eJmis: 

1930. MOD·ELl ALTI siLiNDiRLi. CHEVROLET 

-

TORKIYB ACf'IT 1\1.IKLARI: 

HAVAGAZI 

A p A R T 1 M A N ve E v SAHİPLERi 
Apartımanlarınızı, evlerlnlzl bo' olarak bırakmayınız. 

CUz'i bir masrafla yapılacak olan ha' a_tazi tesiHatı bulanlann konforunu 
mUkemmel surette temin eder 

VERES • 1 YE 
- e. o. ıatıkıaı caddesi No 34 Telefon: e. o. 898 - 899 

- --------------
Marmara üssü~a~ri ve Mosta~teın mevti tuman~anll~ın~an 

Azami-kilo a'garl-kilo saat 
Et (Koyun, kuzu, sığır) 234696 ı 16490 3 1 7 ı 930 Pcr~embe 14 de (kapalı zar) 
E.kmek l 228953 609984 ,, ., 16 dı ,. ,. 
·ebze 341371ı 169440 517 930 Cumartc;i 14 de ., ., 
Kuru üzüm 1250 ,, ,, 16 da (aleni milnakasal 

l - Cins ve mlkdorı yukarda yazılı dört kalem erzak deniz efradının azamı ve asgart ihti
yacı olmMk üzre 1 O Haziran 930 tarihinden itibaren yanlarında yazılı tarih ve şekillerde müna-

kasaya konmuştur. 
2 - Şartnamelerini görmek ııteyen talipler lzmitte kumandanlık ~atın alma komsiyonuna 

mürac1at etmelidir. 
3 - Munakasava i~tirak edecek talipler yevmi münakasada teminat akçalarını münakasa ka· 

sinunu mucilıin~e mutlak surette Kocaeli malmudürlül!;üne teslim ederek alocakları makbuzu kom· 

YOna ibraz etmeleri ilan olunur. 

' 
1 

1< 

Yakında yapılacak deıİiz yanşlarına lftırak ecıecek oıao 
Galatasaraylı bir kotra eluerslz yapıyor 

1----------------~~ Dr. A. KUTIEI, 
Muayenehane n tedavil eıek11 
rllr.lye labratuvarı. KarakO. 
Topçular caddesi 34 _____ _,. 

>!Maliye Vekaletinde0 
931 senesi mayısı gayesı 

kadar tab' ettirilecek evrl 
matbua kapalı zarfla mürıa~ 
saya vazolunmuştur. 

Münakasa 251 61 930 tadili~ 
müsadif çarşamba günü sa:ı~. 
dörtte levazım idaresinde 111~ 

tSursada Nihat bey bmlnd• bir 

genç, pamuğu çeklrdetlnden 

ayırarak saatte 100 lıllo pamuk 

• şekkil mubayaat komisyonuı:ı 
....i yapılacaktır. Münakasaya İ 

rak edeceklerin teklif mektUP 
rmı ve (3182) üç bin yüz · 
sen iki liralık muvakkat te 

yapabilen bir makin• 
getirmiştir. 

vacuda 

Mersin Jandarma mıktebi mU· 

dtirlyeıinden: 

Azami 

180000 

As(tart 
ısoooo 

Mersin Jandarma yeni efrat. mtk· 

ıeblnin 930 ıen•sl haziran bidaye-

tinden mayıa :131 gayesine kadar 

mevkii münakasaya çıkarılan yukar· 

da yazılı bir. kalem ekmeğin kapalı 

zarf usulile temmuz bir 930 91lı 
günü s•at dokuzdan sonra ihalol 

kat'lyesi içra kılınaca~ndan talip 

olanların yıizde yedi buçuk teminan 

muvakkat• makbuzilt yevmi mez

kOrda Mersin Jandarma mektebinde 

müte<ckkil mllnaka<a komi~yonuna 

şartnameyi öğrenmek arıu tden ta· 

!ipinin mektep mtidürhetine müra· 

c atları ilan nP~ınur. 

natlarını ayni günde saat . 
dörde kadar levazım müdİİ 
yetine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnamesi Je1 

zrrn müdürüyetinden ve tst 
bulda Dolmabahçede evrl 
matbua amban mümeyyizliğ1 

den her gün alınabilir. 

Liseler mübay~ııl 
komisyonundan: 
İstanbul Erkek lisesine 11

1 

hak Pansiyonda ber mucibi 
şif yaptırılacak olan dıvar ;ı:ı 

mu··sı atı, 6/7 /930 tarihine 
Pazar günü saat on oltıdıı İ 
lesi icra• kılınmak üzre l<B 

zarf usulile münakaşaya 1<oı1 
muştur. Keşifnameyi görı11 
ve izahat almak istiyen ıaliP 
rin Galatasaray Lisesirıd' 
Komisyon ki~abetine mürC8 

!arı. 


