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Asrın kahramanları 

Her devrin kendine mahsus 
kahramanlıkları vardır. Büyük 
bir ideal uğrunda istihkarı ha
yat etmek türlü mahrumiyet 
\le cefalara katlanmak büyük 
§ahsiyetleriıı maneviyetini bes 
liyen ve onların ölmez ruhlarını 
daima yeni hamlelere sevkeden 
arzulardandır. Vatanın selame
ti için gözlerini kırpmadan ko
lunu ateşe sokan bir ·Romalı, 
sirklerde aslan ağzına atılırken 
de imanını bağıran bir mühen
dis nası 1 birer kahramansa, 
nıeçhul deniz ve kıt'aları fethe 
Çıkan bir Colomb ve kainatın 
devre göre söylenmesi memnu 
sırlarını meydana çıkarmağa ça 
lışan Galliıı: de birer kahraman 
dır. Bunlar beşeriyetin istikbal 
Yollarını açan büyük pişdarlar
dır. Yüsek fazilet ve feragat mi 
salleri ile medeniyetleri süsli
Yen ve insanlık kıymetine şe
ref veren harikalardır. 

Manevi cephesinden ekseri
Ya şikayet ettiğimiz bu devrin 
ltahramanlan yok mudur? Dün 
Yayı yalnız servet ve eğlence 
hırsı mı kaplamıştır? Zaman 
ıaman milletlerin sinesinden 
fışkıran nurlar ile cihan aydın
lanmıyor mu? Son tansiyon 
~addine çıkan enerjilerle beşe
rıyetin cür'et sinirleri geriimi
Y~r mu? Mesaf.eleri yutmak i
Çın havaya atılan, ve bir ham
lede koca denizleri, kıt'alan aş 
tnağa çalışan cesurlar bu asrın 
tipik kahramanlarıdır. Bir Lind 
berg yalnız başına tabiatin en 
ll:ıüthiş kuvvetlerine göğüs ge
rerek Atlas' Okyanus'unu aşı-

Turing klüp kongresi dün 
Dahiliye Vekili B. tarafından 

Dolmabahçe sarayında 
parlak bir nutukla açıJdi 

Kongrede 24 
millet teşkila
tının müınes-

silleri vardı 
lleriyor, bir Dr. Conker muaz- -·-
lam hava gemisiıe, asrı konfoi- K. ongrede mühim 
dan mahrum kalmaksızın dev-
ri alem seyahati yapıyor, insan nutuklar irad edil 
lar nıhayet evvelce bir ~ahassür •• 
11e kıskanç1ıkıa tahayyül ettik- di ve Gazinin bu-

Maaş .. Yeni bir safha!. 

Tediye emri Defter- H. Rifat B. memleket haricirıtl 
darllğa verildi. çıkmak için pasaport istedi . 

H.adroısrın bugilndtm ttıba- Bu talebi reddedilen mumaileyl. t 
r~n tebliği bekleniyor hk"" • t• • t ıı· i f i f ma umıye ının ec ı n azı ç ı 1 1930 mali senesi bütçesi tas

dikı fi.liye iktiran etmiştir.1930 
senei maliyesi maaşatının tedi
yeşi emri de dün Maliyeden Def 
terdarliğa tebliğ olunmuştur. 
Defterdarlık kadrosunda da bir 
tebeddül yoktur. 

Kadrosu gelen dairelerin u
mumi haziran maaşlarının tedi
yesine de bugünden itibaren baş 
!anacaktır. Kadroların kısmen 
bugün tebliği beklenmektedir. 

10,000,000 

ayrı bir müracaat yapmış ve ken . 
disi Tıbbı adlice muayene edilmistf '. 

H. Rif at Beyin göster
diği hastalıkların hilk· 
mün infazına mani gö-
rülmemesi ve bugün 
tevkif edilmesi kuv· 

vetle muhtenH~ldir 
Temyiz mahkemesince 25 

günlük mahkfuniyet kararı tas-
dik edilen Haydar Rifat B. dün 
sabah hastalığına rağmen ikinci 

Kibrit inhisarı için bir tebliğe hacet kalmaksızın 
! 1 ıen kuşlar imparatorluğunu <la ilk f d 

tle geçirmiş ve havaya da ha- y eser n en 
k• 
ıın olmuşlardır. ehemmiyetle 

müzakere Müddeiumumiliğe gidip teslim 
Nutkunun aoııunda murahhasları Gazinin ysrattı(Jı ııe olacağını ve hapisaneye girece-
başardı!}ı büyilk eaerl tetkik ve temaşaya davet eden ! ğini gazetelere bildirmişti. Bu Haydar Rlfat Beyin son 1 

Dün henüz ismi kimsece ma- bahsedildı·. 
Şllkr/J Kay• Bf. nutkunu lrad ederken 'haber üzerine Haydar Rifat Be- muhakemesi esnaaınds 

Esaslı meseleler bitti yin Adliyeye müracaat etmesi alınan reslmlerlnd•n ! 
1 ı 

1!\ın olmıyan xeni bir hava kah 
ra.ınanmın bugün bütün dünya 

teşem muayede salonu tahsis Saat on dörtte salon kadın Ö ı 
edilmiş ve çok esaslı ve cazip erkek davetlilerle dolmuştu. teferruat görüşülüyor bekleniyordu. ğleye kadar.hiç mustarip olduğundan bahsed~ ' 

lla hörmet ve hayretle anılmak , 
~olduğunu görüyoruz. Bu :ye- Gazı Hazretlerile KA-

· dı h"f d ) ANKARA, 31 (Telefonla)- ses şıka~ıyan Hayda~ R~f.at rek yeni usulü muhakematı cı surette tanzım olunmuştu. (Maba altıncı sa ı e e _ Kib . . . .. Beyın dun saat 15 e dogru Mud- . kan 
399 400 11

; 

~ ~ahraman 2~_yaşınd~ bir tn- zım ve ismet Pş.lar 
tılız kızıdır. Guzel Mıss Any • 
t?hnson İngiltereden kalkmış Hz.ine kongrenın 
~ınıerce kilometre uzaktaki di- tazimatı 
"r bir kıtaya Avusturalya'ya · T · kl"" 

Mali miltahassıs geldi ve 
Ankaraya gitti 

~rın t B "k ahi"'- k. Beynelmılel unng upler • uş ur. u nazı m ....... ta ı k · · k"" · · tne ·· d · 1 . ..ll rin .. ongresının uşat merasıını M 
llag' r

1
Jl endı.~ erın, ço e 

1
• yu_c

1
e dün saat on dört buçukta Dol- • 

ann uşman unsur an ı e d k 
Şarl Rist'e oğlu, kızı ve katibi de 

Refakat ediyorlar tııuv ff ki ti ·· d 1 d mabahçe sarayın a ço parlak 
l a a ye e muca e e e e- b. · d·ı · ı 
uiı~ k d ük. 1 1 - ır surette ıcra e ı mışt r. 
" ~~e ereceye y se m ştır. M · dünk. Ü k ı 
;::_ıı.va'da inmek mecburiyetinde 1 eFrasıme, ye spres ege Mütahassıs An karada bir hafta kaldıktan 
~illd ğ b. · b d en ransız ve unan murah-
bir 

1 
!Ik ır. yd~rfın yanb_lı aşın a haslarile birlikte 24 memleket sonra Istanbula dönece .... ini söyledi 

ı. vo an ın ı ama ı e maruz k·ı· ·· ·n · · · k t< 
~alan genç kız, nihayet hedefi- tef 

1
1 a~~ mumessı en ıştıra et HükumetimizJ.e Dainler ve-

~e vasıl olmuş, ve büyük mera- m şDeür ır.b h d T . killeri arasında vaki olan temas 
'l""' kd. b. 1 .1 k 1 n sa a saat on a unzm 1 . . d 1• . . ... ve ta ır ıs ene arşı an- .tt"h d .d h . p ar netıcesın e ma ı vazıyetın 
ltııştır. 1 ~· au:nın: are k beeyet~ .~rf tetk.iki için celbedilmesi takar-

. pa a~. top anar~ .. yn~ 1;11 e rür eden Fransız maliye müte-
Şımdi servet ve şan İngiliz teşkilatın umumı butçesını ha- h M Ş 1 R" t p . t 

ı.. 1 k - · "h • assısı . ar ıs ans en 
"lısinin ayağına kapanmıştır zır amış ve ongre ıçın ı zarı Ik" .. h . · 1 . t· · .d b 1 B . . evve ı gun şe rımıze ge mış 
t altat böyle hilkatler onların mesaı e u unmuştur. u ıçtı- ve bir gün Fransız sefarethane 
~Yakar nevazişlerinin esiri ola- ma esna.sı~d~ ka_~ı:ı: mura~ha~- sinde kalarak istirahat ettikten 
t azlar. O, memleketine dönün- l~r şehrımızın_ bu.Y,uk camılerı- sonra Ankaraya gitmiştir. M. 
t e Propaganda uçuşları yapa- nı ve m?htelı_f guzel tarafları- Rist'e kızı ve oğlu ile katibi M, 
~alt, denizci vatandaşlarının dik m gezmışle_r~ır. .. . Pontıiye refakat etmektedir. 

1 a~ nazarlarını hava imparator- .. Sa_:ıt on. ıkıde Turk Turıng M. Rist memleketimize da· 
~guna tevcih etmeg" e çalışa- klup azası ile kongre murah- ·- . 1• . t• t tk'k ' '- h ı b" d b 1 vet uzerme ma ı vazıye ı e ı 

l
a ... , harekete getireceg" i genç as arını ır ara a u undura- tın • ld·ğ· . .. 1 . i'- - k k · · p 1 e ege ge ı mı soy emış ve 

.. " ve cemiyet içinde yeni ener ra tanıştırma ıçın erapa as- 1 ·ı~ t . w· • 
Jıl b. . .. 1 · f t. t ti d"l şun arı ı .. ve e mış . erin, yeni kahramanların ta ır og e zıya e ı er p e ı - . 
lfıeydana çıkmasına hizmet ede miştir. - ~nkarada bır ha~ta kadar 
te1t. Kahrama 1 h d f" Dolmabahçede tertibat kalacagımı tahmin edıyorum. 
~ . . n arın e e ı M fh · · · b 
endi huzur ve istirahatleri ol- Saat bir buçuğa doğru kong- .~ama 1 ~azıyetın ıca a.tın~ 
~Ydı, kimse kendi nisbi istira- renin küşat merasimine davetli gor1~ ~aha ~yade kalmak ıhtı· 
~tini terkedip onların peşine zevat Dolmabahçe sarayına gel ma 1 e var ır. 
~ ltıımazlardı. Hayır.. Onlar meğe başlamışlardı. (Mamadi altıncı sahifede) M. Rlst 
t'~lnız ~reni hayat sırlarının fa- Kongre için, bu sarayin muh ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... ,,,,.,,,.,,,, ..... 
;'•ıleri, ve ruhu yüksek ve ebedi 
~"itlere kavuşturan yeni yol-

ın kaşifleridir. 
Zeki Mes'ut 

3. M. M. Reisi 
l\azı m Pş. Hz. 

1-t B. M. M. Reisi Kazım Pş. 
~ nıeclisin tatilini mütakıp 

tilt nıizi ve Yalova'yı teşrif et
~ ten sonra İzmire giderek 
~§tne'de bir müddet istirahat 
" }.>u;acaklardır. Pş. Hz. bu yaz 
~ reı intıhabiyelcri olan Bali- I 

Sr'ı de ziyaret edeceklerdir. Fıongrenln açılmasından eı•vel Perapn!a.~la yapılan idare hey'etl lçllmRı 

rıt ınhisannı 10 sene mud- d . T " b" . 'd 1 zaıye ununun ve ~ 
detle işletmek istiyen ve muka- e.ıu1:11umı ıge ır ıstı ası ge · cü maddelerine istinaden Tıb-
bilinde Hükfunete 10 milyon mı:rR_f B b . "d d bı adlice muayenesile d8rt ay· 
dolar avans veren gurupla olan ·d. ~ at ey, du ıstıf askın a lık bir mühlet verilmesini istı! ı' 

·· ak t fh dah'J apan ısıtten maa a sa ra ese- • muz era son sa asına ı . . . 
im t Tal• 1 1 ·- . sı, taş ve kum hastalıklarından (Mamadi altıncı sahıfedcı) o uş ur. ı mese e er uzenn 

de son cereyan eden müzakerat 
bu günlerde ikmal edilirse mu
kavele perşembe gününe kadar 
B. M. Meclisine arzedilecektir. 

Türk- Yunan itilafı 

Mektepliler Müzakere bitti. itilafname- ·: · 
milsabakası nin imzası için 
55 inci haftanın yunan sefiri 

birincilikleri 
Hemen hemen bütün İstan

bul Liseleri ve bir kısım diğer 
vi!ayet liseleri talebesi tarafın-
dan iştirak edilmek suretile de
vam eden ve talebemizin fikri, 
siyasi terbiyeleri üzerinde mü
essir olan 

- Haftanın en mühim habe
ri hangisidir?. 

talimat istedi .. 

Ankarada yapı
lan müzakere sc n 
seklini almıstır 

Müsabakası bugün 56 ıncı ANKARA, 31 (Telefonla)-
haftaya girdi. Rağbet ve muvaf- Türk-Yunan itilafnamesi müza 
fakiyetle devam eden bu müsa- keratı ikmal edilmiştir. Bitaraf 
bakanın 55 inci haf!asına ait bi- Jarın iştiraki ile ikmal edilen i-
rincilik neticelerini neşrediyo- tilafname metninin imzası için iti. Venl:zeıo.nan tallm•I 

1 . 

: ' 

1 ' 
1 

l
yoruz: Yunan sefiri, bugün Atinaya ha lateyen Yunan sefiri 

1 - Galatasaray lisesinden reket edecek olan Müsyü Veni-, 
898 Necmettin B. zelostan talimat beklemektedir. mütı ·ealannı beyan etmelerini . 

2 - Daruşşafaka lisesinden Sefir talimatı alır almaz iti- j kabul ~diyor. Bitaraflar da buna , 
206 M. Vefa B. lafıname imza edilecektir. muvafakat etmişlerdir. Maama- · 

3 - Galatasaray lisesinden İtilafname mucibince bitaraf
1
fih M. Venizelos elyevm Atina- l 

685 Feridun B. !arın emlak meselesindeki rey- 1 da bulunmadığı cihetle Yunan 
4 - Darüşşafaka lisesinden !eri istişari mahiyette olacaktır.! sefirine imza için talimat ver- · 

235 M. İbrahim. B. M. Venizelos itilafı emriva-1 mesi kabil olamıyacaktır. Bu i-
5 - Galatasaray lisesinden ki addediyor tibarla itilafname pazar günii 

121 Hikmet ~-efik J:J· ATİNA, 31 (Anek.) _Ha- imzalanamıyacaktır. 1 

Yukarda ısımlen yazılı Be- . . · ı ı f M v · ı A · d 
1 b .. d .. b ncıye nezaretine ge en te gra - . enıze os tınaya av et 1 

Y ~r .dugu~ en 1 ~.' arenl gakzete- nameler Ankara müzakeratmın edince ağlebi ihtimal pazartesi 
mız ı aresıne muracaat a azan d - · ı h kk d · I ·· ·· · · f k 1 rti d ki 'k . 1 . 1 bT 

1 
var ıgı netıce er a ın a yem gunu sıyası rr a ar esasını fc; 

1 an 55amıye en a a 1 ır er. tafsilat veriyorlar. Diğer mese- 1 timaa davet edecek ve fikir ve 
ıncı hafta leler halledikleri cihetle müza- 1 mütalealarını istimzaç edecek-

56 mcı hafta başlamıştır. Ö- kere mübadil emlake ait beşinci : tir. Venizelos More kıtasında 
nümüzdeki cumartesi günü ak- maddeye inhisar etmiştir. Tür- I Elefteron Vima gazetesi muha
şamına kadar cevaplarınızı mu- kiye hükumeti bitaraf azanın birine nikbinliğini izhar etmiş' 
sabaka memurluğuna gönderi- mübadil emlakın takdiri kıyme 1 ve itilafın bir emri vaki addedi
nız. •i 1'·'-l<ında dört hafta 2~rfnıda: 1 'bilrcetini söylemiştir. ı 
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Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

- Agrlpin ! .• Poppea ! ... işle bir başıma 
, kaldım ••• Herk6sltn 
. ihanet g/Jrdüm... Herkes beni terkettl ! . -

ı 
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HARiÇTEN A.LDIG_~_!l'lIZ HABERLER['~~~ 
Hudut hadiseleri yüzünden.. .,aı 

Leh-Alman ıneselesinden başka ihtilaf çıktı 

Bı• da başka Bir el ateş! Canavar! 
-··--- ---·----

Lehistan kat'i cevap Rikof yoldaş Stalin Her~e\·i bülbül 

d
. Yoldaşa ~ilah mı attı? ~ · ·· 1 ·· 

gibi 

ver ı.. ------ · soy uyor. 

İki komşu devletin hudutla
rında bazen bir takım hadiseler 
olur ki eğer o iki komşunun mü 
nasebatı zaten pek de dostane 
bir manzara arzetmiyorsa bu 

1 hadiseler ehermniyetle nazarı 
dikkati celbetmekten geri kal
maz. Geçen hafta Lehistan-Al
manya hududunda olan bir ha
dise her iki tarafın münasebatı 

Sovyet Rusyaya dair vakit 
vakit ortaya türlü türlü rivayet- Berlinden yazılıyor:- Ay
ler çıkryor. Ne dereceye kadar larjanberi Düseldorf zabıtasını 
doğru olduğu pek de bilir;ı.meyen meşgul ed~n meçhul katilin ni-
bu ~aberler~ ço_k ~ere Riga.~~ :1ayet Kuerten 
gelir. İşte şımdı ~ıgada': b~tun 'sminde yakala-
Avrupa. g~zetelerıne venlmış ?

1
- ıan 47 yaşların-

lan y_em bır haber de bu kabı_ - da arabacı oldu-
dendır. Ne dereceye kadar dog- ~u haber verildi. 
ru olduğu bilinmeyen bu haber- Meçhul katil 
re göre Moskovada geçen salı ıimdiye kadar 

Meclise verilen mazbata 
Af ve tecil kanunu kımlere 
şamildir, kimlere değildir? 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Bugün Mecliste müzakere 
ve kabul edilen bir mazbataya göre, kabahatlerin affi ve bazı 
cürümlerin tahfif ve cezalarının tecili hakkındaki kanunun dör· 
düncü maddesinde kanuni muhaffef sebepler bulunmasından 
dolayi adam öldürmekten mahkum bulunanlar hakkında ceza
larının üçte ikisinin tecil edilmesi maddede yazılı olduğu veç
hile ancak faile karşı ırza, cana taarruz olunarak bu suretle 
tahrikat tesiri altında ika edilmiş olan adam öldürme filine 
matuf olduğu sarahaten yazılı olduğundan bu sebepler haricin 
de ceza kanununa göre cezanın tenzilini istilzam edecek diğeı 
muhaffef sebeplerden dolayi mahkum olanlara tecilin teşmili 
caiz olmıyacağı aşikar bulunduğundan bu sarahat hilafına tat· 
bikatta verilmiş bir hükmün temyixen tashihi ve mahkeme' 
temyizde o yolda bir karar ittihaz olunarak ceza hey,eti umurni
yesinde kanuna uygun bir içtihadın tesbiti kabil olduğu cihetle 
bu maddenin tefsirine lüzum görülmediğine dairdir. 

ı. üzerinde iz bırakmadan geçme
!' "Neron sadakati nasıl mükafat/andırırsa hlyanell de miştir. İki taraf mahallinde tet-
1: IJylı cezalandırır. kikat icrasını kabul ettiler. Ha-

günü siyasi büronun içtimai es- 'jteye beriye bir 
nasında M. Rikof köylülerin ;ok mektuplar 
vaziyetini ıslah için hazırladığı ;ollamış, fakat 

Gazeteciler davası 
İrfan .Emin B. uzun uzadıya 

müdafaatta bulundu ' Bu esnada N eron gemilerini Şark ~~d larım İsp n _ I <lisenin bertaraf edileceğine süp 
İ ~ehiz edip Afrika' da hafriyat dularım benf terke~mez~e!.a or 1 he yoksada Almanya ile Lehis-
• aparak Didon'un haznelerini Bunun üzerine arka arkaya 1 tan a~as~da çıkaI?' her m_esel.e 

1 
ıeydana çıkarmak üzere asker haberler sökün etti. 1 hb~sbusıdbırBeh~.mmıyetValdıgı gı-
evkediyor, Seneto da mecnun , 1 u a er ın ve arşovada 
nparatoru yatıştırmak için Bütün lejyonlar verilen gizli 1 az endişe uyandırmamıştır ... or

ı endisıne hergün yeni payeler emre itaatla ayaklandılar. Tah 1 ta Avrupada Leh-Al.man muna
lı !vcih ediyordu. N eron'un ka- ta kimin çıkarılacağı tayin edil I sebatının d~van:Jı bı.r do~tl~k 
ınnda vazih olarak tek bir dü- mişti: Müstakbel impa~ator, ba s~fha~ı~a. gırebılme.sı s~lhun ıs-

. iı'lce yaşıyor, şuur dahilinde ba cihetinden Jupiterin, ana ci- tıkbalı ~çın temennı edılen şey 
alnız bir ı,eyden haz duyuyor hetinden de Minos'un karısı lerdendır. Bu yolda atılmış a

~ ı•. Öldürmek! Bir gün, bu iti- Pasifae'nin neslinden geldigi i- dımlar yok dei;ildir. Mesela se-1 
~Harla alay etmeğe cesaret et- çin iliihlara mensup oldtığunu'.n~lerdenberi intaç edilemeyen 
ginden Poppea'yı öyle vahşi-, iddia eden İmparator or.duları bır mesele geçen aylar zarfında 

1 
ane bir surette dövdü ki kadın kumandanı ihtiyar Galba idi. halledilebilıni ştir: Almanya ile 

. yaklarınm altında cesetten iba Rivayete göre Almanya ve Af- Lehis~an arasında ticaret mua-
: et kaldı. rika kıtaatı diğer lejyonlarını hedesinin akti ... 

1
1 O zaman kendi kendine kor- bu intihabım tasvip etmiyorlar 

1 
arak Napoliye kaçtı. Oraya dı. Her ordu kendi kumandanı-! Leh hariciye nazırı M. Za

~ arınca gol lejyonlarının ayak- nı imparator nasbetmek istiyor !eski şimdi Paristedir. Her hal-
ınıp kendi hal' ini ilan ettikleri du. Cermanya kıtaatı Ponteius' de Leh-Alınan hudut hadisesın 

', i haber aldı. Kapito'yu, Afrika lejyonları 1 den çıkan mesele Fransanmda 
.: Bu haberi getiren sai İmpara Klodius Maserin Kayser tanı-I dcliiletile tarafevnin izzeti nef
.. orun hareketinden bir kaç sa- 'yorlardı. Fakat bu ihtilaf ihti-ı sini okşayacak bir surette halle
~ t sonra Roma'ya varmıştı; Ne lalde mühim bir rol oynamadı. dilecektir. 
• on'u bulamayınca arkasından B~ba bütün Gol ve İspanya. Fakat ~imdi yeni bir mesele 
~ ~mpanya'ya gitti. Kayser o kuvvetlerinin müzahereti ile~ <laha var. Litüanya-Lehistan 
ırada Mizen burnundaki köş- aleliicele İtalya üzerine yürü-

1 

hadisesi ... Litüanya ile Lehistan 
. ünde istirahat ediyordu. Şem· yorlardı. Muzafferiyetleri mu- arasındaki münasebat da bir 

projeyi heyete azeemek istemiş kendisi meyda-
tir. Halbuki bu projede M. Ri- na çıkmamıştı. 
kof erazinin millileştirilmesi 

1 
tstiçvabında Ku 

meselesinde ve müsterek işlet- 'rten bu mektup 
mede beş senelik planı tenki · ' !arı ., b ta _ 

k 
· · B .. . ~a ı yı şa 

etme te ımtş. unun uzenne 1 Canavarın kurbanlarından rtmak 
M S !

. b · · .. k şı ve 
· ta m u proJenın muza e- . Maria Hahn her tarafa korku 

; ıl vermek için yazdığını söylemiş 
tir. Mütehassıslar bu yazıları 

· / tekik etmişler ve Kuerten e yaz 

1 
dırılan yen;. bir takım yazılar 
bu adamın aranan "canavar" ol 
duğunda şüphe bırakmamıştır. 
Kuerten evvelce de genç bir kı
za tecavüz ettiğinden doTayı 
mahkum olmuş, b:Jahare hapiş
tan çıkmış bir sabıkalıdır. Hat
ta kendisi hapısta iken arkadaş 
!arına: 

BURSA 31 (Milliyet) - kete getirmeğe kafi olduğunll 
Gazetecilerin muhakemesine sa- bunun üzerine gazetelerin istih· 
at onda başlandı. Tevhit edil- bar vasıtalarile havadisi besle• 
mek üzre İstanbuldan gönderi- diklerini karilere bu malumatı 
len diğer matbuat davalarının vermenin matbuat için hem hak· 
reddine dair Bursa mahkemesin hem vazife olduğunu izah etti. 
ce verilen kararın temyizce bo- Sözüne devamla: 
zulduğunu söylıyen İrfan Emin "İrtişayi yazmayip haydutla· 
B. evvela bu cihetin halline is- ra ceaaret mi vereydik? Devlet 
tedi, fakat reis arasinin ayrıca ve içtimai bünye aleyhine ika e· 
düşünüleceğini söylryerek müda dilmiş bir fezahat mevzuu olaJI 
faaya davet etti. İrfan Emin B. irtişaya gazeteler'n lakayt kal· 
müdafaasında mühim bir yığın ması bu rezaleti kötüklemekteıı 
teşkil eden matbuat davalari- başka bir şey olur mıydı?" 

dedi. İrfan B. Burada Gazi lIZ· 
nin nesir hurriyetile onun fazi- nin "Vataı1 meselesinde dostlııiı 
!etlerinden doğduğunu milll olamaz" sözünü hatırlatarak 

- Ben buradan kurtulursam varlığın lisanını matbua- "meb'us, vekil kim olsa kanun 
öyle bir şey yapacağım ki bü- tin teşkil ettiğini halkın göster huzurunda hesap verir mühim· 
tün Düseldorf korku içinde ka- diği taşkin alakaya cevap veren ce zevatin irtişa ile alakasını 
lacaktır; demiş... gazetecilerin temiz heyecanla yazmakla heyecan arasında nt 

'iye ~eklinde bir çam ağacının hakkak addolunuyordu. türlü tabii ve kuvvetli bir dost-
\ Jtında kendisine bir yatak yap luk şek~ine giremiy~r. Asağık; Rlkof Stnlln 
nışlardı. Ağacın künzşten ko- Bu ani tehlike karşısında Ne- telgraf ou hususta lazım olan 1- re edilmesine şiddetle muhale-

Düseldorfta kaybolan ve son yazı toplarken bazen ehemmi- nisbet var? İzmir suikastindt 
ra cesetleri bulunan genç kız ve yetsız bir satır için ağır tehlike bir surü meb'us astık, icra vekil 
kadınları kendi öldürdüğünü sö !ere katlanıp hatta aldıklarını !eri heyetine dahil zatı hapset· 
yleyen Kuerten sakin bir suret- misallerle anlattı. Matbuat hür- tik. Türkiyede adaletin tatbikiII 
te her şeyi itiraf etmektedir. Bu rriyetl insanlığın hurriyetidir, de bliyük küçük aranmaz" dedi· 
; . .!nan bir takım silahlar da bu dedi. Müteakiben ceza kanunu- Bundan sonra Vakit gazetesiıı· 
ifadelerin doğru olduğunu gös- muzun en çok suiistimale uğra- deki neşriyatı sütun sütun tah· 
termiştir. Maamafih Kuertenin yan müheyyiç, hilafi hakikat lil ve müdafaa etti. 
kendi yapmadığı bir takım cü- neşriyat maddelerini teşrih et- İkinci celsede müdafaa ve
rümleri de yapmış gibi göstere- ti. Bu maddelerin sarih delillere killeri tarafından müdafaalıı! 
rek kendisine deli süsü vermek 

uyan uzun yeşil dalları arasın- ron korkunç bir şiddetle göğüs zahatı veriyor: fet etmiştir. 
~lan üstüne toz halinde ışık yağ- gerdi. Derhal Roma ya gidip iti CENEVRE, 30 A.A. - Li- Bunun üzerine M. Rikof bir-
: ;ıyordu. Erguvani keten yastık madını el'an haiz olan bazı rü- t~an:ı:~ hükumeti l:_u~uda yakın denbire hiddetlenerek M. Stalin 
~ar üzerine yaslanan Neron göz esayı sarayına topladı. Pürhid- bır koyde çıkan hadıseler hak- e bir el silah atmıştır. Maamafih 
~erini kapatmış, elemli hulyala det, onlara projelerini anlattı. kurşun isabet, memiştir. Bu-
'l ına dalmıştı. o sırada: Guru, tehlikenin ciddiyetini id- nun üzerine M. r(ikof un tevki-

rak etmiyecek kadar iz'anını • finde ısrar edilmiş ise de M. Ka 
~ · - Anamdan ayrılalı bugün körletmitiş. Saltanat nüfuzu- lenin tarafından vaki ola müda-
lı anı dokuz sene oldu. onun için bir korkuluktan hale üzerine M. Rikofun Kafka 

Sonra sesini daha fazla alçal ibaret kalmıştı; öyle olduğu syaya gönderilmesine karar ve-
' arak ilave etti: halde o hala kendini o nüfuza rilmiştir. 

dayanması lazımdir, diyerek ir- yapılmış ve vaktin gı:ç oıına· 
istediği söyleniyor. Kuerten bi- ti§a neşriyatına geçti. İstanbul sına binaen muhakeme yarıf' 
risine: müddeiumumisinden çıkan bu (bugün) saat 9,5 a talik edilıtı'l 

- Beni her halde timarhane havadisin gazeteci aşkını hare- tir. 
ye koyarlar... diyerek deli ro-
lünde muvaffak olacağı ümidini 
gösteriyor. 

Hulasa: zabıta bu adamın 
mücrim olduğuna emindir. Fa
kat mesele bununla bitmiyor. 
Acaba bu delim! değil mi? 

Bütçe encümeni tetkikatı 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Bütçe Encümeni tekaüt kanii' 

nu üzerindeki tetkikatını ikmaletti. Bütçe tab'a verilmiştir. 

Devlet Bankası lavihası ı - Agripin ... Poppea ... Ah, malik farzediyordu. Sanki bir t, Maamafih tekrar edelim ki 
: !ahları işhat ederim ki istemi- emri vermek onu tatbik ettir- Rigadan verilen bu haberi teyit 

' rerek yaptım! ... İşte yalruz ba mek demekmiş gibi emirler ve- edecek mahiyette başka malu- ANKARA, 31 (Telefonla) - İktısat ve Maliye Encfunell' 
',ıma kaldım ... Herkesten iha- riyordu. Yalnızlığının derecesi- mat gelmemiştir. General GUrO teri müştereken Devlet Bankası layıhasını tetkik etmişlerdir. 

1 •••••• 1 

ıet gördüm .•. Herkes beni ter- ni anlamıyor, bütün dünyanın -- , ._ ... ._..___ Layiha müteakiben Bütçe Encümeni tarafından tetkik oluna· 
tetı;i kendisinden el etek çektiğini 1 lı ld - ·-· - caktır. 

c 6 ~~man Eııafrodit: idrak etmiyordu. ngiltere Kıra nın yı önü- P11zarfesi gilnil lstan --------------------
. - E'(.)ıdimiz, dedi. Bu mek- mü merasimi bula geliyor. B M M r . d 1 G . H 

1 •• ubu okur musunuz? - Bütün valilerin, bütün or- İngiltere Kıralı BeşinciGeor- • ' eC IS in e azı Z• l d k d 1 · .. b · Paris valii askerisi eeneral ANKARA 31 AA B" 1 
. Neron kalktı, parşömeni a- u uman an arının boyunları ges'un yıldönümiı munase etı- , . . - u-
~ ıp açtı, biraz sarardı. vurulacak. içlerinde bana filen le 3 haziranda Ankarada İngi- Guro pazartesi günü ekspres yük Millet Meclisi bugün Reis 
' - Hiyanet devam ediyor de veya kalben ihanet etmemiş M. Zaleskl liz sefarethanesinde bit resmi trenile İstanbula gelecek ve me vekili Refet Beyin riyasetinde 
'ıi. Jenerallerin içinde en v:falı tek bir kişi bile yoktur ... Yarın kında Akvam Cemiyetine bir kabul yapılacaktır. İngiltere kı- rasimi askeriye ile istikbal olu- toplanmıştır. Temmuz içinde 
1 )ildiğim Vindeks, lejyonları ile dan itibaren Romada ne kadar telgraf çekmiştir. Bu telgrafa ralının doğduğu günün yıldönü nacaktır. Resmi istikbalde Ko- Londrada toplanacak olan bey-

, k)irlikte, beni mahlu addettiğini yaba~cı, n~ ka~~r Gollü varsa nazaran bu köyde yapılan bir mü münasebetile 30 mayısta me ;~r~~ ~~:ı:ı~~~:~:J°;!~:r:~~Ua~ nelmilel parlfunentolar ittihadı 
)İldiriyor. Gol orduları artık ba hepsı tevkıf edılıp idam edile- içtimaı Leh askeleri Litüanya rasim yapıldığı hakkınd3: evvel- kongresine Millet Meclisi namı-

' ıa itaat etmiyorlarmış. cek. Yalancıların asilere iltiha- hük<lmetinin mmıafakatini al- ce intişar eden bir habenn yan- zır bulunacaktır. na bir müşahit izamı hakkında-
, ~ kına, Gollülerin de vatandaşla- madan dağıtmışlardır. Bunun lışlığı anla§ılrnıştır. Beşinci Ge- Ceneral Guroya Perapalasta ki divanı riyaset tezkeresi oku-
. . K~lan çatılmıştı; bir an şaş ~na al.et olma!arına meydan ve üzerine Litüanya hükfuneti Leh orges 3 haziran 1865 de doğ- bir daire tahsis edilmiştir. Ce- narak kabul edilmiştir. 

Gavurkaleye 
gittiler .. 

Hafriyat mühim neti· 
celer veriyor i. iCın bır halde kaldı; sonra hid- rılmesın .•. Eger Senato karşı hükumeti nezdinde protestoda muş, 6 mayıs 910 da tahta çık- neral salı günü ekspresle Anka 1924 de Peruda akdolunan 

~~etle fırlıyarak birdenbire ba- durursa, on~.~~ feshede.rim: bulunmuştur. Lehistan hükume mıştır. raya gidecek ve Gazi Hz. tarafm beynelmilel eşya nakline miite-gırdı: İcap ederse butun Senato azası ti verdig-i cevapta bu hadisenin F .. ınl k . d dan kabul buyurulacaktır. dair mukavele ile beynelmilel ANKARA, 31 (Telefonla)_.... 
· s · · b d "'ld"rt" .. A h ransız muste e esın e E k-k- 11.- 1. o · H tl · b ·· ,...~vıır· - :ıı?ın ol'.'~unu .. vur ~··· nı o. u ur~... vam ma al- kendi toprağı dahilinde ve ken- - t - r e mua ım yolcu ve yolcu ağırlığı nak ıya- azı. a:ı:~e en ugun '-"" ·• ı · Kellesını efendısme gondersın- !~~erme gelınce orada da benim di tebaası arasında vuku buldu- ~~ YGO~ • 3 l A.A . ,.n tına ait mukaveleye iltihakımı- kalesıne gıderek, yapılan hafl'I 
,ter! _. . . -· duşmanım olan hezele güruhu ğunu, binaenaleyh, kendi dahil\ dopacıfıque A_Jansı ~oşenşın 1~ mektebinde za dair kanun liyihası tasdik yatı yakından takip buyurdulB:' 

· .iAzatlı egıldı. Ta~ l?ı~ece~ı sı- ~arınır. Onları da yangın temiz işlerine Litüanyanın müdahale- g~rp eyaletlennde. bır ta~ım ha- .Te'.~~ye! ?e<leniye kursu mu edilmiştir. Uyu,turucu madde - Hafiryatt~ ~uvarl~r, b~yü~ ııı; 
, rada Kayser kendısım gen ça- lıyecek. Yangından kurtulanla- · · h" b" h"l k b 1 d · dıseler zuhur etmış oldugu ha- allımligı ıçm İsveçten celbe- ter hakkındaki kanunun 8 inci kapı ve Hıtıt devnne art bır ço 

1 
•1"-ırdı· rı arslanlarnna, kaplanlanma sını .. ~ç. bı~lvd~ç 1

• et. a u e emı ben"nı" teyı"t etmektedir. d"lm' l M C · 1 b 1 - - ı ış o an . onson ıle Mel. ve 6 mcı maddelerinin tadiline eser er u unmuştur. 
,, . 1 tt - ı yecegını ı ınnış ır. M k' A' e en çarş m ' 1 ____ ..,. __ _ 

_ Hayli'! Bekle!... Bu a- parça a ıracagım ... . . ez ur Jans, g Ç a. Nerman ın mem ekctlerine av- dair kanun 19.yihası iktrsat encii Gizli cemiyet maznunlşfl • - - - ·-- - - -- -- b ·· ·· k 1 b yrakları ve bır d ı · ·· b ·1 •dam efendisinin emrini yerine bartıyord t t d" a gunu ızı a . . et erıı. munase etı e kursa mti- meninin talebi üzerine mezkl\r 
~ Fakat her şe d l k u. mpara or emre ı- tak l hiimıl bın kadar d · b" · · ...,getirdi. Amma kabahati yok. .. . . Y en evve . on- yor, karinleri de mütebasbısane ım yazı arı . , . av•.m. r,enç ter 1>'.cı bedenıye encümene verilmiştir. Türkiye 
'.Kendis. ne taşıyabilece 'Ti kadar sullerı azledıyorum. Ben dıkta- b .. 1 . f k h k"k şahıs tarafından Chornoıh de ı- muallım namzetlerı tarafından cümhurlyeti ile İngiltere Fran-
, ı ı; ' .. l - B' G l' . oyun egıyor ar. ' a at a ı a- h t dil k ahvolrmık tch k d·ı . k k . . altın ver Videks'e şu cevabı go" tor o acagım. ızzat o e gı- k tt h" b' . . f d'lm" a a e me vem ' en ı erme er e muallım mek sa İsveç ve Romanya hükfu:net-. d' k d. . "l'h l k . a :;ı ıç ır emtr ın az e ı t- l'k . k im lan po- b" d b" . ..... . . ı türsün ıp en ımı sı a sız o ara ası- d Et f d k'l . b h ı esme maruz a ış o te ın e ır çay zıya,..,tıı. verıl- lcrl arasında imza edilmiş olan 

· 
1 1

. d .. 
1 

yor u. ra ın a ı erın u sa - 1. f amca 3 defa . ..: 
e "Neron sadakati nasıl müka- ere tes ım e ecegım, on ara: t t 1 h'k' k 1 k ıs ransızca ve ann mış •• r. ticaret ve seyrisefain muahede-

"B . "ld" .. h . e avur arı ona a ım a ma - "h d b 1 d kt .n sonra ateş B . f tt 1 k . . rfatlandırırsa hiyaneti de öyle len~ o D~run ~~ ut pTeşıml. ~ır.aı ta berdevam olduğu vehmini ı tar aldu ~n ut ı ·ı. tın kte d İ u zıya el .. ebmdem c eb~ımı~- terinin tasdiki hakkındaki ka-
cezalandırır.,, l?~ '': .,, .. ı~ec.~~-m. . . a ısızlı- veriyordu. a~mış o ugurı.•,ı .asnı1 e e - ~ sv.eç u.s~ u ~ en ter ıyesı- nun Ulyihası müzakere ve kabul 

l Sonra muhafız kumandanları g~mın buyuk~ugu karşısında be dır. . .. . nın miiessısı Selım Sırrı !3· ta- edilmiştir. Meclis pazartesi gü-
m çagırıp vaziyeti izah etti: n_ı tekrar sevıp sadık bendele- . Elem ve ıstırabI?ı durıı:adan Bu Ajans a.,emıry~~ları uze~~- rafından. İsv~ç memleketı ?ak- nü toplanacaktır. 

rım olacakları ırade yazdırarak gıdermege ça- ne yürümeltte olan yuzlerce nu- kında faıdeli malllmat verılmiş - - . __ _ __ 
_Bana hizmet edenler tah- Bu ançlan itibaren Neron izi- lışıyor, bir şey yapmış olmak mayişçiyi kolaylıkla dağıtmış möteakiben Maarif Emini Mu- kursu müdürlüğü yapan) Er-

tımın haşmetine layık müka- ni belli ettikten sonra bucalı- için haykı .. ıyordu: olduğunu mıve etmektedir. İn ti- zaffer B. kısa bir nutuk söyle- kek muallim mektebi beden ter 
fatlara nail olacaklar. ötekile- yarak ağa düşen bir canavar gi- - Bütün müstefrişelerimin zamın rrıuhafazası için icap e- miş ve bu nutukta Vekalet na- biyesi nazariyat muallimi Ni

ı riıı nasibi ölüm olacak. Vindeks bi her yana saldır, kendini kav saçları tıraş edilecek. Kalkan den bütün tedbirler alınmıştrr. mına M. Consonla Mel. Ner- zamettin Bey de İsveçte M. 
ilk önce cezasını görecek. rayan kolları beyhude kırmağa ve baltalar!~ müsellah oldukta- Chomoih'de tahrikatçılardan 12 man'a teşekkür etmiştir. Her Consonla geçen mektep haya-

1 

uzraşır görüyoruz. rıh~~~~ Amazon gibi önüm sı- ve !!aygon'da ihtil~l propagan- iki nutuk ta alkışlanmıştır. tile Türkiyede ıııüşterek geçir-
Adı sanı bellisiz bir serkerde Roma orduların uzaktan ak- ra yuruyecekler! dacılanndan bir çok kimse tev- Muzaff'Cr Beyden sonra iki diği hayattan bahsederek alkış 

isyan etmr.klP. ne olur'.. sı>rien ~ürlı.,nelerine kulak ka- (Bltm"di) kif r.d~lmistir. senedenberi (beden terbiyesi lanmııtır 

ANKARA, 31. - Şeyh Sai 
din oğlu Salahaddin Bey ile }Jt~ 
yazıt sabık meb'usu Şevket efe 1 
di ve rüfekasının istintaklaC1~~ 
bugün Ankara istintak daire51 

ce devam edilecektir. ., 
Maznunların isticvapları ~'i· 

kaç güne kadar bitecek, kell ti 
!eri ağırceza mahkemesine ve 
leceklerdir. ·!i~ 

Maznunlar müddei umurıı1 e 
çe ihtiliittan menedilmişler .~(· 
ayrı ayrı koğuşlara yerle~tı 
mişlerdir. ti 

Salahaddin Varto'dan telg ti 
fla 2 defada üeer vüz lir:ı ıı3 

gc;,tirmistir. 



Çocuk bahçesi ne halde ( 

Gülhane parkında geçen sene açılan çocuk bahçesi acaba 
ııe halde? Bu bahçe açılırken guya bazı şartları haiz olan ço
~lıklar kabul edilecekti: 

1 - Eli ytizü kirli çocuklar kabul edilmiyecekti. 
2 - Salıncaklarda çocukların münavebe ile salkmmalarma 

dikkat edileoekti. 
Bu a~rtların hiç birine riayet edilmediği gibi kızak önüdeki 

llumlar basıla basıla toprak haline gelmiştir. Sonra yollar bo
ııtl"1UŞ ayağa batar slvri taşlar meydana çıkmıştır. 

"..>yun yerinde zabıta memuru bulundurulmuıoc. 
Burada her halde bir zabıta memuru olsun bulundurıın.lı ve 

llıümkünse bir de kulübe yapılmalıdxr. Salınoaklardan dttfüp 
bir yerleri berelenen çocuklar için sihhlye levazımı bulundurul 
'lı.alıdır. 

... 

) 

Çeşme önünde bardak kiralı yanlar 
Şu gördüğünüz çeşme, Taksimdeki Hamidiye çeşmesidir. 

t:Uerinde bardak tuta.rılan görüyor musunuz. Bunlar da geçim 
~olunu böyle bulmuıtlar: Çeşmeden su içmeğe. gelenlere birer 
ardak uzatıyor ve onar yfrmişer para alıp günlerini gün edi
~Orlar. Hani fena da kazanç değil. .. -

Kadın f otograf çılar 

1 Sokak fotografçılan, bilhas-ı toğrafçılar arasına bir müddet
~· ?u?iinlcrde mesire yerlerin- tenberi kadınlar da karışmıştır. 
c ışsız kalmıyorlar. Seyyar fo- • 

Server Dede • 
verıp sır 

Tapu dairesinin içinde, binanın or 
ta katındaki aralığın bir köeşsinde, 
bauşcuna yeşil bir taş dikilmiş, koca 
ıwın btr mezar mevcut olduğunu bi
lir misiniz? 

Bilmiyorsancz, işte size haber ve
'":'iyoruz: Durası meşhur "ser verip 
sır vermiyen Server dede,, nin kab
ridir. 

Server dede (il 80) tarihinde ve
fat etmittlr. 

:Bir rivayete göre boğularak, diğer 
rivayete göre de ecelile ölmüştür. 

Dede, ağzı pek sıkı adammış.Genç 
liğinde o zaman pek az kitilere nasip 
olan bir tahsil görmüş.Hatta kimya 
ya merak sardırmış. 

Devrin Padişahına dedenin höc
resine kapanarak bir takım gizli iş
ler gördüğünü haber vermişler. 

Padioah, merak etmiı. Çağırtıp sor 
muş. Fakat, Server dede, bütün ısrar 
!ara rağmen .!>ir şey söylememiı. 

Dedeyi hapse koymuşlar, tazyik 
etmişler, gene ağzından bir tek IH 
alamamışlar. Nihayet bir gece Padi-

şahın emrile boğulmtt1 . 
Gllya, dilinin altında ıu dört mıs

ralık kıt' ayı bulmuşlar: 

"Mütkül it imiı, aıkı nlban eylemek 
olmaz 

Müıkül o ,ki her sırrı beyan eylemek 
olmaz 

Ağum, ne aranın, beni meıtane mi 
aandın? 

Ser Yermek olur, ıırn ayan eylemek 
olmaz_, 

İtte Server dede, böyle bir Server 
dede İmi§. 

Istanbul ınutlaka seyyah şehri olacak .. 
Dünyanın hemen hiç bir şehrinde rür, eski çarşıları, mücevher ve çini lar ittihaz etti. Evvelki gün Dolma

İstanbul kadar gezilip görU!ecek ta-1 hazinelfrile dolu sarayları, muhteşem 1 bahçe sarayında Dahiliye vekilimiz 
rihi eserleri sinesinde toplıyan bir ıe- camileri dolaşır ve nihayet bu emsal Şükrü Kaya Bey tarafından açılan 
bir daha yok gibidir. siz şehri içinde onu bir daha ziyaret ı Turing kllip kongresi ıehrimizin bey 

İstanbula gelen bir seyyah, burada etmek arzusile terkederken bu uzun nelmilel Turing klüpler filemindeki 
günlerce meıgul olabilecek şeyler bu seyahatin bütün zahmetlerini unutur. 1 yüksek mevkiini gösteren mühim bir 
!ur. Tabiatin bedialarından doya do- !stanbulu tam manasile bir seyyah hadise sayılabilj.r. 
ya istifade eder, asırların biribirini şehri haline getirmeğe çalışan hüku- İstanbul, herhalde hakiki bir sey
kucakladığı ihtiyar surları dolaşarak metlmiz seyyahlara azami teshililt yah eşhri olmalıdır ve çok ümitvarız 
Marmaranın emsalsiz gurubunu gö- gösterilmesi için çok mühim karar- ki olacaktır da .... 

Köprüniir1 en kalabalık iskelesi .. 

Köprünün Kadıköy vapur is
kelesi, günün hemen her saatin 
de hınca hınçtır. Bilhassa kır 
eğlencelerinin başladığı bu mev 
simde Trenle Bostancı, Malte
pe tar· flarına ve Kartal tarikile 

Yaka.:ığa gidenlerin kalabalığı 

iskeleyi doldurmaktadır. 

Bilhassa banyo mevsimi yak 
laşmatka olduğu için Bostan
cı ve Moda, Kalamış deniz 

hamamlarına bir kaç gün sonra 
akın başlıyacaktır. 

Her gün şehre inmeğe mec
bur olmıyanlar. . buraların sa
fasını asıl bunl:ır süreceklerdir. 

.• 

~la llarıı11 ı.1.a l1i le katıı1 ı y alıııı 
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Türkiye meyve ve ham eıya memleketidir. Memleketimiz ~ ~ 
de, hele bir kaç nevi ihracat emtiQaı yetişir ki kendilerine mal , 
sus şöhreti haizdir. Üzümlerimiz, nefaset ve lezzetçe biltüı 
dünyada birincidir. Tiftiklerimiz, en mükemmel evsafı haizdiı : 
Topraklarımızda yetişen tütün her tarafta aranılır, di.ğcr tütüı :1 
lerclen üstün tutulur. 

İncirlerimizin bir misli daha hiç bir yerde yetlomedifini : 
fındıklarımıza paha biçilemediğini takdir etıniyen yoktur. ~ 

Ne yazık ki, son sen-eler zarfında bazı ha~is dUoüncelerl 11 

o canım malları tağıiıı ederek piyasadaki kıymetini düşUreole u 
i zuhur etmcğe başladı 
r 

İlı:tisat VekUetinin yeni hazırladıfı kanunla bu gibiJ,erin t 
şiddetle terziyesi mukarrer_ bulundu~unu memnuniyetle habe 0 

alıyoruz. Ümit edeııiıı ki bunun bile bile memleketin sade mah 1 

vma değll, dolayısile kendisino hly.anet demek olduğu takdi " 
edilir de bu tarzda bir cezaya kimsenin uğradığını işitmeyiz. 

Memleket mallarını koruyup, rağbetini artırmak yalnız a
l!kadar olanların değil, hepimizin, memleketi seven herkeııiı ; 
borcu olduğunu unutmamalı ve hariçte mallarımız aleyhinde ;ı 
yapılan propagandalara, gene ayni tarzda mukabele edebilme! 11 
için kafi derecede müsellilh bulunmalıyız. ı 

Kazaı1ç. l1ayatında kadın 
Kadın doktor, kadın avukat, kadın hakim, .. Kadın belediyı 
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azası ve belki çok geçmeden kadın meb'us. . n 
Hepsi ala!.. Yalnız unutmamalı ki kazanç hayatına böylı 

elinde iki kocaman süt güğümü ile karışan kadınlar da \.Gr. 



• f.. " -· 
Muamm'!.J. Turing klüp kongresi merasimle açıldı Yeni bir safha vıı~;:; sene 

Z 8 • k tı• (Birinci sahifeden mabaat) _ 0 _ san ıya eyın 8 1 Birinci sahifeden mabat gösterdikleri bir geç.imin nurlu Turing klüpleri değil, ainesin- . Bugu··n daı·relerdı 
izini buluynrsak bu milletin de bİT rok otomobilcileri topl~ mektedir. l·ı 

b • l d ! Bunlar arasında Turing klüp .., " Vakıl k 399 t lr mu amma 0 U azasından Millet Meclisi Milli halen :ıahir veya henü:ı mekşuf mış olan beynelmilel seyyahin . "~?un~un ı_ıncu devir muamelesi 
M'"d f E ·· · · · N · iaanruıı tanımak ve tak idarelerini de ceme~lrtedir. maddem, hukmun derhal ınfa-

u a aa ncumenı reısı acı, . ' . . . . . "B" d b b·ı .1 ü zı mahkOmun hayatı ·ç·n kat'' yapılacaktır H kk ş· . p Ü .. ti dır etmek ıhtıyacı şedıdını ız e u otomo ı cı ere a • ı ı ı ıLlı 

k F h a ı ınası, ertev, çunc • h 1 .. "lm . · · h"k" bir tehlike teşkil ed B ·· 1n 30 ı· · · lf 
_ıayet esrafllll faşetme İStİVeil er at Kolordu kumandanı Şükrü Na- duyanların mera~ ve alakasın_ı u ~t ~ost~~ı h esı ~'<4.n. u d~- "nfazı. ·1 fkt erse ce:an: ugun " ma ı senesının "k . . d . . "h . 

0 
ili, Etibba OdaQı reisi Tevfik celbetmekten halı kalmıyacagı met enn muza eretını rıca e ı- ı1 _ ı~'edş ı. ebı:soknrady~.hı~a ı birinci günü olduğundan resmi 

tazyt nettCeSIIl e IDl llltl ar etti ~. Salim, İstanbul Hilali Ahmer muhakkaktır. . • . y~~uz. .. .. . ac:ı:_ı;m~ . aır. ır ay ı ı tıva dairelerdeki ka5alar muhtevi-
ı reis· Ali Pa 1 1 hri · d "Buna şunu da ılave edeyım Bu munasebetle Turkıye Tu ettıgı gıbı aynı kanunun 400 yatı heyetler huzurunda devir 
'mirli refilderimize göre tır. İhsan Ziya Beyin ölümü hak bul~ b§~ alr a b~ "'kmı~ .e ki Efendiler, dünyanın en bü- ring klübü tarafından tryptique üncü maddesi de mahkfunun le- ve tadat olunacaktır. 
h 'kim" İh z· B · kınd al"- l h · nan me us ar, uyu şaın- ·· · · · b 1 · · k • k h" d" E ·· I b dd d Y · k al a ı san ıya eyı a m uıuatı o an ve eqeyı miz Abdülh k Hii "t B r yuk medenıyetlerının u mem- mese esını ve as erı mmta a- ıne ır. zcum e u ma e e enı az ar 
mekle maznun Giritli Zey- anlatmak üzre Urladan İzmire ve polis mü~ürü B m\ eli, va.~ leket ile az çok rabıtaları ol- !ardan seyyahların serbestçe "ağır hapisten maada iki sene Yeni kazalar teşkilatı kanu-
de Hüseyin Bey; hapisane gelen uncu Ferhat efendi; gör- ve Darülfünun E e:I'. ~r, · aar~- muştur. Onların burada baki geçmeleri hakkında serdedilen ve daha aşağr müddetle hürri- nü dün vilayete tebliğ olunmuş 
\dliye dairesinin altındaki düğü tazyik yüzünden kendisini buat, vilayet ve b r;'ı~· en, ma _ kalan eserleri insaniyetin me- iki teklifin kabulünden dolayı yeti tahdit eden cezalann der- tur. İstanbulda yeni kazalar: 
ethaneye götürülmüş ve Müddeiumumi muavinlerinin nebi sefaretle ~.e ıye ve ec_ deniyeti hazıra anasın esasiye- Türkiye parllim'll'!tosuna teşek- hal infan mahkfun ve ailesi i- Fatih, Eminönü, Kadıköy, Be
li müstantiklikte isticvap bulunduğu daireden aşağı at- leketin güzid: t':b ~ı ve mem_ sini kendisinden aldığı çok ca- kür ederim. Bundan maada İs- çin ağrr bir zararı mucip olaca- şiktaş, SarıY'er. Bursada İznik' 
iştir. mış, meı'nleket hastanesine nakl sup bir gok zevat : ~sfa men_ zip bir birlik teşkil etmektedir. tanbul _Şehremaneti beynelmi- ğı anlaşılırsa talebi üzerine ce- tir. Yeni kazaların isimsıiz me-
hadise fevkalade ehemmi edilmiş ve vefat etmişti. !ardı a u unuyor Bugünkü hudutları içinde, lel yol ışaretlerini kabul ettiği zanın infazı tehir edilebilir. Te- muriyet kadroları da tebliğ e-

aiz bir şekil almıştır. Ur- Uncu Ferhat Efendinin ak- S~lonun ortası kong • 1 _ kendisine şekil vermiş ve üze- için tebrik etmek isterim. hir müddeti dört ayı geçemez". dilmiştir. 
ymakamı Talat, belediye raba~~dan bazılarının İzmi:e nna, yan tarafları da a1;.ğ::ad=- riı:de keı:di b~riz izini hakke_t- .. "Bir ka~ gün.~ala~ağıı:ı~z bu denilmekted~r. İrtişa kanunu 
Atıf, Jandarma kumandanı geldigı ve Fe~h~t Efe~~i~ ıfa vetlilere tahsis olunmuştu. m~~ oldu.gu ~ılle~le taı:ıamıle g1:1.zel ş~hrın _gu~ellıklerıı:ı ve_ Haydar Rıfat Beyin kanunun Yeni irtişa konwıu dün vi-
şı Halit Beylerle arkadaş <lesini a!:'11~ ıçın c~bır ı_stımal , , . . • m~tecanıs _hır kul teşkıl eden T.u~kler~n. m!safırper.verlıklerı bu m?ddesi~den istifade edip !ayete tebliğ olunmu~tur. 
; ölüm hadisesi münase- eden Muddeı~umı Halit Bey. Dahilıye Ve~ıli gelıyor Turk t~pragı t?praktan beşer~ nı ıza~ ıçın Pı:l'.er Lotı. ve Klod edemıyeceğı ancak Tıbbı adilce 
şahit sıfatile ifadelerine hakkında dav~ ıkame edeceklen _ Salon davetli~e:ıe dol?1:1- ı ıaslı. bir _husus!yet arzeden mu ~arer _ın kalemıne malık olmak muayenesinden sonra anlaşılabi 
aat edilenlerin şehadetle- söylenmektedir. g~ ~~ada Dahılıye. Ve~lı ' ekabıl bır ~-ulul ve kay_naşııı- ısterdım.,,. Jecektir. p il t 
ıirütmek ve muhakeme sa- İzmir Müddeiumumisi Hida Şukru Kaya B. _geldı. Bır~z ~anzarası ,ostermektedır. 1 .. ~: He?n~er~. bundan sonra Haydar Rifat Bey istidasında O S e 
•na tesir yapabilmek için yet Bey şu malftmatı vermiştir: sonra~. kong~e ~zalan geldı~ gordukl~ı- husnu ~~bulden do- vekaletini deruhte ettiği işler- Bir kadına tecavüz 
ra dağıttıkları şayiası dev " . . !er. Tunng klup aza!~~ hır layı Dahilıl'..e Vekılı B~y~ te-_ den de bahsetmekte ve mühleti 
tmektedir. - Uncu Ferh.at Efendinın kısmı .he.rkese ye~~nru .gost~- krar teşekk_ur _ederek sozune nı ayni zamanda bu işlerin intacı 
ı,. .. .. . . . . akrabasından. İ~ıre gelen var rerek ıstıraha~lennı teının edı- hayet vermıştır. için de lüzum gördüğünü zikret Galatada Fıstıkçı sokağında 
!C<~cu mustantıklikte. ıstı~- mı, yok mu bılmıyorum. Bir da- yorlardı. Vekıl B. salonun ya- M D'" ,. nutku mektedir. mukim Hidayet H.evine gitmek 
aıdılen ~eY?eı. z~de Htiseyın va ikame edilmiş te de;ildir .. ~a nı?~aki odada Turizm ittihaC:: • u.~en ~ , . . Müddeiumumilik Haydar te iken Muhiddin isminde biri-
ıeı tevzı edildığı veya edıle- kat uncu Ferhat efendiye mud- reısı M Hennberg ve kitlbi u- Bunu muteakıp katıbı umu- R'f t B · . 'd derhal nin taarruzuna uğramış ve elin-

ö 1 b. 1i 1 i . . mi M Düşen . at tt' - . t k I ı a eyın ıstı asını d h fif h e\' Y enen ın ra mese es deiumumilikçe cebir istimal edıl mumi M. Düşen ile bir kaç da- · . . ır e ıgı nu u - f bb dl' h 1 . . en a çe cer edilmiştir. 
nında malftmatına müracaat memiştir zaten müddeiumumi- kika görü~tiikten sonra kong- ta dedı kı: Tıbba ıdyl~d da~a e k etmıştır. --<>--

• •• • • • • ~ •v "B d .. ct·· - .. ·· ı ı a ı en un a şam geç 
erıştlr. Huseyın Beyın; ne likte kimseye cebir yapılmaz. rıyaset makamına çıktı. Sağ ta- 1 . -. ura a gor .~g~muz s~~ vakit bir doktor Ha dar Rifat Bahçekapıda münazaa 
~,.e ifade verdiği hakkında Fakat Ferhat efendi Urlada gör rarfındaki koltuklarda M. Hen- mımı ve .kalpten .?usnu kabulu Be ·nevine id~rek y Şaban isminde biri Bahçe ka-
·unat almak kabil olama- dUğü tazyik üzerine İzmire gel- nberg ve vali vekili Muhiddin me~nunıye~. ve şukr~nla .karşı~ et~ tir g muayene pısından geçmekte iken maki-
·111 da böyle bir paradan ma- . h . l t k "~re B 1 t f d · M D.. ladıgımızı soylemek ısterım.Tu ş · · M f .1 l d ü _ .. . •. mış ve erşeyı anama .,.. ., so ara ın a ıse . uşen k' C" h . . . b 1 Muavene neticesini gösteren nıst usta a ı e ara arın a m -
,al:ı olmadıgını soyledigı kuv müddeiumumiliğe müracaat et- yeralmışlardı. r .ıye ~ u~ye.tının, eyne - · · ht · t k b nazaa olmuş ve Mustafa Şabanı 
l'. tahmin olunmaktadır. miştir. Kendisini biraz dinle- Dahiliye Vekilinin nutku mıle~ Tun~ ıttıhadı 1930 kon r~?orunl mlub"levıykat_ı anca u- yaralamıştır. 
f. gresıne Mıllet sarayının muh- gun an aşı a ı ece ır. 
~ynel zade Hüseyin Beyin dim. Hadise hakkında tafsllit Salonun balkon kısmına çı- teş t ·h· 1 t h · Maahaza bu netice taayyün --o-

ığihadlsesi münasebetile A- almak için tahkikatı yapan Müd kanlan şehir bandosunun İstik CU:m· v~ ~rı · 
1 

sa oknunu ~ sıs etmiş gibidir. Zira Haydar Ri- Denizde boğuldu 
al\a mahkemesinde şahit sı- deiumumi Halit Beyle görüşme lal marşı"le merasime ba~landı. d"""ebs~ .. ~k unl.zmk e abrşı.gob~ter fat Beyı·n mevzuubahsettı"ğı" has B k k"' .. d d . . 
Ya . . . . b ld U F H · •

1 
. ıgı uyu a a anın arız ır e a ır oyun e enıze gıren 

et dınlene? bir .t~arn me- ~ı muvafı~. u .. um: ncu er= • azırun ay~ğa_ kalkara~ s~k- seridir. tahklar hakkındaki hükmün in- bir genç; boğulmuştur. 
· nu tahkir ettiğınden dola- hat Efendı, Muddeıumumt mu lal marşını ıhtıramla dınledık- "D hili v kT B f d·- fazını tehir edecek derecede gö- Yapılan tahkikat üzerine bu 

C istintak dairesinde ifadesi avinlerinin odasına alındı ve ben ten sonra bütün gözler riyaset ,.,· d ad'kly~ .eh. ıtı . eyetcnk.
1 ru"ln•emektedı'r Bu ı'tı'barladır kı" · ş· I"d b y · · a · . i H r B 1 ö- k . . . .m e ı en gı ı urızm eş ı- • . genem ış ı e so acı anının 

r.ıştır. Taharri memurunun Müddeıumum a ıt ey e _g_ ma amma teveccüh etti. Şiikrll / !atı beynelmilel sulh ve muk _ mumaileyhin tevkifine intizar çırağı Dimitri olduğu ve gez-
iarıat Sabri Beyin yazıhane- rü~üyordum. O sırada kendısınl Kaya _Bey, kongı-e azasına hita Kongre murshhaıları reneti tem·n etmeği ·sfhd af edilebilir. mek için Bakırköye gittiği an-
~nı rakı içtiğini söyleyen Ze- pencereden aşağı atmıştır. ben hiikftmet namına hararetli Dolmabahçede etm kt d. ı 1 1 

a Ankarada Adliye vekili tara- !aşılmıştır. 
1 t d · B h kkı U lada Ferhat Efendi- ve lir ·ı b. k · e e ır. · ~a e HUse~ın ey a n- r . uncu . . g sesı e uzun . ır nutu ı~ . . "Ben buna ilave edeceğim ki fından aleyhine ikame erlilmiş ~-

. Hı>ıtayı tahkir maddesinden ye tazyık yapanlar tesbıt edil- rat ederek kongreyı açtı. Vekıl Son on seıne zarfında sartedı b Ih" t · 'd · · olan 2 haziranda Haydar Rifat Bir vapur karaya oturdu 
on · · H d çıka B ·· ı ·· b 1 d 1 f k lb b.. .. · · u su u emın ve ı ame ıçın , ı de takibat yapılmaktadır. mıştır. erşey mey ana - · şoy e soze aşa ı: en ev a eşer utun mesaının al t 1 'J' hl t Beyin Ankarada bulunamıyaca- Felemenk bandıralı Alek-
ıt s.ı h§dise hakkında yeni ba- caktır. Yalnız biraz beklemek - Beynelmilel turizm mer- takip eylediği gaye toprağı yk tmnızk 0kf!f~rdı v_e. 1s0.1. ~ aTrı .er- g" ı muhakltak gı'bı"clı'r. 
on ~ d ,, k • r · · d' . h . . b. h 1 t' e e a ı egı ıı. urızm sandriya vapuru Büyükdere ile 

ıialar deverana başlamıs- lıızım rr. ezı mec ısının ye ıncı eyetı mamur ve zengın ır a e ge ır b . 1 .1 1 k 1 1 . d Sarıyer arasında karaya otur-
~ar ·• umumiye içtimamı açarken si- mek ve ayni zamanda milleti eylhne mdı e tlay eı k ~rasınd~ Pasaport mu i~tedi? 
ıra Türki d be . . f h . . . k su ve os ugu ta vıye e ı- muş, bir saat çabaladıktan son-

1 Hazi ndan 16 Atuıtosa kadir ze ye e yanı hoııamedı terakki ve re a a ınştırme ga- . f . ra kurtarılmıştır. 
rün· B I ra • etmek ve bu devre irin 1atanbu yesi idi. tşte bu suretledir ki yor. Dığer tara tan aldığımız ma-. E RL d 7 

" "Bundan on dört sene evvel Ifını t ·· H d R"f t B Vapur karaya otururken Ah-

n
ıı):'~e; TZ mektebı" n e lu içtima yeri olarak intihap et- cümhuriyet tesis edildi. Büyük . . . . . a a gore ay ar ı a ey 

t . - · · d d 1 h 1. ş .c.ı 'zi .. k k ·ıh d bırıbınne muarız olan ınsanlar 3 gün evvel polise müracaat e- met Beyin büyük dalyanını ha· 
ıgını:ı en o ayı araret ı te- enmı n yu ae ı amın an · d' b d b 1 · · 

§ekkürlerimi beyan etmekle ba- doğan fevka!Ade ehemmiyetli şım ı 1:11"a. a yanJ:'.a~a u una,- derek pasport istemiştir. Bunun rap etmıştır. 
uy• Yaz tarı·felerı· ht' . ti. -· k 1 ·1 tam rak samımıyetle goruşmektedır üzerine zabıta müddeimumilik- --0--ıyarnn.,,. ıç m'" anun arın neşrı e 1 Sırf . · • · d Dü"nk"" · k ti a V k"l B . f!rl . . . b" . "hlo . . .. "ld" er. turızm• .ıımaye e en ten mumaileyhin Avrupaya git- u ıır a er . n e ı ey, mı sa enmızın ır ıstı .. s temınıne gırışı ı. Türki D 1 b .. .. k . . . K Ü ·• il 

.,ıyc Yeni açılan lı:uralar bir kaç günlerim geçirecekleri Sizi bu eserin temaşaaına da- . :l'.e ev el. .. :.. u?'.u reı- mesınde hır mahzur olup olma- 1 - aragUmrükte t "tüne 
· m h'tın" ke d"l · · · k .. etli sı Gazı Hazretlenne hurmetle- dıg"ını sormuş ve müddeiumu- Osman Efendinin dükkinına 

arı 1 ·ı· Almanca ltalyanca vs u ı ' n ı en ıçın ço mu- vet yorum. ri . . . . h k . . . . . 
ıerir·ansızca, ngı ızce, , ' · sait ve samimi olduğunu izah "Bu kadar cazj.beler wııı- mızı arz ıçın.mu t~rem ar a- mılık te hakkındakı hapıs hilk- hırsız girmiş ve 200 llrelık sıga-
. ına Kayıt muAmeleal lıatlamıttır. etti ve ezcümle dedi ki: smda eminim ki turist, henüz daşlarır".1~<\n_ bır. da~~ka ~ıyam ünün infazı icap ettiğini, bu tak ra ile beş lira 911lmıştır. 

Tecru
" be deı·sı· meccanendı"r. "Harbı wnumiden dün . '. . ' h t etmelerını nca ıle sozlerıme ııi dirde de meı'nleket haricine git- 2 - Beyazıtta nalbur Vasilin 

.. , yayı tamıı:me ve turızme ra a ve ha et ·~r·ın"m . • • h · · 100 ı· ·u 
. - hercumerç eden bu kıyametten müsait iCrait dairesinde açd- ~. •v .,,. .. mesının mahzurlu olduğunu evıne ırsız gırmış, ıra, lKı 
am Ankara - Taş Han, lıtanbul 356 lstlklAI caddesi sonra umumi ve mevzit muka- masına muvaffak olamadığımız . v~?de~~ a~~ış_lana~.b~s~~~- cevaben beyan etmiştir. yUzilk, giimüş cep saati ve iki ~ 

S • renetler sahası bir çok batıl yollar üzerinde seyahat eder- rı mkutead ıpd lazırun ır a ı a altın çalıp kaçmıştır. Hırsızlık· 
ara ı t "t "biti ' fikir ve kanaatlerden temizlen ken biraz konfor noksanına ta- aya ta ur u ar. tan maznun olmak üzre arabacı 

'!ahi ntaa lllll eau erıne miş bulunuyordu, ve yüldenilen hammül edecektir. Bu münase TAZİMAT TELGRAFLARI Kambiyo borSBSl Mustafa isminde biri yakalan-
y büyük fedak4rlıktan sonra bu betle şunu da ilave etmek iste- Bundan sonra alkışlar ara- .91 _ .') -930 mıştır. 

'.'.ıemre'7 onguJdak'ta yu" ksek maden mühendisi ~bi badirelerin tekerrürüne ma rim ki Cümhuriyet Hükumeti sında Ankaraya atideki telgraf- ""KL!R S - Beyoğlunda Kadiriler 
~ ı - b ı ·ı l · ı ı k"I · t · d'ld. '~ v. oku<-unda 69 numaralı Hristo ıet ktebı" nı ~ m~ga ve ~yne mı e cemı- gayet liberal bir zihniyet ~ t~n arın c;e ı mesı asvıp e ı ı: Loadra 1084 so,oo ısevyort G.47 oo,os .. 

yetın bırer ferdı olan devletlere zim edilmiş olan ve ecnebılenn patis ıı 98 so Aıını 16 ts.oJ apartımanının 3 !incU dairesin-
tet~ ıışıemilAtından olmak uzre inşası mukarrer yirmi Y~ bin imkan de. re.cesi.nde bir ittihat Türki•••!de seyahat ve ikamet-. Türkiye Reisicümhuru Gazi cıaevre ıı fl,oo Roma oe !l'1 oo de mukim Harbiye mektebi mu-

0 bed ıı ke 1· fil \ atakhane mutfak ve çam .. ırhane bınısının k .,., H ti · Biıtr.. 79 u.oo Amesıeıdım ı 16,90 llimlen'nden yüzbaşı Fen"t B 
. r e ~ ' ' . -.., . ve sı ı ıştırakı mesaı nızamı lerine mütedair bulunan yem azre erıne Brü'••'• s,s6 90 Sn"•• •• 80 oo a . 
. -il ı hazı"ran 930 tarihinden itibaren 21 11 iın mılddetle kapalı "B l ·ı 1 T · 't 'h • _, ~ · d · · h rsız gı"rmı·s ve 100 " venneğe matuf bazı manevi mü bir talimatname neşretmişti. eyne mı e urızm 1 tı a- H , , 1 rraı •• 83,00 ın aıresıne ı _ 
.ubu u•ulu ile münaka111ya çıkarılmıştır. d k' ı ki dının 24 teşk.l't .. lı'ra kıymetı"nde ~ir pantantif ve , , l 5aa e arı arı kabul ve taham Turı'zm noktai nazarından bu . ı a ına mensup mu -•••••••••••• .. ••••••Glfll' o 

lıan ile •eraltl maliyesi ve fennlytsini görmek lsıeytnler sıan· ·11 · J'k k l · b la k f t · ti ' mü! etmek daha kolaylaşmış kolaylıkların haiz olduğu ehem messı erı, sene 1 ongre en- de izaz ve ikram edildiler. azı eşya ça ra ırar e mış r. 
,ıp a\8 Şehremaneti cıvarında l\laden mühendislljtine müracaat ld nin Dolm b h d k.. --o-
' 0 u. miyet nazarınızdan her halde a a çe sarayın a ıı- Kongreye iştirak eden kadın 
' -·lldlrler. on Ademi tecavüz, bitaraflık, kaçmıyacaktrr. şadı miinasebetile, Yeni Türki- erkek bütün murahhaslar, Tür· lki cerh vak'~sı 
-li, Japalı zarflar 21 hazirana müsadıf cumarıe~i günıl saat b • h k .• . . . b.. k yenin ba'nı'sı· olan bu'"yu'"k Ga 1• • b "b r d ve mec un a em mevzıı ıtılaf İşte, Efendiler, sizı uyü z Y1 kiyeyi ve Tu"rklerı' tanımaktan ı - Kadıköyde ara acı ı ra-Jildia Zonguldak 'ıa Havzai fahmlye aireoinde açılııcakur. . r 1 k b ·· J J 

lan ile Kellog r.1isakı itlak olu bir meyl ve muhabbetle karşılı- se am ıyara u guze mem e- çok mütehassis ve memnun ol- him ile marangoz İsmail kavga 
Jirlii~ft k H • • nan harpten feragat umumi ta- yan bu muhitt-e, resmi mak~m- k:te kgeldi1!/ıeri za7an ~en~ile- duklarını söylüyorlardı. etmiştir. İbrahim, İsmaili san 
;~~~~ n ara a p 1 sa n e 1 ahhi.idü işte bu zihniyetten doğ !arın iktısadi içtimai ve sıya- rıne arşı 1 r~z e~ı en husn~ka- Gerek merasim esnasında ve dalya ile yaralamıştır. 
' muştur. Alemşümul mahiyet- si n~ktai naz~rlar ve ahlaki ve b~lden dol.ar:ı derın teşekkür ve gerek saraydan çıkılırken cıcne- 2 - Kadıköyde oturan Arap-. \ •• d ·· } •• ~ •• l t Id - · b tt d h k ı ·ı hurmetlerım arzederler.,,. b" .. f - · ı· A ·ı M ff k . KtlUffil ffill llr llUllll( en: e o ugu nıs e e a a uvvet ihyakar gayeler do ayısı e ese- 8 .. "k M'JJ M 1. . . . ı ve Turk gazete otografçıla- gır ı şır ı e uza er avga 
.tın t u 'i ve daha kabili icra olacak fe- rinize atfedilmesi lazrmegelen ~yıı 1 et ec ısı r~ısı q tarafından bir çok resimler etmişler, Muzaffer Aşırı kası-
detienkara Hapisanel umumisinin bir cnelik Ekmek ihtlvacı olan derasyon fikirleri de ayni tellik ehemmiyeti Iayık olduğu dere- ~';ım ~aş.~ 1 1.i.az~etle~ın_~ çekilerek bu mühim toplanma- ğından yaralamıştır. 
lrrdı',760) kilo ikinci nevi Ekmek ihtiyacının 1-~·930 ı.arihinden kinin mahsulüdür.,,. cede takdir ettikleri bu memle- d k eyne ~1 e h~rız;n ıt~?,a- nın intibaları tesbit edilmiştir. 

_ ren yirmi gün mtiddetle ve kapalı zari u~ulıle munakasaya Vekil B. devamla: kette size yedinci Heyeti umu- 1 ongresı mura as arı ur-
Kellcııu~tur, "İşte Efendiler Türkiyenin miyeniz müzakeratı(lı aç~a~ kiye B. M. Meclisi reisi Hz. ne Murahhasların tenezzühü Malt mütehassıs 
Jer! nliplerin (1708) liralık teminatı muvakkate mekıubi.Ie milliyetperver ve terakkisever suretile pek sevimli bir vaz~feyı beynelmilel turizm hakkında ib 
'Azat' 930 cumartesi günü saat on be~te Vi!Ayet mekıub.ı odasın~a cümhuriyetinin har milliyetper ifa ederken meşkur mesaı ve raz ettikleri alakadan dolayi Ko~gre ?1urahh~sl~rı, içti- 1 inci ıahlfeden aıabaat 

d ı ilk verlı"g"ı" ı"çı"nde samı·m·ı biı· sulh Tu"rkiyede saadetlı' ve . zevkli minnettarlıklarını arzetmekle maı muteakıp kendılerıne tah-
l' ada :;ekkil komisyona ve ~euiti anlamak için mü c eı umum 1 b . k sb · ı d ı b 1 · sis edilen otomobillerle Edirne Tetkikatı bitirdikten sonra 
üırdımine muracatları. ve eynelmılel anlaşma ve kar- bir ikamet temenni edenm.,,. e ı şere e er er ve eyne mı 
" deşlik siyasetı· takı"p eden h.. Jel kongernin kü.<adı münasebe kapıya giderek surlara çıktılar. doğrudan doğruya Parise av-

k k A} t" l .. d .. u- M. Hennberg'in cevabı "' ı - İl Hat \'e a e l e\razıın Jllll Ut'- kumeti sizin hasrınefs etmiş ol tile asil Türk milleti mümessil- Bu tarihi yerler hakkında misa det edeceğim.,, . 
.f1am duğunuz ve kendisinin de mu- Şiddetli akışlarla karşıla- /erinin ibraz ettikleri hayırhah- firlere mihmandarları tarafın- Fransız Maliye mütehassı-
,getircO-ü n den: nis ve hoş gördüğü turizm o-a- nan bu nutku müteakip beyne!- l:ğa teşekkür ederler.,,. dan izahat verildi. Bundan son- nrn Maliye Vekili ile görüşerek 
Kendt? yesini bu nazarla müşahede ~t- milel ittihat reisi M. Hennberg Başvekil İsmet Pş. Hz. ne ra Evkafı islamiye müzelerile yapacağı tetkikat neticesinde 
altın ıısat vekaletinin Ankara'da Ziraat mektebi cıvarında inşa etdr- mektedir." . söz alarak güzel bir nutuk söy "Beynelmilel Turizm ittiha- Süleymaniye ve Ayasofya ca- hazı,-lıyacağı rapor, borçlar me 
türsüıe ı lduğu Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri ve ~:nstitillerl Müteakiben Şükrü Kaya B. ledi. dı kongresi murahhasları Kös- mileri de ziyaret edilmiştir. selesinin halledilmesine esas o 

"Nm inşaat ve nevakm kapalı zarf ıısulile münakasaya vazedil· Türkiyenin turizm hakkındaki M. Hennberg, şehrimizd~ tenced~n itibaren Türkiye hü- lacaktır. 
1fatlafir. 40 kiisur kalemden ibaret ın,,.aatı mezkOrenın münakasa, noktai nazarını izah ederek de- kongre murahhaslarına gösterı kumetı tarafından haklarında Dün ak,amki ziyafet M.Rist Ankarada 
cezai< arıname ve mukavele suret ve projeleri lktısıt vekaleti mu- diki: len hüsnü kabule teşekkür ettik gösterilen _sami1!1~ h~snü kabul Akşam saat yirmi buçukta ANKARA, 31 (Telefonla) -

1 So'b~sine on Jlrıı teslimlle alınacak vesika mukabilinde inşaatı "Arkasında binlerce sene- ten sonra Dolmabahçe sarayı- den dolayı zatıalılerıne teşek- Tokatliyan otelinde Şehrema- Mütehassıs M. Rist'insabh 
1nı ça~Orc mahallinde bulunan lktısat VekAleti heye~! lenniye9inden Jik bir medeniyet hayatı bulu- nın ilk defa olarak 'beynelmilel kür ederek bilhassa Dahiliye neti tarafından, murahhaslar şe Ankara ya geldi. Kendisine oğ-
, tere verilmekte oldue;u ve mün&kasa müddetlnın bır Temmuz nan Türk milleti,. mevcudiyeti bir kongreye açılması hükfıme- Vekili B_eyefendi H~. n_in bu refine parlak bir ziyafet tertip lu katibi ve daktilosu refakat 

- 1 tarihine kadar dcHm ve yevmi mezkiırda saat iki buçukıa beşeriyenin geçırdiği asırlar tin Turizme atfettiği ehemmi- kongreyı açmak suretıle ıbraz edilmiş ve bu ziyafette Şükrü ediyor. Ankara palasa misafir 
~~~~~arı'\ kiı~aı olunaca~ı ilAn olunur. zarfında derin izler bırakmış o- yetin bir delili olduğunu izah ettiği.yüksek~ kadirş~naslıktan Kaya Bey de bulunmuştur. Zi- olmuşlardır. 

lan sair müteaddit medeniyet- ederek şu sözlerle nutkunu bi- dolayı pek mutehassıs olduk.~- yafeti müteakip Vekil B. tara- M. Rist bu sabh Maliye 
~i~ :~··r·u·ı·a· ceze ınu"~uMrlu"nu"n~en ·. !erin, esaslarında, rücu ettik- tirdi.: !arım arzederler.,,. fından bir suvare verilmiştir. Vekilini ziyaret etmiştir. 

"I U Y U !eri bir memba teşkil eder. E· "- Bize verilen vazife pek Telgraflann kıraetini müte- Turizm ittihadı kongresi bu ANKARA, 31 (Telefonla) -
· Adı , · ıl ihJ!eden itibaren mııe ,eseye bir . ere için Ji{tiza edeıı ğer biz eski Mısırda, Babilde, mühimdir. Cünkü biz milletle- akip Vekil Bey celsenin hitam sabah saat onda toplanarak mü Maliye Vekaleti, M.Rist'in tet 
. kale'll sebze kapalı zarf usulile mUnkasa'ı 2 ı 1 lazlran 9. O Kaidede, Çindei, Hindistanda ri yekdiğeri~e yaklaştırmak i- bulduğunu bildirdi ve Dahiliye zakerata ha lıyacaktır. Şükrü kikatına yardım etmek üzre mü 
ısyan ıind icra kılınacakıır. 'J ıı..'lpleri rı yuzde vedi buçuk teminat İrancla yeni nazar~yatı tarihi- çin çalışıyoruz. Beynelmilel Vekilinin matbu nutku kendile Kaya Beyin bugün Ankaraya tehassısın nezdine bazı ınMttur· 

.ı rl'e mlicsseseyc murac~nt:arı ilA:l olurıur. YPnın l!itikc.J" tev~·lta tem,.vül Turing klüoleri ittihadı yalnız rine rfaihtıld• Davetliler "ıüf,. a '" 0 t etmcıo.i 'Iluhtemeldir. 1 !ar terfik edecektir 



a 

a 

a 
.... 

Ali Iktısat Meclisi •• bugün Ankarada toplanacaktır 
~----------------------~~------__;;::_ ________________________________ _ 

tısat meclisi Yeni müdür Karar verildi lstern imtihanlar i 
'kil Şakir B. bugiJn Yeni polis müdürü 
Meclisi açacak dün vazifesine 

Haysiyet divanı ka
rarını tebliğ etti 

Kablo şirketi imtiya- Son sınıflarda bugünl 
zının feshini istiyor. imtihanlar başlıyor. 

hrtmizdekl azalar Anka-
. raya gittiler 
İli İktısat meclisi katibi umu 
~. Esat B. ve şehrimiz

hıııUnan Ali iktısat meclisi 
dün akşam Ankaraya 

, :t etmişlerdir. 
lı ıktısat meclisi bugün An-

başladı 

Şerif Bey dün polise 
veda etti 

Karara dair ketumiyet Buna ınukabil kablo- Bakalorea imtihanları 
muhafaza ediliyor. tarını bize bırakıyor 15 gün silrecek 

Lise orta mektep ve ilk mek-

d
. Dün etıbf?a od~sı Haysiye~ "İste:?-" ~irketinin murahhas teplerin son sınıflarının imtihan 
ıvaru, Tev ık Salım paşanın n- lan bugun Ankaraya giderek 1 b il b 1 k 

Polis müdürü Şerif Beyin or- yasetinde içtima ederek, profe- hükfunetle temas edeceklerdir. annL~ ug n aş anaca tı~. 
d d ki 'f · d t' d 1 .. d ı · d · 1 . . ıse ve orta mekteplenn ba-u a vazı esme av e ı o ayı sor oktor ar aleyhın e neşrı- " stem" şırketı hükumetten k . . 1 .. . 

·1 p li "d" 1" - .. k'l · alorea ımtihan arı 15 gun ılk " sı e o s mu ur ugu ve a etıne yatta bulunan Muhip Nureddin daha iki sene müddeti olan mu k f1 im'. 
'"' "l k k Al' R Mi h S ı· B 1 · · . . . . me tep son sını annın tıhan neyog u ayma amr ı rza ve t at a ım . erın ve bır kavelesımn feshını, buna muka- 1 d b' h f d d k 
B · ta · 1 d • d" D .. .. d d . an a ır a ta evam e ece -
eyın yın o un ugu un a- eser yuzun en araların a hu- bil Türkıye sularında bulunan · 

hiliye Vekaletinden Vilayete sule gelen ihtilaftan dolayı is- kablolarını hükumete terketme- tır.İ t'h n1 t' · d t rf' Dün RUs•gln ·u•ı •il ~uhld.1l IJ . d d t bl'" d 1 · f · d'l K" t .
1 

. , t . m ı a ar ne ıcesın e e ı ~ ı.:> • ~ ,..,, "' n eg aııasına eııanı 
e ıg e ı mış ır. tHı~vlaJ?Be ılenh kakzrmd kis?1kaı vle ği ~ektlif!eldecektlır: , sterin" şıf.rl- edip etmediği ve ne derecede ol edildi. Resimde ( X ) lf}aretile Hilseyln Suat ( X X ) 

ı mı . er a ın a arar a ketı ng tere te sız te gra ı e d - 1 d h l bl' d' ' Ay~i tebliğ~e ordu.ya. avdeti rr birer tezkere ile kendilerine bir birleşme vlicude getirmiştir. rgı .ta ebeye er a te ığ e ıle işaret/le Ali Muhiddin Beuler 11lJrO/mektedtr. 
dolayısıle zarurı olan ınfıkak e- bildirmi tir 1 .1 1 · zi b" .. d" ·1 cektır. 
den Şerif Be e Polis müdürlü- . ş · ngı tere te sı utun unya ı e Ecnebi ve ekalliyet mekteple Mah.lıemelerdt1 
ğ .. d .. Y . ld ğ f r Verılen kararlar hakkında muntazam ınuhaberat yaptığın- rinin bazrlannda bugün bazıla-

un e gh?,§t~:mıhiş o u uk adia.
1
: gerek Tevfik Salim paşa ve ge- dan ve gerek Ankara gerek İs- rrnda da bir ay sonra i~tihana Tokat davası başlacı· 1 

yet ve U!nu zmetten en sı k eli " - d k · 1 · il D hiJ' V kil' Ş" k .. K re ger aza son erece etu- tanbul telsız en vasıtas e temas başlanacaktır 
ne a ıye e 1 u .ru a.ya miyet muhafaza etmekte ve hiç muhafaza edildiğinden şirket · - --· ...... .---
Bey ta~afından teşekkür edıl- bir şey söylememektedirler. buradaki mevcudiyetini fuzuli Kasırga mı ? . . . 
mektedir. - - - d' Al M h dd B k d J 

.Da?iliye ,Vekıtleti~~n·b·~ t~b-- 3 gün.. gö~iğ1:~\~~~ftan şirket memur Gece ansızın şiddetli ı ll ı ın . tO a 1 nası 
~ğı dün Şenf Beye bı din mış- Petrol inhisarının lağ- lan da merkeze müracaatla taz- hır fırhna çıktı. • • • h d 
tır. vi 3 gün talik edildi. mlnat istemiş.lerdir. • Dün gece saat yirmi üçü yir ve flıÇıfl attığını lZa e iyor .. 

Ali Rıza B. ite ba,ladı l r mi geçe, şehrimizde kasırgaya 
Dün gelen bir emirle Şeker Esnaf ce?1~ye.t erı. umumı çok benziyen şiddetli bir fırtı-

y · p l' "d" v k'l' Al' ve petrol inhisar idaresinin lağ- katıplıklerı na rıkmı~tır. Fırtına bazı yUk-enı o ıs mu ur e ı ı ı . . . " • 
Rıza Beye de memurlıyeti dün vr Uç Hazirana talik edilmiştir. :S:snaf c~~ıyetlerı talın:atna sek binaların damlarındaki ki-
öğleden sonra tebliğ olunmuş- Gümrük idaresi de dört Hazi meslnln tadm üzerine cemıyet- r~mitleri uçurmu~, bazı ağaç-

1 tur. randan itibaren petrol ve şeker- l~rin ~ati~ umumiliklerin.e t~- lan devirmiştir. Şehirde diğer 

•••••••• 
Cumhuriyet refikimiz de 

ithal edilmiştir. 
davaya 

Şakir Bey 1 Al' R B V 
1
. V k'l' . den gümrük resmi alacaktır. yın edılebılecek zevatın bır lıs- bazr ufak tefek tahribat yapmış 

1 . l . ı ıza ey, a ı e ı mı . 1 k dı L' lm d h ld' M D h B l ktısat vekıl ~akır Bey . k ti rl M d l tesı hazır anma ta r. ıste ya- o ası a mu teme ır. aa- tin saba saat 10 da eyof J alınarak 15 ırcne ağır hapse 
.MkL.n açılacaktır. ~yf,rett~~· s.onr~ a ş~;f k ze . a~§ oıy~ ar~ kında İktısat vekaletine gönde- mafilh bu hal çok devam etme- lu ikinci sulh ceza mahkemesin mahkfun olmuıtur. 
it ınecliı;in bu seneki müza- .0 ıs m . ınyet ne .g ere Şe- Zat ıılennde tasnıf edılmekte rllecektir. miş fırtına sUkfuıct bulmuştur. de ~aı~ Hüseyin Suat - -kercl MahkQm, maktulün ailesi-

n{ Beyi zıyaret etmış ve muame olan ki a d alarmı t k · ı · ' ' .,..... .,,-ruznamesinde şu hususat • . . es ma Ş osy n an Bundan baş a cemıyet erın Gece, rasathaneden aldığı- Ali Muhiddin B. ler davasına de ne aynca 5000 lira tazminat ve 
: !atın devril tesellüm muamele- zimi dün nihayet bulmuştur. yeni sene bütçeleri de tastlk edl- mız malfunata göre, bu, bir ka- vam olwımuştur. recektir. Karar okwıurken lo-

"- 927-928 seneleri tediye sine başlanmıştır. Dosyalardan 500 bin adedi tas- \ lmek üzere Vek~lete gönderile- sırga değil, yaz mevsimine Mahkemede, ıterek mti~teki caların birinden bir hıçkırık du 
esi. Devril tesellüm muamelesi- nif edilerek Maliye vekaletine cektir. mahsus geçici bir ruzgar darbe Hüseyin Suat B., gerek Ali Mu yulmuı ve akabinde genç bir 

--.. Zı'rat kredi kooperatif- gönderilecektir. , 1 . sinden ibarettir. hiddin B. hazır bulunmu~lar- kadının dü~üp bayıldrg" ı go"ru"l-
nin on gün kadar sürmesi muh- ş d • Y }ova zıya etı .,, .,, imdiye ka ar vekaletçe ara a . Evvelce lodos esen hava, bi- dır. Muhakemeye müşteki Hü- mü§ttir .. Bu zavallı kadının ka-

) _ 
928 

seneleri tediye mu- temeldir. nıp ta bulunamıyıan birçok dos- Önfuntizdeki Cwna, Seyrise raz sonra şimale çevirmiş ve bu seyln Suat B. in, istidası mea- til Fikret Efendinin hemşire9İ 
estne ait tetkikat meclis yeni polis müdürünün yalar bulunmuş ve numara srra- fain idaresi tarafından, doktor- esnada biraz çisenti yapmış linin tekrar edilmesile başlan- oldufu söylenmektedir. 

!
. umumtlik bUrosu tarafın tercümei hali sile tasnif edilmiştir. lar ve gazetecilere, Yalova kap- tır. Bu sabah rüzgar mUtehav- mı~tır. Müteakiben, vak'a hak- -o-
ltrnaı edilmiştir. lıcalarında bir ııiyafet verilecek- vil ve hafif esecektir. Hava, kıs kında reisin bir suali. Uzerine Gazete dolandrıcılarının 

Behçet B. geliyor tir. 
Ca.ret ~dası umumt ka"tibl Yeni Polis müdür vekili Ali men açıktır. Ali Muhiddin B. demiırtir ki: mahkUmiyeti 

Tütün inhisarı umumt müdü- ~. • . H kk d kale , 
i Bey lliktısat meclisi iç- Rıza Bey, 325 senesinde Mekte rü Behçet B. in bugUn Ankara- Telgraf kabloları degı§tırı- Mezarlıklar - a ım a ma e yazan Gıuetıe ve mecmualar namı-
ltı.a l§tirak etmek üzre bu- bi millkiyeden mezun olmuştur. l k ~üs~yin Suat ;seyi, vak'a i~ na dolandırıcılık yapmakla 

~L K v·l~ . t dan avdeti muhtemeldir. ece Emanete dün devril sı, tıyatroda bir arkadafile gö- maznwı Mahmut Saı·m ·~ Sadi 
"'llkaraya gidecektir. ~sova 1 .. yet maıye memu:- Posta ilareai Marmara ve f · v ·~ 
thbi Beye muhasebe şube- l~gunda bulun~uktan .so~r~ Fi- 21 aygır daha geldi Adalar denizindeki kendi k!lblo- teslim edildi rüş!lı'ke~ tesadti ettım. .e mu- Efendilerin muhakemeleri ka-

kıilirii Tevfik Bey vekalet nBzovlk, Tı;kig~vılştda,f S8ı~rı~hı~ar, Fransadan mtibayaa edilen !arını değiştirmeğe karar ver- Eylfilden itibaren tatbik edi- ::~Yafcıı~:!~!~:ı·b~~ :: rar~ klalmı~tı. Dünh. imk~~akem~ 
tir. ergama, ı ı:;c e a 'f 1~1 ısar aygırlardan 21 i daha, dUn gel- miştir. lecek olan yeni belediye kanunu ki. n~tıce enınıı ~e er. tsı ~e so-
t Bankaıının ko"ylu"le- kfayınakalm~ı Barındğal 1 kayı vazlk- miştir. Bunlar Dolmabahçedeki Bunun için posta idaresi tara nun bazı maddeleri tarihi ne"- · kızer ay yirmışer gUn hapıs ce-e eylem ştır eyo u ayma a . .. - Nasıl yazdıiımı okudun zasına mahkftm olmuşlardır. 
re kolayhkları mlığına geldlkten sonra da bir ahırlara konulmuşlardır. fından bir gemi alınacaktıt;.. nnden ve bazı maddeleri ~e bu- mu? .. Paristen sana dildük gel- Aynca (361) rer lira da naktl 
t veklleti yeni bir kanun müddet Vali muavinliği vekUe- B h t ki g.Und~ itl.b~ben mutebeb'~dı~i~a dimi?. Birdenbire hiddetimden ceza vereceklerdir. 

l 
aı hazırlıyor.Bu lAıyiha çlf tinde bulunmuştur. Eski bir i- U esap a yo "• zıran an ıtı aren tat 

1 
e .~- gayri ihtiyari, maalesef bir to- -o-

tıı.lzin lnkiıafını temin ede dare amiri olan Ali Rıza Beyin - cek ~~n bir m~d.deye göre dun- kat vurdum. Ve ancak idqia o- Komtlniıtler kırkar giln 
tL.ayihanınenmUhimmad yen! vazifesinde de muvaffak Zaro Ağanın başına den itibaren bütiln mezarl1;klar lunduğu gibi "kerata,, tablrile h 
H Zı t B k m n emur im . 

1 
Emanete devr ve teslim edilmlt hakaret ve tehditte bulunma- apae mahkUm oldular 

~ raa an as r m o ası temennı o unur. tir. Mezarlıkları ~•mdilik Ema- Komünistlikle mamun Tü-
~Sıtas!le köy!Uye para tev- bi • ld • il' dım.,,. 
!, .. esidir. Bu hususta iktısat Haber aldığunıza göre Şerif r l ş g e ) . • net sıhhiye mUdiriyeti idare e- Hüseyin Suat B., bu sırada tün amele sinden Has~, Ş~rif 
· <ı k' B b b t B dah bi Udd h · · decek, bilahare bir şekli düşü- söz aldı.. ve Ramazan hakkında ıkincı co 
l 
lla ır . ana şu eyana ey a r m et şe rımız- nUlecektı'r. hk · 

~
llndu: de kalacaktır. - Hadise istidamda yazılı za. m.a emeıı dün karannı ver 

Şimdiye kadar köylü pa- A "k . .ğ. kd" d '}k k } Çekirgelerin şimale akınla- olduğu veçhile cereyan etmi§- mı~ır. 1• p r üd" . . 
ak için işini gücünü bıra- Şerif Bey, işinde faııl ve ha- mert aya gıttl l ta lf e 1 mu ave e rı durduruldu tir. Hadiseden evvel, Muhid- lvve ~ o: mk' urıretı me 

ı
hre inerdi. Yeni kanunda !Cık bir zatti. Şerif Beıy askeri t 11- t !"İ 000 l' k Cenup ve Şark vilayetlerimiz din B. le görüşmedim. ~ur~ k 

8~. 1 zı .ımse Uer ş~ 
l'e para vermek için B~ka 

1 

':azifesine avdeti d~layısile po- Yap 151 za a • ' ıra verece ... de çekirgelere karşı yapılmakta Maznun vekili ayağa kalktı b t o~~~d • ın eml!ı~d:: tea -
tları köylere gldecektır. lis arkadaşlarına bır vedaname olan mücadele devam ediyor ve 22 Mayıs 930 tarihli, İstan- ~~ d eıumumı .1 

. ıanşm~f 
>iha bu sene çıkacaktır. gönderecektir. · Halbuki yeni bir odamla da gitmek için Bir kısnn vilayetlerimize musaİ bul müddeiumumiliğine hita- Hıtnı ermeRyan etmıştır ... ~rı .• 

k asan ve arnazanın mtıcrımı-

mu kave le si vardır lat olan Sudan çekirgelerinln ben yazılmış ve ma amı mez- . b' ld - d . k" f d Al' M h'dd' yetı sa ıt o ugun an teczıye-
şimale uçuşları halen durmuş-

1 
ur \ar.~ ı~ an. 'd ı. 1 ~0

1N.ın !eri isteniyordu. 

S anı d A 'k 1 ' tur. İktısat Vekilliğine her gUn mza93ı0uç ·ıwta. ıCs~~ ahı e. ı- Mahkeme neticede ınaznun-
on zam ar a men aya san tarı ı um urıyet ~a 

götürülmesi bir mesele halini j muntazam gelen malumatta · .. h 'b · - lardan her üçü hakkında 312 n-
bunların bir rok yerlerde yumur zetesı nus asını ı raz ettı. s- . dd f'k b' alan Zaro ağa işi garip bir saf- " . . . h cı ma eye tev ı an ır ay o-

haya girmiştir. Zaro ağanın şim ' ta bıraktıklan tesbit edilmekte- tıdaı:ın bır nüs asr Suat . B.eye nar gün müddetle hapis kararı 
diye kadar Amerikaya götürül- dir. tevdı olund~t~n sonra . ıstıd~ verdi ve mevkuflar, bu müddeti 
mesl için müteaddit teşebbüsler Adanada mücadele teşkilatı okundu. Bu. ıstıda~a, ~u~u~ı- ikmal ettiklerinden tahliye edil 
yapılmış ve fakat bunların hep- takviye edilmiş ve jandarma as- yet. ga~.tesınde Gav.~ıZa~ım ım diler. 

'f 1 1 ·· ker kuvvetlerile halk kuvvetle- zasıle şıır yazan Huseyın Su- -------
si de muhtelı sebep er e akım · d ' ş · O l r1nden mürekkep mücadele bö- a.t. B., :-e gazete mti ürü. mes u- urayı ev ette davalar 
kalmıştı. Bu sebeplerden birisi . , l A - h t B 1 h 
d 

, E · .. l' liikleri teşkil olunmu.,tur. u ga zzet · .a ey ıne mu- Şurayi Devlet davalar d~;-
e Zaro aga manetın uaet ı " k b 1 d k ı -· Mücadele faaliyetini yakın- · a e ete. n. av.a. 1 . ame 0 un- resi mevcut davaların tetkikin• 

memuru olduğundan şayet gı- k d H S B " 
decek olursa ücretinin kesi lece- dan tetkik etmek üzre Diyarbe- ma ~ 1 1~. useyın ua.~ ·. e afi gelmemektedir. Bunun i· 
ği idi. Halbuki iki senedcnberi kire gitmiş olan Ziraat umum ne dıyecegı 5?ı:ı1ldu. Hu.seyın çin Şurayi Devlet kanununa bir 
bu vadide devam eden dediko- müdürü Naki B. bu mıntakada- Suat B., teş~ılı t.~rafernın ta- kaç madde ilave edilerek di-
dıılar iki gündür hakikaı olmuş ki mücadeleyi tetkikle icap eden marn olma~ıg~ı soyle~ı. ğer dairelerin de lüzum görül· 
ve bu arada ücı:-et mes!'1esi de emirleri verdikten sonra Mar- Bu:~.n uze~e kteb ığ9akya~ dükçe davalarla iştigalleri karar 
halledilmiştir. Yalnız şimdi de din ve U rfa'ya hareket etmiştir. pılma uzre ı:ıu a eme azı- laştırılrnıştır. 

Naki B. Mardin ve Urfa'daki fa- ran. Pazartesı sabahı saat lO a Şurayi Devlet kanununa ilii.-
~ı- arayil başka bir engel girmiştir. ı k 1 t 
ek ' Vaziyet şudur: Başına yeni bır gaile çıkan aliyeti tetkik ettikten sonra A- ta 1 0 unmuş ur. ve edilen maddeler ilk heyeti 
) • • .. . Zaro Afla danaya dönmilştür. -o- vekile içtimaında tetkik olwıa-
:e . ~a:.o.~ga soı;ı ~unıer~e kendı tsıaruye cihetindeki çegirge- Katil Fikret 15 sene- caktır. 
~ 

0 
"'" s~nkılg~1turm~k ıstıy~ bır A~~- Zaro ağa arasmda da ayrcca bir lerden bazıları vagonlara gir- ye mahkum oldu.. T · k · "d" .. 
•• fi parası uermenıek için gece yarısını bekligenler rı ~ ı ı ~ an a~mışİ unun ıçı~ mukavelename varmış. Bıı mu- mek suretile Adana istasiyonu- ramvay şır etı mu uru 
DJ)l'Ü parası })İr pazar !rlİlltİ ko- ara a b~ mu ğave ename yapı- kavelename mııcibince şayet na kadar gelmişlerdir. Diğer ta Karar okunurlıen hemf}lreıl İstanbul Tramvay şirketi 

u mış vel a~o b~ ~~:ıın ;amma a- Zaro ağa bir başkasile gidecek raftan bu şimendiferle seyahat bayıldı. müdürü M. Gindorff dün Şark 
~h nuinıtıştu .. Kaldırıl111ası da ~ıs::ı::n~§~;: B;d~~a ba~e:r~ı~=~ olursa Cemal Beye .beş bin. lira ede:t ç~·kirgeler de imha edil- Feyziati 'lisesinden Bedia ~~~at katarile Avrupaya gitmiş 
oğ- . • , rikaya kadar yol masrafı da ken tazmln~.t v~ermesl ~cap edıyor- me e ır. Hanımı kendisine ytizvermeme 1 \ 
at hır pazara rastgeldı disini·, götürene ait olduğu g"ibi muş. Çunku Zaro aganm rrı ev- Samsunda büyük yangın sinden müteessir olarak kıska- Ş başındaki adam 
ı.fir ~·· aradaki kazancın yüzde ellisi de jvel Amerikada propagandasını Geçen giln Samswıda Kale nçlıkla öldüren Tevfik Fikret Maarif Vekaleti Muallim Mu-

ilıı. gece yarısından itibaren halk köprüden serbestçe geç- kendine verilecektir. Zaro ağa yapan Cemal Bey imiş. Bu se- mahallesinde eski yangın ye- ıl:f. hakkında Ağırceza mahke- bahat Beyin, İngiliz mtitefekki-
i ye haşlamıştır. Garip bir tesadüf eseridir ki rivayete göre Emanetteib işini de kaybetmek · f~r Zaro ~ğanm m~kav~!enan;e rinde ahşap barakadan vücude mesi dün kararını vermiştir. ri (Gasson) dan dilimize almış 

~~ 85 sene evvel bir Pazar günü ihdas edilen köprü parası istemediğinden müracaatı ilze- hılafına bır başkasıle gıdeceğıni getirilen çarşıda ateli çıkarak T. Fikret Ef., ceza kanunu- olduğu beş eserden (İş başında-
ı.) - 1.r Pazar günü kalkmıştır. Bugünden itibaren köprü para- rine kendisine iki ay mezuniyet haber alan Cemal B. Zaro aaa büyük, küçük kırk dükkAnın nun 450 inci maddesile idama, ki Adam) ve (Satış San'atı) i
tet ~ıti nakliyeye zam yapılmak suretile tahsil edilecektir. verilmiştir. Fakat bundan iki aleyhine dava açarak beş bin İi- yanmasına sebebiyet vermiştir. ancak esbabı muhaffde oldu- 1 simli kitaplardan dörderyüz nils 
mü ;ce eski barakalarla tahsildarları güneşten muhafaza e- sene evvel Zaro ağayı Ameriak- ra tazminatı isteyecek imiş. Ma- Yangın bir, bir buçuk saat ğundan idamın 24 sene ag-ır ha saun almıştır. Vekalet bu ki 
rnr· 11ta siperler de vıkılmış V'e köprünün iki başı da açılmış- ya götürmek isti.yen tüccardan amafih Zaro ağa bir ka~ giine sürmüştür. Mesele hakkında hapse tahviline ve (ıt) yaşını tapları halk okuma odalarına 

'}' · Cemal Bey is·:uinde bir zatla kadar e;idecektir tahkika~ v;ınılmaktadır ikmal P.tmediği nazarı dikkate . dağıtacaktır. ' 
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Fı.kır, ..M.iz;a.h, _clebı.yat, 
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Blilliy~t 
......................... ,. " ....... -.,.__._... ......... , 

l\srın Umdesi "Milliyet" tir. 

r 1 HAZİRAN 1930 
DAREHANE - Ankara caddeıı. 
. 100 Telsral adreti: Milliyet, ı .. 
ıbul 

Telefon numaralan: 
J ıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

" 
" 

T\irkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruı 
750 " 1400 .. 

1400 .. 2700 " 

Ahmet ~ 
ihaan ~ Matbuat hatıralarım 

lıllıplllır ıBu~ı~rn 

Devlet Bankası 1 

tın karşılığı temin çareleri ar~· 
nılmaktadır. Bu da gayet musıp 
bir teşebbüstür. İhraç Bankası 
vazifesini görerek olan Dedet 

55 inci haftanın birinciliğini Bankasının sermayesine bütün 
Mllllg•I flkrln/11 doğuşu, uglıuau, 1898 d• glh •cııı, G ı ı· · d 898 N a atasaray ısesın en ec 'vatandaşların ;ştirak edecekleri 

1908 lnlrıllbında davranı•ı, ıtmdl canlanı••.. dd" B k t y -v r ,. me ın ey azannuş ır. azı- tabi dır. Bu gibi müfit esaslar 

"Kırım muharebesini takip eden kendilerine liyik görmezdi. 1ıtanbul sı ş~dur: .. . dahilinde pek yakında iktısadl 
senelerde ve 0 devriıı ye~tirdili Türkleri hemen hep hazır yiyici idL G Bu haftanın en muhım ha- inkisafta mühim bir amil olma 
Koca Rqit Paıa, Ziya Pf., büyük Anadoludan ve Rumcliden tehre ge- enç ve Jlleşhuf edip beri _projesinin esa.sları Heyeti sı rıl"ulıakkak gibi görünen De~ 
Kemal Bey gibi ytiksek ilim vt irfan len Türkler iae hamal, küfeci ve renç Vekılede kabul edılen Devlet

1
. let Bankası bu itibarla birincı 

adamlannın himmetile memleketi- berlilrten ileri ge~emezlerdi ve bu -Fransızcadan-- B.anka~.ı etraf~~aki faaliye~ler- derecf'de ehemmiyeti haiz bir 
mizde zorla doğurtulmuş olan Milli- zavallılara "Kaba Türk,. Leblebici dır. Muzakeresı ı~~al edılen te~ekküldür. Hükumetin bu is: 
y.,t fikri çok seneler uykuda lralmıjtı Türk derlerdi. Süslil muhteşem bir salonda kallık ediyorduk. Çocuk ta dük Devlet Bankası layıhasının e- te muvaffak olmasını tet"~ennı 
"Milliyet,, fikrini her ıeyden üstün- Boğaziçinden İstanbula bizi. in~i- muhtelif yaşlarda ve muhtelif kanda çıraktı. Kendisini niha- sasları hakikaten rok mühim-
tutup mevcudiyetimizi ve paramızı ren vapurların kaptanlarının hıç bı- .. ll'kl d b ' b d'k Çok 1 ~ etleriz. 
milletimizin içinde dolaıtırmak va- risi Türk delildi. Şifendifer idarelc- guze ı er e ır çok kadın top- yet mekte e ver ı . ça ış- dir. Memleketin iktısadt inkisa- --- --- -------

Gelen evrak geri verilı!ıez zifesini, benim neslim hayata atıldı- ri, bankalarda, ka_ratin~ ve ~_en,er ~-- lanmış ~eı:ıç bir edibin aı:ıı~~tık- kan bir çocuktu. Sonra . ~ari~e fına yardım, Para piyasas~nı Yarın akşım ---.ı 
~~~~t:e;;nm~~~':~: !~ 1ı;ı~~ı~;~ ğı vakit ne görmüt ve ne öğr~nınit da~~le~dc tek bır Tlırk gorulmuı larını .~ınlıyorlardı. Çay ıçılı~o~ yolladık. Onu okutmak ıçın bız tanzim, paramızın istikrarını te- j F.Ll lAMRA SINSF.MASIND:\ 
müdüriyete müracaat edllır. idi. Bütün TUrklet, hele tekmıl t~- det;ıldı. . . . . . du. Dıger erkekler de onu dınlı ekmek paramızdan keserek o- min gayeleri etr:ıfında teşkil e- ESTER RALSTO\T'un temsili 

Gazetemız. ı'l'nların meı'uliyetinl tanbul Türkleri bu yüksek meıelenın Kitabımın bırıncı cildınde yazdığım yorlar salonda yalnız onun sesi na yolladık d'l bu Bankanın te 's" men•le · · ER 
a • - · d' M"ll' üzre gazetecilik ve kitapçılık ve ' · ı en sı ı YARIM EVLIL kabul etmez. asla farkında bile degıl ı. ı ıyet . . .. hakim oluyordu. P.•lki bir bu- Elimizde mektupları vardır. k t · · '"h" b" h~d· d' 

l==========-=-ıı fikri 1855 te dolduktan sonra 1880 matbaacılık dahı herşey glbı Turk . .. - .. . e ıçın mu ım ır a ıse ır. 
. k d cak 1897 olmıyanların elinde idi Günlük ga- çuk saattanberı soyluyor, tatlı, Fakat sıze bunları anlatmak Kuvvetli ve ilmi esaslar dahilin-

filmi 
lliveten: HEYECANLI BiR TE· BUGÜNKÜ HAVA 

!:On taıaret en çok 27 tn 1% 

• 4 <'<rece idi. Bugün rUzglr 
1 

senesıne a ar uyumu~, an · 1 · f d · · 
de ilk defa olarak canlı surette orta- zetelerin sahipleri Çirçil, Filip, Mih- tatlı anlattık arını herkese dm- azla olur .. Her halde ken ısı de kurulan Devlet Bankası iktı-
ya çıkmıştır. 1897 de İıtanbulda zu- ran, Niko!Aidi adlı idi. Mecmuala- letiyordu. söylemiştir değil mi? .. Kendisi sadt hayatrmızın ikişafmda süp 
hur eden bir Ermeni isyanı ve _Er- rı Karabetler ve Gasparlar, Ohan- Nihayet genç edip müsaade iyi bir çocuktur. Evlenirseniz hesis ki mühim bir amil olac~'.<-

MAŞA şehrimizde pek maruf vi
yolonist GULESKO tarafındın 

oynanan 
menilerin Türklere gösterdiklerı bil- nes~'. tk:rbırdı. ld • h ld T .. k aldı, çekildi, gitti. her halde sizin kıymetini bile- tır Türk parasının istikrarını 

;;;;;;;;;:;;;r;::;:~~ yük d\i•manlık Türk münevverleri- ur e aası o ugu a e ur - O d b' b' d" k . . . . . • h 1 olan an itik ile atakası hiç mesabesinde olan n . an sonra ırer ırer 1ger ce tır. temın Bankanın yapacağı ışle-

~IJ 
nın yavaş yavaı azır anmıı · f' 1 d · • b 1 d S 'h · k d b 1 d 

dos havı açık olacaktır. MACAR HAVALARI 
sesli, şukılı ve danslı filmi ile 
danslı ve şarkılı 6 muzlk bol · layışlarını ayaklandırmııtı. ve 0 ta- b~ güruhun yanında daha acıklı bir mısa ır er e. ~ıtmege . !3'~ a ı: on~a _1 tıy~r .. a ın . aş a ı: rin en başında gelmektedir. Ban .... LllP rihtcdir ki bize dUJman olanlarla al:ş guruh da~a vardı. _B~. da İstanb~I lar. Salonda ıkı kadın bırıbırlerı - Sı2itn gıbı guzel bır kadına knot ihracı imtiyazının elli sene 

9::. miiill ... ZJ veriş etmemeli ıözU ilk. d_efa o~arak veya İ~mırde be.iki yuz senedenberı le konuşuyordu. Biri öbürüne: malik olacağından dolayı ne ka müddetle Bankaya verilmesi 
ortaya atılmıştı. Bu fıkir ve ıman yerleş:ıklerı ve _ışl~r tutukları halde - Nihayet bu genç edibe va- dar tebrik edilse azdır. Her se- ok makul bir dü üncedir Al- Hımiı: Her gün matine ve suvı· 

numarası 

Köprü par dSt 

1Ey lstanbulun köprü geçme
e alışık halkı. Bugünden i tiba
r1 bütün köprüler sana açık
e. Koyu kurşuni renkli ve bez 
~lüklil tahsıldarlar 40 para i
ı, yakana yapışmıyacak ve sen 
. inönünden Karakaye gitmek 
n bir kuruş tedarikine mec

lr olmıyacaksın. Artık irili u
dı köprü yolcularından ana

.. yapmak istiyenler tramvay 
.amağma asılmak zaruretin

)' kalmıyacaklar ve siz sıkı sıkı 
pura koşarken cebininizde 40 
ra ufaklık olmadığından pa

a bozdumııya ve bunun için 
af uru kaçırmaya mecbur olmı 
~ caksınız ! Elhasıl seksen bu 
ı dar senedir İstanbul halkının 

kısmından bil§. merhamet, 
~ a tecil, hiç bakaya kalrruya

c tahsil edilen bu ayak bastı 
~ ık kalkıyor ve İstanbul köp
:;eri de dünyanın diğer köpril
üi gibi serbest oluyor. Dünya

i} para ile geçilir k!SprU yal-
11: bizde vardı. Bu meraklı hu
nı;iyeti kaybetti~imize hiç mU
u ·ssir değilim. fstanbullılar 1 
aziran tarihini her gene bir 
ı.ıırü bayramı yapıp köprllde 

ai•afetler tesis etsele yeridir. 

eı Kara kar! 
ır Gördünüz m!i? Ben gördüm! 

,er merak ediyor ve görmek 
· ·iyorsanız "Büyükada" vapu
.81..ıun kiç tarafında oturun! Ö

~ kurum sağnakları öyle kara 
.a;. yağıyor ki, vaktile "kar üs
)e kar yağıyor" manasına sö
l~nen "Kara kar yağıyor" sö
enün kıymeti kalmadı. 
ır Bir seyahat! 
ıe Nizamettin Nazif ve A, Ha
ce 1 Beyler biribirinden pek hoş 

urlar. Bu iki kalem erbabi ya
u1da Samsuna gidiyorlarmış. 

Nazif diyor ki: 
ıp- Hazret! Haşim le birlikte 

.msuna gideceğiz. 
ii - Sebebi seyahatınızı öğre-
~ ·ı· .. ' 

1897 denberi 33 senedir yavaş ceplcrınde, belki hıç tanımadıkları .. l . ~ 1. k '" d b' . Ç ~ • • • .. rede muhterem ehaliye MECCA-
. . d" k d" · h bir memleketin ecnebi pasaportunu racaksın oy e mı.· · ne yazın ge ıp oy e ıze mısa tın esası kabul edıldığıne gore ~· L·N neıı·s DONDURMAI .AR 

yavaı ytirüyor, şun ı en ısıne a- • ·E y k d 1 · f ' 1 d • ·ı ·? """ -
kiki bir yol açmıştır . Fakat yolun a- taşiyan. L~vante?'l~r idi. Kapitülaa- - ~~~· . . a ın a mese eyı ır o ursunuz egı mı · · bir Banknot bir altına muadil tevzi edilecektir. 1 çılan kısmı daha çok az ve dardır. yo~ reılminden ~stı!ade ~den Le".a.n- herkes ogrenecek.. . Kadını ~ocası susturdu: olacaktır. 158 milyon liranın al- •'•••••••••••--
Asırlarca devam eden bl\iisUılik ve tenler cınne~te ıınış gibı vergısıı, - Sen ona servetim, o da sa - Belkı rahatsız olurlar ... 
sersemlik çarçabuk ortadan kalka- kontrolsU. TUrkly~de yaşarlard~. Ve na şöhretini verecek... Ah, gelseler ne kadar seviniriz. -_ti_'•-"•~··~···-··~•-_!I_•-•-•-• •• ee"•"•"•"•"•-e • e e 9 
maz; kalksa bile bir milletin ihtiyaç- bunların. he_r bir~ .o kzaman~. h~- Mes'ut olmanı temenni ede- Bu sözler biribirini takip e- • D-- -ı-K K A T • 
tarının ço~u?u ke~di e".latlarile ya- Yçialtıerlve ımttıbeya~ı duı;du~ UOnlecne ı"EFI- . dip gidiyordu. Gah ihtiyar am- ' • 
pabilmesi ıçın yetı§mesı ltzımgclen mcr e sın e ı ı. ara - rım. , . . .. , e 
unsurlar böyle kısa müddette müm- renk., derlerdi. İzmirde Flrenk ma- - Bu hususta tereddüt edi- ca, gah da ıhtıyar kadın soy le- :• e e O •ı 
klin değil ortaya gelır.ıez. hallesi bile va.rdır. Beyoğlu onların yorsun galiba?.. niyordu. '• •:ı 

Milliyet fikrinden ne kadır haber aaltanat sUrd~klerl ~uhlttl. Har~ - Asla ... Fakat onun hak- Fakat Parisli genç ve güzel 1e 
veren sad T ki d bls b hal Bugünkü 1 haziran pazar gnnn matinelerden itlbareıa siz ve nasipsiz olduğumuzu anlat- e ur er ı "." u . 1 kında bir takım nasıl diyeyim?. kadın bunları artık dinlemiyor :• 

mak için biraz tafsl\dt lazım Yani tabii bulurduk. Bizi sömürüp yıyen d G'" .. .. .. .. d"b" , MELEK • 
benim iörüp geçirdiflm yarı~ aonn hastalıtm hiç farkında defildi. Hazır Meraklı şeyler anlatıyorlar... u. ?zunu~ onune genç e ı ın '• sıneması • 
baılangıcmda ne halde olduğumuzu yiylclliktı de".am e~er gid".rdi~. .. Mazisini bilene tesadüf edilmi- h~yalı gel_d•: Artık bu. h~yal e~- l• • 
tekrarlamalıyım. Neslime mensup o- ... ~ıte ~~dl.ğun glbı bu iktısadı kor- yor.,, kı kıymetını kaybetmıştı. Eşkı- :• FIATLARINI BF'RVECfIIATI TENZlL ETMiŞTiR • 
!anlar ve benden sonraki nesilde ge- lugumüzun ılk ı~ı~ 1855 te .parlam'.t - Bunlara ehemmiyet veri- den onu gözünün önüne g•etirdi e Hususi 65 kuruş • 
!enler hikıiye edeceklerimi hatırlar- 1 ~97 de Ermenı ısyanında ılk ese~- yor musun? .. Bir takım kıs- ği zaman sevimli, her taraftan 1e Birinci mevkJ ve balkon 40 • • 
!ar fakat gençlik bunun farkında nı vermiştir. O tarihte saray bile 1 . .. kd' k t ti .. .. 1· l DUh 1· 25 • • ürktü M'h •s b h t i · kançlar tür iı türlü şeyler soy- ta ır azanan, a ı soz soy ı- • u ıye , 
değildir. Ben isterim ki gençlik eski · 

1 ranın a a ,, gaı:e es nı lı'yebı'lı"r.. b' d' d'' .. .. • . ... _ •• •• •• ••e • •• ·-· • ••e•• •• .,..,, CO.••-··-··-··-••""•"'::""•"',:~•' haliml:ri iyice öfrensin ve ona göre muvak~aten kapadı. Bu sayede "İk- yen. ır genç ıye uşunuyor, ~-~~.• • •-•~ ~-~JJ...!..• .. • .. • .. •-
gimdikl devrin kıymetini bilsin ve dam., ıçinde çırpındığı ~ıkınhda~ Belli olan bir şey varsa o da sevıyordu: . . . 
kendi omzuna düıen vazifeyi daha kurtulmu§tu. Halk artık bır T~rkl!n kendisinin bir <;ol<; mahrumiye- Fakat şımdı artık mazının es 
iyi kavrasın. ç!ka.~dığı gazeteye heves eyledığl ı- te katlandığı, hayatla çok mü- rarı meydana çıkmıştı. İşte bu 

. .1• d çın Sabah., ın kapalı kaldığı günler- 'h · k k k'" 1 · · b 
Hatıratımın megrutıyet ı anın an de İkd 1 d" İkd cadele, edı ,rek nihayet muvaf- ı tıyar arı oca, oy erını ı-

ki d · · llQk d 'k' 1 ama a ı§rver ı ve amı ya-
ı~nra evrıne taa . e en ı ınc §attı. Gene 1897 de ilk Türk ecza- fak olduğudur. rakıp buraya kadar gelen bu 
kitabımda bu meseleyı tekrarlamak- · ld ş h · · b ı k ı ·ı · ·· l" d k' h 

k d . . ., 0 neaı açı ı. e zadebaşında ıdı. Ham _ Fakat bu rnü<:adele esna- a < a aı esı soy uyor u ı er 
tan ma sa ım, megrutıyetın ı ... nm- d' 1 • · d id" k · k d b - d' • · 
dan Türklerin iktısat gözlerini kapa- 1 eczane• ısmın e ı. sında onun ruhu katılaşmamış ~sın.? .. a .~!" .. egen ıgı g.en.~ e 
yan kalın perde.'" tam kaldırılma- Şimdi burada bir mühim noktaya mıdır?... dıJ? kuçuklugunde ba~kal dük
mış ise de o karanlık perdenin ara- temaı edeceğim: Bu sual cevapsız kaldı. Çün- k[\ unda çıraklık etmış, sonra 
sını. 1908 inkı!Abı açmıştır ve Cilm- Ben bu hali gençlere, eski iktisa- kü genç zengin dul yeni vara- hayatını bin türlü m~şkülat i
hurıyct devri bu perdeyi sıyırmıgtır. di körlilğilmUzU anlatmak için yazı- ğ h d'b" h k'k• h'" I çinde temin edebilmış bir a-
Perde sıyrılınca etrafımızı saran ate- yorum. Asırlarca iktisat hayatında ca ı meş ur e 1 ın a ı ı UV - ' 
§İ çok iyi gördük, anladık. Tehlike kör yaşıyanlar gözlerini açar açmaz yeti hakkında tam bir şey bil- damdı. . . 
anlaşlıdıktan sonra çaresini bulmak derhal tacir, esnaf ve san'atk!r olu- mediğini itiraf edemedi. . F~kat ~~nç kadın kendını bu 
mümkündür. Ufraşa uğraşa, sıkın- vermezler. Ve böyle zanne · düşüp Bu konuşma öyle kaldı. Bir fıkrın tesırınden kurtardı. Ken-
tılar çeke çeke mutlaka bu fırtınadan reaksiyona kalkmak eski körlük- k .. k d n b' dl kendine: 
kurtulaca"ız benim itikadım budur ten daha tehlikelidir. Ve i• "Şöven- aç gun senra genç a 1 ır B d k d d' s • · • b h h" .. · h b - un an ne çı ar, e ı, 

Şimdi gelelim eaki halimize ve ea- lik., şekline döner. Gençler eski ha- sa a ızmetçısının a er ver- h b' d 1 ğ l' 'k 
ki duygumuza: zırylyiciliğimizi gözönünde tutup ik- diği iki ziyaretçiyi kabul eder- meş ur ır .a am 0 ma a a~ı 

İstanbul Baıdefterdarlıfında bu- tısat hayatımızda "milliyet., ruhunu ken heyecandan kendini alamı- olacak mezıyetled eld7 ~tt~k
lunmuş olan büyük babam Muhtar yedire yedire getirmek ve ~ ,çzç.ç1 yordu. Bu erken gelen ziyaret- ~en .sonra ?t;-tın kı~~etın_ı kım 
Efendiden kalma Vaniköyündekl ya- ve çalışkanlığını yedıre yedıre getır- .1 d b" . k Ilı ı'htı'yar bı'r ınkar edebılır.Ben boyle bır ada 

.. .. . . k 'b' k b' 'f b çı er en ırı sa a , . . d f 
lımızda ben dunyayı ılk görüp anla- me . gı ı ço zor ır vazı e aşına , k eli - . d ·· 1 'hf- ma vararak servetımı e ona e 
mağa başladığım vakit aile doktoru- gelıyorlar. Bunu unutmasınlar. ' erke ~ gerı e gene oy e ı 1 da etmekle iftihar edeceğim ... 
muzun adı Andonaki, eczacımızın is- Sonra ikinci bir nokta daha var; yar bır kadındı. 
mi Petraki idi. Babamın sarrafı Ar- bizim körlüğümüzden istifade eden- Hallerinden fakir oldukları 
tin idi. Bakkalımız Bodosaki, terzi- !ere bizim kızmağa hiç hakkımız yok anlaşılıyordu. İhtiyar söze baş
miz Karnik, kuyumcumuz Garpis, tur. Kabahat onların değildi,_bizim- l d . 

Yeni neşriyat 
Kızıl.. 

berberimiz Yani idi. Yalımızın önün di. Burada hakkile kızılacak birşey a ı. . . . 
den kayıkla geçen tefeci Mişon, gev- vardı; o da emperyalist devletlerin - Sızı rahatsız et tık. Affe- Ankara merkez hıfzıssıhha 
rekçi Yanko, yemiş•;i Vasi! bize her başııruzda bela gibi ve zorla tuttuk- ' dersiniz ... Fakat ben evlenece- müessesesi müdür muavini Dr. 
g~n .m~ı. s~tardı. Yalıda sandalcı~~· !arı kapitUiasyon rejimi idi. Şimdi' ğinizi duyduğum genç muharri O. Nureddin Bey tarafından 
Dımıtrı ıdı, ayvazın adı, İstepan ıdı; bıı bela ortadan kalkmıştır. "Le- rin amcasıyım Anası babası öl "Kızıl'ın irnnünoloji ve mikro-
eve gelen bohçacı kadın Mannik vanten .. güruhunun eli böğründe .. · b': ·· ··k B" b k · ... ,, ·· 1 b' 
dudu idi. Yalının tamir kalfası Hi- kalmıştır. Eğer müsavi şartlar için- du. Onu hız uyuttu · ız a - bıy?lo~ısı. unvan. ı ır es~r neş-
ristaki idi. de çalışırken kendi milletimize men- redılmıştır. Tavsıye edenz. 

Biz, bu bir sürü yabancıların a- sup ohn san'at erbabına sade tercih aziz meslekler, "milliyet,, prensip! i- Zayi; Sıhibi oldugum (30J) sey· 

BugUnkll yeni 

bilmecemiz 

SOLDAN SAaA: 
1: Uzak değil (5). Cet (3). 
2: Meyan (3). 
3: Kaı sürmesi (6). Edatı rabıt(Z 
4: Uzak nidası (2). Az sıcak (4). 
5: Yama (2). Su (2). 
6: Harice çıkmış ( 7. 
7: Suriyenin komşusu (4). 
8: Afrika da bir nehir ( 3). Bir i
sim (3) . 

9: Tencerenin ağ babası ( 5). 

Dilnkil bllmecemlztı 
halledllml' t•kll 

AŞAOIDAN YUKARI: 
1: Mecruh (6). 
2: Sebep (5). 
3: Saat kordonu (6). 
4: İktidar ( 5). 
5: Beyaz (2. 
6: Sızıltı (6). 
7: Haya (2). Eserlor (4). ' 
8: Bölükten küçük (5). En iyi {3) 
9: Yapmak (3). Garaj (!). 

.~ .... Harik, hayat, kaza ve olomobil sigortalarınızı -
~ Galatada Onyon hanında klln ÜNYON SiGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

Jir-• ır mıyız. 
e , Jir- Ben fındıkçılık için gidiyo 

oiln. Haşım de o esnade beni 
:ıait edecek! 

lışverişini çok tabii buluyorduk.Fa- gösterirsek bu kafidir. Yoksa diğer- çinde evvela Abdülhamit devrinde, risefer numaralı bısıkietime alt pi!· 
ralarımızı onlara düşünmeden verir- !ere hüsum~t h~m. fazl~dır_ hem IU- sonra meşrutiyette mühim tekamül- kayı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım · 
dik. Çünkü İstanbulun Türkleri ya zumsuz ve faıdesızdır, Bı!akıs onlar- ter yaptı. Şimdi günler geçtikçe te- d1n hükmü olmadığı ildn olunur. 
Mevleviyet tahsisatı· · · veya Arpalık dan lazımgeldikçe istifade etmeği se- kamili yolunda ilerliyor. Bu üç dev- Adre<; ÜskUdar Selimiye Harem 
parası alan başı sarıklılardan, yahut verim. ri idrak etmiş bir matbuat emektan l<kelesi caddesi terkos ceşmesi üs· 
maaşlı olarak kalemlerdeki memurlar Matbuat hatıralarımı yazarken olduğum için ben bile maziye ibretle, ÜN YON 

ı 
'kb 1 k .. tünde 25 numerolu evde mukim dan ve zabitlerden ibaret idi ve tica- gazetecilik, kitapçılık ve matbaacılık hale memnuniyetle, istı a e ço u- 1 b" k ~ d ,. 

M ·ı k'l ti 1 t b ı le ızım kumnaevasına ır ere tı~rama an sigortı yaptırmayınız. rete, sanayie, esnaflığa hakaretle mesleklerimizdeki tahvvüleril anlat- mitle bakıyorum. aarı ve • e s an u v ,. ' 
bakardı. Bu işleri İstanbullu Beyler mağa çalıştım. Görüyorsunuz ki bu AHMET İHSAN memuru Esat Nedim •=- .... Telefon : Beyoğlu · 2002 FELEK 

kır "Millıyff,,illedebi romanı: 108 
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bürhan Cahil 

- · - - -- - - --~ 
dulardan haberivarmıydı. Es- · dum. -- - - --·~ün sinir buhranları geçirdim. nu ayni silahla zaptetmek im-' marları gibidir •.. İlk hamlede 
ki poletikacı buna ihtimal ver-ı Cevdet Bey yavaş yavaş ken Kadın. ruhunu anlama~ ~çin kanı olmadığı?.ı .. bilemiyor?~· 1 arıya.nlara ümit verir, so~ra bif 
mi yordu. Çünkü o çirkin müna dini toparladı: erkeklerın çok başka kabılıyet Bunu mazur gorursek affedılır denbıre kararır, damar bıle kay' 
kaşalardan genç kadının haberi - Evet hanımefendi. leri olmak lazım. Kadını, em- değil mi? bol ur. Fakat derinden derine ö'/ 
olsaydı dün akşam telefonu a- - Şahsınıza hürmetim oldu lak, bağ, çiftlik gibi telakki e- Cevdet B. genç kadının kim- le engin bir define çıkar ki. .. 
çıp kendisile konuşmazdı. Ve ğu için fikirlerinize de emniye denler bütün mantıklarını adet den bahsettiğini anlamıştı. Şu Fakat buna vasıl olmak için ii· 
daha dün Sedat Aliden genç ka tim var. ve servetle bir hizada yürütü- ifadeye nazaran Galata piyasa- mitsizliğe düşmeden çalışma1' 
dının bir tarafa çıkmadığını ve - Teşekkür ederim hı:nıme yorlar. Bu ne gülünç ve ne feci sında ikisi arasında cereyan e- ve meşgul olmak lazrmdır ... · 

'~a'-Fakat bu da elinizde hanrm' olanlar bu zahmeti ihtiyar et-1 düne kadar misafir bile kabul fendi. şey değil mi? den münakaşadan ma!Umatı Bazı kadınlar görünüşlerile he• 
d gııITTdi. dedi. mekle, kendi arzularını hatta !etmediğini öğrenmişti. Bunu - Yalnız bazı noktaları meş - Hakkınız var hanımefen- yoktu .. Halenin hasbihal eder erkeğe zevk ve ümit, hatta da· 

Ve gülerek ilave etti: dah~ ileri g!<lerek sertç~ _söyli-J hatırlıyarak biraz müsterih ol- klik bırakmısşınız. . di. . • .. gibi bu_ ~esele:y:i ortaya atması ~a erke~ lisanile söyliyeyim, i~ 
daı_ Arzularınızı emir telakki yeyım kendı heveslerını yap- du. - Belki hanımefendı, esas - Sızdı]n saklamaga !uzum <:esare~1nı artırıyordu. . . tıha venrler. Fakat ruhlarınıı 
gerek derhal ifaya hazır olan mak istiyorlar. 1 Aradaki kısa siikilna. yine noktada anlaşmak mümkün o- yok. Tanıdığımız bir zat bana Fırsattan istifade etmek la- hulfil etmek o kadar zahmetJi· 
Keı bekletmekte ne mana var? Genç kadmm bu sözü Cevdet genç kadın nihayet verdi. Bir- lursa teferrüat... doğrudar· doğruya geldi ve be zımdı: dir ki çokları derhal nevmit tJ' 

a~t:evdet Beyin bu cümlesi ara Beyi fena halde müteessir etti, 1 den bire başını ka.ldırdı: - Bence bazı teferüat gibi raber yaaşmak arzusuııdan hah -Haklısınız hanımefendi, de !urlar. Halbuki asıl zevk bu kail' 
tu!ındaki meselenin anahtarı gi kekeledi:. 1 -. Cevdet Bey, bir hafta ev- ı;ö~ünen cihetl7r de e~e~miyet ~C:derek ~una muvafak~t e~ti- di. sizin.le karşı.k~rşıya ge~e~ ~e yolunu keşfetmketir değil mi?· 
f idi. Ve Hale karşı taraftan - Belkı hakkınız var. Fakat vel bır mektubunuzu aldım. lıdır .... Sizi bır samımı ahbap gım takdırde şu kadar bın lira yahut sıze samımı ve kalbı fıkır Cevdet Bey hayretle dinliy·J' 
aıen bu fırsatı her hangi bir ~er ~~idenin müstesnası ol~u-: ?mrünün yarısı_poletikan~ ~ildiğim için bir şey saklamak peşin,şu kadar biı:.ti~a ~~ime~ lerini ~~a~. etmek.isti~en erkek du: 
e~ıahazaya feda etmedi. gu gıbı her arzunun da hodgam haşın sahasında, bır parçası ış ıstemem. Mektubunuzun yazılı ne zaman verecegını soyledı. çok muşkul mevkidedır. ,.Ruhu- _Tabii! dedi. 

• Ciddii bir münakaşaya olmıyanı vardır hanımefendi. I aleminin maddi ve entrikalı sa- ş, hoşuma gitti. Dediğiniz gibi Hayretle dinledim ve bir apart nuzu, hislerinizi anlamak o ka- Genç kadın felsefe yapmak iS 
nı Z'rlanır gibi biraz doğruldu: Genç kadının omuzları hafif hnelerinde geçtiği için hisleri son zama~lıırda ayni fikir etra man pazarlığı yapılıy?r zannet dar güç ki: temediğini anlatmak için hemef. 

- Cevdet beyefendi, dedi. çe oynadı: j demir kesilen Cevdet Beyin vü fında .bir kaç müracaat daha .,.ı tim ... Bu adam kendı kanaati- Halenin gözlerinden hafif bir güldü: 
- sözünüz bana vazıh görüş- - İnsanları anlamak ne ka-

1 
cudünden kesilen bir elektrik du. Kimsenin terbiyesine ve ne göre belki de haklı idi, sami teessür bulutu uçtu. Kirpikleri _ Erkeklere böyle şeyleri i· 

taik 1 izumunu anlattı. Dediniz · d~r g~çtür Cevde~ Bey ... Hele sad~mesi geçti .. Yüz_~n7 çıktı. telakkisine karışm~ğa hakkı~ mi id_i,' Çü?,~Ü hayatta her şeyi titredi: zah edebilmek imkanı yokt\!• 
an:ularımı emır telakki ede-1 hıslerı ve zevklorı hesapla hen. lmtıhanda ne dıyecegını şaşır- yok. Fakat bu terbıye ve telak adet olçusu ıle hesap . edenler - Anlaşılmıyacak kadın ruhu hele 0 erkekler arzularını yap3 

~1
1~ y~pmaga ~azır olanlar var. dese ile ölçen. ins~?la_::· mış ezberci bir talebe gibi başı ki beni rencide edecek . şekild~ için ba_ş~a vasıtalar zaıf .~a~~r ... yoktur. <:evdet Bey. Yeterki ~n cak kuvvetin yalnız çek defteri 

- Zannederırn hanıme~e.n<li. Ce_vdet B~yın yuregı çarp~ı._ ı nı eğdi: . ka_rşı~a çıkarsa ş_üphesız k_ı;ndı Onun ıçın ~ı~adan, guld_um. ~~a~_ıçın ~alışmalı ... Kendım olduğunu zannedenlerden oıur-
r Evet .var. Fakat b:~ıyor ~ale bu s.ozle acaba kendını 1 - Evet hanımefendı. mı müdafaa ederım. B.u mura- ~atta. samımı oluşunu b:ge~- 1 ıçın saylemıyorum, . fa~at bazı !arsa! 

•9 ,unuz kı arzularım; emır te 
1 
de ıtham edıyor mıydı. c;ıaı:ı- 1 - Bu mektubunuzun mevzuu caatların bir kısmı benı o .kadar dım bıle ... Onun yanıldıgı hırı kadın ruhl~rı keş.fedılmış, fakat Cevdet B. önüne bakı ·ordı!· 

· adeta bır ka nokta vardı, her kadmın ruhu lnvmet verılmemış w~den -la- j 
'Bitmedi) 



) 

., 
'/ 
'/ 

iS 
e~ 

.1\JfLIYE'f l',\%\il° ı ı'.\zıRY~ · . r9:ıo ~ . 

kurustu 
'J 

• 
.ı 

Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda. havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çıinkii pek saf ve ha'.stir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamizircti yoktur. Bakkallardan aldı~ın'z fi.ıct1n daha ucuzlur .\l·hllıt 
ratı;Iardaıı tevakki etmek lazımdır. Tcreya~ı yerine l la>an r.cytin yağı istimal eylE nıek karı akıldır. Bilha>sa içmek >Urctile Hasan r.cytin yagını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böhrck Ye lıilha":ı karac ,ıı;cr, safra, >:ırılı..: h.ı;rnlıK· 
arında hol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Kiloluk şi~elerdc 80, bir ve beş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza deposudur. Toptancılara tenzih\t. 

iNKIBAZ, SUiHAZIM Karaciğer ve böbrek lıastalık!arında hamile M AZ Q N M Ey VE T Q Z U almak pek nafidir. Mep•aların ekseri havası nafia,ıııı !'<tııı ı, • 

lıir rahatlık verir. Bahçekapıda ZAMAN ecza deposu 
kadınların gasyanında denız tutmasında Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vünıılt> J<ıtı{ 'I 

Beyoğluıırla Tokatlıyan karşısında VELİCANIDlS ve Taksim karakolu karsısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 kuruştur. Umumi deposu Balıçekapı MAZON BOTTON ccz1 depo- • 

---1~--~--ll!!!!!!lml ........................... _. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Fel'Zipaşa hattının 252·700 ile 1!58 kilometreleri ar&sında r 5· 
inci ve 269 ile 285 · 300 kilometreleri arasındaki 16 inci kısım· 
lar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

;\l\:nakasa 16-6-930 perşembe giinü saat 15 de Ankara Devlet 
demiryo!Ian idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınuvakkac 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kfttipliğine 

Vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 llııı mukabilinde idarenin 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. 

~urum lıbbat ve i~tinıai muavenet uıü~ürlü
~nn~en: 

Çorumda inşa edilecek Do- izahat almak istiyenlerin Ço
ğum ve çocuk bakını evine ait rum ve İstanbul Sıhhat ve İç-
6568 lira 82 kuruş bedeli ke- timai muavenet müdürlüklerine 
Şifli temel aksamı Mayısın müracaat etmeleri ve teklif 
17 nci Cumartesi günü saat 16 zarflarını da vakti mezkur
da ihale edilmek üzre kapalı den evvel makamı Vilayete tev
ıarf usulile münakasaya vaze- di etmeleri ilan olunur. 
dilmiştir. Şartname hakkında 

KARON Aln1an Kitaphanesi 
_ Beyo)(lu Tünel meydanında !'i2.1 

~skll~ar TrauıvaJ ~irketin~en: 
1596 numaralı kanuna tevfikan l haziran 1930 dan itibaren 

Gazi köprUı;ü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mıntaka 
yerleri ile bilet ücretlerinde yapılan ve Nafıa VekAletincc tastik 
edllen ~altJdaki tadi!At ve tenziJ,,tın aynı glindcn itibaren tatbik 
edileceği illn olunur. 

l - Üsküdar • Haydarpaşa hattında yolcular lehine olmak 
üzere Ahmediye mıntakası (Doğancılar ) ve Çiçekçi mınrnkası 
(Duvardlbl) duraklarına naklolunmuş ve mıntakalar şu şekli almı~tır: 

Üsküdar - Kısıklı: Bülbülderesi - Bağlarbaşı - K1>1klı . 
Üski!dar - Haydarpa~a: Doğancılar - Duvardibi - Raytar nıektebi

Haydarpa~a. 
Bağlarbaşı · Haydarpaşa: Askerlik şubesi - Duvardibi . Baytar 

mektebi· Haydarpaşa. · 
S! - 4 üncü mıntaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü rnın

taka ücretiyle birleştirilmi~tlr. 

3 - Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmiyle b~

raber, şöyle olmuştur: 
M~vki Mıntak:a Tramvay Nakliye Gazi köprüsü YekOn 

ücreti vergisi Resmi 
Krş. Para Para Krş. Krş. Para 

l 5 10 1 (j 10 
1 i 8 l!O 1!0 1 l O 

8 ve 4 1 3 l O 30 1 : 5 
1 3 10 l 4 10 

ıı 2 6 ıo 1 7 10 
3 ve 4 9 lO l lO ı O 

.ı. - Nakliye vergisinden muaf olan hüviyet varakalı talebe 
3 ve 4 ıincll mıntakalarda dahi I! inci mıntaka licreti Yerlrler. 

Umumi idare 

lstanbul Tramvay Şirketi 
1 Haziran 1930 tarihinden itibaren nanı ahir• kadar mer'i olacak 

1 inci Mevki 
1 lll 2 kıt'ı . 
~ ill 4 kıt'ı . 
s ill 7 kıt'• • • 

2 inci Mevki 
1 ilt 2 kıt'a . • • 
1 ilA 4 kıt'a . • , 
5 Ut 7 lcıt'a . 

Tarifedir 
Tramvay 

ücreti 

Kuruş 

6,-
8,25 

I0,50 

3,25 
5,50 
7,75 

Askeri ve Hasnst Tarifeler 
Zabitan,ıynt ırabada lcrı ede-ı ı M. 5,-

cekteri her hangi bir sefer için I! M. 2,50 
l{llçUk Zabit, Asker ve Dealz Efradı 

Jlyniuabadı icra edecekleri her ı ı M. 5,-
hangl bir safer için . . . ~ M. 2,!iO 
Poıta ve Şehremaneti memurlan 

Aynı arabada icra edecekleri her 1 
1 . b" f . . 2 M. 2,50 
ıangı ır se er ıçın . . . 

Nakliyıt 

vergisi 

Kuruş 

0,25 
0,50 
0,50 

0,25 
0,25 
0,25 

0,'iS 
0,25 

0.25 

Verilece 
Köprüler mcbl~ğ 

resmi yekOnu 

Kuruş Kuruş 

1,-
1,

ı,-

1,-
1,-

1,-

ı,-

1,-

1,-

7,25 
9,75 

12,-

4,50 
6,75 
9,-

6,25 
8,75 

5,-
i!,50 

8,75 

Şirket tarafından verilen kartı hamil mekt~pWer, kartlarda gös
t~rilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat ederler. 

6 v ~ından aşağı olan ve diz üstünde tutulan çocuklardan 
ücret alınmaz. 

llükiımotin 22 Temmuz 1923 tarihli kararına tevfikan tram
' aylarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli memnudur. 

Müdüriyet 

Tırlhl münakasa günıi saati 
30 i!A 37 bin metre kışlık elbiselik kumat 21·6-930 cumartesi 14 
25 ilA 29 bin metre kaputluk • • • " 14 
25 ill .10 bin çift kundura 22 6-930 pazar 14 
1500 çift çizme • ,, ,, • 14 
12000 takım mamul çamaşır 23-6-930 pazart<1i 14 
Yuk•rda cinsi ve mikdarı yazılı eşyı kapalı zarf munıkasa usullle lstan· 

hulda Jandama lmal4thanesince sann alınacaktır. Münakasa zamanlan hiza
larında yazılıdır. Şartname Jandarma lmallthaneslnden verilir. Tekllfnıme· 
nin tarzı lmltsı şartnamede mündcricıır. 

En1niyet sandığı müdiirlüğünden: kordon on bir adet zinet altım bir gümüş çanta . 
Emin Hadi Bey 

11555 Bir çift pırlantalı küpe bir pırlanta yüzük (bir taşı ka
ğıda sarılı) bir roza yüzük iki altın saat bir altın kol
ye. Tevhide H. 

11612 İki pırlantalı bilezik (ortaları noksan) bir roza başlık 

ikraz 
numırası 

178651 

Mücevherat satış ilanı 
Mehunaun cins ve ncv'ile mıkdarı 

Borçlunun 
ismi 

Bir roza yürek iğne bir roza yüzük bir roza bilezik on adet roza düğme. Sait Bey 
bir elmaslı saat (dört taş noksan) bir altın saat ve 11648 Bir çift roza küpe. Memduh Bey 

bir altın kordon bir altın köstek (25) dirhem Hamdi B. 11762 İki elmaslı altın tabaka 60 dirhem. Layika H. 
Bir roza pantantif Liltfiye H. 11825 Bir roza iğne (bir yaprak noksan). Zeynep H. 
İki roza yüzük. Lutfiye H. • 11839 Bir çift roza küpe altı. Fatma Sadberk H. 
Bir roza el bir prrlanta tektaş kıravat iğnesi 11849 Bir elmaslı saat (tepesi noksan) bir altın saat bir roza 

Kira lak 

Sahil hane 
Bogaziçlnde Beııektc dalyan 
önünde beh~yi muhtevi 5.t 

numaralı yatı yazlık olarak 
kikıdıkıır . Derunundakilere 
ve ya Bebek ın!lezzinl Ha· 
f:z Osman Bey<. müracaat 

- olunabilir.-

181376 
181990 
182920 
M 
185627 

Ahmet Sabri Bey madalyon. Nesibe Haııım 
Bir altın saat bir altın kordon (sürgüsü elmaslı) 48 11881 Bir roza gül yüzük. Eyüp Sabri Bey. Ha:iç iskdel<riod,· mazbtı' 01 

1 

dirhem. Ali Hikmet Bey 11895 İki roza yüzük beş nazarlık altını bir gümüş tabaka . adet kokn:tr giind<ri ile 13 çek 
189261 Bir roza madalyon maakoiye üç roza yüzük Lfitfiye H. ı:: Saime Hanım kayın 30 ç~ki gurııc~ odunu %t>6 ' 

eski okka meşe kômurıl 1:; 6 9JO 
190 Bir çift pırlantalı küpe. Saime H. 11968 Bir çift pırlanta iki taşlı küpe. Zeliha H. 

211 Bir altm bilezik saati. Saime Hanım 1200!> Bir çift roza küpe. Fatma Meliihat H. 
bazar gününe ih1l.: edilmek ıizr< • 1 
müzayedeye çıkarılmı 1 ur. Taliplenn 

1067 Bir altm köstek. Nadire H. 12013 Bir roza yüzük bir altın yüzük. İsmaii Bey yevmıi meıkılrd& S3lt nç buçukta 
1316 Bir pırlantalı ağraf bir altın mineli zarf bir pırlantalı 12025 Bir altın köstek 11 dirhem. Huriye H. d rterdarlık bi:ı•sınd1~ 1 ihal~ ·o:ni< 

saat maakordon fiyango iğne bir pırlantalı yüzük (al- 12037 Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Faika H. yonun :n'iraca-. t cvkm ·!eri. 
tı taşr noksan) bir pırlantalı bilezik bir roza iğne 12064 Bir altın saat maakordon 9,5 dirhem. Nadide H. -;;;====;...... _____ _;~ 

İbrahim Ethem Bey 12143 Bir çift roza küpe. Ahmet Behiç B. 1 Şehreınanct i ilana lı 
1758 Bir altın kordon 15,5 dirhem. Abdülaziz Bey 12164 Bir roza tektaş yüzük bir elmash saat. Ayşe Faika H. 
2221 Bir roza tekta~ yüzük bir gümiiş kemer. Esedullah B. 12183 Bir çift karavana gül küpe iki pırlantalı yüzük. .$chrrımocıio le": l - .!.t-4<JJl 
3157 Bir roza yürek iğne. Fahriye H. Süleyman Bey tarih v· 1 i% auın•ralı kanun• ıcv 
3293 Bir altın saat bir altın kordon bir altın köstek bir altın 12196 Bir inci yüzük bir altrn kol saati (tepesi noksan), fikın iıu~uoder. ıc ilıli·cıı ktiprü1enlc 

madalya 36 dirhem. Fatma Zehra H., Zehra Hanım geçecekkr lc ·ı mu - ·i,e re<mı nim 
4821 
6106 
6230 
7275 
7570 

8009 
8153 
8558 

Bir çift roza küpe iki rozc, kelebek iğne Hatçe Leman H 12200 Bir çilt roza küpe. Cemal Ef. ın•yacak ve " ı unı muknlıı »apur 
Bir roza gerdanlık. Habibe Hasene H. 1 Yukarda isimleri yazılı zevat giimüş ve miicevherat mu- tiren, tramya ", ıo~eı arab•larlle oto 
İki altın saat. Fatma Bedriye H. kabılinde Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları me- büs vo ••mnibüs ~ııı uc ım ves•lt 
Bir çift roza küpe. '" Seher H. baliği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine a- naklıyc yolcu biletlmnden otuz pan 

re•im i•ıifa edilecekti·. Binaenaleyl 
Bir roza marka yüzük. Nuritap H. lelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gene tediyei deyin yolcu lar in.et bedc•inden ve n>klı1ı 

Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Şerife H. eylememiş olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhu- \erRi>ınde" lnı~k:ı r:ni ~lust 1 ı 
Bir çift roza gül küpe. Ayşe Huriye H. nattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icra KemotJ koprusü mJs>,ıii ınıaıyesı kı 
Bir roza arma iğne bir pırlantalı saat (kolu yok) memuru huzurile 26 Haziran 930 perşembe ve 28 inci Cumarte- şılığı olarak on para ve 1 öQ6, ·0 kanı , 

Nüzhet H. si günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 29 uncu Pazar günü saat muc bince alınacak otuz para ki ce:ıı' 
8687 ' Bir pırlantalı yüzük. Feleks ŞadanB. 10 dan 12 ye kadar Sandık satış amirliğindeki camekanda teşhir an bir kuruş reJıye cde· eklerdir. 

8723 Bir pırlantalı dal iğne. Ali Ef. ve30uncu pazartesi günü saat14te şehremaneti sandal Bedeste- 2 - Bu zamaim vesaiti nakllv 
8747 Bir roza pat yüzük. Seher H. ninde bilmüzayede satılacağından talipolanların teşhir günleri idare v•~irketlerince nakliye ücretin 

9183 Bir roza markiz yüzük. Şerife H. Sandık satış amirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve illve bu idare ve şirketler tarafında 
9254 Bir roza ;ğne. Feleks Şadan H. tediyei deyin veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların müstamel biletler mukabllinde istif 

9254 Bir roza iğne. Feleks Şadan B. hitamı müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eyleme- edilecektir Yalnız Kadıköy ve Os 

9417 
9676 
9717 

maşallah. Hanife H. leri lüzumu ilan olunur. küdar cfvannda işleven orUbüslerı! 
Bir altın yüzük bir çift altın incili küpe bir altın incili eyycJce köprüden tramayla geçen 
Bir pırlanta gerdanlık. Fuat B. ferden alının mururlye resmine aJ 
Bir pırlantalı iğne (iki taşı nok~·n bir taşı kağıda sa- . BUYÜK biletler mukabilinde alıuacakıır. 

rılı) Zeliha H. * * • 
9721 Bir çift pırlanta tektaş küpe. Azize H. t Şehremaneıinden; Sebze hail mı7 
9727 Bir elmaslı saat bir roza iğne. Nebihe H. T l v y l ft E p v l N G n e u danında kantar kulubesl kirayı ve 
9844 Bir pırlanta tektaş yüzük. Emine Nesi be H. Jl 1 H 1 H U O ı llmek için açık mOzıyedeye kon 
9919 Bir roza markiz yüzük bir roza tektaş yüzük bir ro- muştur. Taliplerin şartname ılma 

za yürek yüzük bir altın saat maakordon 16,5 dir- 8. {l\ıf:İ TERTİP 5. JNCl KEŞiDE için her Rfın müzıyedeye girmek içi 

• 

f h M A ihale ~ünü olan 22 lıaziran 93 em. m. nna. 
9924 Bir pırlanta madalyon bir al~:ı_çalar saat bir altın sa- 11 HAZİRAN 1930 pazar günü levazım müdürlü~ün t 

at bir elmaslı bilezik saati bir pırlantalı yüzük bir çift l gelmeleri. ''ı 

10046 
10016 
10061 

10074 
10076 
10113 

altın bilezik bir pırlantalı kıravat ig·nesi bir elmaslı Kesideler~ Vi ayet, ~. ehre- • * • , ">' &yazıt dıiresinden; Emin be 
kalem. Fatma Müzeyyen H. D f d l k 1 z· mahallesinde Hasanpaşa caddeslnd 
Bir roza yüzük ortası srrça. Raik B. e İ ef 3 r ı , Ş, ı- 20 No dükkan sekbanbaşı Yaku 
Bir pırlantalı yüzük bir roza yüzük. Şerife H. Ü } B k [ a~a mahalleslndn Hasanpaşa cadde 
Bir çift roza küpe bir çift roza yüzük iki altın halka f~at, Ve SıTIHll ı an a aft sinde 80 No dükkln L.Alell cadde 

Hidayet Hanım k } h }k h sinde 28 No dükk4n ve 30No ha 
Bir roza ay iğne. Hamdi B. J\f ura ı P arı 're a UZU - ankazı edim ve nakil masarifı a 
Bir altın çalar saat. Ali Rifat B. cıya ait olmak üzere kapalı zarf usu 
Bir çift pırlantalı küpe bir pırlantalı yüzük bir roza kol runda yapılır. Jile ml!zay<deye V87.CJilmlştir. Tail 
düğmesi takımı beş parça bir pırlantalı yüzük iki pır- olanların şartnanıc.<lni gormek tize• 

lantalı yüzük bir pırlantalı yüzük bir roza iğne Sıdıka H Büyük ikramiye ren ••lemine muraeıat , .• ihale gl 
10114 Bir roza kuş iğne (bir taşı noksan). Nedime H. 

50 000 
L • d nü olan :!0-6-9~0 pazmesi ~un 

10152 Bir roza tektaş yüzük bir pırlantalı yüzük bir pırlanta- • 1 r a 1 r saat 14 de kadar teklif ve tomına 
incili yüzük. Nedime H. havi zarfları dairr enciımenine tevı 

10158 
10288 
10421 

Bir roza yürek yüzük bir roza tektaş yüzük. Fehmi B. I ler keşidt>de çıkan n tıınara - eylemeleri tim olunur. 
Bir roza tektaş yüzük. Hamide H. Konkordato komi~ı:r~li-ıti_n_ckn 
Altı miskal inci bir pırlantalı gül yüzük bir pırlantalı laf tel(rar dolaba kon JTiaZ Bcyoğlunda isıiklAI caddesınc 
bilezik Zehra H. 289 numerolu mağazada mefruş. 

10524 Bir roza kuş iğne. Nihat Bey ticareıile i~ıigal eden Davit KARAS• 
10573 Bir pırlantalı pandantif bir çift roza küpe bir roza ay efendinin alacaklılarile konkordaı 

iğne bir roza menekşe iğne bir elmaslı ve bir altın saat 'l'ünel Şirketi ıkıl için 6-5-980 tarihinde icra kıl 
bir altın kordon bir altın bilezik bir altın yüzük. Şemsettin B. 1 Hazirıu 1930 tarihinden ilanı ahire kadar mer'i olacak nan iJAn ile alacakfılar 4·6·930 ıa~ 

10588 Bir roza iğne bir roza tektaş yüzük. Leman H. Tarifedir hine mUsadif çarşamba glinti ıoplaı 
10751 Bir çift roza küpe. Atiye H. m·•ı davet edilmi• ldL . Tünel Nakliyat k.oprüler V erileck "6 ' 
10814 Bir altın saat maakordon 17 dirhem bır roza menek- icra ve lflh kınununun 28.l ne 

ğ F . ücreti vergisi resmi mebltğ 
şe ıi ne. evzıye H. maddesine göre toplanma lltnd.ı 

10994 Bir pırlantalı gerdanlık bir pırlantalı yaprak iğne bir yekOnu ancak bir ay sonra yıpılı bilip t 
S 

Kııruş kuruş kuruş kuruş 
pırlant,alı kurdela iğne. ait B. itibarla 6·5-930 tarihinde vaki llA 

11019 Bir çift roza küpe bir roza yürek madalyon (bir taşı 1 inci Mevki · ' • • ' • ' ' 2•50 0•25 I,- 3•75 dan tılbaren bir ay müdd ·ı geçm 
noksan) bir çift roza hurda küpe parçası bir karavana 2 inci Mevki · · · ' · · · • 1•25 0•25 

l,- 2•50 sini temin etmek üzere konkordato 
Resmi elbiseli ukerler yalnız2cfM.d• O 50 O 50 

kırık yüzük bir altın hurda saat bir altın kordon 12 dir- ' ' nun 9 hızlrana musadif pazam Mektepliler 16 yaşına kadar ,. O 50 O 50 hem. Maide Hanım ' ' günU sıat 14 e talil<i zarureti ha· 
11029 Birr roza yüzük ıiki altın bilezik bir altın köstek. Meh- ABONMANLAR: oldu~ clhetle keyfiyet ılıcaklıl 

met Halit Bey 1 inci Mevki, 20 seferlik . • 50,- il,- 20,- 75,- nezdinde malum olmak üzere yer 
11047 Bir zümrüt yüzük. Ahmet İhsan B. • " 10 seferlik • lit5,- 2,50 10,- 37,50 den ve temdidi müddet suretlle il 
11051 Bir roza hurda dal iğne (dört taşı noksan) 2 inci Mevki, 20 seferlik · 25,- :ı,- 20,- 50,- olunur. 

Ahmet Nedim B. • • 10 seferlik . 12,50 2,50 10,- 25,- Gebze Sulh Hukuk Hakimliğinde 
11061 Bir altın köstek 18 dirhem , Huriye H. Hamit - Zabitan, Sivlller gibi ücret verirler. Gebzenin Darıcı nahiyesln• 

11102 Bir çift roza küpe. Haşim B. 5 Yaşından aşağı ço~uklar yanlarında bulunan kimselerin ku· mukim iken ı mayıs 930 tarihin 

11116 Bir prrlantalı iğne Zakrafos Ef. caklarında ve yahut dizlerinde tutulmak şartlle ücret vermezler. vefat eden Girit - l lanyı mubadlll 
11117 Bir akik yüzük yüz on dirhem gümüş. Güzide H. Ağırlığı. 20 okkadan ziyada ve hacimleri havaleli ve yahut r!nden Kısım zevceaJ Saadet il 

B . "f l lı "l k"" b" l l k diğer yolcuları rahatsız edecek gibi olmayan bagaj sahibi yolcu- mın ikinci derece kardaş çocuk! 
11 230 ır çı t pır anta gu upe ır pıır anta ı ~ taş yüzük !ar, bunu ellerinde taşıdıkça ve bagaj yolcu ile beraber bulun- Giritli Hüseyin, ;:\ecip Ali, Şakire 

"f b k" ı:dam Çean dukça. kt:ndllerinln seyahatlerine mahsus ücretten başka bagaj ~·atma namlsnnda beş şahsm '" 
11269 Bir çı t roza çem er upe. ayriye H. b l 1 l•- 1 M··d· . ~oldukları ı"ddı·a edilmekte oldu&u gı · 'f 1 kü" bi k · - için ir ücret verme er ıuım ge mez. , u ırıyet 6 

11273 Bır çıt pır anta pe r roza mene şe ıgne bir roza __;~------------=---=---------::------:: metruHıı tahrir »e tesbiı edil 
tektaş küpe teki. Nadire H. ( ;atalca ffiUStahkem mevki Sa-1 olmakla b~kaca varisleri varsa; ın 

11302 Bir roza maşallah bir pırlantalı yazı çerçevesi.ŞefikaH. y tevefliyedcn matlupları ol•nların ye 
11305 Bir latın saat maaköstek. 8 dirhem. Halit B. tın alma komis\~onunc.lan: terinde olan \esikalarıı1e vem 1 
11318 Bir pırlanta incili gerdanlık. Hikmet H, ) veliireye borcu olanlann da horç 
11342 Bir çift roza küpe bir çift altın bilezik. Emine Halet H. Hadımköyünde bulunan kıtaatın ekmeğini askeri furunda pi~[r. rını ita \e kıydetılrmck üzere tar 
11349 Bir altm saat. Arzudilber H. mek için sanatkıl.r ve kıtaaun bulunduğu mahalle nakil ediclsl üç föndan itibaren kanunu medenlr 
11364 Bir roza marka yüzük. Fatma Saadet H. aylık olarak munakasaya konulmuştur. ihalesi 1 5-6-630 pazar günü 354 ncil maddesi mucibince Uç 

11421 İki çift roza küpe bir roza kuş iğne bir roza dal iğne bir saat 14 tedlr. Taliplerin alel u~oıl Jilad•mköv;inde satın alma ko- zırfında Gebze Sulh hukuk hakı. 
roza bilezik bir roza yüzük (bir taşı noksan) bir altm misyonuna müracaatlart ll~tne lilıumu mürıcutlın llln olun 
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BlN SÔZ 
BiR RESiM 

-

Şükril Kaya Bey kongreyi açmak üzere merasim salonuna geliyor. 

HERKESE LAZIM ...... ını•n•r.ı: 
: - ----: -:- . ·:.::ı- .ı Haziran~an SONRA! i 

Türk harfleri bilistisna bütün nıüessesatta tatbik ediliyoı·, resnıi l ı 
ve hususi bütün nıüesseselerde estenograf i makannnda eski arap t 1 

harflerinin kullanılnıağa ve;·ilen nıüddet bu tarihte bitiyor. j 1ı Im!Amızın dogru olarak yazılmış tarzında rehb~r o!m2 k üzere n(şredil'n 

1Cep için imli IUgati'. ! 
ÇIKMIŞTIR Asker, .~1en1ur, nıuallinı, t~lehe ve her:_ ' 

Turk vatandaşı na lazınıdıı-. : ' · 
Dilimizde kullanılan bütün kelimeleri ihtivaeden bu 

eser yalnız kelimelerin imla tarzını gösterir. . 
En kUçUk cepte blle ıa,ınabltlr. U Tab'ının ve cildinin ncfisllğine i ! 
ve zarif bir surette ciltıenml•tir. U rağmen l .a 1 h Jr yer lçl.ı 50kııruştıırl , 

!J!flt11i!ifi5J! ... K A N A A 'f KÜTÜPH.\NESİ <1111:··::::::::::~~::~::::::a~ 

ŞEYRi 
SEFAiN 
Mtrtez Actnraı; Gı1u köpnl 

buında, Beyoğlu 2362 Şubo 

ıentuu Mıhmudlye Hını ı\ıındı 

lstınbul 740 

lzm ir - Mersin 
sür'at postasına 
1 
i(Mahmut Şevket Paşa) vapuru 3 

Haziran salı ı 2 de Galata rıh
umından hareketle Çarşamba 
sabahı lzmire gidecek ak~amı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alalye, Mersine gidecek ve 
Taşucu, Anamor, Alalye, 
Antalya, Kuşadası, lzmlrı 
uğrayarak gelecektir. 

1 -. 

!
Trabzon birinci 

postası 
(REŞITPAŞA) Y1puru 2 Haziran 
i Pazartesi 1 t de Galata rıhtı-
! mından hareketle lnebolu,Sam-
1 •un, Giresun). Trıbz,.,n, Rlıeye 
gidecek ve ;jUrmene, Trabz( n 
Tirebolu , Glre~un , Ordu, 
Ünye, Samsun, lnfbolu, Zon
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket gilnü yük kabul 

olunmaz. 

!-----------
Ayvalık sür'at 

postası 
(Mersin) vapuru 3 1 lazlran 

Salı J 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçiikkuyu, F..dremlt Burha-

I niye, Ayvalığı gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte A.ltunoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gellbolu için yalnız yulcu 

1 alınır yük alınmaz. 
ı~~-"'~~~~~~~~ 

Şartnamesinde y8zılı mık-
dar ve ev,af mucibince 32 
kalem fotograf malzemesi ile 

40 kalem kırtasiye ve üç 
milyon karton bileti t•? ve 
imalı ayrı ayrı kaimelerle 

mUnakasaye konmu~tur. 
Kat'ı ıhalelcri 14 1 laziran 

930 tarihinda icra kı~ınaca

ğından taliiJlcrın o gun saat 

16 da Levazım mudLirluglıne 

gelmeleri. 

TA \.JLZAJJI·: \ 'APURLARI 1 
fzmlr • Ayvalık posta•ı l ı 

~";~a~~~" 
l ler Pazartc 1 saat 17 de 

Sirktcldcn hareketle Gelib

olu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Altınoluk, ~:dremlt, Burhaniye 

Ayvalık, Dikili ve lzmir ıskc
lerlne a7.imet ve avdette Di
k.ili ve Çan.1kkaleyc uğraya

rak lstanbula muvaselct eder. 

Yoku hileci vapurda da 
verilir. 

DiKKAT: Edrernlt yolcuları 
trene yetiştirilir. 

.l,.dres: Yemi~te Tavilzade. 
biraderler telefon lstanbul 22 1 O 

!imi ............... .. 
SADIKZADE BIRADE.RLER 

VAPURLAR! 

KARA. DENiZ il-IUXfA.. 

ZAM VE LÜKS POSTA~! 

in önü 
vapuru PAZAR 

1 Hazlun 

ıttnU aksamı Sirkeci rıhtı· 
anadan hareketi• (Zonıı;uldak, 
lnebolu, Samaua, Ünye, Ordu, 
Giresun, Trabzon va Rize 

lakelelerlae azimet ve avdet 
edecektir, 

i 

Tafılllt için Slrkecldı Mu 
adet hanı altında acentalıtıota 

ı mllracaat. Telefon:lstaabul 21! ' · 

htanbnl ikinci Ticaret mah-
keme,inden: 

Mahkemece ii!Aslarına k<ırar ve
len Açukyan ve Papazyan efendilere 
alt olup 31 mayıs 931) cumutcsl 
günU nçık arııırm:ı ıuretile •atışa 

konulan manllntura e.ntaasının arttır 

ma bedeli haddi IAyıkında görülmemiş 

olduğundan 7 haziran 930 cumartesi 
ve ını müteakip günlerde saat ondan 
itibaren Sultan Hamamında Dikran
yan Hanında 3 numerolu odadı 
tekrar açık arttırma suretlfe satılaca

ğından ralip olanların ycvm ve ma
halli mezkOrda hazır bulunmalan 
i\An olunor. 

-~~~~--~~ 

IST. 5 inci icr4Stndanı 
Mahcuz Fıyat markalı bir oto

mobil 6-4 030 çar~amba günü saat 
12,.10da Tabim mcydrnında bilmil
zaycde satıl•c:ıl.ur 

llt 

Yelkenci vapurları 
Ka ı-aden iz po,,ta:;ı 

J\nadolu 
vapuru ·2 

Hniran 
siinJ akşa'Tlı 6dıı Sirke~i rıhtı :nı:-ıJ:ı:ı 
h1rekctle do~m (Zoo~ılJü, l.1:
bolu, (;eri..\ Sa:ııs~ı. ()rJ·.ı, <~1-

re; 11, Vakfıkchir, Trabzon, Sür-
mcn!t Of ve /li1.: ; ye gidecekcit· 

Tafsi':lt için Sir:Ceci I! Yel'""i 
hanınd'\ k:li:ı ncentesin.! mür.ı· 

caat. Tel. l<tn'.ı . ıl 1.515 

Limanımıza mavasalatı beklenen 
Vapurlar 

(KALDr:A) vapuru l haziran 
(ltalya ve Yunanistan) dan 

(TE\"ERE) v.ıpuru 1 ha'Liran 

pazar (ftalya ve Ynnanistan}dan. 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

(KA LO~;A.) vapuru 2 haziran 

pazartc>i (Samsun, Trabzon. Ba
ttım ve ~ovorosi ·k) e 

(\' ESTA) ,·apuru 4 haziran 

çar~amba (Sel:lnik, :\lidilll, lzmir, 
Pire, Potras, Korfn, Ayasarancia, 
Bercndlzi, Fiıımc, \'encdik ve 

Trie,te) ye. 

('n:VER&) vapuru !5 haziran 

Per~enı be ~'1> ıh tam ı O da 
(Loyd Ehprc:;) olarak ( Pire, 

Brcndizi, VenPdik ve Trie>te)ye. 

~CU::>L'LICII Llne] kumpan
_yasının lüks vapurlarına aktarma 

edilerek Şlmall ve Cenubi Ame· 

ika limanlarına gitmek lçln ten 

zilıllı doğru bilet verilir. 

1 ler nevi tafsilat lçln Galatac!a 

mumhane ( Lloyd Trlestlno =) 
ser acanıesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 vaya Gal!ta sarayında 
sabık SelAnlk bonmarşası blna

sındakı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 
Kırıade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edllmesL Telefon 
lstanbul: ~3!5. 

Bakırköy milli sinemnda bu 

gece Na~lt ve Şevki Beyler çifte 

köy diigıinü ooret 4 perde. 

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 
Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğrama

ları, Mobilya, Kalorifer RadyotorU ve Hire 
boyamak isterseniz 

Dllnyanın en ınilkemmel 

''STILKOT 
" lastikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayıınır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 

soğujta, gUneşc, lstime, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yağlara ve 
harici her teslrata mllte
hammildir. 

Türkiye Acentalığı ve umumi depoıu 
Galata KUrekçiler AHEN ve MUNIH 

HAN, No. 3.5 

Telefon: (Beyoğlu 1768) 

Şirketi Hayriyeden: 
ı - ~:ski ücret tarifc,lnc göre tertip edilmiş olan her nevi 

abonman karneleri ( eski arap harflerile olmamak iizre) ait ol
dukları iskeleler beyninde muteberdir. Yalnız 1 haziran 1930 tari
k.inden ltibaran bu biletlerin her yaprağından Otuzar para köprü 
müruriyesi nlınacnktır ve buna mukabil yolcularımıza otuzar para 
kıymetinde bir bilet verilecektir. 

2 - Eski arap harflerile yazılı karne hamillertnln 1 haziran 

ı 930 tarihinden itibaren kontrof müdüriyetine mLiracartla tebdil 

ettimıcleri ilan olunur. 

PAZAR 
1 HAZiRAN 930 

SATILIK EV No 47, havuzlu han1aın cı:ıll
c!esi şeyh Ferhat mahallesi, Kunıkapı, bodnı111 

r 

katında odunluk, köınürlük, ıinci katta 10 d•1 4n 
ı sofa, t hala, 2 inci katta t oda, t sofa, t halıi. 
3 üncü katta t oda, t sofa tahmin edilen kıf 
nıeti bedeli dcfaten ::ılınmak şartile (2000) Jir9 

satış n1uan1elesi aleni n1üzayede usuliJe 21 hıt' 
ziran 930 cun1artesi günü saat l4-30 da defte'' 
darlıkta yapılacaktır. <R-201) 

il i • i • f i ' • ' 

TOPTAN SATIŞ 

il-\ t- - 9999999 hesap nıakineleri 
Hrmaye sahibi zevata ~atılacaktır. Ma· 
klna Almanya'da 39 Relchmark'a satıl

-Z-> • maktadır. Ve bir kilo sıtletlndedlr. 
Numunelik maklna 7 Amerikan Dolarının pe~lnen 

tediyesi mukabilinde hemen gönderilir. 
Zlrdekl adrese tahriren müracaat olunması: 
P. Brunlng, Maııchlaenfabrlk Berlln, Ackerstr. 132 

• ............. LiSE VE ORTA MEKTEP 
Müderris KömUrcUyan B. asa
rından 

···········~ı lstanbul dördüncü icra d~' 

Amelt ilmi hesap lise 1 45 
ilmi hesap ,, 2,3 50 
Nazart ilmi hesap ,, 11 50 
lıml cebir ,, 10, il 50 
Logaritma 80 
lımı cebir Orta mektep 40 

lsıanbul 1 inci Ticaret mah
kemesinden: 

Mema\iki Şarkiye Fransız Banka
sına merhun olup Erzurum Hanında 
bulunan 7 balya tiftik va 3 balya 
bam ipek ve bir snndık afyon bilmil
zayede satılacağından talip olanların 
3 haziran 930 salı gUnQ saat IC,30da 
Erzıırum Hanında hazır bulunmılan 
lüzumu ildn olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mtlcıep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar. 

•Hanımefendileri• 
Yaz mevsiminde kUrklerlnlzl 

hUsnU halde muhnfıza için sureti 

husu•iyede tertip ve techlz edil

miş bir deposu bulunan 

Eprem kürk mağazasına 
blll tereddüt teslim _ 1 

ediniz~ 
lstanbul 2 inci ticaret mah· 

kemeslnden: 
Mukaddema mahkemece iflt.ına 

karar verilen Fcrnan Komendlnger 
efendiye ait a!Atı musikiye ve nota
ların 7-6·30 cumarrc•I ,.e unu ml\• 
teaktp günlerde saar ondan itibaren 
Beyo;tlunda fstikl:\I caddesinde 3-J.3 
"lı,. it m ~.;za>ınJa açık arttı ·mı 
suretile satılacai';:n<l.ın talip olanların 
yevm Ye mahalli mozkOrde h•zır bu
lunma!Jrı ildn olunur. 

ıinden; ,,1 
V'' lbrahim efendinin İstanbul '1ııı~· 

Bankasından borç aldığı parayı ··prO 
kabil rehin eylediği Bostancıda kO ,b· 
dibi mevkilnde vaki 10 rakalll' .ın· ~ 
vahlı bostan borcun verilmeııı'-,yı 
den dolayı otuz gün açık artıır~etl' 
vazolunarak yirmi beş lira b• aıdl 
talibi uhdesind~ olup bu defa_ JJeıl' 
beş zamla ve on beş giln roil ı~o· 
ihalei l<ar'lye. müza.yedcsine vaı~ 1ı· 
muştur. HUDl TIU: Şarkan det '~1o 
malen Halim efendi boscauı. gar il• 
yol, cenuben şimendifer battıbeo' 
mahdut kısmen çiı ve k"men ıh' 
dek ve kısmen dikenli tel ıie ~0Je 
!uz üç dönüm 1370 zira terb bin 
taş divar örülü sakız dolaplı ııı· 

uh• 
yedi yUz lira kıymeti ro ıa: '' 
menell olup iftirasına talip olan "n' 
daha ziyade mal~mat alm~k. 1'~6ıd' 
!erin kıvmeıi muhammenesının - g~9" • . . \'e ~ 
onu nlsberlnde pey akçesını 1 Jı!t" 
3720 dosya numarasile fstanl>~rıc••' 
dttncU icra memurluğuna m ,,,ı 

t M· etmeler! ve 19·6-30 tarih n ·ı<ı'I 
14 ten 16 ya kadar lhılci kat · 
nin yapı'aclğı ilan olunur.___./ 

gııo· 
lstanbul ikinci icra memorlu 

dan: ,dl' c•" Btzoğlu Valide Çeşro• bil 
h enin sinde 147 numcrolu an ı11nf11 

, . f.f•" 
odasında mukim Fehmt · li,-eıl, 
elvevm ikametj!;Ahının mechU · ,JI" 

- ki'ıf 
Tahliyesi mukarrer mez JJ bil 

dakl vaziveıtnizl tesbir zımnın poıf 
~ oac•• • 

· hafta zarfında d•İreyo m ' b ,1ıo1 

.. ıL f · 
Jbımdır. Akıi takdirde 1(1. 

1 1
o•· 

muamele ifa edilceej!:i H~n ° ~/ 
- -~-- eıJdi~ 

Mes'ul müdürü Burhaıı 


