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Sim on raporu · K d [ 
Aylardanberl neşri bekle- a zn ar • 

yenı Mecliste 
en Simon raporu nihayet par 
parça meydana çıkarilarak 
lnız İngiliz değil, bütün ci

efkarı umumiyesi önünde 
tkik ve münakaşa edilmeğe 
Şlandı. Ciltler teşkil eden ve 
"tün beşeriyetin en büyük küt
lerinden birinin iştimai, iktı
di, siyasi vaziyetlerini en ince 
erruatına kadar tetkik ve tes 

t eyliyen bu rapor, hiç şüphe-

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

Yeni intihabat önümüzdeki 
sene yapılacaktır .. 

Meclis Reisi Kazım Pş. Hz. dün şehrimize 
geldiler ve ınühim beyanatta bulundular .. insaniyet tarihinde mühim 

mevki alacaktır. Bunun için 
şri ve münakaşası yalnız İn-
ltereyi değil, diğer milletleri "Bu sene mecliste colt işler- glJrdllk. Millet yakında hayırlı 
çok yakından alakadar eden neticelerini görecektir. 
hadisedir. Hindistanm mu-
deratı ve bununla beraber Matbuatın gardımını memnuniyetle kaydederiz •• ,, 

'tanya imparatorluğunun va- Biiyük Millet Meclisi Reisi 
Yet ve istikbali her halde bu Kazım paşa Hz. dün sabah saat 

rdan sonra yeni bir istika- yediyi elli dört geçe Ankaradan 
t alacağına şüphe yoktur. ailelerile birlikte şehrimize gel
Hindistan bugünkü vazi- mişlerdir. Muhtelit Ankara tre
"nden umumiyet itibarile nine ilave edilmiş hususi bir va-

emnun değildir. Onun için gonla gelen Meclis reisimiz Ha
indistanda yeni bir hayat şek ydarpaşa istasyonunda çok sa
e müteveccih büyük bir kay- mimi surette karşılandı ve polis 
şma vardır. Hintliler ne isti- zabıtai belediye müfrezeleri ta

Orlar? Hintliler neye kadirdir- rafından kendilerine resmi se
? Mefkurelerinde, emellerin- lam ifa olundu. 
, düşünüşlerinde, bilgilerinde Vaktin erken olmasına ve 

'8~llarında, . ~abiliyetlerinde merasim yapılmamasına rağ
ıhat ve y~ ıştırak va~ ~ıd~? men miişarünileyhi istikbal için 

.unlar belkı de çok muhım ıs- bir çok zevat Haydarpaşa garı
fham noktalarıdır. ~a~at o~- na gelmişlerdi. Bunlar arasında 
dan evvel da?a mu~m . hı: Riyasetlcümhur katibi umumisi 

esel': va:~ır. kı, ~ ~a yınnıncı Tevfik, Seryaver Rusuhi ve sa
. ır Hıntlısının mıl~ıye.t ve ben bık Maarif vekili Vasıf Beylert duygu.s?dur. ~ı~~ıstan ar- le. Fırka müfettişi Hakkı Şina

nedenılırse denılısın, yalnız si pasa ve bir çok meb'uslar bu-
og- fi b" ·f d d ·ı·d· 319 · Reis Rilzım P,•, Hz. nin istikbalinde ... e i ra ı ~~ ı a e . eg_ı, ır;, . lunmuşlardır. v 
. ~yon nufus~n, şımdılık Hı~t Kazım paşa Hz. trenden inin _ Meclisi büyük merasimle 
?.ım .. demesı, .yarın_ın en bu- ce kendilerı"ne Gazi Hz. namına 

meb'us 
Şiddetf. 

lVJ. Venizelos'un 
hareketi 

nasıl karsılandı'? 
• 

Dostluk misakı da ya
kında imzalanacak 
ATİNA, 18-Yunan başve

kili M. Venizelos Türk - Yunan 
itilafı hakkında atideki beyanat 
ta bulunmuştur: 

Lozan muahedesinin tatbiki 
münasebetile çıkan ihtilafların 
halli için uzun müddettenberi 
devam eden müzakerelerin mes' 
ut bir neticeye iktiranından do
layı pek samimi bir memnuniyet 
duymaktayım. Bu hissiyatımı 
türk milletine bildirmekle bah
tiyarım. 

İki memleket tarafından ayni 
derecede hulusu kalple kabul e
dilen itilaf, arazi meselesini hal 
Jetmiş ve asırlardanberi devam 
eden ihtilaflara nihayet vermiş
tir. 

İtilaf muahedesi iki hükfrmet 
arasında yeni bir devir açmıştır. 
Bu devir pek yakında bir dost
luk muahedesinin imzasile kuv
vet bulacaktır . 

İki hükfunetin başında bulu-

Uk k ı k kapadık, anahtarları teslim için 
..._.~·"yaratıcı ve ın 1 apçı uvvet beyani hoş amedi eden Tevfik sizi aradık!" demişlerdir. 

den sayılamaz mı? Beye teşekkür ederek: Nuri Bey: "Meclisin anahtar 

kararlar verdik; büyük işler gör 
dük. Bilhassa memleket iktısa· 
diyatı için bir çok esaslı tedbir
ler aldık . 

. Amma, Sımon raporunda taf- - Reisicümhur Hz ne arzı !arını burada tesellüm ederim." 
~ C:dil_diği veçhi!~ H~ndistanda tazimat ederim. Kendiİeri na ,ı. cevabını vermiştir. 
~ı d~n, 222 çeşıt dıl vanru.~. dırlar?" di e istif sarı hatırda bu . . . . . . 

'iti"'ai sınıf farkları çok ve bu- 1 d 1 y Meclis Reısımız, kendılenne 
Ükmüş •..• Hint kadınları çok un T~ B . Gazi H çok tahsis olunan "Çan kaya" motö
eri kalımı. . . 3~9 milycın n iyidirler. Ya~J;ayı teşrif ~iş- rüne rakiben Do~çe sar.a-
sun yalnız 23 mılyonu okuma 1 d" ,, di d' yına hareket etmışlerdır. 

azma bilirmiş ... Diğerleri ana er Bır · ~~ ce.vapMverliı. R . . Motörde paşa Hz. nin refa-
a d _ h'l . 1 s· unun uzenne ec s cısı- k 1 d T f'k V f A f n ogma ca ı mış er. . . ı- . at arın a ev ı , ası , sa , 
on raporunda bu malumatı mız: G im d. d h 1 Yunus Nadi ve Cevat Abbas 
,.. İ ·ı· 1 h" .. h . - eç ge esey ım er a B 1 b l 1 d -an ngı ız er, ıç şup esız y 1 "d k . B .. . ey er u unuyor ar ı. 
'cdanen az çok muztarip ol- a ovaya gı ece tım. ugun ıs K• p H . be 
U l d A 1 d b . H" tirahat edeceğim. Yarın Yalo- azım ş. z. nın yanalı 
ş ar ır. sır ar an erı ın- "d . ,, d . 1 d" Kiznn p H ·· d b' 

• "stanı idare eden İngilizlerin vaya gı enm ... de~klş e: Kı~: h rrl . .il· "tlz.dmki~tbeor e ır 
· t d · t hocalr Bu sırada gor u en uta- mu a nmıze a e yanat-

n ıkyed ved me enıyereler ver: hya meb'usu Nuri Beye de mü- ta bulunmuşlardır: 
e a ar a az seme . B M ı· b" 

·1.... Eğer bu malfunatla tebessımane: - u sene ec ıste ır çok 
intlilerin kendi kendilerini i

e kabiliyetlerinin mevcut ol
dığı kastedilmişse iki yüzlü 

'r silah kullanılmış demektir. 
Gandhi hapisaneye atıldıktan 
nra bir Hintli kadının da ma

Türk - ltalyan 

Ticaret muahedesi 

Londra 
konferansı 

Bütün miUet yakında bunla
rın hayırli neticelerini görecek
tir. 

Gazetelerimizin yardımlarını 
şükran ve memnuni;ı etle yad~
deriz. 

T aaarruf faMiyeti 

Milli tasarruf cemiyeti çok e
hemmiyetli ve esaslı tedbirler 
ittihaz etmektedir. 

Cemiyetin tavassutile bu se
ne Ankara'da yapılan Sanayi 
sergisi pek faideli neticeler ver
di. 

(Mabadi altıncı aahifede) 

Niçin çekildi? 

M. Venl:ıeloı'a flddetle 
muh•lefel edenlerden 

G. Hondlllı 

,.,.___ hareketlere riyaset ettiğini müzakeratı esas 
itibarile bitmiştir 

'·l asıf B. Türkiyeyi 
konferansta 

temsil edecetir 

Süreyya Ali Bey ile 
vekillet arasında 
bir ihtilaf var mı? 

nanlar, iki tarafın menfaatleri
nin müşterek olduğuna tamami
le kani ve hakiki bir sulh arzu
su ile mütehassistlrler. 

Bu reislerin sevk ve idaresi 
ile Tiirkiye ve Yunanistan efki İttik. Bunu hiç şüphesiz bütün 

İntli kadınlar da ya görmüş-
ıc:ı•u._, ya duymuşlardır. Ecnebiler t f · l'h ·· 
a • millet efradı arasındaki ruhi tal yan se aretı .~as a at~~-

~e kalbi münasebetlerin bütün zan M', Komen~at?r Kok . d';'n 
k · zmalarını iyice idrak e- Ankara dan şehnmıze gelmıştır. 
m::ı~r. Bütün zamanlarda ~·. K?menda~ö~ K<?k bir mu
htan ruha esen mukaddı:r bir harnnmT .. ızk~ de1?1

1 
ştİıtr 

1
ki: 

L. k 1 k lb - ur ıye ı e a ya arasın-.,.va, a pten a e yanan mu- . d 1 d. t d" 
ddes bir ateş vardır ki, ecre- da, Lahı a a et ıvanına ev ı 

.. >anını ve hararetini mantığın v.e havale olunan a~alar ~esele 
\oe fennin donelerile takdir et- sınden başka halledılmemış me-

ek imkanı yoktur. Yalnız bun- sele kalmamıştır. 
; . n başlıca kudret kaynağı dö İ~. m~mleketi~ münasebatı 

• 'len kanlar ve göz yaşlandır. ı;ok ıyı bır haldedır. 

• • .. . , 
u ... 

.. ,, 
,.. 

liindistanda ise bunlar d:ı mü- Yeni ticaret muahedesi mü-
temadiyen akmaktadır. zakeratı esas itibarile bitmiş ve 

ZEKi MESUT itilaf husule gelmiştir. 

Tevfik KAmil B. 
Muhtelit mübadele komisyo 

UndaTürk baş murahhası Tev
fik Kamil Bey hareketini tehir 
ttrni tir. Mumaileyhin daha bir 
kaç giin Ankarada kalacağı tah
lııin edilmektedir. 

Mektepliler 
müsab11kası 

5 inci hafta bitti 
58 inci hafta bltmlftlr . 

Gazettnıizde çıkan haberler 
lien c n mOhimlnl seçip cu
ll"artcsl ak•amına kadar mU
labnka ı~e~urluğunn ıcönde
lfnfz. Neticeler pazar günü 
ne~ rcdl!ec•l. tir. 

Yalnız muahedenin tarzı ta
hriri gibi formaliteye, teferrua
ta ait noktalar kalmıştır ki bu 
da yakında neticelenecektir. 

(Türk - Yunan) itilafı çok 
memnuniyetle karşılanacak ha
yırlı bir hadisedir." 

Mezunen Roma'da bulun
makta olan İtalyan sefiri M. Ba
rone Orsini memleketimize gel
mek iizeredir. 

M. Volf Veyn 
gitti 

mezun 

Muhtelit mübadele komisyo 
nunun umumi katibi Volf Veyn 
dün mezunen Jenev'e gitmiştir. 
Mumaileyhi ikinci murahhası
mız Nebil Beyle muşavirlerden 
Mitat Bey ve sair rufekasi teş
vi etrrı;clerAir. 

10 temmuzda Lond
raya gidiyor 

.. . . rı umumiyesi günden güne yeni 
Tıp fakultesı reısl Dr. Sürey- münasebatın lcabatına tevfikan 

1 Y~ ~li B. riyasetten istifa et- hareket etmektedir. 
i mıştır. ~a~ ze. Gelecek sonbaharda Ankara-
! vat bu ı_st_ıfa_nı~ yı ziyaret ederek türk cumhuri-
' sebepler~ı ıza, yetinin mukadderatını idare e-
veya tahlıl eder- den ve Türkiyenin inkişafı, ve 
ki eni bfunak~l veka- dahili ıslahatı için büyük bir ga 
ete u te arı: 
sında çıkan bir (Mabadı ikinci sahifede) 
ihtilaftan ileri 
geldiğini söy 

1 lemektedirler. Terkos - Rıhtım 
1 Tahkikatımı· !Şirketlerine ait müza-
, za göre ihtilaf 
vekaletle değil -S. Ali Bey kerat bu sen~ 
Darülfünun eminliği ile fakülte neticelendirilecek 
arasındadır. Bu hususta istifa . . . .. 

· ısahibi de bir muharririmize şöy Şehrı~ıze gelen ~afıa mus-
le demiştir: teşan Anf Bey Vekal~te m~r~ 

1 
"-İstifamı bazı zevat ve ga- but ~ekte~lenn . v~zıyetlennı 

, zetelerin Vekalete muhalif bir tetkık etmış ve ımtihanlarmda 
\hareket şeklinde poze etmeleri bulunmustur. 
! yanlıştır. Müsteşar Beyin izahatına gb 

Vekaletle aramızda zuhur e- re, hem tasarruf ve hem de ve-
den bir ihtilaf yoktur.,, saitten istifade için Ankara Na-

· ı fia fen mektebinin İstanbulda 
~ili İzmir Meb'usu Vasıf B. iş- j Gümüş suyundaki mektebe il-

i tırak edecektir. hak edilmesi takarrür etmiştir 
/ Vasıf B. milletler arasındaki . . 
, münasebatı takviye etmek iti- 1;'erk?,s ve Rıhtım şırketlen-
1 barile çok faideli olan bu siyasi ne aıt ~uzakerat _bu sene. zarfın 

V ası/ Beg 1 konferansta bulunmak ·· da netıcelenecektır. Tetkık ve 
'femmuzun on altınc• günll i Temmuzun onuncu günü :ez~;i~ h3:1ledilmeğe mu~taç bir çok me 

Londra'da toplanacak beynelmi mizden hareket edeceğini bir saılln çıkması muzakeratm uza
lel parlamentolar ittihadı kon- 1 muharririmize beyan etmiştir. masına sebep olmustur. 
feransma Türkiye de davet e- Teşrinievvelde Madritte top- Müsteşar Bey bugün Yalova
dilmiştir. !anacak Beynelmilel iktisat kon ya giderek su işlerile meşgul o-

Konferansa tarafımızdan mu- feransına da '.türkiye davet edil lacak ve yarın akşam Ankaraya 
rahhas olaralr '<ahı!< M~arif ve- 1 mişti,. avdet edecek~r. 

2 inci sahifede • 
ı - Tarfhf 1ef ik&.-mız: AH P,. 
2- Harlcf ve Son hlbcrttr 

3 O nen sahife 1 e 

~ modası baflıyor 
3- Ihsan Ziya Beyin kaili 

1 davası 

- 4 uncu sahlled~ : 
J- lnekçllet selAmetl hudut 

haricine çıkmakta bula .. 
yorlart 

" 1- Siyasi icmal, 2- felek 
~ 8 • Roman, 4- HlkAye 

!! inci sahifede : 
'- 1- Sın~ema Alemi --2- Denizde de uzun etek 

olacaklar mz ~ ••• 
Gazi Hz. 

Ya/ovada bulu -
11uyorl11r 

İki gün evvel refakatlerinde mu
tat zevat bulunduğu halde Yalo
va'yı tqrif buyuran Gazi Hz. , dün 
geç vakte kadar avdet etmemit
lerdir. 

Gazi H. nin bugün latanbula 
avdet buyurmalan muhtemel gö
rülmekt......ıir. 

Nasıl olacak 
Ölüleri kaldırmak 

için 
yeni tedbirler 

Şehremaneti bir şirket 
teşkilini düşünüyor 
Şehir haricinde bulunan me~ 

zarlıklardan maadasına ölü gö
Had İS e gazetesi mülmemesi hakkındaki kararın 

yeni belediye kanunu mucibin

Edebi olduğu halde 
sivasetle uğraş

tığından kapatıldı 

ce tatbikatına başlanmak üzere 
tetkikat yapılmakta olduğunu 
yazmıştık. 

Aldığımız mütemmim malu
mata göre bu tetkikat, şimdilik 
hususi mahiyette Emanetin 
mektupçusu Osman Bey tarafın 
dan yapılmaktadır. 

Seddin sebebi ahiren Osman Bey, mevcut mezar-
açtığı ankettir lıkların mevkilerini şehir hari

tası üzerinde tesbit etmekte-
Bir müddettenberi haftada bir dir. Haber aldığımıza göre bu 

intişar etmekte olan Hadise ga- meyanda yeni kanun mucibince 
zetesi imtiyazı edebi olduğu hal cenaze yıkanması, defni ve nak
de siyasi yazılar yazdığı için za li de bir usule ve talimata tibi 
bitaca kapatılmıştır. ol~caktır. 

S h .b. · t" Muh"dd' K Ölülerimizi yeni talimat ya-a ı ı ım ıyaz ı ın a ld k . , .. .. . pı ı tan sonra, artık şehır ha 
sım ve m.es ul mudur Emı~ B. ricine kadar omuzda taşıma· 
ler aleyhıne de ayrıca takibat imkansız olacağı için hususi a 
yapılmaktadır. Gazetenin ka- rabalar temin edilerek cenaze
panmasına sebep olan yazı bir !er bunlarla nakledilecektir. 

ankettir. Bu ankette "Halk fır- Bundan maada yapılacak ta 
l.ası, siyasi olmıyan cemiyet ve limatta mezarlıkların i dame 
teşekküllerin heyeti idare inti- mamuriyetleri de düıiiniilec 
habatında namzet göstermesi ve bunun için gömülecek ölüler 
doğru mudur?,, tarzında bir su- den miinasip bir ücret alınacak 

al so:ınası ve b.u 'vadide almış ur.Şehremaneti bu işleri kend 
old~u muhtelıf cevapları neş- başına yapamıyacağı için ölüle
retmiş bulunmasıdır. rin yıklınilıa, nakil ve defni hu

Amerika sefiri 
ıusatmı, bir şirkete devredecelr 
ve §İrket, ölillerin mezara gö-1 
mülünclye kadar icap eden ~ 

Amerika sefiri Mr. Gro 15 tün masarifini deruhte ederek 
güne kadar şehrimize gelecek- mukabilinde muayyen bir para 
tir. (Mabadı ikinci aahifede) 

M~car gençleri geldi 
"Macar gençliği futbol liki,,nin temsilt 
takımı ilk maçını bugün Fenerle yapacak 
Şehrimizde üç maç yapacak-ı yoktur. Oyuncular 18-24 yq ao 

larını haber verdiğimiz "Ma- rasındadırlar. Heyeti tertibiye
car gençliği futbol liki" muhte- den aldığımız malllmata g&-1 
litini teşkil eden Macar gençle-) 18 yaşında fevkalade iyi oyna
ri dün sabah şehrimize gelmiş- . yan bir de merkez muavinleri 
leı:dir. Misafirler Feııerbahçe 'vardır. Bu gencin profesyonele 
klübünden Muvaffak, Besiktaş 1 geçmesi için kendisine 10, 
klübünden Şeref Beylerle diğer 1 Türk lirası kadar bir para teki" 
bazı sporcular tarafından istik- edildiği söylenmektedir. 
bal edilmişlerdir. Sirkeci garın- 1 Bu günkü maçın hararetli o; 
da samimi nutuklardan sanra lacağına şüphe yoktur, Fener 
misafirlere güzel bir buket veril bahçe nasıl şampiyonluğun ıca 
miştir. 1 ettirdiği bir azmü gayretle oyn 

İdarecilerile beraber on beş 1 yacaksa Macar gençleri de P 
kişiden ibaret olan bu genç fut te'deki ağabeylerine bir ga b 
bolcular Macaristan'ın F. T. C. yet haberi göndermek için b 
Ujpest, Törökves gibi muhtelif tün gayret ve maharetlerini 
klüplerine mensup bulunmakta fedeceklerdir . 
dırlar. Fenerbahçe, miidafaasınd 

Macar federasyonundan ala- kendisinin de bildiği bir iki 
kadarlara gelen mektuba naza- noktayı her hangi bir tedbirle 
ran b•ı futbolcular "Macar İfyu- ' zaleye muvaffak olabilirse ~ 
şağı J '>pturogok Liga" yani car gençlerine galibiyet f.....,•till 
"Macar gencliği futbol !iki" ne 1 vermiyeceği kuvvetle iimit edi 
mensup oyunculardır ve resmen lebilir. 
bu liki temsil etmektedirler. 1 İstanbul'umuzun şampiy 

Gelen futbolcular içinde, Sir na muvaffaklvetler temenni 
keci garında da gördü gümüz gi-ı !eriz. 
bi 24 yaşını mütecaviz oyuncu ~ n. 



HARİCİ •• 
Halı gümrüiiünde esraren· 

giz bir sirkat ... 
·-

Astıer cür' eti arttırdılar ... ItaJya - Fransa ve Ingiltere Şimdiye kadar 12,000 liralık halı 
ve lleccade çalındığı anlaşıldı 

Jı 

1 Mısır donanması Navarln IJnl~rln~ geldi ihtilafın halli yolunda hiç bir şey yok .. 
1 •••••• 1 

Mamafih sirkatin daha büyDlı olduğu 
muhakhalı giJrDIDyor •.• 

Teessüf . .! 1 Gümrük 1 Fedakarlık.! 

lgniliz hariciye 
nazırının sözleri 

Son bir şikayet . .! 
Amerikalılar şimdiye kadar 

bir çok memleketlerden vaki o
lan şikayetleri hiçe saydı. Güm 

Bu da bir vergi.! 

LONDRA, 18 A.A. - Hari- rük tarifelerini istedikleri gibi 
ciye nazırı H. Henderson Avam arttırdılar. Amerikaya ihracat 
kamarasında kendisine sorulan yapan bir çok memleketler bun 
bir suale verdiği cevaptaLondra dan müştekidir. Fakat Ameri
da toplanan deniz konferansı ka kendisini müstağni bir mev
müzakerelerinin tehir edildiği kide görüyor. Hariçten gelecek 
tarihten sonra İngiltere, Fransa emtiadan ağır gümrük almakla 
ve İtalya arasında hiç bir mü- j Amerikalılar ıthalatı azaltıp 

1 

zakere cereyan etmediğini söy- ı ~en?i ist~hsalatmı çoğaltmak 
!emiştir. fıkrındedır. Fakat bu tahdit si

M. Henderson, M. Grandinin , yasetinin beklenen neticeyi ve
iki haziranda söylemiş olduğu receği şüpheli görülüyor. 

Alman kabinesi müşkül bir 
mevkide bulunuyor. Brüning ka 
binesi belli başlı kuvvetli bir 
ekseriyete istinat etmediği için 
gah, şu, gah bu fırkanın müza
heretile iktidar mevkiini muha
faza edebiliyor. Böyle bir vazi
yetin ne kadar müşkül olduğu 
bellidir. Alman kabinesi mali 
vaziyetin müşkülatile karşılaşı
yor. Memurlardan, hükumetten 
aylık alan herkesten "fedakar
lık vergisi., namile bir vergi a
lınması düşünülüyor. 

824 senesi Temmuzunun niha i isyanı bastırmağa karar vermiş 
k etine doğru Mısır donanmasın bulunuyordu. Fakat ileri hare
, a 63 harp gemisi ile 100 nakli- kat, beklenen neticeyi vereme

··· e gemisi Rados adasına gön- miştir. Onun için Mehmet Ali 

11 eriliyordu. Nakliye gemilerile nin oğlu kış mevsimini Tripoli 
e

1
önderilen Mrsır ordusunu teş- ça da geçirerek baharda tekrar 

yil eden efradın miktarı 16,000 ileri harekata geçmeği muvafık 
_işi idi. Babıali tarafından gön buldu. 
ı erilen gemilerle Mısır gemile- Mora coğrafi vaziyeti itibari-

Radosta birleşeceklerdi. Bu le pek şayanı dikkat bir yerdir. 
ği retle ilk hareket bahri bir ha Bu yarım adanın sahilde türlü 
b.ket olacaktı. Evvelce Mısıra türlü girintisi, çıkıntısı vardır. 
_idiv olarak gönderilen, fakat Karada da dağlar, tepeler, ba-
t leh met Ali tarafından geriye yırlar bu arazi üzerinde munta-
1 ~vrilen Hüsrev Paşaya :Babıa- zam bir muharebenin ne kadar 
. tarafından gönderilen donan- güçlükle yapılacağını gösterme 
ışıanın kaptan paşalığı verilmiş- ğe kiifidir. Onun için Mora mu
~-· Mora asilerile başlıyan çetin harebeleri gayri muntaz-am su 

nutuku işaret etmiş olduğu veç-
hile İtalya hükumetinin Fransa 
ile uzlaşmak maksadile vaki o
lan son teklifini meb'uslara bil
dirmiştir. Bnnunl:ı beraber M. 

M. Henderson 

'ıücadelode Mısırlılarla Yunan- rette cereyan eden bir çete mu 
. Ytar arasında pek kanlı sahneler harebesi hali-ni almaktan geri 
'~:reyan ediyordu. Mısır kuvvet kalmıyordu. Yunanlılar arazi
~ ı.rinin baş kumandanı olan İb- nin vaziyetinden istifade ile 
ayıhim Paşa Moraya asker ihra- saklanacak yer buldukları için 
ğ için müsait z~anı bekl!yor- üzerlerin~ gönderileı: asker ani Henderson Fransa hükumetinin 
• ?- Y alruz İbrahi~ ve Husrev surette h_ucumlara ugr_ıyarak te bu teklife ait cevabı hakkında 
• ·aşalar arasında bır itimatsız- lefat verıyordu. İbrahım Paşa şimdilik hiç bir şey söyliyecek 
.-~ b~ş göstermekte gecikme- hare~atın bu hale girmesinqen vaziyette olmadığına müteessif 
· ıtı. bıktıgı ve ordunun telefat ver- bulunduğunu da beyanatına ila 

Bunun e/lm neticeleri mesine hiddetlendiği için asile tmi t' 
ın Sultan Mahmudun yolladığı rin iltica ettikleri bir takım yer ve e ş ır. 

İşsizlik buhranı Y'aptan paşa ile Mısır hidivinin leri, köyleri yaktırıp yıktırdı. 
. ·~lu İbrahim Paşa arasında baı, Mahsul vermit tarlaların ekinle 
ı !ster~ bu itima~sızlık, bittabi ri toplandı, düşmana ait ola!!. LONDRA, 18 A.A. _Avam 
9jım bır takım netıceler vermek hayvanat alındı. Bu suretle or- k d · · lik mes.•lesi 

n geri kalmıyacaktı. O kadar du levazım itibarile istifade et- hamkkaradsınki a ~?sızk • d 'k" · · a m a muza ere esnasın a 
rl ı _ı ~deaşa arasm~a. başlıyan tı.dEl?ek1d~ğievc.ubit ku~ddettll~ bb~- M. Mac Donald muhalif fırka-

ı gıt gı artan ıtırnatsızlık, ra a ıste ı gı şı e ı ır 1 el 1 · · b" k f halin 
ıı:k be · 1 .. ar r s ennı ır on erans 
d a t ve nıhayet husumet şek harekette bu unarak duşmanı d 1 - d t t · t' 

ıi aldı. Müşterek bir düşman mahvetmek kabil olamıyacağı- e ~0P. anmaga akve e m1ışkır. - • ik" k · · · k d' · d h Bu ıçtımadan ma sat mem e et 
ırşısınaa ı uvvetın başında nı, onun ıçın en ısıne a a f k . 1 · · · · 

'? adamların biribirlerine kar- yardnncı kuvvet gönderilmesi- t~ mbe~cut ır ~· reıs er~nı::nış~ız 
-: merbutiyet göstermeleri icap ni bildiriyordu. lik u ranına ır çare .. u aga 
rııerken bu ayrılık nihayet Ba- (Bilmedi) ma.~uf .kanunl"..rı teahhure ve ob 
I:!Ui ile Mısır arasındaki m'" struksıyona ugratmaksızın mec 
"bata tesir ettiği gibi Mora:: Şiddet li~l~r~ .kabul ettiın:eğe müsait 

nin neticesi üzerinde de ken- bır ıulaf. elde etm~ge çalışmala-
•:ı -ni göstermekten geri kalmadı. (Birinci sahifeden mabat) nnı temın etmektır. 
f rBereke~ ver~in ki Yunanlıla- yretle çalışan reislerle görüşme- M. Mac Donald, nihai karar 

- .. arzet~klerı m_'.'_nz~ra da ken ğe muvaffak olacağımı büyük lann ve mes'uliyetin her vec;hi
l lehlerınde degıldı. İsyanın bir memnuniyetle derpiş ediyo- le amele fırkasına ait olacağını 
,- ş~daki adamlar biribirlerine j rum." da sözlerine ilave etmistir. Libe 
ctı'Tnışl_er,. onların da aralarında Muhalifler. • ral fırkası namına M. Llovd Ge-
sdid«;_tlı. b!r r~dkdab~~ bv~ h~~umet ATİNA, 18 -Türk - Yunan orge hükumetin bu davetini ve :' ~~~:çın şı 

1 
e~ı ır mucade- itilafnamesine aleyhtarlık eden- M. Mac Donald tarafından ko-

YYuna ~şsmtanuş .atr.kıl .• 
1 
.. k lere karşı M. Venizelosun aldı- şulan şartlan kabul ettiğini bil 

- nı ıs ı a ını azan- . . l 
rak iddiasile ortaya atılanlar hğı şıdde1~lbı _hattı harekeft ~mradi~la dinniştir. M. Ba dwin'in belli 
.asında alelade haydutluk vu- arkaredit .1 ır surette te sır e - başlı mesai arkadaşlarile bu ak-
ıatı cereyan ediyordu. Karada me te . r~ • . şam uzun uzadıya görüştükten 
vdutluk denizd k , k Hancı muallak meselelerın sonra: işsizlik meselesini tetkik 
J • e orsan ı h 11· · T"" k" ·ı · d · · f 1-·l · 1 · d b' ·· d y · a mı ve ur ıye ı e yem os- ıçın ır"-'1 ar reıs en arasın a ır 
ızun en unanıstan ayrılan .. b d · · 1 ileri bu vaziyette Babıali ve tane munase at ı;_vresı açr ?1a- içtima ve isti~are yapılmast hak 

!
. lrsır tarafından yollan k • sını arzu eden efkarı umumıve- kındaki daveti kabul etmediği 
1 tler karşısında müessiranb. uvl nin büyük bir ekseriyeti M. Ve- haber alınmıştır. 
c ırro · ı b h h k · ·al a. nıyamıyorlardı. Bundan isti- nıze osun u attı are ·etını -

de et-rıek için İbrahim fırsatı kışlıvor. . . . • . 
ş \cırmadı Onun maks d b" M. Venızelos, ıtılafnamenın 

'evvel k~raya asker ç : 
1 

::. lüzum ve faidesi hakkında hiç 
ı 1 arm bir tereddüt ve şüpheyi kabul et-

' Navarin önlerinde... miyeceğini beyan etmiştir. 
a • 1825 senesi Kiinunusanisin- Muhtelit mübadelede 
sı i Moranın cenubu garbisinde faaliyet 
!l lunan Modon körfezine gemi Mühtelit mübadele ko\nisyo-
!l _; getirdi. Martın 2 sinde Kor nu hazırlık faaliyetine devam et 

•n mevkiini c ' c geçirdi. Gene mektedir. İtilafname Yunan par 
r .artın 25 inde N:ıvarin'i muha lamentosunca kabul ve her iki 
. 1 ra etti. hükumet tarafından neşredilin
,0 Yunanlılar teliişa düştü. ll/Iu- 1 ce derhal tatbikatma ger,ilecek 

· vcmet etmek istediler. Fakat 1 ve bütün i ]erin bir sene zarfın
ra"ıim Navarin'i tes im olma- d:ı bitirilmesine çalışılacaktır. 

·t \ icbar etti. 18 Mayısta Nava- Şehrimizde kalacak olan ve 
ı zaptedilmiş oldu. İbrahimin Anadoluda emlak bırakmış bu

. 
5 

vvetleri bundan sonra, Mora lunan etabli Rumlara tevzi edi
pa ı erk~z1i bolahn. Tripoliça'yı iş- lecek 150 bin İngiliz lirası ko

. l e~tı. ra ım artık Moraya misyondaki Yunan murahhasla
ker ihraç ettiği için Yunanis rının verecekleri liste mucibin

ı< 
nm içerilerine kadar l{İrerek ce dağıtılacaktır 

1 

Rusyadan alacaklar 

LONDRA, 18 A.A. - Borç
lar mes::lesi hakkında İngiltere 
ile Rusya arasında başlıyacak 
müzakeratm teahhüre uğra
mış olması meselesi hakkında 
Avam kamarasında sorulan bir 
suale verdiği cevapta M. Hen
derson, bu mesele ile uğraşmak 
üzre mütehassıslardan mürek
kep muhtelit bir komite ve bir 
kac talı komite teşkil edilmek 
üz;e olduğunu söylemiştir. 

Görülmemiş fırtına 

LONDRA, 18 A.A. - Lon
drada bugün öğleden sonra bir 
kaç senedenberi misli görülme
miş derecede şiddetli bir fırtına 
çıkmıştır. Bu fırtına, memleke-

BRUKSEL, 18 A.A. - Yeni 
Amerikan tarife kanununun par 
lamentoca kabul edilmesi üzeri
ne, Belçikanın Washington sefi 
ri bu tedbirin vahameti hakkın
da Amerika hükumeti nezdinde 
son bir teşebbüste bulunmağa 
memur edilmiştir. 

İtalyanlar ne diyor? 

ROMA, 18 A.A. - Gazete
ler, hükfunetin yeni Amerikan 
gümrük tarifelerine karşı muka
vemet tertibatı alması lazım gel 
diğini yazmaktadır. 

Karaya oturdu 

NEVYORK, 18 A. A. -
"President Rosvelt" isminde
ki Amerikan posta vapuru bu
gün Nevyork limanında Rob
bins Reef mevkiinde karaya düş 
müştür. Vapurun içinde Ham
bourg'tan ve Southampton'den 
gelmekte olan 350 kadar yolcu 
vardır. 

NEVYORK, 18A. A.
"Presidan Rosvelt" vapuru yüz 
dürülmüştür. 

~••~•Ht+<•t~t-+•---

Frllnsadlf. 
Feyezanlar 

Layihaya göre varidatı 8,000 .. H.alı ~İim;1"üğü antreposunda· laşılmıştır. Maamafih sirkatin 
markı geçen her memur diğer muhım bır sırkat vak'ası mey- daha vasi olduğu anlaşılmakta-
vergilerden başka yüzde 4 ver- dana çıkmıştır. dır. 
meğe mecbur tutulmak isteni- Halı gümrüğünde 36 numara- Gümrük muhafaza ve rıhtım 
yor. Fakat memurlar kendileri- lı pavyonu tutan "Büyük halı- şirketi memurlarının tahtı mu-

,.. cı,, namile maruf Ali Ekber E- hafazasında bulunan bu büyülı 

M. Briinlng 
nin böyle bir vergiye tabi tu
tulmasını protesto ediyorlar. 

fendinin ardiyesinde yapılan bu antrepodan böyle nasıl olupta 
sirkat hayli esrarengizdir. halıların çalındığı ve nasıl dışa· 

rı çıkarıldığına hayret edilmek· 
Evvelki gün pavyona giren tedir. 

Ali Ekber Efendinin müstahdi- Dün bir taraftan polis ikinci 
mini konulan bazı nişanların şubesi diğer taraftan gümrük• 
bozukluğundan şüphe etmişler ler idaresi tarafından tahkikata 
ve derhal tadat ameliyesine baş devam edilmiştir. 
lamışlardır. Beş bine yakın ha- Bu kadar muhafaza altında 
lıyı ihtiva eden bu ardiyede el' bulunan bir yerden eşya kaçırıl
an devam eden tadadın ilk saf- mıyacağından sirkatin delinen 
hasında 12,000 lira kıymetinde bir pencereden yapıldığı zanne
halı ve seccadenin çalındığı an- dilmektedir. 

Loti'nin 
kahramanı 

- -- . --

y alo va seferleri 

Bugün Y alovaya gi
dip gelecek vapurlar 

Bertin, 18 (A.A) - Gazete- Cenan Hanımın bir 
!erde görülen bazı haberlere na Seyrisefain idaresi, halkın Ya 
zaran Brüning kabinesi çok yazısı .. Fakat bu ha- lova'ya gösterdiği rağbet üze
müşkül bir mevkie düşmüştür. rine Yalova hattı Cuma tarife· 
M. ,IVIoldenbauer'in fedakarlık lllill da Şüphe yarf. sine bazı ilaveler yapılmıştır. 
vergısı hakkında Reischtag Saat 8 de köprüden kalkacak 
meclisine tevdi ettiği kanun la- olan ilk vapur, Moda, Heybeli 
>:ihası parla~~~todaki m_ııhte.- Loti'nin vaktile yazdığı "De- ada ve Büyükada'ya uğrıyarak 
lif fırkaların ıurazm.~ mucıp_ ol- senchantees" (Dezanşante) na- 10,30 da Yalova'ya varacaktır. 
muştur. Saksonya hukumetı bu mmda bir romanı olduğu ma- İkinci vapur 9 da kalkacak, Ka· 
layihaya aleyhtar olduğunu bil- lfimdur. dıköyüne, Heybeli, Büyükada-
dirmiştir. İstanbulda cereyan eden bu lara uğnyarak 11,30 da Yalova' 

Paris, 18 (A.A) - Fransanm Çarpışma oldu vak'anın kahramanı olan Türk ya gidecektir. 
şimal havalisinde, bilhassa Ha- Berli.n, 19 (A.A) - Saksonya kızlarının arasında Cenan Ha- 10 vapuru doğru hattır. 12,30 
zebrouck mıntakasında tehlike- dahilinde bulunan Jlauchen'de mm en ileri geleo.1°~dendir. Ab- da Yalova'ya muvasalat eder, 
li_ f~?'ezanlar vuku b~ldu~u bil- komünistlerle milliyetçi sosya- dülhamit devrinde Türk kadın- saat 21 de hareket ederek Hey• 
dırılıyor. ,1Ia.zebouck ta bır çok listler arasında bir çarpışma ol- larınm vaziyeti Loti'nin roma- beli ve Büyükada'ya uğrıyacak 
evler ve çıftlıkler su altında kal muştur. Bir komünist ölmüş, nında tasvir edilmek istenir. ve 24 te yalovaya varacaktır! 
mıştır. Ahali sandallarla kur- müfrit milliyetçilerden de iki Burada biz o romanın tenkidini Bu gece seferidir. 
tanlmıştır:... ____ kişi ağır surette yaralanmıştır. yapacak değiliz. Pariste çıkan Yalova'dan köprüye avdette 

W:eissenfels'.?e. müfrit milli- ilk vapur 5,15 te dir. Bu vapuı 

Çekoslava llya 'ti!!_ 
Tenis maçı 

Prag, 18 (A.A) - Davis ku
pası için yapılan tenis maçında 
Japonya Çekoslovakyayı ikiye 
karşı üç ile mağlup etmiştir. 

Avrupa mıntakasına ait final 
maçında Avusturalya takımım 
yenmiş olan İtalya takımı ile 
Japon ekipi karşılaşacaklardır. 

Romanya'da sadakat 

yetçılerle komunıstler ar:ısın~ tekmil adalara uğrıyarak 8 de 
çıkan bir arbedede 8 kişi ağ köprüye varacaktır, 18 postası, 
surette yaralanmıştır. BUyükada ve Heybeli'ye uğrıya 

- ' • • 11 • - rak 20,30 da köprüye döner. l!J 

Nasıl olacak -------(. Birinci s~hi!cden mabat) 
alacaktır. Ancak bu para, şim
di bir cenazeye sarfedilen fahiş 
ücretten herhalde çok az olacak 1 
tır. 

Orta halli bir ailenin cenaze
si bugün 100-120 liradan aşağı 
kaldırılmamaktadır. 

da kalkacak vapur, Büyükada, 
Moda tarikile 21,30 da, 20 de 
kalkacak vapur 22,30 da köprü· 
ye muvasalat edecektir. 

Ankara polis müdürü 

· Geçenlerde şehrimize gelen 
Ankara polis müdürü Fehmi 
Bey dün Ankara'ya hareket et· 
miştir. 

Bükreş, 18 (A.A) - Meb'u- Halbuki, şirket bu paranın 
san meclisinde azadan M. Geor ancak dörtte birile bu işi göre-

Balatta bir cerh 
ges Bratiano liberal fırkası na- bilecektir. Dün gece Balatta Kesme 
mına kırala sadakat beyan et- Diğer taraftan mezarlıklarda kayada Hasip oğlu Halil ismin 
miştir. bundan sonra gömülecek ölüler de biri bıçakla sırtından ağır su-
••••••••••••••••••••••••••• için muntazam kayıtlar tutulma 
tin hemen hemen sair kısımla- sı mecburi olacak ve mezarlık- rette yaralanmış ve Balat hasta· 

d d h 
"b t Cenan llaııım nesine kaldırılmıştır . 

nn a a ta n a yapmıştır. larda bu işi görecek memurlar • 
M nh 

· ı d k Meçhul carih firar etmiş ve el 
ü at arazı su a tın a almış bulundurulacaktır. bir gazetenin son gelen nüsha-

kakl b
. ı h ı· · an yakalanmamıştır. Tahkikata 

ve so ar ırer se a ını al- Her mezarlıkta bir gusülhane sında bir resim gördük. Bu re-
z h k b 

devam olunuyor. 
mıştır. arar ve asar ço ü- ve namaz kılınınak için bir na- mi iktibas ediyoruz. ~~;;;,.;.;;;,;,;~;;.;------ı 
yüktür. Ascot'ta at yarışları ya- ma,zgah yaptırılması da düşü- Söylendiğine göre bu resim Ancak bu yazı bizim biraz garibi· 
pıldığı esnada iki kişiye yıldı- nülmektedir. Loti'nin kahramanı olan Cenan mlze gitti. Çünkü Loti'nin roman!•· 
nm isabet etmiştir. Bu yarışlar Şehir dahilinde bulunan met- Hanımındır. Cenan Hanım Pa- nnda zikri geçen iıimler tamamil6 
da kıra! ve kır_ _alıça dahi hazır ruk mezarlıkların arsaya kalbe- risli gazeteye lstanbuldan bir muhayyeldir. Onun için meıeli. bu 
b 

1 k d S d • 1 romandaki F eride'nin, Zeynebio -v• 
u unma ta ı ı. on mo a elbı- dilmek üzere peyderpey satı - yazı yollamış. Türk kadınının Cenan'ın hakiki hüviyetlerini a~ 

selerile yarış mahalline gelmiş ması mukarrerdir. Bundan hi- bundan yirmi beş sene evvelki düşünülmez. Bunlar birer ioimdir. 
olan birçok genç ve zarif kızlar sıl olacak para yeni mezarlıkla- vaziyetile bugünkü hürriyet ve Parisli gazetenin bahıettiği Ce
iliklerine kadar ıslanmışlar ve rın t~sis masrafına karşılık ola- istiklalini mukayese ediyor. nan Hanımın o resmini ıı~rünce di.i~ 
taraftan su bırikintileri içinde caktır. Cenan Hanım bugun·· Türk ka meseleyi merak ettik.· Oğrenclik k• phrimizde filhakika Cenan Hanım~ 
kalmışlardır. Mancester civarın Cenaze şirketi teessüs ettik- dını ile erkeği arasında müsa- fendi isminde kadın vardır. Dün b•' 
da 3 kişi derenin taşan sulan a- ten sonra evinde cenazesi olan- vat teessüs ettiğini, artık Türk muharririmiz bu resmi tanıyan bir 1.1 

rasında boğulup ölmüşlerdir. lar için ölü yıkama, kefenleme, kadınının Avrupalı ve Amerika te tesadüf etmiştir. Bu zat Cenan ti~ 
Londrada demiryolu, tramvay cenaze taşıma, tabut, teneşir gi- lı hemşireleri seviyesine çıktı- nnnefendinin Loti'nin romarund 

d d 
· muhayyel hanımla hiç bir alakası ol• 

ve otobüs seferleri intizamını bi, acılı dakikalar a üşünmesı ğı.nı misallerle zikrederek Türk · madıtmı ıöylemittir. 
kaybetmiştir. Birçok sokaklar, bile insanı bihuzur eden bir ta- aile hayatında artık erkeğin is- • 

k l 
Onun için Pariıli gazetedeki Y_~r 

gecilmez bir hale gelmiştir. Mü knn külfetlere lüzum a mıya- tibdadı kalınadığını, Türk kadı nın Cenan Hanım tarafından ,.,..-· 
teaddit kimseler yıldırım isabe- cak ve küçük bir telefonla şir- nmm intihap hakkına da kavuş- maoma da ihtimal verilmiyor. Y~' 
tile yaralanro•5tır. ket bütün bu işleri görecektir. tuğunu ilave ediyor. nın altmda bir de milbilr var! .. 



~ ____ ... ___ -- ~ 

nekçiler, ahırlarını Emanet hududu haricine çıkarıyorlar 
Kongre 

ayri mübadiller ne 
man toplanacaklar 

Cemiyet heyeti ida
resi karar vermedi 

Eyipli Halit 

Artık kadınlar için 
tehlikeli değil 

··~ Temyiz 10 sene mah-
kumiyeti f asdik etti 

Gayri mübadiller cemiyeti İstanbul kadınlarının çok ya 
Yeti idaresi dün içtima etmiş kından tanıdığı 1-ir tip vardır: 
geçen hafta yapılamıyan Eylpli Halit 
grenin toplana,ağı gün etra Bu meşhur ka 

da körü~Ulmüttür. Heyeti i- dm avcısı biı 
eden mUhlm bir kısmı kon- müddet evvel 
in yeni Ankara mukavelesi- İstanbul ağırce 
intişarından sonra toplanma za mahkemesin 
muııui p olacağı fikrini 1- de rüyet olunan 

· eürıntltlerdir. Kongre gUnü bir dava netice
tiz tesbit edilmemiotir. Tes- Binde 10 sene 9 

t edilince guetelerle llln edl- ay ağır hapse 
ktir. mahkfun edilmiş 
Gayri mübadiller cemiyeti ti. Temyiz mah- Halit Bey 

inek çiler 

Asri ahır yapma
m ak için 

Emanet hududu ha
ricine çıkıyorlar 

İinek a11ırlarının asrileştiril
mesi için verilen mühlet 20 tem 
muza kadar temdit edilmiştir. 
Maamafih bu temdit keyfiyeti 
de inekçileri memnun etmiş de
ğildir. SUt müstahsilleri asri a
hır yapmamakta ısrar etmekte 
ve bu takyıdattan kurtulmak i
çin Emanet huduttan haricine 
ahırlan naklettirmektedirler. 1-
nekçiler cemiyetleri vasıtasile 
bu hususta toplu teşebbüsler 
yapmağa da lüzum görmemek
tedirler. 

Paketler 

"f esellüm edilmeden 
transit yapılamaz 

ı'osta baş müdür
lüiünün emri 

Aylık bütçe 

Temmuz için de 
yapılıyor 

Barem Agustosta ema
nette tatbik edilecek 

Paket pastahanesine gelen ve Şehremaneti umumi bütçesi 
buradan transit yapılan paket- vaktinde yetişmediği i9in Hazi 
ler bir çok karışıklıklara mey- rana mahsus olmak üzere bir ay 
dan vermektedir. !ık muvakkat bir bütçe yapıl-
Bazı kimseler buraya kendi mıştı. Halbuki ay tamam oldu

namlarına gelen paketleri teııel ğu gibi henüz umumi bütçe de 
lüm etmeden transit yapmak is hazır bulunmadığından Tem
temektedirler. Halbuki 5u !Jekİl muz için de muvakkat bir aylık 
nizamnameye muhalif olduğun bütçe yapılmasına karar veril
dan Posta baş müdiriyeti tesel- miştir. 
lüm edilmeden yapılan paket Barem, Emanet memurlarına 
transitini menetmiştir. Atustostan itibaren tatbik edi-

Gel keyfim g~l. .• Diye işte,rinde öğle uykusu yalnız döşek 
buna derler. Yazın sıcak günle te uyunmaz ya! .. 
.... ,,,,,HlflılltH•••I• , .... 11u11ıı111H•llllll' ··•I•·· "*'"""""'"'"""111111 '' 111 iti 11 ''"'"' '""u 

Ihsan Ziva B. in katli davası 
Darp hadisesinden sonra İhsan Ziya 

Beye yapılan morfin sihhati 
üzerinde menfi tesir mi yapmış? 

Sah günü saat 10 da İzmir ağırce-ı olsalardı bu iddialannı, o zaman et
za mahkemesinde Urla hakimi Ihsan mezlerdi. 

· saniıti CelJ.l Bey diln bir kemesi ahiren bu mahkQmiyet 
arririmize demittir ki: kararını ittifkla tastik etmiş ve Zaglul Pş.nın zevcesi 

Diğer taraf.tan tüccar bunun lebilecektir. Fakat yeni kadro 
ticaret kaidelerine muhalif ol- ancak Teşrinievvelde, yani yeni 
duğunu söyliyerek şikayet et- meclis intihap olunduktan son-
mektedirler. ra tatbik olunabilecektir. 

Ziya Beyi öldürmekten maznun olan Doktor Kemal B. - Bu gibi ....,_ 
ların muhakemelerine devam edilmiş zın deı-hal husule gelmesi icap etmez, 
tir. Maznun mevkiinde, hıldisenln Aras -16 saat arasında meydana 
müşevvik ve failleri olarak Değirmen çıkar. Hakim Beyde araz batlamıttl. 
ci Mehmet, Zeynel zade Hüseyin, Fakat kuvvetli değildi. Hadiaenin ff· Adalar elektrk mukavelesi ._ Son itilAfname üzerine bi- müddeiumumiliğe bildirmiştir. 

itlerirnizin nası\ bir şekil Bunun üzerine tevkifhanede bu
cağını bilmiyorum. Bugünkü lunan Eyipli Halit hapisaneycı. 

Mısır Veft fırkası reisi mer
hum Sad ZaglQl Pş. nın zevcesi 
yakında şehrimize gelecektir. 
Mısır'da büyük bir hürmet cel
betmi§ olan hanıma mısırlılar 
bu hUmıetlerini izahar için "va
lide" diye hitap etmektedirler. 

Abdülkadir B. gitti Adalar~ elektrikle tenviri Muharrem ve Boşnak Arif Efendiler teıi sabahı erkenden İhsan Ziya Be· 
Borsa ve Osmanlı bankası ko ha __ kkınd~kı m_uka_vele.name he- vardı. yin u~ğı Kamil geldi, beni uyandır-

'1Urılnl" gazetelerden hl.rinde nakledilmiştir. 
ltiıiden mürekkep bir komis- Temyizin bu kararı İstanbul 

N f k ~ I 1 k Evvela ehli vukuf 11latile memle- dı: 
miser vekili Abdülkadir Bey nuz ? ıa ve .a etı e. şır et ara- ket ha-..tane1i hariciye şefi doktor Fe- - Hikim bey fenalaştı, kendisini 
Osmanlı Bankası heyeti umumi sındf.ah ımVza. ek~1Jn:ı.emı.ştldr. MKaa- rldun Bey dlnlenmlıtir: bilmiyor, yetişin! .. teşkil edilerek gayri müba- kadınlan için bir tehlike olan 

•rin yeniden tesblt edileceği Halidi artık korkulmaz bir va- e l"çtım" ama ı"•tı"rak etmek' u··ze- ma ı anı .oy uzenn en. ar.- Dedi y Y d l Reis - lhıan Ziya Beye, dayak · 
re dünkü ekspresle hareket et- ta~a kadKar bırldkakb.lo _temdıt fe b-1 hidisellnin ertesi günü doktor Ke- Derhal hıikim beyin evine ııittim 

hükQınete intikal eden eml!- ziyete sokmuş oluyor demektir. 
e kıymet konulacağı yazıl- -<>- . • Radyo tirketi borcunu 

ödedi 

miştir. Seyahati bir ay sürecek- n_:ıış ve arta .a ~ çımento a mal Bey tarafından bir nevi ilaç zer- KKalenb~•inı!~ şi~d_ctli ihtilll.cat vardı1 ,.. 
t'r rıkası bundan ıstıfadeye başla- kedilmlı, bu ilacın İhsan Ziya Beyin ı ta ıye ıçın fennin emrett "' 

tı. Bu haberi ne teyit, ne de Duble İsmaılin 
~p edecek vadyette defillm. muhakemeıi 

1 D. ·· b d t ·ı· 
1
. mı•tır. Tesisat Adalara kadar asabi ve cılız bUnyeıinde menli tetir ilAcı tatbik ettim. Ve kendisine pan-

un orsa a ngı ız ırası Y • • • • it 'dd" dilm k dl s· . b tafon zerkettim. 
1033,5 kuruşta açılmıo ve bir a- kabld~ ıledgileç~rılelbılecekktarzlda ~~~:.ı:.~i f;~~ n:d~~? r. ızın u Doktor Feridun Bey - Evet Pan 
ralık 1035 kuruşa kadar yüksel- tem ıt e mı~ o up ?1u ave e- Feridun Bey - İhsan Ziya Beye talon kalbi takviye eder. Kalp ve te· e>tziat meııele!dndekl ılk!yetle 15 yaşmda Cemali kavga ne- Radyo şirketinin bir kısım eş-

&'elince bunlar doğru değildir •icesinde vuran Duble 1smailln yasına ve levazımına bundan al-
•lı:eerlyetle kadınlar tarafın- muhakemesine tı ay kadar evvel defterdarlık dikten sonra 1034 kuruıta ka- name imza edıl!r ed~l?1ez der- zorkcdllen enjekaiyonun ne olduğunu 

tır . hal Adalara da geçırılecektlr. ne miktarda istimal edlldiifoi bilıni-
vuku bulmaktadır. Maale-

1 
diln ağırcezada tarafından haciz konulmuştu. 

ihtiyar kadınlara lif anlat-ı devam edildi. Radyo tirketi yakın zamana ka-
panmış . E nk'" G"" d K 1 L" t 897 Altın 911 kuru~tan re oy ve oztepe e arta - yorum? 

ıre 1 ö' .. w·· Y dan geriye doğru cereyan veril- Doktor Kemal Bey - İhsan Ziya 
lt M hk h dar borcunu vermemiş ve Def-kolay olmıyor. a eme e- muame e g rmuş r. . B k tt"ğ" P tf b" ti 1 mesı kararlaşmıştır. eye zer e ı ım an on ır un -

' • ııtı • , yeti Temyizin terdarlık da bu eşyayı müzaye-l< o .za gazinosu nakzina lttibaa deye çıkararak ilan etmiştir. Sarnıçta sandalla 
karar verdi. MU- Fakat şirket 3000 liradan i- gezilecek 

flk' aSI nasıl Çlktl teakıben müddei baret olan bu borcunu dün sa- Askeri müzedeki sarnıç haf-
i umumi muavini bah Defterdarlığa tediye etmiş riyatı ilerlemektedir. İlk açılan 

'1er iki tarafta hadl
•eyl nasıl anlatı) or 

Cemil B. iddia- ve eşyasını kurtarmıştır. methalden sarnıca bir asma mer 
namesini derme- Bir tashih clivenle inilmesi düşünUlmilş ise 

laman yan ederek Dub- de, bunun inşaııı biraz pahalıya 
t Emanet şirketler kom!eerli-

le srnailin 1 ! sene ağır hapis ğ" d . malolacağı anlaştlmtştır. 

~volld/ıece Şişli'de Koza cc~asile tecziyesini. i~tedi. Dava '~~~terem Milliyetin 19 hazi- Sarnıç kUşat edilince, 10 ku-
. ınoaun a Meli.hat isminde müdafaa ve karar ıçın kaldı. .. d'f b .. k'" 1563 N ruıı duhuliye alınacak, sandalla 

-<>- rana musa ı ugun u o · 1 d ~ft ı ı 
r kadınla fiOfÖr Siyamettinara H d R"f B nilshasımn birinci sahifesinde dolaşmak ıç n e, 1.5 '!"'""' ç_ n 

V\lkua gelen ve Melihat, aT:hr 1 •JT · yarın intişar eden ve Elektrik inkıta- 25 kuruş ücret tahsıl edi:lecektır. 
•iır surette yaralanmasil~ ne- ıye e 1 ıyor ından bahis makalede memurl-

cefen h&diııeden kısaca bahset- Hayda~ R~fat B. yann _saat yetimize atfen de bir beyanata Dün de 14 Meb1us geldi 

1 
ttik. Hadiseyi Siyamettin ıö- 2 de 20 günlük ~~~~~mıyet tesadüf edilmiştir. Dün de Ankara'dan ıehrimi• 
~;uılaayorı müddetini ikmal ettıgı ıçın t.ah- Memuriyetimizce bu bapta ze 14 meb'us gelmiştir. 

- Vak'a geceli BüyUkde~' llye edilecektir. J:I_ayd~r Rıfat hiç bir beyanatta bulunulmadı- Meclisin tatil devresi dolayı
, yanmıda Leyl! 1.smind.e bır B. kendisine teblıg edı_le~ An- ğmdan meselede bir sehiv vu- sile meb'uslarm ekserisinin bu
m oldufu halde dönüyor- kara asliye mah~eme~~ ka- kuu melhuz olmağla tashihi ri- günlerde şehrimize gelmeleri 
. Yolda Kosa gasin()suna ranna karşı temyız layıhasını ca olunur. beklenmekeclir. 

tadık. Burada, yanında bir ıil huırlamaktadrr. 1 !iı!i-i-ı!i_!!_ı!!_!!!"!'""-...,...,-'""!!'!"!!!!!"!'!!!!!'!!!!!!i!!!!!!!!!!!!"!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!m!!!!'!!!!ll!!ll!!!!!I~ 
~dm olduğu halde MelAhat -<>-
içiyordu. Mel&hat'la taruşıı Hilanet B. in davaları 

Sabık müstantik Hikmet B. 
tarafından bazı İstanbul gazete 
leri aleyhine ikame edilen dava
ya ikinci ceza mahkemesinde 
devam olundu. Mahkeme üçün
cü ceza mahkemesinden tevhit 
için gönderilen bu davaların tev 
hit edilecek dava olmaması iti
barile 3 Uncü ceza mahkemesi
ne iadesine karar verdi. -"Yarın,, beraet etti 

V ki kü• • •h t ııramdır. j 
a t. .resı Dl aye Doktor Feridun Bey - Fennin ka 

ııliyecek bul ettlfl ampullar iki santiııram \ae 
Şehremaneti tarafından bun- ~edlr. Do~tor Kemal. Bey bir. san. 

dan bir müddet evvel Galata tıgram, yanı yarım ;ıantımetre mıklbı 
k 1 · k 1 V k" k"" zerketmiştir. Bu mıktar, miktan tıb

u esme onmuş o an a ıt u b!nin dunundadır. Yani kullanılan 
resi işletilemiyordu. Halbuki ar miktar udır.Mlktan tıbbt,bir ampul 
tık bu meıı.ele halledilmek üze- olarak kabul edllmektedir. İcabında 
redir. Kürenin işletilmesini Ti- iki veya üç ampul da kullanılabilir. 
careti bahriye müdiriyeti der- İhsan Ziya Beye indirilen derin lhsa11 Ziya B. 
ht tm" ti K d"ll" a t darbenin teıirile Sehaya ve dimaitda 

U e e. l§ r. an ! . 1 r _sa husule gelen tegayyürat, nim sibat nellilı morakezi de ayni telkihiyettın 
merkezı de kuleye sa.atı bildire- halinde idi. Kendiıinde morlin arası lıtlfade eder. 
cektir. Kilr.enin işletilmesi için olmadıitı, bllli.hara yaptığımız otoptıi Doktor Kadri Bey - Evveli taı.. 
icap eden feıull tedabir bugün- neticesinde de anla9ılmıttı~. ÖlUmU- viye eder, aonra betaete sevke~e~. 
!erde ikmal edilmek üzeredir. nü intaç eden darp meıeleeıdlr. Mor- Doktor Kemal Bey - Morfını taı 

Ş h• • l• • fin ölümünde hiç bir sebep teşkil e._ bik ettikten sonra kalp hali tabliyf 
e ır umumı mec ısı memektedir. Buna en kuvvetli delil avdet etmit ve tabii helinde hareket 

intihabatı de merhumun, hidlseden on iki ıtün etmeğe başlamııtır. 
Yeni belediye kanununa göre sonra hastanemize gelmesidir. Halbu Bundan sonra Hatimin zevceıi Ha-

. ki morfinin tesiri 12 saattir. tice Hanımın ••hadetlne müracaat e-' §lmdiki cemiyeti beledıyenin dllmlıtlr. 
Udd ti ğ t 31 · · ·· U Bundan sonra doktor Kadri Ber., m e a us osun ıncı gun Hatice Hanım - Hidiıe geceli 

iti Ş h. l" · doktor, Kemal ve Feridun Beyler • b yor. e ır mec ısı azasının babuıın evine ııitmiıtlm, ııeç vakit muvacehe edildi. Kadri Bey kullaru- İ 
intihabı eyHllde yapılacak ve şe- lan morfinin haotarun vücudUnde fe- kardetlm brahlmle avdet ederken 
hlr meclisi 1 teşrinievelde ilk iç- na te<1ir yaptığını iddia etmekte idi. yolda bir dayak ıeoi ve feryatlar ltlt 
tlma:ım aktedecektir. Reis Bey (doktor Kadri Beye) - tik.Acı bir sos: 

Şehir meclisinin intihap şek- Doğru söyliyeceğinlze fen ve vicdan Öl dı · · · ı - dilrüyor, yan m! .. 
ll. Şimdiye kadar yapılan inti- namına yemın verınız · · D" b • d B d iki Doktor Kadri Bey namusu üzeri- ıye agınyor u. u etına a 
hap şekillerinden büsbütün baş- ne yemin ettikten sonra şunları söy- ııahıs sür'atle koşarak önümüzden gc 
ka tarzda olacaktır. ledi : çiyordu. Bunlann ellerinde kalın ıo-

ş 1 d · · b 1 palar vardı. Yüzlerini göremedim. 
imd ye ka ar cemıyetı e e- - Dayak hadisesinin erteıi gunü Fakat bayılmak derecesine ıelmiş· 

diyeye aza İntihabında münte- saat l 5 te İhsan Ziya Beyi evinde zi- tim. Bunlar ikisi de şişmandı. Bu eı 
hipler, reylerini bir zarf içine ko yarct ettim. Meslek itibarile kendisi- nada kocam Haşim geldi: 

ni muayene ettim. Kendisinde nezli-
yarak intihap heyetine gönder- dimağı neticesi sağ veya sol tarafın- - Korkm3)ın, dedi. Korkacak n• 
mekte serbesttiler. Halbuki şim da -zaman geçtiğinden tamam hatır var! .. 
di herkes, reyini bizzat yazarak lıyamıyorum- felç asarı gördüm. Bil Sonra arka sokaklardan evımize 
sandığa atacaktır. !Ahara eczaneye gittim. Eczacı Hilmi avdet ettik .. 

Bundan başka bu defa.ki int!- Beye: Erte1i günü hiıkim beyi dövdükle-
- Ben İhs. n Ziya Beyin vaziyeti- rini haber aldık. Ertetıi ıece evde ko-

"Yavuz geliyor" yazısından 
dolayı Y1arın gazetesi aleyhine 
ikame edilen esrarı askeriyeyi 
ifşa davası dün ikinci ceza mah 
kemeslnde rüyet olundu. Hamit 
Beyin riyasetindeki mahkeme 
heyeti neticede mezkur gazete 
hakkında beraet karan verdi . 

haba kadınlarımız da iştirak e- ni iyi bulmuyorum, dedim. cam Haıpmle otururken bu mesele 

Denı.zd e de et eki er uzun! deceklerdir. İntihap şekli değiş- Ortada bir pyia deveran ediyor- mevzuu bahsoldu. Haşim bana. 
tiğinden, bilhassa kadınlann iş- du. O sabah erkenden doktor Ke- - Kaçanlar değirmenci oğlu Moh
tirakile müntehiplerin adedi ço- mal Bey İhsan Ziya Beyin evine gl- met ile Muharrem idi. Bakalım bıı 

... 
. 

tınız vardı. Beni başka bir ka
la görünce kıskandı ve hadi
Çıkardı." 
Va,k•a esnasında gazinoda 
lıınan Melahat'ın arkadaşı 
, il ret H. şunlan anlatıyor: 
'..._ O gece arkadaşlarla içki 
l'or, saz çaldrnyor, eğleniyor 
~- Bu esnada şoför Siyamet -
l'anında biri le geldi. Bir müd 

t karşımızda oturdular. Tam 
Sıradıt, Siyamettin hiddet ve 
~apla, üzerimize bir şise fır
tı. Bunun üzerine aramızda 
Vga çıktı ve Siyametin, taban 

1 
dipciğile beni ve Melahat'ı 
taladı." Ağır surette yaralı 
~~ Melahat'ta, güç halle Kud-

1 tasdik ederek. vak'anın bu 
:~t!e cer_ey~n ettiğini anlat

ıstemıştır. 

44 milyon pul geldi 

1:ııgilterede tabedilen posta 
,~;ından kırk dört milyonu 
, ış ve dün postaca tesellüm 
•tııiştir. 

Aile kampı 
Selim Sırrı 8. Çamlı
cada bir kamp kurdu 

Beden terbiyesi umumi mü
fettişi Selim Sırrı B. yeni bir 
teşebbüste bulunmuştur. Selim 
Sırrı B. Çamhcada 2 dönum bir 
arazi almış ve burada bir aile 
kampı tesis etmiştir. Burada 
bir tenis yeri yapılmış ve çadır
lar getirtilmiştir. Bu küçük kam 
pın kapısında ufak bir tabele var 
dır: Selim Sırn aile kampı. Se
lim Sırrı B. bu teşebbüsil hak
kında bir muharririmize şu iza
hatta bulunmuştur: 

- Bu teşebbüsüm memleket 
için çok yeni bi~ şeydir. Bu u
fak arazi çorak bir yerdir. Az 
zamanda hoş bir manzara aldı. 
Ben bu hareketimle önayak ol
mak istiyorum. Bu aile kampı
nın memleketimizde taammümü 
şayanı temenni ve temiz havaya 
muhtaç bizler için şayanı tavsi
yedir da." 

Uzun etek modası plajlara kadar 
girdi, bu sene deniz? .. 

Deniz banyosu mevsimi yak- ı Bu sene yazlık kadm tuvalet 
laşıyor. Vakıa, karpuz kabuğu lerinde uzun eteğin hakim oldu 
düşmeden denize girmek caiz ğu ve modaya uıygun giyinenle
olmadı.:ı ötedenberi söylenir. rin uzun etekli, tuvaletlerle do
Fakat bu sene erkenden, denize taştıkları malfundur. Mayolann 
girmeğe alışkın olanlara bu ka- da modanın bu cereyanından 
bil ihtiyatları unutmuş gibi kurtulamadıklan görii!Uyor. Bu 
görünüyor. yaz, hanımlarımızın tercih ettik 

Bir çok kimseler temmuzun leri mayolar, etekleri eliz kapa
girmesini beklemeden sabahla- ğını geçen ve ayı:ığa giyilen kıs
n banyo almağa başladılar. Bu mı oldukça geniş olanlarıdır. La 
sene Marmaranın Anadolu sa- civert, siyah ve cam göbeği ren 
hilinde Salacık, Moda, Kalamış kte mayolar_, en ziyade göze 
ve Bostancı deniz hamamları, çarpıyorlar. 

Rumeli sahilinde de Filurya Bo Denizde giyilen haeır ayak
ğaziçinde Altınkum çok kalaba kaplan bu sene daha açık ve da
lık olacak gibi göriinmektedir. ha yumuşak cinsten intihap e-

Banyo mevsimini dört gözle dilmiştir. 
bekliyenler arasında bilhassa 
kadınları kaydetmek icap eder. 
Vakıa, bu sene de diğer seneler 
olduğu gibi plajlarda, erkekten 
ziyade kadın yüzücülere tesa
düf edeceğimiz muhakkaktır. 
Şimdiden mayo ve deniz ayak
kabısı ve deniz başlığı satan ma 
ğazalann camekanları renga
renk banyo levazımı ile doludur. 

Deniz başlıkları arasında ge
ne mayo renginde olanlara, la
civert, siyah ve cam göbeğine 
rağbet fazladır. 

Her halde çok değil nihayet 
10-15 gün sonra kumsallar. şe
reflenecek, denizlerin üzeri kum 
ral, siyah, lepiska kadın başla
rile hezenecek demektir. 

d k t 1 k tm. B a mesele ne olacak? ~alacag" ından bir aylık müddet ere pan a on zer e ış. en p n-
ıs talonun zerkedilmesini fenne muva- Dedi. Değirmenci Mehmetle Mu• 
içinde intihabın ikmali için şim fık bulmadım. harrem kocamı bu hadiseden sonr• 
diden hazırlık yapılmaktadır. Reis - (Kadri Beye) bu vak' adan tehdit etmeğe baıladılar: 

Sullstlmal mi? 

Baytar müdürü ile 
rüfekası aleyhinde 

tahkikat 
Vilayet Baytar müdürii Ra

sim Bey ile diğer bir kaç baytar 
hakkında hazineyi ızrar madde
sinden tahkikat yapılmaktadır. 

Takhikat evrakı Viliıyete 
gelmiştir. Heyeti idare tarafm
dan evrak tetkik edilecektir. 

Verilen malumata göre tah
kikatı mucip olan mesele şudur. 

Hayvan neslinin ıslahı için 
getirilen damızlıklardan güm
rtik resmi alınmamaktadır. Bu 
hayvanlar baytar heyeti tarafın 
dan muayene edilerek damızlık 
olduğuna dair rapor verilir. 

Damızlık diye verilen rapor 
üzerine bila riisum idhal edilen 
hayvanlann bilahare sütçüler 
tarafından getirilen süt inekleri 
olduğu ve tahkikatın bundan ile 
ri geldiği söylenmektedir. 

evvel maznunlardan Muharrem Elen - Klmıeye bir şey söylemiyecek· 
diyi tedavi ettiniz mi? ıin. 

Kadri Bey - Muharrem Efendi- Dediler. Bu adamlar bili bizi ra-
nin evinde hastaaı vardı. Onu tedavi hat bırakmıyor ve tehdit ediyorlar. 
ediyordum. Muharrem Efendi ense- Şahitlerden müıkirat inhisar idare· 
tinde çıban olduğundan bahisle bir te ai memurlarından Muzaffer Elendi-1 

davı uaulü lıtedl. Kendiaine buı tav• nin ifadoıi: 
ıiyelerde bulundum. - 4 veya 5 Nisanda Urlaya gel-

Reiı - Ensesinde çiban bulunan dim. Hilmi Efendi ile Türkocağında 
bir adam sokağa çıkabilir mi? oturuyorduk. Ocakta Rumca konuıu-ı 

Doktor - Tedavi etmek iıtcree yorlardı. İhsan Ziya Bey Rumca ko· 
çıkmaz. Fakat çıkmak istedikten son- nuşanlara: 
ra pek ili çıkabilir. - Türkçe konuşun! .. 

Doktor Feridun Bey - Kadri Bey Dedi. Muharrem hakim beyin bu 
beyanatlarında, bu ııibi vekayide pau aözlerine hiddetlenerek duvarda bu 
tafon yapılmau doğru olmadığını IÖy ihtarı havi bulunan levhayı parçala
IUyor. Vakıa bir !nurun birdenbire dı. Bu esnada Muharremin yanıncı..w 
bir dimağ lhtlkanına düçar olduğu Zeynel zade Hüseyin Efendi de var
Te bunun üzerine damarının çatladı- dı. İhsan Ziya Bey bu vaziyetten mil. 
fı valridlt. Bu halde Pantalon yapıl- teessir olarak kalkıp ocaktan rttd
maz. Fakat İhsan Ziya Bey darp te- !haan Ziya Bey çıkar çıkmaz Muhar
ıirile ihtil!ca düçar olmuıtur. Bina- rem, Hüseyin Elendi ve arkadaşları 
enaleylll morfin zarurfdir. Fen bunu hlkim Beyi arkaamdan sövdüler. 
amirdir. Benim bu lııidiseden edindiğim ka-

Doktor Kadri B<y, İhsan Ziya naat şu merkezdedir ki bu hadiıeyi 
Beyde müteehhlr bir nezfi dimaği ol Hüseyin Avni Bey tertip etmif ve 
duğunda ısrar etti. Morfinin tesira- icap eden maddi yarduru Zeynel zade 
tının fenalığını tekrarladı. HUse~. Bey yapmııt~r.. Bu hadiac 

Doktor Feridun Boy - Kadri Bey de bu ıki şahsın tertıbıle meydana 
otopsi raporunun neticeeini bilmiyor- gelmiştir. 
lar. Otopside, İhsan Ziya Beyde de- ~undan .~n~a hukuku amme şahi• 
mora.ii asan görülmüştür. Afzında lerın~en Gıntlı M~et, S_üleYmaıl 
maddi tağayyürat vardı. Alelade bir bekçı kara Mustafa dmlenmıt ve m't 
nezif olarak kabul ederniyectgh. Kad h~~e~e, ııelmiyen bası '8hitl!~ cel~ 
ri Bev otopsi ameliyesinde bulunmuş hı ıçın 11 Temu.u talik •ıtllın•-U.· 



Sc:tiı'ı ıt 

~~~!~·--a2~-~li=-"'-~- ·~~~~~mg~ 
l 20 HAZİRAN 1930 İktısatla siyasetin biribirin- siyasi sahada başanlmaıı hil! defalar söylenmlgtir. Ruaya i- gen müteha~sısı doktor Celil 
il iDAREHANE _ Ankara cadcleel d~n ayrılamadığına ~n iyi b~r b_ir h~lya halindedir. Fakat i~- le Almanya, 1890 senesine ka- Rasim Beyin dayızadesi Kasta· 

fo: No: 100 Telırnf adreaiı Milliyet, ı •. mısal, hafta arası yenı Amen- tısadı zaruretlerin Avrupa mıl dar beraber yiirüınekte devam monili Abdülbaki zade Cemal 

r1tanbul. kan güı;nrük tarifesinin k~bul !etlerini, gittikçe miltezayi~ bir ettikçe, her kombinezona kar- Muhiddin Bey Heybeli sanator 
T.ı.t.ıv numaralı: ve tatbıke başlanması, cıhan kuvvetle anla_şmıya sevkettıği- şı - Napolyon da dahil - yonnında irtihal etmiştir. CUm· 

lataabul teıı, 3912, 3911 ııiyasetinin en ehemmiyetli, ni inkar etmemek lizrmdır. A- meydan okur vaziyette idiler. in ti har kararı huriyet adliyesinin kıymetli biı 

G ABONIJ OCRETLERI 
3 O TUrldye için Harlı isin 
6 ~ aykft -4-00 ltı&rut 800 kunıt 

12 6 " 750 " 1400 " 
13 " 1400 " 1700 " 

c 
r.ı Gelen evrak geri verilme:ı 
r. Müddeti J-V- nuahalar 10 lnınıt 
Ü<, ur. o...te ft -tbaaya alt itlw ipn 
G nildüri,-ete müracaat edilir. 

Gazetemiz lllıtların .-'uliyetial 
kalıal etınu. 

BVGVNKV HAVA 
1. 

hatta müheyyiç bir hadisesi o- sırlardanberi cihana hakim olan 1890 da Almanya, kat'i surette uzvu olan Cemal Bey iki mekt~ 
larak teiakki edilmesidir. Ame- Avrupa, ansızın bu hakimiye- Avusturyayi tercih edipte yol- . . . -Fransızçadan- bi ;A~den mezun değerli geni{' 
rikamn iktısadi ihtiyaçlarından tinin Amerikaya intikal ettiği- lar ayrıldıktan sonra, her iki Yem evlenm~şlerdı. Balayı Saat haftada bir kere krulan lenmızdendi. 
ziyade dahili politika mticade- ni görmüştür. memlek.etin de siyasi vaziyet- ~seyahatte geçırmı:_ktense mo- duvar 'Saatlarındandı. Her pa- Kendisini tanıyanlar bu za· 
lelerinden doğan yeni gümrtik Amerika cihanın mesaha! leri fenalaştı ve yirmi sene için- bılyacı koltukçu mag~zalar~da zar kan koca bunu kurarken vallı gencin hazin akibetinden 
tarifesinin teferniatını tetkik sathiyesinin ancak yilzde 5.6 st de ikisi de perişan oldular. A- geçirmeğe kara vermışlerdı. ~: haftanın iyi geçmesini temenni çok mütellim olmuşlardır. Mer 
edecek değiliz. Şurasını söyle- nisbetinde olduğu ve Amerika- caba Rusya Be Almanya bu ta- t~dukları ~p~rtımanı çok ıyı ederlerdi. Saat tam iki sene bu humun kederdide ailesine, akrıı 
mek kAfldir ki, bunun ahkamı- Iılar dünya nüfusunun yüzde 6 rlht hakikati anladılar da şim- suslemek ıstıyorlardı. Onnn surette hiç durmadan işledi. Sa- ha ve dostlarına taziyelerimizi 
nm tatbikinden iktısaden mu- sını teşkil ettikleri halde ciha- di hatayi mi tamir etmek isti- i~'.n ~er ?ezdikleri ~ağa:ada at d.aima bu mü~terek saadetin arzederiz. 
tazarrır olmıyacak memleket nın yüzde 70 petrolilnü, yüzde yorlar? gorduklerı eşyayı ya hıç begen- dakikalarını saydı. __ l_S_T __ A_ı_· --.-. - .. ----k 
yoktur. Bizim kuru meyva, 54 bakırını, 44 kömürünü 50.6 Velhasıl Avrupa devletleri miyorlar, yahut pek müşkülpe- Fakat bir gün ani bir felaket a·. . · d s ıye 4 

uncu Huku 
fındık gibi bazı ihracatımız da demirini 63 pamuğnnu, 61 çav- küme küme ayrılıyor. Fakat bu sent oluyorlardı. Biribirlerini bu müşterek saadeti mahvetti aırReti~m en: .. d. · · ı 

·· · 1 k K · d · "h ı a· 1 y·· d çok · r1 d Be· e dikleri · sumat mu ınyetı umum muteessır o aca tır. uru ın- arını ıstı sa e 1yor ar. uz e kümeler nasıl teşekkül edecek? sevıyo ar 1• g n Bir otomobil müsademesi neti- · k"J" C B . 1 · · ·· '"k · 2 tt 5 70 ı·· ·· · "h 1 "ki · · · t 1 k 1 d c e ' yesı ve 1 ı evat eyın evve · cınn gumru . r~~mı sen en . pet:.o unu ıstı sa.. -~ttı erı Dün biri Fransız, dığen talyan eşyayı a ır .~n ara arın a . er - cesi olarak kadın ağır surette ce Galatada F rm · 
sente, fındık ıçının 5 sentten 10 gıbı, yuzde 76 petrolunu de ken olmak üzre iki ztimre vardı. yan eden munakaşalar çol, ~atl~ yaralndı hastanede öldü. Artık 52 e enecıle.rde 
sente, fındığın da 2,5 sentten 5 dileri sarfediyor. Amerikanın Şimdi ufuktan bir de Rus_ Al- bir t~rzda -~ıuyordu. Kencl_ılenı duvar ~aati sevgili zevcesini p n~ar~da 0~'.:11 L;cımda. 
sente çıkarılmıştır. ipek sarfiyatı yüzde 70 tir. A- man itilafı beliriyor. Bu, İtal- zengın degıldı. Fakat ellerınde kaybeden kocanın saadetini de- d:ıpaf opd'lo ~e G : oda R o~anı 

'T;;;;;;;~~i~i' ı Bazı kalem ihracatımızın ınerikada 24,630,000 otomobil yan zümresinin bir parçası mr? olan para ile iyi şey almak isti- ğil elem ve ıstırap dakikalarını hı e ~n 1 
ere ~ta ~ 1 ri~ın il gümrük resmine yüzde yüz zam vardır. Yani her dört nüfusa bir Yoksa her ikisinden ayrı bir te- yorlardı. Balayı için seyahata sa;ıyordu. Zevcesi ölürken ken ~~ ..:._ oturan tu~cfar ~n ı-

yapılmakla beraber, Türkiye en otomobil isabet ediyor. şekkül mil? Bnnlan zaman gös- çıkmak için kafi paraları yok disnie hayatta cesur olmasmr mhlıtı; ~r3:ll1hl~nkos.. e~dı aley-i 

.J. bulNI rn çek 23 tn az 
cltrtCI k!J. !'tgfJn ıütglr 

han bulutlu olıcak.ır. 

·· · l k 1 k t B kk ı k d d ··ıd· F k t b ·ı e •le enne ıstı a gumruk resm az muteessır o aca mem e e - u ra am ar arşısın a, terecektir. egı ı. a a u para 1 e \ - vasiyet etmişti. Bir akşam apar 1 ( ·· 1 b" b' . 
ler meyanındadır. Çünkü Tür- dün Avrupanın Asyaya kaqı * * * rini döşemek istiyorlardı. Niha- trmanında yalnız oturarak elem 

0 .~n k yuz a tr;ıı~ ır ın dörl 
. Ru'yanın sonu 1 kiye inciri Amerikada biskili- vaziyeti ne ise. bugün de Ame- yet bir çok tatlı münakaşalar- ve ıstırabına dalmrş bulunuyor- r;:) uruş~ faızle berab~r hil· 

!<ı lerde, fındık ta şokola tada kul- rikanın tedricen Avrupa ya kar- Bir bakışta ciddi, bir bakışta dan sonra alacakları eş yay; seç- du Saat masanın üzerinde du- 1 e~. :?~sılı hakkında ıkame 
.~,'." Zannetmeyin ki bUim Tica- lanılır. Bunların pahası oka- şı vaziyeti öyle bir şekil almakta gillli~ç gödrün~ bir M~lt~ ~e- mekte ittifak ettiler. Alacakla-

1 
ru~ordu Fakat kurulmadığı i- fY .e ~gı ~var::t-arz~a~ suret 

ah et Odası dllııyanm ehemmiyet- dar yüksektir ki, inci.re ve fın- olduğu neticesine varmamak s~lesı va~ ı~-. hu m~e.~yıM ı: rmı aldılar. Yalnız bir eksikleri çin çokt~n durmuştu Hızla ma e~ ~ray; te ı~ ~u -~r .a ~a
uın meşgul ol~u ljeylerden us- dıga bir Uç beş sent fazla veya mümkün değildir. Bunun çaresi s1:1.tu,!1~ar. a.ız~ etı~lti·ı · k ~ a vardı: Duvar saati... sanın bir gözünü açt; İçinden ~1 a res.~rehf0~ ~~ mış ~ı 
Ieı ktır. Böyle dtl§Unmek, elinden az vermekten bir şey çıkmaz. nedir? Fransızlar ilk cevap ve- ~ukumetının aşve dı ı 1 ~ a.~- Yeni. evliler, biribirlerine a- b' t b a çıkardı Artık bu 1 e mum~ı ~~ trı~ 1

• ametg b
uy eldilf kadar çalışa çalışa iıfne Amerikalılar o kadar zengin ve ren millettir: Avrupa ittihadı ... 1'.k pap_a~~an ara

1
sm .

1
a çı ~in ı - şık olan bu karı koca şöyle dü- ırl a laknc 1 m ve ;stırap onu 1?ğrı d~lmeç d~ •. u ':'nb u~u veafte 

_)!iğe d!Snen biricik odamız için boll- 1 d d"' k"' dü 1 tılaf ylizunden ngı tere ı e pa- .. .. yanız ı , e e ı e ı e ıgı mu aşır tar ın • 
· dır Çalı · da k' ıı;afz adrıkna ak uhş ul n t rd~r İh . 

1 
*k. * * .. . , pa'nm arası açtldı Papa adada- şunuyorlardı: 

1 

bıktırmıştı. Hayatta kendisini dan verilen şerhten anlaşılmak· 
:ali :tıra . şıyor, IOl!SIZ, sa ı ın ı azacı pa a aş ı ı- tıma ı en muessır çare · İ . s t kadar lazım olan han b d k h" b' k im · · · 'ti ıu renkııs rayıhasıs utr"'" ' f d k 1 ı F k b il kti · · ı ki papaslan tutuyor. ngıltere- - aa cez e ece ıç ır şey a a- la tarıhı ıHl.nın ferdasından ı 

• • -r· ye ın ı sız şoko ata yemez er. budur. a at ug n sıyası . . .. h gi arkadaş vardır' Muntazam u· 1 t'har etmek için kat'i b b" ·ı· bl"" · 
iği or, efor bunu bazılııtı g rmU- Dig" er memleketlere gelince; vaziyete göre en ameli çare bu de Malta başvekılıne muza eret . · 1 ~ış · n ı . . aren ır ay ı anen te ıgat ıc-
ab Orsa on•-- mal"'""kle"- eni ...ı; rük 'f . b'lh ld ıı... 'ddi d"l ç·· k'" edı"yor hareketıle kulaklarımızı meş- bır karar vermıştı. Tabancayı rasına ve tahkikatın 11 EylQI 

UU'lll ...... u rn- y r.um tan esı ı assa o Uı;u ı a e ı emez. un u · ı d b k d a· 1 • · ·· k ·· ·· -ermek ikti:ı:a eder. Son zaman- F İ 'b.' 1 . . b' . .. . d' b M 1 1 . gu e en u ar a aşı ın emegı gozden çıkardıktan sonra şa a 930 perşembe gunu saat ondör· 
ransa, spanya gı ı mem e- ıttıhat mevcut ır vazıyet uze- Sım ı u a ta mese esı ga- hepimiz severiz Saat demek • d ·a hazırlandı Fa d · · k ·1 · Id 

da KarakX... köprüsünün kal k.etl · · u h' b' 'k a· · d ı k · i . · . ld p 1 · gına ayamag · - e tayınıne arar ven mış o u at ır , ~1 er ıçın m t ış ır ı tısa ı rın e an aşma ve o vazıyet rıp bır cereyan a ı. apas arın bizim seadet ve elem zamanla- k t t b sırada kulag"ına bir ,. d ·ı hl L 'd 
u!ıınlınuı meselesini bl.tirir bitir- d bed' İ ·ı Al · d k d k · A ıkt • 'b' · a am u ı>un an mumaı ey er eonı a 

Ç
ark 

1
tr. k ngı1ter1e, md an yak, 1 ?me1e~ke di~me Itır. d vI'1:1pa arkasından papa ç ıgı İ gıl 1

' nmızın arkadaşıdır. ses geldi. Saat işliyordu ... Ne ve Nikola ve Dimitri efendile-
ıiş ıez daha kaldırılacak bir şey a- e os ova ya, ta ya a ço mıllet en en ara arın a şım- papanın arkasından da ta ya ş· d" k d b' çok saat d t ·şıemeg" e baş · · hk"k k d b 
ız \nırlı:en ortaya bir "bolluk ve mutazarrır oluyorlar. Amerikan diki vaziyetin idamesi için an- çıktığını İngiliz gazeteleri yazı- .. ı~ 11Y~. ; a~atı~im"sini kti 1 urant ~aa g~nvev~la buna hay~ ~n ~vmı :a 1 

a:a da arma 
nlı ıtlık'' meselesi meydana çıktı .. tarifesi, eıasen pek berbat bir !aşmış değillerdir ki.. Bu ihti- yor Binaenaleyh bu iddialara g_~krmku_ş ~r. 1". b~ ··k bulmı uşlar amt ıştt~ · 's' ·nr· a anladı kı" go'"-'• hemi eye r;ı . tcbaaltl:ğ ava ard~:, 

r bu h k · 
1 

'k a· . d b' r · . , . çu ıttnsını uyu - re e ı. o "" a suretım e e u etme ııg 
ay e uswıta uzun amma pe vazıyet~e o an AvI'1:1p~ ı tısa ı- 18.f ta he~ g_iln aha açık ır ı- inanmak lazım ıse, Malta da dm dı Hele bımların içinde bir ta- çekerken masayı hızla sarsım~- ve cevap vermediği ve tahld-
inı zun tetldkattan sonra "yedi yatını bilsbütiln fecı bır h~le ko sanla salah~yettar .ağızlar t_a- perdesi altında İtalya milliyet- kı~ gülünç olanları da yok de- tı Bu sarsıntıdan müteessir o- katta hazır bulunmadıkları tak 
t ~ne bolluk yedi sene kıtlık" ola yacaktır. Fransızlar, tarıfe ka rafından ıfade edılmektedır. perverliği faaliyettedir • . . b • · ı a· · kk · ı • · d · 
• i.ğına kanaat getirdi Yapılan b 

1 
d"l r ti ti ld ·u halde A a· 1 · . · ald ğı · gıldı. Bunları egenmemış er ı. lan saat muva aten ış emege dır e haklarında gıyap kararı 

ay t t' ti'kl b "·t· d'ği gi ? de.dı e 1b ç g ~ 0 .ug h 1' • vikrupa ıbip' 01':11ğasdısı~l, 
1 

Bu vaziyet, İngiliz gazetele- Genç karı kocanın gali.ha en çok başlamıştı. Şüphe yok ki belki ittihaz edileceği ilin olunur. 
n . a ıs er unu g.,.. er ı - şım ı en unu sıyası sa aya ın ıst amet r ı e egı muvaze- . . . . . b · . · :ğ i ta Yuıruf Peygamber zama- tikal ettirmişlerdir. Amerika- neye doğrudur. 1930 senesi n ıçln şiddetli neşriyat ;esılesı müşk!lp~sent ol.dukl~rı d~ u hır dakıka bıle devam etmeden IST: Asliye 4 üncü Huiu/ı 
• .ında da bu cihetin b!Syle old11- nm Avrupaya karşı aldığı bu Avrupası, pek ziyade harpten olmuşt?r. Yaz~ar İtal~.a y~ kar- saat 1;0tıhabı idı. Bır muddet t~krar d~acaktı ... Fa.~at saa- Mahkemesinden: 
• - tı da delil olarak g&torildf. A- vaziyete çare olmak tizre Avru- evvelki Avrupaya benzemiye şı tevcıh edl~ıyor. Çun~u İta- saats~z kaldıl~r. k m en a- tı~ bu anı i.şl~esi ona olen sev Rüsumat müdiriyeti umumi 
. delil mH Vaktlle bu mesele- 'tt'hadını ileri stirmektedir- b 1 d Gerçi zümreler tebellür !ya hUkOmetı bu mesele ıle ala- Nıhayet hır a şa g ç . gıli zcvcesının mezardan gelen yesi vekili Cevat Beyin evvel. 
1~ \ Yusuf Peygamber bir nıya- fe~.1 ~sasen Brinad tarafından e:!~ş ~ir halde değildir. Bunun. kadar olm~dı.ğını he~ vesile il~ dam eli?'de o~d1:1k~a b~yilkiz ~~~ bir sesi gibi geldi. Kadın sanki ce Gaitada Fermenecilerde 51 
ırr an istimbat etmişti. Acaba o- Heri atılmış bulunan bu fikrin içindir ki, bir devlet adamının tekrar et;nıştır Neşnyat .papa paketle gelmıştı. sra en~ ona: numarada oturan tüccardan Ni• 

amız bu ıon ke fini hangi uy- ·-- _ seyahati bir çok tahminlere nın ve bılh~ssa !"faltadakı pa- paket ... Genç kadın sordu. . - Ne yapıyorsun? Ben sana koli Yovanidi Ef. ile Galatadıı. 
·Y'.)18Ullda gıırdilftl ruyadan çıkar _Çapkınlar, edepsizler, ter- sebep teşkil etmektedir. Hafta paslar alevhı~edır. Bazı. gazet~- . - Bunda ne var? Ne getır- cesaret ve metanet tavsiye et- Mumhanede İbrahim Rıfat Bey 

v . ı?I bi.. ... diyerek uzaklaştı .... o git- arası İtalyan hariciye nazırı !er, Maltadaki mahalli ıdarenın dın? . . medim miydi? hanında 9 numarada oturan Di· 
, ı. Fener dubaıı tikten sonra adam akıllı gülme- M. Grandi, Lehistanı ziyaret l~ğve~il.mesini, ve Malta~ın es- . Kocası e~emmiyetlı bır va- Demişti. mitri Karamanos efendi aleyh 
'9ı · ·· ı · etti ve Pilsudeski ile uzun u- kisi gıbı, d_?ltrudan . dognıya zıyet ala~ak: . İki sene hiç durmadan genç lerine gümrük resmi olan (elli 

j Dlbı Kadıköy vapurunda ~it- ~:nb~::n',ldm~;:;1;iş:.::~~~ zadıya görüştü. Bu, mühim bir mils~emleka~ nez~r:t! .tarafın- . - Sem .bı;denbıre hayrette karı kocanın müşterek saadeti- üç bin sekiz yüz) kuruşun fa~ 
rl .an~ ~· kırmızı ytir:lti ye göz- tin ismi S. ş. Bey imiş ve Fener siyasi hadise imiş gibi, her ta- dan ıdare ~dılmesını ıstıyorlar. bıra~ak ıstıyorum, cevabını ni, birlikte geçirdikleri tatlı da- ile birlikte hükmen tahsili hak· 

' m\klti ır zatm karşısına ıki genç Kıl kuliibü kodamanlarından rafta akislerini gösterdi. Ayın Başvekıl L~rd Stn,..kland, verdı: . . kikaları sayan saat şimdi son kında ikame eylediği davanın 
dı ~urmuıı kıkır kıkır gülüp elle- onbeşinde Macar Başvekili İn- İngiliz hükCtmetıle .te~a~ etmek Nıhayet ge!en şeyın b~ du- bir nefes verir gibi. ona cesur ol- arzuhal suretleri berayi teblif 
_ ndeki gazetenin bir yuısıru o- mışl... giltereyi ziyaret etti. Bu ziya- tizre. Londra'ya e:ıtmıstır. Her var saatı oldugu~u ~~adıgı za- mağı söylemişti. yukarda yazılı adreslere gönde 

1
, ıyor1ardı .. Bunlardan biri sesi- Y anhş heıap! retin de bir çok dedikodulara halde Malta meselesinin halli i- ~illi; genç kadın ıçens~nden s:ın b' f . rllmiş ise de mumaileyhlerin i· 
~. biru yükselterek: Bu sütunlarda bazı tanıdıg"ı- vesile teşkil edeceğine şüphe cin kat'i bir adım atılması bek- kı bır d.~arm koptugunu hıs- S T~~aı;-~a~ı ırş~r~. a ~ıra;tı; kametgahlan meçhul bulundu· 
ıri - Fener dubaamı değiştin- yoktur. lenebilir. A. Ş. seder gıbi olm~ştu. . aatı a ır ~· . ım. ı en mı ğu ve tebliğ edilmediği milba· 

·ı ıt)rlarmıg .. dedi ve karşısındaki mrz ve nazımız;. geçırebildi.ği- Fakat en büyük dedikodu Kendi kendıne: - İşte, dı- ~k kuvvetlı hıssediyordu. Sa- şir tarafından verilen şerhten 
n tta baktı .... Oteki aldırmadı ve miz dostlarla latıfeler e?en~.. mevzuunu Rusya ile Almanya HANIMEFENDİ yordu, kocamın ilk hiyaneti. · · atı ~u~du .. Saat haya~ ~vdet anlaşılmakla tarihi llmm fer• 

iztinti daldırdığı boşluktan a- Bunu bazıları hakaret telakki e- arasındaki müzakereler teşkil lstanbul'da Benimle beraber intihap etme- etmıştı. Bıraz evvel ıntıhar~ dasından itibaren bir ay ilmed 

1 
nnadı ... LAkin gençlerden hl- derelı:, 0 d~ııtl~nmız~ kış~rtıyor etmektedir. Biri iktısadi, di- ğe lüzum görmeden şu saati a- karar veren genç adam da yem- tebliğat icrasına ve tahkikatııı 

~ sordu: lamıış: .. ~ıç kımseyı rencıde. et- ğeri siyasi olmak üzre iki cep- Havagazı ve Elektrik şirketi lıp ~etirmesi bir hiyanet değil den hayat bulmuştu. 9 Eyl!ll 930 salı günü saat 011 
- Nasıl naatlP mek myetınde olmadığımız ıçln heli olan bu müzakereleri Av- Beyazıt'ta Elektrik midır? . dörde tayinine karar verilmif 

. - Fener c,fabası değiştirlliyor bu noktaya iıtaret etmeye mec- rupanın diğer memleketleri evinde 21 haziran cu- ~ocası aldığı saatı çok met- Doktor olduğundan mumaileyh Nikoll 
~ uşl Bu deta ~lşman ııat guQ- bur o1d~k.... . . endişe ile takip ediyorlar. hedıyordu: ve Dimitri Efendilerin yevmi 

d. \ne bl.r nigAh etti ... Berikilerin I;iti~elenmızı hakar~tle. tef- Öyle bir itimatsızlık havası martesi günü saat - Düşün sevgilim, diyordu, HAFIZ CEMAL tahkikata kadar mahkemeye 
n:: istedifi bu lml!j tekrarladı- slr~ ıı;nkan b~l~lan şımdıden vardır ki, en durbin hükumet 

15
,30 da yepyeni bir saat ... Bunun eski müracaatla dava arzuhal suret< 

1 
~ r: ehlidiller daıresınden çıkarırız, adamının bile evhama kapılma- bir şey olmamasına itina ettim. Cumadan maada günlerde oııe- !erini tebell!lğ etmediği ve ce-

s '1 _ Allah allah demek fener çünkil: ması mümkün değildir. Filha- verilecek olan amel! ahçılık dersinde Bizim mes'ut dakikalarımızı sa- d.n sonra saat ( 14 · l6 ) da lsıan- vap vermediği ve tahkikatta hl 
f ı ıba.R deği,ecekmif .... Acaba "Ehli dildir diyemem sinesi kika Rusya _ Almanya dostlu- IUtfen hazır bulunmanızı rica ile yacak olan bic saatin de aşkı- bul Divanyolundı ( 118 ) numeto· zır bulunmadıkları takdlrd• 

- ıkimlıt mi, yoksa delinmit mi? saf olmıyana !" ğu an'anevidir. Bu iki milletin kesbi şeref eyler mız hayatımız gibi yeni olması- lu hususi kabinesinde hıstılanru haklannda giyap kararı ittlhaı 
r şi,man zat dayanamadı, ve: FELEK yekdiğerini itmam ettiği çok Dühul İye serbesttir· nı istedim. kabul eder. edileceği ilin olunur. 

romanı: 126 saçlarınıkesti, dediler. meydana çıkarmıştı:- Biri kısa rasınasıkışan bu saf köyün ç~şit şenlik bir araya gelmişti köye savuşlar yolluyor bu terti 
.....;..;...;...;-:..:.....:.:.:..;.;;.;_;....;.;,.;;..;:;.;..~~ - Delikanlılar da: kolhı bir ev elbisesi, biri de ka-ı masum kızlarına bütün ömürle- Öteki köylerde de b11 haftalar bata ait kararları ihtiyar he• 

'il,.,. il.' "1 - Tosun Ayşeyi İs~a~bul z~k biçimi caketli i~ii. Eli di- rinde duymadıkları .~n leziz he- içinde yapılacak düğün!~~ o ge yetlerine bildiriyordu. 

l _ftl' flit ~ • , ~ R 4111t · 11. 1 Hanımlarına benzetmek ıstı yor kışe yatan kızlar yem yaptık- yecanı tattırdı ve dwıyadan ha ceye bırakılmıştı. O gun beş Programa göre şenlik mer-
.i pme a;ııy.. .8. ~ !!! .... burada uğraşıp duracağına ha- lan elbiseleri bunlara benze.~- bersiz bu temiz ruhları hayata on nikah, bir kaç düğün, ilç kezi Tosunun (Zigana) köyü o 
ıc · 1MJ zırını alıp gelseydi daha iyi e- meğe çalışıyorlardı. Fakat koy ve muhite karşı isyan hislerile sünnet düğünü bir araya gell- luyordu. Bıınde en yakın ol· 
pa ourhan Cnı" i derdi, diyorlardı. de hatta iğne iplik alacak bir ateşledi. yordu. mak ona bu şerefi veriyordu. 
ış \ . . Bu ileri geri dedikodulara dükkan yoktu. Her şey ta Sam • * * Mühendis Alaettin köylü- Ve aksi gibi bu yıl yağmur-
. ıdar değişmişti. Her gün traş de kıı:ı ıle bır müddet mücadele rağmen Ayşenin elinde Ferda- sundan geliyordu. - Pınar köylüler dört koyun nün gösterdiği bu alakanın lar da erken başlamıştı. He 

1 
uyor, üstü, başı temiz gezi- etti: \ nın resimlerini gören arkadaş- Tosunun gelişi ve Ayşeye İs- verdiler mühendis bey, bunla- hoş bir netice vermesi için bu men her gün bu ormanlık mın 

ur >r, işten gelince elbisesini deği. - Saçı kesik kadın olur mu?! lan da yavaş yavaş saçlarını tanbulıın şık bir kadınının zev- nn topunu bir yerde toplıyalım eğlencelerin muntazam bir pi- takanın havası bulutlarla kapa· 
•
1 

yordu. Diyor ve buna aklı yatmıyordu. kesmeğe başladılar. Bu hareket kile tertip edilmiş hediyeler şenlik günü hazır olsun. imla yapılmasını düşündü. lı duruyor ve gece olunca bu· 
~ Ve delikanlı her gün beraber Tosun. mühendis Alaeddin 1 köy içinde bir mesele oldu. getirişi köy kızları arasında - Çınar köyü de bir dana Kaza kaymakamı ile görüş- !utlar tükenmez bir semavi sar· 

ıs ı ılunduğu, ders okuduğu Fer- Beyden rıca etti. Ferdanın bü-1 Kızlar analarından gizli saçla - şiddetli bir heves ve hareket verecek. tii. Bu, Mektebi mülkiyeden mç gibi boşalıyordu. 
n ~ ıdan bir çok şeyler öğrenmiş, yük bir resmini onlara gösterdi.! rına makas vuruyorlar, sonra iş uyandırmıştı. Pu hediyeler i- - Yörük müslimlilerden yeni çıkını~, çalışkan, ateş gibi Bendin arkasında biriken su 
n e : beğenmişti. Ferda saçlarını Ana kız hayretle vıe daha son- meydana çıkınca: çinde Tosunun kendi zevkile daha ses yok. bir gençti. yun irtifaı sekiz metreyi bul-

~stiriyor, kıvırıyordu. Dalga ra takdirle bu resme baktı ar. - Domuz kız, Allahın ver- çarşıdan topladığı ucuz taşlı ta- - Onlar zengindir altta kal Jandarma kumandanı, mal- muştu. Fakat vadinin cenup 
·r - ılga kısa saçlar nede güzel gö Ayşenin saçlarını kesmek için diği saça kıyılır mı?. raklar, cam gerdanlıklar, altın mazlar. mildtirü, tahrirat kitibi veba- kısmı adeta taze bir bahar için· 

nüyordu. Ferdanın resmi de kendisi ka-i Diye mükemmel bir azar i- bilezikler, mendiller, pullu hav Mühendis Alaettinin odasın- zı ileri gelen eşraftan mürek- de idi. Eğer bent yapılmamtŞ 
0 • Tosun merak edip Ferdaya dar yardım etmişti. Genç kız iittikten sonra hatta dayak ta !ular da vardı. Fakat Ferdanın da toplanan köylüler yaklaşan kep bir komisyon topladı. olsaydı bu biriken sular vadiye 
a ı ınu sorduğu zaman genç ka- yarı heves, yarı ıztırapla kırk 1 yiyorlardı. intihap ettiği şık şeyler ara- şenlik günü için civar köyler- Bu heyet köylerden gelen yayılacak, bahçeleri harap e-

n onun ne maksatla anlamak örgü saçlarını feda etti. Ve To 1 Şimdi kızlar hemen her gün sında bunlar o kadar sönük ka- den gelen hediyelerin bu ak- hediyeler bakacak, beş yüz ki- decekti. 
tediğin~ farketmişt~. :ra~f et- sunun istediği gibi artık elleri-: Ayşenin evinde toplanıyor, ay- Jıl'.'?rdu ki Ayşe elini bile sür- şam rapor~u ve?yorlard~. ~ilik bir zi~afet yapacak, düğün Halk bendin arkasında bi~İ· 
ve gelırken Ayşe ıçın bır de ne kma koymaktan da vaz geç- nanın karşısında saatlerce uğ- muyordu. Genç muhendıs bu fakır fa- lere, şenlıklere nezaret ede- ken ve gittikçe büyük bir gol 

r s: ç maşası verdi. Şimdi Tosun ti. j raşıp kendilerini Ferdaya ben Kadın ruhu köyde de olsa, kat gönülleri zengin insanların cekti. haline gelen suları görmek i
pa yşenin saçlarını kestirmek is- Köyün öteki kızlan Ayşede zetmeğe çalışıyorlardı. Ve ar- dağ başında da olsa ziynete ait devlet babanın emrile yapılan İş böyle resmi şekle girince çin uzak köylerden kalkıp ge· 

• yordu. Genç kız buna güçlük-[ görülen bu hallere evveıa giiJ.I tık merak elbiselere geçmişti. &eyin zarifini görmekte tered- bent için her fedakarlığı se- tertibat daha muntazam olma- liyor, kaim bendi hayretle seY 
razıoldu. Arkasında kırk di- diller. Hatta onu çekemiyenler: 1 rerdanın Ayşeye yolladığı el- dlit etmiyor. ve seve yaptıklarını görüyor- ğa başladı. rediyorlardı. 

1 
, ye kadar çıkan gür siyah saç) -Başı saçkıran olmuş ta büs 1 biseler örnek olmuştu. Genç kız Ferdanın bir çan talık İstan du. Jantlarına bölük kumandanı Genç mühendis ya&murları~ 

: . nı feda edemiyordu. Annesi bütün keli görünmesin diyeibunlardan yalnız iki tanesini bul hediyesi Zigana dav1 -~• a- Bendin bittiı?;i e:ün bir kaç tıkı gibi bir zahitti. KövtiPv (Bitmedi) 



Haftada bir •Ö• 
Ne oluyoruz? 

t
liaziran bafmdan itibaren 
ctna biletleri Userinden nis
ttilıllk vergisi almmıya ha•
ı baoJıyalı ııinemacılarm ba

her gün dert çıkmaktadır. 
dert sarahaten ııöyliyellm, 
Unu tatbik eden memurlaruı 

il \'aJıU kanunun diişünmediğl 
~İlde anlamağa ve gayretkeş-
g'Östenneğe kalkmalarından 

~~et ediyor. Bu ise kanunen 
~llibi muahaze bir harekettir. 
t ~r geç allkadM makamlarca 
~tld haddi kanuniııine irca e-
ecektir. 
~ memur ef.endilec diyor
ldı 
- "Bir si.nema sahibi kira-

MfLfYET 

'Mukaddes vazife,. f/lmlndtn 

• 

~
!U. elektriğini, aylıklarını ve 

parasını lııendi verdifl, "Sadakatsiz/ık filminden 
di malı olan sinemaya beda- Bu halt• " p t vü .. d 1 ı.,__ lam w aramun re ıun e 
"lIIl&e a az.,. kimi ? Gtum · · ı H d' tam b Sinema mevsiminin çoktan er oynuyor. 

dlıreyuıuH' bia .~~~ u bitmiş olmaııma. rağmen bu se- Pramount revüsü isimli ses-
e . ıç r AMıunum~ . li ·· l" ı,.tlı d lı f'lmd 

CUMA 

Sadakatsizlik 
{ B~ımrı'da l 

Evlin Brent, ~ene 
Adoree 

Bu haftanm yegAno yeni ve 
gösterilmoıniş filmi Elhamrada 
ııeçen Evlint Brentle Rene A
dor6en.in oynadıkları "Sadakat
ai•lik,, filmidir. Modem bir mev 
suu bik!ye eden bu filmin mi
zanseBi güzeldir. Artistler iyi 
oynamıılardır. Alaka ile se}'l"e
dilebilir. Mevzuu şöyle hulasa 
odebillriıı: 

Harp esnasında binbaşı Hat
ton, Roee isminde zengin bir 
lı:ısla gl.J!ll olarak evlenir. Harp 
bitip avdet edince karısının ve
Hlerl tarafından Roıe'un daha 
reıit olmadığı ileri sürülerek 
nikAhın feslı ve kınn Alan 
Hendecson isminde bir başkası
na tezviç edildiğini görilyor ... 
Rose iso Hattonu sevmektedir. 
Bir sefih olan kocasından bizar 
olan Roae, Hattona metreslik 
etmek teklif eder&e de Hatton 
reddeder. Her şoye rağmen 
Hattonla birleşmek istiyen 
Rose bir cilrmtl meşhut tertip 
oderek kocaamdan boşanmış 
Hattona varmak isterse de Hat 
ton kurtulı:n6k için evli olduğu
nu iddia ve filhal bu sözü ispat 
lqin bir Leh muhacirile evlenir 
ve yavaş yavaı karısını sevme
te bqlar. Oünün birinde Roııe
un koceeı: Hcrıderson. tarafın
dan ayartılan Jessie isminde 
bir kıs Hatton mallk4nesi dahi
linde intihar eder, Henderson 
bunun suçunu Hattona atmak 
ister, 

Fakat J essie intihar etme
den enıel sevdiği bir delikanlı
nın cebine Hendersonım mek
tuplarını koyduğundan bu genç 
Hendersonun alçaklığının ceza
aııu vermek için onun nezdine 
gidenle de Hendersonu J essie
nin pedorl tarafından öldürill
müş bulur ve bu vak'a üzerine 
Hattoruın muumiyeti meyda
na çıkar. 

ııe · alına · d' • · 'b" ne sınemacılar geçen sene oldu- , soz u, şar~ ve ans ı e 
' ııa: m . ıst:~gı ır!ı 1 ğu gibi tatil etmediler. Yalnız 0tlruz ve grup halinde olarak 
hı- Uf ketmeaıne lm 0 ~z- bunlardan eksc:ırisi fiatları indir Richard Arlerı, Jean Arthur, 

ı l 

' a memur arm yan I§ d' •. 'b" 'ki . . . fi 1 W''li A . G B j il)lışları yüzünden Türk va- ~!§1 gı ı ı n~ı vızyon ı m er ıf a: 
1 
ust~, e:ge ;°:· 

da.şiarının hukuku tasarrufi- gosBtennhekf tedırler. . cro Ct,
1
. veByn k rVe°:t• . arBy n-

li ·hı.al d'lm kt d' N'te- u ata Elhamra sıneması an, ıve roo , ırgına ruce, 

bı d e ~. e .. e ır. 
1 

Bı Evlin Brent ile Rene Adoree Nancy Caroll, Ruth Clehatter-
. un an uç gun evve e- f da 1 "S t M · Ch ı· c 'lu · la d b" · · tara m n oynanmış o an a- oı.ı, aunce eva ıer, ary 
• sınema rın an ınnın d k . l'k .c,,1m· . .. k c s E · K Qe • • d"' • · tihan a tsız ı ,. n mı gosterme - oouc:ır, tuart rvın, ay 

1 
şbu;ı~ ?rt kur un .1 te ve bundan başka mef}ıur Al- Fraacis, Skeets Gallayher, Har 

,
1 

ıtırını~ 0 a ne~tmesı. e 1 mıı:n hanendesi "Richard Tau- ry Green, J emls Hall, N eil Ha-
" arının aınemasma gı ıı, b . "k dml · ·1 Ph'l' H 1 H 1 il 

1 
. . .b. · · ı er,. ın a ara ınanmam,, mı ton, ı ıps o mes, e en 

ev erme gırer gı ı, gınnış- 1 • • d kf kılı .. 1 .. f'lm' K D · K' F d · . " f d' . . . 1sm1n e şar ve soz u ı ı ane, ennıs mg, re ene I 
vay e en ım sen mısın sı- .. . . M h D 'd N il J k 
aya bedava adam alan? 1 gostenlıyo~. d . "Ç O a~~ • W awı O ~wed • L tc 1 
lıal bir zabıt yapılmış ve si- ~elek .~ı~emasm a ı1-se .. ıl- O~ ıe,l E amer pa t~t • eJ ma 1 

f 
sahibi de bu manaıız zap- lgümf.arlmre~su,~l~am sesBı vf~lso~- p ea w' · ıuı!ienep a eli eC, h olan 

iitur · 1 M ı gosten ıyor. u ı mm eers, 1 ıam owe , ar es 1 

dininsuzbunza.aınıtş.t.b'kemtıur ikinci vizyonudur. Bu film hep Rogers, Lilian Rcth. Stcır 1 nv ı 
u garıp a ı a na 1 d .. kk . ı S 'th R T F a ol dd de mealen: genç er en mure ep hır artist nu , eges ooney, ve aY, 

""uhan 1~a .1e gı'rı'lme..; mu- kafilesi tarafından çevrilmiştir.! Wrey sahneye çıkacaklardır. 
u u ıye ı e a• M ''k "M k dd 'f 
cıı 1 b'l tsı"z kimse aJı te u a es vazı e., * * * an yer ere ı e 'k' · · ı k · ..._ d . Buna ı ıncı vızyon o ara geçıyor. Univerııal ne yapacak? 
'"ıez . ., eruyonnuş... O d da 'k' . . 
iltan sinemaya biletsiz sinek p~ra a 1 mcı ~ı~on o- Cari Laemmle 1930-31 sene-
girnıiyeoek demektir. O larak ~şk zambağı., fılmı geç- . sinde 12 milyon dolar sarfile 
e sinemanın memurları, mektedır. 20 film vücude getireceğini ha- ' 
· lst, gazoz satan, hatta si- her vermektedir. 
a sahibi de bilet almalı, on- Beti Balfor'un haıtahğı 1929-30 senesinde Universal 

ile hakla isti8Ila ediliyor, vo Betty Ballour hastadır. Bu tı.yni meblağı sarfederek 50 film'j 
hakla kanunu kendi kendi- hastalığın son çevirdiği filmi j ücude getirmiştir. 

<e tefsir ediyoruz? O halde üç haftada ikmal etmek için . ' 
Un birinde mutat olduğu çok yorulmasından ileri geldiği! 
ere sinemanın biri bir mat- haber veriliyor. 
t matine ve ya suaresi yap- * * * 

1 
~a. ~alnız dave~i~e ile seyirci 1000 kişi şarkı söyliyecek 
sınema sahıb~ hak~ında lngilterede Selstree stüdyo· 

1lacak zabıtlar cılt teşkıl e- sunda meşhur İngiliz şairi Lo-1 
~k değil mi? . ngfellov'un bir eseri sinemaya 

U kanun fazla gayretkeşlık alınmaktadır. Bu filmde bin ki
~de.n ve fazla vazifeşinas şi bir arada şarkı söy !emekte
. nrnek istemeden hem dev- j dir. 

hem halkın nef'i gözetile-
1 
!!!"'!~~~~------'!"""!! 

'Jııtatbik edilmek istense pek 

1 

ması için bu maddeyi ve bu kay 
k anlaşılır ki bu maddeden dı koymuştur. Yoksa masrafını 
Sa.t sinemaya bedava adam kendi kesesinden verdig" i sine-

'l1a. k d • ·ı · n h rn~ egı , sı:ıe~acım masının menfaatini maliye me-
qJ ~gı suretle sey~rcıden p~- murlarından elbette daha fazla 
e~ıg.ı hal~e on.a bılet vennı- düşünen sinemacıyı vasayet al
~ı h~le~ n~sbetın~e. alınmak- tına almak için değil. Bu mese-

a.ıı ıstıhlak ve•gısınden kur le sinema mevsimi gelmeden 
. arnasmı terr.indir. Zaten halledilmezse mevsim basında 

Ul' 'l . · ı . ' - 1X~ . ı e gırı mesı mutat Vilayetin ve memleketin yük-
; ~ozunde~ ~.e b~ ~nlaşılı~-. ııek memurları ötedenberi o!du
. anun gumm b:nnde bır ğıı gibi si!1eınalara meccanen 
tı acını~ kapılarım aç~p: . girdikçe ist ihliik memurlarının 
Uhulıye yoktur, ıçerıde · alacakları vaziyeti gönnei~ cid-

"Motro., artlstltriudtn (BU/y Taft) 

"Çılgınlar rıvllsil., /ilminden 

San'atkarhk irsi midir? 
San'at irsi midir değil m1,f 

aşağıdaki misaller bu hususta1 
. çok şayanı dikkattir: 

J ohn ve Lionnel Barrimonu:ı 
babaları büyük bir artistti; C&ı 
cil B. de Mille ve William de 
Mille büyük bir aktörün oğulla. 
rıdır. Buster Kaeton ve Leyla 
Hyasın babalan vodvil aktö. 
rü idi. ı 

John Crawford ve Cari Dancı 
nin babaları tiyatro sahibi idi. 

J ohn Gilbertin babası bir 
aktördü. ı 

Anita Page'in babası milhen 
disti; Nills Asterin babası kib
rit imal ederdi. Doroty Sebasti· 
yanın babası tellaldı. Charlea 
Bickfordun babası kahve tücca. 
rı idi. Arthur K. George'un ba
bası inşaat müteahhidi. Greta 

•Kadınlara inanmam,, filminden Garbo ve Dorothy Sebastianııı 
"Pariı kıralı,, nı kim Hüget Düflos ne diyor? babalan tüccardı, Bessi Lovun 

Çevirecek? Sesli filınin icadından evvel annesi muallime idi. 
Yalanda çevrilecek "Paris muhtelif filmle• "e aldığı roller- * ~ • • ' 

kralı isimli filmin mümessille- de muvaffakıyet kazanan meş- Evde tıyatro? ' 
ri İ;an Perovich Pierre Bat- hur Fransız sahne artisti Hü- Ramon Novarro biraz dinlen1 

cheff Gabriel Gaİirio ve Mary gette Düflos yeniden sinema- mek için başkalarının oynadık_! 
Gloı;'dlr. cı.lığa avdet etmek niyetinde- !arını seyretmekten zevkalıyor/ 

• • • dır. . . .. . Hollywoottaki evinde bir kii 
Bu. hususta kendısıle . g.oı:ü- çük tiyatro inşa ettirmiş ve o

Greta Garbo ne demiş? şen hır !"ransız gazetecısının rada piyesler oynatarak ahbap
Greta Garbo bir gazeteciye makal~sınden bazı kısımlan larmı davet ediyor. J 

beyanatta bulwımuı ve demiş- na~,lediy?ruz: • . •. Novarro tiyatrosunda meçhul
1 tir ki: En zıyade begendıgım film kalmıı san'atk§rları meydana 

"- 16 yaşıma kadar tiyatro "'.fcavail,, dır: Çok uzak .bir ma- çıkarmaktadır. f 
beni pek cu aJJ.kadar ederdi. zıd~n bahs~d!y~ruz: Bu ılk fi~ Bu yüzden kendileri için reli 
Maamafih sinemaya ç?k gider- 1~.rımd~n. bın~ır. Sıne~a~a.ılk Ubtı yapmak fırsatını bulan ak
dim. O esnada Skandınavyada şohretımı temın ~den Koruga- tör ve müzisiyenler Ramon No-, 
meşhur bir aktör olan Frans mark,. 1923 aenesınde yapılmış- varroya pek müteşekkirdirler. 1 

En Vall ile tesadüfen tanıştım. tır. * * * 
O bana Stokolm tiyatro mekte- Königsmarktaki Aurore ro-
bhte girmemi tavsiye etti. Bu lünü Petrovichle beraber sözlü Oouglıuı ve golf oyunu 
mektebe girmek için zo kişilik ~imde tekrar etmeği arzu ede- Douglas Fairbanks golf oyu· 
bir heyet huzurunda imtihan nm. . . . nunu pek sever. Douglas bir o-'. 
vermek 18.zmıdı. Ben kabul edil İnsan her ıstedıtlnı yapa- yuna üç sene ~vve~ merak sar
dim. Mektebe üç sene devam mu. Bir çok sinema taleplerini ml§tır. Fakat şımdi her fırsatta 
ettim. Bir gün sinemada oyna- r~ddettim. Şim?i yapac.ağım golf oynamaktadır. 
mağı tecrilbe ettim vo işte oldu. fılm her halde hır komedı ola- Şimdi lngilterede . ~ulunll!l 

Bir müddet sonra tekrar va
tanıma avdet ederek orada bol 
bol okumağı ve ıimdi yapmağa 
vakit bulamadığım şeyleri yap
mağı arzu ederim. 

caktır. Douglas meşhur İngiliz gol( 
- Hangi vazii sahne ile be- şampiyonlarile bir maç yapa-, 

raber çalışmak istersiniz? caktır. Şimdilik bir maç ıçlll 
- Bilmem, dana buna vakit hazırlıklarına devam etmekt~ 

var. dir. 
Blr çekmece açtı içinde yüz- * * * 

...... -~------- ., ıerce Hüge'tte Düflos vardı. Douglaı'm Londra 
Muhtelif filmlerden ve sahnedo seyahati 
çekilmiş fotoğraflardan irili u- Sinema vekayiini dikkatle ta 
faklı yüzlerce resim vardı. Han 
gisini intihap edeyim. kip eden meraklılar Dougla~ 

Fairbanks'ın ilk defa olarak ya 
Yandaki odaya geçtik bu sı- runda Mary Pickfort olmadan 

rada Htigette Düflosun mhtellf Londraya gitınesini şayani dik 

1 

rollerde alınmış resimleri çor- kat buluyorlar. Douglas Hol. 
çeve içinde sıralanmıştı. livood'u birdenbire terketmiştir 

Bunlardan bir kaçını gazet• Douglas Londrada bir film 
me hediye etti. . . çevirecektir. Karısının Ameri· 

H 
.. Çok geDç"flkalmbış~un, ~ımdi~ı kada film çevirmekle meşgul ol 
ugette u os enı teşyı e - duğunu ve bundan sonra film-

~~~du. Kapıdan çıkarkeu sor- lerde ber~ber ?~a~ama~a .ka-
. ,..._ .

1
.k ,.len r b' rar verdıklerını soylemıştır. 

- .uazetecı ı 6& ce 1 ır D ı Londrada Sus vazil 
san'at değil mi? oulgEa~ el il .... 

A 1 k tiz linl kar 
sahnes ıııenst n e goruşe. 

yrı ma ero o sı - ktlr 
ken cevap verdim: ce • 

- Evet bilhassa şimdi yap-
tığım gibi güzel bir san'atkarın 
güzelliğini ve san'atini yazar
ken çok hot bir meslek. 

• * * 
Lue Carol'un mukaveleıi 

• • • 
ClaraBow 

~~rnasyon vardır,. diyerek den "eııteresan., bir ~ey ol:ıc-ak
ak vergisinden kıır•ulona- tır 'Çılgmlar rcYa~a .. /ilminden "Sadakatsizlik,. filminden , 

Foş'la mukavelesi biten Lue 
Carol R. K. O film şirketile bir 

ı mukavele imzalamıştır. 

Clara Bow "Sadık bahriyeli., 
ismindeki filmini bitirmiştir. 
Yakın "The Plam Beach Gir!,. 
ismindeki yeni filmini çevinn6 
ğe başlıyacaktır. Bu yeni fil- 1 
minde Clara Bow Skeet Gael; 
langherle beraber oymyacaktır, 

, t 
J 
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Ekonomi 

Şeker fıatı bir haftadan 
beri fırlayor ... 

Tereffü en 
şekerde 

ziyade kesme 
görülüyor 

vıı•11•t1.g 

Tasfiye 
milddeti 

1932 Haziranına 
kadar temdit edildi 

Memurin kanununun birinci 
muvakkat maddesinde memur
lann tasfiyesi için tayin olunan 
ve muahharen 1930 senesi 

Şeker fiatlerinde şeker inhi- ha resminin yilksek alınmasın- Haziranının on beııine ka-
'lllrının lağvından sonra bir dti- dan ileri gelmektedir. Bu hal dar temdit edilmiı olanmüddet 
ıüklük hasıl olmuştu. Fakat bu mezbaha varidatının azalmasını ı 932 senesi haziranının on be-

( düşilklilk uzun milddet devam da intaç ettiğinden mezbaha şine kadar temdit olunduğu dün 
3 etmedi. On günden beri §eker mec;lisi idaresi meselenin tetki- Vilayete tebliğ edilmiştir. 

1 ~fiatleri . mütemadiyen yilkııel- kına başlamıştır. 
mektedır. Meclisi idare mezbaha resmi Asılsız bir haber 

( Şeker fiatlerinde en ziyade ni imkan nisbetinde azaltmayı Trakya'da çıkan "Yeni Adım" 
!\tezayüt kesme üzerindedir. Toz düşünmektedir. gazetesinden naklen şehrimizde 
r. tekerde toptan okka başında I . ki gazetelerden biri İstanbul 
üıZO para kadar bir yükseklik var hracat etyamızm nefaııetı Vali muavininin Rum kulUbün-
~hr. kontrol edilecek de aza olduğunu yazmıştır. 

Kesme şekerde toptan okka İhracat mallarını koruma ka Meseleyi Vali muavini Fazlı 
paşında 1 kuruı bir tezayilt var nununun tatbikine başlanmak Beyden sorduk ve şu cevabı al
iır. Fakat perakende satışta bu üzredir. Bu kanun mucibince ik dık: 

reffü 3 hatta bazı yerlerde beş tısat vekaleti başlıca ihracat "- Ne Vali Beyefendinin ve 
1 · urufU bulmaktadır. merkezlerinde ihracatı kontrol ne de benim böyle bir intisapla 

Yaptığımız tetkikata nazaran için daireler teşkil edecektir. alikam yoktur." 
•u yUkaeliı mevsim sonu milna Tüccar malını ihraç edeceği Gedikli küçükzabitler 

IJEbetile yeni istihsal mevııiml- zaman bu dairelere gösterecek 
kadar görülen arlzf bir hal- malı eksperler tarafından mua- Gedikli küçük zabit kanunun 
• Bundan baıka şekerden mu yene edilecektir. Bu suretle ha- daki tadilit dün Viliyete bildi-

1 1 · lı ğ · 1 k rilmiııtir. une e verg ıı a nmıyaca ına nç mem e etlere karışık mal Askeri liselerin ve deniz li-
1alr olan kanunun henüz güm- gönderilmesinin önüne geçile- selerinin son altı sınıfından (ve 

,_ 'ilklere tebliğ edilmemiş bulun- cektir. h 
<"-nası da "ek.er flatlerinln biraz K k al "h d 1 diğer sınıflarından) ve avama , ,. arışı m ı raç e en er . . · fi d k 

at~,. ·"kııelmi!j olmasında Amildir. h kk d k d - dd kınıst mektebı sını arın an çı a ,., a ın a anun a agır ma e- d" "k ı 
1 Kesme ııekerin bugiinkU piya !er vardır.Kontrol esnasında bir rıl~lardan on ye 1 yaşını ~ ma 

un,. Ue güınrüklU okkası 42,5-42, t 1 • k ık 1 .. d dl,,.I etmış olanlar kıtaat& verılerek 
Ie teaıne S8,5 kuruııtur. ac nnl arıı ma. gon er 6 kararnamesine tevfikan gedikli 

anlaşı ıraa 5 bin liraya kadar kil ilk b" 1 1 kıt' y u 1 k E,,. b i ç za ıt o ur ar ve a a 
Me•baha resmi tenzil ceza a ınaca tır. ı;er u tac r d h 11 • d . lb • bl k f · · h k u u enn en ıt aren muvaz-

l:al. edilecek mi? r aç de a böyle bır are ette afi k hl tl dahil olmak Uzre 
bulunursa ceza miktarı artırıla- hz ı zdmei fi d 

Şehi d k ak bhi kt ava ve en z sıru arın a on 
r e aç et ze yatı ca ır. b""• diğerlerinde dört buçuk 

&1 'azlalaşmaktadır. K. bl b ..,, 
a · Kaçak olarak kesilen koyun am go OrSBlll sene hizmet ederler. 

s . tlerinin okkası diğerlerinden Bunlardan velilerine teslim 
t~0-25 kuruş noksanına aatılmak olunduklan günden kıt'aya du-

~l :adır. _ hulleri gününe kadar mektep 
11 Kaçak zebhiyataı. 6ıı ıekllde masrafım tediye edenler hakkm 
ız -niltemadiyen çoğalması, mezba da yaşıtlan efrat gibi muamele 
nl olunur. On yedi yaşında bulu-
ıa K p H nanlar ihzari küçük zabit mek-

itnr. azım ş. z.nin beyanatı teplerinin son sınıflarına naklo-
- lunurlar. 

ay (Birinci sahifeden mııbaat) Pul müfettişliği 
n · "" Bir gazete, Maliyeye merbut 
ğ ı Önümüzdeki sene içinde bir muamelesi lfa edilecektir. olan pul müfettişlerinin Defter 
~ 'riraat sergili açmağı düıüntlyo- lstihsalatunız mükemmel! darlık kadrosuna nakledildiğini 
- z. Bu seneki istihsal§t vaziyeti- yazmıştır. Defterdarlıkta bu ha 
ş Cemiyet, millt mallar için da- mir. fevkaltde iyidir. berin doğru olmadığı söylen-
~:~i~r meıther tesis etmek üze- Memleketimizin her taraf111- miştir. 

g y Ankara'da yeni evkaf apar- da büyilk bir feyzü bereket var- Mehmet B. iyileşiyor 

kanında bir iki büyük salon dır. Polis d"rdüncü şube müdür 
\ Bu tabii lktısadi va ·yetimi- v 

b ı. u ite tahıis olunmu,,tur Bir muavı"nı· Mehmet B. gerenlerde 
Y • zin daha iyi bir safhaya ginnesi ~ 

it Sı ki aya kadar bu müfit te§ebbüs icin bliytik bir kuvvet ve yardım vazifesi başında birden bire has 
1 

:e intaç olunacaktır. Cemiyet, talanmıştı. Mumaileyhin sıhha-
ıedefine doğru bütün milletin dır. ti salaha yilz tutmuştur. Meh-

' rl ~ayret ve yardımlarile seri hat- Halkla temaı met Beye istirahat etmek üzre 
>r )eler atmaktadrr. Meclisin tatil devreai dört bir ay kadar mezuniyet verlle-
d 

1 
Umumi ıiyasetimiz! buçuk ay kadar devam edecek cektir. Dördüncü şube mildür 

: Umumt siyasetimiz hakkııida ve teşrinisani iptidasında Mec- muavinliği vekıl.leten poliJ; mil
~ ıöyleyecek sözilm yoktur. Baş- lis açılacaktır. fettlşlerinden Nazmi B. tarafm

İııtanbulda ilk işim, her şey- dan idare olunmaktadır. 
r' re kil paşa Hz. bu hususta çok den evvel Relslctimhur Hz. ni 

il .hemmiyetl! ve kıymetli beya-

n
atta bulundular. görüp tazimatımı arzetmektir. 

Burada bir müddet kaldıktan 
Türk - Yunan itilafı eonra daireyi lntihablyeme gide 
Mecliste mübadele mesaili dcı;ek gezmek ve halkla daha 

i. T 1akkmdaki (Türk-Yunan) iti- yakından temas etmek arzusun 
ı - &!namesi müzakere edilirken dayım ve bu vazifemdir." 

Kanlı bir kına geceıi 

Poll11te 

Sekteden 
iJlenler 

Dlln iki kişi sokakta 
CanVBrdller r Bugün 

Üsküdarda oturan yüzbaşı ELHAMRA Sinemasında 
mütekaitlerinden Mustafa Ef. 2 Büyük film birden: 
dün evine giderken birden bire RlŞAR TAUBER"ln temsili 
dilşerek kalp sektesinden ölmüş Kadınlara inanmam 
tür. Bundan başka gene dün, fe 
ıane amelesinden Şükrü Eyipte
ki evine giderken yolda düşerek 
sektei kalpten ölmüştür. 

--o-

EVLiN 
ti• 

BRENT'ln temsili 

SADAKATSiZ 
Meçhul bir adam filmleri 

intihar etti.. Bugiln saat I0,45te tenzilAtlı 

Dün öğleden sonra Üsküdar !==~f~la~tl:e~m=at~in~e~==~ 
dan Beşiktaşa gelmekte olan 
Şirketi hayriyenin 55 numaralı 
vapuru Kızkulesi açıklarına gel 
diği zaman henüz hüviyeti anla
şılmıyan bir erkek kendini de
nize atarak intihar etmiş ve va
pur durdurularak ceset uzun 
müddet aranmış ise de buluna
mamıştır. Polis beşinci şube mil 
diriyeti tarafından tahkikat ve 
taharriyat yapılmaktadır. 

--0-

Bir çocuk boğuldu 
Seyrisefainde kaptan İlyas 

Efendinin 8 yaşındaki oğlu İs
mail, Haliç feneri rıhtımında o
ynarken denize düşmliş, kurtarı 
lıp hastahaneye götilrülürken 
ölmüştür. 

-o-

·NASILGİY MEL11N 
Hariciye \'ekAleıi sabık Teşrifat 

u" ıım müdürü Saffeti Ziya Beyin 
bu 1- ı y nıetli eseri, kadın ve erkek
lerin ~ususl ve resmi hayatlarında 
nastl glyınmcleri icap odecegini izah 
eder. Tayyare Cemiyeti şubelerinde 

ve kitıpçılardı bir buçuk liraya satıl
maktadır. llasıl.ıı Tavyare cemiye 
tine aittir. 

IST. Asliye 4 üncü .Hukuk 
mahkemesinden: 

Rüsumat müdiriyeti umumi
yesi vekili Cevat Beyin Ga
latada Fermenecilerdc 51 numa 
rada oturan tüccardan Nikola 1 
Y ovanidi ve Galata merkez rıh 
tım hanında oturan tüccardan 
İrakli Donika Efendiler alyeh
lerine maa istihlak gümrük res 
mi olan (34700) kuruşun faiz-Sirkeci hırsızı Sulu Ziya 

yakalandı . le beraber hükmen tahsili hak 

.&Z!! 
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INEMALAR 

~~><><><><><><>eı<e><><:><><:><><:><><:><>::><x 
Bugün MELEK SİNEMASINDA 

Çılgınlıklar revüsü 
( FOKS FOLLİS) 

Seall, !lözlU, tarkılı ve danılı bir revU ve aonenin 
en zengin tematuıdır. • 

Taksim Bahçesi 
Bugün tekmil varyete programile 

Büyük Matine 
Her akşam yeni trupun 

mu vaff akı yetleri 

"Milliyet" in eğ ence!eri 
rZ3406'78 

Evvelki akşam Sirkecıde bir kında ikame eylediği davanın 
hırsızlık vak'ası olduğunu ve arzuhal suretleri berayi tebliğ 
Faik Şilkrü Ef. ye ait tarak ma- yukarda yazılı adreslere gönde 
ğazasının, Onnlk Ef. ye ait bir rilmiş ise de mumaileyhlerin öuıılnKU yenı ouoıı:u bllınecomlzla 
gr~ofoncu d~kkanınm v~ da: ikametgahları meçhul bulundu bUaıecemlı. halledllmlş teldi 
ha bır kac; magazanın ganp bır ğu ve tebliğ edilmediği mü-
şekilde soyulduğunu yazmıştık. ba,.ir tarafından verilen Qerhten Soldan aaia: Yukardan aıağı: 

Z b 
'dd r k"b t 7 w 1 - Papa (2) Dudak (3) 

a ıtanın şı et ı ta ı a ı ne anlaşılmağla tarihi ilfuıın fer- ı _ Hisse (3) Körfez (3) 2 - Beygir (2) Batıtlanma (2) 
ti cesinde hırsızlardan biri dün dasından itibaren bir ay ilfuıen 2 _ Köpek (2) Nida (2) İyi (3) · 
derdest edilmiştir. Bu meşhur tebliğat icrasına ve tahkikatın 3 _ Ansızın (3) 3 - Nota (2) İdamet (2) 
sabıkalılardan Sulu Ziya ismin- 7 eylftl 930 pazar günü saat on 4 _Bir erkek lımi (3) Zade (3) 4 - Familya (4) 
de biridir. Ziyanın yakalanma- dörde tayinine karar verilmiş 5 - Remil (3) Cet (3) 5 - Dem (3) Çetin (4) 
sında, gömlekci dükkanında, ye olduğundan mumaileyh İrakli 8 - At (3) 8 - Kelimatı Arabiyenln ahırın del işen hareke veya harf ( 4) 
ni bir gömlek giyerek, eski ve Donika efendilerin yevmi 7 - Nota (2) Nota (2) 7 - Lahim (2) Nida (2) 
gömleğini orad.a bırakması ilmi! tahkikata kadar mahkemeye 8 - Bir gö• rengi (3) Ufuk (3) 8 - Hayvanın yediği (2) Nida( 
olmuştur. 1 müracaatla dava arzuhali sure- 9 - Demir lekesi (3) İsyan eden Şimali Afrikada bir memleket (3) 

-o- tini tebellüğ etmediği ve cevap (3) !1- Hayret nidası (2) Apansız( 

Kira yüzünden bir cerh vermediği ve tahkikatta hazır ~İıll-•ı•------..1-----------••--t 
Ortak8Yde Mecidiye mahal- bulunmadıkları takdirde hakla- F. • L. M. 

lesinin değirmen sokağında bir rında giyap kararı ittihaz edi- PABRICA STALIA.NA LAMINE • MILANO 
evin sahibi olan kapıcı Emin Ef. leceği i~la .. n....,ol.-'uwn'-'u·wrı-. .,._..,._ ilıpet ve menfi milntabıpFerrania Röntgen f ilimleri 
evde bulundııfu bir sırada, kira- tı> G E L M İ Ş T 1. R 
cıları olan Melahat ve Ulviye 
Hanımlardan bir kaç zamandan 
beri alamadığı kirayı istemiştir. 

Melahat ve Ulviye Hanımlar, 
Emin Efendinin bu talebine kız
mışlar ve hiç yoktan bir kavga 
çıkmıştır. Bir müddet devam e
den ağız kavgasından sonra E
min Ef. eline lr bıçak geçirmiş 
ve bununla kadınları korkutmak 
istemiştir. 

'\·uzunüzLln tara \"ttini c..hı i ma 

muhafa1.a için yalnız emsalsiz 

LÖ KOK 

Türkiye umumi ıcenıısı Umberto Reforzo 

Maden suyu karaclOer hastalıOı çakenlarln 
aç karnına ve yemeklerde kullanacakları 

sudur • 
İki kadın bıçağı görünce ses ıra~ lıı9ıklarını kullanını ı. 

!erinin bütün kuvvetlle: Her y<rde satılır . Zonguldak yilksek maadin ve se 
- Polis! Polis! Diye istimda- Aconta ve depoz;terlerl; lLIA 

da başlamışlardır. AVRAMOÔLU ve BiRADERi nayİ mfihendtSf mektebi mÜdÜriye 
Bu istimdat üzerine Orta- lıtanbul Kurukahvect Han No. I 4 1 

köy polis karakolu memurların- 'll•'ıs•t11l•kı•n•cı•ı•ıc•a•re•ı11m•a•h•ke•m•e11s•ın•d•enıi: tinden: 
dan Halit Ef. yetlşml§ ve Emin Beyoğluııd• Galaıasauyda lONo Mektebimiz der; kitaplarının tab'iyeıi ·kapalı zarf usullle ve bi 
Efendinin elindeki bıçağıalmak lu magazada kund ura tlcaretile milş- ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti mlinakasayı anla 

J >azı itirazlar vakı olmasını ta- KAzım paşa Hz. diğer bir su 
B , (iİ g<lrlirlim. ale cevaben Avrupaya seyahat 

Şehremininde Denizaptal ma 
hallesinde şoför Hüseyin Avni 
Efendinin evinde kına gecesi 
yapılmakta iken davetlilerden 
şoför Faik ve posta memuru 
Abdullah, şoför Ahmet Efendi- istemiştir. ıeı;:: iken ahiren lflls eden milfils Yorgl mak isteyenlerin lstanbul Şehremaneti cıvarında lsıanbul mıntaka~ 
!er kavgaya tutuşmuşlar, A?- Bu mücadele esnasında polis Kolleni efendi masasının mevcudu maden mühendlsllğlne mllracaatları ve kapalı zarfların Temmuzu 
met, bıçakla Abdullahı ve Faık kol ve ellerinden Emin Efendi- olmadığından bu kerre muanın ka- ı 6 ıncı Çarşamba g!iııü saat ıtl da Zonguldak' ta maden müd d '1 Her fikrin aleyhinde bulunan yapmak tasavvurunda olmadığı 

nı s ar olabilir. m ilAve etmiştir. Hasbıhal esna Efendileri yaralamı~t~. de kaba etinden 'yaralanmı§tır. paıılmasına karar verilmiş olmığlı rlyetlnde açılacağı, tekllfaun Zonguldakta mektep müdlirlyetln 
Abdullah Efendının yarası keyfiyet !lln olunur. !nail illn olunur. •' Fakat her isabetli karar ekse sında uzun bir mesai devresin

' riyetiın karandır. den sonra hissedilen sayfiye lh
tehlikeli olduğundan hastaneye Berut'ta veba var 
kaldırılmıştır. Parlamcnter hayatta akalli- tiyacından bahsettiler. 

ı-:Yetin ekseriyete tıl.bi olması bir Çankaya motörü Dolmabahçe l•----------mıı 
• kaideyi asliyedir. sarayı rıhtımına sekiz buçukta Ecnebi memleketlere 

Bir insan blttabı fikrinden yanaştı. 
ılolayı tahtie edilemez; kimseye Kazım Pş. Hz. sarayın bah
"Niçln böyle düşünüyorsun?" çesinde refakatlerindeki zevatın 

1 denilemez. ellerini sıkarak veda ettiler. 
bi Çünkü içtihat hür ve muhte- Meclis reisimiz, Tevfik Bey-
tic remdir. den ayrılırken: - Gazi Hz. ne 
pa Yeni kanunlar tekrar tazimatımı arz ederim. 
iş \ Bu sene meclisten çıkması ar- Yalovadan ne zaman avdet 
r. zu edilen kanunların hepsi çık- ediyorlar?" diye sordular. 

1 
mıştır. Tevfik Bey: "Bu akşam gel-

suı Bilhassa bunlar meyanmda meleri muhtemeldir!" dedi. 
a 1 Devlet Bankası, Kibrit inhisarı BugÜn y alovaya gidiyorlar 
a mukavelesi, belediye, Jandarma 

ve tekaüt kanunları gibi çok mü 

e 
at 

himleri de vardır. 

Kadınlar Meb'us olacalanı? 
Bizde kadınların meb'us olup 

olıruyacakları hususunda imdi
den bir şey söylenemez. Yeni 
intihabat önümüzdeki sene yapı 
lacaktır. 

Gelecek tatil esnasında, zan-

Bunun ilzerine Kazım Pş. 
Hz. dediler ki: 

- Bu akıam avdet ederlerse 
bittabı burada karşdarnn. Yalo 
vada kalırlarsa yann Yalovaya 
giderim." ve bu sözleri mütea
kıp istirahat için saraydaki dai
relerine çekildiler. 

* * • 

ır • 
pa 

nedmm ki şimdiki meclisin 
müddeti hitam bulmadan iki ay 
evvel yeni intihabat icra edile
cektir. 

Meclis reiıimiz dün ak!tllffi 
üzeri Beyoflunda bir cevelln 
yapmışlar ve Tokatliyanda isti
rahat buyurmu~lardır. Dün bazı 
zevat ve meb'uslar, Kazım paşa 
Hz. nln Dolmabahçe'deki daire! 
mahsusalanna giderek kart br
re1kmışlard1r. 

. 
Şimdi münhal bir meb'usluk 

ıvardrr ki bu tatilde intihabı ya
~ pılarak Meclis acrlınca tasdik 

giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommarçiyalı 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Traveller3 (Seyyahlll 

çekleri) satar 
Liret, frank, 1ngiliı lira~ı 

veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitsenfa paranızı ke
mali emniyetle taıır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçılk tediyal 

için nRkit makamın+ı kola
ylıkla istimal edebilirainiı. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayaca~ı bir şekilde 
tertip ve ihta~ edilrnişliı. 

Berut'ta 1 O haziran 930 tari
hinde 1 veba vak'ası görUldU
günden mezkur liman muvare
datına muayenei Tıbbiye tedbiri 
konulmuştur. 

İST. Mahkemei Asliye dör
düncü hukuk dairesinden: 

Rüsumat mtidiriyeti umumi
yeııi vekili avukat Cevat Bey 
tarafından Galatada Fermene
cilerde 51 numarada Nikola Yo 
vanidi Efendi aleyhine ikame 
olunan alacak davasından dola
yı ikametgihmın meçhuliyeti 
hasebile gazetelerle vaki olan 
tebliğata rağmen 17 /6/930 tari
hine müsadif salı günü celsei 
tahkikata gelmiyen mumaileyh 
Nikola Yovanidi Efendi hak
kında giyap kararı verilerek 
tahkikatın devamı 9 eylUl 930 
salı saat ondörde talik edilmiş 
olduğundan mumaileyh Nikola 
Yuvanidi efendinin yevmi ve 
vakti mezkurda gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdir
de giyaben muamelei kanuni
yeye devam ve keyfiyetin intaç 
edileceği tebliğ bu baptaki gi
yap kararnamesinin mahkeme 
divanhanesine talik olımduğu 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere e:az,_.- · ·-\e ilan olumu·. 

BİR J A N T Z E N .. 
Fason, renk ve en muvafık tiptedir. 

Janızon mayolannın dünyaca tanılan töh
•etlnln bir çok sebepleri \'ardır. YtgAne ıip 

çıkmaz güzel sabit renk, kuru ve y•f oldugu 
ıamınlarda dalma \ÜCuttakl sıkı ve mUkem· 
mel glylnişidlr. 

Mışbur uzun ve sağlım Jınuen yUn · ipli· 
tınden 11kı öriilmtif olmaaı, ıemamlle olbtlki· 
7et banası, yüzerken vücudunuza en bilyUk 
kolaylık nrmekıodlt. Çabuk kuruduğu gibi hiç 
bir zaman ne gevşer ne uzu. 

Hakiki Jantzen eteğinde 'ft yıkısındık! kırmızı · dalar · 
kız markasından tınılır. Sikletlnlz mayonuzun en doğru nu• 
merosudur. Tfcırtthanılcrdcn Jınızen Renk · ahengi kaıılo· 
ğunu isteyiniz; veyıhuı lsıınbul'dı l inci Vakıf Hanında 
No l l de Bekir Nüzhet Beye yazını ı:. 

Jıntzen: Serb11tllk ve ıUzelllk için yegane mıyodur. 
Hıllran il Ul 28 

dtınyının her tarafındı Jınıztn haftlsıdır. 
Dalma devam ettlginlz matazad• kadın için dekolte güneş 

banyo koıtümlerl vt bir renk tizerloe renklileri, erkekler 
için dt yeni model dalma mayoların! görünüz:. 

•• • ....... 

' lleyojl;lu'ndı Boyker, Kollaro, 

Uon, Leon Agopyan ve Marinos 

ile lııanbul'da Maciı Karakaş vo 

Zeki Rlzı maıuılarında bulunur. 

na 5 "' o • , 

..... 

j)J ~· 
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Yüksek mühendis mektebi 
Müôayaal ~omisyonun~an: 

f:rzakın Mıkdarı Münakasamn Münakasanın saati 

cinsi tarzı tarihi 
Sade yağ 4500 K. Kapalı zarf 23 6 930 Pazartesi 14 
Yumurta 50000 adet .. .. .. 14,30 
Soğan 2000 K. .. .. .. 14,30 
Patates 8500 K. .. .. .. 14,30 
Zeytin yatı 1500 K. • .. .. 15 
Sabun 2000 K. • ıs .. • ;~ 

Zeytin d~nesi 2:ıo K. " •• " 15 
Beyaz peynir 1300 K. " ,4 6 930 Salı 14 
Ka~ar peyniri 1200 K. .. .. .. 14 
Pirinç 8000 K. .. .. " 14,30 
Ekmek 61000 K. " " .. 15 
Şeker 4500 K. Aleni münakasa 25 6 930 Çarşamba 14 
Süt 2500 K. .. .. .. 15 
ICLe yoğurtu 2000 adet ,. .. " 

15 
Un 1800 K. .. " .. 15,30 
Makarna 1500 K. .. .. .. 15,30 
Şehriye 300 K. .. .. .. 15,30 
lrrntk 300 K. ,, 

" •• 15,30 
\ah fasulya 3500 K. .. .. .. 16 

lnıru 

Barbunya fa- 1000 K. • • .. 16 
suiye kuru 

Yeşil merci- 1300 K. .. .. .. 16 
mek kuru 

Nuhut 2000 K. .. .. 16 

Yüksek mühcn ,~ is mektebinin l\layıs 931 gayesine kadar ihtiyacı 
olan yukarda cins ve mıkdarları yazılı erzak münakasaya vazedil· 
ıniştir. Hizalarında muharrer tarih ve günlerde münakasaları icra 
edileceğinden taliplerin bu bapta1<i şeraiti anlamak için mektep 
idaresine müracaat ve yemi miinakasadan evvel yüzde yedi buçuk 
teminat akçelarini mektep veznesine ravdi ermeleri ilAn olunur. 

Münakasa ilanı 
Macar sefaretine mahsus Ankarada inşa 

edilecek binaya dairdir. 
Macar hükUmeti laraliyesi An- J Iiyatm ikmalini istihdaf eder götürü 

lr.rada Yenigehir cihetinde muta- bedeli mecmuunu muhtevi teklifna
'-rrıf bulundutu araa üzerine bir mesine inşaatc mezkGrenin itmamını 
btp sefaret binası inpatıru İstan- temin edecek muhtelif işler için bir 
lıu!da mevkii münakasaya vazeder : emsal cetveli. 

ı :50 mikyaaile planlar, makta, Munakıslar tekliflerni kanuni 
C•phe ve muhtelif tafsillt resimleri- damga pullarını hilınil olarak mühür
le mukavelename, şartname ve met- 1~ _zarf der~nunda Beyoğlunda 1~
'' cetvelini muhtevi dosya 30 Türk tıkla! caddesınde, 479 numaralı bı
lirası mukabilinde Galata Voyvoda nada Macar Sefarethanesine 31 Tem
Ctddesinde Mimar Mösyö GİULİO muz 1930 gilnü öğlene kadar teslim 
lıtONGKRİ yazıhanesinden alınabl- etmelidirler. İşbu zarflar bu vazife 
ltcektir. ile teşekkül edecek bir komisyon ta-

Milnakaaaya iftirak etmek için ta- rafından tayin edilecek tarihte küııat 
a llpıer teklif mcktuplarile beraber a- olunacaktır. Milddeti mezkllrenin 

tideki v...ıtd ibraz edeceklerdir: inkızasmdan sonra hiç bir teklif ka-
A. - Macar Hükfuneti kıraliycm- bul edilmiyccektlr. 

) ilin kabul edeceği bir Banka tara- Macar Hilkfuııcti lmallyeai teklif 
fıı.daa. talibin kabiliyeti maliyesini olunacak en dl\n fiati nazarı itibara 
'-aduı: n lnpatın kendisine tcv- almaksızın tensip edeceği talibi 
dil baıinde taayyUn edecek maktu intihapta salllıiyeti bilkülliye mu
bedeıı lbal~e nuaran icap eden hafaza etmektedir. Münakasaya iş-
3ıo tealnatı hakikiye aı..;•ını itaya tirak edecek her talip kendi hca.p ve 
!lıecbud, ı• ı .,... eder bir Yeslka. mca.nfma hareket etmeyi kabul et
ltbu teminat iııpııtm hitamı: tarihin- mittir. Macar Hilk!lmeti seyahat ve 
t.a itibaren llı:i acnellk bir müddet tetebbüat ve alelümum tekliflerinin 
~ muteber bulunacaktır. vücude getirilmesine medar olacak 

B. - Talip tarafmdan timdfye difer her g!lna sarfiyatlarından ta-
~ Ykude getlrilmlf pyıuu e- !iplere tazminat vermiyecektir. 
~'-* intuta dair fotoirafh ye Macar Hilkllmeti kıraliyeal müşa
"ıaea.,,.. tafııllltlı olmak ibre Ma- vir mimarı Mösyö GİULİO MON
C\r bOldlmetl lmallyesinln talibin ka- GERİ münakasanın geraiti hususiye
lılııyett fenniye n ümiycai etrafın- sine dair tebliğat yapmak ve icap e
«.. keebi itil edebilecek liate ve ve- decek her guna izahatı ita eylemek 

'-iki saire. üzre Galata'da Bozkurt Hanındaki 
C. - Pl&nlar ve tartnamede ta- idarehanesinde taliplerin müracaatla
~ etmekte olan bi!Omum ame- rmı kabule amade bulunacaktır. 

\ 

'f- 8 a,,lanndan ltlbllr-9n eUtten kMllm• samanı 
ve ~vU nUrn&91 .. na.eınd• ıetımal edll.,. v .. .: 

_ .,.~ - ..,..ıaıa bir unauru sıdalt olan ~ 

PHOIPHATllE . 
FILltREI 

,FOSFATIN FALIER 
eay .. ınde' temin lldlllr. Foefatln F'aller 
ravrularm yQzlerlne tazelik ve penbellk, 
~elllta kuvvet verir, ve onları ııürbUz 
kılar. 

vaunıa bir 1"09flıltln vardır 

o da FOSFATIN FALİER dlr. 
( Al&metl farika ) 

TULlnllllaDH ltTlllAP lDlllZ =HU YHOl llTILIR 

• 

Foao 
ARABALARININ 

YENİ OüzRLLi6i' 
r 

. --

Yeni Ford arabasının tarihine bir oaşka sahife aans 
ilave edilmiş bulunuyor. 

Bu arabanın esasen mevcut olan idare ve emniyetlili
ğine şimdi yeni bir güzellik ilAve edilmiş ve herkesin 
uzanabileceği bir fiata satılmakta bulunmuştur. 

!Radyatör kılıfı, ön lambalan, tekeri-ek ue radyatör kapak .. 
fan ue arka lambalannın pas tutmaz her zqman parlak 

çelikten yapılmış olma$1.-. .. '!}eni ue geniş karoseri/er . .• j)aha 
uzun yeni radyatör. . . 9Jaha geniş çamurluklar . . • j)aha 
'büyük poyra ve daha geniş jantlarla mücehhez eskisinden 

daha kücük tekerlekler . . . 1)aha büyük lastikler . • . '!}eni 
seyyal Şl!kil .. . . '!}eni renkler . . . Şimdiye kadar ancak pek 

pahalı otomobillerde tatbik edilebilen ve yeni büyük radyatör
den itibaren ta arka çamurluğun ucuna kadar bilô inkıta 
devam eden zarif hulul ..• 

Bugün bir kaç. dakikanızı en yakın l!'ord acentasının 

meşherlerinde geçiriniz ve yeni Ford arabalarına ne kadar 
güzellik ve zevk ilave edilmiş olduğunu bizzat görecekEıiniz. 
- -

OUllROOU TEDiYE EOILlll~ ou.ıuau UALOi: 

fo .. e&omebllltırl•I• fia&I 

9000 
• (İRK LiRASINDAN iTiBAR~ 

'ORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 
roao rauPOaT, lllTAlllVL 

PiJango mO~irlyeUn~ıo: 
Sekiz numune veçhlle cedyal ve 

defter ıabettiıileceğlnden taba calip 
olacaklann pey akçeleri ile birllkte 
23-6·930 pazanesi saat 15 te piyan• 
go müdürlüğünde mUtefektll tayyare 
mubayaar komisyonuna mUraoaatlan. 

Dr. Horhoruni 
BeJOtlu M<tıep IOkak No 35 

ır.•ıaya"'1• sbahıan bama ukdar. 

D se sana~ m en ısı me e ı 
:longuldak'tn Yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 

şube leyli, meccani olup tahsil milddeti 4 senedir. 
Münhasıran Llse mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki meslı:klere mütehassıs yetiştirilir. 
Muhtelil sanayiin tesis ve işletmesi, elektirlk makine ve kalo

rifer mühendis ve mütelıanWığt, kimya mühendisliği, topografiya 
ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mü
teahhltllgt. 

T ı:drisata 1 teşrinlevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua
melesi yapılır. lstidaya merbut 6 foto ile vesaikin müdüriyete 
irsali Müdüriyet 

Ma~en ıeslet ıeUebi 
Zonguldak'ta klin Yüksek maadin ve Sanayi mühendisi mekte

binde orta maden meslek mektebi açılmıştır . 
Leyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşınd.& 

olan orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep mezunları 

imtihanla kabul olunur. 
Madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirilir. 
Tedrisata 1 Teşrinievelde başlanacaknr. Şimdiden 

melesi başlamıştır. lsr!dnya merbut vesaik ile 6 foto 
aşı raporunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. 

kayt mua
ve sıhhat ve 

Müdüriyet 

Yütsek Maa~in ve ~anaJi MO~en~isi Mektebi 
Leyli ve meccı\nİ olan bu mektep atideki şubeler! havidir. 

1- Yiiksek mad~n ı11ühendisliği. 
• 2- Yüksek sanayi miiheı isliği. 

Bu şubelerin tahsil müddeti .ı senedir. .\lezunla staj için Av· 
rupaya gönderilir. 'tünhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- ~1aLlcn ıneslek şubesi. , 
Bu şube madenlere j~ometir ve başçavuş yetiştirir. Tahsil mt:d

deti 3 senedir. orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me
zunlar! imtihanla kabul olunur. 

Asgarl yaş 16 dır. 
Tedrisata 1 Teşrinlevelde bqlanacaktır. Şimdiden kayır mua

melesi başlamışnr. İstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldak'ta mektep müdilriyetlne irsali. Müdüriyet 

Manisa YiliJett ~aimi encnmenin~en: 
1 Manisa muhasebei hususiyeai için ( 2068 ) lira ( 15 ) kuruş 

kıymetinde de~er ve saire bastırılacaktır. 

2 - !bale 21 Haziran Cumartesi günü saat 11 de Manisa Vi
lAyeti daimi encümeni huzurunda icra olunacaktır. 

8 - Taliplerln münakasaya iştirak için 661 numaralı kanua 
dairesinde teminat göttermeleri farttı.r. 

4 - Numuneleri görmek ve şerait hakkında izahat almak is
teyenlerin Manisa muhasebei hususiye mlidttrlüğüne müracaarlan. 

llRllBIRNI PlBll~ .............. 
Londra birahanesinde icrayı ahenk eden saz heyetinde 

il!veten Son hahra ve Ruhumda baharın hakiki bülbülü 

I lik:met Riza Hanımlıı Radyoda takdire mazhar olan mugan
niye Servet Hanım ve madam Emin ve gazelhan ·uman 
Beyler her gün ye gece icrayı ahenk etmektedir. Aynca az 
zamanına kadar muhterem halkın eglenmesl için +'ilipsin 

ilk defa getirdigi en büyük iki hoparlörü makinesi 
çalışacaktır. 

8XXX• Duble bira 20 envaı mezeler 25 kuruş ~ 

San YerHünkar suyu Me•lre•I 

Yaz mevsiminin hu!Olll dolayısiyle muhterem halkımızı kUşat edOmişılr, 

Cuma vo Pazar günleri mutena su heyeti tarafından lcrayi terennüm edl
lecwkıir, Muhterem müşterilerimizin her vechUe esbabı istlrahad temin edll· 
ınişılr. Yolların muntazaman tesviye edilmiş olması dolayısile otomobil 
mesire mahalline kadar serbestçe gidebilir. 

lyt su içmek, temiz bava almak, ctızeı vakit pçlrmek laterae
nlz HDnkar Suyuna ctdlnlz. 

&. Mubalaza Mn~orıuıun~en: 
ı - Gümrükler muhafazaaı- den almacaktır. 

nm (1) numaralı vapurunun ta- .. 3 - ~eklif mutedil görüldü
. t 20 gün' -ııddetle e ka- ğu takdırde 5 Temmuz Cumar-

mıra 1 .. .,. v t · .. " t 14 te ihaI · ka .. eııı gunu ııaa eı • 
palı zarfla munakasaya konul- tiyesi icra kılınacağından güm-
mustur. . riik muhafaza müdüriyeti 

2 - Şartname suretı musad- vakti muayyeninde teminatlan 
dakalan Muhafaza müdüriyetin ru hamilen hazır bulunmalan. 

STANBUL.. V Lt\YET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Beykoz çayırında 4 kavak 2 Diş budak a!raç

ların pazarlıkla müzayedesi 12 temmuz 930 

cumartesi gününe bırakılmıştır. Taliplerin 
Beykoz mal müdürlü~üne müracaatları. 

Makinist aranıyor 
Hakimiyeti l\Ulliye ıçın bir usta makiniste li.ızum 

Taliplerin idaremize müracaarlan. 

Kappelli 
( Cappelll ) 

em,alslz 

Film ~re plaklarını 
her yerde arayınız. Er. iyil,ridir. Tecnlbe ediniz. ller yerde uııbr. 
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' 1 Avrupa 'da birinciliği 
kızlar ve delikanlılar, hast~lıklı 

diplomalarla 
çocuklar, ihtiyarlRr, 

musaddaktır. Zaa fı 
btiyukler her menimde 

um umi, 
istimal 

kan ızlık, 
edebilirler. 

romutlzma, 
60 kuru~tur. 

sıraca, kemik, 
Ecza 

damar, 
deposu. 

göğ(i!!_ ademi iktidar, vcrr ra, sinir hastalık larına n,ı f i d i r. genç 

, 

BU YÜK 

TllllHE PlllNG~SO 
6 ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır 

BllyUk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000~, liralık bir 
ınükafat ile",50.000~,~'4COOO~, 
"'25.000 .. "10.0()0 .. liralık bii-, ' 

yiik ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Hayatta muvaffakıyetin esııa1 
tam bir sıhhate m.ıliklyettir 

iyi bir hazım olmaksızın tam 
bir sıhhat mümkün olmaz 

CARLO ERB.A 
nınOpopeptol 
miisıahzerlnl tecrübe 

edlhiz. Yemekten sonra 
20 damla. 

GROMA 
Son slsttm seri ve kolay kullanışlı 

Yazı makineleri 
\,a. Jt C: {lJ. :-~:R fabrikasının yazı makineleri memleketimi zede 

'Uru! etmiştir. 
Almanya hilkOmetl devairi resmlyeslnde kabul olunan işbu makine 

'~kit nakittir .Prtnslpi üzerine inşa edilmiştir. ~: &s evsafı .r.u:TA 'FT 
SL: R' -\T ve SAD~LtKtir. Türkiye için umumi vckiTieri: 

YCSL F KAP:\i'iCI :\IAllDU:'ı!LARI , Şam' ı Han 1.3-14, lnanbul 
posta kunıs~ 569 l•t•nbul. Hen üz acenıası bulunmayan d&ha bir lcaç 
şrhlr için ı.kllf•t kabu l olun ur. 

Tahs lı iz t ~ın, 'ı lnız i, ı ~ ve a rt ha ı atta m1.v ıtakıı etın:& nam ·~ '' çok 
kısa zamanda, az P"• ile lisan oğren l n iz. 

EN Klf M~Tti · FIR~lT!. .. 
23 haılranaa ı 2.ı eylOle k ı 'lr lıç 1yl k t.tı 1 ımidd tinde dc•am etmek 

Lizere l ngı lizcc \ e l'ı a nsızca g~·ı d uz der.teri. Yr:ı i başlııan'Jr, orta \ey ık· 
sek derecede buknanlar ıçın av rı ayn kursla• Cuma ve pazar ınus ıcsna 
olmak uzere her .ın b" · Sl l L ( \ aydt •ltmış a• t, ayda beş lira. Talebe 
için dilhuliyc üçr,tlnden r nzll~t ı apılır. l,i<an d rslerlnde ticaret, bankacılık 
ve muhaberaıı tlcariyeve eho mıniı ıt Hrlldiğl gıbl talebe için dersler haricin . 
de spor fırsatları da tem in edilmiş tir. Bunlardan başka akıam Usan ve ticı· 
ret dersleri de muntaz1 u ı n tedrisata devam etmekıedir. Aynca ecnebiler 
için Tıirkçe d,· !eri açılmılr üzeredir. 

Amerikan Lisan ve Ticaret Dersanelerl 

~tanl)ul ?tıbesi: ~~~::;::r ıı:i:~g~r117~~ No 

eyou(u şubesi· Beyollu Kabrl•tan •okak 
_ ~ • No •2 Telefon; Beyoğlu 3300 

! !asan 

A~•k({.~~'!l.td !,.h?.~!.~ı.,'!.!:''!l~ .. !f..!!!. eu ıne 
k..tanaJ do11 doya lçl.,IH ç•ktllm ••m•k kJbil mı ı tı.otanı. 4Jcltlrir •• GOZEL ehı KO 

Sl•r1slot1ılt-rhJ •ııılhıı,ıloekh: rtn, Ba başaratlao ınc•• FLITOKS... gu NEŞREDEll 
a..btalı;ıırulannıo calte111•dl lı ' a('• htt" f'htndf' l"•kanııı ... ,.tarablllntlı11lı 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavi! elekt· 
rlklye labratuvarı. Karaköy 
Topçular caddesi 34 

BAKTERIVOLOK 

r. IHSAN SAMI 1 
eriyoloji laboratuvarı 

Umum kan tahli!A tı, Frengi no\. · 
tal nazarından ( Vuerman ıeamülü)t 
kan küreyvatı sayılması, tifo ve ısalı 
mı hastalıkları teşhis•, idrar, bh· · 
gam, .cuaha~ kuurat ve su tagi· 
lilltı, Ültra mikro•kobl ile lrenut 

. r.t.nmısı, huıust ışılar isti hz•rı mn 
yenesi. Dlvanyolunda SultanMahma 
· türbesi N<'. 189 Tlefon Is. 981 

PR011EJiN -
Frenaı ve Belsoju~k 
lujundan muhafaza 

eder. 
l ler eczanede bulunur. -

Ahn1ct Ata 
Kulak, hol(az, burun müte· 

ss ısı Cap;aloğlu Nuruosmaniyt> 
~adde'i o. ı .ı · 18 öğlcdm 

lST, Asliye 4 üncü hukuk 
mahkemesinden: 

Rusumat mli<l üriyetl umumi· 
ycıi \'ekili Cevat Beyin tvclcc 
lstanbulda Kantoplo hanında 
4 numarada oturan Sinan oğlu 

Murat efendi aleyhine ist hlılk 

giimriik tc~mi olan }ÜZ otuz 
bin kuruşun faizle beraber hük
mtn tahsili hakkında ikame ey· 
Jedip;i davanın arzuhal >uretı 

berayı t.bli~ yukarıda yazılı 

adrese göndrilmiş lsede muma
ileyhin lkametgAhı meçhul hu· 
1 nduğu ve tebliğ edllmcdi 1 
mubaşi r tarafından verilen şrrh

ten a:ılaşılmakla tarihi il~nın 

ft rdasından itibaren bir ay ila· 
ııen tebliğat icrasına ve tahki· 
katın 1 1 eyhıl 930 Perşembe 

günü saat on dörde tayinine 
karar verllmlş olduğundan mu
ınaileyh ~Jurat efendinin yevmi 
tahkikata kadar mahkemeye 
müracaatla dna arzuhal suretini 
tebellüğ etmediği ve cevap ver· 
mcdiği ve tahkikattıı ha7.ır bu
lunmadığı takdirde hal kın ı 

giyap kararı ittihaz cdileccp,i 
ilAn olunur. 

Münakasa ilanı 
Karadeniz ercğlisl kazasının 

nirengi ve poligona müstenit 
hali hazır ve müstakbel planı 

ve umumi haritası \ e kadastıro 
mesahasilc ni "ciman ameliyatı 

olbaptaki şarınamd fenni ve 
şeraiti atiye dairesinde müna
kasaya konulmuştur. 

lılünakafıı l-b-930 tariblııdetı 

itibaren bir ay muddetle devam 
edecek ve 1 -~· 9 30 salı günii 
saat 16 da n i•ıayct bulac ktır. 

Kadaı, tıro ıııt ıhasına ni t ta· 
ahhlidat ş hrin pl anı ıle bc ra bcr 
icra ' c ifa c d ılecekt ; r . ihale 
bcrld!nln y•ızdc yetmi~i Y30 
sent i bütçe inden mu tebakıside 

9J 1 stı , ,ı bütçesinden tc \'İ) e 
edilecektir talip olanlar evvel 
emi rd~ harita İ)lerinde lhti sn>ı 

olduğu harita umum mLldürlı.1-

llinden musııddak bir vesika 
ile şimdiye kadar yapmış oldu· 
P;u ve nafia vekAletince mu
saddak işlerin in vesalkinl teklif 
mektuplarına lef edeceklerdir 
fazla tafsilıh almak ve şartna
meleri görmek isteyen mütchas· 
sısların belediye riym•ctinc rr:ıLİ· 

racaat eyleml'!eri i!An olunur. 

Güzel ipek çoraplar 
Lüks ile yıkandıkta 
hiç bir 
tehlikeye 

En mükemmel ipek çonp1 
accınk::e yıkaoacak oluna, 
hanailkdctasmda, harap olur. 
LCJ::S ile yık.ayıralı: ODU 
\llııhafoza ediniz. 
LOıu: ile çorapları yirmi defa 
Jıkayabilinfniz j renkleri YC 
parlaklıklan a5la ı.a~·iolmaz ve 
nazik arga. ilınlkleri bozulmaz. 
ı.cu, yıkamak için en emin 
nsıta dır, ÇOnkO son derece uftır; 
buna kani o]malı:: için ince pullar
lrun b<yu~ğına bakınız. 
Sair mevaddı muzun ile yıka
pr-ak elbiselerin.izi tehlikeye ilki 

LiiKS 
M·LX ıeı - o••A T 

Dördü'ncii hukuk mahkeme
sinden: 

RüsuıJh müdiriyeti umumi
yesi vekilı Cevat Beyin evvel
ce İstanbulda Maksudiye ha
nında 28 No. da ticaretle meş
gul Mehmet Nuri ve Mehmet 
Elmas elendiler aleyhine maa 
istihlak gümrük resmi olan 
107600 kuruşun hükmen tahsili 
hakkında ikame eylediği dava
nın arzuhal sureti berayi tebliğ 
yukarda yazılı adrese gönderil
miş ise de bunlardan Mehmet 
Nuri Efendinin mahalli mezkur 
da ikamet etmediği ve ikmat
ı;ahı hazınnın meçhul bulundu
ğu ve tebliğ edilmediği müba
~ici tarafından verilen şerhten 
anlaşılmakla tarihi IUnm ferda
sından itibaren bir ay ilanen 
tebliğat icrasına ve tahkikatın 
7 Eyllll 930 pazar günü saat 14 
de tayinine karar verilmiş olrJu 
ğıından mumaileyh ·Mehmet 
Nuri Efendinin yevmi tahkika
ta kadar mahkemeye müraca
atla dava arzuhali suretini te -
bellüğ etmediği ve cevap ver -
mediği ı ve tahkikatta hazır bu
lunmadığı takdirde hakkında 
giyap karan ittihaz edileceği i
tan olunur. 

Mahkemei ullye Uçüncil hukuk 
dılruinden: 

Müddei Mayasilln efendi tarafın· 
dan müddei aleyh Sima hanım al ey· 
hine ikame eyledigl nikahın feshi ve 
Uç çocujtu ile hanesini terk •e Amı· 
rilcaya bir tahı;la flnr eylediği ve 
hanesin e d · nmedi~I vı gaiplik hak· 
kında karar verilme•! için davı &r· 

zııhall müddeialeyhin ikamet eWğl 
l ' t yoglunda Tckye sokağında Maj'"· 
tık sineması karşuıunda 625 numa
r.ılı haneye berayl tebliğ gönderil · 

ı nıı ise de mOdJcialeyhln altı ay ev· 
,-el han e• 1 terk ederek bir !emtl 
meçhule gitti ği tebliğ ilmühaberi 
zahrında bil d irmiş olduğundan vaki 
talep Uzeıi n e dava arzuhalini ilAncn 
tebliğine karar ve rilmiı olduğundan 
muddeialeyhin bir ay zarfında dava 
arzuhaline cevap ,-ermek üzere ll!n 
olunur. 

lstanbul GUmrüklerl başmUdilr· 

liljl;ünden: 
lsıanbııl gü rr rUklerlnce U!nat ajın11 

va ıtasile matbuata verilmekte olan 
ll&natıan mali 930 senesi zarfında 
verileceklerin pazarlık suretile bedel· 
!erinin tedivesl takarrür etmiştir. 
Taliplerin 21·6-930 cumartesi gUnil 
saa: 14 tc başmüdürlilkt<ki komls· 
vona mO.ntcııtlın 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Münakasası 14 temmuz pazartesi gilnil için il&n edilmiş olan 29 kilometre 
malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günU için ilAn edilmiş olan Kayser 
tc zgAhları münnkasal•n neş rolunacak yeni bir i!Ana kadar tehir edilmiştir. 

* * * 
Aş•jl;ıda yazı lı mılıeme pazarlıkla saun ahnac•ğından taliplerin 2J.(l. 3Q 

pazartesi günü soat 9 dan 11 1 l kadar lsbatı vücut etmeleri ve tahriren 
tcklifatta bulunmaları ilAn olunur. 

1 Adcı Otomatik ka;1t damgası 
2 • Perger takımı ram (orta) 

75 M. Bez hortum 80 ın 'm (yassı halde ölçOIUr) (10· 12·10-8-25· 
10) ar metrelik parça olarak 

2000 Kg !\faJeni katran (yerli) 
7 Adet Hasta sedyesi (yerli) 

f " 
1 
3 
3 
6 

• 
" 
" 
" 

" 1 ~ 

Abanoz kenarlı ressam gönyesi 35X 60 
" ,, ,, ,, 40X6o 

Bagaj arabası tekerlek !Astigl 1 krokisi gill 
Tarihli madeni damğa 
L~st' k dam ğa 
Abonoz kenarlı ressam gön yesl 15X 45 

• " tt " 20'><:'60 
Ortası takviyeli şefd minkale 

30 M. KanaviÇ9 (yerli) 
8 Adet 

150 M. 
Keten perde (yerli) 
Anbnvatmanh dök me boru 50 m/m 

1 Adet Dosya dolabı (verilecek izahat veçblle) 
1 ,, Adi tabure 
1 • . Kurşun pensi hakk :yesl 
1 

800 
80 • 

" 5 • 

imdadı sıhhi sandı~ı (krokisi veçhllo) 
Mavi kırmm kalem (ince) 
Marangoz kurşun kelemi 
Kopya makine kalemi 

50 Kg. 
1000 Adet 
~O Kutu 

10000 Adet 

Parça halinde mürekkep (galibarda) 

Zamklı kağıt 

Şapirograf patı 

Beyu uç 

200 " 
50 " 
20 

ISO 
12 
5 

150 

Cep defteri 
Kontlnantal makine şeridi 

role mllimeırelik klat 
adet yaba boş dişli 

• marangoz keseri ( No. 1 
kilo dinamo yağı 

• kaba ilstUbeç ( yerli ) 
adeı mahruti çadır ( yerli ) 

• muşamba calcet ( yerli ) 
10 
l!S 

150 iri demir tel 1 m·m 

il adet büyük baş yastığı ( yerli 

• • ylln battaniye ( yeril ) 

4 ,. garsan çarşal ( yerli ) 
, a'fllkat çantası ( yerli ) 

4 • Havlu ( kahıt ) 
2 ,, avukat çantası ( adi ) 

1 O ltg kösele ( yarli ) 
1 adet marangoz tezg&hı ( yeri! ) 

SOO kg mangal lcömUrü ( yerli ) 
1 adet moıör ( izahat d•lreden verllecılttlt 

150 kg alemlnyon boya ( yapılmış ) 
50 ,, bamızaia karşı boya ( yapılmıf ) 

Saat 11 1 ·ll den ıon:a fiat kabul edllmaz izahat almılt laııyenler cıı· 

marıeel puu gtlnleri mubayu ltıamına mUrachı etmelidirler paarlıta 

arzolunan malzemeden yeril olan aksamı için lftlrak edecek tallpleıln numu
nelerini benber getirmeleri numnneslz vııltu bulacak teklllıbn tabol edil· 

meyecel! ilin olunur. 

Darıcada satılık yağhane 
ve degirmen 

Ya~cılık ve degirmencilik şirketi tasfiye 
memurluğundan: 

Gebze Hukuk Mahkemesince tasfiyesine karar verilen Yağcılık 

ve Değirmencilik şirketine ait Darıcada Yalı mahallesinde kl!n 
80 numaralı un fııbrlkaslle Yağhane bilmüzayede satılıkdir fabrl· 
ka emvali metrukeye ait ana uzerlne şirket tarafından bina edilmiş 
olup ön ve arka dıvarları kAglr ve fevki oluklu galvaniz saçla 
örtülüdür mangal kömürile müteharrik benz markalı bir adet 
Gaguge motorile müteharrik bulunan fabrikanın b!ltün teferruatı 

ve taşlan .,e (lruı) markalı altmış santim ebadındaki kırma mıı

kineslle birlikte un fabrikasına 3000 ve 40 adet kıl torbası ve 
kazan ve taslr ve edevat salresile birlikte Yaghane edevanna 
500 Ura vı bundan başka mevcut 1000 kıyt mangal kömürlle 
altı çuval çürük arpanın beher kıyeslne üçer kuru' kıymet tahmin 
edilmiştir fazla tııfs!l!t almak lıclyenlerln Gebze hukuk mııhke· 

mcslndekl dosyasına ve talip olanların kıymeti muhammlnenln 
yii:ı:de onu nlsbctlnde pey akçesini mustashiben vakti müzayede 
bulunan 1 temmuz 910 tarihine müsadll pazartesi g!lntine ka
dar Gebze hukuk mahkemesinde tasfiye memurlııl!Una muracaat 
eylemeleri ve yevmi mezkOrda mahallinde yapılacak aleni mUza. 
vedede hazır bulun.malan UAn ohımır 

SYRISEFAİN 
~lerkeı Acenrıı; (, •ı ki" 1 

basındı, Bevo~l 1 2.> >' 
ıcntesı: :\!ah nu liye 11 ı r ı:f ı 
l< tanh:ı l ~40 

22 Hazi ra ı paz ' 
ve 2:l llaz.rıın p" ar e< 
Trabzon birinci po ·.2 ırı ya 

pılnııyaca knr. 

NAi\! VAPCRLA Rl 

lzmf r Postası 
Seri, lllks vı 

ADNAN 
muntazam 

vapuru 
llazir.nın 

23 üncü pazartes 
gilnU Hl da Galata rıhtımından h 
relcetle ( lzmlre ) ve Çarşamba gUft 
l:ımlrdın lsıanbulı hareket eder. 

Galata gümrük karıısında 
Frınsez hanında 12numuadı üoı 
mi acaııtalığına milracaaL Telci 
Beyoğlu: 1041 

TEO REPEN VAPU 
ACANTASI 

'oulce I.c vante Lini 

Norveçya bandira l ı SA N D 
vapuru Karadenizden muVAselet ed 
cek ve Haziranın 20 ve 21inde /ı. 

veıH ' e Hamburg ile llalak ve , 'o 
VCÇ ) ı limanları için emtia tah 
edecektir. Daha fazla mal~ınat i 
Galaıada, Mumhane caddesinde E 
l.loyd hanında Teo Rcpen vap 
a ·e ntasına müracaat Tel. B.0 . 22 

SADIKZADE: BIRAD~:RLE:R 

VAPLT RL.\RI 
KARA DE~IZ \1U. l"A· 
'.\:\ ! VE J.l ';~ -; POST.\ 

in önü 
:?2 1'ı"!,~;:n PAZAR 
rllnll akaamı Sirkeci rıhtı' 

mından hıırekelle (Zonguld~X. 

lnebolu, Samaun, Ünye, Ord 
Giresun, Görele, Vakfıkebir, 

Trabzon, Sllrme ne ve RlıC 

lıkılelerlne azimet vı avdtl 
edecılı:dr, 

Talallat içi• Slrlı:eclde Mt) 
enet hanı altında acentalı~ı 

mllracaat. Telelon:lstanbul ZI 

Vapurlarıınız hrr 
pazar muntazaınarl 
hareket edeceklerJir 

SOÇETA ITALYANft 
Dı SERVıST MARIITIMI 

BRAZILt: 
vapuru 24 

Haziran salı 

( Sitmar Le· 
vant Ekıpreıı) 
olarak (Pire, 

Napoll, Marsi!ya \ ' C ('~noyn)Y 
gidecektir. 

MILANO vapuru :i!6 l lazir,ıı 
Perşembe (Sitmar Soria Eksp 
olarak ( Rodos, Mersin, lskeC 
deron, Trablus, Beyrur. J,keC 
deriye, Meslna, Napoli ve 
nova) ya gidecektir. 

BULGARIA vapuru 26 1 
ziran Perşembe ( Köstence, 
desa, Novoroslsk. Batum 
Trabzon) a gidecektir, 

Talsll&t için Galatada merk 
nhtım hanında umumi acın 
ılne mtiracaat . Tel: Reyo 
F7 l - 772 ve ya Beyoğlu 
Perapalas altında Naııa Nas 
nal Türklş turist acenaır0 
Telefon Beyo~lu 3599 ve 
Tokaılıyan kar~111nda beyne! 
yataklı vagun kumpanyasııı' 
Tel: Beyoglu 2330 ve yah0 

lstanbulda EminönUnde lı 
ıokığında 8 Numarada 
veklllne m!lracaac. 

9 Tel. lstıınbiıl 77 

lstınbul icra rlya>etinden; 
Beyo~lundı Kalyoncu l\ullu l!u

1 &8 numaralı maıtızada mU•k 
tacirlerinden D ona Vayakl efen 
rln konkordato tıleblle vuku b 
mUracaatlın Uzerlne icra kılı~ 
tetkilı.at neticesinde konkordato ı,I 

binin nızan itibara alınmasın ı v• 
ve i f'. Aı hnununun 278 ve 279 Jı1 
maddeleri mucibince iki ay ııı6 

1 
verilmesine •c Reji Hukuk ınilt'• 
avukat Aptulhak ~emal Beyin ııt 
miser tayinine ve ı~ha mühlet 
ile beraber icra ve tapu sicil ;r;tıl' 
lukları n a bildirilmesine karar ~· 
mis oldu~u cihetle ilin olunur. 

M ... 'ul müdürii Burh 


